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 زمن ليس ببعيد ومازالت بعض المجتمعات تقيس تفوقها بمقدار ما تملكه من ثروات طبيعية ذمن
وبحثت عن مكامن  ةالرؤي وما إن نضجت .الوطني س المال الذي من خالله تشكل رصيدهاوتعتبرها الرأ

، ذلك الموهوبين والمتفوقين من أبنائهاوجدت أن الثروة الحقيقية تكمن في عقول وقدرات و الثروات الحقيقة إال 
الوطنية استثمارية تسهم في التنمية  ضب بل على العكس تتولد لتصبح طاقاتأن هذه الطاقات تكاد ال تن

 .المكانية لتصبح منتجًا عالمياً  ، ذلك أن التفوق والموهبة واالبداع واالختراع تجتاز الحدودواألمميةالقومية و 

، طاقات ومقدرات بشرية نوعية خاصة ومجتمع المعرفة يستلزم ،قتصاد المعرفيصاد اليوم هو االقتفا  
 .قتصادية والعسكرية والتكنولوجيةتفرضها التحديات المعرفية في المجاالت العلمية والسياسية واال

 اً معرفي اً اقتصادي اً تنموي اً هدف ،للموهوبين لذا أصبح االهتمام باالكتشاف المبكر والرعاية المتكاملة
اتجهت إليه الدول المتقدمة التي تصدرت المراتب األولى ما هذا  ،لكل بلدستثمار طاقاتهم المتوقدة ضرورة ال

اقتصاديًا ومعرفيًا لتأخذ مركز الصدارة  ،خارجها من والموهوبين سواء من داخلها أواهتمامها بالمتفوقين في 
بل وصفت  ،مجتمعر بناء اليعملية تطو لثروة الفاعلة في الموهوبين والمتفوقين هم اوتكنولوجيًا إدراكًا منها أن 

بداعاتهم واختراعاتهم تنعقد  ،بأنها الكنوز التي تعد أهم موارد الدخل الوطني على اإلطالق فعلى عقولهم وا 
 وتحديث المجتمع وتطويره ،التي تعترض مسيرة التنمية الوطنيةالمشكالت اآلمال في مواجهة التحديات وحل 

في حال تم استثمارها وبناء قدراتها وتوفير و  .ات أبنائه المتفوقين والموهوبينبقدر يتم إال  كن أنال يم الذي
جراءات منظمة متعددة عادلة تغطي سائر  نو المتفوق ولهذا يحتاج ،واألسرية لهم البيئة التعليمية إلى محكات وا 

وخدمات إرشادية منظمة  ،الدراسي النشاط العقلي وليس مجرد المستويات المرتفعة من الذكاء أو التحصيل
يحتاجون إلى برامج خاصة تشبع احتياجاتهم كما  ،واالجتماعية تساعدهم في التعامل مع الضغوط النفسية

 بالدورسويدهم ز وتالتدريس ائق ج وطر تبعد عنهم الملل والضجر من المناهو  المختلفة واهتماماتهم
 ،بداعهم في البحث واالكتشاف واإلستثارة طاقاتهم واستثمار قدراتاللصقل مواهبهم وقدراتهم اإلبداعية ،اإلثرائية

عدادهم  ولدى هؤالء الموهوبين قدرات هائلة يمكن أن يقدموها عطاًء ثريًا تستحق االهتمام واالرتقاء بمواهبهم وا 

 مقدمة
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ارد هذه الفئة من الطلبة لديها رصيد ضخم من المو  إن، وي للمجتمعمالتنليكونوا قادة في عملية البناء 
 .الطبيعية للقدرات االستثنائية التي ال يجوز إهمالها أو عدم العناية بها

من هنا كان توجه وزارة التربية االهتمام بالطلبة المتفوقين والمتميزين وتقديم الرعاية التعليمية لهم من  
 ومدنًا.خالل افتتاح مدارس منتشرة على مساحة الوطن ريفًا 

                 سبيت سليمان الدكتورة                                                              
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تربيتهم من حيث  اهتمامًا جيداً  اليونانية والرومانية القديمةن خالل الفترتين و األطفال المتفوق نال
 التاسع عشرالقرن النصف الثاني من  في اإلولكن التحسن في هذا المجال لم يكن جادا  وتوجيههم،
عام  "إلنسان العبقري"ا لومبروزوكتاب و  7127عام  "العبقرية بالوراثة"لكتاب  تونغال ، بعد نشرالميالدي
، جاءت دراسات األطفال المتفوقين إلى المقدمة في االهتمام، فسابقا كان يظن أن العبقرية والجنون 7177

 مرتبطان بشكل وثيق معا. 
 7765ذكاء، وفي عام اختبارات ال بإيجادتطورًا خارقا جدًا  بينيه أحدث 7715وفي عام 

في حدث  ، حيثبروزاً دراسته الطوالنية الشهيرة للعباقرة وبعدئذ أصبح التركيز على المتفوقين أكثر  ترمان قدم
في أمريكا، ومطالبته بالكشف  غيلفورد لالهتمام في المجال وخاصة بعد خطابأكثر تحديد م  7751عام 

  عن المتفوقين والمبدعين وتربيتهم.
 

 

                                                                                              
 

 الفصل األول
 التفوق–اإلبداع -املوهبة-العبقرية

 مقدمة
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 العبقرية: .1

قوة فكرية فطرية من نمط رفيع فهي طاقة فطرية وغير عادية وذات عالقة باإلبداع التخيلي وتختلف عن 
األطفال الذين يملكون ذكاء مرتفعًا للداللة على  وهولنجورث اصطالح العبقريةالموهبة. واستخدام تيرمان 

 اً عامخمسة وثالثون حيث اعتبر تيرمان كل تلميذ من أفراد العينة التي قام على دراستها ومتابعتها حوالي 
 نقطة ذكاء في اختبار ستانفورد بينيه في عداد العباقرة( 741+)على حصل 

  الذكــاء: .2
قدرة  بكفاية فالذكاءعقالني والتفاعل مع البيئة  هو القدرة على القيام بفعل مقصود. والتفكير بشكل

 المشكالت، والقدرةالت كالقدرات العالية في المفردات واألرقام، والمفاهيم وحل االفرد في عدة مج
 .اإلفادة من الخبرات، وتعلم المعلومات الجديدة على

  الموهبة: .3
احثين والمختصين عليها عالميًا أو من المفاهيم التي ال يوجد اتفاق بين الب مفهوم الموهبةيعد  
نما توجد مفاهيم وتعريفات نمت وتطورت مع نمو البحوث والدراسات العلمية وتطورها في مجال إإقليميًا، 

التكوين الذهني والقياس، وحددت الموهبة خالل القرن الماضي على أنها مفهوم آحادي البعد، وكانت نسبة 
ديد هذا البعد، وقد كان وراء هذا اعتقاد بأن الذكاء مركب آحادي، وأن الذكاء أكثر الوسائل المستخدمة لتح

ن كان غير كاف لتحديد الذكاء، وأحيانًا تستخدم درجات التحصيل ونسبة  نسبة الذكاء تمثل مقياسَا جيدًا، وا 
ذكاء الذكاء لتحديد الطالب الموهوبين، فإن درجات التحصيل تميل ألن تكون مرتبطة بدرجة كبيرة بنسبة ال

 .وتقيس الشيء نفسه
إال أن مفهوم الموهبة أخذ نقلة نوعية، وذلك بنقل النظرة إلى الموهبة من كونها مجرد قدرات يمكن     

تحديدها من خالل اختبارات الذكاء والتحصيل الدراسي إلى أنها قدرات متنوعة في جوهرها، متعددة في 
الباحثين إلى محاولة تصنيف هذه القدرات إلى مكونات  مقاييسها وطرائق تمييزها، ومن هنا ذهب الكثير من

 .متعددة

 حتديد بعض املفاهيم
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مهارة، هذه الدراسات  761ثماني مهارات تفكيرية وأوصلها جليفورد إلى  7711فصنف وليامز عام     
العلمية كانت نتيجة للحاجة الملحة لتغطية العجز والقصور في تمييز الموهوبين عن غيرهم الناتج عن 

خدام المقاييس واالختبارات الموضوعية مثل مقايس الذكاء واإلبداع والقدرات، وتعطى هذه االقتصار على است
النظريات في مجموعها إطارًا علميًا وقواعد أساسية يتم من خاللها فهم الموهبة وأنواعها وتقسيماتها على 

 سبيل العموم وليس الخصوص.
ل واحد أو أكثر من المجاالت العقلية واإلبداعية قدرة فطرية أو استعداد موروث في مجا الموهبةوتعد     

واالجتماعية القيادية والفنية والحركية وغيرها والتي يمكن أن تؤهل الفرد مستقبال لتحقيق مستويات أدائية 
متميزة في أحد ميادين النشاط اإلنساني، إذا ما توفرت لديه العوامل الشخصية والدافعية، وتهيأت له الظروف 

مواتية، وفرص التعلم والمران والتدريب المناسبة، ذلك أن الموهبة في شتى صورها ومظاهرها عبارة البيئية ال
 عن استعداد كامن يمكن له أن ينشط ويزدهر، أو يضمحل ويندثر.

بأنهم األفراد الذين يحصلون على درجات عالية في اختبارات الذكاء أو اختبارات  :الموهوبينعرف وي 
فوقون في قدرات خاصة مثل القـدرات الرياضية، أو الموسيقية، أو اللغوية، تأو ي يتكار قدرات التفكير االب

 .أو الفنية، أو أي قدرة أو أكثر من هذه القدرات
 :باآلـتيوالموهوبين المتفوقين التي تظهر لدى الطلبة  ( القدراتمارالند) حدد 
 .القدرة العقلية العامة .7
 .االستعداد األكاديمي الخاص .6
 .اإلبداعي التفكير .1
 .القدرات القيادية  .4
 .القدرات الفنية األدائية والبصرية  .5
 ة. يالقدرات النفسحرك  .2
 ثالثة أنواع:الموهبة ب 1991 (ستيرنبرغحدد ) 

 .: وهي القدرة على تحليل الصعوبات وربط األفكار بعضها ببعضالموهبة التحليليــة .7
في  الجديدة والتميزعلى التأقلم مع المعلومات  : وتشمل البصيرة والبديهة والقدرةالموهبة التركيبيــة .6

 العلوم والفنون.
 ليلية لحل صعوبات الحياة اليوميةوتتضمن القدرات التح الموهبة العمليــة: .1
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 التفكير اإلبداعي: و اإلبداع  .4
دمج وتركيب ما هو قائم ومعروف من معلومات للخروج بشيء جديد له قيمة بموجب  إنتاج هواإلبداع: 

 وقد يكون الجديد فكرة أو طريقة أو منتجًا. السائدة،عايير الثقافية المجتمعية الم
ويعد اإلبداع أحد مكونات الموهبة المهمة، فهو مؤشر على قدرة الفرد على إنتاج أفكار جدبدة أو الربط     

داع على ما يسمى بين أفكار سابقة بطريقة جديدة ويعد اإلبداع عملية عقلية معقدة يصعب قياسه ويعتمد اإلب
 المدارس.بالتفكير المتشعب وهو خالف التفكير التقاربي الشائع في 

نشاط عقلي يهدف إلى التوصل إلى نواتج أصلية لم تكن معروفة سابقًا، وهو  هووالتفكير اإلبداعي: 
عالقات حالة ذهنية تتسم بالغزارة والتعقيد في المجاالت المعرفية، وبشكل أدق إنه القدرة على رؤية ال

والترابطات بين األفكار والمعلومات واألشياء واستناج أو اكتشاف أشياء جديدة، ويعتمد على المثابرة واإلتقان، 
وهو التفكير الذي يقود إلى الوصول إلى عالقات جديدة بين المفاهيم واألفكار المألوفة، والتفكير اإلبداعي هو 

 بأنه متباعد وتخيلي، ويتسم باألصالة والجدة.  نمط من التفكير غير المحدد بسقف، ويمكن وصفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت فراغه إعطاءه دروسًا أكثر مللء وق املتفوق واملوهوب ليس مليفاهلدف الرتبوي من تع
جعه على التفكري واالبداع واالبتكاربل تشي  
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 القدرات التي يقوم عليها اإلبداع:  

 

 
 قدرات معرفية وهي: (1

القدرة على استيعاب النظام العلمي للتفكير سواء كان بحثيًا أم تنمويًا يغير الواقع أم تقنيًا أم توقعًا 
  .يكشف المستقبل

  قدرات إنتاجية تتعلق:  (2
 تعرف بأنها القدرة على توليد األفكار أو المشكالت أو االستعماالت عند االستجابة  قة:الطال

 لمثير أو سؤال محدد خالل مدة زمنية محددة. 
 هي القدرة على توليد أو انتاج عدد متنوع لالفكار أو االستجابات والتحول من نوع معين : المرونة

 من التفكير أخر.
 صيلة والقيام بمبادرات لم يسبق إليها.طرح أفكار جديدة أ: األصالة 
 بالتفاصيل لتقديم إضافات وتفاصيل جديدة لفكرة معينة أو موقف ما موجود. : االهتمام 

 قدرات تقويمية وهي:  (3
 الجوانب البشرية والمادية والتنظمية في الموقف. القدرة على وصف 
 الموقف والعالقات بينهما.واكتشاف العوامل المؤئرة في كل عناصر  القدرة على توقع النجاح 
 أو الفعل أو الكالم أو األشياء. القدرة على تصويب السلوك 
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 قدرات نقدية وهي: (4
 األمور في الكالم المقروء أو المسموع أو المكتوب. القدرة على كشف بواطن 
  عمال العقل.القدرة على االنحياز على الفكرة  على أسس من تفتح الذهن وا 

 التفوق: .5
 :األطفال والشباب الموهوبون، هم الذين يتميزون بإنجاز متفّوق بالنسبة الى غيرهم ممن  تعريف التفوق

هم في نفس العمر، والخبرة والمحيط، وهم يظهرون أداًء عاليًا في الناحية الذهنية، أو اإلبداعية أو الفنية، 
قا ممّيًزا في نواٍح أكاديمية محددة، وه م يحتاجون إلى خدمات ولديهم قدرة عالية على القيادة وتفوُّ

 ونشاطات خاصة غير متوفرة في المدارس العادية.
  :المتفوقتعريف الطالب  (7

 سنة، ويعرفهو الفرد المتفوق ذو مستوى متميز في األداء بالنسبة لألطفال اآلخرين الذين هم في مثل 
 .متياز المستمر في أي ميدان هام في ميادين الحياةباإل أيضا بأنه يتصف

 
 المتدني التحصيل دراسيًا:المتفوق  (2

هو الطالب الذي يمتلك استعدادًا أو قدرة عقلية عالية )ذكاء مرتفعًا( ولكن تحصيله الدراسي أقل من 
المستوى المتوقع لمن هم في مستوى قدرته العقلية وقد يكون تدني التحصيل عائدًا لعوامل اجتماعية أو تربوية 

الدراسي عدة سنوات إن لم يتلق الطالب المساعدة المناسبة كما قد أو جسمية إلخ. وقد يستمر تدني التحصيل 
 يكون مقصورًا على مادة دراسية بعينها.

 :يعرف التفوق الدراسي (1
االمتياز في التحصيل الذي يؤهل الطالب بمجموع درجاته ليكون من أفضل زمالئه بحيث يحقق  "بأنه 

حصيلة أداء  كأنه، التحصيل هوالتميز  االستمرار فياالستمرار في التحصيل، ويبدو هنا أن المحك للتفوق 
   "الطالب في االمتحانات

 :يعرف التفوق تيرمانلويس  (4
 .بينيه( –أو أكثر باستخدام اختبار )ستانفورد  715الحصول على نسبة ذكاء تبلغ " 

 :دانلوب بينما (5
ل المتفوق دراسيًا درجة. ويحص 741-715من فئة المتفوقين من تتراوح نسبة ذكائهم بين "يجد أن 

  ."فأكثر مـن الدرجــات فـي االختبارات الفصلية % 15ضمن حدود دراسته على ما نسبته 
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 المتفوق:"مها زحلوق تعريف  (6

جانب أو أكثر من  في-إليهامع الفئة العمرية التي ينتمي  مقارنة-هو الشخص الذي يظهر أداًء متميزًا 
، القدرة اإلبداعية العالية، التحصيل الدراسي المرتفع، القدرة على القيام الجوانب التالية: القدرة العقلية العامة

بمهارات متميزة بينها المهارات في اللغة أو الرياضيات أوالعلوم، القدرة على المثابرة وااللتزام والمرونة 
 واالستقاللية في التفكير من حيث إن هذه سمات شخصية عقلية" 

في الصف لزمالئه، فهو يتفوق على زمالئه بنسبة عالية ال سيما في  اً يشكل تحديالطالب المتفوق 
 .المراحل الدراسية المتقدمة

 ومتخصصين، مهنيين أشخاص قبل من عنهم الكشف يتم الذين هم المتميزون أو الموهوبون :التميــز (1
 .أكثر أو واحد مجال في المرتفع اإلنجاز على ومقدرة واضحة قدرات لديهم تكون الذين وهم

 يعد قد الجيد فالتحصيل المرتفع، المدرسي واالنجاز العالي، التحصيل الى يشير :التحصيلــي التفـوق (1
 الدراسي تحصيله أو إنجازه في يرتفع الذي الطالب بأنه تحصيليا المتفوق ويعرف الذكاء، على المؤشر
 .أقرانه من المتوسطين أو األكثرية فوق ملحوظ بمقدار

 الطالب درجات وارتفاع الطالب، عند العقلي للنشاط األساسية المظاهر أحد يالدراس التحصيل ويشكل
 التحصيل مستوى على العلماء من العديد اعتمد فقد هذا وعلى الدراسي، التفوق من النوع هذا ظواهر من ُيعد

 . دراسياً  المتأخرين من غيرهم عن المتفوقين لتمييز المرتفع الدراسي

 األمران ويعني عقليًا، المتفوق عن الكشف في تعتمد التي المحكات مقدمة في هو الدراسي فالتحصيل
 الحديث اتجه الزاوية هذه ومن  عقليًا، متفوق أنه القول تحصيالً  المتفوق عن الحديث في الغالب من أن معاً 
 بهذه فهمتعري وأخذ عقليًا، المتفوقون بها يتميز التي الصفات إلى كثيرة حاالت في دراسياً  المتفوقين عن

 تحصيالً  المتفوق" أن حاالته، في القول يمكن وهنا المتوسط، عن البعد أو المئوية النسبة اعتمد حين الوجهة
 بمقدار المتوسط عن إيجابياً  انحرافاً  ينحرف من هو أو تحصيله، حيث من األعلى عالُربَ  في يقع من هو

 تقول كما األقل، على معياريين وبانحرافين الدراسات، بعض تقول كما األقل، على واحد معياري انحراف
 للمادة، سريع إتقان إلى باإلضافة المتوسط، فوق بأنه للمتفوق الدراسي التحصيل ويتميز". أخرى دراسات
 .يدرسها التي للموضوعات العامة المبادئ استخالص على والقدرة المستقلة الدراسة قدرات ونمو
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يارهم والتعرف إليهم من قبل األفراد المتخصصين والمؤهلين علميًا، "هم الذين يتم اخت الطلبة المتفوقون: (7
وهم ذوو قدرات ومهارات عالية األداء، وبحاجة إلى خدمات تعليمية مختلفة عن أقرانهم في الصفوف 

 الدراسية العادية إلتاحة الفرصة لهم في المجاالت اآلتية:
  .إلبداع األعمال اإلبداعية. المهارات القيادية.القدرات العقلية العامة. الميول العلمية المتخصصة 
  الحركية.األعمال والفنون الجميلة. المهارات 
 :تصنيف التفوق 

إّن الكالم حول المتفوقين ال يتناول فئة متجانسة متماثلة في قدراتها، إنما يكون الحديث حول مظاهر  
ن كان يشير إلى وجود مختلفة للتفوق يمكن أن توجد في مجاالت النشاط اإلنساني المتنوع ة، فالتفوق وا 

القدرة العالية في العمليات العقلية المختلفة، من ذاكرة وانتباه وتصور ومحاكمة، والعمليات األخرى من 
  تحليل وتركيب ومقارنة، إال أّن التفوق يظهر أيضًا في قدرات أخرى.

 
 تفوق:للصنف ولكر ت 

 في األداء إلى أربع فئات رئيسية وهي:اعتمادًا على طبيعة التمييز صنف ولكر التفوق 
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 والتحصيلي: األكاديمي التفوق (1
خاصة.   المتفوقون أكاديميًا هم الطالب الذين يمتلكون قدرات عقلية عامة متميزة أو قدرات أكاديمية   

دار وتستخدم درجات الذكاء عادة لتحديد هؤالء الطالب حيث يعتبر الطلبة الذين تزيد درجة ذكائهم بمق
ويعتبر األشخاص  ( موهوبين أكاديميًا.775انحراف معياري واحد عن المتوسط )أي درجة ذكاء أكثر من 

( متفوقين أكاديميًا، في 711الذين تزيد درجات ذكائهم بمقدار انحرافين معياريين )أي درجة ذكاء أكثر من 
معيارية )أي درجة ذكاء أكثر من  تثالثة انحرافاحين يعتبر األشخاص الذين تزيد درجات ذكائهم بمقدار 

 .( متفوقين تفوقًا عاليًا 745
من مجموع المتفوقين عقليًا، وهم ينكبون على التحصيل الجاد المتواصل  %21وهؤالء يمثلون   

ويحققون آمال آبائهم فيهم، ونجدهم يطيعون مدرسيهم وآبائهم ويهتمون بالتحصيل الدراسي، وال يهتمون 
أو الرياضية أو الفنية أو غيرها، وربما يكونون مبتكرين بدرجة كبيرة ولكنهم منتجون في  بالنواحي الترفيهية

  عملهم. 
 العوامل التي تؤثر سلبًا على التفوق التحصيلي:

اعتماد أسلوب المحاضرة وسيلة دائمة لتوصيل المعلومات مع العلم بوجود وسائط أخرى مثل البحث  (7
 وحلقات النقاش.

 حو النجاح.التربية الموجهة ن (6
 العقاب على التساؤل واالستكشاف. (1
 إجبار المعلم الطلبة على االلتزام بطريقته في التفكير والتعبير. (4
 الشجاعة، والتخمين الجيد.اتجاه المعلمين نحو عقاب الطلبة الذين يظهرون أدلة اإلبداع، مثل  (5
 االهتمام بوصول الطلبة إلى حلول صحيحة سريعة. (2
 عملوا ما ال يرغبون.إجبار الطلبة على أن ي (1

 .التركيز الشديد على النظام، والتشدد في النظام المدرسي 
 االجتماعي: – النفسي التفوق (2

االجتماعي عن ذاته في القدرة القيادية المتميزة اجتماعيًا أو سياسيًا. وبأنه تميز  –يعّبر التفوق النفسي 
 . التأثير على أفكار وأفعال اآلخرين  األداء على مستوى العمل مع المجموعة ممثاًل بالقدرة على

من مجموع المتفوقين، وهم اجتماعيون وعادة يكونون المعين في المجتمعات،  % 61وهؤالء يمثلون نحو 
وتحصيلهم مرتفع ويمتازون بشخصيات جذابة، ويرشحون أنفسهم في المنظمات الطالبية ويكسبون في 
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م. ومعظم هؤالء رياضيون بارزون في بعض المجاالت، االنتخابات، وهم محبوبون من زمالئهم ومدرسيه
 .مدرسيهمويميلون إلى االمتثال لمعايير جماعة المراهقة أكثر من ميلهم إلى طاعة 

 :اإلبداعي التفوق .6
ُيظِهر المتفوقون إبداعيًا قدرة متميزة في التفكير اإلبداعي البناء. وعلى الرغم من أن القدرات العقلية      

عن التفكير اإلبداعي فإن ما يميزهم عن الفئات األخرى من المتفوقين هو قدرتهم على تطوير ليست معزولة 
 أفكار جديدة وفريدة تعكس األصالة والمرونة في التفكير. 

 الحركي: الفني التفوق .1
 سمكالموسيقى، والتمثيل، والر وتشمل هذه الفئة من فئات التفوق تميز األداء في المجاالت الفنية المختلفة  

 إلخ 
 

 
   

 ،اإلبداع قدرة قليلة بين عدد من األفراد، ولهذا ينبغي أن نحدد مواصفات النظام التعليمي المهتم باإلبداع  
 النظام التربوي المهتم باإلبداع بمايلي:ويتميز 
 دراسة اإلبداع نظريًا وتجريبيًا وتعرف خصائص المبدعين واالستفادة منها. 
ثل )ترشيح ماليب الكشف عنهم وذلك بأساليب التشخيص المعتمدة تشخيص الطلبة المبدعين وأس 

 المبدع، قوائم السمات، اإلختبارات والمقاييس، المالحظة، إقامة المسابقات والمعارض التربوية(.
 رعاية المبدعين وفق األسس العلمية المعتمدة. 
 :يةأن تتوفر فيه الجوانب التال بيجالمبدعين: لتعليم  ؤتأهيل المعلم الكف 
  .الخصائص المهنية التدريسية 
  .الصفات والخصائص الشخصية 
  .الذكاء 
  .معرفة بأساليب القياس واإلرشاد والتقويم 
 .معرفة بأساليب البحث العلمي واإلحصاء 
 .الخصائص واألخالق الشخصية الفردية 

ةـــرؤي  
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ن لهما في سن الثامنة األهمية العالية لمسألة جودة ونوعية المعلم فالتجارب دلت على أن كال الطالبين كا
من قبل معلم ذي أداء عال بينما خضع الثاني منهما للتعليم  األول للتعليمفخضع  %51األداء نفسه وليكن 

للطالب %71من قبل معلم ذي مستوى أداء ضعيف فوجدنا أن كال الطالبين أصبح في سن الحادية عشرة 
  ير قابل لالستدراك في غالب األحيان.وهو فرق كبير وغ %51، أي أن الطالبين أصبح %11األول و

 دور المعلم فى البرامج الخاصة بالمتفوقين: 

المعلم هو عماد العملية التعليمية، ولذلك فإن أي إصالح للتعليم البد أن يتضمن إعادة تقويم مهنة  
لعلمي وكفاءتهم التدريس من حيث نوعية األفراد المشتغلين بها وكيفية اختيارهم، وبرامج إعدادهم، ومستواهم ا

المهنية في التدريس ورواتبهم ووضعهم االجتماعي ويتطلب ذلك محاولة اجتذاب الطالب المتميزين لاللتحاق 
إعداد معلمين متميزين يعملون على تقدم طالبهم وقادرين على تقديم ما يدعم قدرات  التربية، وبهدفبكليات 

 من التفوق.هؤالء الطالب وينمي مواهبهم فضاًل عن تحقيق مزيد 

 الصفات التي يجب أن تتوافر في معلم الموهوبين: 

تتوافر فيه  أنلذلك يقترح بعض الباحثين ضرورة معلم الموهوبين يعد ركنًا أساسيًا في رعايتهم وتربيتهم،  
 الصفات العامة اآلتية:

 ى التفوق واالبتكار.أن يؤمن بأهمية تعليم األطفال الموهوبين وأن يكون ملمًا بسيكولوجية الموهوبين ومعن 
  أن يتقن المادة التي يقوم بتدريسها وأن يكون متخصصًا وأن يكون قادرًا على رسم برنامج دراسي متكامل

 يوفر لتالميذه الموهوبين خبرات متعددة ومتنوعة.
  أن يجيد طرق التدريس المناسبة لألطفال المتفوقين والتي تتمشى مع حاجاتهم إلى تناول الموضوعات

ال أخمد روح االبتكار لديهم وأن يوفر لهم بعمق  أكثر من غيرهم وال يلزم تالميذه بالتطابق في األفكار وا 
 الحرية حتى يحاولوا تجربة ما لديهم من إمكانيات.

  .أن يكون واسع اإلطالع لديه دراية بطرق البحث في المجاالت العلمية والتخصصية 
 شاف اإلمكانيات الكامنة في كل تلميذ.أن تتوافر لديه بصيرة نافذة تساعده على اكت 
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  وأن يكون قادرًا  وجماعاتهم المدرسيةأن تكون لديه القدرة على قيادة األطفال الموهوبين من خالل أنشطتهم
 .على تحقيق التوافق بينهم وبين زمالئهم العاديين

 ين االجتماعيين أن يكون على اتصال دائم بكل من يتعاملون مع تالميذه كأولياء األمور واألخصائي
 والمدرسين وغيرهم.

   إن المدرس هو العامل الهام لنمو التالميذ المتفوقين، إذ يساعدهم على اكتساب المهارات واالتجاهات
كسابهم المهارات الضرورية للفهم والتفاعل والتالؤم  التي تمكنهم من التعامل مع الحاضر بشكل سليم وا 

 .مع المستقبل
 :لمتفوقين المأمولاالسس التربوية لمعلم ا 

 :يجب أن يستخدم األسس التربوية التاليةيوفر معلم المتفوقين لطالبه بيئة تعليمية وتربوية مناسبة  لكي 
 .من االبتكارية االهتمام بأفكار وأراء الطالب المتفوق والتى تتضمن شيئاً  .7
 .اكساب الطالب المتفوق الثقة بالنفس وبقدراته وبإمكاناته  .6
رشاده لمجموعة الكتب تشجيع الطالب   .1  المناسبة.المتفوق على القراءة وا 
 تشجيع الطالب المتفوق على التوصل بنفسه للمعلومات الحديثة ومناقشتها.  .4
يعيش  الذيتدريب الطالب المتفوق على االستفادة من الخدمات التى تقدمها مؤسسات المجتمع المحلى  .5

ما تواجه المتفوق وترك حرية اختيار أفضل البدائل فيه والحرص على وضع البدائل المختلفة لحل مشكلة 
 له.

تنظيم لقاءات للطلبة المتفوقين مع بعض من المسؤلين فى المجتمع المحلى من وقت ألخر لإلجابة عن  .2
 .االستفسارات واإلسئلة التى تدور فى أذهان الطالب

حداث نوع من التكامل المبذول داخل المدرسة وذلك من خالل تعاون معلم  .1 المتفوقين مع بقية زمالئه  وا 
 من المعلمين وهيئة االدارة والمشرفة على العمل داخل المدرسة.
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يتمتعون بمجموعة من الخصائص  أن المتفوقين والموهوبين 7765منذ سنة  كشفت الدراسات العلمية
التي تختلف عما هو لدى أقرانهم  والميول واالهتمامات –االنفعالية أو الدافعية  – المزاجية-المعرفيةالعقلية 
 ،وأن هذه الخصائص يترتب عليها مجموعة من االحتياجات الخاصة التي تستلزم التلبية واإلشباع .العاديين

والتعرف على هذه الخصائص تنفي  .كما يترتب عليها بعض المشكالت التي تتطلب المواجهة والعالج
موهوبين والمبدعين والعباقرة التي شاعت لفترة لطويلة عن الكثير من المفاهيم الخاطئة عن المتفوقين وال

تصرفاتهم وبأنهم غريبو األطوار وغير منضبيطين ومنطوون ومنعزلون اجتماعيًا وعدوانيون ومتمردين 
والتعرف على هذه الخصائص وفهمها من قبل القائمين  ،وأكثر عرضة من غيرهم لالضطرابات االنفعالية

وفى تطوير إجراءات مناسبة متعددة وفعالة  عنهم، فى التعرف والكشف المبكر ولويةرعايتهم وترتيب األ على
وتوجيهية إرشادية ق وأساليب وبرامج وخدمات خاصة تربوية ائواستخدام طر  لتقييم استعداداتهم العالية المميزة،

مكاناتهم لبلوغ أقصى درجة ممكنة من النمو ، والتعليمى والمجتمعى يوتهيئة المناخ األسر  ،لتنمية طاقاتهم وا 
وتقدير احتياجاتهم الخاصة الناجمة عن تفردهم وتميزهم والعمل على واإلثابة المشبع بعوامل الفهم والتشجيع 

  .إشباعها

 

 

 الفصل الثاني
 خصائص ومسات املتفوقني واملوهوبني

 

 مقدمة
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 خصائص الموهوبين والمتفوقين: 

 

 الحركية: -الخصائص الجسمية-1

كثر طواًل وأثقل وزنًا، كما كانوا أن األطفال الموهوبين والمتفوقين أ لويس تيرمانأوضحت نتائج دراسة 
أكثر تفوقًا من حيث المرونة الجسمية والسرعة والطاقة والسيطرة العضلية، ونمو المقدرة على المشي ومستوى 
عاٍل من الطاقة الجسمية، والوعي باالتجاهات )يمين ويسار( ومقدرة على عمل األشكال والنماذج من 

 الحركات المتنوعة.

 كية السلوكات الدالة عليها: ومن الخصائص الحر 

 .يمشي ويتسلق ويركض بصورة متوازنة في سن مبكرة .7
 واألقالم.يستطيع التحكم بسهولة بأدوات صغيرة كالمقصات   .6
 .ويستطيع نسخ الكلمات والصور .1
 .ويتعامل مع األدوات جيداً   .4
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  :الخصائص االجتماعية-2
  ومن السلوكات الدالة عليها:

 اآلخرين.يتعاطف على  .7
 .واثق بنفسه ومستقل  .6
 .ينظم ويقود نشاطات الجماعة  .1
 .يبني عالقات جيدة مع األطفال األكبر سنًا والراشدين  .4
 .يحترم ويقدر أفكار الرفاق والمعلمين وآرائهم  .5
 .يعترف بحقوق اآلخرين  .2
 .ال يحب تدخل اآلخرين في شؤونه الخاصة  .1

الجماعة واالمتثال لمعاييرها، ولديهم قدرة قيادية، بالقدرة على االندماج مع  المتفوقون دراسياً ويتميز  
حيث أن المتفوق دراسيًا يمتاز بأنه اجتماعي وأنه يحاول السيطرة على من يتعاملون معه للبقاء على القمة 
دائمًا ويتخذ االحتفاظ بالتفوق وسيلة للقوة وتحقيق السيطرة، ويتميزون بأنهم أنبساطيون يحاولون تكوين 

تقرب إلى اآلخرين ويريد منهم نفس الشيء، كما أنهم يستطيعون تكوين عالقات أسرية طيبة عالقات من ال
 نسبيًا.

 : الخصائص اإلبداعية-3

  ومن السلوكات الدالة عليها:

 .يتمتع بخيال قوي .7
 .يستمتع باللعب بالكلمات واألفكار  .6
 .يظهر مستوى متطورًا من الحس بالدعابة اللفظية  .1
 .لعاب واأللوان بطرق تخيليةيستخدم األدوات واأل  .4
  .يعزف على آلة موسيقية  .5
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  الخصائص الخاصة: -4

  ومن السلوكات الدالة عليها:

 .يمارس ألعاب رياضية بشكل جيد .7
 .يغني  .6
 .يجمع طوابع أو عمالت أو بطاقات  .1
  .غالبًا ما يظهر قدرة متميزة في مجال ما  .4

 

 والمتفوقين:الخصائص المعرفية للموهوبين -5

 :ك النظم الرمزية واألفكار المجردةإدرا (7

فهم يظهرون قدرة فائقة على تعلم النظم اللغوية والرياضية ومعالجتها في مرحلة مبكرة من العمر، وسرعان 
  .ما ُيعرفون لدى الوالدين والمعلمين بمهاراتهم في هذه الجوانب

  حب االستطالع: (6

العالم من حولهم وفهمه من خالل قوة  فهم يكشفون في سن مبكرة عن رغبة قوية في التعرف على
مالحظتهم وطرحهم تساؤالت تبدو غير منسجمة مع مستواهم العمري أو الصفي األمر الذي يتطلب جدية 
الراشدين في االستجابة لهذه التساؤالت التي تعتبر عنصرًا هامًا في بناء الشخصية االستكشافية وتقويتها لدى 

  .الطفل

  االستقاللية: (1

والمتفوق يتميز بنزعة قوية للعمل منفردًا والكتشاف األشياء بطريقته الخاصة بأقل قدر من التوجيه  فالموهوب
من قبل المعلمين أو الوالدين، وهذا يشير إلى وجود دوافع داخلية بدالً من الدوافع الخارجية التي تستند إلى 

  .أساليب المكافأة والعقاب كما هو لدى الطالب العادي
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  يز:قوة الترك (4

فالموهوب والمتفوق يتمتع بقدرة فائقة على التركيز على المشكلة أو المهمة التي يقوم بمعالجتها، ويرافق 
هذه القدرة على التركيز طول مدة االنتباه. وتلعب هذه القدرات دورًا مهمًا في تحقيق إنجازات على مستوى 

القة طردية بين الذكاء وبين عدد ساعات المهنة أو التخصص في المستقبل. وتشير الدراسات إلى أن الع
  .التركيز

  قوة الذاكرة: (5

يوصف األطفال الموهوبون والمتفوقون باتساع معارفهم وعمقها وقدرتهم على اكتساب كم هائل من 
المعلومات حول موضوعات متنوعة واختزانها. وتجدر اإلشارة إلى أن الذاكرة القوية تعتبر أعظم سالح عقلي 

  .معامالت االرتباط عالية بين الذكاء والذاكرة والنجاح في االمتحانات . وتشير الدراسات إلى أنيمتلكه الفرد

 

 الولع بالمطالعة:  (2

يوصف هؤالء األطفال بأنهم مهووسو كتب مولعون بالقراءة وقراءاتهم متنوعة متبحرة، ويفضلون قراءة 
  .ر في سن مبكرة قد يكون في سن الثالثةكتب في مستوى كتب الراشدين. كما أن استعدادهم للقراءة يظه

  تنوع االهتمامات: (1

فهم يتصفون بتنوع اهتماماتهم وهواياتهم وكثرتها، ومن أبرزها تجميع األشياء وترتيبها مثل الطوابع 
  .والعمالت القديمة والبطاقات البريدية والصخور والصور وغيرها

  تطور لغوي مبكر: (1

لتطور اللغوي والقدرة اللفظية، وتكون حصيلتهم من المفردات متقدمة فهم يظهرون مستويات متقدمة من ا
على أبناء عمرهم أو صفهم، ويستخدمون تعابير لغوية في جمل مفيدة وتراكيب معقدة، ويتسم سلوكهم اللفظي 

  .بالطالقة والوضوح
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 :الخصائص االنفعالية للموهوبين والمتفوقين-6

في واستقاللية ذاتية، وكثيرون منهم يلعبون أدوارًا قيادية على في أنهم يتمتعون باستقرار عاطتتمثل 
المستوى االجتماعي في شتى مراحل دراستهم، كما أنهم أقل عرضة لالضطرابات الذهانية والعصابية من 

 بما يلي: يتصفوناألطفال العاديين ويبدون سعداء يحبهم زمالؤهم. كما أنهم 

 :النضج األخالقي المبكر .7

ديهم إدراك قوي لمفهوم العدالة في عالقاتهم مع اآلخرين، وينشغلون بنشاطات مرتبطة حيث يكون ل  
 بالعدالة االجتماعية والمساواة، كما أنهم يهتمون بمشكالت اآلخرين ويميلون لتقديم المساعدة لهم، وتكون 

مبكرة، كما أنهم لديهم قدرات على التمييز بين الصواب والخطأ، ويتطور لديهم نظام من القيم في مرحلة 
 .يبالغون في نقد الذات ونقد اآلخرين، ويفضلون اللعب مع من هم أكبر منهم سناً 

  حس الدعابة: .6

فهم يلجأون إلى استخدام النكتة الالذعة أو المبطنة، وقد يظهر ذلك من خالل التواصل اللفظي أو 
 .اء اآلخرينعلى شكل رسومات أو كتابات أو تعليقات ساخرة من دون أن يقصد بها إيذ

   القيادية: .1

 م.فهم يمتلكون قدرة غير عادية على التأثير على اآلخرين أو إقناعهم أو توجيهه

  الحساسية المفرطة والحدة االنفعالية: .4

فهم يظهرون عادة حساسية شديدة لما يدور حولهم، وكثيرًا ما يشعرون بالضيق أو الفرح في مواقف 
ل العاديين، ويتميز بعضهم بحدة االنفعاالت في استجاباتهم، األمر قد تبدو عادية لدى غيرهم من األطفا

الذي يعرضهم لمشكالت في البيت والمدرسة ومع الرفاق. وتعتبر هذه السمة المظهر األكثر وضوحًا في 
 .النمو العاطفي للطفل الموهوب والمتفوق، وهي القوة المحركة للموهبة
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  الكمالية: .5

نطق كل شيء أو ال شيء، وأنهم يضعون معايير متطرفة غير معقولة، وأبرز ما يميزهم التفكير بم
 .ويسعون بشكل قهري لبلوغ أهداف مستحيلة، ويقيمون ذواتهم على أساس مستوى اإلنجاز واإلنتاجية

 االنفعالية: –الخصائص المزاجية  -1

 :عاديينأن األطفال الموهوبين والمتفوقين تميزوا عن أقرانهم ال تيرمانأوضحت نتائج دراسة 

 .بكونهم أكثر ثباتًا وتوافقًا انفعالياً  .7
 .وثقة بالنفس  .6
 .ومبادأة ويقظة وتمتعًا بروح المرح والدعابة  .1
 .ونضجًا في الشخصية  .4
 كما أنهم أقل أنانية ومياًل للمبالغة والغش.  .5
بع ويظهرون مستوى عاٍل من النضج األخالقي والقيمي يوازي مستوى من يكبرون سنًا من العاديين بأر  .2

سنوات، ومن دالئل ذلك تفضيلهم رفقة وصداقة من يكبرونهم في العمر الزمني أكثر من صداقتهم 
 .ألقرانهم المماثلين لهم في العمر والمثالية

 .وممارستهم النقد الذاتي ألنفسهم ونقد اآلخرين  .1
 وتمييزهم بين الصواب والخطأ.   .1
 .ويهتمون بمشاكل اآلخرين والميل إلى مساعدتهم .7

 رون بالمسؤلية األخالقية إزاء ما يجرى حولهم من أحداث.ويشع  .71
 ويشعرون بالمخاوف مبكرًا ونمو الذات مبكرًا لديهم ثقة بالنفس عالية. .77

تؤثر السمات الوجدانية واالنفعالية في تهيئة الجو النفسي المالئم الستغالل الطاقات العقلية أفضل 
 :متفوقون دراسياً السمات التي يتصف بها الاستغالل، ومن أهم هذه 

 المثابرة. 
  واالتزان االنفعالي. 
  الخالي من الصراعات واالنفعاالت الحادة والتمتع بالتوافق النفسي. 
  التي تساعدهم على االنطالق نحو اإلنجاز دون خوف أو تردد والثقة بالنفس. 
   يرتفع لديهم مستوى الطموح.كما 
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 الخصائص العقلية: -8

  :ومن السلوكات الدالة عليها

 .يقرأ اإلشارات وحتى الكتب .7
 .يحل مسائل رياضية  .6
 .يستخلص عالقات بين أفكار متباعدة  .1
 .يتذكر األحداث والحقائق  .4
 .يهتم بالقضايا االجتماعية واألخالقية  .5
 .لديه قدرة على االنتباه لفترة طويلة  .2
 ا كثيرًا.يسأل لماذ  .1

 ويتميزون:

ا يسبقون أقرانهم العاديين في العمر الزمني ومعدل بأنهم أعلى تحصياًل وتقدما في دراستهم حيث كانو  .7
 .النمو في الخصائص العقلية لدى المتفوقين دراسيًا يفوق النمو في تلك الخصائص لدى غيرهم

مما يكسبهم مقدرة أعلى وبشكل مبكر في هذا الجانب من النمو، فهم أكثر قدرة وتحكم في مجال   .6
 .اءةاستخدام اللغة والكتابة والمحادثة والقر 

دراك العالقات بينها بطريقة تؤدي   .1 كما أن لديهم قدرة أكبر على إدراك العالقة بين معاني الكلمات وا 
 .إلى الفهم الصحيح والدقيق لمعاني التعبيرات اللفظية

 .وكذلك القدرة على االستدالل  .4
 .الظواهروقوة المالحظة وحب االستطالع فهم مولعون بالتفكير في النظم واألفكار واألحداث و   .5
 .كما أنهم يتميزون بقدرة على نقد الذات ونقد اآلخرين  .2
 .ويتميزون بالذكاء المرتفع  .1

بحصيلة لغوية جيدة، وفهم  "الخصائص العقلية للمتفوقين (Weeb & other) ويب وآخرونويلخص  
لمعلومات، وتعلم أعمق لدقائق اللغة، وقدرة عالية على التركيز واالنتباه لوقت طويل، وحفظ كمية كبيرة من ا

المهارات األساسية بسرعة ودون تمرين، وحب كبير لالستطالع وعمل األشياء والتجارب بطرائق مختلفة، 
 ."وتركيب األفكار واألشياء بطريقة غير عادية وببديهة حاضرة
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في دراسة لها، أّنه "لدى الحديث عن خصائص المتفوقين عقليًا أّن  (،1991مها زحلوق )وذكرت   
لب في إنجازهم الدراسي أّنه مرتفع وهم فيه متفوقون، فإذا وجدت حاالت تخالف ذلك غدا،  الحديث عندئذ الغا

ن في مقدمة المحكات التي تعتمد في الكشف عن المتفّوق عقليًا، تحصيله  يدور حول مشكلة لدى المتفّوق، وا 
تحصياًل القول أّنه متفّوق عقليًا، ومن الدراسي، ويعني األمران معًا أّن من الغالب في الحديث عن المتفّوق 

هذه الزاوية اّتجه الحديث عن المتفوقين دراسيًا في حاالت كثيرة، إلى الصفات التي يتميز بها المتفوقون 
 .عقليًا، وأخذ تعريفهم بهذه الوجهة حين اعتمد النسبة المئوية أو البعد عن المتوسط

 

 الخصائص السلوكية: -9

ون تسهم في اكتشاف الذات وتحديد مجاالت االهتمام، والتخفيف من التي يتميز بها الموهوب
المشكالت والمعاناة التي قد يواجهها الموهوب جراء عدم تفهُّم اآلخرين له، والتخفيف من حدة التأثر 

 . بسخرية األقران

: )مثل: محبوب من زمالئه، يتحمل المسئولية، مشارك ومتعاون مع خصائص سلوكية فى القيادة .7
 ميه وزمالئه(.معل

لديه طموح كبير  ونوعًا،: )مثل: لديه حصيلة عاليه من المفردات كمًا خصائص سلوكية فى التعلم .6
 . بالقراءة(للمعرفة، اهتمام كبير 

 : )مثل: حب االستطالع، الخيال(. خصائص سلوكية فى اإلبداع .1
 ) اإلنتاج.شطة، )مثل: نشدان الكمال، المشاركة فى جميع األن :خصائص سلوكية فى المثابرة .4
: )مثل: إيجاد الحلول البديلة، التكيف مع الحاالت الجديدة، خصائص سلوكية فى مرونة التفكير .5

  .المرونة فى الفكر والعمل(
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النظرة الجديدة للتربية الشاملة، تعنى بوضع برامج تطور القدرات المميزة والضعيفة لدى كل التالميذ. 
كل المجتمعات يجب تطوير قدراتهم بالكشف عنهم ومساعدتهم ودعمهم لجعلهم وبما أن الموهوبين ثروة ل

 .يفيدون مجتمعهم بتفوقهم وقدراتهم
تنطلق من الفلسفة العامة في التعليم، المتمثلة في إعداد الفرد للحياة، المتفوقون بما أن فلسفة تربية 

ة خاصة، واحتمالية لظهور السلوك وبما أن هناك شريحة من الطلبة تتمتع بقدرات عالية، وصفات شخصي
االبداعي، وبما أن هؤالء لديهم االستعداد لالنتاجية المتميزة والتي تفوق إنتاجية األفراد العاديين، فهم كنز من 

 دولة.كنوز األمة وال بد من استثمار هذه الثروة لتكون رافدًا غزيرًا وفعااًل يدعم مسيرة التنمية والتقدم في أية 
ة، غياب التنسيق بين المناهج وقدرات التالميذة والطالب يجعل المناهج عبئًا مفروضًا مءعدم المواو 

عليهم وهذا في أغلب األحيان يشكل عائقًا أمام قدرات الطلبة المتفوقين، وكثير من الطلبة يجلسون في 
 المقاعد المدرسية دون أن يدرك أحد درجات ذكائهم ومواهبهم المتميزة. 

لدراسية إحدى العوامل المهمة التي تسهم بشكل كبير في تنمية المواهب والتفوق لدى وتعد المناهج ا
الطلبة والتالميذ، فإذا كانت المناهج مصممة أساسًا لمثل هذه الفئة، فإنها ستسهم في إعـدادهم بـشكل جيد، 

ناتهم بالصبر وانتظار كونها تلبي حاجاتهم الملحة، والكثير من هؤالء الفئة يشعرون بالملل وهم يتحملون معا
زمالئهم في الصف النظامي ليتعلموا مهارات ومفاهيم كان المتفوقون قد برعوا فيها قبل سنتين من أقرانهم 

باإلضافة ، لتكرار المعلومة أو لسهولتها المدرسة والمنهاج يشكالن ملالً ن أن و الطلبة، وبالتالي يجد المتفوق
، وعلى الرغم من التفوق الذي للتحدي والتحليل واالستنتاجاج أن هذه الفئة ترغب بالمعلومة التي تحت

 . درسةوظف قدراته داخل الميمن الطلبة ال  اً يظهرونه، نرى قسم
. وحال كانت المناهج لم تصمم لتناسب قدرات خاصة بهم تواكب قدراتهم يحتاج الطلبة مناهجلهذا 

لل والضجر منها، ألنها تؤكد علـى حفـظ المعلومـات واستعدادات هـؤالء الطلبـة، فأنهـا ستـسهم بشعورهم بالم

 الفصل الثالث
 مناهج املتفوقني

 مقدمة
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واسـتظهارها، وال تتحـدى االستعدادات العالية للموهوبين والمتفوقين، وال تـستثير اهتمامـاتهم بدرجـة كافيـة، وال 
 تتـسع احتياجاتهم غير العادية إلى المعرفة الواسعة العميقة.

 
  المتفوقين: جمناه أواًل:

 احتياجاتهمالعقلية، وال تلبي المتفوقون  وقدرات الطالب لتعليم العام ال تتوافقمناهج ابعض إن 
ن نسبة من طالب التعليم العام هم من  الملل من تكرار ما قد  يشعرون المتفوقونالنفسية واالجتماعية، وا 

راسي الذي ، وعلى الرغم من التفوق الدتمكنوا منه، أو نتيجة لعدم احتواء المـنهج علـى عنـصر التحدي
من أوقات تواجدهم في المدرسة  % 51مدارس التعلـيم العام، إال أن  فيالمتفوقون  يظهره عدد كبير من

عن منهاج  مختلفا نوعياأن يكون  يجبمتفوقون التذهب دون فائدة تذكر إن المنهاج المدرسي المالئم للطلبة 
 المتفوقون الطلبة غير ا

يشكل في الصف تحديًا لزمالئه؛ فهو يتفوق على رفاقه أحيانًا  قالموهوب والمتفو ال شك أن التلميذ 
بنسبة عالية ال سيما في المراحل الدراسية المتقدمة، وقد يحار المعلم كيف يعلم فهو ملزم بتوسيع معلوماته 

  .الشخصية قبل تعليم الطفل الموهوب
بل تشجيعه على  فراغهلملء وقت إعطاءه دروسًا أكثر  المتفوق ليسمن تعليم  الهدف التربوي

وذا خبرة  يكون صبورًا ومشجعًا وناضجاً ولكي يستطيع المعلم مساعدته يجب أن  واإلبداع واالبتكار التفكير
تقوية قدراته الذهنية، وذلك  المتفوق إلىوتهدف األساليب والبرامج والمناهج المعتمدة مع  ويقظة عميقتين،

 تيعاب والتطبيق والتحليل والتركيب والتقييم.االسبتطوير استراتيجياته في التفكير مثل 
 ا:من هنا توجب اعتماد برامج وأساليب عديدة لرعايتهم واالهتمام بهم في المدارس لسببين هم

 تطوير موهبتهم وقدراتهم في المسار الصحيح يساعدهم على نفع أنفسهم ومجتمعهم. 



 

28 

 المميزة.تربوي لمتابعة قدراتهم  خلق جو 

بحسب النظريات واألوليات المعتمدة  المتفوقين والموهوبينأو المناهج المعتمدة مع  وقد تختلف البرامج
 ي:ه ثالث نقاط أساسيةلكن معظمها يركز على 

 ه.االهتمام بالطالب لتشجيعه على تطوير قدرات .7
 .ةاألخذ في االعتبار سرعته في التعلم إلعطاء معلومات جديد .6
دخال مواضيع عدة، مثل إدخال المفاهيم المجردة.تعديل مضمون البرامج وذلك بتعميق األفكا .1  ر وا 

 للتعلمالمتفوق الطالب  أهمية التركيز على زيادة حب (Kirk et al., 2003) كيرك وآخرون أكد
وضرورة دراسة المحيط التعليمي، حيث يطور الموهوب ابداعه واستقالليته، وبحسب اإلمكانات ونوعية 

 :نا اختيار المحيط التعليمي المناسب كالتاليالبرامج الموجودة في المدرسة، علي

 .من خالل تعديل الدروس في الصفالمتفوق االلتحاق بصف عادي ويتم دعم  (7
 .لخروج من الصف في أوقات معينة لتطوير قدراته المميزة في غرفة مستقلة داخل المدرسةا (6
ية التي يتفوق فيها التلميذ الخروج من المدرسة في أوقات معينة. لمقابلة مختصين في الناحية اإلبداع (1

 .)مهندس كهربائي، نحات، موسيقي، محاسب...الخ(
  .المشاركة في األبحاث بأن يطلب إليه إجراء بحث حول موضوع معين (4
  .وذلك لتطوير قدراته المميزة والمتفوقون( االلتحاق بمدرسة خاصة )أو صف للموهوبين (5

 (Bloom, 1992) ميز بلومتفكيره وقد  رائقطيختلف عن زمالئه في  والمتفوقالموهوب  لطالبفا
 بين: 

 ويركب ويحلل ويطبق قبل استيعاب المعلومات. يقييمالمتفوق الطفل  
 يحتاج إلى المعلومات ثم االستيعاب ثم التحليل إلى أن يصل إلى مرحلة التقييم. : فهوالعاديالطفل  
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 المتفوقين.  العامة للبرامج )المناهج( الخاصة بالطلبة فثانيًا: األهدا

 .التعرف المبكر على هذه الفئة .7
 ع.توفير البيئة الداعمة لتطوير قدراتهم وحمايتهم من التراج .6
الحماية من االنسحاب والتسرب من المدارس، واالنحراف، ألن خطورة االنحراف عندهم خطره  .1

 ن.يفوق خطورة انحراف األفراد العاديي
عدادهم ليكونوا قادة في حقول المعرفة التوجيه نحو التخصص المستقبلي في سن مبكرة .4 ، وا 

 .المختلفة أيًا كانت مواقعهم، بما يخدم المجتمع وتقدمه
 ن.توفير البرامج والمناهج التربوية التي تدفع بقدراتهم إلى أقصى حد ممك .5
مكاناتهم ألطول فترة زمنية ممكنة في التنمية واالنتاجية .2  .استثمار طاقاتهم وا 
في المجاالت الحساسة والرئيسية حسب الخصوصية التي يعتمد عليها إعداد الكفاءات للعمل  .1

 البلد.مستقبل 
 ثالثًا: خصائص مناهج الموهوبين والمتفوقين:

بما أن هذا المنهاج يعد لفئة خاصة من الطلبة، فال بد أن يكون هذا المنهـاج لـه مواصـفات تتطابق 
 اآلتي.وفق  مع خصائص هؤالء الطلبة

التعلمية للمتفوقين، وتلبي معدالت سـرعة تعلمهـم، وتمـنحهم المـصادر والوقت لالستزادة  أن تلبي القدرات (7
 حول بعض الموضوعات التي تنال اهتماما خاصا لديهم. 

تمكين معلمي المتفوقين تحقيق هذه المعايير من خالل تكييف التدريس، والتعيينات خارج الحصة،  (6
 ده.وبرامج التعلم الخاصة لكل متفوق على ح

 أهمها مراعاتها عند تخطيط هذه المناهجيجب وهناك افتراضات على مخططي منـاهج االمتفوقين 
 اآلتي:
  منهج المدرسة العادية تم تخطيطه للطالب العاديين، وفي كثير من األحيان يكون غير مالئـم للطالب

 المتفوقين.
 في التخصص، الذي يرغبانه.  ينقل منهاج المتفوقين التالميذ من مبتدئين في البحث إلى خبراء 
  يساعد منهج المتفوقين التالميذ على اإلمساك بقوة بالمسائل والقضايا الشائكة والتي تحتاج إلى حل

 المشكالت. 
  يخطط منهج المتفوقين في ضوء احتياجات الطالب بدال من اإلضافة أو الحـذف في المناهج المعدة

 للطالب العاديين.



 

30 

 تسع فيه المعارف، وتتسارع التغيرات في جميع المجاالت.يعد التالميذ إلى عصر ت 
  المنهج يقدم أساسًا نظريًا يتم من خالله تخطيط دقيق لبرامج ونشاطات اإلثراء، وفق اهتمامات الطالب

  ي.المتفوقين، ومراحلهم العمرية، وتعلمهم التراكم
 
 :المتفوقين الطلبة مناهج عليها تقوم التي العامة المبادئ- اً رابع

  ، وتتمثل هذه المبادئالمتفوقينمتميزة المبادئ العامة التي تمثل إطارًا عاما لتطوير مناهج 
 بما يلي:

 .أن يتضمن المنهاج محتوى يرتبط بقاعدة عريضة واسعة من القضايا والموضوعات والمشكالت .7
 .يحتوي على عدة تخصصات ومجاالت يالتخصصات، أأن يكون المنهاج متداخل  .6
 .منهاج خبرات شاملة مترابطة مع بعضها البغضأن يقدم ال .1
أن يسمح المنهاج للطالب بأن يختار موضوعا من مجال دراسي معين وأن يتعمق في دراسة هذا  .4

 .الموضوع
 .أن يطور المنهاج مهارات التعليم الذاتي والمستقبل .5
 .داأن يطور المنهاج مهارات التفكير في مستويات أعلى وأكثر إنتاجية وتعقيدا وتجدي .2
 .أن يطور المنهاج مهارات وأساليب البحث .1
 .أن يتيح المنهاج للمهارات األساسية ومهارات التفكير العليا أن تكون جزء منه .1
 .أن يشجع المنهاج على إنتاج أفكار جديدة .7

 .أن يشجع المنهاج على نتاجات تستخدم تقنيات ومواد جديدة .71
اته بمعنى أن يعترف بقدراته، وأن يصبح ذاتي أن يشجع المنهاج على تنمية قدرة الطالب على فهم ذ .77

 .القيادة، وأن يقدر جوانب الشبه واالختالف بينه وبين اآلخرين
أن يقيم المنهاج نتاجات التعليم لدى الطلبة باستخدام معايير محددة ومناسبة تتضمن التقدير الذاتي،  .76

 .وأدوات تقييم مرجعية المعايير وأن تكون مقننة
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 :المتفوقينمنهاج الطلبة  سمات-اً خامس
 .المتطورة اإلنتاجيةمن األفكار  حتوي على مستوى عالٍ ي .7
 .توفير فرص للمعلمين لتوسيع مدى الخدمات التعليمية المقدمة التي تتحدى الطلبة األكثر قدرة .6
 .تمكن المعلم من تكييف ومالئمة المحتوى لمناسبة الحاجات الفردية الخاصة بكل طالب .1
 .التفكير العليا التي تعتبر مكملة ومتممة للمنهاجستخدم مهارات ي .4
عمل على تنظيم المحتوى بناءا على الموضوعات والقضايا الموجودة في المنهاج األساسي مع إجراء ي .5

 .بعض التعديالت
 .جع على استخدام األفكار التجريدية بشكل كافيش .2
 .وفر فرص للطلبة لالستكشاف والبحث في مجاالت اهتماماتهمي .1
 .فرص لتقديم انتاجات مبدعة ومتقدمة وفري .1
 :المتفوقيناهج الدراسية للطلبة األساسية في المن العناصر-سًا ساد

تعديالت على  إدخال المتفوقينتتضمن عملية تطوير المناهج العامة حتى تصبح مالئمة للطلبة 
 :العناصر التالية

  األهداف: 
 :تغيرات التاليةأن تراعي عملية وضع األهداف الخاصة بهم الم يينبغ
 .الموضوعات األساسية في المنهاج العادي (7
 .مستوى الذكاء أو الموهبة عند الطلبة (6
 .اإلمكانيات المتوفرة في البيئة المدرسية (1
 .مستوى اهتمام الطلبة ودافعيتهم (4

 :تركز على مايلي أنبالمتفوقين وبناءًا على ما سبق يجب صياغة أهداف خاصة 
 .األساسية التي تشمل مهارات البحث وحل المشكالت وتنظيم الوقتالدراسة الذاتية وعناصرها  (7
 .مهارات االتصال اللفظية وغير اللفظية (6
 .اتخاذ القرارات وتقويم النتائج (1
 .تنمية مفهوم الذات والقيادة والتكيف مع اإلخفاق (4
 .تنمية الدافعية، وتشمل حب االستطالع والتخيل (5
 .والتركيب والتقويم لمثل: التحليعناصره األساسية، تطوير مستويات عليا من التفكير الناقد و  (2
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 البيئة والمحيطتقديم انتاجات مبدعة تعكس استخدام طرق وأساليب وأدوات جديدة ومتميزة. )عملية  (1
 .على أن يساير الموهوب(

 
 :المحتوى 

ئم هذه البد من تكييف المحتوى ليال متفوقين بعد أن يتم تحديد األهداف الخاصة والمالئمة للطلبة ال
 :األهداف في المجاالت التالية

 .تكثيف محتوى المنهاج الرسمي (7
 .التعمق في موضوعات المنهاج (6
 .إدخال مشروعات بحثية تنسجم مع اهتمامات الطالب /المعلم (1
 .إدخال مهارات التفكير العليا في المحتوى (4
واسع    أن يعمل المحتوى على تداخل عدة موضوعات في المجال الواحد، بحيث يشمل مجال (5

  .ومتشعب من الخيارات لمواد ومواضيع يمكن أن يتعلمها الفرد بشكل ذاتي
 
 

 :ستراتيجيات وأساليب التعليم والتعلما 
يتطلب تحقيق األهداف استخدام استراتيجيات وأساليب متميزة ومختلفة عما هو مألوف في الصف العادي 

 :في المجاالت التالية
  ت.التسريع في تقديم المعلوما (7
 .ستخدام أنماط متطورة من األسئلة والمهمات التي تؤكد على استخدام المعرفة أكثر من اكتسابهاا (6
 :تنويع األساليب المستخدمة في التدريس، مثل (1

 التعليم الفردي. 
 التعليم التعاوني في مجموعات صغيرة. 
 رحالت ميدانية. 
 نقاشات جماعية. 
 محاضرات. 

وطالب / طالب ومعلم / طالب  )معلمي عدة اتجاهات توفير فرص لجعل أنماط التفاعل الصفي ف (4
 .وطالب(
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 :استراتيجيات متعددة تعمل على تطوير التفكير في مستوياته العليا ومنها 
 إستراتيجية حل المشكالت PROBLEM SOLVING : 

 
  المشكالت: حل تعريف استراتيجية 

 التي والمعارف المعلومـات ـتخدمامس الفرد بها يقوم التي العمليات من مجموعة المشكالت بحل يقصد
 التالميذ معها يتعامل أنشطة تعد جديـد، بشكل موقف على للتغلب اكتسبها التي والمهارات تعلمها، له سبق

 للوصول والتطبيق، والتجريب الفروض وفرض المعلومات بجمـع القيام إلى وتدفعهم تفكيرهم تتحدى بطريقة
 7 .للتعميم قابلة وفائـدة قيمـة ذات نتائج إلى

  :المشكالت حل الستراتيجية التربوية األهداف 
 . مستقبال مشكالت حل على الطالب تدريب .7
 . التعلم في ورغبته الطالب اهتمام تثير .6
 . يعالجها مشكلة أو أمر كل في سليمة أحكام إصدار على الطالب تساعد .1
 .الناقد التفكير على الطالب تساعد .4
 . المعرفة مصادر عن تنقيبوال البحث روح الطالب في تنمي  .5
 . الجماعي والعمل والتعاون اإلخاء روح الطالب في تثير .2
 . المسؤولية وتحمل النفس على االعتماد الطالب في تثير .1
 . المتعلمين بين الفردية الفروق تراعي .1
 . الطالب لدي التفكير مهارات تنمي .7
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 الطلبة صيلتح مستوى من تزيدم و التعل عملية في نشطاً  دوراً  للطالب تعطي .71
 i2: المشكالت حل استراتيجية تطبيق في المعلم مهام 
 . بدقة وأبعادها حجمها تحديد على المتعلمين ومساعدة المشكلة تقديم (7
 . لحلها المتبعـة والطـرق بالمشكلة الخاصة البيانات جمع على وتوجيههم المتعلمين مساعدة  (6
 . لحلها المقترحـة والطـرق لمشكلةا ألسباب الخاصة الفروض وضع على المتعلمين مساعدة  (1
 . الفروض صحة اختبار على المتعلمين مساعدة  (4
 المشكالت: حل استراتيجية استخدام شروط اهم 
حساسهم دراستها يريدون التي بالمشكلة المتعلمين شعور .7  حل إلى والوصول بحثهـا فـي والرغبة بها وا 

 .لها
 . السابقة وخبراتهم تفكيرهم وىومست المتعلمين لقدرات مناسبة المشكلة تكون أن .6
 . المشكلة حل إلى‘ واإلرشاد التوجيه خالل من المعلم دور يكون .1
 النتائج إلى للوصول منهـا والتحقـق المعلومـات وجمـع والدراسة البحث خالل من المتعلمين دور يكون  .4

 . المشكلة حل إلى تؤدي التي
 3 المشكالت: حل مراحل 
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 : بالمشكلة اإلحساس: والأ
 الدراسة وتبدأ مـثال، البيئـة تلوث كمشكلة المجتمع منها يعاني مشكلة المتعلمين وبمساعدة المعلم يحدد
 .المشكلة ومعالم طبيعة بتحديد

  :فمثالً 
رسوب،  %11 كانت انها ولنفرض المتوسطة، للدراسة العامة االمتحانات نتائج المدرس عرض إذا
 الرسوب، من النسبة لهذه المؤدية العوامل او األسباب معرفة في الطالب فضول تثير النسبة هذه فان
 . لحلها فينشطون اهتمامهم تثير مشكلة تبدو فأنها لدراستها، الطلبة الى المشكلة هذه المدرس قدم فاذا

 : المشكلة حول المعلومات جمع: ثانيا
 مجموعة طرح خالل من للبحث المطروحة المشكلة حول معلومات جمع على المتعلمين المعلم يساعد

 في المعلومات جمع ويفيد. خاصة ورقة في جمعوها التي المعلومات المتعلمون يدون أن ويفضل األسئلة، من
 البحث. موضوع المشكلة وطبيعة خصائص معرفة

 الخاصة دبياتاأل وقراءة والمقابالت، والمالحظة المطالعة خالل من والبيانات المعلومات جمع يمكن
 مجموعات الى الطالب تقسيم ويمكن الخ،.... بالمشكلة المتعلقة سئلةواأل ستبياناتواال. بالموضوع
 الفروض، من فرض عن البيانات بجمع مجموعة كل تختص لها، مقرراً  الطالب أحد يكون صغيرة
 . الحل باتجاه وارشاداته توجيهاته ألخذ المدرس على باستمرار النتائج وعرض

 : كلةالمش لحل الفروض فرض: اً لثثا
 من زاد عددا أكثر الفروض كانت وكلما للمشكلة متصور أو محتمل أو متوقع أولي حل هنا والغرض

 واضحا الفرض ناك وكلما. المتعلمـون يحددها كما للفروض أولوية وضع ويستحسن بينها الحل وجود احتمال
 .صحته اختبار المتعلم على سهل ومحددا

في مثالنا  المرتفع الرسوب وهي الظاهرة حدوث أسباب تفسر أولية تخمينات مجرد تعد الفروض وهذه
 بالمدرس مرت التي السابقة الخبرات خالل من او بالمشكلة، المباشر الشعور خالل من وذلك السابق،
 . المشكلة عن معاً  والطالب

 : الفروض صحة اختبار: رابعا
 يستخدم وقد. الفروض بعض صحة عدم أو صحة إلثبات والتجارب األنشطة بعض إجراء ذلك يتطلب

 . الفروض بعض صـحة عدم إلثبات( المغايرة األمثلة أو التناقض استخدام) المنطقي البرهان المعلم
 الى يقود او ينفع ماال بعادوا   وتبويبها البيانات تصنيف يتم حيث مباشرة، سابقتها بعد الخطوة هذه تأتي

 اللجان ليةإ توصلت بما وربطها معلوماتهم، بترتي مجموعةأو  لجنة كل أعضاء ويتولى المشكلة، حل
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 صحة من التحقق أن على المدرس، بتوجيه وتحليلها والبيانات المعلومات هذه دراسة عملية تبدأ ثم. األخرى
 الصحيح، المنطق قواعد وفق على فهمها ثم البيانات، وتحليل المعلومات مناقشة طريق عن يتم الفروض

 الصحيح هو المشكلة فروض أحد ان من التأكد الى بالطالب تنتهي التي لعقليا التناسق لمعايير واخضاعها
 .للمشكلة األساسي الحل يمثل وانه غيره، دون فعالً 

 : للنتائج الوصول: خامسا
 استخدامه تسـهل بطريقـة ويصاغ الحل في يستخدم فإنه للمشكلة حال يقدم الفروض أحد أن ثبت إذا
 . الجميع فيها يشترك مناقشة خالل من الحل اختيار ويتم. جديدة مواقف في منه االستفادة يمكن حيث وتفسيره
 الصحيحة الفروض على الطالب يتعرف ففيها الدرس، موضوع للمشكلة الدراسة خاتمة الخطوة هذه وتعد
 نتائج من اصالً  ومشتقة مستندة ومقترحات توصيات وضع يتم الخطوة هذه وفي اليها، توصل التي والحلول

 .المطروحة للمشكلة حلوالً  تعد تحليل،ال
 حوار مدار الطالب، فيها رسب التي للمادة التدريس طرائق تكون ان على التأكيد مثالنا في تكون وقد
 .المجال هذا في والخلل الصدع ردم الى يؤدي بما وتعديلهم ودراستهم المدرسين
 
 : الحل تطبيق: سادسا
 تصبح وبذلك الصفية البيئة خارج أو داخل سواء جديدة مواقف في ليهع توصلوا ما المتعلمون يطبق أن
 . الفكري مخزونهم ضمن المشكالت حل طريقة
 : والمتابعة التقويم: سابعا

 . الجديدة المشكالت في تطبيقه تم الذي الحل وجدوى فاعلية ىمد وتقويم متابعة
 4: المشكالت حل استراتيجية مواصفات 

  التدٌريس: ًفي المشكالت حل ةلطٌريق االتٌية المميزات اهم
 . لمشكلته حل أٌلجاد السًعي ًفي االيجابي ودوره الطالب على تعتمد .7
 . العمل ًفي واالستمتاع االستطالع حب الطلبة ىتٌثر   .6
 .ةالدراسي المواد غالبية ًفي استخدامها ممكن .1
. الصٌحيح للحل ؤديي ما منها ينتخبٌٌ  عٌديدة حلول عن والبحث الواسع التفٌكر الطالب ًفي تثٌير  .4

 . والمقارنة والتحلٌيل النقد ًفي قدرات عنده تخلق بذلك وًهي
 . اجتماٌعية وٌظيفة التدٌريس يكونٌٌ  وبذلك الٌحياة، بواقع التدٌريس تربط .5

                                                           
4. 
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 . المنظم بالعمل الفكر تربط .2
  جماٌعياً  العمل اسلوب كان إذا ةخاصً  الجماعة مع والعمل التعاون على الطالب تّعود  .1
 اثناء الطلبة به يهتدي واضحاً  هدفاً  وتضمن التفٌكر، ًفي المرونة تكٌوين مثل قٌّيمة تربوية أهدافاً  تحقق .1

 . الحل
 : المشكالت حل استراتيجية عيوب 

 التي الٌعيوب هذه نأ والحٌقيقة عٌديدة، ٌعيوب على الشتمالها انتقادات المشكالت حل طٌريقة الى هوجّ 
 استخدامها على المدرس قدرة وضعف تطٌبيقها سوء بسبب تنشأ ماا  و  ها،نفس الطٌريقة طٌبيعة الى ترجع
 . الصحيحة التربوية للمبادئًٌ  وفقا
 لها المطبق ينتبهٌٌ  لًكي وذلك الطٌريقة، ًفي ضعفاً  تشكل الًتي النقاط بعض تأٌشير يمكنٌٌ  ذلك ومع

  كاالتي: وهي تأثيرها من االضعاف أو المستطاع قدر ٌفيتجنبها
 . الطلبة يتقنهاٌٌ  ًكي طٌويل تدٌريب الى وتحتاج ٌحياتها، ًفي كاٌفية خبرة لها مجموعة تخاطب انها .7
 الجوهر الى االنتباه دون للمشكلة الشكٌلية الجوانب من كثٌير ًفي الطلبة غراقإ الى تؤدي أنها .6

 . المشكلة معالجة ًفي االساسي
 . المشكلة دراسة هتستغرق طٌويل وقت ًفي قٌليلة علٌمية مادة للطالب تقدم أنها .1
 الطلبة مباالة عدم الى فستؤدي بٌسيطة، أو ضحلة مشكلة دراسة على الطٌريقة هذه انصبت إذا .4

 . جٌديتهم وضعف
  :المشكالت حل بطريقة التعليم 

 يكتسب العلمي والتفكير العلمي، التفكير على القدرة الطالب في ينمي المشكالت حل بطريقة التعليم ان
 وتكوين ،والتي سبق ذكرها سابقاً  المشكالت حل أسلوب في األساسية الخطوات على التدريب خالل من

 . المطلوب الحل تحقق بنتيجة، والخروج عناصرها، ومقارنة المشكلة، تحليل في المهارة
 5:في التعليم المشكلة حل شروط 

 : ومنها الشروط من عدد الى يحتاج تعلمي تعليمي كأسلوب المشكلة حل استخدام
 واالسس المبادئ ويعرف صحيح، علمي بأسلوب المشكالت حل على قادراً  المعلم نيكو   (7

 .الالزمة واالستراتيجيات
 . األهداف تحديد على القدرة يمتلك (6
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 إطار في حلها ويمكن معقول بشكل قدراته ويتحدى الفرد اهتمام يستثير الذي النوع من المشكلة تكون (1
 . المتوافرة والقدرات اإلمكانيات

 التدريبية او التعلمية واالهداف لحاجاتهم المنتمية الواقعية المشكالت لطالبه المدرب وأ المعلم يوفر (4
 . المخططة

 هادئة راجعه بتغذية تزويدهم مع الطالب عمل لتقويم النامي المتدرج التكويني التقويم المعلم يستخدم (5
 . الحل نحو وتقدمهم أدائهم حول

 التي( األساسية المتطلبات) األساسية والمعلومات المهارات ونيمتلك الطالب نأ من المعلم يتأكد (2
 واستراتيجيات بأساليب مرتبطاً  ذلك كان سواء ذلك، في شروعهم قبل المشكلة لحل اليها يحتاجون
 . الداخلية ومتطلباتها المشكلة بعناصر ام الحل،

 حل على المناسب علميال التدريب فرص للمتعلمين توفر التي التعليمية المواقف المعلم يوفر  (1
 . واالهداف للحاجات المنتمية المشكالت من مناسب بعدد وتزويدهم المشكالت،

 للمشكالت التصدي في يتبنونها استراتيجية او نموذج او نمط تكوين على المتعلمين المعلم يساعد (1
 . حلها ومحاولة

 من الطالب وتمكن الطريقة انتقال عملية تيسر جديدة، مشكالت على الحل استراتيجية المعلم يجرب (7
 . للمشكلة الشمولية النظرة استخدام

 نفسها تسلم مختارة المشكالت لحل فرق في والعمل الجماعي العمل على ليتدرب الطالب المعلم يوجه (71
 الحل. عن البحث في والتعاون للمشاركة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 

 
 أفضل أساليب حل المشكالت: 
 :أسلوب تجزئة المشكلة .1

 قبل من قبولها أمر يصبح حتى السهولة، إلى الصعوبة من المشكلة حال تبديل على تساعد
 أصبح بسيطة، ألجزاء المشكلة تجزئة تم   حال ففي سهل، أمر المشكلة يواجهون الذين الطالب
 .أسهل الحل إلى الوصول

 
 

  بياني يوضح ذلك مخطط الخمسة:أسلوب األسئلة  .6
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العلمي في حلول المشكالت استراتيجية األسئلة  التفكير تنميةمن االستراتيجيات التي تساعد على 
وهي استراتيجية بسيطة وعميقة في نفس الوقت. فهناك خمسة أسئلة هي مفاتيح لفهم أي مشكلة  الخمسة.

  التالية:وهي األسئلة 

  سؤال توصيفي لواقع المشكلة التي تواجهك. وهو :''ماذا  األولالسؤال  
 المشكلة.أن عرفت ماذا حدث يساعدك سؤال كيف على معرفة كيف حدثت بعد  :'فالثاني 'كيالسؤال  
يساعدك هذا السؤال على معرفة العناصر المشاركة في صناعة المشكلة والمؤثرة  السؤال الثالث:' من' 

 عليها.
 يساعدك هذا السؤال على فهم السياق الزمني للمشكلة. ':السؤال الرابع' متى 
معرفة السياق المكاني عندما تستدعي طبيعة المشكلة التعرف افي هو: ' أين' أحيانًا لسؤال إضوقد تحتاج  

 على ذلك.

بعد معرفة ماذا حدث وكيف حدث والسياق الزماني والمكاني  :'السؤال الخامس وهو السؤال األهم' لماذا 
 والعناصر الفاعلة في المشكلة، تأتي مرحلة التعرف على األسباب بعمق من خالل سؤال لماذا.

ويتم استخدام هذه األسئلة لفهم الكثير من األشياء وتعلم الكثير من المواقف. ففي عالم الصحافة تعتبر هذه  
ماذا وكيف ولماذا وأين األسئلة الخمسة هي األسئلة األساسية التي يجب أن يتضمنها الخبر الصحفي' 

 ."ىومت

لتعلم النشط تحت عنوان استراتيجية ا تاستراتيجياوفي عالم التدريس تم إدراج هذه األسئلة ضمن   
األصابع الخمس حيث يقوم المعلم برسم األصابع الخمس ويكتب على كل إصبع سؤااًل من األسئلة الخمس 

 اإلجابات. ملخصمرتبط بالموقف التعليمي، وفي راحة اليد يتم كتابة 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.de/pin/582864376768610046/&psig=AOvVaw2q4ACUMwQh6wUb7RGN5gud&ust=1613127029216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDax9bU4e4CFQAAAAAdAAAAABAz
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.de/pin/582864376768610046/&psig=AOvVaw2q4ACUMwQh6wUb7RGN5gud&ust=1613127029216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDax9bU4e4CFQAAAAAdAAAAABAz
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للعبور مع  وِفي عالمي الذي أعيشه مع األسر في االستشارات التربوية فإن هذه األسئلة الخمس تعتبر األهم 
 األسرة في فهم المشكلة إلى حلها.

 منهج استخدام أدوات االستفهام السبعة  .3

 
 على بهاَنحَصل  أن نودمبهمة وأشخاص وأشياء  أمور عن االستفسار بواسطتهاالطريقة التي يتم  به:ويقصد 
  .األمورِ  هذهِ حول  إجاباتٍ 
 بها ُيسأل وأسماء، حروف قسمان وهي الستفهاما أدوات سمىأدوات مخصوصة ت ُتستعَمل ،األسلوب هذا وفي
 .عنهاالمستفسر  األمور باختالف األدوات هذه وتختلف عنها،

 :هي االستفهام أسلوب في المستعملة األسماء
 .وأيُّ  وَكمْ  وأّني وكيفَ  ومتى وأّيان ومتى وماذا، وما ذا، َوْمن َمن،

 غائٌب؟ ذا وَمنْ    عني؟ سألَ  َمنْ : مثل. العاقلِ  الَشخصِ  عن بهما وُيستْفَهمُ : ذا من وَمنْ  -
: نحو اإلنكاري   االستفهامَ  يسمى ما وهو اإلنكاري النفي معنى ،(ذا من)و( من) َتْحِملُ  قد األحواِل، بعضِ  وفي
 .َأحدٌ  يْفَعَلهُ  أن يستطيعُ  ال=  هذا؟ َيْفَعلَ  أنْ  َيستطيعُ  َمنْ 

.  والجماداتِ  والنباتات الحيوانات: األشياء من.  لالعاق غير عن بهما لالستفهام وُيستعمالن: وماذا ما -
 .عاقلٍ  غيرَ  أم عاقال أكان سواءٌ  ِصَفِتهِ  أو الشيءِ  حقيقةِ  عن بهما وُيستَْفَهمُ  كما

 هذا؟ ما: و  اإلنساُن؟ ماذا ما،: مثل والثاني،  أَكْلَت؟ ماذا ما،: مثل فاألوُل، 
 َتّحُضُر؟ متى  ُعْدَت؟ متى: مثل.  لمستقبلوا الماضي الزمانين عن به ُيْستَفهم َظْرف: متى -
 الباِرَحَة؟ ُكْنتَ  أين سيارُتَك؟ أين: مثل.  الشيءُ  فيه استَقرّ  الذي المكانِ  عن به ُيسَألُ  َظْرفٌ : َأْينَ  -

 َتْعَمُل؟ أين          
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 دونَ  ـ المستقبلِ  زمانِ ال عن به وُيسألُ ( متى) معنى معناه في وُيقاربُ  والحيَن، الوقت يعني َظرفٌ : ّيانَ أَ  -   
 الطائرُة؟ َتِصلُ  أّيانَ : ـمثل غيِرهِ 
 الحاُل؟ َكْيفَ : مثل. عنه المسؤول حالة عن به ُيستفهم: كيف  -
 عنه؟ ُنهيتَ  َوقد السلوكَ  هذا َتْسُلك أّنى: مثل(. كيف) بمعنى استفهامٍ  اسمُ  وهي: أّني - 
 الخيريِة؟ األعمالِ  في أنفقتَ  درهماً  كم: مثل. َتحديُدهُ  ُيرادُ  َعَدد عن بها وُيسَألُ : كم -
 غائبٌة؟ طالبةٍ  أيُّ  غائٌب؟ طالبٍ  أيُّ : مثل الشيِء، وتعيينِ  لتحديدِ  ُيستعملُ  ُمْعَرٌب، استفهامٍ  اسمُ : أيّ   -
 َتْكُتُب؟ يدٍ  بأي   المسؤوُل؟ أيُّكمْ  ِغْبَت؟ يومٍ  أي   َتصّفحَت؟ موقعٍ  أي   -

 مخطط السبب والنتيجة: .4
  ستراتيجية عظم السمكةسمى ات أو ما

 

 بوضع قام الجودة حيث لحلقات الحقيقي األب (م7717– م1915 إيشيكاوا )كارو الياباني العالم ُيعد
 كاوا(أوي)ايش السمكة ومخطط عظمة. لحلها الطرق وأفضل المشاكل على التعرف أجل من االستراتيجية هذه
 بعد السمكة لعظام شبيه المخطط النهائي لهذا الشكل نأ هو تسميته سبب والتأثير السبب مخطط يسمى كما
 الفقري العمود من فرعية عظمة وكل المشكلة االساسية يمثل السمكة رأس أن حيث اللحم، عنها تزيل أن

 .المشكلة لهذه الرئيسية العناصر يمثل
يجاد تحليل على التخطيط هذا ويساعد        دواتألا من عدت صغيرة، حيث كانت مهما تالالمشك جميع وا 
 المعقدة تالالمشك معرفة تسهيل في السمكة عظمة أسلوب تطبيق ويساعد الشاملة، الجودة لتطبيق ساسيةاأل

 ثراأل على نتباهاال تركيز إلى سلوباال هذا يهدف كما لها، حلول إيجاد يمكن صغيرة تالمشك إلى وتحويلها
 .وتعظيمه يجابياال
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 الرئيسية سباباأل مجموعة بين قةالالع لتوضيح مصممة ورموز خطوط من سلوباأل هذا فكرة وتتكون
 مجموعة هناك وأن الرسم من يسراأل الجانب على المشكلة أو النتيجة أن حظالون الدراسة، تحت والمشكلة

 أخرى، فرعية أسباب توجد قد فرعي سبب لكل أن كما يمن،األ الجانب على وفروعها الرئيسية سباباأل من
 .إيجاباً  أو سلباً  تابع كمتغير النتيجة على تؤثر قد التي المستقلة المتغيرات وفروعها بابساأل هذه وتمثل

 . السمكة عظم استراتيجية خطوات 
 .وواضح دقيق بشكل دراستها المراد المشكلة تحديد (7
 من رسم عددوكذلك  (Effectاألساسية ) المشكلة بداخله دوني يسراأل الجانب في مستطيل رسم (6

 .للمشكلة الرئيسية سباباأل تمثل يمناأل الجانب على تالالمستطي
 .سبب رئيسي لكل الفرعية سباباأل إلى تشير فرعية وأسهم الرئيسية سباباأل لتلك أسهم رسم (1

 

 التعليم مستوى ضعف مشكلة تحليل مثال:
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 العصف الذهني: .5
 معين موضوع في كاراألف من عدد من واالستفادة الستخراج ُتستخدم استراتيجية هو الذهني العصف 
 تستخدم تزال وال عام 11 من أكثر منذ موجودة االستراتيجية وهذه معينة؛ مشكلة حل في للمساعدة أو

 في الذهني العصف استراتيجية وتطبق المشكالت، من مجموعة حل في الطالب إلشراك اليوم حتى
 العصف إنّ  حيث مباشرة، بطريقة كاماًل  الصف مع أو الطالب من صغيرة مجموعات مع الصف
 المتعلقة األمور كل في التفكير الطالب من ُيطلب عندما التفكير، مهارات تعزيز على يساعد الذهني

  .محدد بموضوع

 
  خطوات التحسين الخمسة في بيئة العمل: .6

 و وسموها بمنهجية بسيطة خطوات خمس إتباع طريق عن المسائل هذه لمعالجة منهجية اليابانيون أبتكر
 أساسية: خطوات خمس  طريقة عن معمل أو المصنع أو مكتب كان سواء العمل مكان لتنظيم قةطري هي
 العمل مكان في ضروري غير شيء أي إزالة أو الحالي الوقت في الالزمة األشياء تصنيف :تصنيف (7

 .عادة تستخدم ال أدوات أو اوراق كانت سواء
 محدد مكان في شيء كل ووضع العمل مكان في األدوات ترتيب :تنظيم (6
 دوري بشكل تتم عملية وهي مستمر واألدوات بشكل العمل مكان تنظيف :تلميع أو تنظيف (1
عتماد العمل مكان داخل والممارسات المعايير ضبط :أو معايرة تنميط (4  بشكل الضبط لضمان القواعد وا 

 كامل
 .ريةاإلستمرا من للتأكد نظام وضع طريق عن القديمة للطرق بتاتا العودة عدم: تثبيت (5
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 Objectives of Five "S" Program"أهداف برنامج "السينات الخمس

 :هناك أربعة أهداف رئيسية لبرنامج السينات الخمس

 .تطوير وتنمية األفراد وتحفيزهم على تبني أفكار التحسينات المستديمة .7
 .بناء فريق عمل جديد من خالل عملية المشاركة الجماعية .6
 .على ممارسة القيادة العملية تنمية اإلداريين والمشرفين .1

 .للتحسينات المستمرة تحسين البنى التحتية وتهيئتها لتطبيق األساليب الفنية المتقدمة لبرنامج كايزن

  :إستراتيجية طرح األسئلة 
  تعريف استراتيجيةاألسئلة: 
 .واالستيعاب الفهم وتنمي التفكير تثير فهي .7
 .عدة بأمور راية يعطي نأو  شياءاأل ونقد االبتكار في دوراً  للطالب تعطي هي .6
 .مجاز بشكل األمور على يعبر نأ .1
 .السؤال طرح بعد الغموض زوال .4
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  :التالية النتائج تعطينا فالبحوث استخدامًا، التدريس استراتيجيات أكثر هي األسئلةومهارة طرح 

  .الواحدة الحصة في يومي سؤال 41 حوالي المعلم يسأل -
  .ما كلمة اذكر أو ال أو نعم أو الفراغ امأل: مثل معلقة أسئلة الشفوية المعلمة ةأسئل من %21 حوالي إن -
 .شفوية أسئل إثارة في الحصة وقت من( %72 – 2) من المعلمون يستهلك -
 أن تبين أمريكي معلم األلف مالحظة ففي السنين عشرات منذ المستخدمة األسئلة أنماط المعلمون يغير لم -

  .حفظ أسئلة يسألون المعلمين
 الطلبة حفظ من التأكد بهدف ضيقة أسئلة المعلمون يسأل ولذلك، وحقائق معلومات الكتب من 71% -

  .للمعلومات
  .ثوان ثالث من أقل في عنها اإلجابة يمكن المستخدمة األسئلة معظم -
  .إنجازاً  أكثر طلبة لديهم عليا مهارات ألسئلة يتعرضون الذين الطلبة -
 .عليا مهارات أسئلة يسألون المؤهلون المعلمون -
 

  :التعليمية وقيمته السؤال أهمية 
 في المعلم نجاح على التدريس نجاح يعتمد حيث التدريس، مراحل جميع في األسئلة المعلمون يستخدم

 .أسئلة طرح
 مالتقوي وفي أسئلة، يثيرون والتشويق العرض أثناء وفي أسئلة، يحضرون الدراسي التخطيط بدء فمنذ

 . للمعلمين ثابتة استراتيجية هي فاألسئلة أسئلة يثيرون ختامياً  أو بنائياً  سواء
  األسئلة؟ إلثارة المعلمين دوافع فما

 في منها ينطلقوا أن يمكن التي البداية. السابقة خبراتهم على للتعرف الحصة بداية في األسئلة تستخدم .7
  .بالسابقة الجديدة المعلومات ربط
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 المشاركة على وتحفزهم الجديدة، التعليم لمادة وتهيؤهم الجديد، بالموضوع الطلبة اهتمام األسئلة تثير .6
  .واالنتباه

 من المقدم العرض روتين ولكسر التعليمي الموقف في وتفاعلهم الطلبة مشاركة لتشجيع األسئلة تستخدم .1
  .المعلم

 الهدوء من بدالً  والنقاش الحوار من جو يسود بحيث الصفي المناخ في تغيير إلحداث األسئلة تستخدم .4
 واالستماع.

  .األساسية واألفكار الهامة النقاط نحو الطلبة تعلم توجيه  .5
 .المفضلة وخياراتهم ذكاءاتهم على والتعرف. واهتماماتهم وميولهم الطلبة إمكانات تشخيص .2
تقانهم الطلبة تعلم مدى تقويم .1  .للدرس التربوية لألهداف وتحقيقهم للمادة وا 
   .اإلبداع والتفكير الناقد والتفكير والتجريب البحث على وحفزهم الطلبة تفكير ةإثار  .1

 رفع الذي شعار هو وهذا. التعليم في لطريقته تماماً  مطابقة السؤال في المعلم طريقة إن القول يمكن هكذا
 : العشرين القرن منذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !تعلم كيف لمعرفة تماماً  مطابقة تسأل كيف معرفة إن
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 األسئلة: أنواع 

 
 OPENER :افتتاحية أسئلة .1

 المعلم، سيطرحها التي الجديدة الموضوعات نحو الحرة الطلبة استجابات على بالحصول تتعلق لتيا وهي
 .الجديد للمدرس الطلبة تهيئة وهدفها
  :مثل افتتاحية بأسئلة درسه يستهل فإنه مثاًل، البيئة سالمة عن جديداً  درساً  يشرح أن المعلم أراد فإذا 

  أليام؟ا هذه مدينتكم في الحياة ترون كيف -
  حاليًا؟ بيتكم في يزعجكم الذي ما -
  بكم؟ المحيطة المناطق تلوث ترون كيف -
  عليكم؟ تأثيره ما السيارات؟ دخان من يزيد الذي ما -
  البيئة؟ تلوث من للتقليل شيء عمل يمكن هل -
  التلوث؟ من خالية بيئة في نعيش أن يمكن هل -
 
 :Divergent تباعد أسئلة .2

 اإلجابات فيها تختلف بل محددة، إجابات عن تبحث ال وهي العليا التفكير بمستويات لقتتع أسئلة وهي
  :نوعان وهي أنفسهم، عن يعبروا بأن للطلبة يسمح بما
  :مثل بوضوح النص في ظاهرة غير استنتاجات إلى الوصول تتطلب التي التحليل أسئلة-أ
  نظيفًا؟ كان الماء أن على دليالً  أعط-
  األيام؟ هذه السيارات حوادث دتازدا لماذا-
  .والتقويم التركيب بمستوى تتعلق أسئلة وهيHigh - Order عليا تباعد أسئلة-ب
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  :نوعين إلى إجاباتها حيث من األسئلة وتصنيف .1
  :مثل ،(جداً  ضيقة إجابات عن تبحث أسئلة وهي) Closed مغلقة أسئلة-أ

  الرأي؟ هذا تؤيد هل
  مصر؟ب يمر الذي النهر اسم ما
  :مثل ،(واسعة حرة، استجابة عن تبحث أسئلة وهي) Open مفتوحة أسئلة-ب
  ؟سورية على األخيرة الحرب بدوافع رأيك ما
  اإلنذار؟ جرس لتطوير مقترحاتك ما

  األسرة؟ داخل الحياة لتحسين تقترح ماذا
  .التفكير في وطرائقهم ةالطلب إمكانات خاللها من يظهر متباينة واسعة استجابات تولد األسئلة هذه إن
 Probing :سابرة أسئلة .4

 لم إضافية معلومات على والحصول الطالب، إجابات في التعمق إلى يهدف األسئلة من النوع وهذا
  :مثال. األولى إجابته في الطالب يقدرها
  التلوث؟ مصدر ما: س
 .السيارات: ج
  أخرى؟ مصادر هناك أم وحيد مصدر هي هل: س
 .متعددة مصادر هناك: ج
  المصادر؟ هذه ما: س
 المجاري الكيماويات،: ج
  المياه؟ تلوث على تأثيراً  أكثرها ما: س
 الكيماويات: ج
  المياه؟ تلوث على السيارات تؤثر هل: س
  .قليالً : ج
  نقية؟ المياه على نحافظ كيف: س

 عن اإلجابة من ينطلق سؤال كل أن كما .فيه التوسع أجل من موضوع حول تدور كلها االسئلة أن يالحظ
  .متكاملة المعلومات على الحصول أو التحقق بهدف الطالب أعماق يسبر فالمعلم .السابق السؤال
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 :Tugging ساحبة أسئلة .5
 على حفزه المعلم فيحاول ناقص ما سؤال عن الطالب إجابات تكون حين األسئلة من النوع هذا يقدم
  :مثال اإلجابة، استكمال

  الخلية؟ مكونات ما: س
 .النواة: ج
  هي؟ ما. بالنواة تحيط أخرى مكونات هناك: س
 Leading موجهة سئلةأ .6

 سلوك نحو وتوجيهه الطالب قيادة المعلم يحاول الموجه السؤال في لكن الساحبة، باألسئلة أشبه وهي
  .معينة إجابة أو معين

  ؟عمل إنساني  هو التسامح أليس -
  حيويًا؟ هدفاً  يئةالب على المحافظة تعتبر أال  -
 Readirected التوجيه معادة أسئلة .1

  :مثال آخرين، طالب إلى السؤال توجيه المعلم يعيد. ما طالب قبل من سؤاالً  المعلم يسأل حين
  .المعلم إلى التالي السؤال طالب أثار
  الفصول؟ تعاقب يحدث لماذا
  الفصول؟ تعاقب أسباب عن يحدثنا أن يمكن: المعلم

  .عليه يجب ولم الطالب إلى السؤال وجه وهو المعلم هب قام ما
 Argumentative جدلية حوارية أسئلة .8

 حيث من الموضوع جوانب وتقليب متعارضة، نظر وجهات على التعرف بهدف األسئلة هذه المعلم يثير
  :مثال والمعارضين؟ المؤيدين آراء. وسلبياته إيجابياته

  األطفال؟بعمالة  رأيكم ما
 لهذا؟ والسلبية اإليجابية اراآلث ما
 Restricted Choise المحدد االختيار أسئلة .9

 .صحيحة إجابة اختيار السؤال يطلب حيث. المتعددة الخيار أسئلة وهي
  يلي؟ فيما الساحلية المدينة ما

  درعا. –دمشق  –حلب  –حمص  –طرطوس 
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 Verification فحص أو إثبات أسئلة .11
  .ما إجابة صحة أو ما، يرأ صحة إثبات المعلم من يطلب
  تقوله؟ ما على دليل ما: س
  Run – on الطلقات سريعة أسئلة .11
  :مثال. توقف دون متالحقة مثيرة أسئلة مجموعة يقدم
  .فيها أعجبك الذي ما زرناها؟ وهل اختيارها؟ تم ولماذا تقع؟ وأين. المدن أجمل ما

 Invitation to elaborate تفاصيل تطلب أسئلة .12
 تفاصيل يمتلك المبدع الطالب أن باعتبار إضافية، أخرى تفاصيل عن بحثاً  األسئلة هذه معلمال يقدم

 تفكيره طريقة على التعرف بقصد الموضع عن أكثر التحدث إلى الطالب يدعو المعلم أن كما. أكبر
 .ومشاعره

 الجواب؟ هذا على حصلت كيف
 للمزارع؟ اليومية الحياة صف

طلبة تطلب مهارات عالية من التفكير، مثل: أسئلة التفسير، أسئلة المقارنة، وتتمثل في توجيه أسئلة لل
 .الخ الواعية،األسئلة االفتراضية، األسئلة المشجعة على القراءة 

  :الجيد السؤال خصائص 
 اإلجابة عن البحث من الطالب يمكن الذي هو الجيد فالسؤال. الجيد للسؤال متعددة خصائص توجد
 وتتصف. لإلجابة مباشرة الطالب يتوجه حيث اللغة، أو الصياغة في تعقيدات في خوضال دون. المالئمة
  :يلي بما الجيدة األسئلة

 هذا يكون أن ويجب. هدف سؤال فلكل التعلم، أهداف من هدف إلى الوصول إلى تسعى هادفة، إنها (7
  .واضحاً  الهدف
 واالستيعاب الحفظ تقيس أسئلة فهناك. 
 عليا عقلية مهاراتو  التحليل تقيس وأسئلة. 
 قيمة أو رأي أو اتجاه قياس إلى تهدف وأسئلة.  
 والطالب المعلم من كل لدى واضحة تكون أن يجب األهداف وهذه.  

  .وواضحة سليمة بلغة مختصرة، إنها (6
  :مثل نفي بشكل مصاغة أو الداللة محددة غير الفهم، صعبة كلمات يستخدم ال الجيد فالسؤال

  هي؟ ما. أسباب لعدة بل واحد لسبب الدرجاتوين متساالطالب  يكن لم
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 .المطلوب الهدف تحديد الطالب يستطيع وال. واضح غير السؤال هذا
  :يلي كما صياغته يمكن
  الدرجات؟عدم تمكن الطالب من الحصول على أعلى عدم  أسباب ما

  .فقط واحد هدف على الجيد السؤال يركز (1
  :مثال. معلومة من أكثر تطلب أو هدف من أكثر تقيس حيثب أسئلتهم صياغة المعلمين بعض يحاول

  اسرائيل؟ هزيمة أسباب وما حدثت؟ ولماذا تشرين؟حرب  نتائج ما
  .واحداً  سؤاالً  وليس. أسئلة مجموعة هذه

  .بحقيقة يرتبط مما أكثر بمفهوم يرتبط الجيد السؤال (4
  هل؟ ماذا؟ ومتى؟ أين؟: مثل حقائق عن بحثاً  نسأل ما كثيراً 
 أو الحقيقة هذه بعالقات معرفته من أكثر معينة بحقيقة الطالب معرفة تتطلب األسئلة هذه عن اإلجابة إن
  .بها الصلة ذات المفاهيم
  :مثل حقيقة عن يبحث سؤال من فبدالً 
  عشر؟ الثامن القرن في استخدمت التي النقل وسيلة ما

  :نسأل أن يمكن
  السكان؟ حياة في يتغير الذي ما. عشر ثامنال القرن في موجودة السيارة كانت لو
 عن يبحث ما بمقدار محددة حقيقة عن يبحث ال ألنه الطالب جميع عنه يجيب أن يمكن السؤال هذا
 .ومفاهيم وعالقات وروابط تحليل

 .الطلبة لدى المفضلة بالتمثيالت يرتبط الجيد السؤال (5
 يفضل فهو. بأنماطه المرتبطة لألسئلة يستجيب بطال وكل. تعلم أنماط وهناك متعددة، ذكاء أنماط هناك

  .بنمطه ارتبط ما
 كم؟ أي؟ لماذا؟: مثل أسئلة عن بكفاءة يجيب المنطقي فالطالب
 اشرح؟ صف؟: مثل أسئلة عن بكفاءة يجيب اللغوي والطالب
  قارن؟ الحظ؟: مثل أسئلة عن بكفاءة يجيب البصري والطالب

 .............. وهكذا بين؟ الفرق ما
 هذه بين وتميز. الطلبة من مستويات تناسب التي هي المميزة واألسئلة ،مميزة أسئلة الجيدة األسئلة (2

 الطلبة بين يميز الجيد فالسؤال الجميع، لدى االستجابة نفس السؤال يحدث أن يجوز فال. المستويات
 .اآلراء أو القيم أو االتجاهات أو المهارات أو المعلومات حيث سواء
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  :السؤال إثارة تقنيات 
 على بالحرص المعلمون ينصح ولذا التدريس استراتيجيات أهم من السؤال تقديم في المعلمين نجاح إن

  :التقنيات لهذه توضيح يلي وفيما األسئلة إثارة في إيجابية تقنيات استخدام

 
 من تنبع فاألسئلة. ليهاع األسئلة يعد أن قبل أهدافها وتحديد مادته، بدراسة المعلم يقوم :األسئلة تخطيط .7

  :يلي ما على المعلم يحرص ولذا قياسها، أجل من وتصمم منها ونشتق الدرس، أهداف
 وكتابتها أسئلة إعداد.  
 لها معين تسلسل على المحافظة .   
 األسئلة أهداف.  
 األسئلة كتابة.   
 إلقائها على التدريب  
 الطالب استجابات توقعات. 
 األسئلة تعديل.  
 استجابة على الحصول في المعلم رغبة لغة إلى ينظر أن وخاصة إلقائها، على يتدرب أن.  
 المطلوبة االستجابات على الحصول يضمن كي أسئلة ويعدل الطلبة، استجابات المعلم يتوقع أن.  

 وتحقيقاً  لذاته تقديره ويحسن بنفسه، الطالب ثقة زيادة هو األسئلة أهداف أحد إن :الطلبة مع االتصال .6
   :يلي ما يراعي أن يجب المعلم فإن الهدف، لهذا
 أو قليقة أو حادة بعيون وليس ودياً  االتصال يكون وأن. الطالب مع عيني اتصال على يحافظ أن 

  .مستهترة
 االستجابة على الطالب قدرة أن دراسات أوضحت حيث باسمه، المستجيب الطالب المعلم يخاطب أن 

 .كشخص معه يتعامل المعلم بأن شعر إذا تزداد والتوضيح
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  :االتصال 

  .عيني -
  .باالسم االستدعاء -
  .السخرية عدم -
  .اإلحراج عدم -
  .بالخجولين االهتمام -
 بصوت إجابة إعطاء في عليه يلح أو له، مستعداً  ليس بسؤال يحرجه وال الخجول، بالطالب المعلم يهتم أن -
  .عال
  .زمالئه بين إحراجه أو إجابته من ةالسخري وعدم المستجيب، الطالب احترام -
 هذا تحديد أن :المستجيب الطالب يحدد أن قبل ثوان 5 – 3 من كاف انتظار وقت المعلم يعطي أن .1

  .بعضهم مع الطلبة تفاعل من ويزيد االستجابة، على الضعفاء الطلبة من يزيد الوقت
  :االنتظار وقت أهمية

 .بنفسه الطالب ثقة زيادة -
 .تكامالً  أكثر استجابة ىعل الحصول -
 .المستجيبين عدد زيادة -
  .بعضهم مع الطلبة تفاعل زيادة -
 من بدالً . السؤال له يوجهون. ما طالب اختيار في المعلمين من كثير يميل :المجيب الطالب اختيار .4

  :التالية السلبيات إلى تؤدي أن يمكن االستراتيجية هذه أن. الطالب جميع إلى السؤال توجيه
 .اختياره تم الذي الطالب إحراج -
 .بالسؤال معنيين غير بأنهم اآلخرين إشعار -

  :المستجيب اختيار في يلي ما يراعوا أن للمعلمين ويمكن
  .باالستجابة يرغب من ليتقدم الجميع أمام السؤال يطرحوا أن -
  .سيجيب من المعلم ويختار الجميع، أمام السؤال يطرحوا أن -
 .كافياً  انتظار وقت يعطي أن عليه ينالحال كال وفي
 يرتبط السؤال هذا أن إال انتباهه إثارة بقصد معين طالب إلى السؤال توجيه إلى المعلمين بعض يميل وقد

 .السؤال طرح سلوكيات أو بأخالقيات ارتباطه من أكثر الصف بإدارة
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  ختامية؟ أم مستمرة أسئلة .5

 فحين. الشرح نهاية في تكون أن ال الدرس، عرض مدة تتخلل أن يجب األسئلة أن الدراسات تشير
 عالقة أو مفهوم إلى الطالب تنقل أن يمكن األسئلة من عدداً  يقدم أن يفضل عالقة أو مفهوماً  المعلم يوضح
 .جديدة
 األسئلة يضعوا أن من بدالً  أكثر أو سؤاالً  فقرة كل نهاية في يضعوا بأن المدرسية الكتب مؤلفو ينصح كما
  .الوحدة يةنها في

 بالتعليم صلة أكثر العرض أثناء في مستمر بشكل إثارتها أو فقرة كل نهاية في األسئلة وجود إن
  .جديدة فكرة إلى ينتقل أن قبل المتطلب استيعاب من المعلم يتأكد حيث اإلتقاني

  عليا؟ عقلية مهارات أم معلومات أسئلة .6
  أساسي؟ معيار وفق أسئلته من المعلم يوازن
  يعلمه؟ أن يريد الذي ما
  قياسها؟ يريد الذي األهداف ما
 كالتحليل: عليا عقلية أهداف وبين واالستيعاب والتذكر الحفظ أهداف بين يمزجون المعلمين أن شك ال

 كلما الدرس أهداف ارتقت وكلما الدرس، أهداف تقيس أن يفترض إذن فاألسئلة .والتركيب والتقويم والتطبيق
  . العليا راتالمها أسئلة زادت

  .األنماط هذه تحقق مدى لنقيس نسأل فنحن. الدرس بأهداف ارتباطها مدة هو لألسئلة األساسي المعيار
 معلومات تطلب محددة أسئلة وبين والمقترحات، اآلراء بإبداء للطلبة تسمح مفتوحة أسئلة بين المعلم ينوع كما

 .محددة وحقائق
  :الطلبة استجابات مع التعامل 

 اإلجابة، إعداد الطالب يستطيع حتى االنتظار، وقت يعطي أن يفترض فإنه سؤااًل، المعلم ثيري حين
 إجابات مع المعلم يتعامل فكيف اإلجابة، صحة مدى لتحديد يستمع، المعلم فإن باإلجابة الطالب يبدأ وحين
  طلبة؟لل الراجعة التغذية يقدم وكيف الدقة؟ تنقصها خاطئة أم صحيحة كانت سواء الطلبة
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 صحيحة؟ استجابات يقدمون الذين الطلبة  
 وهذه. صيفاً  حار المناخ إن قلت: أو صحيحة إجابتك شكرًا، بالقول الطلبة هؤالء سلوك المعلم يعزز -

 .صحيحة إجابة
  :مثل الحقة إجابات عن البحث إلى الطلبة تدفع مستقبلية راجعة تغذية: المعلم يقدم وقد -

 حياتنا في األقسام هذه نستخدم كيف نفكر أن المهم من ويبدو صحيحة، الفعل أنواع عن إجابتك كانت
  المنزلية؟
 شخص على والتركيز المدح عن نبتعد أن المهم من فإن الصحيحة، لإلجابة الراجعة التغذية كانت ومهما
طالق الطالب  الطالب سلوك وصف. الشخص على والتركيز المدح عن ابتعد. عليه مبالغة أوصاف وا 
جابته   .فقط وا 

 ؟صحيحة غير استجابات يقدمون الذين الطلبة 
 بحاجة إنه العكس بل المستجيب، الطالب أو اإلجابة من السخرية عدم هو هنا األساسي المبدأ إن
 فيمكن الصحيحة غير اإلجابات مع التعامل استراتيجيات أما إجابته، كانت مهما والتقدير االحترام إلى

  :يلي فيما عرضها
عطاؤه الطالب ناقشةم-أ   :اإلجابة في تساعد مؤشرات وا 

   .مرفوعاً  كان خبر أن الطالب أجاب: مثال
 والخبر؟ المبتدأ تذكر هل: المعلم
 .حار الطقس
 .نعم: الطالب
  .والخبر المبتدأ حركات ما: المعلم
  .مرفوع والخبر مرفوع المبتدأ: الطالب
  الجملة؟ تقرأ كيف! نعم: المعلم
 .حاراً  الطقس كان: الطالب
 !صحيحة اإلجابة هذه! نعم: المعلم

 آخر طالب إلى المجيب غير الطالب من االنتقال:  
 له يحول آخر، مستجيب عن البحث إلى المعلم يلجأ قد السؤال، عن اإلجابة الطالب يستطيع ال حين
  االنتقال؟ هذا يتم فكيف. السؤال
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 السؤال صيغة من نغير وقد ثانية، مرة السؤال طرح يدنع ثم اإلجابة، محاولة على األول الطالب نشكر -
 .األول للطالب محرج وغير جديداً  سؤالنا يبدو حتى قليالً 

  :إستراتيجية االستقراء 

 
 هو انتقال العقل من الحوادث الجزئية إلى القواعد األحكام الكلية التي تنظم الحوادث والحاالتاألستقراء 

تسمى  تبدأ بتعليم الجزئيات وتنتهي بالكليات القاعدة،األمثلة لتصل إلى تبدأ من : االستقرائية الطريقة
 : التركيب ) توحيد المعلومات الجزئية ذات العالقة في كليات( الطريقة التركيبية

وهي اإلستراتيجية التي تفرض على الطلبة تتبع األجزاء للوصول إلى الكل، أي البحث عن القاعدة أو 
 .معقدة أو من خالل مجموعة من األسئلة األساس من خالل معطيات

 :االستقرائية الطريقة مزايا .7
 .القواعدمن األيسر على التلميذ البدء بالحاالت الفردية البسيطة لالنطالق إلى   .1
 .التلميذ بحاجة إلى االستقراء في المرحلة األولى من الدرس  .2
 .القاعدةباالستقراء نصل مع التلميذ إلى   .3
 .القاعدةن األمثلة لتصل إلى تبدأ م .4 
 .لهعود التلميذ االعتماد على النفس والكشف عن حلول ما يعرض ن .5 
 .ومراناأن العمل الذي يقوم به العقل يكسبه حدة  .6 

 االستقراء بطريقة التدريس خطوات: 
 )قد بة.المناسوم المعلم بتحضير األمثلة وتسجيلها على السبورة أو عرضها بوسيلة من الوسائل يق-7

 التالميذ(تؤخذ األمثلة من أفواه 
 .يعمل المعلم على مناقشة األمثلة مع التالميذ -6
 .النهائيةيتم صياغة القاعدة  -1
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  :إستراتيجية اللعب 

 
وهي من االستراتيجيات الممتعة، وتتطلب عمال متواصال وتعزز التفاعل االجتماعي بين الطلبة، وأكثر ما 

 .ة في مجال الحسابتستخدم هذه اإلستراتيجي
 والوجدانية، والجسمية العقلية وقدراتهم مهاراتهم لتنمية التالميذ به يقوم موجه نشاط بأنه عرف اللعبي
 المعرفة اكتساب في اللعب أنشطة استغالل هو باللعب التعلم وأسلوب. والتسلية المتعة الوقت نفس في ويحقق
 .المعرفية آفاقهم وتوسيع للتالميذ العلم مبادئ يب وتقر

 معينة قوانين خالل من وذلك جهودًا، ويبذل فيها التلميذ يؤديها التي األنشطة هي :التربوية األلعاب        
 الدرس. بموضوع ومرتبطة سلفًا، موضحة تكون

 الواقع عن وتختلف وموصوفة مسبقا، موضوعة، لقواعد المشاركين تتبع خالله من يتم نشاط اللعبة:          
 أكثر اللعب يجعل الذي هو والواقع اللعب بين فالفرق المرسوم، الهدف إلى للوصول المبذولة هودالج في

 .متعة
 التعليمية لأللعاب النفسية األسس: 
 تكتملبيولوجية ضرورة  وهو والتسلية، والسرور المتعة على المتعلم خالله من يحصل فطري ميل اللعب .7

  المتعلم لدى والتطور النمو، عملية به
 والنفسية العقلية يعكس وهو وامكاناتها، ومواهبها، قدراتها، عن والكشف الذات، عن للتعبيرللعب وسيلة ا .6

  للمتعلم الجيدة
 .فيه يعيش الذي ولعالمه لنفسه، التلميذ استكشاف وسائل من وسيلةاللعب  .1
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 التنشئة أو بوية،التر  الممارسات من عليه تقع التي النفسية الضغوط من المتعلم يتخلص اللعب خاللمن  .4
 .االجتماعية

 التربوية األلعاب أهداف: 
A. العضلي التآزرالعصبي الجسمية، الصحة الحواس، تدريب العضالت، تدريب جسمية: أهداف. 
B. التفكير تنمية االبتكار، االستكشاف، العقلية، العمليات تنمية معرفية: أهداف. 
C. للمتعلم مواقف حية توفير وأنظمته، جتمعالم قوانين تعلم اآلخرين، مع التواصل اجتماعية: أهداف  
D. الشخصية تكوين العاطفية، االحتياجات تلبية النفس، عن التعبير الدافعية، وجدانية: أهداف. 
E. المشكالت حل بالمجرد، المحسوس ربط والدقة، السرعة مهارية: أهداف. 

 :التربوية األلعاب تطبيق خطوات •

 
 اإلعداد مرحلة: 
 :التعليمية األلعاب في توافرها الواجب المعايير أوال:
 .التعليمية األلعاب استخدام من الهدف يتضحأن - 7
 واألهداف العام، الهدف يذكر أن يجب ولذلك الدراسي، بالمنهج والمحاكاة التعليمية األلعاب ترتبطأن - 6

 من قدر أكبر الالعبون ليكتسب مختصرة اللعبة تنفيذ تعليمات تكون وأن واضح، بشكل للعبة الخاصة
 .لتعليما
 .والجسمي العقلي نموهم ومستوى التالميذ، ألعمار التعليمية األلعابمناسبة - 1
 .األشياء بين والموازنة والمالحظة، والتفكير، التأمل،: المتعلم من اللعبة تتطلبأن - 4
 .العامة السالمة مجاالت اللعبة تراعيأن - 5
 لمعلما فتعر و  المطلوبة، الخبرات اكتساب عند المتعلم نمو مدى تشخيص على المعلم األلعاب تساعدأن - 2

 .له المناسب العالج ليضع المتعلم؛ تحصيل في الضعف أماكن على
 .المدرسة وميزانية بها، المشتركين المتعلمين وأعداد اللعبة تتناسبأن - 1
 .اللعبة إلنهاء محددا الوقت يكونأن - 1
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 .ةمقنن بطريقة الواقع اللعبة تمثلأن - 7
 ينتقل منتظم تسلسل في مهاراته أو المتعلم، قدرات تنمية على تعمل حتى الصعوبة في اللعبة تتدرجأن - 71
 .تعقيدا األكثر إلى والسهلة البسيطة المستويات من
 .الصف حجرة داخل اللعبة تنفيذإمكانية - 77

 :التربوية اللعبة تصميم طريقة ثانيا:
 .اللعبة تتضمنها التي والثانوية الرئيسية ألفكاروا المحتوى أو الموضوع اختيار- 7
 .للعبة دراسته بعد التلميذ يفعله أن يمكن ما يوضح بشكل التعليمية األهداف تحديد- 6
 .الرئيسية استراتيجياتها وبيان اللعبة، لدراسة الالزم الوقت تحديد- 1
 .الالعبين أدوار وبيان المستهدفة، الفئة خصائص تحديد- 4
 .اللعبة لتنفيذ المتوافرة واإلمكانيات واألجهزة المواد تحديدو  وصف- 5
 .تعليمية ومواد وأجهزة أدوات من اللعبة في ستستخدم التي المصادر تحديد- 2
 .اللعبة في الفوز معايير تحديد- 1
 بشكل اللعبة حوادث تصاغ حيث بعضا، بعضهم مع الالعبين تفاعل كيفية وبيان اللعبة قوانين تحديد- 1
 الالعب حركات نوع وتبين الهدف، لتحقيق الالعب بها يقوم أن يجب التي األدوار وتوضح تسلسل،م

 .اللعب في تصادفه قد التي والعوائق واتجاهاتها،
 .تطبيقها أثناء تطرأ قد التي المشاكل حل بغرض التالميذ من عينة على اللعبة تجربة- 7

 :حول عناصر ذلك ويتضمن اللعبة، نم نتهاء اال بعد للمناقشة اقتراحات إعداد- 71
 وأهميتها اللعبة لطبيعة األولي اإلدراك 
 اللعبة نموذج  
  الهدف تحقيق نحو التالميذ تقدم في خطوة وأثر كل اللعبة، تنفيذ وخطوات إجراءات  
  ذاتها اللعبة نتائج  
  التعلم إنجاز  
  ناجحة أخرى أعمال إلنجاز الدافعية رةاثوا لتحسينها وذلك لمتكام كنظام اللعبة عن   الراجعة التغذية 

 .اللعبة تنفيذ عن ناتجة
 :يأتي ما اللعبة صالحية على خاللها من يحكم التي والمحكات المؤشرات ومن
 .اللعبة تكلفة -
 .للعبة المستغرق الزمن –
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 التالميذ تنمية في مساهمتها مدى –
 .اوتطبيقه استخدامها سهولة –
 ها.استخدام عند األمان توافر  -

 :التربوية األلعاب أنواع
....  الزينة اآلالت، أدوات الحيوانات، أشكال العرائس، والقطارات، السيارات الصيد، أدوات مثل الدمى:-7
 .الخ
 ألعاب الجري، ،والتأرجح التوازن القفز، السباق، التركيب، والقذف، الرمي ألعاب مثل :الحركية األلعاب- 6

 .الخ...  الكرة
 .الخ...  المتقاطعة الكلمات المشكالت، حل الفوازير، مثل كاء:الذ ألعاب-1
 الخ.. .  األدوار لعب المسرحي، التمثيل مثل التمثيلية: األلعاب-4
 .الخ...  الشعبي الرقص األناشيد، األغاني، تقليد التمثيلي، الغناء والرقص: الغناء ألعاب-5
 . الخ...  التخمين بألعا والساللم، الثعابين الدومينو، :الحظ ألعاب-2
 الخ...  التعبير بطاقات الشعرية، المسابقات :الثقافية واأللعاب القصص-1

 :األخطاء لعبة مثال:
 .صحيح معنى ذات تكون بحيث تركيبها إعادة ثم الجملة، قراءة الهدف:
 .معقول غير معنى ذات عبارة المعلم يعرض اللعبة: تنفيذ طريقة
 .الزهرة لىع ويهبط الحصان، يطير مثال:

 بقراءة آخر تلميذا يكلف ثم ، فيها الخطأ موضع وتحديد العبارة قراءة التالميذ أحد من المعلم يطلب -
 .تصويبها بعد العبارة
 :باللعب التعلم في التالميذ جلوس وطريقة المكان تنظيم ثالثا:

 التالميذ بها يقوم أن يفضل أنشطة فهناك آخر، على نمطا ترجح األلعاب ونوعية النشاط طبيعة إن
 دائرة نصف في جالسون وهم التالميذ لجميع القصة تسرد حين في معينة، مفاهيم اكتساب مثل فردي بشكل
 لتتيح صغيرة مجموعات في تتم أن يفضل أنشطة وهناك .الصفية مقاعدهم على جالسون أو المعلم أمام

 هذه استخدام المعلمفي ينوع أن مناسبال ومن الفنية. األنشطة بعض مثل المشكالت وحل المشاركة فرصة
 .التالميذ وخصائص النشاط طبيعة يراعي أن على األنماط

 وتجهيزها فيها، واألمن والسالمة الصحة شروط توفير أوال فينبغي الصف غرفة لتنظيم بالنسبة أما
 التي هي اللعبة ونوع النشاط طبيعة فإن أمر من يكن ووسائل مناسبة. ومهما لعب من التالميذ يلزم ما بكل



 

62 

 صغيرة مجموعات في التالميذ توزيع أن المعلم يراعي أن وينبغي التالميذ. جلوس وطريقة المكان تنظيم تحدد
 أن لتلميذ يمكن فال أنفسهم التالميذ بين والعالقات ، الجماعي العمل في الرغبة مثل معينة أسس وفق يتم

 التالميذ مع العمل في يرغب ال كان أو ، لجماعيا العمل في راغب غير دام ما المجموعة مع يتفاعل
 فقدرات ، التعليمي اللعب وممارسة المجموعة في لالنطالق وتعزيزه التلميذ تشجيع يجب ولهذا ؛ المجموعة

 ، لغوية ألعابا معها يمارس ما مجموعة يختار فقد ، اللعب لمجموعة التلميذ اختياره في تتدخل وميوله التلميذ
 شخصيته يالئم بما للتفاعل للتلميذ الحرية ترك هو المهم و ، فنية ألعابا برفقتها ليؤدي أخرى مجموعة وينتقي
 . الفوضى إحداث تجنب مراعاة مع وميوله
 :الصف غرفة تنظيم في المعلم عليها يعتمد التي األسس

 .التعليمية األهداف تحديد -
 .بحرية بالتحرك للتالميذ يسمح بما المكان تنظيم -
 .المكان في واألمن السالمة توفير من أكدالت -
 .للنشاط المالئمة التعليمية واللعب الوسائل توفير -
 في رغبتهم و التالميذ حاجات على ليتعرف يعمل وهو تلميذ كل رؤية المعلم يستطيع بحيث المكان تنظيم -

 .المساعدة
 .بالنشاط ميذالتال اهتمام إلثارة جذابا جميال يجعله بما المكان تنظيم تنويع -
 .المجال هذا في بآرائهم واالستعانة ، المكان تنظيم في التالميذ إشراك -
 :اإلعداد مرحلة في المعلم لدور ملـخــص يأتي فيما

 .للعمل صالحيتها من والتأكد قوانينها، إلتقان وذلك بدقة اللعبة دراسة .7
 .مراراً  فيها الصعبة النقاط وشرح التالميذ على األدوار توزيع  .6
 .صالحيتها من والتأكد اللعبة، وقت تحديد  .1
 .فردية أم جماعية كونها حيث من اللعبة صفة االعتبار في األخذ مع للعبة المكان مالءمة .4
 .لعبة لكل الالزمة التجارب بعمل يقوم بحيث األلعاب لهذه نفسه المعلم تهيئة  .5
 لعبة. لكل المتوفرة برةوالخ اكتسابها، المطلوب والخبرات التالميذ، بأسماء قائمة عدادإ .2
 .منهم المطلوب يعرفوا حتى انتباههم إثارة مع التالميذ أذهان تهيئة  .1
تاحة النظام لحفظ وذلك غير على التعدي أو الشغب، إثارة عدم على الحرص .1  تلميذ لكل الفرصة وا 

 .المطلوب التعلم يحقق أن
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 التربوية اللعبة استخدام مرحلة: 
 التالميذ. أذهان لتهيئة يستخدمها التي الوسائل تقديم وذوقه في لمعلما بخطة التقديم طريقة ترتبط

  :أن عليه ذلك في المعلم ينجح ولكي
 .التلقائية والمشاركة واالستماع االنتباه إلى التالميذ يدفع بحيث التقديم في جماليا أسلوبا يستخدم- 7
 .مناسبا وصوته لطيفة ألفاظه تكون أن على يحرص- 6
 .القصة أو األسئلة كأسلوب للتقديم متنوعة ساليبأ يستخدم- 1

 :األلعاب استخدام في اآلتي مراعاة ويجب باالستخدام، التالميذ يقوم المرحلة هذه وفي
 إلى التلميذ ينظر أن ذلك مثال .فعله منه نتوقع ما التلميذ يفعل أن بمعنى هادفاً  االستخدام يكون أن .7

 .لها اسبالمن االسم صورة كل أمام ويضع الصورة
 .المطلوب الحل إلى يصل حتى للتلميذ فرصة المعلم يترك أن .6
 .عليها التركيز ومحاولة التالميذ، بعض من تتكرر قد التي األخطاء إلى االنتباه .1
 اللعبة. حسب األدوار، توزيع في وذلك التالميذ، بين العقلية المستويات مراعاة جبي .4
 يضيق ال حتى التعليم، من النوع هذا تصاحب قد التي الحركة ببعض القبول المعلم على يجب  .5

 التلميذ
 قاس نظام بفرضٌٍ  الطريقة. بهذه التعلم بمتعة يذهب ذرعاً 
 المتابعة مرحلة: 

 األسـاليب تنويـع علـى المعلم ويعمل المختلفة، المراحل طوال التالميذ متابعة إلى جاهداً  المعلم يسعى
 نفسـها الخبرة على الحصول إلى يؤدي التربوية باأللعاب فالتنويع منطقيال بالتدرج الخبرة زيادة إلى تؤدي التـي
 .التالية الخبرة إلى ينتقل وبذلك األداء من المناسب المستوى إلى وصل التلميذ أن من نتأكد حتى
 التقييم مرحلة: 

 باللعـب تعلمالـ استراتيجية في التقييم بأن نوضح وهنا التالميذ، بتقييم المعلم يقوم المرحلة هذه وفي
 وكـذلك المعلـم، إلـى اللجـوء دون أدائـه علـى التلميذ بها يحكم مؤشرات خالل من للتالميذ واضحاً  يكون بالـذات
 مـن ويقلـل التلميـذ همة من يثبط أن شأنه ما كل عن االبتعاد يجب لذا إليها. ينتمي التي المجموعة خالل مـن

 التالميذ مـن بغيـره مقارنتـه أو التلميـذ محـاوالت أهمية من اإلقالل :مثل اللعب، من ينفر يجعله أو عزيمته،
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  :النواتج 
وتعتبر النواتج أداة للتعلم وبرهان على حدوثه، ولذا البد من التوزيع في نواتج التعلم لتأخذ األشكال 

 :التالية
 .: تقارير، ملخصاتنواتج مكتوبة .7
 .: خرائط، رسومات، لوحاتنواتج بصرية .6
 .: مناظرات، لعب ادوار، محاضراتج لفظيةنوات .1
 .: مجسمات، مشروعات وتجارب علميةنواتج مادية .4
 .األداء الحركي، التعبير نواتج حركية: .5
 التقويم: 

 :يجب استخدام أساليب متنوعة في تقييم الطلبة الموهوبين غير االمتحانات التقليدية، مثل
 .التقويم الذاتي .7
 .التقويم من قبل الزمالء .6

يجب تعديله لتسهيل تقدم الطلبة  للمنهاج، والذيالمناخ التعليمي من المكونات األساسية يعتبر 
 :ونجاحهم، ويتمثل ذلك بما يلي

 .أن تكون البيئة الصفية ذات مساحة واسعة لتسهيل الحركة أثناء القيام باألنشطة الجماعية .7
ذلك بممارسة التقبل والتقويم بدل أن توفر البيئة الصفية انطباعات واتجاهات ايجابية نحو المادة، و  .6

صدار األحكام  .النقد وا 
 .أن تتميز البيئة الصفية بغزارة مصادرها وأدواتها التعليمية .1
 .أن تشجع البيئة الصفية التفكير بمستوياته العليا واالستكشافية والتفسير وتعزز ذلك .4

ة بغية تعليمهم مناهج ومن األهمية أن يتم جمع المتفوقين والموهوبين في مدارس أو صفوف خاص
تساعدهم على التفكير بصورة أكثر مالئمة لقدراتهم واستعداداتهم المتكافئة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم 
األكاديمي في دراستهم، وذلك بتواجدهم بنفس االستعدادات العقلية، ونفس االهتمامات والميول األمر الذي 

لطالب الموهوب تكريس كل طاقتهم للدراسة والبحث وفقا لبرنامج تعليمي يولد لديهم الدافعية والتنافس، ويتيح ل
تاحة الفرص للمتفوقين والموهوبين للتركيز والفعالية من خالل المراقبة  يشترك فيه مع أقرانه الموهوبين، وا 
تاحة الفرص للتنافس بينهم. مع وجود مختصين للمساعدة على نجاحهم ودعمهم نفسي ًا الفردية الدقيقة، وا 

األكاديمية(، وذلك عن طريق  )الموادواجتماعيًا، ويتطور هذا البرنامج من خالل تعديل وتوسيع المناهج 
 إدخال مفاهيم مجردة ومحسوسة.
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 الكشف عن الموهوبين والمتفوقين: طرائق 
لقد تعددت طرائق الكشف عن المتفوقين وتنوعت في العصر الحديث من حيث أدواتها وطبيعتها 

والتعرف عليهم تمثل المدخل الطبيعي  المتفوقون  ذلك أن عملية الكشف عن الطلبةالموهبة والتفوق، ومظهر 
طالق طاقاتهم.  ألي مشروع أو برنامج يهدف إلى رعايتهم وا 

 نذكر منها: 
 اختبارات ومقاييس الذكاء .7
 مالحظات الوالدين  .6
 ترشيحات األقران .1
 ترشيحات المعلمين .4
 االختبارات التحصيلية  .5
 لنفسهيح الطالب ترش .2
 اختبارات التفكير االبداعي  .1
 اختبارات االستعداد .1
 اختبار المقالة .7
  المقابلة الشخصية .71
 ملف أداء التلميذ .77
 التقارير والسير الذاتية  .76
 قوائم السمات والخصائص السلوكية  .71
 الخبراء.ترشيحات  .74
 مرحلة الترشيح والفرز المبدئي  .75
 مرحلة تقييم االحتياجات  .72
 مرحلة التقويم  .71
 رحلة التقييم والتشخيصم .71
 مرحلة التسكين وتطبيق البرامج. .77

 الفصل الرابع
 طرائق وأساليب الكشف عن املتفوقني واملوهوبني
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 : ونذكر من هذه الطرائق اآلتي
 ية مثلاختبارات الذكاء: ظهرت مقاييس القدرة العقل : 

 مقاييس ستانفورد بينيه للذكاء  
 .مقياس وكسلر لذكاء األطفال 

 ومنها: للمتفوقون  مقاييس السمات الشخصية 
  للطلبة المتفوقين.مقياس تقدير السمات السلوكية 
 .مقياس برايد للكشف عن الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة 
 التعليم األساسي حلقة أولى موهوبين في المرحلة المقياس الجمعي للكشف عن ال. 

 مقاييس اإلبداع: 
 .مقياس تورنس للتفكير اإلبداعي

 :ترشيح المعلمين 
قدون أنهم يظهرون أو لديهم إمكانية أن يكونوا يطلب من المعلمين ترشيح عدد من الطلبة الذين يعت 

موهوبين أو متفوقين، ولكن هذه الطريقة ال تكون دقيقة، وذلك بسبب تحيزات المعلمين، وعدم دقتهم وتركيز 
  ترشيحاتهم على الطلبة المتفوقين تحصيليا، واستبعاد منخفضي التحصيل أو الطلبة المبدعين.

لمين أكثر دقة إذا ما تدربوا على مالحظة السلوك الذي يظهره لكن يمكن أن تكون ترشيحات المعو 
 المتفوقين.والذي يكون ممثل لخصائص  المتفوق،الطالب 

 :ترشيح الوالدين 
أو إبداء آرائهم ومالحظاتهم  ،إذا ما طلب منهم االستجابة ،يمكن أن تكون ترشيحات الوالدين أكثر دقة

اهتمامات الطفل الحالية، والكتب التي يستمتع هم ذكر هوايات و ة دقيقة، كالطلب منعن سلوك أبنائهم بطريق
فرص الخاصة بقراءتها، والمشكالت والحاجات الخاصة بالطفل والقدرات واالنجازات التي حققها، وكذلك ال

يحات الوالدين إذا كانوا نشاطات وقت الفراغ التي يقوم بها، وتزداد دقة ترشو  التي حصل عليها الطفل
لوحده،  التفوق، لذلك يجب عدم االعتماد على هذا الترشيحو  على وعي بمفهوم الموهبةمثقفين، و أو متعلمين 

جراءات أخرى.و  بل يجب اللجوء إلى وسائل  ا 
 
 



 

67 

  األقران(:ترشيح الزمالء( 

في بعض  يتضمن الطلب من األقران أو الزمالء في الصف أن يذكروا زميلهم الذي يمكن أن يساعدهمو
ع آو من هو المتميز في موضوع أكاديمي محدد آو من الذي لديه أفكار أصيلة ا والى أي المهمات والمشاري

إن أهمية ترشيح الزمالء ألقرانهم الموهوبين والمتفوقين تكمن في  زميل سيذهبون للمساعدة في موقف محدد
 .لمتفوقينلفاعلية هذا الترشيح في جانب القدوة التي تتعلق بالقيادة كصفة مميزة 

 ر مع الطفل الموهوبالحوا: 

كالسبب الذي دفعه  نه يمتلكها،أعن جوانب اإلبداع والموهبة التي يعتقد  بأسئلةالمتفوق  قد تتوجه إلى
مع الموهوب قد أثبتت فاعلية  ن يعتقد بأنه موهوب ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى أن طريقة الحوارأل

 متقدمة. في مراحل عمريةالمتفوقون كبيرة في عمليات تشخيص 

 (:مقاييس المهارات األكاديمية )التحصيل األكاديمي  
 نذكر منها: تعتبر اختبارات التحصيل من أكثر االختبارات شيوعا

 .اختبارات التحصيل التشخيصية 
 .اختبارات التحصيل المسحية 
 أضف إلى ذلك بطاريات اختبارات التحصيل العامة  ،اختبارات قياس مستوى التهيئة في مجال ما

 بطاريات اختبارات التحصيل الخاصة.و 
  اختبارات التحصيل العامة مثل: بطارية التحصيل الخاصة باختبارات متروبوليتان، يمكن استخدامها

 مع المفحوص من مستويات مختلفة تبدأ بمرحلة التعليم االبتدائية وحتى نهاية المرحلة اإلعدادية.
  ميتروبوليتان تس للتهيئة في القراءة واختبارات ات جياختبارات التحصيل المقننة الخاصة، مثل: اختبار

 لنفس الغرض، واختبارات مونرو لالستعداد للقراءة.
 :دور المدرسة في الكشف عن الموهوبين 

واكتشاف استعداداتهم الخاصة الكامنة في وقت المتفوقون برز مسؤوليات المدرسة التعرف إلى أإن من 
المتكامل متوازن األبعاد وحفز دافعيتهم للحصول على الكفاية القصوى مبكر، ومساعدتهم على النمو الشامل 

 وذلك من خالل منظومة اإلجراءات التالية:لقدراتهم ومواهبهم، 
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  المتفوقون . استخدام أدوات وطرائق وأساليب علمية في الكشف عن 
 يمية.توفير خبرات تربوية غنية وغزيرة تتحدى قدرات الموهوب وذكائه في المواقف التعل 
   تهيئة الظروف المالئمة إلشباع حاجات الموهوب العقلية من خالل تخطيط مناهج وبرامج مناسبة

 لقدراته واستعداداته.
 :حكم الخبراء 

إن حكم الخبراء كوسيلة للكشف والتعرف على األطفال الموهوبين والمتفوقين يعتبر أساسيا، حتى أن 
، إن الخبراء والمختصين في الميادين المختصة طريقة مناسبة التعريف الرسمي للموهبة والتفوق يشترط ذلك

 للتعرف على الموهبة أو التفوق في تلك الميادين.
ن هذه الطريقة لها فإ ن قبل الخبراء،م المتفوقينالطلبة  عنباإلضافة إلى افتراض الدقة في الكشف 

المجاالت التي يتميزون فيها، خاصة  فوائدها في تشجيع الطلبة وحفزهم على بذل مزيد من النشاط والجهد في
إذ أنهم محط اآلمال والمتفوقين  المتفوقينبعد أن يتم ترشيحهم لاللتحاق ببرامج تربوية تعني بالطلبة 

 والتوقعات.
 :إن المطلوب من الخبراء والمختصين

تشابهة معرفة قدرات الطلبة الحقيقية واألصيلة وتمييزها عن األداء المؤقت لبعض نماذج سلوكية م  .7
 .مع ما يقوم به الطلبة الموهوبين والمتفوقين

فهم خصائص المرحلة النمائية التي يمر بها الطفل والتي تساعدهم في الموازنة والمواءمة بين   .6
 توقع من تلك المرحلة النمائية.السلوك الذي يعبر عن قدرة متميزة تفوق ما هو م

 :مراحل الكشف عن الموهوبين 
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 على  : تتم في المدرسة، وتتم في طريقة اختيار عينة مبدئية تعتمدرز المبدئيمرحلة المسح والف

 المالحظة.
 :لعدم  مبدئيًا، ونظراً وهي مرحلة التصفية والتحليل الدقيق لمن تم اختيارهم  مرحلة التشخيص والتقييم

المرحلة مقاييس نه يطبق في هذه ائص القياس في المرحلة األولى، فإلنق المرحلة األولى، ونظراً  اعتماد
باإلضافة إلى تطبيق المقاييس الشخصية للكشف عن مدى تمتع األفراد بالسمات المزاجية  فردية مقننة.

 للموهبة والتفوق.
 :يتم تحديد االحتياجات التربوية، والتعليمية، وكذلك احتياجاته النفسية، إضافة  مرحلة تقسيم االحتياجات

 إلى احتياجاته االجتماعية.
  يتم في هذه المرحلة توجيه الطفل إلى المكان المناسب ختيار البرنامج المناسب والتسكينمرحلة ا :

لرعايته، فيمكن إلحاقه ببرامج التسريع التعليمي، وتخطي الصفوف المعتادة في السلم التعليمي، والطفل 
قيق معدالت فإذا ما أخفق في تح ،ببرنامج إثرائيالذي يظهر استعدادا خاصا متميزا، يمكن إلحاقه 

النجاح المطلوبة دون أي معيقات أخرى، يجب إحالته إلى برنامج آخر، مع اإلشارة إلى أن عمليات 
 التقييم يجب أن تتم بصورة مستمرة.

 والمتفوقون  الشروط الواجب توافرها في عملية الكشف عن الموهوبين: 
 . املةن تعكس األدوات المستخدمة جميع شروط، وعناصر التعريف المختار كأ .7
 .أن تكون عملية جمع البيانات متعددة األساليب )موضوعية وتقديرية( .6
 أن تكون البيانات المجموعة عن المفحوص متعددة المصادر. .1
 .أن تكون المقاييس متطورة، ونابعة من البيئة المحلية .4
 أن تكون األدوات المترجمة حديثة التقنين.  .5
 :حدد نقطة البداية -

  المتوافرة مثلالتعرف على اإلمكانات: 
 اإلمكانات البشرية: 

وتشمل التأهيل العلمي، والمعرفي، والتطبيقي إلى جانب جنس القوة البشرية المتوافرة ومدى مالءمتها  
  .للفئة المستهدفة

 :اإلمكانات المالية  
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يقضي والمتفوقون  تشير معظم نتائج األبحاث الميدانية في التخصص إلى أن معلم رعاية الموهوبين 
الث أضعاف الزمن مع الطالب الموهوب مقارنة مع الطالب العادي، وذلك ألنه يقوم بتعليم الطالب ث

نسبة معرفية تكون محفزة لدافعيه الطالب، الذي يتجه مباشرة إلى إثراء نفسه تحت إشراف معلمه. إن 
لمعرفة ، ومحفزه لدافعيه طالب عارف لجوانب متعددة لةعملية عرض الدرس )مثال( بطريقة مشوق

المعروضة، ومناقشة لفضوله ليست بالعملية السهلة، بل هي بحاجة إلى مستويات عليا من التخطيط، 
 والخبرة والتأهيل. 

 :تحديد الفئة المستفيدة 
؛ وذلك لنتمكن من حصر هنا نقطة بداية وليست نقطة حصر( بها و)نقصدتحديد الفئة المستفيدة   

يجب عدم ومن أهم العناصر التي  بعدها التطوير واالنتشار. الجهود الالزمة للبدء في العمل يتم
 إغفالها. 

 :التأهيل -  

 
 إن عملية تأهيل األفراد للعمل في برامج رعاية الموهوبين غاية متجددة ومتطورة. وتشمل حقواًل منها:

 :عمليات الكشف  
تتم مناقشته آنفا. لذا فإننا وفقا للتعريف المعتمد والذي والمتفوقون  الكشف عن الموهوبين تتم عملية

بحاجة ماسة الى تدريب األفراد على استخدام، وتطبيق، وتصحيح، وتفسير نتائج عدد من المقاييس 
)عن كل صفة مرغوبة( بحيث تكون إحداها أساسية، واألخرى بديلة، ليتمكن المختص من تجنب 

خداع في القياس )مثال( وتشمل حاالت عدم الوفرة للمقاييس، أو عدم مالءمتها، أو تجنب حاالت ال
عمليات التأهيل، الخلفية المعرفية، وأساليب التطبيق، والتصحيح، وحصر الدرجات الخام والزائية، 

 وتفسير النتائج وفقا لمعايير التصحيح.
  :عمليات الرعاية 

ع وتأهيل المختص على أساليب تفريد وتطوير وتطوي ،وتدريبهموالمتفوقون تعد برامج الموهوبين 
المنهج بما يالئم احتياجات ورغبات، وميول الطالب )فرديا أو في مجموعات صغيرة(. إلى جانب 

 تنمية قدرات المعلمين في أساليب التفكير، واإلبداع وحل المشكالت المختلفة.
  :عمليات اإلرشاد 
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واالجتماعية لكل من هي مهارات متخصصة يجب تأهيل المرشدين وتقديم خدمات الرعاية النفسية، 
وأسرهم، وجميع الطاقم التربوي بالمدرسة واإلداري كذلك تقديم الخدمة والمتفوقون الطلبة الموهوبين 

وتحديد أدوات ووسائل التعرف على الطالب  .الموهوبينالمتفوقين ألفراد المجتمع عن أساليب خدمة 
 : تصنيفها إلى ويمكنوالموهوبين المتفوقين 

 وهي مقاييس تعتمد على الورقة والقلم حيث يقوم المفحوص باإلجابة  وعية:المقاييس الموض
عن أسئلة محددة، لقياس قدرات محددة. هذه األسئلة قد تعتمد على قدرة الطالب على القراءة، 
والكتابة )المقاييس اللفظية(، أو على المالحظة )المقاييس غير اللفظية(. مثل اختبارات الذكاء 

 بارات التحصيلية. واإلبداع واالخت
 :وهي مقاييس يقوم باإلجابة عنها أناس عايشوا المفحوص مثل المعلم،  المقاييس التقديرية

وولي األمر، حيث يقوم باإلجابة عن بعض التساؤالت، أو السمات التي قد تظهر على 
 . المفحوص. مثل قوائم الصفات السلوكية، وقوائم األداء

 :والموهوبين رعاية المتفوقين -
 : مجموعات من العوامل التالية سهام ثالثة إتنمو الموهبة نتيج

 .العوامل الشخصية التي تخص الشخص المتفوق 
  المجتمع( ،االسرة، المدرسة)العوامل البيئية المحيطة بالمتفوق 
 عوامل التدريب والممارسة والتعلم الذاتي. 

 : متفوق واستثمار قدراتهلل المؤسساتية رعايةال -
 ساسية أهمها:المؤسسة التعليمية بأمور أقوم الرعاية عندما ت هذه قحقتت

 تشخيص الطلبة المتفوقين. 
 فوقين من خالل معايير كثيرةالتعرف على المت.  
 ذلك. علىويزيد  761إذ تبلغ  ارتفاع نسبة الذكاء لديهم 
 .ارتفاع التحصيل الدراسي في معظم مواد المقررات المدرسية 
 تعدد الميول في سن مبكرة. 
 .اختبارات ومقاييس علمية 
 .السيرة الذاتية للمتفوق 

 اك مراحل للكشف واالختيار سوف نتناولها:هنو 
  الترشيح والتصفية مرحلة االستقصاء، 



 

72 

الطلبة الذين يتم ترشيحهم من قبل المعلمين وأولياء األمور على  )مجموعةتبدأ باالعالن عن الترشيح 
  .( يار وااللتحاق بالبرنامجأمل أن يجتازوا المحكات المقررة لالخت

تحديدها من قبل  آخر، ويتمعادة إلى أسس أو شروط تختلف من برنامج إلى  عملية الترشيحتستند و 
 بدون تقنينناك نقطة مهمه اليجوز أن يترك األمر إدارة البرنامج لتسهيل مهمة المعلمين وأولياء األمور وه

ى ترشيح الطلبة الذين يتمتعون بصفات تروق لهم كـ )الطاعة كما تشير الدراسات يميلون إل –ن المعلمين أل
والتعاون والنظافة والترتيب والصحة( أما الطلبة الذين يوصفون عادة بمثيري المتاعب أو المشكالت فال يتم 

 حتماالت قوية بأن يكونوا موهوبين.هم من قبل المعلمين رغم أن هناك اترشيح

 قتراحات عملية لتحقيق هذا الهدف أهمها: ا( 7712) وكدمور هوجوفي هذا اإلطار قدم الباحثان  
عدادهم للقيام بعملية الترشيح عن طريق توضيح أهداف البرنامج والتعريف اإلجرائي تدريب المعلمين   وا 

المعلومات التي يحتاجها المعلم وكيفية تقدير الخصائص السلوكية في مقاييس  ومصادروفق والموهبة فللت
 التقدير.

بتعليمات وأدوات كافية لكتابة مالحظاتهم والتعبير عن أحكامهم التي ترتبط بشروط  المعلمين تزويد 
 الترشيح 

الذين يعرفون الطلبة حق المعرفة بعملية الترشيح وربما يكون من المناسب لو تمت هذه  تكليف المعلمين 
ر المدرسة بعد أن يطلعوا على العملية على شكل دراسة حالة يشارك فيها المعلمون والمرشد التربوي ومدي

 أهداف البرنامج ومناهجه ومراحل عملية االختيار.
 :مرحلة االختبارات والمقاييس  

تهدف هذه المرحلة إلى جمع المزيد من البيانات الموضوعية التي تقدمها نتائج االختبارات المتاحة 
تخاذ قرارات سليمة يمكن تبريرها في ا من أجل مساعدتهموالمتفوقون للقائمين على برنامج تعليم الموهوبين 

من الناحية العملية فإن هذه المرحلة تعمل على تقليص عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم في المرحلة االولى 
عدد األقصى الذي يمكن قبوله بنسبة معينة تختلف من برنامج الى آخر وذلك في ضوء عدد المرشحين وال

 منهم.
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 :ئاتصنيف االختبارات في خمس فت
 .اختبارات الذكاء الفردية 
  .اختبارات الذكاء الجمعية 
 ت االستعداد الدراسي واألكاديمي.اختبارا 
  .اختبارات التحصيل الدراسي 
  .اختبارات اإلبداع والتفكير االبداعي 

 ختبارات الذكاء الفردية:امن أشهر 
  بينيه للذكاء  –مقاييس ستانفورد 
 7714عام  مقياس وكسلر لذكاء األطفال مراجعة (WISC-R ) 
 ( بطارية تقييم كوفمان لألطفالK-ABC ) 
 ( مقاييس مكارثي لتقييم قدرات األطفالMSCA ) 

تتكون هذه االختبارات من عدة مقاييس فرعية تشمل عادة المحاكمات اللفظية والعددية والمجردة وقوة 
بداللة نسبة ذكاء كلية في جميع  وذلك gالذاكرة وتقيس القدرة العقلية العامة التي يعبر عنا بالعامل 

االختبارات الفردية، باالضافة إلى نسب ذكاء لفظية وأدائية في بعض االختبارات كما هو الحال في مقياس 
وأقترحوا  gبينيه المطور وقد طور عدد من الباحثين مفهوم العامل -وكسلر لذكاء األطفال ومقياس ستانفورد

 . 7711اء نوعين من القدرة والذك تقسيمه إلى
 ويشير إلى القدرة على التكيف مع المواقف الجديدة التي ال تقيد فيها المهارات التي سبق  الذكاء المرن

 تعلمها أو الخبرات السابقة 
 ويشير إلى أتساع المعرفة والخبرة والمحتوى الحضاري وهذا النوع من الذكاء هو الذي  الذكاء المتبلور

 صًا بأنه ذكي.يتبادر إلى الذهن عندما نصف شخ
 ختبارات الذكاء الجمعية:ا 

 :المتقدمةمصفوفات ريفن التتابعية  
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سنة فما فوق  77فراد من عمر قدرة العقلية العامة أو الذكاء ألطورت المصفوفات في بريطانيا لقياس ال
تألف هذه ت ستخدمت خالل الحرب العالمية الثانية في اختبار أفراد الجيش البريطاني وتصنيفهم،او 
 :لمصفوفات من جزأينا
 فقرة 76ويضم  ول تدريبياأل  
 فقرة متدرجة الصعوبة 12ويضم  االختبار الفعليوالثاني هو  
تتألف كل منها من مجموعات تصاميم هندسية حذف جزء منها ويليها ثمانية بدائل والمفحوص يختار  

تحويل درجات الخام عليها إلى من بينها البديل الذي يكمل التصميم وتتميز بسهولة تطبيقها وتصحيحها و 
 إنحرافية.نسب ذكاء 

  اختبارات االستعداد الدراسي واألكاديمي 
ك غير مرتبط بتعلم يعرف اختبار االستعداد عادة بأنه وسيلة لقياس إمكانية المفحوص أو قابليته ألداء سلو 

 أو تدريب معين.
  اختبارات التحصيل الدراسي 

 في المرتبط بتعلم سابق للمفحوص.عر هدفها قياس وتقييم التحصيل الم
  اختبارات االبداع والتفكير االبداعي 

هدفها الكشف عن الطلبة الذين يتمتعون بقدرة ابداعية في كثير من البرامج الخاصة لتعليم الموهوبين 
 للتفكير االبداعي.تورنس ا اختبار ومنهوالمتفوقون 

 :مقاييس التقدير 

تقدم  نهاوالمتفوقون أل ة في عملية الكشف عن األطفال الموهوبينتستخدم مقاييس التقدير بصورة واسع
 . معلومات قيمة قد اليتسنى الحصول عليها عن طريق االختبارات الموضوعية بأنواعها المختلفه

 االختيار ةمرحل: 
مرحلة للطلبة الذين أنطبقت عليهم شروط الترشيح وتجاوزوا  االختبارات الموضوعيةبعد إجراء 

ولى تتجمع بياناتهم المطلوبة وتتم معالجتها بطريقة علمية مناسبة ثم تستخرج لكل أو التصفية األ االستقصاء
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مجمعه وقد تشكل لجنة مختصة لهذا الغرض يكون من بين مهماتها إجراء مقابالت شخصية  عالمةطالب 
 للطلبة واتخاذ القرارات النهائية لالختيار.
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في جميع المراحل الدراسية بأهمية خاصة فى المجتمعات والموهبين  المتفوقينيحظى تدريس الطالب 
ويتاح له العديد من المصادر واإلمكانات التعليمية ذات الطبيعة العملية التى  المتقدمة علميًا وتكنولوجيًا،

 تركز على تحقيق نتائج تصب فى وعاء التقدم العلمى والتكنولوجى فى كافة القطاعات االقتصادية والطبية
  .التى تخدم المجتمع وتحقق الرخاء

قام الباحثون على مدار العقود الماضية بالمئات من الدراسات سعيًا وراء ابتكار استرتيجيات تدريس و 
 :االستراتيجياتتتالءم وخصائص الموهوبين المتميزة. ومن بين أشهر هذه 

 
 ونورد فيما يلي التفاصيل عن كل من هذه االسترتيجيات.  

 :ستراتيجيات تدريس الموهوبينأواًل: ا
 :استراتيجية العصف الذهني 
 :تعريف العصف الذهني 

يسمى أسلوب إمطار أو حفز أو إثارة الدماغ أو توكيد األفكار أو القصف الذهني أو التفاكر حيث أن 
اسب العقل يتعرف إلى المشكلة ثم يتفحصها ويدقق جزيئاتها حتى يتمكن من الوصول إلى الحل اإلبداعي المن

 .Osbornأوزبورن وأول من أسس هذه الطريقة هو 

مسالفصل اخلا  
 برامج وطرائق تدريس املتفوقني واملوهبني

 مقدمة
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أسلوب تعليمي يستخدم من أجل توليد أكبر كم من األفكار لمعالجة موضوع من  فالعصف الذهني
الموضوعات خالل فترة زمنية محددة في جو تسوده الحرية واألمان في طرح األفكار بعيدًا عن المصادرة أو 

 التقييم أو النقد. 
األسلوب في حل المشكالت والتدريب عليه يقصد به زيادة الكفاءة ورفع القدرات اإلبداعية  ويستخدم هذا

ويعتمد نجاح جلسة العصف الذهني على تطبيق المبادئ  عند الفرد بتطبيق مبادئ استخدام العصف الذهني،
 التالية:األساسية 

 .تأجيل الحكم على األفكار 
 ة الجلسة.إرجاء تقويم األفكار المطروحة حتى نهاي 
  .الكم يولد الكيف 
 قواعد العصف الذهني: 
 :ال يجوز نقد أو استبعاد أو تقييم أي من األفكار المتولدة في المرحلة األولى من الجلسة  إرجاء التقييم

 ألن نقد أو تقييم أي فكرة بالنسبة للفرد المشترك سوف يفقده المتابعة.
 لتفكير اإلبداعي.: أي التحرر مما قد يعيق اإطالق حرية التفكير 
 :أي التركيز في جلسة العصف الذهني على توليد أكبر قدر من األفكار مهما كانت  الكم قبل الكيف

 جودتها.
 أي جواز تطوير أفكار اآلخرين والخروج بأفكار جديدة.البناء على أفكار اآلخرين : 
 :مراحل العصف الذهني 

 وهي: بثالث مراحليمر العصف الذهني 
 توضيح وتحليل المشكلة:ى: المرحلة األول 

وفيها يتم توضيح وتحليل المشكلة إلى عناصرها األولية وتبويب هذه العناصر لعرضها على المشاركين 
( فردًا ويفضل أن يختار المشاركون رئيسًا للجلسة يدير 76-5الذين يفضل أن تتراوح أعدادهم مابين )

حد أثارة األفكار وتقديم المعلومات كما يقوم الحوار ويكون قادرًا على إيجاد جو مناسب للحوار وا  
 المشاركين بتسجيل )فقرات الجلسة( كل ما يعرض في الجلسة دون ذكر أسماء.

 :تصور للحلول: المرحلة الثانية 
عادة  يتم فيها وضع تصور للحلول من خالل إدالء المشاركين بأكبر عدد ممكن من األفكار وتجميعها وا 

بتذكير رئيس الجلسة للمشاركين بقواعد العصف الذهني وضرورة االلتزام بها  بنائها وتبدأ هذه المرحلة
 وأهمية تجنب النقد وتقبل أية فكرة ومتابعتها.
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  الحلول: متقدي الثالثة:المرحلة 
 .يتم فيها تقديم الحلول واختيار أفضلها 

 الخطوات التالية:ويمكن إعادة صياغة هذه المراحل في  

 
  سكامبرSCAMPER: 

عبارة عن أداة من أدوات التفكير وتطوير األفكار، والتي تعتمد على األسئلة الموجهة التي عادة ما هي 
تسفر عن أفكار جديدة. فمن المعتاد أن نحتاج في كثير من األحيان إلى تطوير فكرة ما، ليمكن االستفادة 

 منها بطريقة عملية واقعية. 
ت متعددة بدل استخدام واحد، ويمكن أن نعالج جانبًا من وقد نقصد من تطويرها استعمالها في استخداما

 وهكذا. قل، أجوانبها بما يقلل من تكلفة تسويقها، أو يساعد على تسويقها بسعر 
مختصرة من أوائل كلمات األداة، فكل حرف يرمز إلى إحدى استراتيجيات سكامبر  SCAMPER ةوكلم

 كما هو موضح بالشكل االتي:
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 ن التفاصيل حول هذه االستراتيجيات:وفيما يلي مزيد م
 الستبدال أو التبديل:ا 

هل يمكن تغيير مكوناته أو المادة المصنوع منها أو جعل قوته مختلفة ماذا يمكن أن يحل محله و … أي 
 .إن عمليات االستبدال تنتج لنا أفكارًا جديدة…أو هل يمكن وضعه في مكان آخر 

واستبدالها بقطعة أخرى من الخشب أو البالستيك. وفي هذه تغيير قطعة من القطع الحديدية مثال: 
 الحالة يجب أن يكون التغيير إلى األفضل. أي أن قطعة الخشب مثاًل أخف وأرخص. 

وفي مثال آخر قد يسأل المرء نفسه أحيانًا هذا السؤال: ماذا يجب أن أغير حتى يتحسن األداء؟ إن لكل 
 ؟ذا لو استبدل هذا الدورشخص دوره الذي يمارسه دائمًا، لكن ما

 الجمع أو الضم: 
هل يمكن الدمج بينه وبين أشياء أخرى أو المزج بين المكونات أو بعض األشياء أو إعادة تركيبه أي ..

ونعني بها ضم مفهومين أو أكثر مع بعضهما، كإضافة بعض المواد  ،أو الدمج بين األفكار أو األهداف 
إلى األفضل، حيث إن لكل فكرة غرضًا معينًا، وبالتالي فإن الدمج بين لمنتج معين لتحسين أدائه وتطويره 

…  مفردتين يعطينا شيئًا جديدًا يختلف في خصائصه عن كل مفردة، وبشكل لم يكن متوقعًا من قبل.
 .كإضافة ساعة رقمية إلى قلم الكتابة

 يف يالتك 
مًا لغرض جديد. حيث أن كثيرًا من يقصد بالتكيف إجراء تعديالت على فكرة ما أو شيء ما لجعله مالئ

 األفكار ال تعمل في ظروف معينة، وبالتالي فإن إدخال تعديالت إليها قد يجعلها أكثر قبواًل.

ومثال ذلك تغيير  لذي يشابهه من األشياء؟ هل يمكن أن نصنعه بطريقة مشابهة لشيء آخر؟اأي ما  
 يئة جديدة. بعض المواصفات أو الخواص في منتج ما حتى يتكيف مع ب

 التعديل: 
يقصد بالتعديل تغيير المعنى أو اللون أو الشكل أو الحركة أو الرائحة، حيث أن التعديل يعطي أفكارًا جديدة. 

هل يمكن تغييره بشكل جديد؟ أو تغيير لونه حركته أو صوته أو رائحته أو شكله أو أية تغييرات في أي ..
 جزاء في منتج ما حتى تالئم موقفًا معينًا. مثال ذلك تغيير بعض األ ….أشياء خاصة به 

 :التكبير 
لقد اعتدنا أن نرى األشياء في حجمها الطبيعي، أو في طولها الطبيعي، وكذلك صوتها وشكلها. في هذه 
االستراتيجية يتم تكبير حجم الشيء أو طوله أو ارتفاعه، أو تضخيم صوته، وما شابه ذلك من تغييرات 

 دة. بغرض إنتاج أفكار جدي
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 مثال ذلك تكبير حجم نموذج الطائر ليصبح قادرًا على حمل إنسان، وهو ما قاد إلى اختراع الطائرة.
 لتصغيرا: 

وهذه االستراتيجية مشابهة في المبدأ الستراتيجية التكبير السابق شرحها، ولكن مع تصغير أبعاد الشيء 
 أو ضغط بعض خواصه إلنتاج أفكار جديدة أيضًا.

  أغراض أخرى:االستخدام في 
حين نستخدم الشيء في غرض آخر غير الذي أعد له، أو حين نستخدم فكرة ما نجحت في موقف ما 

 في غير ذلك الموقف، فإننا قد نحصل على أفكار جيدة. 
 مثال ذلك استعمال شيء واحد ألكثر من غرض واحد كاستخدام المكيف للتبريد والتدفئة. 

 اإللغاء أو الحذف أو المسح: 
يء خصائص وسمات معينة، تجعل منه نافعًا في غرض ما، وبالتالي فإن إلغاء بعض صفات لكل ش

 الشيء يخلق وضعًا جديدًا، كاالستغناء عن خدمة أو قطعة في منتج ما. 
فمثاًل في البالد الحارة يمكن أن تستغني عن أجهزة التدفئة وفي القطب الشمالي يمكن أن تستغني عن 

 أجهزة التكييف.
 :القلب 

إن فكرة القلب أو العكس وردت في االستراتيجيات السابقة وهي تعني عكس الفكرة أو الحركة أو االتجاه، 
 وهي محاولة لتغيير الترتيب أو العكس ثم انتظار بعض النتائج.

 :إعادة الترتيب 
 في الوضع الطبيعي المألوف تسير األمور واألحداث في نسق معين، وفي هذه االستراتيجية نسعى إلى

 تغيير هذا الترتيب بغرض الحصول على أفكار جديدة.
يحتاج تعليم المتفوقين منهاجًا خاصًا ُمعدًا بعناية ينّفذ في أحد نماذج بيئات التعّلم السابقة، وال شك بأّن 

 .ة سهلة وقد تواجهها بعض المشكالتعملية وضع منهاج للمتفوقين ليست عملي
التي تجعل الطالب يتحول إلى مشارك فعال ينطلق من دافعية  أّن طرائق التعليم (1964تايلور )وجد  

داخلية ذاتية، ال تؤدي إلى تكوين نمط من اإلعداد اإلبداعي للمشكالت فحسب، بل يقود إلى تربية بعض 
ثارة االنتباه واالهتمام وتزايد الثقة  ،خصائص الشخصية وهي تخلق لدى الطلبة حالة من الحيوية واليقظة وا 

كد أّن التغيير في العوامل البنائية للبرامج التربوية يمكن أن يحرض النشاط اإلبداعي للطلبة. وأّن بالنفس، وأ
الدور الرئيسي  تورانسطريقة التعليم هي المسؤولة عن الفروق بين الطلبة في التفكير اإلبداعي، لذلك يؤكد 

 للتعلم في تنمية اإلبداع.
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  القبعات الستاستراتيجية: 
 تعريفها: 
ق تنمية اإلبداع في تحسين التفكير اإلبداعي وتساعد ائات التفكير الست هي من أهم أساليب وطر قبع 

قبعات التفكير الست على منح عملية التفكير قدرها من الوقت والجهد وترتكز العملية اإلبداعية على أمر هام 
 .ات األحداث المختلفةجدًا وهو نمط التفكير عند اإلنسان وأسلوب تعامله العقلي والفكري مع مجري

نماط بحسب تفكيرهم كما تشجع التفكير أفعالة تعتمد على تقسيم المتعلمين الى ستة  استراتيجية تفكير 
المتوازي والجانبي وتمنح المتعلم المعرفة والمهارة الستخدام التفكير واالستفادة منه بحسب لون القبعة الذي 

 بداع في وقت قياسي .مما يعطيه قدرة ومرونة على اإل رهيمثل ارتدائه أو خلعه لها تغير في تفكي
 نفسية افتراضيةنما هي أرض الواقع و أأما بالنسبة للقبعات الست فهي ليست قبعات حقيقية موجودة في  

ن أترتبط بعقل المتعلم وتفكيره ومن هنا تكون األقرب الى تفكير المتعلم مما يسهل على المتعلم وفقًا لما سبق 
خر من يدفع به الى التحول الى النمط األن أن يفكر بنمط خاص ثم يستطيع أالمتعلم الفرد ب يوجه تفكير
لوان الخاصة ارتداء المتعلم للون معين من األ ا جميعه يحدث في ضوءذوه (تبديل التفكيرالتفكير )
ون االخضر يد( ويتحول الى اللن يترك اللون االبيض )المحاأمثال ذلك أن يطلب منه المدرس .بالتفكير

بداع ( . وكل ذلك يدفع الى جعل المتعلمين قادرين على حل المشكالت واتخاذ القرارات وفق مهارات )اإل
 .القبعات ألوانالتفكير المختلفة التي يرمز لها كل لون من 

 :لونهاالقبعات الست وترتيبها بحسب  
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  القبعة البيضاء: .7
طف ومن يرتديها يؤدي دور الباحث عن الحقائق ويقدم بيض الذي يرمز الى التجرد من العوااللون األ 

سئلته هادفة للوصول الى المعلومات، ولذلك يسمى هذا النوع من أالحلول المحايدة والمباشرة والواقعية وتكون 
 .المحايدبالتفكير التفكير 

 القبعة الحمراء:  .2
ن أيرتديها يعبر عن مشاعره دون حاسيس ومن التفكير القائم على المشاعر واأل حمر يرمز الىاللون األ 

 .العاطفيبالتفكير معلومات، ولذلك يسمى هذا النوع من التفكير  هيكون لدي
 القبعة السوداء: .3
سود يرمز دائمًا الى السلبية والتشاؤم والحذر والخوف من المجهول ومن يرتديها يبين المساوئ إلاللون ا  

 .الناقدبالتفكير نوع من التفكير والعيوب ويحذر من العواقب، ولذلك يسمى هذا ال
 القبعة الصفراء:  .4
 والمنفعة،مل دائمًا ومن يرتديها يبحث عن الفوائد باألفضل واألصفر الذي يرمز الى التفاؤل إلاللون ا 

 .اإليجابيبالتفكير ولذلك يسمى هذا النوع من التفكير 
 القبعة الخضراء: .5
جديد والتطور والنمو ويرمز الى الخصب والنماء كونه بتكار والتخضر يرمز دائمًا الى اإلاللون األ  

مستوحى من خضرة النباتات ونموها ومن يرتديها يقدم االفكار والحلول المتنوعة، ولذلك يسمى هذا النوع من 
 .اإلبداعيبالتفكير التفكير 

 القبعة الزرقاء:  .6
البحر وزرقته الشاملة والسماء  زرق يرمز دائمًا الى السعة والشمول فهو مستوحى من لون ماءاللون األ 

رادة والقدرة على التنفيذ، ولذلك يسمى هذا م واإلولونها االزرق الذي يفوق كل شيء ومن يرتديها يمتاز بالتحك
 .بالتفكير الشمولي أو التفكير في التفكيرالنوع من التفكير 
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 :الستخطوات استراتيجية القبعات  
 .يسعى لمناقشته مع المتعلمين ويبين فائدة القبعات في التفكيريحدد المدرس موضوع دراسي معين، و  .7
 .فرادأ 2يوزع المتعلمين في مجموعات متعددة تتكون كل مجموعة منها  .6
يطلب المدرس من المتعلمين اإلجابة عن األسئلة المطروحة وفق لون القبعة )يمكن أن يزودهم بنسخة  .1

 .من القبعات الست(من التعليمات التي توضح حيثيات كل قبعة 
بعد انتهاء المناقشة، تقوم كل مجموعة بتسليم المدرس تقريرًا باألفكار التي طرحت داخل المجموعة  .4

 .والملخصات والحلول التي تم التوصل اليها
 .وتوصياتن يتم الوصل الى حلول نهائية أتتم المناقشات وتستمر الى  .5

 :الستمثال تطبيقي لقبعات التفكير  
  ثانية.مرحلة التعليم األساسي حلقة لة: المرح

 تاريخ المادة: 
 الفرنسي لسورياحتالل الالموضوع: ا

فراد أن أ 2المدرس يقدم الموضوع وينظم مجموعات التعلم ويطلب من كل متعلم في المجموعة المتكونة من 
 :يأتي"يرتدي القبعة" وفقًا للون اإلجابة عن األسئلة وكما 
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 :؟باالحتالل الفرنسيهي الحقائق المتعلقة ما  القبعة البيضاء 
  ؟لبلدينهب الثروات الوطنية  غرضه االحتاللن هذا أشعر بأ الحمراء:القبعة 
 :عليها.يؤكد التآمر الدولي  الفرنسي لسوريةحتالل الن اإ القبعة السوداء 
 :السوريوحد الشعب  االحتاللأن هذا  القبعة الصفراء. 
 دقيقحدودنا الخارجية بشكل يجب أن نحمي  :القبعة الخضراء. 
 ؟الفرنسياالحتالل سهولة القضاء على  السوري: كيف أظهرت وحدة الصف القبعة الزرقاء 

 .خرين وهكذاتم طرحها وتداولها للمتعلمين األ وهنا تسلم كل مجموعة تقريرها عن األفكار والحلول التي
  كورت التفكيراستراتيجية: 

 
تمث ل  CoRT.م7711برنامٌج عالمي للدكتور/ إدوارد دي بونو، وضع سنة برنامج الكورت لتعليم التفكير 

 .مؤسسة البحث المعرفي Cognitive Research Trust الحروف األولى لـ
مستقلة، ويحوي أدوات يمكن تعليمه من خالل المنهاج والمواد الدراسية رنامٌج يعل م التفكير كماد ة ب

 .الطالب ليمارَسها في حياته اليوميةومهارات في التفكير يدر ب عليها 
ن البرنامج من ستة أجزاء ، في كل جزء عشرة دروس )أدوات(، كل جزء يحمل اسًما وهدًفا يجب يتكوَّ

 :تحقيقه خالل دروس الجزء
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 توسعة مجال اإلدراك1ورت ك :: 

ء أساسي، ويجب أن الهدف األساسي من هذا الجزء هو توسيُع دائرة الفهم واإلدراك لدى التالميذ، وهو جز 
 .يدرس قبل أي من األجزاء األخرى

  التنظيم2كورت :: 
الخمسة األولى تساعد التلميذ على تحديد معالم  فالدروسأفكارهم، نظيِم على ت ذيساعد هذا الجزُء التالمي

 .المشكلة، والخمسُة األخيرة تعل م التلميَذ كيفية تطوير إستراتيجيات لوضع الحلول
  ل: التفاع3كورت: 

يهتمُّ هذا الجزء بتطوير عملية المناقشة والتفاوض لدى التالميذ، وذلك حتى يستطيع التالميذ تقييم 
 .مداركهم والسيطرة عليها

  اإلبداع4كورت :: 
ة يمتلكها البعُض، وال يستطيع امتالَكها آخرون، أما في كورت  ، 4غالًبا ما نعتبر اإلبداع موهبًة خاص 

ه كجزء طبيعي من عملية التفكير، وبالتالي يمكن تعليمه للتالميذ وتدريبهم عليه، فإن اإلبداع يتم تناولُ 
هو تدريب التالميذ على الهروب الواعي من حصر األفكار، وبالتالي  4والهدف األساسي من كورت 

 .إنتاج األفكار الجديدة
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  المعلومات والعواطف5كورت :: 

ييم المعلومات بشكل فاعل، كما يتعلمون كيفية التعرف على يتعل م التالميذ كيفية جمع وتق 5كورت  في
 .سبل تأثر مشاعرهم وقيمهم وعواطفهم على عمليات بناء المعلومات

  العمل6كورت :: 
ٍة من التفكير، أما كورت  ، فمختلٌف تماًما؛ 2تختصُّ الوحدات الخمس األولى من "الكورت" بجوانَب خاص 

 .باختيار الهدف وانتهاًء بتشكيل الخطة لتنفيذ الحل مجموعها عملية التفكير فيإذ إنه يهتمُّ ب
 
  سبق شرحها :حل المشكالتاستراتيجية 
  الذكاءات المتعددةنظرية: 
وتقول بوجود العديد من الذكاءات وليس على  7711هي نظرية وضعها عالم النفس هاورد غاردنر عام  

لتين اعتبرتا تقليديا مؤشري الذكاء الوحيدين وال التواصل اللغوي والتفكير المنطقيقدرتين فقط هما 
 أشار غاردنر إلى خمس قدرات إضافية وهي :  1991عام ( lQ) والمعتمدتان في اختبار الذكاء

 الذكاء البصري / المكاني  
 الذكاء الموسيقي  
 الذكاء الجسمي/العضلي 
 كاء المعرفة الذاتية/معرفة النفسذ 
 ذكاء معرفة االخرين 
 .اردنر بإمكانية وجود ذكاءات أخرى على العلم اكتشافهاوالحقا، اعترف غ 

 
   المتعددة:الذكاءات  أهمية 
 تنطلق من كون لكل فرد ذكاءه الذي يميزه عن غيره من خالل اللمحة اإلدراكية الفردية. 
  يجاد اهتمامات أخرى يمكن انطالقها من ميول واهتمامات المتعلمين بحيث تعمل على تطويرها وا 

 ويرها.وتطتنميتها 
   تعلمهم.استثمارها لقدرات ومواهب المتعلمين واالستفادة من منها في عملية 
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 لقدرة على المزاوجة بين حاجات المجتمع واهتمامات األفراد بحيث يتم استثمارها في صالح تطوير ا
 فرد.المجتمع من خالل التعرف على أنواع الذكاء الخاصة بكل 

 به.ستقبل بناء على نوع الذكاء الذي يميزه ويبدع إسهامها في توجيه الفرد لوظيفة الم 
 

 :أنواع الذكاء المتعددة 
  :الذكاء اللغوي .1

  يعني القدرة على تناول ومعالجة واستخدام اللغة سواء كان شفويا أو تحريريا بفاعلية في المهام المختلفة
ثلة على أصحاب هذا وفهم معانيها المعقدة التي تظهر في مجملها درجات عالية من الذكاء ومن األم

النوع المؤلف والشاعر والصحفي والمذيع ، كما إن األفراد الذين يتمتعون بهذا الذكاء يكون لديهم نمو 
مرتفع في مكونات اللغة واستخدام الكالم إما للتعبير عن النفس بالمخاطبة أو بالشعر وكيفية التعامل 

بيئة صفية يعبر فيها الطلبة عن قدراتهم اللغوية  األفراد ذوي الذكاء اللغوي ولتنميته ال بد من توفير
كالقراءة الجهرية والحوارات والنقاشات وتصميم المهام وأنشطة يمارس فيها الطلبة مواهبهم في تنظيم 
المعلومات ، وفي كتابة القصص و الروايات و أمثلة على أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ج معالجة النصوص والبريد االلكتروني وبرمجية العروض التقديمية التي تنمي الذكاء اللغوي برام
 . والوسائط المتعددة

 الذكاء الرياضي / المنطقي: .2
  يشمل القدرة على فهم الرياضيات والعلوم واستيعاب المفاهيم المجردة ، ويشمل القدرة على التفكير

مشكالت بسرعة عالية دون الحاجة إلى المنطقي والتعامل مع األرقام ، باإلضافة إلى القدرة على حل ال
مهارات التحليل والتركيب والتخطيط وكيفية التعامل مع األفراد ذوي الذكاءات المنطقي ولتنميته يفضل 
إعطاء الطلبة الفرصة لتطبيق ما يتعلمونه في العالم الحقيقي بإعطائهم الفرصة النجاز مشاريع لتجريب 

ياضية وتقديم مهمات تتطلب االستنتاج ، وحل المشكالت وحل ما يتعلمونه وتقديم بعض األلعاب الر 
الغاز و أمثلة على أدوات التكنولوجيا التي تنمي الذكاء الرياضي برامج األلعاب وبرامج الجداول 

 ت اللكترونية وبرامج قواعد البياناا
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 الذكاء الموسيقي: .3

 يقي واستماع بالنغمات الموسيقية يرتبط بالمهارات الموسيقية بما تتضمن من عزف وتلحين وحس موس
المختلفة ويتميز األشخاص الذين يتمتعون بالذكاء الموسيقي بالقدرة على تمييز درجة وشدة النغمة 
واألنماط اإليقاعية ، كما يستمتعون بالتعلم من خالل الصفير وكيفية التعامل مع األفراد ذوي الذكاء 

لى شرح معلومات ما عن طريق غنائها أو تلحينها أو الموسيقي ولتنميته ال بد من تشجيع الطلبة ع
استخدام المؤثرات الصوتية المالئمة لشرح موضوع ما أو االستعانة بأداة موسيقية عند تنفيذ مهمة ما و 
األمثلة على أدوات التكنولوجيا التي تنمي الذكاء الموسيقي برامج تشغيل الفيديو والمسجالت وبرامج 

 . بين الصوت والحرفالقراءة التي تربط ما 
 الذكاء الفضائي / الصوري: .4

وهو القدرة على تصور األشياء في الفضاء والتخطيط ثالثي األبعاد حيث يعتمد هذا النوع من الذكاء على 
الحس البصري والقدرة على التخيل ولديهم القدرة على إيجاد صور ذهنية للمفاهيم المجردة ، ويلجؤن إلى 

يصبحون قادرين على رؤية العالم الطبيعي بدقة ويترجمونه إلى أشكال جديدة  تصور كل شيء ذهنيا بحيث
وكيفية التعامل مع األفراد ذوي الذكاء البصري ولتنميته ال بد من إثراء البيئة الصفية باألفالم والخرائط واشرط 

 -فتراضية تبدأ ماذاالفيديو ويجب على المعلم اإلكثار من األسئلة تجعل الطلبة يمعن في خيال كاألسئلة اال
وتصميم مهمات تحفز الطالب على استخدام المخططات والصور والفيديو والرسم واألمثلة على استخدام  -لو

أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تنمي الذكاء الفضائي برامج الرسم وبرامج تحرير ومعالجة 
  .ترونيةالصور وبرامج االبعاد الثالثية وبرامج الجداول الك

 الحركي:الذكاء الجسماني /  .5
يتعلق بالسيطرة على عضالت الجسم والتحكم بها ويتميز األشخاص الذين يتمتعون بهذا النوع من الذكاء 
باستخدام أجسامهم للتعبير أو لإلشارة عما يريدون التعبير عنه ، والقدرة على السيطرة على حركات أجسامهم 

طة من خالل أجسامهم وكيفية التعامل مع األفراد ذوي الذكاء الحركي ، ويوسعون وعيهم بالبيئة المحي
ولتنميته يفضل إعطاء الطلبة الفرص للتطبيقات العملية والعمل على تنفيذ المشاريع وعمل نماذج وتصميم 
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ي المهمات واألنشطة التي تتعلق بتمثيل األدوار إلحداث معينة ومن األمثلة على أدوات التكنولوجيا التي تنم
 . الذكاء الحركي الكمبيوتر بالنظر والحركة برامج األلعاب

 
 االجتماعي:الذكاء  .6

لقدرة يظهر من خالل القدرة على تمييز مشاعر اآلخرين ومزاجهم ، وعلى فهم سلوكات اآلخرين كما تتضمن ا
ون بإقامة غير ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بناء على هذه المعرفة ، ويتميز على التفاوض والتعامل مع 

العالقات مع اآلخرين واالستماع لهم ، ولديهم مهارات تواصل جيدة وكيفية التعامل مع األفراد ذوي الذكاء 
االجتماعي ولتنميته ال بد من تصميم المهام واألنشطة االجتماعية التي تشجع الطلبة على العمل الجماعي 

لوجيا المعلومات واالتصاالت التي تنمي الذكاء والتعاوني وتبادل اآلراء ومن األمثلة على أدوات التكنو 
  .االجتماعي األلعاب الحوسبة وبرامج االتصال وبرامج المحادثة والبريد االلكتروني

 
 الداخلي:الذكاء الذاتي /  .1

دراك مشاعرهم الذاتية وأحاسيسهم ، وقدرتهم على اكتشاف الذات وتمييز  يتميزون بالقدرة على معرفة وا 
الضعف والقوة فيها ، ومن ثم القدرة على التحكم بها ، والقدرة على التواصل مع أنفسهم و حاجاتها ومواطن 

كيفية التعامل مع األفراد ذوي الذكاء الذاتي ولتنميته ال بد من تشجيع الطلبة على التأمل الذاتي في تصرفاتهم 
ويتميز بهذا النوع من الذكاء  وأعمالهم و منتجاتهم اليومية وتوضع المناهج بحيث تشجع على التعلم الذاتي

العلماء والفالسفة والمفكرون ومن األمثلة على أدوات التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تنمي الذكاء 
الذاتي وهي األلعاب الحوسبة التي تتطلب اشتراك شخص أخر واحد فقط وبرامج معالج النصوص لكتابة 

 . مذكراتهم
 الطبيعي:الذكاء  .8

، ل حيوانات ونباتات وظواهر طبيعيةقدرة على تمييز وتصنيف مكونات البيئة الطبيعية من خاليتميزون بال
، وبعض ن الطبيعة مثل الصخور والمتفجرات، والريشوالقدرة على جمع وتصنيف المعلومات والنماذج م

ومظاهر طبيعية  ويفضلون القراءة عن مكونات البيئة الطبيعية من حيوانات ونباتات والفراش،أنواع األزهار 
  ويهتمون بالمواد الدراسية مثل األحياء وعلم األرض واألرصاد الجوية وعلم الفلك والحواس التي يتميزون بها 
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) بصر ، طعم ، رائحة ، لمس ( وأسلوب التعامل مع األفراد ذوي الذكاء الطبيعي ولتنميته يفضل استخدام 
لخاصة بالطبيعة واستخدام البرامج الوثائقية ، والفيديو الرسوم والصور والنماذج الطبيعية ، والمجالت ا

دوات التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أوالمشي في الطبيعة والزيارات الميدانية عن قرب ومن االمثلة على 
 التي تنمي الذكاء الطبيعي برامج تحرير الفيديو واالنترنت من خالل الصور .

 :التعليم في ” دةالمتعد الذكاءات ” نظرية تطبيق--7

 

 :التدريس في المتعددة الذكاءات ةنظري أهمية 
للذكاءات المتعددة في التدريس يتوافق مع الدراسات الحديثة للدماغ والتي قامت على أساس تجزئته وتصنيف 

 .القدرات الدماغية واختالفها من شخص إلى آخر
ليصلوا ألكبر عدد من  ،ستراتيجياتهم التدريسيةنظرية الذكاءات المتعددة تساعد المعلمين على توسيع دائرة ا

 .التالميذ على اختالف ذكاءاتهم
يسمح توظيف هذه النظرية بخلق بيئة تعليمية يمكن فيها لكل طالب أن يحقق ذاته ويتميز بالجوانب التي 

 .ينفرد بها
تطلبات التي تفرضها تقدم نظرية الذكاءات المتعّددة نموذجًا للتعلم ليس له قواعد محددة، فيما عدا الم

المكونات المعرفية لكل ذكاء، فنظرية الذكاءات المتعّددة تقترح حلواًل يمكن للمعلمين في ضوئها أن يصمموا 
مناهج جديدة، كما تمدنا بإطار يمكن للمعلمين من خالله أن يتناولوا أي محتوى تعليمي ويقدموه بطرق 

 .مختلفة
 .من حدة العنف الطالبي تجاه البيئة المدرسيةتعلمين يخفف لمراعاة اختالف الم تنويع طرق التدريس

 .يساعد توظيف نظرية الذكاءات المتعددة على تنشئة الطالب المفكر، وتدعم كثيرًا تدريس مهارات التفكير
 .تطبيق هذه النظرية يساهم في تصنيف الطالب وتحديد احتياجاتهم العلمية والنفسية

متعّددة أيضا في كونها تقلل من نقل التالميذ الذين يعانون من صعوبات تتمثل أهمية نظرية الذكاءات ال
التعلم ،  والتالميذ ذوو الحاجات الخاصة إلى فصول التربية الخاصة . كما أنها تزيد من تقدير هؤالء التالميذ 

 البعض.ألنفسهم وتحقق التكامل والتفاهم بين التالميذ بعضهم 
 



 

91 

 :التعلم في تعلمينالم وأساليب المتعددة الذكاءات -01
يتميز المتعلم الذي لديه هذا الصنف من الذكاء، بكفاءة السماع، فهو سريع الحفظ لما يسمعه، وما  :اللغوي

هو مطالب بحفظه، وال يجد في ذلك أي صعوبة كما أنه يتعلم أكثر عن طريق التعبير بالكالم، وعن طريق 
 .للكلماتالسماع والمشاهدة 

للمتعلم الذي يتصف بهذا الصنف من الذكاء قدرة فكرية على التصوّر، وله  :الرياضيب ـ الذكاء المنطقي ـ 
 .بالتصنيفأفكار جريئة، وهو كثير األسئلة، ودائم التفكير، ويحّب العمل بواسطة األشكال والعالقات والقيام 

آلخرين بسهولة، إنه متعلم يستوعب أكثر عندما يذاكر مع غيره، وهو يتواصل مع ا :ج ـ الذكاء التفاعلي
 .معهمويفهم اآلخرين ويتعاون 

رادة لمشاعره، وثقة كبيرة في ذاته. وهو يتجنب  :د ـ الذكاء الذاتي يتميز صاحب هذا الذكاء بشخصية قوية وا 
نجاز المشاريع حسب إيقاعه  ل العمل بمفرده وا   .الخاصاألنشطة الجماعية، إذ يفض 

له مهارة جسمية ـ حركية، ويكتسب المعارف عن طريق الحركة، يتميز بأن  :هـ ـ الذكاء الجسمي ـ الحركي
 .الجسديوهو يبرهن عن حركة دقيقة، ويفضل معالجة المعارف بواسطة اإلحساس 

صاحب هذا الذكاء متعلم حّساس تجاه إيقاعات اللغة واألصوات، وقادر على التعبير  :و ـ الذكاء الموسيقي
 .مختلفةاألخيرة بطرق  لهذهويستجيب عن أفكاره عن طريق الموسيقى، 

يميلون إلى التفكير باستخدام  الذكاء،المتعلمون الذين يهيمن عليهم هذا النوع من  :ز ـ الذكاء الفضائي
 .قويةالصور واأللوان، ويدركون موضوع األشياء وله ذاكرة بصرية 

 .المستوحاة من الواقع الطبيعي وخاصة الحقائقيحبُّ من يتمتع بهذا الذكاء التعلم الحي  :ح ـ الذكاء الطبيعي
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  :ريسفي التدمعلمي المتفوقين مهارات 

 الجوانب التالية:لتعليم المبدعين يجب أن تتوفر فيه  ؤتأهيل المعلم الكف 
  .الخصائص المهنية التدريسية 
 الخصائص الشخصية الذكاء.  
 ساليب القياس واإلرشاد والتقويم. أالتمكن من معرفة  
 واإلحصاء.أساليب البحث العلمي التمكن من معرفة  
 ة.الخصائص واألخالق الشخصية الفردي 

وال يتوقف األمر  ،عليمتعد جودة المعلم أهم عامل في تحسين أداء الطالب وهي مفقودة في غالبية نظم الت
ة ذات مستوى عالى، ومات بطرق عمليمجموعة من المهارات والمعلوالمتفوقين  الطالب الموهوبين على تعليم

ولكن تتسع العملية التعليمية التى تستهدفهم لتحفيز إمكاناتاتهم اإلبداعية وتوفير فرص االبتكار لديهم فى 
 كافة مجاالت العلوم. 

https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9.jpg
https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9.jpg
https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9.jpg
https://kenanaonline.com/users/DrTafidaGhanem/tags/300452/posts
https://kenanaonline.com/users/DrTafidaGhanem/tags/300452/posts
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المسابقات واألوليمبياد لعرض ابتكاراتهم من نواتج تعلمهم وتعاونهم  والمتفوقونالموهوبين وتقام للطالب     
جاالت العلوم المختلفة. وذلك مما يدفع بتحسين نوعية التعليم فى فصول الموهوبين عن مع معلميهم فى م

طريق التركيز على طرق وأنشطة حل المشكالت، والتعلم بالفعل والعقل، وتطبيقات التعلم البنائى، والعمل فى 
 .لفريقا

العقلية الخاصة، ويجب أن الموهوبين البد وأن يناسب طبيعتهم النفسية و المتفوقين و طالب  وتدريس     
لتدريس فى إطار مفاهيمى، وتنمية مهارات التفكير العليا، والتركيز على التحرى وحل المشكالت، ايعتمد على 

جراءات التطبيق التجريبى  .واستخدام الوسائل التكنولوجية فى التعلم، وتطبيق عمليات العلم وا 

  :طبيعة الطالب المتفوقين- 

لديهم قدرات تعليمية استثنائية، وللطالب الموهوبين طبيعة خاصة  ونم متعلمهالمتفوقون الطالب   
 :حيث أنهم يتميزوا بمميزات شخصية ونفسية وعقلية كما يلى

 شغوف ومحب لالستطالع وكثير التساؤل. 
 ذو ذاكرة جيدة وله القدرة على تداول كمية واسعة من المعلومات. 
 ويلة.يتعلم بسرعة ويحتفظ بما تعلمه لفترة ط 

 .يتمكن من مهارات القراءة مبكرًا عن أقرانه 

 ذو قدرات رياضية واضحة وقوية. 

 غالبًا ما يكون متفوق فى التحصيل األكاديمى. 

 ينجز مهام الفصل بسرعة. 

 يميل لالشتراك فى العديد من األنشطة. 

 ذو دافعية لتجريب الجديد. 

 يستمتع بالتحدى. 

 ذو دافعية ذاتية. 
 فكير.ذو استقاللية فى الت 
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 يستخدم مهارات التفكير العليا. 
 يتطرق لطرق غيرعادية فى حل المشكالت. 
 يبتكر أفكار غير تقليدية تتميز باألصالة. 
 ذو قدرة على تطوير األفكار وتفصيلها. 
 ذو قدرة على التحليل والتقويم والتلخيص والتكوين المفاهيمى. 
 ذو مهارات خبراتية متعددة. 
 .ية ومرتبط بأسرته ومجتمعهحساس وعاطفى وذو طاقة عال 

 طالب الموهوبينال تدريس - 

نجد أنهم ذوو طبيعة خاصة، وفى حاجة  والمتفوقين الطالب الموهوبين ومما سبق عرضه من صفات
مكاناتهم  العقلية والشخصية. ذلك ألن بالرغم من صفاتهم التى تبدو عالية لطرق تدريسية مناسبة لقدراتهم وا 

الجودة فأنه عندما يتم إدراجهم فى فصول عادية تستخدم فيها طرق تدريسية فى مستوى الطالب العادى أو 
  يليالضعيف فأنهم يميلون إلى ما 

 .الشعور بالملل وعدم الصبر 

 .الخروج عن الموضوع واإللحاح فى السؤال 
 ض على األنشطة المكررة التى تعتمد على الحفظ واالستظهار.االعترا 
 .مقاومة االشتراك فى أنشطة بعيدة عن ميولهم 
 .نسيان الواجبات المنزلية التقليدية 
 .نقد الذات واآلخرين 
 .المناقشة والمجادلة 
 .توقع الكمال بالمثل من األخرين 
 .عدم التعاون مع مجموعات الفصل كما ينبغى 
 د.عدم قبول النق 

https://kenanaonline.com/users/DrTafidaGhanem/tags/300452/posts
https://kenanaonline.com/users/DrTafidaGhanem/tags/300452/posts
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نطالقًا من صفات  ن التدريس لهم البد وأن يقابل حاجات هؤالء الطالب، ويقابل فإ الطالب الموهوبين وا 
مكاناتهم العقلية. ونجد أن التدريس لهؤالء الطالب البد وأن يتميز  قدراتهم التعليمية وفقًا لمعدل سرعتهم وا 

 : يبسمات خاصة بحيث يركز على ما يل

 تدعيم مهارات التفكير اإلبداعى والناقد. 
 تقديم أنشطة حل المشكالت والتعلم بالعمل والعقل. 

 دمجهم فى األنشطة البحثية. 

 تقديم أنشطة معقدة ذات مستوى عالى. 

 تقديم أنشطة تحظى باهتمامهم وميولهم. 

 مفتوحة النهاية. االهتمام باألسئلة 

 تنويع المهام االستقاللية والواجبات غير التقليدية. 

 تدعيم التقويم الواقعى األصيل. 

 إدماجهم فى فرق عمل. 

 إدراجهم فى مجموعات العمل التعاونية المتجانسة فى حال األنشطة الرياضية وأنشطة الفهم. 

شطة التفكير الناقد واألسئلة مفتوحة إدراجهم فى مجموعات العمل التعاونية غير متجانسة فى حال أن 
 النهاية.

  :والمتفوقين تدريس الموهوبيناستراتيجيات  -

ركز التدريس أن ي عتبارات التطبيقية والمحتوى. وينبغيعلى التوازن بين اال المتفوقينيعتمد تدريس طالب  
  :على

 أبحاث الطالب األصلية.  
  ور المفاهيمى لديه.التط 
 .التخصصاتالتطبيقات متداخلة  

https://kenanaonline.com/users/DrTafidaGhanem/tags/300452/posts
https://kenanaonline.com/users/DrTafidaGhanem/tags/300452/posts
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على تنمية المهارات الرياضية، والعلوم المتمركزة حول المختبرات العملية  المتفوقينوأن يشتمل التدريس  
والعلمية كأحد الركائز األساسية لتوفير فرص تعلم ذات جودة عالية على جميع المستويات. ومن المهم التأكيد 

لعلوم البد وأن يبدأ فى السن المبكرة وأن يعتمد على وخاصة فى مجال مهم مثل ا المتفوقون على أن التدريس
 التجريب والمختبرات.

  :بعض من االستراتيجيات يليوفيما  

 استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكالت.  

. ويهدف إلى المتفوقون يشكل التعلم المتمركز حول المشكالت محورًا أساسيًا فى التدريس للطالب   
حل المشكالت من خالل التطبيقات العلمية، وأنشطة التعلم التى تعتمد على أسئلة  حفز قدرة الطالب على

المعلم الموجهة، والحوار، والمناقشات التعاونية، واالستكشافات الفردية بما يسمح للطالب بتطوير عادات 
  هذه العادات التشكك، والموضوعية. العقل. وتشمل

نهاية تتطلب أن يجد الطالب الحلول المتنوعة لها من واقع ويستحس أن يبدأ التعلم بمشكلة مفتوحة ال
المشكالت الحياتية التى يعيشها الطالب. ويقوم المعلم هنا باختيار مشكالت يمكن أن يبذل الطالب جهدًا 
فيها من حيث التفكير فى أبعاد المشكلة لقلة معرفتهم بها وعدم الدراية بطرق حلها. ويشجع المعلم الطالب 

عالن النتائج بطرق مختلفة. على العم  ل فى مجموعات، وجمع المعلومات والبيانات، تحديد األدوار، وا 

 استراتيجية التفكير الناقد  

المعلومات واآلراء بطريقة منظمة فعالة  لتقييمالمتفوقون تتيح استراتيجيات التفكير الناقد الفرصة للطالب  
يجاد حلول متنوعة لها. كما تحفز فهم وتحليل وتركيب ذات معنى. كما تساعد فى حل المشكالت المعقدة و  ا 

المعلومات، والتنبؤ بالمخرجات، وتقييم الذات. ويتطلب ذلك تدعيم المناقشات بين الطالب، والتقييم الذاتى، 
 وحل مشكالت واقعية. 
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  المتفوقون. مداخل التدريس من أجل الطالب -

  مدخل التدريس بالمحاكاة 

ويعد من المداخل الهامة للتدريس للطالب  ،محاكاة على تنمية التفكير الفراغىيعتمد التدريس بال
كال من المحاكاة بالكمبيوتر التقليدية والتفاعلية إلتاحة الفرصة للطالب للقيام بعملية  وتستخدمالمتفوقون 

ا درسوه المالحظة عن طريق استخدام الموديوالت وحل المشكالت. ويستطيع الطالب إعادة رسم وتخطيط م
 اب العديد من المهارات العقلية. من الموديول، واكتس

 

  مدخل األسئلة مفتوحة النهاية 

نتائج تعليمية مرضية لقدراتهم وخاصة  لتحقيقالمتفوقون تتيح األسئلة مفتوحة النهاية الفرصة للطالب 
 : يفى تدريس العلوم. حيث يتيح المعلم لهم الفرصة لما يل

 وقوا لحلها عن طريق التجريب العملىوضع األسئلة التى يتش (7
 فرض الفروض العلمية ومناقشة الطريقة العلمية (6
 وتصميم التجارب.  (1

إلجراء التحقيقات ومناقشة وتعديل النتائج، مع المتفوقون وعلى المعلم أن يتيح الفرصة والوقت للطالب 
لتهم. وعلى المعلم إتاحة إمكانية تضمين بحث علمى للتحقيقات التى يجريها الطالب لإلجابة على أسئ

يبحثوا فيه لربط الطالب بواقع العلم  يبالعلماء والخبراء فى المجال الذ لالتصالالمتفوقون الفرصة للطالب 
 كما يؤدى فى الواقع. 

   مدخل التعلم المتمركز حول المشروعات 

ى المعلم إلى التعلم يتيح مدخل التعلم المتمركز حول المشروعات الفرصة للتحول من التعلم المعتمد عل
المتمركز على المتعلم. ويتيح التعلم من خالل المشروع للمعلم استخدام أساليب تعلم متعددة أثناء توجيه 
الطالب إلجراء أنشطة تعليمية بحيث تكون مدفوعة بأسئلة مفتوحة النهاية وتعتمد على التحرى. ويصبح 

العليا للطالب. ويقوم الطالب بإجراء مشروعات تتعلق المعلم مسهل لعملية التعلم ومحفز لقدرات التفكير 



 

98 

بالمحتوى الدراسى تتيح لهم فرصة التعلم بالفعل والعقل. ويمكن عن طريق المشروع تحقيق أعلى عائد 
  من عملية التعلم وتنويع األنشطة فى الفصل الدراسى.

  :نلتعليم االمتفوقين والمبدعين والموهوبين وذلك م ؤتأهيل المعلم الكف -
فكار أنتاج مساحة من الحرية مناسبة للطلبة إلأن تتوافر فيه خصائص وصفات محددة واعطاء  

 ابداعية جديدة وتجريبها.
دارة أالقيام بتنفيذ برامج لرعايتهم وفق    سس علمية باالضافة إلى وجود مناهج دراسية مناسبة وا 

 السري والمجتمعي الداعم. رد المادية االزمة والوسط اتربوية مؤهلة باالضافة إلى الموا
ربط المؤسسات التربوية بمؤسسات اإلنتاج في المجتمع بحيث يتم ذلك وفق خطط وتدريب ممنهج  

 .في مواقع العمل
 
 

 
 
 
 

  

         

 

 

 

 

 

 

 القول:نستطيع 
 أن املتفوقني حيتاجون إىل الرتكيز على التعليم املنتج من خالل الربط بني

 التعليم.... والعمل
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  ةأواًل: اإلثرائي

 
 : االثراء مفهوم 

كثر مقدرة ومن األكون مناسبا للمتعلمين ي يالذ اديلعمجموعة خبرات منظمة لما وراء البرنامج ايعد بأنه 
ة الى موضوعات متقدمة والتعمق والبرهان باإلضاف ،درس المتعلم محتوى مستواه الصفيوجهة النظر هذه ي

 .والتعرض للمواقف التاريخية والقيام بمشروعات فردية وجماعية وااللتحاق بالدراسات غير النظامية
  هما:دة التي تتميز عن المادة المتضمنة فى الكتاب المقرر ببعدين بأنه الما اإلثراء عرف  

  -والعمق   االتساع-
 .دة ولكنها مرتبطة بمفردات المقررتقديم موضوعات جدييعنى ب –االتساع  -
عطاء  يهتم بالمقرر فعالً - العمق -  الطالب.لدى  لتبصر والتفكير التأملى واإلبداعيالمزيد من اوا 

العالية من يتخذها أسلوب اإلثراء للمتفوقين الدراسة المستقلة والتعامل مع المستويات  شكال التىومن األ
فادة من الخبرات المتخصصة فى الميدان من خالل لقاء المتفوقين بأساتذة الجامعة فى المهارات العقلية واإل

هى أقل تكلفة من غيرها وال مواقف العمل المختلفة وهذه االستراتيجية تنال اهتمامًا كبيرًا فى معظم الدول و 
نها تسمح بإبقاء الطالب المتفوق منتظمًا مع أقرانه المتفوقين من كما أ داري، تحتاج إلى تعبير تنظيمى أو إ

نفس فئة عمره الزمنى ويعيب على هذه االستراتيجية أن المعلم هو المصدر الرئيسى لإلثراء التعليمى للطالب 
  .ى المتفوقين وهذا يتطلب أعدادًا خاصًا لمعلم

تلك الترتيبات التى يتم بمقتضاها تحوير المنهج المعتاد للطالب العاديين  اإلثراء التعليمى  
بطريقة مخططة وهادفة وذلك بإدخال خبرات تعليمية وأنشطة إضافية لجعله أكثر اتساعًا وتنوعًا وعمقًا 

واشباعا الحتياجاتهم العقلية .والموهوبين المتفوقينبحيث يصبح أكثر تحديًا واستثارًة الستعدات  ،وتعقيداً 
  والتعليمية.

وسيلة فعالة لتفريد التعلم حيث يمكن لكل طالب الحصول على الخبرة  ثراء التعليمىيعد اإل  
طار الفصول العادية من خالل إو فى أالتعليمية داخل المدرسة وخارجها وفى مدارس أو فصول خاصة 

 الفصل السادس
الربامج-املنهاج-اإلثراء  

 مقدمة
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اإلثراء التعليمى خارج المدرسة عن طريق التعاون مع الجامعات غرفة المصادر كما يمكن تهيئة فرص 
لتعاون بين المدرسة والمؤسسات مما يتيح فرصة االمتفوقين ومراكز البحوث ومراكز مصادر تعليم 

  المتفوقون. خرى فى المجتمع لتوفير الخدمات التعليمية المناسبة للطالب األ
مقررة للطلبة العاديين حتى تتالئم مع احتياجات الطلبة و إضافات على المناهج الأدخال تعديالت إ  

و الموهوبين والمتفوقين فى المجاالت المعرفية واالنفعالية واالبداعية والحسحركية. وقد تكون التعديالت أ
أو بزيادة مستوى الصعوبة فى المواد  دراسية ال تعطى للطلبة العاديين، ضافات على شكل زيادة مواداإل

 و التعمق فى مادة أو أكثر من هذه المواد الدراسية.أتقليدية الدراسية ال
وبعبارة أخرى يقتصر اإلغناء على إجراء تعديالت أو إضافات على محتوى المناهج أو أساليب 

ن يترتب على ذلك اختصار للمدة الزمنية الالزمة عادة لالنتهاء من أالتعليم أو نتاجات التعلم من دون 
 . ال الطلبة المستهدفين من صف الى صفو انتقأمرحلة دراسية 

 أقسام اإلثراء: 
 . ةوضوعات المدرسيمويد التالميذ بخبرات غنية فى عدد من الز يقصد به ت ثراء افقى:إ 
 . ويدهم بخبرات غنية فى موضوع من الموضوعات الدراسيةز يقصد به ت إثراء راسى: 

  :استراتجيات االثراء 
المالئمة لتنمية التفوق واإلبداع والرعاية الدائمة للمتفوقين وتشمل يقصد بها اختيار وتنظيم المعارف  

علم عملية االثراء المعارف واألنشطة وأساليب التقويم حيث يقوم فيها المعلم بإثارة الدافعية والتشجيع على الت
  .ميذ العاديينوالدراسة المستقبلية وتنمية المهارات العقلية العليا كما أنها تتطلب العزل عن التال الفردي

  :اإلثرائية األنشطة -أ
مجموعة من األنشطة التى توجه الى التالميذ وتهدف الى نمو قدرتهم على فهم المادة الدراسية والتعمق 

 .كاأللغاز واأللعاب الرياضية والطرائف العلمية والنوادر التاريخية ،فيها وتتم تحت إشراف وتوجيه من المعلم
 ت التالية:إثراء المنهج الخطوايتخذ   -ب
 ج الدراسي أو تعميق محتواهتوسيع المنه . 
  ومعناه: إضافة وحدات ومواقف جديدة اإلثراء األفقي أو المستعرض . 
 .خبرات جديدة لوحدات المنهج األصلي في عدد من المواضيع أو المواد الدراسية 
  :ويعني، تعميق محتوى المادة الدراسية. اإلثراء الراسي أو العمودي 
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   والتعلم  إضافية، من شانه تنمية قدراتهم على التعلم الذاتي بنشاطاتتفوقون المالطالب تكليف
 باالكتشاف.

 بإجراء بعض المشروعات البحثية المبنية على مهارات التفكير العليا. ونتكليف الطالب المتفوق 
   ،لخا الفلك،إضافة مقررات جديدة ومتقدمة في مجاالت معينة: كااللكترونيات، الهندسة 
  .إثراء دافعية هؤالء التالميذ للتعلم واالنجاز 
 في نوادي العلوم. تفوقيناشتراك التالميذ الم 
  عيين لمناقشة المواضيع المطروحةإشراكهم في المؤتمرات والندوات التي يحضرها العلماء واألساتذة الجام 

 وأولئك الخبراء. تفوقونوهذا يتيح فرصة االحتكاك والتفاعل بين الم
 ق المعتمدة في برنامج اإلثراء:الطر 
 طريقة البحث. .7
 طريقة االطالع.  .6
 طريقة التعمق في الدروس. .1
 طريقة العمل ضمن مجموعات.  .4
 طريقة التفكير والتحليل والتقييم.  .5

يجب أن يؤكد على أهداف عقلية محددة  ونموما أن تعليم التالميذ المتفوقالمتفق عليه ع منًا خير وأ
 .اب المعلومات والمهارات الضرورية والمرغوبةأخرى باإلضافة إلى اكتس

 وتتضمن هذه األهداف األخرى: 

 اإلدراك التحليلي لألمور. 
 أساليب حل المشكالت. 
 استخدام التحليل في التعليم.  
 التركيب في التعامل مع األمور. 
 التفكير المفاهمي أو القائم على المفاهيم واللغة.  
 الموضوعية العلمية.  
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 سة المستقلة.أساليب الدرا 
 .تشجيع األصالة والجهود اإلبداعية 
 االهتمامات وتشجيع االهتمامات الخاصة. 

من بين أهم الفئات التي يجب االهتمام بها في جميع هي المتفوقين  ومن كل ما سبق ذكره نالحظ فئة
  المجاالت والعمل على تطويرها.

  :المنهاج اإلثرائي –ثانيًا 
تاحة الفـرصو يتم تشكليها  تين الخبرات اليعرف بأنه مجموعة متنوعة م  للمتعلم للمرور بها، وهذا يتضمن  ا 

عمليات التدريس التي تظهر نتائجها فيما يتعلم التالميـذ، وقـد يكون هذا من خالل المدرسة ومؤسسات 
 .والتأثيراجتماعية أخرى، تحمل مسؤولية التربية، ويـشترط فـي هذه الخبرات أن تكون منطقية وقابلة للتطبيق 

بأنه مجموعـة الخبـرات التي تضاف للمنهاج المدرسي العادي لتتحدى قدرات الطلبة  يعد المنهج االثرائي 
 وتقدم لهم فـرص الـتعلم األعمق.  ،الموهوبين والمتفوقين

المصاحب للمنهج الرسمي للدولة، وهـو مـنهج يعتمد في مرتكزاته وتحقيق أهدافه على  يعرف بأنه المنهج 
إضافية وأنشطة  اء التعلم بناء على ما اكتسبه المتعلم في المنهج األساسي، ويتكون من معلوماتإثر 

 ومهارات تثري عمليات التعلم التـي تمـت فـي المنهج األساسي. وممارسات
 في برنامج االمتفوقينوالموهوبين  المتفوقينالذي يخططه وينفذه ويقومه معلم  يعرف بأنه المنهج 

منهجية األنموذج اإلثرائي الفاعل، لتوفير خبرات تربوية تتسم بـالتنوع والعمق العلمي المدرسي وفق 
  .والفكري، والتي غالبًا ال تتوفر في المنهج المدرسي العادي

هو كل إضافة إلى المنهـاج العـادي الذي يدرسه أقرانهم والموهوبين  المتفوقينللطلبة  يعد المنهاج اإلثرائي 
يم العام، وقد تكون هذه اإلضافة عمودية أو أفقية أو كالهمـا، بحيث تكون قادرة على في المدارس التعل

  .استثارتهم وتحدي قدراتهم، واستخراج اإلبداع منهم
مجموعة من المبادئ لتخطيط مناهج  (1995جالتهورن وفورسمان ) عن6111 جهنيالوينقل  

ي لمؤسسة تدريب القيادات في مجال تعليم الموهوبين والمتفوقين التي اقترحها مجلس المناهج الوطن
 :المبادئ فيما يليفي أمريكا، وتتمثل هذه  المتفوقون

وينَظم، بحيث يشتمل على دراسة دقيقة ومركبة وعميقـة والموهوبين  المتفوقينيركز محتوى منهج  (7
 ر. لألفكار والمشكالت والموضوعات الرئيسة، التي تجعل المعرفة متكاملة عبر كل نظم التفكي
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يسمح منهج الموهوبين بنمو وتطبيق مهارات التفكير اإلبداعي حتى تساعد الطالب علـى إعادة  (6
 تصور وفهم المعرفة المتاحة، وكذلك توليد المعرفة الجديدة. 

الطالب من استكشاف المعرفة المتجددة باستمرار لكي تمكنهم من والموهوبين  المتفوقينتمكن مناهج  (1
 .حتبر المعرفة جديرة بتتبع مصادرها في عالم مفتو تكوين االتجاه الذي يع

على التعرض للمصادر المتخصصة والمناسبة واختيارها  يشجع المنهج الطالب المتفوقين (4
 .واستخدامها

 .تعلم ونمو المبادرة الذاتية والتوجيه الذاتيوالموهوبين  المتفوقينتدعم مناهج  (5
الذاتي وفهم عالقة الفـرد باألشـخاص اآلخـرين بنمو المفهوم والموهوبين  المتفوقينيسمح منهج  (2

 .وبالمؤسسات المجتمعية وبالطبيعة وبالثقافة
تنسق إجراءات تقويم منهج الموهوبين مع المبادئ التي وضعت مسبقا، بحيث تركز علـى مهارات  (1

 األداء.التفكير العليا، واإلبداع، والتميز في 
بة، تتضمن التقدير الذاتي، وأدوات تقـويم مرجعية معايير محددة ومناسستخدم ت تفوقونمناهج الم -أ

 تفوقون. المعايير ومقننة لتقويم منتجات تعليم الطالب الم
 اإلثرائية إلى وسائل لتحقيق أهداف تتعلق بـــ تحتاج المناهجماهية المنهاج اإلثرائي:  -ب

 المحتوى العلمي. 
 أساليب ومهارات التفكير  
 حل المشكالت. 
 .مهارات البحث العلمي 
 .الدوافعالسمات الشخصية المؤثرة  

 :اإلثرائي للموهوبين إلى عدة مستويات وهي مراحل إعداد منهج 
 :مستوى بناء شجرة الموضوع  

بحيـث ينبثـق تعليمهم حول أي موضوع، من خالل المتفوقون وتعد من أساسيات تعليم الطالب ا
 .فلسفة عملية واضحة متدرجة من األبسط فاألصعب

 . ويهتم هنا بالمفاهيم والمصطلحات وتوضيحها عند التدريس مستوى ماذا:  
 وهذا المستوى أكثر تقدم وصعوبة وتعقيدا ألنه يشمل محتوى الموضوع.  مستوى عن:  
 .ينبغي أن يكون المعلم موجها وليس ملقناتفوقون أثناء تعليم الم مستوى كيف:  
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لمعرفة إلى منتج يضيف الجديد إلى وفيه ينتقل الطالب من متلق ومختبر وناقل ل مستوى البحث: 
  معروف.ما هو 

  :نوعين من المنهاج اإلضافي، يهدفان إلى المنهج االثرائي للطلبة المتفوقين يتطلب  
  :أي زيادة المعرفة بالمادة المتصلة جوهريا بالمنهاجالتعمق في المادة. 
  نبية بموضوعات توسيع معرفة الطالب بمواد أخرى لها عالقة جا : أيالمادةالتوسع في

 .المنهاج
  :اإلثرائية للموهوبين والمتفوقين نماذج من المناهج 

إلثرائية اأن العديد من نماذج المناهج والموهوبين  المتفوقينأورد األدب النظري فـي مجـال 
المناسبة للموهوبين والمتفوقين، مع العلم ال يوجد منهج واحد مناسب لجميع الموهوبين، ومن 

 :هذه النماذج
 األنموذج اإلثرائي المدرسي الشامل.  
 األنموذج اإلثرائي الفاعل.  
 أنموذج المنهج المبني على المحتوى لباسكا Baska. 
 أنموذج المنهاج المبني على المفاهيم إلركسون Erickson.  
  لتومل نسونأنموذج المنهاج الموازيTomlinson. 6 
 األنموذج المبني على حل المشكلة لتورانس Torrance أو لبرونزBrounz.  
 األنموذج متعدد القوائم لرنزولي Renzulli. 
 لجيل فوردذج البناء العقلي و أنمguliford  
 :والموهوبين المتفوقيناألنموذج اإلثرائي المدرسي  خصائص-د 

يعد األنموذج اإلثرائي المدرسي الشامل من أكثر النماذج استخداما لتخطيط مناهج الموهوبين  
في تحسين نوعية التعليم في المدرسة  واألكثر فاعلية .تكلفةواألقل  .قبوالاألكثر ي العالم، ألنه ف والمتفوقين
 .بـشكل عام

حيث تتلخص هذه الرؤية في أن  1970يعود تاريخ األنموذج اإلثرائي المدرسي الشامل إلى عام 
دور مهم عليه القيام به من وتبنى هذه الرؤية على أساس أن كل فرد له  لتنمية الموهبة،المدارس أماكن 

لكل  إذا أتاحت المدرسة الفرص، والموارد، والتشجيعأجل تنمية مجتمعه، وأن هذا الدور يمكن أن يتطور 
  .موهبتهو ة تطالب ليصل إلى أعلى مستويات تنمي
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التي يتم بمقتضاها تحوير المنهج المعتاد للطالب العاديين بطريقـة  ويعتبر اإلثراء هو الطريقة
طة هادفة، وذلك بإدخال خبرات تعليمية، وأنشطة إضافية لجعله أكثر اتساعا وتنوعـا وعمقـا وتعقيدا، مخط

شباعا الحتياجـاتهم العقليـة والتعليمية.  والمتفوقون، بحيث يصبح أكثر تحديا واستثارة الستعدادات الموهوبين  وا 

ات علـى محتوى المناهج أو بأنه إجراء تعديالت أو إضاف إثراء المنهاج( 6114ووصف جروان)
أساليب التعليم أو مخرجات التعلم من دون أن يترتب على ذلك اختـصار للمـدة الزمنية الالزمة عادة لالنتهاء 
من مرحلة دراسية، أو انتقال الطالب المستهدفين من صف إلى صـف أعلى، ويأخذ إثراء المنهج الدراسي 

غنائه بخبرات وأنشطة تعليمية  من الصور أو البدائل من بينها توسيع المنهج الدراسي أو تعميق المعتاد وا 
محتواه، ويشمل ذلك: إضافة وحدات، أو تقديم موضوعات مناسبة جديدة لموضوعات المنهج األصلي، التي 
يدرسها الطالب فعال في مقرر أو عدة مقررات. وبتعميق محتوى مجال ما من مجاالت المنهج المقرر، أو 

عطاء بعض التطبيقات، أو المشكالت الواقعية التي وحدات دراسـية  معينـة موجودة في المنهج األصلي، وا 
من التفكير الناقد واإلبداعي وتنمية مقدراتهم على حل المشكالت، واستخدام مهـاراتهم تـسمح للطـالب بمزيد 

مجـرد اإللمـام  والتقويم في موضوع ما من موضوعات المنهج بدال من فـي التطبيق والتحليل والتركيب
 .بالحقائق والمعلومات منها

 أسس إثراء المنهج: 
  :أن إثراء المنهاج يقوم على عدة أسس منها 
 أن يكون هناك عمقا واتساعا في مواد التعليم المقدمة. 
 السرعة في تقديم هذه المواد. 
 معرفة نوع ومحتوى المواد المقدمة.  

اإلبداعي والتفكيـر الناقـد وحـل المـشكالت، والمهارات  تعلم مهارات المعالجة وتشمل مهارات التفكير 
  الشخصية واالجتماعية

 أهداف إثراء المنهج: 
  :المنهاج مجموعة من األهداف، يمكن إيضاحها فيما يلييعد 
 والمتفوقون  توفير خبرات تربوية عميقة وواسعة إلى جانب المنهج المعتاد لتنمية قدرات الموهوبين

  .العقلية
  يز على تنمية مهارات التفكير النوعية التي تساعد على فهم المبـادئ األساسـية إلصدار الترك

  .التعميمات بدال من التركيز على مهارات التفكير الكمية للحقائق
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  التأكيد على عمليات التعلم بدال من التأكيد على المحتوى.  
 ترتيب المعلومات المقدمة في المنهج ترتيبا أفقيا.  
  ز على الكيف وليس على الكم أي أنه من األفضل أن يحدد ثالثة حلـول لمـشكلة واحدة بدال التركي

 .من أن يحل ثالث مشكالت متشابهة
 عوامل إثراء المنهج: 

 :وهي عى عند التخطيط والتنفيذ ليكـون إثـراء المنهاج فعاالاال بد أن تر 
  ميول الطالب واهتماماتهم الدراسية. 
  ضلة لدى الطالبأساليب التعلم المف.  
  محتوى المناهج الدراسية االعتيادية أو المقررة لعامة الطالب. 
  طريقة تجميع الطالب المستفيدين باإلثراء والوقت المخصص للتجميع.  
  تأهيل المعلم أو المعلمين الذين سيقومون بالعمل وتدريبهم.  
  اإلمكانات المادية للمدرسة ومصادر المجتمع المتاحة.  
  البرنامج اإلثرائي وتتابع مكوناته وترابطها آفاق. 
   .ويأخذ إثراء المنهج العديد من الصور والبدائل 
 مراكز التعلم وقاعات المصادر التعليمية.  
 ذاتية دراسة- مقررات دراسية إضافية.  
 مشروعات ودراسات فردية وجماعية.  
  .برامج التلمذة على أيدي متخصصين 
 برامج خدمة المجتمع. 
 الت العلمية الميدانيةالرح.  
 النوادي والمعارض والمسابقات 
 النشاطات الصفية وبرامج نهاية األسبوع.  
 رامج التربية القيادية ومهارات االتصال والحاسوب.ب 
 سابقات أكاديمية وطنية أو دولية )اولمبياد(م.  
 كتابة سير حياة مبدعين وعظماء.  
 ندوات ومناظرات وعرض مواهب.  
 شكالت والمستقبليات ومهارات التفكيربرامج حل الم. 
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 : البرامج االثرائية مفهوم- ثالثاً 
  :يعرف البرنامج االثرائي 

جزء من البرنامج العام يقدم للتالميذ ممن يحتاجون الى المزيد من التعلم وقد تكون هذه البرامج فى  بأنه
يطه المعلم بعد أن يرى أن شكل قراءات أو أنشطة أو أعمال يقومون بها وهو برنامج يساهم فى تخط

هناك مجموعة من التالميذ فى حاجة الى ذلك وقد يكون ذلك بشكل فردى أيضا وفق ما يرصده من 
و الموهوبين من خالل ما أوترتبط البرامج االثرائية عادة بالتالميذ المتفوقين ، مالحظات على تالميذه

 يعرف. 
  :األهداف العامة للبرامج اإلثرائية  
 . تربوية تتسم بالتنوع والعمق العلمي والفكري والتي غالبا ال تتوفر في المنهج المدرسي العامخبرات هي  .7
 .وليس أعمارهن ت الطالبعلى احتياجا المساعدة في مضاعفة تعلم المهارات األساسية بناءً  .6
 .وفير محتوى علمي ومصادر تعلم ال تتوافر في المنهج الدراسي العامت .1
 . من العلوم والمعارف استكشاف مجاالت متنوعة .4
 .توفير فرص للمتعلم للمشاركة في اختيار المحتوى .5
 .تنمية المهارات التفكيرية العليا .2
 .مية السلوك اإلبداعيتن .1
 . تنمية القدرات الشخصية المؤثرة في النمو الشامل .1
 .تنمية الدوافع الداخلية نحو اإلنجاز .7
 مكونات البرامج اإلثرائية: 

 ذه البرامج اإلثرائية وهي:وهنالك مكونات رئيسة له
 . المهارات األساسية (7
 .المحتوى (6
 . مهارات التفكير والبحث العلمي (1
 . القدرات الشخصية (4
 .البيئة التعليمية (5
 : هداف البرامج التربوية الخاصة بالمتفوقينأ 
 المتفوقون.غير المتفوقون التنمية العقلية والفكرية ألطفال المدرسة  .7
 .وغيرهمالمتفوقون طفال غير األالتفكير تنمية استراتيجيات  .6
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 وجدانية والسلوكية لجميع االطفال.ثراء النفسى للجوانب المعرفية والاإل .1
 .طفال بصفة عامةخاصة وجميع األ بصفةلمتفوقون ادى بداع لتنمية االبتكار واإل .4
 .منهم بصفة خاصة تفوقونرفع المستوى المعرفى العام للتالميذ بصفة عامة والم .5
 .بداعية لدى جميع التالميذدرة على حل المشكالت بطريقة إالق رفع مستوى .2
 . رفع المستوى التذكر لدى جميع التالميذو  ستوى التخيل عند التالميذ جميعارفع م .1
  .فع مستوى االستفادة من خبرات الماضى فى حل المشكالت الجديدةر  .1
 .التدريب على التركيب والتحليل .7
  :همية البرامج االثرائيةأ 

 تها:تكمن أهمي
زيادة وعي الطالب بالمشكالت والتحديات الموجودة في بيئتهم، وزيادة اهتمامهم بها ورغبتهم ب (7

 .في حلها
 .زيادة دافعية الطالب نحو اإلبداع والتعامل النشط مع المشكالت  (6
 .جعل الطالب أكثر انفتاحًا على خبرات اآلخرين وتفهمها  (1
 .نوعة لحل المشكالتتمكين الطالب من استخدام تقنيات مختلفة ومت  (4
 تنمية مهارة الطالب على توليد األفكار وتقديم البدائل األصيلة في حل المشكالت.  (5
 .تنمية مهارات الطالب على صياغة المشكالت وتحديد جوانب التناقض فيها  (2
 .تكوين رؤية بعيدة المدى للحلول المرغوب تحققها (1
 .تمكين الطالب من وضع الخطط وتنفيذها (1
 .هم بأهمية اإلبداع في مختلف المجاالتوزيادة وعي  (7

 .تنمية مهارات الطالب في العمل الجماعي  (71
 ووضع المعايير المالئمة لتقييم األفكار والبدائل.  (77

 :ساليب تحقيق االغراض المنشودة من االثراءأ 
ضافة إالتكليف بالمشروعات البحثية والدراسات المستقلة المبنية على مهارات التفكير العليا  (7

 . صعوبة وتعقيدات فى مجاالت معينة أكثرو متقدمة أرات جديدة مقر 
البحوث وكتابة تقارير وزيارات ميدانية للمعامل )ضافية اإلالتكليف ببعض الواجبات واالنشطة   (6

والمتاحف ومراكز البحوث والمصانع ومؤسسات المجتمع المحلى واالشتراك فى نوادى العلوم 



 

109 

ندوات  دمتخصصة، عقو مراكز او مخيمات صيفية أ و جماعات معينة للنشاطأوالفنون 
  (.ومحاضرات وحلقات نقاشية وورش عمل

 :أساليب التعليم والتعلم في البرامج اإلثرائية 
تطبق المؤسسة أساليب تعليم وتعلم اتضح من التجربة ومن الخبرات العالمية، خصوصًا في مجال 

ز هذه األساليب على أن يكون المتعلم هو محور عملية وترك ،أكثر فاعلية وتأثيراً  أنهاالمتفوقون رعاية 
 التعلم وغايتها ومن هذه األساليب:

  الذاتي:تشجيع التعلم  ولالمتمركزة حاستخدام االستراتيجية التدريسية 
إعطاء  أهميةالتعلم باالكتشاف)االستقصاء( ويتركز في  قيام المتعلم نفسه بالبحث عن المعرفة، 

 .المستقل واستخدام حواسه وقدراته في عملية التعلمالطالب فرصة التفكير 
 في مجموعات العمل التعاوني: 

 حيث يتم من خالله اثراء الموضوع الرئيسي للدرس وتوزيع الطالب في مجموعات متكافئة.  
  أسلوب التعليم المبرمج  ،مثلاأل ومن ثم التوصل للحل يجاد الحلولإجعل الطالب يقومون بعمليه

فضل أيحاء ويكون مخططًا لخطواتة مسبقا. ويعتبر من ى المثير واالستجابة واإلالذي يتركز عل
طرق التدريس للطالب الموهوبين، والذي يعتمد على سرعه الفهم ويختصر الزمن والمدى حيث 

 تعتبر هذه الميزة إحدى سمات الموهوبين.
  اآللي:أسلوب التعلم بواسطة الحاسب 

 –التعلم الذاتي -ن استخدامه كاسلوب لحل المشكالت كوسيلة جيدة لمحاكات الحواس ويمك
داء أأسلوب التعليم المصغر حيث يكلف الطالب ب االتصال، -البحوث العلميه -تحضير الدروس

ومن ثم عرضها أمام عدد   مهارة يمكن مالحظتها وتسجيلها على شريط فيديو ))مهارة االلقاء((
حيث توفر طريقة التقويم الذاتي والتغذية الراجعة  معين من زمالئه في زمن محدد وباشراف المعلم

بالنسبه له وزمالئه ومعلمه،البحث والتقصي، والحوار والمناقشة )أسلوب المناقشة الحرة( حيث 
يشترك المعلم في الحوار أو إشراك أحد الطالب مع زمالئه ويقوم المعلم بجذب االنتباه والحفاظ على 

 سير المناقشة،.
 لعاب التعليمية. يقة المعملية واأل ية والمشاريع والطر التدريبات العمل 
 العصف الذهني... 
 حل المشكالت بطرائق إبداعية وابتكارية ... 
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جابته عن طريق إيتم من خالله طرح سؤال محير أو موقف مربك من قبل المعلم ال يمكن   
ستنفر وقف مما يجعل الطالب يو المأالمعلومات أو المهارات الجاهزة لدى الشخص الذي يواجه هذا السؤال 

 التدريس االستقرائى واالستنباطى،سلوب أاستخدام  .اجراء الدراسات المستقلةقدراته وصوال لحل المشكالت. 
سلوب أن استراتيجية حل المشكالت تتناسب مع التالميذ مرتفعى التحصيل كما يسمح استخدام أويالحظ 

قرانهم فى حالة أيذ منخفضى التحصيل بالعمل والتفاعل مع المجموعات الصغيرة والتعلم التعاونى للتالم
الذاتية نجاز وتحقيق النجاح ومن ثم تحسين صورتهم مما يعينهم ذلك على اإل ،المجموعات غير المتجانسة

جراء هذه األساليب مجتمعة أو متفرقة بحسب العمل والتحصيل ويتم إ يد منمر الذى يدفعهم الى مز األ
 . هذه البرامج مشاركين في البرامج اإلثرائية الصيفية وبحسب خبرة المشرفين علىاحتياجات الطالب ال

   نشاط........
 السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:  

وذوي القدرات والمتميزون  لمتفوقوناالتعليم العام أن يفعل لمساعدة الطالب صف ماذا يمكن لمعلم 
 العالية؟

ين ال يستطيعون اكتشاف جميع الطالب ذوي المواهب وال شك في أن العديد من هؤالء المعلم
ذلك أن البرامج المخصصة إلعداد المعلمين يتعرفوا عليهم على وجه التحديد،  والقدرات العالية، وال يمكن أن

التدريب المتقدم المتطور الذي يساعد المعلمين على مجابهة  وتدريبهم ال تشتمل إال على النزر اليسير من
 هذا التحدي. 

ومن هنا كان البد للتربويين من سد هذه الثغرة عن طريق قراءة المؤلفات التي تتناول موضوع تعليم الطالب 
الموهوبين، والسعي إلى الحصول على مساعدة من الزمالء الذين تلقوا تدريًبا مناسًبا في هذا المجال، أو من 

 المتخصصين في تعليم الموهوبين.
موهوبين وذوي القدرات العالية، من حيث طبيعتهم واحتياجاتهم، من إن نظرة المعلم إلى الطالب ال

شأنها التأثير الكبير على الخدمات التي يتلقاها هؤالء الطالب. كما أن جميع الطالب يتلقون معارفهم الجديدة 
دة وذوو القدرات العالية للدعم والمسان المتفوقون بناء على معارفهم المكتسبة من قبل، ويحتاج الطالب 

تباع االستراتيجيات المتنوعة باوالتشجيع من قبل المعلم، هذا المعلم الذي يجب أن يتحلى بالمرونة ويتحرى 
 . والمالئمة
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 .......نشاط
  ؟المستلزمات األساسية للمعلمينما هي  

 يلزم أن يتولى المعلمون تقويم مستوى األداء الحالي لكل تلميذ في مختلف المجاالت الدراسية. ومع
أن معظم التالميذ سيكونون في حدود المستوى الصفي، فقد يشذ عن هذه القاعدة تلميذ أو تلميذان في كل 
فصل دراسي؛ حيث يكون مستواه أو مستواهما متفوقًا على مستوى أقرانه أو أقرانهما بسنتين أو ثالث سنوات 

بمزيد من المراعاة للمتطلبات الفردية في بعض المجاالت الدراسية. لذا ينبغي أن يختط المعلمون نهًجا يتسم 
 :تحديد معايير ذاتية لألداء الفرديو  ،فوقونتلهؤالء التالميذ وأمثالهم من الم

يجب السماح للتالميذ بالمضي قدًما ـ وبال توقف ـ في المجاالت التي يتفوقون فيها. فقد يستطيع بعض 
الذي يمضيه زمالؤهم اآلخرون في أداء تلك  التالميذ إنجاز الواجبات المقررة عليهم في جزء من الوقت

الواجبات. وعليه، يمكن لكل من هؤالء التالميذ القادرين، االستمرار في السباق مع أنفسهم والتفوق على 
ذواتهم إلى أن يكملوا المنهج المقرر، ومن ثم يتسنى لهم العمل في أنشطة يختارونها ألنفسهم إلثراء معارفهم 

 .يز قدراتهم وتطوير مواهبهموتوسيع مداركهم وتعز 
  نشاط........

 اختيار أنشطة اإلثراء:
ينبغي السماح للتالميذ بأن يختاروا الموضوعات واألنشطة التي تستحوذ على اهتمامهم وتتوافق مع 
ميولهم. وال شك أن االختيار الذي يتم بمحض اإلرادة، يمثل عنصًرا مهًما للحث والتحفيز بالنسبة للتلميذ، 

إلى إثراء المعارف تتيح للطالب الفرصة للمزيد من التأمل المتعمق في موضوع  اميةإلز األنشطة ن حيث إ
 معين، أو االطالع على موضوعات لم يتم التطرق لها في المنهج المقرر.

وهي إحدى الطرق المحددة لمعالجة العملية التعليمية على أساس فردي إعداًدا وتخطيًطا  :العقود 
يبرم المعلم والتلميذ عقًدا يتفق بموجبه الطرفان على األنشطة التعليمية ومواعيدها الزمنية  وتوثيًقا، حيث

وضوابط التقويم ومعايير تحديد الدرجات والمستويات الصفية. وبناء على ما تقدم يتم تحرير عقد خطي يتم 
ا عند اللزوم، كما يمكن تحرير توقيعه، ومن ثم الوفاء بشروطه من قبل التلميذ. ويمكن مراجعة العقود وتنقيحه
 عقود جديدة عندما يكمل التالميذ األنشطة المقررة عليهم بموجب العقود القائمة
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 ..... .نشاط
 الموهوبين:المتفوقين و ثرائيا لرعاية إكيف تبدأ برنامجا 

 ضح إن توافر تعريف واضح، ومعلن للجميع سيسهل عملية الخدمة، ويو  :المستهدفة حدد تعريفا للفئة
 :أساليب االنخراط للحصول على الخدمة. ويكون تحديد التعريف بعدة وسائل منها

  المتفوقوناللجوء إلى التعريفات العامة والمتوافرة في األدبيات العلمية المتخصصة في رعاية.  
  اللجوء إلى التعاريف المتخصصة، والمتوافرة في األدبيات، أو لدى المؤسسات المماثلة كاألندية

ومن ناحية أخرى تلجأ بعض المؤسسات إلى وضع تعريف خاص بها يالئم  .مية واألدبية والفنيةالعل
 وضعها السياسي، واالجتماعي، واالقتصادي كالشركات التجارية الكبيرة.
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  :التسريع مفهوم-أواًل 
حاق في الصف الذي يليه م االلتأعلى دون االمتثال لنظاصف يتضمن نظام االنتقال من صف إلى 

 العادي.لترتيب ا في
في  الطفل الموهوب بمرحلة تعليمية ماأي العمل على توفير الفرص التربوية التي تسهل التحاق  

عمر أقل من أقرانه العاديين، أو اجتيازه لمرحلة تعليمية ما في مدة زمنية أقل من المدة التي يحتاجها الطفل 
 أعلى.حصيله في مادة واحدة فقط، أو في معظم المواد بترفيعه إلى صف العادي، ومن الممكن تسريع ت

ذا دعم هذا  برامج التسريع: وتسهم بوضع الطالب في مادة الرياضيات في صفين أعلى من صفه، هذا وا 
فانه يمكن أن يتوصل هذا  ،الدراسيةفي المتفوق ببرامج اإلثراء والمتابعة الدقيقة لمراحل الطالب  البرنامج

 . الب إلى خبرات اجتماعية مميزة وتحسن أكاديمي ملحوظالط
 :هذا البرنامجإيجابيات –ثانيًا 
 توفير الكلفة اإلضافية التي تعتمد عليها برامج أخرى. (7
ضاعة وقته. (6  االستجابة لقدرات الطفل المتميزة وعدم إبقائه مع الطلبة اآلخرين األقل مستوى منه وا 
اب أقصى قدر من المعرفة والخبرة، ويلبي كثيرا من االحتياجات إكسالمتفوقون يتبع تسريع الطالب ا (1

 للمتفوقون.العقلية 

 :هذا البرنامج سلبيات-ثالثًا   
 يجابية مع الطلبة في الصفوف األعلى بسبب فرق العمر.إال يتواصل بالمتفوق الطالب  (7
 .منه  ال يتعامل مع خصوصية كل طالب، حيث يوضع مع طلبة أكبر (6
منهم قبل النضج االنفعالي واالجتماعي، قد ترافقه آثار  أكبرإلى مستويات  لمتفوقينا الدفع باألطفال (1

 نفسية سلبية كالعزلة واالنطواء.

 الفصل السابع
 الربنامج التسريعي
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 .ممارسة اللعب واألدوار القياديةيحرمهم من فرص  (4
غفال مواد أخرى. بعض نواحي التكوين المعرفيفي  التسريع يسهم (5  وذلك بالتركيز على مواد دراسية وا 

 :في التسريع التعليمي )أشكاله( هي ةالتنفيذي بدائلال-رابعاً 
  بعض الصفوف الدراسية إلى أخرى أعلى مستوى تخطي: األطفالااللتحاق المبكر برياض. 
 ل من المعتادأقمن المقرر الدراسي في فترة زمنية المتفوق أن ينتهي  : معناهتركيز المقررات الدراسية 

 . فوفالص وذلك من خالل برامج دراسية غير محددة
 وهو ما يسمى بتخطي الصفوف ومنه ينتقل الطالب من صف إلى آخر : للتسريع النموذج القديم

من مستوى الصف الثالث األساسي  الطالبأعلى من المستوى الذي ينتقل إليه تدريجيًا. كأن ينتقل 
لمعايير وذلك تبعًا إلى مستوى الصف الخامس االبتدائي دون المرور بمستوى الرابع األساسي، 

  :خاصة

 القبول المبكر في الروضة أو المدرسة االبتدائية. 
 القبول المبكر في الجامعة  
 القبول المزدوج في المدرسة والجامعة 

  اإلسراع في تعليم مقررات مجال واحد مما يؤدي إلى القبول في الجامعة وفي هذا المجال المحدد ويعد
والذي نال ،  مثل: برنامج التسريع في الرياضيات أفضلهاهذا البرنامج من أنجح برامج التسريع ولعله 

اإلسراع في تعلم مادة دراسية شهرة عالمية ويعتبر من أكثر البرامج دقة في تحديد األهداف والمخرجات 
ثانوي بدراسة مقرر الكيمياء للسنة الفي الصف األول  المتفوق حيث يسمح للطالب أو التلميذ أو  معينة:
يدرس التلميذ  أالدراسة بعض البرامج أو المقررات الصفية التي تقدم بالجامعات على  ثانويالالثالثة 

 المادة التي يجتازها بنجاح بعد عودته للمدرسة.
 :التي تقل مدة الدراسة بها عاما أو اثنين في كل مرحلة تعليمية، كما  الدراسة بفصول التسريع التعليمي

 .هو متبع في المدارس العادية
   ويسمح طبقا لهذا البديل للفصل الذي أمكنه دراسة مقررات فصله الدراسي. الفردي المستمر:التقدم 
  :ليدرس فيها المواد اإلضافية ثم يعود إلى الفصول  المتفوقونالطالب يلتقي فيها  الفصول المجمعة

 العادية.
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 :ض المقررات الجامعية يسمح للطالب بدراسة بع االلتحاق المتزامن بكل مرحلة بين الثانوية والجامعية
 في مجال تفوقه أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية.

  :نتيجة التحاقه بالمراحل التعليمية السابقة. االلتحاق المبكر بالجامعة 
 :ويشير مفهومه إلى اإلضافات والخبرات التعليمية المضافة إلى البرنامج العادي  برنامج اإلثراء التعليمي

 ا وعمقا وتعقيدا ليالئم طبيعة الموهبة والتفوق.لجعله أكثر اتساعا وتنوع
 :هايجابيات 

 نه يسمح له بالتكيف االجتماعي، أي يسمح ببقاء التلميذ مع أقرانه، يمارس حياة طبيعية في الفصل إ
 . ه مع الخبرات التعليمية اإلضافيةالدراسي مع كفالة حصول

  ب تكاليفه المادية الباهظة.بسب، ولكنه ليس في متناول الجميع المتفوقونيطور قدرات 
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الفطري  اج عملية تفاعلية بين االستعدادبشكل عام والموهبة بشكل خاص نت التفوق العقلييعتبر 
ترض أن حيث من المف العقلية للفرد من ناحية، والتحديات التي يفرضها المجتمع من ناحية أخرى، والقدرات
وبالتالي يؤدي  ،تبرزها تلك التحديات التحديات قدرات الفرد الكامنة إليجاد حلول للمشكالت التي هذه تستثير

إلى رعاية خاصة تمكنهم من تنمية يحتاجون  عقلياً ن يالطالب المتفوق ذلك أن إظهار إنتاج متميزذلك إلى 
  المختلفة. خصائصهمو  طاقاتهم إلى أقصى مستوى ممكن، وفقًا لحاجاتهم

 من الحاجات التي يجب تقديمها للطالب المتفوق دراسيًا:و     

 تنمية السمات النفسية المؤثرة في التفوق كالمثابرة والثقة بالنفس. .7
 .تنمية القدرات العقلية التي يتميز بها المتفوقون دراسيًا كالذكاء والقدرات الخاصة .6
داد المدارس والمعلمين واألساليب العلمية توفير المناخ التعليمي المناسب لهم من حيث إع .1

 .المختلفة التي تستثير فيهم الرغبة بالبحث والتقصي
 .التعرف على أهم حاجات ومشكالت الطالب المتفوقين التي قد تعيق تفوقهم العلمي .4
 .الحاجة للتوجيه العلمي والمهني المناسب لهم .5
 بعض منهم.متابعة المتفوقين والتعرف على أسباب انحدار مستوى ال .2
 .تنمية القدرة على االتصال مع اآلخرين .1
 .الواجباتالحاجة إلى التخلص من الشعور بالذنب الناشئ عن التقصير قي تأدية بعض  .1
 الحاجة إلى تعلم ضبط النفس. .7

 الحاجة إلى الفهم العميق. .71
 الحاجة إلى بناء مناهج دراسية تناسب فئة المتفوقين. .77
 .الحاجة إلى استثمار أوقات الفراغ .76
 الحاجة إلى اإلرشاد فيما يختص بالدراسة المستقبلية. .71

 الفصل الثامن
املتفوقني ارشاد الطالب  

 مقدمة
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 الحاجة إلى تكوين الجو األسري القائم على التفاهم بين كافة أفراد األسرة. .74
 الحاجة إلى ثقافة صحية عامة عن األمراض الشائعة وطرق الوقاية منها. .75

بحكم  ،المتفوقينالحاجات الخاصة التي يمكن أن تظهر لدى  أن (18: 2111)وتذكر مها زحلوق  
 ة، ومتعددة، ولعّل أهمها ما يلي:خصائصهم المتعددة، كثير 

مكاناته واستعداداته. ع ماناسب ذلك متالحاجة إلى مزيد من اإلنجاز لي (7  تدفعه إليه قدراته وا 
الحاجة إلى مزيد من تقدير اآلخرين له ليتناسب ذلك التقدير مع ما يشعر به نحو نفسه وما تؤّكده  (6

 إنجازاته.
الحاجة إلى مزيد من العناية لتكون العناية متناسبة مع ما يشعر به من رغبة ملّحة في مزيد من  (1

 اإلنجاز.
الحاجة إلى برنامج دراسي خاص. ولعل هذه هي أكبر حاجاته الخاصة، فإنجازه المتميز والسريع يشعره  (4

 بفراغ يجب إشغاله.
 بما معناه النشاط خارج حجرة الدراسة. وثمة حاجة واسعة اإلطار تشمل النشاط غير النظامي، أو (5
وهناك الحاجة إلى نوع من االندماج االجتماعي الذي يوفره له األصدقاء والتعاون مع اآلخرين من دون  (2

 أن يؤدي إلى شعوره معهم بالغربة بسبب من التفوق أو موقفهم منه".
  ًرعاية الطلبة المتفوقين دراسيا: 

 ميزة للحفاظ على مستواهم الدراسيلى رعاية خاصة وخدمات إرشادية ميحتاج الطلبة المتفوقون دراسيًا إ
 ويمكن اتّباع الخطوات التالية لرعايتهم:

حصرهم وتسجيلهم في الجزء الخاص لرعايتهم في سجل المرشد الطالبي وذلك لمتابعة تحصيلهم أواًل  (7
 بأول.

دراتهم لالستمرار في التفوق من التنسيق مع المعلمين لرعاية هؤالء الطلبة وصقل مواهبهم وتنمية ق (6
تاحة الفرصة لهم للمشاركة في جوانب النشاط المختلفة وفقًا  ثراء التجارب وا  خالل تنويع الخبرات وا 

 لميولهم ورغباتهم.
منحهم حوافز مادية ومعنوية لتشجيعهم على التفوق، وتشجيعهم على الدراسة والبحث، وتوضيح الفرص  (1

 الدراسية والمستقبلية لهم.
فع أسماء أوائل الطلبة المتفوقين بالمدرسة إلدارة التعليم للمشاركة في حفل تكريم لهم وفق الضوابط ر  (4

 المحددة.
 



 

118 

 
  الطالب المتفوقينسمات: 
 يتميز عن أقرانه التي بعدد من السمات ن و الطالب المتفوق يتميز  

 .يتعلم بسرعة .7
 .خيالي جداً  .6
 .طموح جدًا يسأل عن كل صغيرة وكبيرة .1
 .مالحظة وحذر جداً قوي ال .4
 .يتمتع بطول فترة االنتباه .5
 .يتمتع بتعدد وتنوع الميول والرغبات .2
 .يتذكر ما ُيقال أو ما ُيقرأ دون عناء أو مراجعة .1
 .وخصوصًا المواضيع التي تتخطى درجة نضوجه ،يستمتع بالقراءة .1
 .ويفضل الدعابة والمزاح ،مرح .7

 .لديه رغبة قوية للتميز والتفوق .71
 .آراء وتنظيمات اآلخرينال يفضل إتباع  .77
 .يتمتع بحصيلة لغوية كبيرة يمكن أن يستخدمها بسهولة ودقة .76
 .قيادي في معظم األنشطة التي يشارك فيها .71
 .محط أنظار اآلخرين في مواقف إبداء الرأي أو اتخاذ القرارات .74
 .يمل بسرعة من الواجبات الروتينية .75
 .قد يتصور أشياء ال يفهمها اآلخرون .72
 .لك مما يسبب مضايقة لبعض الناسقد يتعود على ذ .71
 .ربما يالحظ أشياء أكثر مما ينبغي .71
 .ليس من السهل جذب انتباهه إلى مواضيع أخرى .77
 .يصعب بعض األحيان تلبيتها بالصف .61
 .يمل بسرعة من األعمال التكرارية .67
 .ربما يطلع على أشياء غبر مالئمة له .66
 .قد يطلق نكتًا على من هم أكبر منه على سبيل السخرية .61
 .يخاف من أقل فشل يواجهه ،يحبط بسرعة .64
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 .يفضل العمل بالطريقة التي تناسبه .65
 .ربما يتسبب في إحراج الطلبة اآلخرين أو يحبطهم .62
 .قد يصبح دكتاتورياً  .61
 .قد يتجاهل آراء اآلخرين ويرفضها .61

 :وهـي ،نوعدد من المشكالت والمخاوف التي يشكو منها المتفوق (2112)وكذلك ذكر جروان  
 .وعدم تعريفهم بذلك التفوق والموهبةكهم لمعنى عدم إدرا (7
 .شعورهم باالختالف وعدم التقبل من جانب اآلخرين (6
 .التوقعات المرتفعة التي غالبًا ما يضعها لهم اآلباء والمعلمون والرفاق (1
 .الملل والضيق الذي يعانون منه معظم الوقت في المدرسة (4
 .انًا أخرىيكثرة األسئلة واالنتقادات والطلبات أحمضايقة رفاقهم الطلبة لهم بالسخرية أحيانًا وب (5
الشعور بالحيرة والتردد في مواجهة موقف االختيار الدراسي الجامعي أو المهني الختالط األمور  (2

 .وكثرة الفرص الممكنة
الشعور بالقلق المرافق إلحساسهم الشديد بمشكالت المجتمع والعالم وعجزهم عن الفعل أو التأثير  (1

 .فيها
ورفض  ،والتشدد مع اآلخرين ،واللجوء إلى إخفاء تفوقهم من أجل التكيف مع الرفاق ،ور بالعزلةالشع (1

 .واالكتئاب، وعدم تقبل النقد الزائد ،ومقاومة السلطوية، وتدني الدافعية ،القيام بأعمال معادة
ين على تطويرهم لنظام من القيم في مرحلة مبكرة من العمر ومحاكمة سلوكياتهم وسلوكيات اآلخر  (7

 .أساس نظامهم القيمي
مبالغتهم في نقد الذات ونقد اآلخرين في المواقف التي ال تنسجم مع توقعاتهم أو معاييرهم  (71

 .للعدالة والمساواة والمثالية في العالقات اإلنسانية
كما يبدو فإن بعض هذه المشكالت والمخاوف يعود إلى مصادر خارجية يمكن تلخيصها في أن   

كما أن بعض هذه المشكالت يرجع إلى خصائص ، المتفوقين وال يتفهم سلوكياتهم تقبل الطلبةالمجتمع ال ي
وشدة ، في الجانبين االنفعالي والعقلي والنمو غير المتوازن ،وأنماط تعلمهم ،الشخصية الموروثة لهؤالء الطلبة
 .حساسية النظام العصبي لديهم
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 أنواع مشكالت المتفوقين: 
 يلي ما أهمها من :األسرية المتفوقين مشكالت: 

 .عدم التشجيع من األسرة بالصورة المطلوبة (7
 .قلة الرعاية والتوجيه للمتفوقين من قبل والديهم وباقي أفراد األسرة (6
 .التسلط واإلكراه والحماية الزائدة (1
غفال الحاجات النفسي (4  .ةافتقار البيئة المنزلية لألدوات والوسائل الالزمة لتنمية قدرات التفوق وا 
 . عدم تهيئة الجو المالئم والمكان المناسب لالستذكار في البيت (5
 .كثرة الخالفات المستمرة بين الوالدين (2
 .عدم توفر الحرية المطلوبة للمتفوق داخل بيئته المنزلية (1
 :من أهمها ما يلي :مشكالت المتفوقين دراسيًا المدرسية (1
 .قصور فهم المعلمين للمتفوق وحاجاته (7

 .وق الفردية في التوزيع الكمي والكيفي للطالب داخل الفصول الدراسيةعدم مراعاة الفر  (71
 .عدم وجود الجماعات العلمية داخل المدرسة الستغالل طاقات وقدرات الطالب المتفوقين (77
 .عدم وجود المناهج الخاصة والمناسبة للطالب المتفوقين (76
 .عدم وجود المعلم المؤهل لتدريس الطالب المتفوقين (71
 .تفوقين بالخوف والقلق من االمتحاناتشعور بعض الم (74
 .مشكالت الطالب المتفوقين دراسيًا النفسية واالجتماعية (75
 .ضعف مشاركة بعض المتفوقين في األنشطة االجتماعية (72
 .يشعر بعض المتفوقين باالنطواء والخجل والشعور بالوحدة (71
أكيده على إبراز فشل بعض المعلمين في التعرف على المهارات والقدرات األخرى للمتفوق وت (71

 .التحصيل الدراسي فقط
 عدم استغالل أوقات الفراغ االستغالل الجيد بالنسبة لبعض المتفوقين. (77
 يعاني بعض المتفوقين من عدم فهم اآلخرين لهم وخاصة مدرسيهم ووالديهم (61
  .مشكالت راجعة إلى سمات شخصية الموهوب وخصائصه 
 .مشكالت مصدرها البيئة المدرسية 

  (–معرفية وتعليمية  –عقلية  –اجتماعية  –)نفسية  ت اإلرشادية للموهوبين والمتفوقيناالحتياحا -
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  :رعاية المتفوقين والموهوبين تاريخياً  –أواًل 
صبغت كل ثقافة مفاهيم الموهبة والتفوق واإلبداع والعبقرية بمنظورها الخاص تبعًا لالستعدادات 

وأساليب  ،والقيم التي تحبذها وتزكيها ،التي تمجدهاوالتميز شكال البراعة وأ ،والمقدرات التي تحتاجها إليها
 .الحياة السائدة فيها

  :اليونانيون 
ففي القرن الرابع قبل الميالد ركز على انتقاء الشباب واألطفال ذوي  ،واألقوياء الحطباءمجدوا الفالسفة و 

ليتولوا زمام ، هم وجعل لهم نظامًا تعليميًا خاصًا بهمالقدرات واالستعدادات والمقدرات العقلية العالية لتعليم
 . في المستقبل قيادة الدولة

  :الرومانيون 
وجعلوا لهم نظامًا تعليميًا خاصًا  ،، وقاموا بانتقاء الشباب الموهوبينعظموا الساسة والمهندسين والجنود

 .العسكرية في مجاالت القانون والسياسة واالستراتيجية بهم
  :العرب 

وعنى بالشباب واكسابهم مهارات الحفظ وسالمة التفكير وقوة المالحظة وتعليمهم  روا الشعراء والفرسانقد
عبد  .والنحو والبالغة والعلوم والرياضيات والطب والفلسفة والمنطق الفنون واألدب والشعر وعلوم الدين

 .( 7711)السالم عبد الغفار 
مستويات  عة إلى أخرى ومن زمن إلى زمن باختالفجما يختلف من ،العقلي مفهوم نسبي التفوقو 
وباختالف نوعية الحياة التي تحياها  ،إلى تلك المستويات من طاقات عقلية ومتطلبات الوصول ،الحياة

 .من مجاالت النشاط العقلي التي تراها الزمة لها –بناًء على ذلك  –وما تؤكد عليه  ،كل جماعة

 الفصل التاسع
  واملوهوبني حملة تارخيية للرعاية الرتبوية اخلاصة باملتفوقني

 مقدمة
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 :وفي منتصف القرن التاسع عشر  
 فرانسيس جالتونذت بعض الكتابات والمؤلفات التي تتناول العبقرية في الظهور وعلى رأسها دراسة أخ 

وأكد فيها على أن العبقرية موهبة فطرية 7127عن العبقرية الموروثة والتي نشرت ألول مورة عام 
 .داخل عائالت معينةتتوارثها األجيال 

  .دراسة عن الرجل العبقري وزتشيزار لمبر كما نشر الطبيب النفسي اإليطالي  
إلى أنه قد طور عدة برامج تعليمية للطالب المتفوقين في المدارس الحكومية ببعض  " جيرهارت" ويشير

وكانت هذه البرامج قائمة على التسريع وتخطى الصفوف الدراسية في مدنية  ،الواليات المتحدة االمريكية
ن في مجموعات متجانسة داخل فصول خاصة بهم وعلى تجميع المتفوقي 7112اليزابيث نيوجرسي 

 7171-سانت باربارا  لبعض الوقت وتزويدهم بمنهج خاص وخبرات تعليمية إضافية معمقة في مدنية
واستمرا تطوير البرامج القائمة على التسريع واإلثراء والتجميع  7761وأوهايو  – 7711وفي نيويورك 

البرامج بدأت باالنحسار  أن هذه " ويتى " كما يذكر ،ديخالل العشرينات من القرن العشرين الميال
باإلضافة إلى  ،والموهوبين مجموعات مصطفاة عقلياً بسبب الخوف من أن يخلق االهتمام بالمتفوقين 

ومن ثم لم تبذل جهود وينمو بذاته  ،االعتقاد الخاطئ بأن الطفل الموهوب والمتفوق أن يهتم بنفسه
  .جهودات قليلة لرعاية المتفوقينسوى م7751 -7765خالل فترة 

 : 1915 للذكاء -ظهور اختبار ألفرد بينيه  
مرة عام  *ونشره ألول لويس تيرمان وترجمته للغة االنكليزية وتعديله وتقنينه بالواليات المتحدة بواسطة

يه في وفي االعتماد علأثره البالغ في االهتمام بدراسة الذكاء كان له بينيه  –باسم ستانفورد  7772
  .للكشف عن التفوقمختلف أنحاء العالم كأداة رئيسة 

  في بحوثه في عن المتفوقين والتي عرفت بالدراسات الجينية للعبقرية لويس تيرمانشرع 7767في عام، 
االبتدائية تلميذًا بالمرحلة  7561 وتعد من أشهر الدراسات الطولية أو التتبعية وبدأت هذه الدراسة على

تمرت ما يقارب الستين عامًا تم خاللها متابعة الطالب في مراحل النضج والشيخوخة عن والثانوية واس
 ،وزمالئه وتالميذه تيرمان طريق
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   توصلت النتيجة أن األطفال الموهوبين والمتفوقين يتمتعون بمعدالت صحية جسمية فوق المتوسط كما
مما أسهم في تغيير  ،عن أقرانهم العاديين أنهم أكثر توافقًا واتزانًا وصحة من حيث النواحي االنفعالية

 .األفكار الخاطئة عنهم
  فأكثر على مقياس  741نسبة ذكاء  – محك الذكاء المرتفعكان لويس تيرمان قد استخدم في دراسته

بتعليم الطالب الموهوبين  ليتا هو لنيجورثوحذت  ،للتعرف على األطفال المتفوقين –بينيه  –ستانفورد 
وتعد من أوائل الذين أسهموا في إلقاء الضوء على المشكالت الدراسية  ،فصول تجريبية والمتفوقين في

ولديهم  ،ورهم بالضيق والملل من المدرسة العاديةعواالنفعالية واالجتماعية للمتفوقين والناجمة عن ش
ما أظهرت وعلى أهمية اإلرشاد النفسي في حل المشكالت. ك ،احتياجات ومشكالتهم مع أقرانهم ومعلميهم

دراسات تيرمان وهولينجورث أن للمتفوقين ينفردون بخصائصهم الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية 
  .وميولهم

  الموهوبين من الكتشاف طالب المرحلة الثانوية  مشروعاً  بدأت شركة " وستنجهاوس" 1942عام في
 .اء مبدعينذوي االستعدادات العلمية التي تؤهلهم مستقباًل يكونوا علم

  وثم صدر كتاب الطفل الموهوب وفي عام  الموهوبين وأنشئت الرابطة االمريكية لألطفال 1941في
وفي  .صدرت مجلة الطفل الموهوب 7752أنشئت المنظمة القومية لألطفال الموهوبين وفي عام  7751

 .7751اء في أكتوبر روسيا تحول االهتمام بالمتفوقين والموهوبين عندما أطلقت أول قمر صناعي للفض
الرابطة القومية للتربية عقدت  7751أمريكا وأوروبا وفي عام ويعد هذا العام نقطة تحول في تاريخ 

رئيس جامعة هارفارد للبحث في سبيل الكشف عن الموهوبين والمتفوقين  جيمس كونتمؤتمر ترأسه 
قانون " 7751في منتصف عام  مريكيالكونجرس األكما أصدر  ،أكاديميًا وتعليمهم في المرحلة الثانوية

التعليم للدفاع القومي " ولم تمضي سنوات قليلة إال وحقق األمريكيون غزو الفضاء الخارجي بإنزال أول 
 .7727رجل على سطح القمر في يوليو 

  على ثالثة مجاالت رئيسة فيما يتعلق ببرامج الموهوبين تضمن  7716 مارالندوقد أكد التقرير الذي عده
 :تياآل

 الحاجة إلى إلى تطوير مناهج تبرز عمليات التفكير ذات المستوى الراقي. 
  الحاجة إلى تطوير استراتيجيات تدريس مناسبة لتعليم التالميذ الموهوبين.  
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  جراءات إدارية كافية لتوفير خدمات متميزة  للمتفوقين.  الحاجة إلى تطوير نظم خدمات تربوية وا 
وتوفير األموال الالزمة للتدريب ودعم البرامج  ألول مرةهبة والتفوق مو تعريف ال واعتمد التقرير

مجلة السلوك اإلبداعي  ،المتخصصة في اإلبداعالتربوية الخاصة وأخذت المجالت والدوريات العلمية 
. كما انعقدت العديد من المؤتمرات والحلقات 7711، ومجلة بحوث اإلبداع التي صدرت عام 7721

 م6115ها ستة عشر مؤتمر حتى عام عمل وبلغ عددالدراسية وورش ال
  :رعاية الموهوبين والمتفوقين عربياً  -ثانيًا 

في مصر اهتماماً كبيرًا منذ بدايات القرن التاسع عشر من خالل المتفوقين الموهوبين و لقى  :مصر 
رسالهم إلى أوروبا لدراسة العلوم الحديثةو  تجمعيهم صول التجريبية تم إنشاء بعض الف7716وفي عام  ،ا 

وتم مراعاة الفروق الفردية وكان التعليم قائم على التدريس التي تحولت فيما بعد إلى مدرسة نموذجية 
كما أنشئ بعض األندية الصيفية للموهوبين والمتفوقين ثقافيًا واجتماعيًا ورياضيًا  ،بطريقة المشروعات

 .والكفاءة ة من التميزوفنيًا كان يقوم على تدريبهم أخصائيون متمرسون على درج
وأنشئت بداًل منها ثانوية و  7721حتى عام  تم إنشاء فصول خاصة بالمتفوقين البنين1954في عام  

بعد أمريكا واالتحاد المتفوقين وكانت أول مدرسة بالوطن العربي وثالث مدرسة على مستوى العالم 
امتحانات الشهادة اإلعدادية في كل السوفيتي ومن أهم شروطها أن يكون الطالب من الخمسة األوائل ب

ونفقات اإلقامة وتوفير الرعاية النفسية واالجتماعية  ،مديرية تعليمية ويعفى طالبها من الرسوم الدراسية
والشروط االلتحاق بهذه المدارس  المحافظات المصريةوبعد هذا العام امتدت المدارس في كل  .والصحية

اإلبداعي التي  والتفكير ،يجتاز االختبارات المقدرة العقلية العامةو  .وأال يكون قد سبق له الرسوب 15%
  .يعقد لها امتحان عام مركزي خالل شهر أب من كل عام

ومن أهم مهامه اكتشاف  7714الريادي للطلبة المتفوقين عام  السلطتم إنشاء مركز  :تجربة األردن  
لعلوم والرياضيات واللغتين العربية واإلنكليزية وتقديم مستويات متقدمة إثرائية في ا ،الطلبة المتفوقين

 المتفوقينوامتدا مشروع االهتمام .والحاسوب وتهيئة فرص النشاط اإلبداعي وفق امكانات كل طالب
الستثمار قدراتهم وامدادهم بالوسائل اإلبداعية في مختلف ،في كل مراحل التعليم المختلفةوالموهوبين 

وهي مدرسة ثانوية مدة الدراسة فيها أربع سنوات وهي مختلطة  7771نة أنشأت مدرسة اليوبيل س.المواد
 (.قائمة سمات سلوكية ،اختبار استعداد أكاديمي –تحصيل دراسي )يختار طالبها وفق محكات معينة 
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وبرامج أنشطة ثقافيًا وفنيًا ورياضيًا  ،طبقًا الحتياجات طالبهاوتعنى بمناهج إثرائية ومقررات إضافية 
إضافة إلى برامج اإلرشاد والتوجيه والتربية القيادية والحوث والدراسات الميدانية وخدمة  .ياً واجتماع
  .المجتمع

ظهر االهتمام واضحًا بالموهوبين والمتفوقين في العراق من عقد السبعينات حيث عقدت  :تجربة العراق 
اصة الموهوبين في العلوم م وصدر قانون المدارس الخ7711أول ندوة متخصصة لرعاية الموهوبين عام 

م لكل من  7771كما افتتحت أول مدرسة للموهوبين عام  ،م وتم تطبيق تجربة التسريع 7715
معدل  ،تفكير إبداعي ،وفقًا الختبارات ذكاء عال (سنوات لكل منها1)االعدادية و  المتوسطة المرحلتين

وتركز هذه المدارس على (والطبيعيات  –كا الرياضيات ) ،تحصيلي ممتاز في مهارات متخصصة
واتخاذ القرارات  ،واإلبداعية ،والتفكير الناقد ،الدراسة الذاتية وتنمية مهارات البحث وحل المشكالت

وتقبل الذات والثقة  ،كما تركز على تنمية التوافق الشخصي واالجتماعي ،االتصال اللفظية وغير اللفظية
ويدرس  .ية المشاعر االنتماء واالحساس بالمسؤوليةبالنفس والدافعية وحب االستطالع والخيال وتقو 

وتوفر المدرسة خدمة  ،الطلبة الرياضيات والعلوم واالجتماعيات واللغات والباراسيكولوجيا والحاسوب
 ( 6112 ،وصال محمد الدوري)اإلرشاد التربوي 

ن أهم برامجها التربية وم 7717عام  لرعاية المتفوقين بافتتاح مركز الفاتح بدأت التجربة :تجربة ليبيا  
 ،واالتصال ،واإلرشاد الجامعي والمهني ،والدراسات الميدانية ،والحاسوب اآللي ،ومهارات التفكير ،القيادية

 –من الصف الثامن بالتعليم األساسي  –يتم قبول الطالب عن طريق ترشيح مدارسهم أو أولياء أمورهم و 
التعليم  وتنقسم الدراسة إلى مرحلتين (والتحصيل-كاءالذ)ثم اجتياز اختبارات القبول  %71ومعدلهم 
)نبيلة  .والتعليم المتوسط الثانوي يضم التخصصين الهندسي والطبي (الصفين الثامن والتاسع)األساسي 

  .(6111 ،بلعيد

  :رعاية المتفوقين عالمياً  –ثالثًا 

وماس جيفرسون الذي دعا إلنشاء بدأ االهتمام برعاية الموهوبين والمتفوقين منذ عهد ت :تجربة أمريكا 
لديها برامج  .والية 11موزعة مدارسها في  ،مدرسة خاصة للموهوبين مدارس ثانوية ومراكز إثرائية

وفصول خاصة  كما توجد مدارس ابتدائية لرعاية الموهوبين ،حكومية لرعاية المتفوقين والموهوبين
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ومدارس العلوم والرياضيات والفصل  ،األساسيبالموهوبين ملحقة بالمدارس العادية تسمى فصول العمل 
ثرائهم في مجاالت العلوم أو الفنون وتوجد  (71-1الجزئي لمجموعات صغيرة من الموهوبين ) طالب وا 

الثني من القرن التاسع عشر ن ويوجد لديها برامج رعاية الموهبة قبل  برامج التسريع منذ النصف
واختبار رسم الرجل المعدل  ،الصورة إلكمالبار وراتنج مقاييس وكسلر واخت وتستخدم فيه ،المدرسة

وتجري لهم مقابلة  ،بعنوان غايتيكلمة  611وفي سن السابعة كتابة قصة من واختبار قصير في القراءة 
ومن أدوات الكشف التقارير الطالب في  .شفهية مع أولياء األمور الطالعهم على قدرات أطفالهم

والنفسيين  لذكاء واالختبارات التحصيلية وتوصيات المدرسة والموجهينالمدرسة السابقة واختبارات ا
والصحة  –الهويات –واختبارات المقننة وتقارير المدرسين وتقارير تضم عادات الطالب ميولهم المهنية 

وم ومقابلة الطالب لمعرفة ميولهم ورغبتهم في دراسة العل واختبار تحريري، –الجيدة والنضج العقلي 
 جمعيات والمجالس برعاية الموهوبين كما تقوم ال ،وتخصص ميزانية مالية لرعاية الموهوبين ،ياتوالرياض

وتجري تطبيق أبحاث تطبيقية لتربية  (المدرسة الشاملة للجميع)التعليم في اليابان شامل  :تجربة اليابان- 
ومدارس إضافية ال المخترعين ونوادي األطف ،كما توجد الجمعية العلمية لتربية الذكاء ،الموهبة واإلبداع

 ويلتحق الطالب بها في المساء أو نهاية االسبوع ومدرسة تربية الذكاء ،في الرياضيات والموسيقى وغيرها
والمدارس االجتماعية لتنمية المواهب الموسيقية والمباريات العلمية ونوادي المخترعين ومعهد اليابان 

  .يكون عبر اجتياز االمتحان واالختراع والتجديد والدخول لهذ المدارس
رشادات لرعاية الموهوبين ويتم هذا البرنامج في  :تجربة ألمانيا  والية فيدرالية والقانون  11يوجد قانون وا 

وهي .وبرامج الصفوف السريعة ،يبدأ بالتعريف لهذه الفئة ثم يضع لوائح رعايتهم وتوجد مدارس الصفوة
وترشيح  .على االختبارات النفسية في الكشف عن الموهوبين تعتمد ،الدراسي المكثف تتميز بالمنهاج

 .وتعمل على تدريب المعلمين الموهوبين ،المعلمين لألطفال الموهوبين والترشيح الذاتي وترشيح اآلباء
مراكز متخصصة في تعليم الموهوبين وشبكة تعليم الموهوبين ومراكز استشارية لتعليم الموهوب واإلثراء 

واالهتمام بالمواهب االكاديمية والفنية والرياضية إتاحة  .الملحقة بالمدارس العادية والفصول الخاصة
كما توجد المدرسة الثانوية األكاديمية الخاصة .العلماء والمتخصصين المشهورين الفرصة لمقابلة

مدارس بالموهوبين والمدرسة الشاملة ومدرسة العلوم التخصصية والمعهد االلماني لدراسات الموهبة وال
الخاصة والمدارس الفنية التقنية والبرامج اإلثرائية التشجيعية وبرامج التسريع وبرامج االهتمام التي تركز 
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زالة الحصة التي  على الصفين الخامس والسادس وأسلوب القفز فوق الصفوف وتقديم برامج الرعاية وا 
ة النوعية والصفوف الموازية والحصة الدراسي ،وتعزيز الحصة التي تشجع اإلبداع ،تعيق اإلبداع
والمسابقات العلمية للمبتكرين ومباريات الرياضيات  (الصفوف القطار السريع)السريعة والصفوف 

والفيزياء والكيماء والعلوم والقراءة والكتابة والحاسوب وتشجع العلماء الصغار والمبدعين باالنتساب إلى 
في جميع  .وبرنامج الطفل ما قبل المدرسة ،جان العلميةوعضوية الل ،كلية العلماء ومنحهم لقب الزمالة

  .المدراس ومباريات الموسيقا ومباريات
كما توفر صفوفًا خاصة في الرياضيات والفيزياء  ،تقدم كندا برامج إثرائية متقدمة ومتنوعة :تجربة كندا 

الموهوبين التي يشرف اء والعلوم وهناك المراكز االستشارية وغرف المصادر المتخصصة لرعاية يوالكيم
أساليب الرعاية مثل الصفوف والبرامج  كما توفر عددًا من ،عليها مدربون متخصصون وأكاديميون

والفرق التشجيعية على مستوى البلديات ومراكز  ،وحصص اللغات األجنبية ،اإلثرائية في نهاية األسبوع
وبين والمعارض العلمية والمسابقات العلمية ومجموعات الثقافة الشعبية للموه ،التشجيع للموهوبين السجناء

وبرامج الصيف اإلثرائية للموهوبين ومدارس الفن  ،والمعارض الفنية ،في الرياضيات والفيزياء والكيمياء
 ،التشكيلي ومدرسة المسرح الوطني وتتحمل السلطات التربوية المحلية مسئولية إعداد البرامج التشجيعية

رة أو المنظمات األهلية كما تهتم السلطات التربوية المحلية بإعداد معلمي يكون هناك دور لألسوقلما 
وهناك عشرة جامعات تعطى مقررات اختيارية لطلبتها حول كيفية تدريس الموهوبين وأساليب  .المبدعين

مجموعة وتشكيل  ،والمبدعين كما قام المعلمون بإنشاء هيئة لتربية الموهوبين،تعرفهم والكشف عنهم
 .ة في تربية الموهوبين في نقابة المعلمينمتخصص

كما تشارك الجامعات في إعداد الندوات  ،جامعة تدرس معلمين متخصصين لرعاية الموهوبين 14وتوجد 
العلمية والمؤتمرات والدراسات وحلقات البحث وورش العمل التي تزيد من قدرات ومهارات معلمي 

وال  امة المعسكرات الصيفية لألطفال الموهوبين ومعلميهموتقوم الكثير من الجامعات في إق .الموهوبين
كما توجد  .مدارس خاصة أو أهلية كثيرة تعنى بالموهوبين كما هو الحال في العديد من دول العالمتوجد 

 . جمعية األطفال الموهوبين
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وهوبين ولديها مدارس خاصة بالم ،تراعي نظم التعليم في الصين مبدأ الفروق الفردية :تجربة الصين 
ومدارس الوقت اإلضافي لدراسة الرياضيات والمدرسة  ،وفصول خاصة ملحقة بالمدارس العادية

وفصول الشبان الموهوبين التابعة األولمبية للحساب من الصف الرابع إلى الصف السادس 
ية وتوجد مدارس الثقل لرعاية الموهوبين ويكون االختيار لها بناًء على المقابلة الشفه ،للجامعات

الثقل اللغات األجنبية والرياضيات ويتم اختيار المعلمين من وتدرس في مدارس  ،واالمتحانات الكتابية
 .أفضل الخرجين من الجامعات كما توجد الصفوف الخاصة بالموهوبين في المراحل المختلفة

  .المباريات العلمية الدخول المبكر للمدرسة والدخول المبكر للجامعات
تطبق نظام التسريع في مختلف المواد اإلنسانية مثل الرياضيات والعلوم الفيزيائية  :تجربة بولونيا 

بالتدريس معلمون ذوو كفاءة عالية ويدرس في األقسام التجريبية  ويقوم ،والبيولوجيا والعلوم اإلنسانية
 أساتذة جامعيون.

هي مزودة بالتقنيات الحديثة للموهوبين في العلوم و  مدرسة ثانوية 57لديها  :تجربة كوريا الجنوبية 
من  %7ان يكون الطالب ضمن أفضل  :الالئقة بهذا النوع من التعليم وشروط القبول بها هي

وأن يجتاز  ،الطالب حيث التحصيل األكاديمي في العامين األخيرين من سنوات المرحلة الثانوية
ة مع التركيز الشديد على العلوم اختبارات االلتحاق التي تقيس القدرة على التحصيل في المواد العام

وأن يتمتع الطالب بصحة جيدة وهي مدارس  ،من هذه االختبارات %51والرياضيات التي تشكل 
أما النهج الدراسي فيها فيتميز بعدة خصائص هي تقديمه مستويات عليا في العلوم  .داخلية

التي تتعلق بالعلوم  من العدد الكلي للوحدات مخصصة للموضوعات %45وأكثر من والرياضيات 
ويقدم مقررات اختيارية  ،ويوفر هذا النوع من التعليم األنشطة المعملية والبحثية في العلوم.والرياضيات

  .وذلك كله إلى جانب الدراسات الفردية ،وفلسفة العلوم ،وعلوم الحاسبات ،مثل تاريخ العلوم

  :التوجه العملي

أغلب الدول تنبهت لرعاية الموهوبين نظرًا لدورهم في عملية من المالحظ أن  :التجارب الدولية خالصة
من حاجة المجتمع لقدرات هؤالء األبناء ومدى ومن خالل استعراض هذه التجارب تنبثق  التنمية المجتمعية

  :وأكدت هذه التجارب على مساهمتهم في بناء مجتمعهم
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 ومدى الحاجة لتولى هذه  ،لمجتمعاتأكدت على أهمية العنصر البشري الموهوب والمتفوق في تنمية ا
 .الفئة من األفراد القيادات الحيوية لتسهم في تنمية وتقدم المجتمع وتطوره

 حاجات المجتمعات األنية والمستقبلية وحاجات األبناء الموهوبين والمبدعين  بين وجود روابط وثيقة
 .الخاصة

 وهذا ما يدفع بلدان العالم نحو االهتمام التنمية  تزايد التنافس العالمي نحو السباق في شتى أنواع
لى تبوؤ مكانة مرموقة بين باقي الدول بفضل أبنائها الموهوبين .بالموهوبين والمتفوقين الذين قدمت  .وا 

  .رعاية خاصة منذ عقود ليست بالقليلةلهم 
 فهو ليس رفاهية  ،اعتماد رعاية وتعليم الموهوبين والمبدعين كجزء من النظام التعليمي العام في أي مجتمع

لعدم رعاية هذه الفئة يتعدى الضرر الشخصي للموهوب نفسه أو كمالية فالخسارة والضرر المتوقع 
كما أن الخسارة البشرية والمادية لحرمان  .للموهوب نفسه ليشمل الضرر بالمجتمع ومقدراته ومستقبله

 .هؤالء األبناء من التربية المناسبة وال يمكن تعويضها
  من المجتمع المحلي الى العالمية حيث تستفيد المجتمعات المتفهمة التي تبني ود الرعاية توسع حد

مقومات حضارتها على أسس علمية متينة حيث قامت حكومات ألبنائها الموهوبين بالتنافس عالميا" مع 
 أقرانهم في الدول األخرى )األولمبياد مثاال"(.

  التحدي في األفكار والمرونة في التطبيق والبعد في المركزيةبناء أسس رعاية الموهوبين والمبدعين على. 
   في جميع دول العالم بقضية الموهوبين من خالل إسهامه باالمكانات اهتمام ومشاركة المجتمع المدني

 .المادية والتدريبيبة
  لقيام وضع تعريف محدد للطالب الموهوبين ووضع معايير االكتشاف واختيار أدوات القياس المساعدة ل

 بالمهمة.
 ثراء كمواد العلوم والرياضيات ألنها السبيل للتقدم التقني والحضارياالهتمام بنظام اإل. 
 نشاء ورش واألجهزة واألدوات الالزمة إلجراء التجارب المعملية في العلوم مع االستعانة بمتخصصين إ

 .لتدريس الموهوبين
 "عقليا" للموهوبين لتمكنهم من التوافق مع زمالء أكبر منهم  االهتمام بالحاالت االستثنائية الذي يقدم تطويرا

 .سنا" والتأكد أنهم يتمتعون بخصائص جسمية ونفسية مناسبة
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 اعتماد أنشطة وطرائق تدريس تنمي القدرات اإلبداعية للطالب تقدم بمناخ مناسب ومناهج متطورة. 
  تخصيص ميزانية كافية لرعاية الموهبة واإلبداع والموهوبين. 
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