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االستراتيجية العربيـة

للموهبة واإلبداع
حمرم 1430هـ /يناير 2009م

في التعليم العام

إقرار االستراتيجية
مت �إقرار اال�سرتاتيجية العربية للموهبة وا إلبداع يف التعليم العام من قبل امل ؤ�متر العام للمنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،برئا�سة وزراء الرتبية والتعليم العرب يف دورته التا�سعة ع�شرة
واملنعقدة يف تون�س خالل الفرتة  1429 /12 / 22 -20هـ املوافق  2008 /12 / 20 -18م.

تصدير
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

تصدير

ت�صدير

ويعد املوهوبون واملبدعون يف أ�ي أ�مة
أ�غلى ما متتلكه من ثروات ،ولهذا تعنى
أالمم احلية باال�ستثمار يف مناجم
العقول بحث ًا عن القدرات ا إلبداعية بغية
اكت�شافها ورعايتها وتنميتها واالرتقاء
بها �إىل أ�ق�صى ما ت�ستطيع الو�صول �إليه،
وغدا التناف�س بني الدول يف جمال العلم
واملعرفة انطالق ًا من أ�ن املعرفة قوة،
و أ�ن ا إلن�سان العارف هو أ�هم مكون يف
معادلة التنمية ،و أ�ن أالمة العارفة هي
أالمة القوية ،ومل تعد قوة أالمم وعظمتها
تقا�س بعدد ال�سكان وامل�ساحات ال�شا�سعة
ووفرة املوارد والرثوات الطبيعية فقط،
و�إمنا تقا�س مبا لديها من عقول مبدعة
تكت�شف املعرفة وتنميها وحتولها �إىل
و�سائل و أ��ساليب تقنية ت�سيطر على حركة
احلياة أ
والحياء.
و�إذا كان ع�صرنا هو ع�صر املعرفة والعلم
والتقنية واملعلوماتية واالت�صاالت ال�سريعة
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لقد أ��ضحى من البديهيات يف عاملنا املعا�صر أ�ن الرثوة احلقيقة يف املجتمع �إمنا هي
ر أ��س املال ا إلن�ساين ،وال يكون ر أ��س املال هذا داعم ًا لعمليات التنمية والعطاء �إن مل
يقم على قاعدة الثقافة الواعية واال�ستثمار الف ّعال لقدراته ،و�إن توظيف أالموال
يف بناء الب�شر ينعك�س خ�صب ًا ومنا ًء على زيادة الدخل القومي والتنمية ال�شاملة
امل�ستدامة ،ويحول دون النزف الب�شري الذي ي�شكل خ�سارة ثقافية واقت�صادية كبرية
تزيد من نق�ص الكفايات ا إلبداعية التي يحتاج �إليها أ�ي جمتمع يف تنميته ال�شاملة.
واالنت�شار الثقايف اخلاطف ف�إن الرثوة
املعلوماتية التي ي�شهدها عاملنا املعا�صر
قد أ�دت �إىل تغيريات �شملت نظم احلياة
جميعها ،ال�سيما نظم املال واالقت�صاد
من جهة ونظم الرتبية والثقافة وحياة
املجتمعات من جهة أ�خرى ،كما أ�نها أ�دت
�إىل تغيري ترتيب أال�سبقيات احلاكمة
للعامل متمثلة يف الرثوة والقوة واملعرفة،
فغدا للمعرفة مقام ال�صادرة بينها،
و أ��صبحت املعرفة أالداة احلاكمة يف
توليد كل من الرثوة والقوة .ومن هنا
كانت أالمم احلية تعنى برثوة عقول
أ�بنائها ،فهذه الرثوة ال تعدلها أ�ي ثروة
أ�خرى ،فهي التي باتت حتدد مكانة الدول
ومتيزها على ال�ساحة الدولية.
و�إذ كان و�ضعنا العربي الراهن يواجه
حتديات يتعر�ض لها نظامه الرتبوي
واالجتماعي و أ�منه االقت�صادي والثقايف ف�إن
املخرج أال�سا�سي من ذلك كله �إمنا يكمن يف

ا إلن�سان ،ويف الرثوة الب�شرية ،ويف تفجري
طاقات الفرد العربي بغية جعله قادر ًا على
أ�ن يكون قوة تطوير له وملجتمعه.
وهذا كله ي�ستلزم قيام نظام تربوي
يجعل املعرفة العلمية منطلق ًا والتوجه
نحو جمتمع املعرفة �سبي ًال له للتطوير
والتحديث ،ورعاية املوهوبني واملبدعني
هدف ًا للتطور نحو أالرقى أ
والكمل.
ومن هنا جاء و�ضع هذه اال�سرتاتيجية
العربية للموهبة وا إلبداع بالتعاون بني
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
وم ؤ��س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة
وا إلبداع «موهبة» تنفيذ ًا لتو�صيات امل ؤ�متر
ال�ساد�س لوزراء الرتبية والتعليم العرب
الذي عقد حتت رعاية خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز،
رئي�س امل ؤ��س�سة ،يف الريا�ض عام 1429هـ/
2008م ،و�إميان ًا من املنظمة وامل ؤ��س�سة ب أ�ن
هذا التعاون �إمنا ي ؤ�دي �إىل النجاح يف أ�ي

عمل عربي م�شرتك ،و أ�ي عمل أ��سمى من احت�ضان املواهب ورعاية ا إلبداع يف أ�متنا العربية
وا إل�سالمية؟ .ي أ�تي هذا التعاون كثمرة ملذكرة التفاهم املوقعة بني الطرفني يف القاهرة
بتاريخ 1429/7/5هـ املوافق 2008/7/8م ،التي توخت اال�ستفادة من اخلربات الرائدة
واملتميزة للم ؤ��س�سة يف جمال التخطيط والتنفيذ لرعاية املوهبة وا إلبداع.
ولقد قامت املنظمة من قبل بو�ضع عدة ا�سرتاتيجيات منها ا�سرتاتيجية تطوير الرتبية
العربية ،وا�سرتاتيجية تعليم الكبار يف الوطن العربي ،وا�سرتاتيجية العلوم والتقانة،
وا�سرتاتيجية الطفولة املبكرة ،وا�سرتاتيجية تطوير التعليم العايل ،واخلطة ال�شاملة
للثقافة العربية.
اً
ا�ستكمال للجهود التي قامت
وما و�ضع هذه اال�سرتاتيجية العربية للموهبة وا إلبداع �إال
بها املنظمة يف جمال و�ضع اال�سرتاتيجيات ،حيث وجدت من م ؤ��س�سة امللك عبدالعزيز
ورجاله للموهبة وا إلبداع ك ّل تعاون �إيجابي وفعال يف �إجنازها ،وال ي�سع املنظمة �إال أ�ن
تتقدم بوافر ال�شكر والتقدير لهذه امل ؤ��س�سة على �صنيعها الرائد يف خدمة أ�متنا للتوجه
نحو جمتمع املعرفة من خالل املوهوبني واملبدعني من أ�بناءها ،وال�شكر ممتد �إىل
الباحثني اللذين قاموا ب�إجناز الدرا�سات والبحوث و�إىل اخلرباء الذين قاموا ب�صياغة
اال�سرتاتيجية ومبراجعتها.
و�إن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وم ؤ��س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة
وا إلبداع «موهبة» �إذ يقدمان هذا العمل �إىل معلمي أالجيال و أ�بناء أالمة من طالبها و�إىل
أ�ولياء أالمور واملهتمني كافة على امل�ستويني االجتماعي واالقت�صادي ،لت أ�مالن أ�ن يفيد
منه ه ؤ�الء جميع ًا يف تربية ا إلبداع وتنمية املواهب.
واهلل ويل التوفيق.
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
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أ�فرزت العوملة تناف�س ًا ح�ضاري ًا ت�سعى فيه الدول �إىل رقي ح�ضاري ي�سمح لها باحلوار
املتوازن مع احل�ضارات أالخرى ،كما حتولت جمتمعات الدول املتقدمة يف العقود أالخرية
�إىل جمتمعات معرفية يبنى اقت�صادها على املعرفة التي غدت أ�هم ثروات أالمم .وتعد
املوارد الب�شرية أ�هم عوامل �إنتاج املعرفة ون�شرها وا�ستثمارها .وتقود هذه املوارد فئة
موهوبة ومبدعة ومبتكرة ،لذلك كله أ��صبحت رعاية املوهبة وا إلبداع من أ�هم عوامل
النهو�ض احل�ضاري والتنمية ال�شاملة لكل املجتمعات .وباتت هذه املجتمعات تت�سابق
على االهتمام بهذه الرعاية والتناف�س يف ا�ستقطاب املوهوبني واملبدعني.

لقد اهتمت م ؤ��س�سة امللك عبدالعزيز
ورجاله للموهبة وا إلبداع بهذه التغريات
العاملية وقامت بدرا�ستها ،انطالق ًا من
�إ�سهاماتها يف جهود اململكة يف التوجه
نحو جمتمع املعرفة ،هذه اجلهود التي
تتمثل يف تنفيذ ا�سرتاتيجيات وطنية
طموحة يف العلوم والتقنية ،وال�صناعة،
وتقنية املعلومات واالت�صاالت ،وتطوير
التعليم العام ،والتعليم العايل ،ويف املدن
االقت�صادية التي تعتمد على املعرفة،
وبرامج االبتعاث اخلارجي ،وغريها من
مبادرات وم�شاريع.

ودعم االبتكار ،والتقدم باململكة نحو
م�ستويات رفيعة يف هذا املجال ،كما
لل�سهام يف هذا التقدم على
ت�سعى إ
امل�ستويات العربية وا إل�سالمية والعاملية.
وقد أ�عدت امل ؤ��س�سة م ؤ�خر ًا «ا�سرتاتيجية
وخطة املوهبة وا إلبداع ودعم االبتكار»
التي أ�قرها خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز رئي�س
امل ؤ��س�سة بتاريخ1429/10/10هـ املوافق
2008/10/10م .وقد ا�ستند �إعداد
اال�سرتاتيجية أ�ي�ض ًا �إىل جتارب الدول
املتميزة يف رعاية املوهبة وا إلبداع ،حيث
قام خرباء امل ؤ��س�سة بدرا�سة ع�شرين
جتربة دولية درا�سة تف�صيلية ،كما
قاموا بزيارات ميدانية ل�ست دول منها.
وقد ا�شتملت اال�سرتاتيجية على ر ؤ�ية
م�ستقبلية «ر ؤ�ية 1444هـ2022/م» هي:
« أ�ن ت�صبح اململكة جمتمع ًا مبدع ًا فيه
من القيادات والكوادر ال�شابة املوهوبة

كما قامت امل ؤ��س�سة ب�إجراء الدرا�سات
حول الو�ضع الراهن للموهبة وا إلبداع
يف اململكة ودورهما يف دعم االبتكار
ويف عملية التنمية والنهو�ض احل�ضاري.
وت�سعى امل ؤ��س�سة �إىل جماراة التطورات
العاملية يف االهتمام باملوهبة وا إلبداع
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واملبتكرة ذات التعليم والتدريب املتميز
ما يدعم التحول �إىل جمتمع املعرفة
وحتقيق التنمية امل�ستدامة» .كما ا�شتملت
على أ�هداف حمددة وبرامج تنفيذية
�شرعت امل ؤ��س�سة يف تنفيذها.
و�إنه ملن دواعي ال�سعادة أ�ن تتعاون
م ؤ��س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة
وا إلبداع مع املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم يف �إعداد اال�سرتاتيجية
العربية للموهبة وا إلبداع يف التعليم
العام لتنفيذ تو�صيات امل ؤ�متر ال�ساد�س
لوزراء الرتبية والتعليم العرب الذي عقد
حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل ابن عبدالعزيز يف الريا�ض
عام 1429هـ2008/م .وقد جرى هذا
ا إلعداد وفق منهجية علمية اعتمدت
على درا�سات و أ�وراق قدمت خ�صي�ص ًا
لها ،كما ا�ستندت �إىل معلومات ُجمعت

من خالل مراجعة �شاملة للدرا�سات والبحوث املت�صلة باملوهبة وا إلبداع ،وتعرف أ�ف�ضل
املمار�سات والتجارب العاملية ،ومن حتليل الو�ضع الراهن يف الدول العربية ،ثم حتديد
الق�ضايا أال�سا�سية املوجودة يف جمال رعاية املوهبة وا إلبداع يف الدول العربية ،وهذا ما
أ�ف�ضى �إىل حتديد الر ؤ�ية امل�ستقبلية (2025م) ،أ
والهداف العامة وال�سيا�سات التنفيذية
لتحقيق هذه أالهداف و أ�خري ًا الربامج وامل�شاريع على امل�ستويني العربي والوطني لتنفيذ
هذه اال�سرتاتيجية ،وقد اقرتحت اال�سرتاتيجية م ؤ��شرات لقيا�س مدى التقدم يف تنفيذها
و�آلية ملتابعة هذا التنفيذ وتقوميه.
�آملني أ�ن تكون هذه اال�سرتاتيجية مفيدة للدول العربية يف توجهها نحو جمتمع املعرفة
ونحو نه�ضة ح�ضارية يقودها أ�بناء هذه أالمة املوهوبني واملبدعني واملبتكرين.
وي�سر امل ؤ��س�سة أ�ن ت�شكر جميع الذين أ��سهموا يف �إعداد هذه اال�سرتاتيجية العربية من
خرباء قاموا ب�إعداد الدرا�سات أ
والبحاث التمهيدية ،و�آخرين قاموا ب�صياغة وثيقة
اال�سرتاتيجية ،وخرباء عملوا على مراجعة هذه الوثيقة والرقي بها �إىل امل�ستوى الذي
و�صلت �إليه.
واهلل ويل التوفيق.
والبداع
م ؤ��س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة إ
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مقدمة:

وبنا ًء على ذلك فقد و�ضعت دول
عديدة ا�سرتاتيجيات لرعاية املوهبة
وا إلبداع ،وبد أ�ت تتوطد لديها يف هذا
املجال ممار�سات مثلى ،كما ات�ضحت
ال�سيا�سات التنفيذية املتبعة لهذا الغر�ض
فكثرُ ت الربامج الوطنية لرعاية املوهبة
وا إلبداع ،وحددت تعاريف املوهوبني
واملبدعني ،واعتمدت �آليات للك�شف
عنهم ،كما و�ضعت �إجراءات وعمليات
حمددة لرعايتهم ،وذلك يف كافة مراحل
العمر بدء ًا مبرحلة ما قبل املدر�سة
وحتى �سن الر�شد .كما ُيتاب ُع �إجنازهم
فيما بعد املرحلة التعليمية .ومن أ�هم
هذه ا إلجراءات والعمليات �إعداد
املعلمني ومديري املدار�س واملر�شدين
يف جمال رعاية املوهبة وا إلبداع.
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ي�شهد العامل حتوالت جذرية يف التوجه نحو ما ي�سمى بـ»جمتمع املعرفة» وت�شتمل
هذه التحوالت على تغريات يف معظم نواحي احلياة .فمن الناحية االقت�صادية
أ��صبح النمو يعتمد على عامل املعـرفة ومنهـا العلـوم والتقنيـة ور أ��س املـال
الفكـري أ�كرث من اعتماده على ر أ��س املال املادي أ�و العمالة ،وهذا ما ي�سمى
بالتحول نحو االقت�صاد القائم على املعرفة .ومن الناحية التنموية االجتماعية
أ��صبح جمتمع املعرفة الذي ينتجها وين�شرها وي�ستثمرها هو املجتمع احلديث
الذي يكتـب لـه النمـو والتطـور والتقـدم .أ�مـا من الناحية الثقافية ف�إن العوملة
تهدد الثقافات التي ال حتميها موارد ب�شرية معرفية مبتكرة ون�شطة وواعية.
وتعد املوارد الب�شرية العن�صر أال�سا�س يف هذا التحول الكبري ،وخا�صة منها
املوارد املوهوبة واملبدعة واملبتكرة .لذلك فقد زادت الدول كافة من اهتمامها
برعاية املوهبة وا إلبداع .ويع ُّد املوهوبون واملبدعون قادة هذا التحول اجلذري
يف أالن�شطة التنموية االقت�صادية واالجتماعية كافة.
وتهدف اال�سرتاتيجية العربية للموهبة
وا إلبداع يف التعليم العام �إىل و�ضع
اخلطط واملبادرات القومية والوطنية
وتنفيذها ومتابعتها للت�صدي للم ؤ�ثرات
وللتحديات التي تواجه الدول العربية يف
جمال الرتبية والتعليم وذلك مع التوجه
نحو جمتمع املعرفة واالقت�صاد القائم
على املعرفة.
وتقدم هذه اال�سرتاتيجية �إطار ًا للعمل
يف الدول العربية لرعاية املوهبة
وا إلبداع� ،إذ تر�سم ر ؤ�ية للنتائج املرجوة
من هذا العمل قبل عام 2025م.
وت�شتمل اال�سرتاتيجية على أ�هداف
عامة من امل أ�مول حتقيقها تدريجي ًا
خالل املدة املر�سومة ،كما ت�شتمل

على �سيا�سات تنفيذية ي ؤ�دي تنفيذها
�إىل حتقيق هذه أالهداف العامة .وقد
احتوت اال�ستــراتيجية  -أ�ي�ض ًا  -علـى
برامج وم�شاريع ا�سرت�شادية مقرتحة
على امل�ستويني العربي والوطني.
ويورد هذا امللخ�ص أ�هم عنا�صر هذه
اال�سرتاتيجية.
أ�عدت اال�سرتاتيجية العربية للموهبة
وا إلبداع يف التعليم العام تنفيذ ًا لربامج
املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،وتنفيذ ًا لتو�صية امل ؤ�متر
ال�ساد�س لوزراء الرتبية والتعليم
العرب الذي عقد يف مدينة الريا�ض يف
الفرتة من 1429/2/24-23هـ املوافق
2008/3/2-1م ،وعم ًال ببيان الريا�ض

ال�صادر عن هذا امل ؤ�متر .وقد مت هذا ا إلعداد بالتعاون بني
املنظمة وم ؤ��س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة وا إلبداع،
بنا ًء على مذكرة التفاهم املربمة بينهما بتاريخ 1429/7/5هـ
املوافق 2008/7/8م ،وا�ستند �إعداد اال�سرتاتيجية �إىل
درا�سات قامت املنظمة بتكليف خرباء إلعدادها ،وكذلك �إىل
أالوراق التي قدمت يف م ؤ�متر الوزراء امل�شار �إليه أ�عاله� ،إ�ضافة
�إىل درا�سات قامت بها امل ؤ��س�سة .وتتكامل هذه اال�سرتاتيجية
مع خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي التي اعتمدتها قمة
دم�شق يف �شهر ربيع أالول 1429هـ -مار�س 2008م.
وبن ّيت اال�سرتاتيجية وفق منهجية علمية �إذ انطلقت من حتديد
الو�ضع الراهن لرعاية املوهبة وا إلبداع يف الوطن العربي ،ومن
درا�سة مقارنة مع أ�ف�ضل املمار�سات العاملية وجتارب الدول
املتقدمة ،ثم جرى حتليل لهذا الو�ضع الراهن لبيان نقاط
القوة ،والفر�ص ،والتحديات ،وحتديد الق�ضايا أال�سا�سية يف
رعاية املوهبة وا إلبداع .وملعاجلة هذه الق�ضايا ر�سمت ر ؤ�ية
2025م ،و أ�هداف ًا عامة مع �سيا�سات تنفيذية لتحقيقها،
و أ�خري ًا و�ضعت برامج ا�سرت�شادية ميكن حتقيق أالهداف
من خالل تنفيذها .وقد اعتمدت املنهجية �إطار ًا عام ًا يركز
على املوهوب واملبدع من حيث التخطيط لرعايته ،وامل ؤ��س�سات
الالزمة لذلك ،ثم دور أ�ولياء أالمور ،ثم تطوير منظومة التعليم
وت أ�هيل املعلم ،و أ�خري ًا دور املجتمع .وقد اعتمدت الر ؤ�ية التالية
لال�سرتاتيجية « الو�صول �إىل منظومة للرتبية والتعليم يف �إطار
بيئة اجتماعية ترعى املوهبة وا إلبداع يف الوطن العربي ،من
الطفولة �إىل الر�شد ،ويف جماالت ا إلبداع كافة ،تنتج القيادات
أ
والطر (الكوادر) ال�شابة املوهوبة واملبتكرة التي ت�سهم يف
حتويل املجتمع العربي �إىل جمتمع املعرفة ،وتنمية االقت�صاد
املناف�س القائم على املعرفة ،وذلك قبل عام 2025م».
�إن حتقيق الر ؤ�ية اخلا�صة برعاية املوهبة وا إلبداع والعناية

بهما يتطلب الو�صول �إىل أ�حد ع�شر هدف ًا عام ًا ميكن �إجنازها
من خالل تنفيذ برامج وم�شاريع ا�سرتاتيجية على امل�ستويني
العربي والوطني .وتتجه هذه أالهداف وفق أ�ربعة حماور ،هي:
اعتماد ا�سرتاتيجيات وطنية عربية لرعاية املوهبة وا إلبداع
و�إيجاد جهات وطنية ملتابعة تنفيذها ،وحت�سني الفر�ص
املتوافرة يف جمال تعليم املوهوبني وتو�سيعها ،وزيادة وعي
املجتمع بدور املوهبة وا إلبداع واالبتكار ،وا إل�سهام يف زيادة
النمو وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف الدول العربية .والهدف
العام هو حالة تعمل اال�سرتاتيجية على الو�صول �إليها ،وهو لي�س
�آلية تنفيذية ،وهذه أالهداف هي:
( )1وجود ا�سرتاتيجيات وطنية معتمدة لرعاية املوهبة وا إلبداع
يراعى تنفيذها �ضمن خطط التنمية الوطنية ،وخطط تطوير
التعليم العام.
( )2وجود جهة وطنية فاعلة ترعى املوهبة وا إلبداع ،وتعمل على
تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية يف هذا املجال ،وتتابع تطور أالداء.
( )3قيام تعاون عربي من�سق ،ينجح يف تبادل اخلربات بني
الدول العربية ،وتنظيم أالن�شطة امل�شرتكة لفائدة اجلميع.
( )4انت�شار �آليات الك�شف عن املوهوبني واملبدعني يف منظومة
التعليم العام العربي ،وفق مقايي�س حديثة.
( )5الو�صول �إىل م�ستوى متقدم يف �إعداد املعلمني يف جماالت
رعاية املوهبة وا إلبداع ،و�إعداد معلمي املوهوبني ،وتوفري أالطر
(الكوادر) العاملة يف جمال رعاية املوهبة وا إلبداع.
(َ )6ت َو ُّط ُد برامج متقدمة عالية النوعية ،ابتدا ًء من الطفولة
املبكرة حتى �سن الر�شد ،لرعاية أال�شخا�ص املوهوبني على
امتداد مراحل العمر مع تراكمية وتكاملية هذه الربامج يف
منظومة التعليم العام العربي.
( )7توفر برامج الرعاية جلميع أالفراد املوهوبني ،على
اختالف خلفياتهم االقت�صادية واالجتماعية واجلغرافية ويف
املجاالت كافة.
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( )8ت ََر ُّ�سخُ القناعة لدى جميع املهتمني
واملعنيني الرئي�سني و�صانعي القرار
و�ضمان موافقتهم ،لت أ�مني الدعم
الدائم لتنفيذ هذه اال�سرتاتيجية.
( )9انت�شار الوعي ب أ�همية املوهبة
وا إلبداع يف املجتمعات العربية وبدورهما
يف النهو�ض احل�ضاري ويف ا إل�سهام يف
عملية التنمية.
( )10الو�صول �إىل جيل من قادة
امل�ستقبل يف املجتمع العربي ،وانت�شار
تبني الربامج اخلا�صة لن�سبة مهمة
وكبرية من الطلبة العرب املوهوبني
الالزمة لهذا الهدف.
( )11الو�صول �إىل برامج لرعاية املوهبة
وا إلبداع ذات حمتوى يطور اهتمامات
ومهارات مبكرة عند املتعلمني يف
جماالت تخدم متطلبات التنمية.
انطالق ًا من م ؤ��شرات حتليل الو�ضع
الراهن واال�ستنتاج الذي مت للق�ضايا
الرئي�سة ،أ
والهداف العامة ،ر�سمت
جملة ال�سيا�سات التنفيذية التي ميكن
القيام بها للو�صول �إىل الر ؤ�ية امل�ستقبلية،
وبناء جتارب عربية رفيعة امل�ستوى يف
ميدان تربية املوهوبني واملبدعني ،وهذه
ال�سيا�سات التنفيذية ا�سرت�شادية ميكن
لكل دولة عربية تطبيق املالئم منها
ألو�ضاعها اخلا�صة أ�و اال�ستئنا�س بها
لتطوير خططها اخلا�صة ،وقد ذكرت
حتت كل �سيا�سة تنفيذية ا إلجراءات
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املتبعة عادة لتنفيذها ،وبلغ عدد هذه
ال�سيا�سات التنفيذية (� )35سيا�سة.
ولتحقيق أالهداف العامة من خالل
اعتماد ال�سيا�سات التنفيذية اخلا�صة
بكل هدف و�ضعت جمموعة من الربامج
وامل�شاريع للتنفيذ على امل�ستويني الوطني
والعربي.
�إن مدة تنفيذ اال�سرتاتيجية العربية
للموهبة وا إلبداع يف التعليم العام متتد
حتى عام 2025م .ومن امل أ�مول أ�ن يتابع
تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية دوري ًا ،ويع ُّد
عقد ور�شة عمل عربية كل �سنتني ملتابعة
التنفيذ .كما تقوم املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم ب�شكل دوري
مبواءمة أ�و حتيني هذه اال�سرتاتيجية
تبع ًا للم�ستجدات العربية والعاملية� .إن
قيا�س امل ؤ��شرات املقرتحة على امل�ستوى
الوطني وجمعها يف قاعدة معلومات
عربية من ا آلليات التي أ�و�صى بها
االجتماع ال�ساد�س لوزراء الرتبية
والتعليم العرب.
وت�شتمل وثيقة اال�سرتاتيجية على
�سبعة ف�صول يعر�ض أالول تعاريف
امل�صطلحات أال�سا�سية يف جمال رعاية
املوهبة وا إلبداع ،كما يقدم مالمح
لنماذج م�ضيئة للموهبة وا إلبداع يف
التاريخ العربي ا إل�سالمي ،أ�ما الف�صل
الثاين فيبني خلفية هذه اال�سرتاتيجية

ودواعي و�ضعها واملنهجية التي اتبعت
يف ر�سمها .أ�ما الف�صل الثالث فيتطرق
ألهمية رعاية املوهبة وا إلبداع ودورها
املتزايد يف عملية التنمية والتقدم.
ويقدم الف�صل الرابع عر�ض ًا لتجارب
جمموعة من دول العامل يف رعاية
املوهبة وا إلبداع ليخل�ص �إىل قوا�سم
م�شرتكة بني هذه التجارب ،ثم يركز
على جتارب �ست دول خمتارة لي�صف
فل�سفة كل منها يف رعاية املوهبة
وا إلبداع وهيكلية نظامها .أ�ما الف�صل
اخلام�س فيلخ�ص الو�ضع الراهن
للموهبة وا إلبداع يف الوطن العربي
ويحلل هذا الو�ضع مبين ًا نقاط القوة
وال�ضعف والفر�ص والتحديات ،ثم
يختم با�ستنتاج أ�هم الق�ضايا التي جتب
معاجلتها لدفع العمل يف رعاية املوهبة
وا إلبداع يف الدول العربية .ويو�ضح
الف�صل ال�ساد�س عنا�صر اال�سرتاتيجية
منطلق ًا من الر ؤ�ية� ،إىل أالهداف العامة،
فال�سيا�سات التنفيذية مع �إجراءات كل
منها .وقد خ�ص�ص الف�صل ال�سابع
أ
والخري لبيان �سبل تنفيذ اال�سرتاتيجية
و�آليات متابعة حتقيقها ،مبا يف ذلك
مناذج لربامج وم�شاريع على امل�ستويني
العربي والوطني .من جهة أ�خرى احتوت
اال�سرتاتيجية على الئحة مبجموعة من
امل ؤ��شرات التي ميكن اعتمادها ملتابعة
ح�سن أالداء يف تنفيذ اال�سرتاتيجية.
و أ�خري ًا ذيلت اال�سرتاتيجية بعدد من

املالحق املهمة ،تبني البعد العربي والدويل للموهبة وا إلبداع،
�إ�ضافة �إىل أالبعاد املفاهمية والعلمية وامل�صطلحية.
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الفصل األول :تعاريف ،ونماذج عربية إسالمية مضيئة

تعاريف

وفيما يلي ملحة عن بع�ض التعاريف
اخلا�صة بهذا املفهوم:

أو ًال :مفـهـوم المـوهبـة
والموهوب:

الموهبة :هي قدرة فطرية أ�و ا�ستعداد
موروث يف جمال واحد أ�و أ�كرث من
املجاالت العقلية وا إلبداعيــة واالجتماعيــة
القياديــة والفنيــة واحلركية وغريها
العديد من املواهب اخلا�صة ،واملوهبة
حتتاج �إىل بيئة مالئمة كي تنمو وتتطور
وليتم اكت�شافها و�صقلها حتى ميكن أ�ن
تظهر على �شكل �إجنازات �إبداعية.

الموهوب :هو كل من ميتلك قدرة أ�و
قدرات ا�ستثنائية و أ�دا ًء عالي ًا غري عادي
مقارنة بالفئة العمرية التي ينتمي �إليها
يف جمال أ�و أ�كرث من املجاالت العقلية
أ�و أالكادميية أ�و ا إلبداعية أ�و القيادية أ�و
الفنية أ�و احلركية ،وذلك بداللة أ�دائه
يف االختبارات أ�و املقايي�س أ�و ا إلجنازات
ذات العالقة بتميزه.
خصائص الموهوبين :املوهوبون

24

االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام

يعد مفهوم املوهبة وا إلبداع من املفاهيم التي ال يوجد اتفاق بني الباحثني واملخت�صني
عليها عاملي ًا أ�و �إقليمي ًا� ،إمنا توجد مفاهيم وتعريفات منت وتطورت مع منو البحوث
والدرا�سات العلمية وتطورها يف جمال التكوين الذهني والقيا�س ،وكذلك من خالل
تطور نواحي احلياة االقت�صادية واالجتماعية والتقنية.
من الطالب ميثلون فئة خا�صة من
الطالب تتمتع بقدرات خا�صة تفوق ما
لدى أ�قرانهم العاديني ،ومن خ�صائ�صهم
ما يلي :يتعلمون مبعدل أ��سرع من غريهم،
ولديهم قدرة على املثابرة وعلى ا إلبداع،
ولديهم مرونة يف التفكري ،وميلكون ثروة
لغوية ،ولديهم �إطالع وا�سع ،ويحافظون
على تركيزهم لفرتة أ�طول ،وي�ضعون
ألنف�سهم معايري عالية يلتزمون بها.
الموهوب متدني التحصيل:

هو الطالب الذي ميتلك ا�ستعداد ًا أ�و
قدرة عقلية عالية (ذكا ًء مرتفع ًا) ولكن
حت�صيله الدرا�سي أ�قل من امل�ستوى
املتوقع ملن هم يف م�ستوى قدرته العقلية.
وقد يكون تدين التح�صيل عائد ًا لعوامل
اجتماعية أ�و تربوية أ�و ج�سمية � ...إلخ،
وقد ي�ستمر تدين التح�صيل عدة �سنوات
�إن مل يتلق الطالب امل�ساعدة املنا�سبة،
كما قد يكون مق�صور ًا على مادة درا�سية
بعينها أ�و أ�كرث.

ثاني ًا :مفهوم اإلبداع:

اإلبداع :عملية دمج وتركيب ما هو

جديدة ،ويعتمد على املثابرة وا إلتقان ،وهو التفكري الذي يقود �إىل
الو�صول �إىل عالقات جديدة بني املفاهيم أ
والفكار امل أ�لوفة ،أ�و �إىل
حلول مل�شكالت قائمة با�ستخدام أ��ساليب مرنة غري م أ�لوفة .والتفكري
ا إلبداعي هو منط من التفكري غري املحدد ب�سقف ،وميكن و�صفه
ب أ�نه متباعد ،وتخيلي ،ويت�سم أ�ي�ض ًا أ
بال�صالة واجلدة.
وعادة يجري االهتمام ب أ�ربعة جوانب يف جمال ا إلبداع هي:
القدرات ا إلبداعية ،وخ�صائ�ص ال�شخ�صية املبدعة ،والعمل
للبداع.
ا إلبداعي ،والبيئة املنمية إ

قائم ومعروف من معلومات للخروج
ب�شيء جديد له قيم ًة عالية مبوجب
املعايري الثقافية املجتمعية ال�سائدة،
وقد يكون هذا اجلديد فكرة أ�و طريقة
أ�و منتج ًا .ويعد ا إلبداع أ�حد مكونات
املوهبة املهمة ،فهو م ؤ��شر على قدرة
الفرد على �إنتاج أ�فكار جديدة ،أ�و الربط
بني أ�فكار �سابقة بطريقة جديدة،
وهو ( أ�ي ا إلبداع) عملية عقلية معقدة
ي�صعب قيا�سه .ويعتـ ــمد ا إلب ـ ــداع على
ما ي�سـ ــمى بالتفكي ــر املت�شعب وهو
خالف التفكري التقاربي ال�شائع يف
املدار�س ،وا إلبداع يف النهاية هو قدرة
الفرد على ابتكار �شيء جديد له قيمة،
وهو �إنتاج اجلديد النادر املختلف املفيد
�سواء أ�كان فكر ًا أ�م عم ًال.

( )1قدرات معرفية وهي:
القدرة على ا�ستيعاب النظام العلمي للتفكري �سواء أ�كان بحثي ًا
أ�م تنموي ًا يغري الواقع ،أ�م تقني ًا ،أ�م نقدي ًا يك�شف امل�ضمر (غري
املعلن) ،أ�م توقعي ًا يراعى مطالب امل�ستقبل ويع ُّد لها.
القـدرة عـلـى حتليـل مـا ي�صعـب تفكيكــه وتـركيـب مــا
ي�صعــب ا�صطناعه.
القدرة على متثل اخلربة الرتبوية أ�ي ربط ثنائية (الفعل/
نتيجته) كوحدة فكرية.

التفكير اإلبداعي :هو ن�شاط عقلي
يهدف �إىل التو�صل �إىل نواجت أ��صيلة مل
تكن معروفة �سابق ًا ،وهو حالة ذهنية تت�سم
بالغزارة والتعقيد يف املجاالت املعرفية،
وب�شكل أ�دق �إنه القدرة على ر ؤ�ية العالقات
والرتابطات بني أالفكار واملعلومات
أ
وال�شياء وا�ستنتاج أ�و اكت�شاف أ��شياء

( )2قدرات �إنتاجية تتعلق مبا يلي:
الطالقة :تعرف الطالقة ب أ�نها القدرة على توليد عدد
كبري من البدائل أ�و أالفكار أ�و امل�شكالت أ�و اال�ستعماالت عند
اال�ستجابة ملثري أ�و �س ؤ�ال حمدد خالل مدة زمنية حمددة.
وعلى هذا ،فال�شخ�ص الذي ي�ستطيع أ�ن يعطي ع�شر أ�فكار أ�و
ا�ستعماالت أ�و بدائل أ�و مرتادفات يف دقيقة واحدة مث ًال يع ُّد
أ�كرث طالقة من ال�شخ�ص الذي يعطي �سبع أ�فكار أ�و ا�ستعماالت

البداع:
القدرات التي يقوم عليها إ
تقوم عملية التفكري ا إلبداعي على أ�ربع جمموعات من القدرات
هي:

أ�و بدائل أ�و مرتادفات .وتوجد أ�ربعة أ�نواع من الطالقة هي:
الطالقة اللفظية ،وطالقة أالفكار ،والطالقة التعبريية،
وطالقة أال�شكال.
املرونة :هي القدرة على توليد أ�و �إنتاج عدد متنوع من أالفكار
أ�و اال�ستجابات ،والتحول من نوع معني من التفكري �إىل �آخر،
وهذه املهارة تت�ضمن القدرة على تغيري اجتاه التفكري ،وعلى
التحرر من الو�ضع الذهني أ�و احلالة العقلية أ�و الثبات الوظيفي
الذي يكون عليه العقل يف غالب أالحيان عند معاجلة فكرة أ�و
م�شكلة معينة .وتتيح هذه القدرة للفرد ر ؤ�ية أال�شياء من زوايا
وجوانب خمتلفة ،وبالتايل ي�ستجيب لها بطرق متنوعة .ف�إذا
كانت الطالقة تتحدد يف �ضوء عدد اال�ستجابات التي ينتجها
الفرد يف فرتة زمنية حمددة ف�إن املرونة تتعلق مبدى تنوع هذه
اال�ستجابات.
أال�صالة التي تبدو يف طرح أ�فكار جديدة أ��صيلة ،والقيام
مببادرات مل ي�سبق �إليها.
االهتمام بالدقائق والتفا�صيل لتقدمي �إ�ضافات وتفا�صيل
جديدة لفكرة معينة أ�و موقف ما موجود.
( )3قدرات تقوميية وهي:
الق ــدرة علــى و�صــف اجل ــوانب الب�شـ ــرية واملاديــة
والتنظيميـ ـ ــة يف املوقف.
القدرة على اكت�شاف العوامل امل ؤ�ثرة يف كل من عنا�صر
املوقف والعالقات بينها.
القدرة على توقع النجاح وتعاقب أالحداث.
القدرة على ت�صويب ال�سلوك أ�و الفعل أ�و الكالم أ�و
أال�شياء.
( )4قدرات نقدية وهي:
القــدرة على ك�ش ـ ــف بواطن أالمور يف الكالم املقـروء أ�و
امل�س ــموع أ�و املكتوب.
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القدرة على االنحياز �إىل الفكرة على
أ��س�س من تفتح الذهن و�إعمال العقل.
القدرة على ا إلجابة عن ثالث
جمموعات من أال�سئلة :االب�ستمولوجية
وهي عن م�صدر املعرفة وعالقة من
يعرف مبا يعرفه ،واالك�سيولوجية وهي
عن قيم العارف ،و أالنطولوجية وهي عن
طبيعة املعرفة.

ثالث ًا :طـرائـق
الكشف عـن الموهوبين
والمبدعين:

لقد تعددت طرائق الك�شف عن املوهوبني
واملبدعني وتنوعت يف الع�صر احلديث
من حيث أ�دواتها وطبيعتها ومظهر
املوهبة أ�و ا إلبداع ومن أ�هم الطرائق:
مالحظات الوالدين ،وتر�شيحات
أالقران ،ومقايي�س الذكاء ،وتر�شيحات
املعلمني ،واالختبارات التح�صيلية،
وتر�شيح الطالب لنف�سه (الرت�شيح
الذاتي) ،واختبارات التفكري ا إلبداعي،
واختبارات اال�ستعداد ،واختبار املقالة،
واملقابلة ال�شخ�صية ،وقوائم ر�صد
اخل�صائ�ص ال�سلوكية ،وور�ش العمل أ�و
العمل امليداين.

رابع ًا :رعاية الموهوبين
والمبدعين:

تنمو املوهبة نتيجة �إ�سهام ثالث
جمموعات من العوامل هي العوامل
ال�شخ�صية التي تخ�ص الفرد املوهوب،

26

االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام

وعوامل البيئة املحيطة بالفرد املتمثلة
أ
بال�سرة واملدر�سة واملجتمع ،وعوامل
التدريب واملمار�سة والتعلم الذاتي.
أ�ما أ�نواع الرعاية فت�شتمل على الرعاية
أال�سرية والرعاية املدر�سية أ�و التعليمية،
والرعاية النف�سية أ�و ا إلر�شادية مبا فيها
أ��شكال امل�ساندة والدعم املختلفة.

خامس ًا :عوامل تؤدي إلى
رعاية اإلبداع واستثماره:

تتحقق رعاية ا إلبداع عندما يقوم النظام
التعليمي ب أ�مور أ��سا�سية أ�همها :ت�شخي�ص
الطلبة املبدعني والك�شف عنهم وفق
اختبارات ومقايي�س علمية ،وت أ�هيل املعلم
الكفء لتعليم املبدعني الذي البد أ�ن تتوافر
فيه خ�صائ�ص و�صفات حمددة ،و�إعطاء
م�ساحة من احلرية منا�سبة للطلبة إلنتاج
أ�فكار �إبداعية جديدة وجتريبها ،والقيام
بتنفيذ برامج لرعاية املبدعني وفق أ��س�س
علمية� ،إ�ضافة لوجود مناهج درا�سية
منا�سبة و�إدارة تربوية م ؤ�هلة ،ي�ضاف
�إىل ذلك كله توفري املوارد املادية الالزمة
والو�سط أال�سري واملجتمعي الداعم.
�إن اال�ستفادة من تربية ا إلبداع يف مراحل
التعليم العام ت�ستلزم الربط الوثيق بني
امل ؤ��س�سات الرتبوية وم ؤ��س�سات ا إلنتاج
يف املجتمع :مناهج وخطط ًا وتدريب ًا يف
مواقع العمل ،والرتكيز على التعليم املنتج
ربط ًا بني التعليم والعمل.
ومن أالهمية مبكان ن�شر االهتمام بالعلم
والتقنية وتكوين روح ا إلبداع فيهما،

وعلى امل ؤ��س�سات الرتبوية أ�ن تعمل على
تكوين املواقف واالجتاهات ا إليجابية
جتاه العمل واملهن ،وت�شجيع املبادرات
التي يبديها بع�ض الطلبة يف جمال
الن�شاطات العملية والتقنية و أ�ن تعنى
بالرتبية الفنية وت�شجيع الطالب على
�إنتاج أالدوات والتقنيات على اختالف
أ�نواعها بد ًال من ا�ستهالكها.

موهوبون
ومبدعون من
التراث العربي
اإلسالمي:

سادس ًا :برامج ومناهج
الرعاية:
تعتمد عادة أ�نواع عديدة من برامج
ومناهج رعاية املوهوبني واملبدعني
من أ��شهرها برامج التجميع وا إل�سراع
وا إلثراء ،ي�ضاف �إىل ذلك ممار�سات
�شائعة ك�إن�شاء املدار�س اخلا�صة
باملوهوبني ،و�إقامة املراكز الريادية،
وتقدمي املنح وعقد امل�سابقات و�إقامة
املعار�ض والندوات أ�و امل ؤ�مترات.

ومل يكتف املوهوبون واملبدعون العرب
وامل�سلمون با إلبداع النظري ،بل تقدموا
بابتكارات جديدة وتطبيقات عملية،
وطوروا تقنيات مهمة أ��سهمت يف التنمية
االقت�صادية واالجتماعية العربية
وا إل�سالمية والعاملية على م ِّر القرون ،منها
تقنيات العمارة والزجاج والن�سيج والري
والطب وال�صيدلة والعطور والورق� ...إلخ،
ولقد أ��شار ابن عبد ربه يف كتابه النفي�س
" العقد الفريد" �إىل أ�ن العلم حتى يكون
جدير ًا با�سمه كان البد أ�ن ينتقل من
مرحلة التح�صيل �إىل مرحلة التطبيق
العملي� ،إذ �إن العقل وديناميته ال العلم
املجرد يف ثباته و�سكونه هو حجر الزاوية
يف عملية البناء ا إلن�ساين.
وملا كان العقل ينم يف الغالب عن �إرادة
وكانت ا إلرادة تو�شك أ�ن تنح�صر يف
ا إلن�سان دون �سائر الكائنات احلية،

مل ت�صل أ�متنا العربية ا إل�سالمية �إىل الذروة يف أ�لقها احل�ضاري �إال عندما أ�كربت العلم
والعلماء املوهوبني واملبدعني ،واتخذت املنهج التجريبي أ�داة يف الو�صول �إىل احلقائق
والتثبت منها انطالق ًا من قول اهلل عز وجل يف كتابة الكرمي « وال ُ
تقف ما لي�س لك به
علم �إن ال�سمع والب�صر والف ؤ�اد كل أ�ولئك كان عنه م�س ؤ�وال» (ا إل�سراء ،)36:فدعت
�إىل التب�صر و�إعمال الفكر والتدبر يف الطبيعة والكون واحلياة ،وجعلت العقل يدور
حول أال�شياء ،في�شاهد الطبيعة والظواهر ،ويجرب وي�ضع قوانني الطبيعة ،ويكت�شف
كثري ًا من العلوم ،وقد َّمت ذلك كله على أ�يدي كوكبة من املوهوبني واملبدعني يف أ�متنا
من أ�مثال جابر ابن حيان يف الكيمياء ،والكندي مبتدع علم التعمية وا�ستخراج املعمى
(ال�شفرة وك�سرها وهي أ��سا�س أ�من املعلوماتية واالت�صاالت يف ع�صرنا احلايل)،
وال�شيخ الرئي�س ابن �سينا يف الطب ،واخلوارزمي مبتدع علم اجلرب ،وابن البيطار
يف النبات ،واحل�سن بن الهيثم يف ال�ضوء ،وابن ر�شد يف العقلنة ،وابن خلدون مبتدع
علم االجتماع ،وابن النفي�س مكت�شف الدورة الدموية � ...إلخ.
كانت املواجهة التي ت�شغل الثقافة العربية
لي�ست يف مواجهة ا إلن�سان بعقله للطبيعة
بخ�صائ�صها ابتغاء الو�صول �إىل قوانني
العلوم الطبيعية ،و�إمنا هي مواجهة
ا إلن�سان ب�إرادته للمجتمع ا إلن�ساين يف
فاعليته و أ�وجه ن�شاطه ابتغاء امل�شاركة
يف فعل موحد يو�صل �إىل أ�هداف تر�ضى
عنها القيم العليا على النحو الذي دعت
�إليه الر�سالة ا إل�سالمية ،وما النه�ضة
التي متت على أ�يدي العرب وامل�سلمني يف
خمتلف مناحي العلوم التطبيقية �إال نتيجة
للمنهج الذي ا�ستخدموه يف الربط بني
النظري والعملي على النحو الذي دعا �إليه
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،عندما قال:
« كل علم وبال على �صاحبه �إال من عمل به»
(رواه الطرباين يف الكبري) ،كما أ�ن ا إلمام
الغزايل أ��شار �إىل أ�ن العلم بال عمل جنون،
و أ�ن العمل بغري علم ال يكون.

ومن هنا كان منهج املعاينة وامل�شاهدة
واالختبار أ��سلوب ًا يف الو�صول �إىل حقائق
احلياة� ،إذ �إن حت�صيل املعارف يكون
بطريقة املعاينة والتجريب ولي�س بطريقة
النقل والقيا�س أالر�سطي.
وقد رعى املجتمع العربي ا إل�سالمي
املوهوبني واملبدعني بدء ًا باخللفاء والوالة
حيث يزخر التاريخ العربي ا إل�سالمي ب أ�مثلة
ال حت�صى يف هذا املجال ،مرور ًا ب أ��صحاب
املال �إذ جند أ�مثلة كثرية عن أ��سر قامت
برعاية العلماء املوهوبني واملبدعني ،و� ً
صوال
�إىل كثري من الوقف الذي ر�صد لطالبي
العلم يف خمتلف الع�صور وحتى يومنا
هذا .من جهة أ�خرى يزخر التاريخ العربي
وا إل�سالمي ب أ�خبار امل ؤ��س�سات العريقة التي
رعت العلم واحلكمة واملبدعني فيها ،مثل
بيوت احلكمة ودور العلم على مدار العامل
من أالندل�س �إىل اندوني�سيا.
االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام
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دواعي إعداد
االستراتيجية

لقد تبني للقادة العرب حتديات هذه املرحلة
فاعتمدوا يف قمتي الريا�ض يف عام 2007م
ودم�شق يف عام 2008م ،توجهات وا�ضحة
نحو االهتمام بالرتبية والتعليم وباللغة
العربية وبالثقافة العربية ا إل�سالمية.
كذلك ر أ�ى وزراء الرتبية والتعليم يف البالد
العربية يف م ؤ�مترهم ال�ساد�س ،املنعقد يف
الريا�ض يف الفرتة 1429/2/24-23هـ
املوافق 2008/3/2-1م� ،ضرورة �إيالء
املوهبة وا إلبداع االهتمام الذي ي�ستحقانه،
وو�ضع ا�سرتاتيجية عربية لرعايتهما.
�إن هذا كله ا�ستدعى �إعداد ا�سرتاتيجية
عربية للموهبة وا إلبداع يف التعليم العام
كي تتكامل مع اال�سرتاتيجيات العربية
أالخرى يف هذا املجال مثل ا�سرتاتيجية
تطوير الرتبية العربية ،وا�سرتاتيجية تعليم
الكبار يف الوطن العربي ،وا�سرتاتيجية
العلوم والتقنية ،وا�سرتاتيجية الطفولة
املبكرة ،وا�سرتاتيجية تطوير التعليم
العايل ،واخلطة ال�شاملة للثقافة العربية.
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متر أالمة العربية مبرحلة ت�شهد فيها تغريات عاملية جذرية يف كل نواحي احلياة،
وتطرح هذه التغريات م ؤ�ثرات وحتديات كبرية .فبا إل�ضافة للعوملة تتجه املجتمعات
عاملي ًا نحو «جمتمع املعرفة» كما يتحول االقت�صاد العاملي �إىل «اقت�صاد قائم على
املعرفة» ،وهذه التغريات ترتكز ب�شكل أ��سا�سي على تغريات يف عملية ت أ�هيل املوارد
الب�شرية وعلى تزايد يف أ�همية دور أالفراد املوهوبني واملبدعني من هذه املوارد .وعليه
ف�إن من دواعي �إعداد هذه اال�سرتاتيجية �ضرورة اال�ستجابة لهذه التغريات مع ما
تطرحه من فر�ص وحتديات للدول العربية� ،إذ أ��صبح اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري
أ�كرث اال�ستثمارات عائد ًا على التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
لقد اعتمدت منهجية علمية يف و�ضع هذه
اال�سرتاتيجية ركزت على مدخالت هذه
اال�سرتاتيجية وخمرجاتها ،كما انطلقت
من درا�سة الو�ضع الراهن العربي وحتليله
وحتديد الفجوات ،كما ا�ستفادت من
الدرو�س امل�ستقاة من جتارب بع�ض الدول
عاملي ًا .وقد اعتمدت املنهجية على تبني
�إطار عمل وا�ضح وحمدد ،ي أ�خذ بعني
االعتبار البيئة املحيطة وهيكلة أ�نظمة
التعليم ،كما ي أ�خذ بعني االعتبار أ�ي�ض ًا
العوامل امل ؤ�ثرة يف رعاية املوهبة وا إلبداع
أ�ي :ال�سيا�سات املعتمدة واجلهات املنظمة
وا آلباء و أ�ولياء أالمور واملعلمني واملجتمع
عامة .كما اعتمد هذا ا إلطار أ�ي�ض ًا على
دور املوهوبني واملبدعني يف دعم االبتكار
ويف ا إل�سهام يف عملية التنمية والتقدم.
وعلى الرغم من أ�ن نطاق عمل هذه
اال�سرتاتيجية هو التعليم العام ب�شكل
أ��سا�س� ،إال أ�ن طبيعة عملية رعاية املوهبة
وا إلبداع البد أ�ن تتطرق �إىل كل العوامل

امل ؤ�ثرة واملت أ�ثرة يف هذه العملية وبالتايل
البد لال�سرتاتيجية من التطرق لدور
القطاع اخلا�ص ودور املجتمع أالهلي
والتعليم العايل أ
وللبعاد االقت�صادية
امل ؤ�ثرة .كما البد لال�سرتاتيجية من
التطرق لعملية التن�سيق بني هذه
اجلهات كلها.
لقد ناق�ش امل ؤ�متر ال�ساد�س لوزراء الرتبية
والتعليم العرب الق�ضايا الرتبوية املتعلقة
برعاية املوهوبني يف الوطن العربي حتت
�شعار « تربية املوهوبني :خيار املناف�سة
أالمثل» وكان من التو�صيات التي خل�ص
�إليها االجتماع (امللحق رقم  )1مايلي:
(« )1دعوة الدول العربية �إىل و�ضع
خطط وطنية لرعاية املوهبة وا إلبداع
�ضمن اخلطط والربامج التنموية ال�شاملة
وتلك اخلا�صة بالرتبية والتعليم وفق
الت�شريعات اخلا�صة بكل دولة».
( )2الطل ــب م ــن املنظم ــة العربي ــة
للرتبيــة والثقافــة والعلــوم “و�ضع

للفادة
ا�سرتاتيجيــة عربيــة للموهبة وا إلبداع وخطة تنفيذية إ
منها يف �إعداد اخلطط الوطنية للدول العربية”.
كما �صدر عن االجتماع “بيان الريا�ض الرتبوي” (امللحق رقم )1
الذي دعا �إىل “ت أ�كيد وجوب العمل يف هذه املرحلة على االهتمام
برعاية املوهبة وا إلبداع ،وجعل ذلك خيار ًا ا�سرتاتيجي ًا لدعم
التنمية ومواجهة امل ؤ�ثرات والتحديات التي تفر�ضها املتغريات
الدولية ،مدركني أ�ن التحديات االقت�صادية التي مير بها العامل
لها �آثارها الكبرية على دول املنطقة ،و أ�ن اال�ستثمار يف القدرات
الب�شرية املوهوبة واملبدعة خيار حتمي لدعم منظومة التنمية
امل�ستدامة للمجتمعات القائمة على املعرفة .كما يلتزم وزراء
الرتبية والتعليم يف البالد العربية ب�إيالء املوهبة وا إلبداع ما
ي�ستحقان من اهتمام باعتبارهما ركيزتني أ��سا�سيتني من ركائز
الرتبية والتنمية ،وذلك من خالل اكت�شاف الكفاءات الب�شرية
املوهوبة واملبدعة يف البالد العربية ورعايتها وا�ستثمار قدراتها،
وو�ضع خطط ا�سرتاتيجية تتنا�سب مع طبيعة التحديات التي
تواجهها املجتمعات العربية ،وتبادل اخلربات يف هذه املجاالت
مع اال�ستفادة من جتارب الدول أالخرى لتحقيق تطور �شامل
وتنمية م�ستدامة يف وطننا العربي”.
هذا وت أ�خذ اال�سرتاتيجية بعني االعتبار التو�صيات ال�صادرة
عن االجتماع ،وذلك يف �سيا�ساتها وبراجمها.
وكانت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ,ممثلة يف
�إدارة الرتبية لديها ،قد قامت بتكليف عدد من اخلرباء العرب
بدء ًا من عام 2007م ب�إعداد جمموعة من الدرا�سات لتكون
نواة لهذه اال�سرتاتيجية ،وعددها خم�س درا�سات (امللحق
رقم  ،)5كما قامت بتكليف �سبعة من اخلرباء العرب ب�إعداد
درا�سات و أ�بحاث يف املوهبة وا إلبداع وقد قدمت خالل امل ؤ�متر
ال�ساد�س لوزراء الرتبية والتعليم العرب يف الريا�ض وهي مبينة
يف (امللحق رقم  .)5ي�ضاف �إىل ذلك قيام م ؤ��س�سة امللك
عبدالعزيز ورجاله للموهبة وا إلبداع بدرا�سة أ�دبيات املوهبة
وا إلبداع ودرا�سة جتارب الدول املتميزة يف رعاية املوهبة

وا إلبداع حيث در�ست جتارب ع�شرين دولة ،كما جرت زيارة
�ست دول منها زيارات ميدانية ،وتعد هذه الدرا�سات أ
والبحاث
من املراجع الرئي�سة لهذه اال�سرتاتيجية.
وقد أ�عدت اال�سرتاتيجية بحيث تكون أ�ي�ض ًا متوافقة مع ما
ت�ضمنته خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي التي اعتمدت
يف قمة دم�شق يف ربيع أالول 1429هـ /املوافق مار�س 2008م،
وقد جرى تعاون وتن�سيق إلعداد هذه اال�سرتاتيجية بني املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم وم ؤ��س�سة امللك عبدالعزيز
ورجاله للموهبة وا إلبداع وفق مذكرة تفاهم وقعت بينهما يف
القاهرة بتاريخ 1429/7/5هـ /املوافق 2008/7/8م .حيث
تعمل اجلهتان مع ًا على �إعداد هذه اال�سرتاتيجية و�إ�صدارها.
من جهة أ�خرى ،تتجاوب اال�سرتاتيجية العربية للموهبة
وا إلبداع يف التعليم العام مع ما ت�صبو �إليه جهود منظمات
�إقليمية وعاملية تعمل أ�ي�ض ًا على رعاية املوهبة وا إلبداع ،مثل
برنامج الرتبية لدى منظمة أالمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة ) (UNESCOالذي كان من ن�شاطاته عقد ور�شة عمل
�إقليمية لتكوين امل�سئولني عن املوهوبني عام 2003م ،وبالتعاون
مع أاللك�سو وا إلي�سي�سكو؛ ومثل جهود املنظمة ا إل�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة ) (ISESCOالتي من بينها �إعداد ا�سرتاتيجية
تطوير الرتبية يف البالد ا إل�سالمية ،وا�سرتاتيجية تطوير التعليم
اجلامعي يف العامل ا إل�سالمي؛ ومثل املجل�س العربي للطفولة
والتنمية ،ومن بينها امل�شروع العربي لتنمية ثقافة الطفل،
وخا�صة �صقل �شخ�صيته وتنمية قدراته ا إلبداعية واملعرفية
والوجدانية واالجتماعية� ،إ�ضافة �إىل جهود مكتب الرتبية
العربي لدول اخلليج مثل عقد “ندوة رعاية الطلبة املوهوبني يف
دول اخلليج العربية” ،و�إ�صدار درا�سة بعنوان “الطلبة املوهوبون
يف التعليم العام بدول اخلليج العربي :أ��ساليب اكت�شافهم و�سبل
رعايتهم” ،وتنظيم “ندوة أ��ساليب اكت�شاف املوهوبني ورعايتهم
يف التعليم أال�سا�سي يف دول اخلليج العربية”.
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منهجية وضع
االستراتيجية:

اتبعـت منهجية علمية وعملية يف �إعداد هذه اال�سرتاتيجية (انظر ال�شكل  -1أ� وال�شكـل
-1ب) التي انطلقت من حتديد املفاهيم وانتهت باقرتاح برامج وم�شاريع تنفيذية
وذلك وفق املراحل التالية:

(�	)1إعداد درا�سات حتديد املفاهيم العلمية للموهبة وا إلبداع
وعالقتها باالبتكار.
(�	)2إعداد درا�سات حول أ�همية املوهبة وا إلبداع يف عملية
التنمية و أ�بعادها يف التوجه نحو جمتمع املعرفة واالقت�صاد القائم
عليها.
(�	)3إجراء م�سح لبع�ض جتارب الدول املتقدمة وبع�ض الدول
النامية التي لها ال�سبق يف جمال دعم املوهبة وا إلبداع ويبني
(امللحق رقم  )3ملخ�ص ًا لنتائج هذا امل�سح ،كما جرى أ�ي�ض ًا
درا�سة مقارنة مع �ست دول خمتارة وفح�ص ممار�ساتها املثلى
وهي كوريا اجلنوبية ،و�سنغافورا ،وماليزيا ،وبريطانيا ،وفنلندا،
و�سوي�سرا.
( )4درا�سة الو�ضع الراهن لرعاية املوهبة وا إلبداع يف الوطن
العربي وحتليل هذا الو�ضع ال�ستنتاج نقاط القوة وال�ضعف
والتحديات والفر�ص املتوفرة فيه ،و َت َع ُّرف التحديات التي تواجهه،
والفر�ص املتاحة لرعاية املوهبة وا إلبداع ،وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن
هناك درا�سات تقوميية وطنية أ�جريت يف ال�سنوات أالخرية يف
عدد من الدول العربية مثل :اململكة العربية ال�سعودية ،واململكة
أالردنية الها�شمية ،ومملكة البحرين ،ودولة الكويت ،ودولة
ا إلمارات العربية املتحدة ،وذلك ب�إ�شراف وتوجيه من وزارات
الرتبية يف تلك الدول ،وبالتعاون مع م ؤ��س�سات وطنية.
( )5حتديد الق�ضايا أال�سا�سية املوجودة يف جمال رعاية املوهبة
وا إلبداع يف الدول العربية التي أ�دت �إىل حتديد حماور العمل
الالزمة.

أالهداف العامة.
ال�سيا�سات التنفيذية وا إلجراءات لتحقيق أالهداف.
( )7تو�صيف برامج وم�شاريع عربية ووطنية لتنفيذ
اال�سرتاتيجية.
( )8و�ضع م ؤ��شرات متابعة تنفيذ اال�سرتاتيجية والت أ�كد من
ح�سن أ�داء هذا التنفيذ.
( )9عقد اجتماعي خرباء على امل�ستوى العربي ملناق�شة وثيقة
اال�سرتاتيجية وتطويرها وذلك يف الربع أالخري من عام 1429هـ/
2008م ،أالول يف دم�شق والثاين يف القاهرة.
واعتمد �إعداد اال�سرتاتيجية العربية للموهبة وا إلبداع على
درا�سات و أ�وراق قدمت خ�صي�ص ًا لها ،كما ا�ستندت �إىل معلومات
ُجمعت من خالل مراجعة �شاملة للدرا�سات والبحوث املت�صلة
باملوهبة وا إلبداع ،ومن حتليل الو�ضع الراهن يف الدول العربية،
و َت َع ُّرف أ�ف�ضل املمار�سات والتجارب العاملية ،ال�شكل ( 1ـ أ� و ب):

الشكل ( -1أ�) :مدخالت وخمرجات �إعداد اال�سرتاتيجية

املدخالت
الدرا�سات والبحوث
و أ�طر العمل

حتليل الو�ضع
الراهن

التجارب الدولية
ومقارنة دول خمتارة

• تو�صيات امل ؤ�متر ال�ساد�س لوزراء الرتبية والتعليم
العرب.
• �إعداد أ�وراق عمل قدمت يف امل ؤ�متر ال�ساد�س لوزراء
الرتبية والتعليم العرب.
• �إعداد خم�س درا�سات خا�صة باال�سرتاتيجية من قبل
خرباء عرب.
• جمموعة درا�سات ا�سرتاتيجية وخطة م ؤ��س�سة
«موهبة».
• �إقامة ور�ش عمل.
• جمع مرئيات من خرباء عامليني يف جمال املوهبة
واملوهوبني.
• مراجعة �شاملة للرتبية اخلا�صة باملوهبة واالبتكار
يف الدول العربية.
• حتليل كمي ا�ستناد ًا �إىل معلومات ومراجع حملية
ودولية ،ومراجعة وثيقة اال�سرتاتيجية الرئي�سة
وخططها.
• تقومي النظام احلايل يف الدول العربية.
• جمموعة وا�سعة من أ�نظمة التجارب الدولية املقارنة
من أ�كرث من  20بلد ًا و 90معهد ًا وم ؤ��س�سة.
• جتارب دولية مقارنة معمقة من أ�كرث من  20م ؤ��س�سة
خمت�صة باملواهب وا إلبداع يف ماليزيا و�سنغافورة وكوريا
و�سوي�سرا وفنلندا واململكة املتحدة.

املخرجات:
اال�ستـراتيجـيــة العربـي ــة:
ر ؤ�ي ــة ،و أ�هداف عامة
و�سيا�سات تنفيذية ،وبرامج
عمل على امل�ستوى العربي
وبرامج عمل على امل�ستوى
الوطني.

( )6و�ضع عنا�صر اال�سرتاتيجية العربية للموهبة وا إلبداع وهي:
الر ؤ�ية امل�ستقبلية (ر ؤ�ية 2025م).
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الفصل الثاني :دواعي إعداد االستراتيجية ومنهجية وضعها

الشكل (-1ب)� :إعداد اال�سرتاتيجية بنا ًء على نتائج حتليل الفجوات يف الدول العربية
حتليل الو�ضع
احلايل
يف الدول العربية

املدر�سة الفكرية
للموهوبني
حتليل
الفجوات

الر ؤ�ية أ
والهداف

ال�سيا�سات
التنفيذية
و�إجراءات كل منها

الر ؤ�ية أ
والهداف
الربامج التنفيذية

تقييم حاجات
الدول العربية

لقد �صيغت اال�سرتاتيجية العربية للموهبة
وا إلبداع يف التعليم العام وفق �إطار ي أ�خذ
بعني االعتبار أ�همية املوهبة وا إلبداع يف
دعم املنظومة الوطنية لالبتكار� ،إذ تعد
أ��سا�س عملية التنمية احلديثة ،كما ي أ�خذ
عنا�صر البيئة الراعية للموهبة وا إلبداع،
وهيكلة نظام التعليم و� ً
صوال لتحقيق ر ؤ�ية
2025م .ويبني (ال�شكل  )2ا إلطار الذي
�صيغت على أ��سا�سه اال�سرتاتيجية وطريقة
عملها .فالهدف أالول أ
والخري هو ا إل�سهام
يف عملية التنمية ال�شاملة يف الدول العربية
وحت�سني أ�دائها ،وذلك مع التحول العاملي
نحو جمتمع املعرفة واقت�صاد املعرفة
القائمني على االبتكار ،واالبتكار هو نتاج
املوارد الب�شرية أ
والفكار التي يولدها

34

االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام

املوهوبون واملبدعون من هذه املوارد.
ومن أ�جل حتقيق هذا التحول البد من
زيادة االهتمام برعاية املوهبة وا إلبداع
زيادة كبرية .لذلك و�ضعت اال�سرتاتيجية
لل�سهام
«ر ؤ�ية 2025م» لدور التعليم العام إ
يف هذا التحول ،وو�ضعت أ�هداف عامة
لتحقيق هذه الر ؤ�ية.
وتعنى هذه اال�سرتاتيجية بهيكلية نظام
التعليم العام و أ�دائه بدء ًا مبرحلة ما قبل
املدر�سة واالكت�شاف املبكر للموهبة وا إلبداع
ومرور ًا بالتعليم العام مبراحله االبتدائية
واملتو�سطة (ا إلعدادية) والثانوية ،ثم
متابعة أ�داء املوهوبني بعد التعليم العام.
وللو�صول لتحقيق ر ؤ�ية «2025م»

لال�سرتاتيجية ب أ�هدافها العامة ،البد
من الو�صول �إىل بيئة ترعى املوهبة
وا إلبداع ،وتنطلق هذه البيئة من الفرد
املوهوب املبدع ،فت�ضع ا إلجراءات
والربامج لتو�صيفه واكت�شافه ،ثم العناية
به أ�و رعايته .وي�شتمل حت�سني هذه
البيئة على وجود ا�سرتاتيجية وطنية
وجهة تعنى باملوهبة وا إلبداع ،وعلى
توعية وم�ساعدة أ��سر املوهوبني لالنتباه
ألبنائهم ،وعلى وجود املعلمني ومديري
املدار�س وامل�شرفني واملتخ�ص�صني يف
رعاية املوهبة وا إلبداع� ،ضمن منظومة
التعليم العام ،و أ�خري ًا رعاية املجتمع
بخا�صة القطاع أالهلي واخلا�ص للموهبة
وا إلبداع ومتويله لها.

ب

هيكلية النظام

ج

البيئة

الر ؤ�ية أ
والهداف
ما قبل
املدر�سة ابتدائي متو�سط
عدادي) ثانوي
(� إ
االبتدائية
ال�سيا�سات العليا
واجلهات
املجتمع

الفرد
املوهوب
املبدع

العنا�صر الداعمة
لنظام االبتكار
تعليم
عال

�سن
الر�شد

آالباء و أ�ولياء أالمور

املعلمون

الرثوة
الب�شرية
قنوات الو�صول �إىل االبتكار

َت َع ُّرف جتارب
الدول

الشكل (� :)2إطار عمل اال�سرتاتيجية العربية للموهبة وا إلبداع

توليد
أالفكار
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الفصل الثالث
أهمية الموهبة واإلبداع في التنمية والتقدم
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أهمية الموهبة واإلبداع في
التنمية والتقدم
ومن أ�برزها ما يلي (انظر ال�شكل :)3
أ
	��صبحت العوملة واقع ًا البد من التعامل
معه ب�إيجابياته و�سلبياته .ويرافق العوملة
تناف�س ح�ضاري وعاملي ت�سعى من خالله كل
ح�ضارة للنهو�ض وللتفاعل مع احل�ضارات

أالخرى مع احلفاظ على مقوماتها وقيمها.
وي ؤ�دي ر أ��س املال الفكري الذي متتلكه كل
ح�ضارة من ح�ضارات العامل دور ًا أ��سا�سي ًا
يف هذا التناف�س .واملطلوب من النظام

�إن الدول العربية يف مرحلة مهمة
من تاريخها ،وتواجه العديد من
امل ؤ�ثرات والتحديـ ــات نتيجة لعدد
من التطورات الوطني ــة وا إلقليميـ ــة
والعامليـ ــة.
الرتبوي العربي أ�ن يتعامل مع هذا الواقع،
ومن بني أ�هم ما يجب أ�ن يتعامل معه هو
االهتمام باملواهب وا إلبداع لكي يغني
العقل والفكر العربي.

الشكل ( :)3امل ؤ�ثرات والتحديات احلالية التي تواجهها الدول العربية حملياً ودولياً
التطورات
العوملة وتناف�س احل�ضارات

ازدياد دور ر أ��س املال الفكري أ
للمم

تزايد التناف�س الدويل ال�ستقطاب
املوهوبني واملبدعني

النق�ص الكبري يف أ�عداد العاملني املحرتفني

تزايد ن�سبة ال�شباب يف املجتمع

زيادة معدالت البطالة (يف أ�و�ساط ال�شباب)

تزايد الت أ�كيد على ال�صناعات القائمة
على املعرفة (ومنها ال�صناعات املعرفية)
االن�ضمام احلديث ملعظم الدول العربية
�إىل منظمة التجارة العاملية
تزايد التناف�س الدويل ال�ستقطاب
املواهب؛ لقد ازداد التناف�س ،ب�شكل عام،
على املواهب رفيعة امل�ستوى ب�شكل كبري
خالل العقود القليلة املن�صرمة ،ومن
38
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احلاجة املتزايدة للموهبة وا إلبداع واالبتكار

التحدي هو النهو�ض
التنموي و�ضرورة
�ضمان القدرة
التناف�سية طويلة أالجل
لالقت�صاد العربي
وللح�ضارة العربية.

ازدياد التناف�س
املحتمل أ�ن ي�ستمر هذا االجتاه ،أالمر
الذي �سيجعل الدول العربية أ�مام مهمة
�إيجاد العاملني املحرتفني املوهوبني الذين
حتتاج �إليهم.

تزايد ن�سبة ال�شباب يف املجتمع العربي؛
�إن ما يقارب  %50من جمموع ال�سكان
هم يف �سن ما دون الع�شرين .وعلى ذلك
ف�إن الدول العربية تواجه حتدي توفري

الوظائف وفر�ص العمل ل�شبابها يف أالعوام القادمة.
تـزايــد الت أ�كيــد علــى ال�صناعــات القائمــة علــى املعرفــة
ومنهـا (ال�صناعات املعرفية)؛ �إن ال�صناعات القائمة على
املعرفة وامل�ستندة �إليها �سوف تكون م�صدر ًا متنامي ًا إليجاد القيمة
امل�ضافة يف امل�ستقبل ،و�ستحتاج الدول العربية لزيادة الرتكيز
بقوة على االبتكار كي تتمكن من امل�شاركة يف هذا التطور.
ان�ضمام العديد من الدول العربية �إىل منظمة التجارة العاملية؛
�إن ان�ضمام العديد من الدول العربية �إىل منظمة التجارة العاملية
�سوف يزيد ،ب�شكل وا�ضح وكبري ،من احتماالت التناف�س ال�شديد
أ�مام املواطن وامل ؤ��س�سات العربية.
وهكذا ،ف�إن التحدي الناجت ع ّما تقدم ي�ستلزم من الدول العربية
أ�ن تعمل على �ضمان جناح بعيد املدى يف ميدان التناف�س ،و�ضمان
التقدم والنجاح يف النهو�ض التنموي االقت�صادي واالجتماعي
والثقايف.
ويعد املوهوب واملبدع ثروة وطنية ،وكنز ًا ألمته ،وعام ًال من عوامل
نه�ضة جمتمعه يف جماالت احلياة العلمية واملهنية والفنية ،ومن
ثم ف�إن ا�ستغالل قدراته ا�ستغال ًال فكري ًا وتربوي ًا يعد �ضرورة
حتمية.
فاملوهوبون واملبدعون يف أ�غلب املجتمعات هم الذين تقوم على
كواهلهم نه�ضتها ،فهم عقولها املدبرة ،وقلوبها الواعية ،ووا�ضعو
أالهداف ورا�سمو خطط حتقيق تلك أالهداف ،ومنهم يظهر
القادة يف جماالت احلياة املختلفة االقت�صادية واالجتماعية
وال�صناعية وال�سيا�سية واخلدميــة ،وجتــدر ا إل�شــارة هنــا �إلــى أ�ن
الــدور أال�ســا�ســي للموهوب أ�و املبدع اليقت�صر على �إجنازه على
أ�نه فرد بل على �إجنازه يف تطوير أ�داء أالفراد العاديني ،و�إجنازه

يف قيادة املجموعات التي تعمل يف قطاع التنمية الذي ينتمي �إليه
املوهوب أ�و املبدع ويعمل فيه.
وثمة �إجماع كبري بامل�سلمة البديهية التي تن�ص على أ�ن الرثوة
الب�شرية أ�ف�ضل نفع ًا و أ�عم فائدة ،و أ�كرث عائد ًا من جميع الرثوات
املادية أالخرى �إذا ما ارتقى �إعدادها ،و أ�ح�سن ا�ستغاللها ،لذا
يالحظ اليوم ب�شكل ظاهر ت�سابق املجتمعات و�سعي أالمم والبلدان
يف الك�شف عن أالبناء املوهوبني واملبدعني ورعايتهم ،فلقد أ�دركت
تلك الدول أ�ن قدرتها �إمنا تعلو مبوهوبيها ومبدعيها ،و أ�نها تتقدم
على غريها من الدول بعقول علمائها ومفكريها وخمرتعيها ،ومن
أ�جل ذلك كله كان لزام ًا على أالمة العربية قاطبة احلفاظ على
هذه الرثوة العظيمة ،وعدم تبديدها با إلهمال وانعدام الرعاية،
وترك املوهوبني واملبدعني واملخرتعني بدون رعاية وا�ستثمار ،أ�و
تركهم عر�ضة لال�ستقطاب من دول أ�خرى ما ي ؤ�دي �إىل تفاقم
هجرة العقول العربية �إىل دول أ�خرى .فاملوهوبون هم الذين
ميلكون مفتاح التغيري �إىل أالف�ضل أ
والرقى يف �سبيل نه�ضة أالمة
العربية.
�إن االهتمام باملوهبة واملوهوبني لي�س أ
بالمر اجلديد بل هو وارد
منذ �آالف ال�سنني ،لكن يف الع�صور احلديثة ومع التوجه نحو
جمتمع املعرفة واالقت�صاد القائم عليها زاد هذا االهتمام زيادة
كبرية للغاية و أ��صبح من جماالت التناف�س أال�سا�سية بني الدول.
لذلك فمن ال�ضروري امتداد جمال عمل املهتمني بالرتبية اخلا�صة
لي�شمل هذه الفئة من أالبناء ،ألن املوهوبني يف أ�م�س احلاجة �إىل
الرعاية املتخ�ص�صة ،حيث أ�كدت أ�دبيات الرتبية اخلا�صة على
أ�همية رعايتهم و�إيالئهم ا إلر�شاد والتبني ب�شكل يكفل ت�سخري
مواهبهم خلدمتهم وخدمة جمتمعاتهم.
�إن االهتمام باملوهوبني واملبدعني ال يقت�صر على توفري الربامج
الرتبوية والتعليمية التي تهتم بتنمية قدراتهم العقلية والذهنية،
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وال يقت�صر كذلك على �سن الت�شريعات،
بل �إنه يتعدى ذلك �إىل رعايتهم نف�سي ًا
وج�سمي ًا واجتماعي ًا ،وو�ضع الربامج
ا إلر�شادية والتوجيهية التي ت�ضمن لهم
منو ًا نف�سي ًا ج�سمي ًا اجتماعي ًا متكام ًال
يحقق ال�شخ�صية ال�سوية املتكاملة يف
جميع جوانبها.
وخالل العقود القليلة املا�ضية احتل
مو�ضوع رعاية الطالب وال�شباب
املوهوبني واملبدعني يف املدار�س اهتمام ًا
متزايد ًا لدى عدد كبري من دول العامل
على أ�نه خيار أ��سا�سي للنهو�ض والتقدم
وموا�صلته ،وت�شكلت له العديد من
امل ؤ��س�سات واجلمعيات العلمية والوطنية
والدولية ،أ��سهمت �إىل حد كبري يف دفع
عجلة االهتمام بهذه الفئة من أ�بناء
املجتمعات �إىل أالمام ،وقدمت من خالل
امل ؤ�مترات والندوات واللقاءات العلمية
املختلفة خيارات كثرية للرعاية املنا�سبة
لهم ،م�ستندين يف ذلك �إىل أال�سباب أ�و
املربرات التي خل�صت النقاط ا آلتية:
ال�ضـرورة التنــمويـ ــة� :إن الع ـنــ�صــر
الب�شري الفاعل امل ؤ�هل هو أ��سا�س
جمتمعات املعرفة وقيادة الدول وا�ستغالل
ثرواتها املعدنية والزراعية واحليوية،
ألن الواقع ي ؤ�كد أ�ن بيد ه ؤ�الء املوهوبني
مفاتيح التطور والنمو من خالل أ�فكارهم
ا إلبداعية واخرتاعاتهم واكت�شافاتهم.
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الـ ــركيـ ـ ــزة أال�سا�سيـ ـ ــة للتحفيـ ـ ــز:
�إن احل�ضارات ا إلن�سانية على خمتلف
ال�صعد تدين يف تقدمها وا�ستمراريتها
ألولئك أالفراد الذين وهبوا عقولهم
لتعمري أالر�ض وا إل�صالح والتجديد ،لذا
ف�إن رعاية مثل ه ؤ�الء املوهوبني يعد دعامة
أ��سا�سية لتحفيز ا آلخرين على امل�شاركة
يف البناء والتعمري وا�ستمرار احل�ضارة
ا إلن�سانية.
كفاءة ا إلجناز كم ًا وكيف ًا :بالنظر
�إىل اجنازات ال�صفوة من أ�بناء أالمم
الذين بذلوا ،ومازالوا يبذلون الكثري
لرفعة � أش�نها وتعزيز مكانتها ،يالحظ أ�ن
�إ�سهامات ه ؤ�الء متيزت بالغزارة والنوعية
مقارنة ب�إ�سهامات ال�سواد أالعظم من
أالفراد.
توفري التنمية االجتماعية� :إن توفري
الرعاية املنا�سبة للموهوبني واملبدعني من
أ�بناء أالمة يوفر لها موارد ب�شرية م ؤ�هلة
قادرة على االبتكار و�إنتاج أالفكار التي
ت�سهم يف رقي املجتمع وحل م�شكالته.
ازدياد دور املعـرفة يف ا إلنتـاجي ـ ــة
والتناف�ســية :وذلــك علـى أال�ص ـعــدة
احل�ضارية واالقت�صادية واالجتماعية
كافة ،علم ًا ب أ�ن املوهوبني واملبدعني
ي�شكلون عام ًال أ��سا�سي ًا يف حتديد أ�بعاد
هذا الدور.

و�إذا كان املو�ضوع على هذا القدر من
أالهمية ،و أ�ن كثري ًا من الدول واملجتمعات
قد تنبهت ألهمية اال�ستثمار يف العن�صر
الب�شري على أ�نه أ�حد املقومات أال�سا�سية
للتنمية ،ومعني ال ين�ضب من أالفكار
ا إلبداعية واالبتكارات التي أ��سهمت
ومازالت ت�سهم يف رقي الب�شرية جمعاء،
ف�إن و�ضع ا�سرتاتيجية عربية لرعاية
املوهبة وا إلبداع وتنفيذها بات أ�مر ًا
ملح ًا و�ضروري ًا .ويبني (ال�شكل )4
أ�همية تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية �ضمن
عملية التنمية االقت�صادية و االجتماعية
والثقافية� ،إذ �إن جناح الدول العربية يف
كاف من املوهوبني واملبدعني
عدد ٍ
رعاية ٍ
من القيادات ال�شابة �ضمن ا�سرتاتيجية
وا�ضحة ومن خالل تنفيذ خطط خم�سية
ت�شتمل على برامج وم�شاريع حمددة
ومدعومة �سي ؤ�دي �إىل حتقيق منو وازدهار
ح�ضاري واقت�صادي يف الدول العربية.
�إن هذا النجاح املنتظر للدول العربية من
� أش�نه أ�ن يعالج ق�ضايا وم�شاكل م�ستع�صية
مثل توفري فر�ص العمل لل�شباب وتنويع
االقت�صاد ودميومة النمو خا�صة مع التوجه
العاملي نحو جمتمع املعرفة واقت�صادها.

الشكل ( :)4أ�همية تنفيذ اال�سرتاتيجية العربية �ضمن عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وخا�صة مع التحول
�إىل جمتمع املعرفة واقت�صاد املعرفة.

تنفيد خطط خم�سية ومبادرات وبرامج و م�شاريع
يتطلب التنفيذ ع ��دداً ك��اف�ي�اً من
امل��وه��وب�ين امل �ب��دع�ين وامل�ح�ترف�ين
امل� � �ت� � �م� � � ّي � ��زي � ��ن م � � ��ن ال � � �ق � � �ي � ��ادات
أ
والطر(الكوادر) ال�شابة.

اخلطط واملبادرات
وامل�شاريع ذات ال�صلة.

• منو وازده��ار ح�ضاري واقت�صادي
يف الدول العربية.
• دع� ��م ال� �ن ��اجت امل �ح �ل��ي ا إلج� �م ��ايل
وت ��وف�ي�ر أ�ع � � ��داد ك �ب�ي�رة م ��ن ف��ر���ص
العمل.

اال�سرتاتيجية العربية
للموهبة وا إلبداع
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تجارب دول
مختارة في
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األسلوب األول :دراسة
توصيف الوضع الراهن
في عدد من الدول

يبني (امللحق رقم  )3ملخ�ص ًا لدرا�ستني
من الدرا�سات التي أ�عدت متهيد ًا لهذه
اال�سرتاتيجية ،وقد �صيغ امللخ�ص وفق
أال�سلوب أالول وا�شتمل على و�ضع رعاية
املوهبة وا إلبداع يف ( )14دولة منها
الواليات املتحدة أالمريكية وبريطانيا
واليابان ورو�سيا االحتادية و�سوي�سرا
و أ�ملانيا وال�صني وفنزويال .علم ًا ب أ�ن
(امللحق رقم  )5ي�شري �إىل الدرا�سات
الكاملة لتجارب هذه الدول ،وقد غطت
هذه الدرا�سات دو ًال أ�خرى وبتف�صيل
أ�كرب .وهدفت هذه الدرا�سات �إىل ا�ستنتاج
« أ�ف�ضل املمار�سات» عاملي ًا لرعاية املوهبة
وا إلبداع ،وكذلك حتديد امل ؤ��شرات التي
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بغية حتليل الو�ضع الراهن لرعاية املوهبة وا إلبداع يف الوطن العربي ،كان البد من
درا�سة جتارب بع�ض الدول التي لها ال�سبق يف هذا املجال .ولقد در�ست جتارب الدول
يف جمال رعاية املوهبة وا إلبداع وفق أ��سلوبني؛ أالول ا�ستعرا�ض الو�ضع الراهن لهذه
الرعاية يف عدد من الدول جتاوز الع�شرين دولة ،حيث جرى تو�صيف هذا الو�ضع
الراهن يف كل منها وا�ستنتجت من الدرا�سة نتائج عامة �إذ وجد أ�ن معظم هذه
الدول تقوم مبمار�ستها ،أ�ما أال�سلوب الثاين فكان �إجراء مقارنة بني ممار�سات
�ست دول يف جمال رعاية املوهبة وا إلبداع ،وهذه الدول املختارة للمقارنة هي كوريا
اجلنوبية ،و�سنغافورا ،وماليزيا ،وبريطانيا ،وفنلندا ،و�سوي�سرا .وقد اختريت هذه
الدول ألنها أ�و ًال ذات خربات متميزة يف االهتمام باملوهبة وا إلبداع ،وثاني ًا متثل
طيف ًا من أالقاليم العاملية أ�و احل�ضارات املختلفة ،وثالث ًا ألن واقع بع�ضها ي�شابه واقع
دول عربية من حيث احلجم وا إلمكانات االقت�صادية أ�و االجتماعية.
يقا�س مبوجبها أ�داء ونتائج هذه الرعاية.
و�سنذكر هذه امل ؤ��شرات يف الف�صل
ال�سابع على أ�نها أ�داة ملتابعة ح�سن تنفيذ
هذه اال�سرتاتيجية .أ�ما النتائج العامة
امل�ستخل�صة من جتارب هذه الدول
والواردة يف (امللحق رقم  )3فهي:
( )1ت أ�كيد أ�همية العن�صر الب�شري
املوهوب يف تنمية املجتمعات ،ومدى
احلاجة لتويل هذا النوع من أالفراد
ملنا�صب القيادة يف املجاالت احليوية التي
ت�سهم يف تقدم املجتمع وتطوره ،وقد أ�كدت
ذلك جميع التجارب التي ا�ستعر�ضت.
( )2وجود روابط وثيقة بني حاجات
املجتمعات ا آلنية وامل�ستقبلية وحاجات
أالبناء املوهوبني واملبدعني اخلا�صة،
تعك�سها االجتهادات املختلفة من قبل
املخت�صني واملهتمني لتقدمي رعاية متميزة

تلبي احتياجات الطرفني .ف أ�هداف
رعاية هذه الفئة يف التجارب كافة التي
مت ا�ستعرا�ضها تنبثق من حاجة املجتمع
لقدرات ه ؤ�الء أالبناء ،وبالتايل تلبي
احتياجاتهم اخلا�صة �ضمني ًا لي�شعروا
ب أ�همية ما يقدم لهم ،ويتمكنوا من
حتقيق �إ�سهامات ذات فائدة ألنف�سهم
وملجتمعاتهم.
( )3تزايد التناف�س العاملي نحو التح�ضر،
�إذ أ��صبح هذا التناف�س العامل امل�شرتك
يف التجارب العاملية الناجحة كافة ،وهو
يدفع الدول املتقدمة يف رعاية املوهبة
وا إلبداع �إىل تب ؤو� مكانة مرموقة بني باقي
الدول بف�ضل أ�بنائها املوهوبني الذين
قدمت لهم رعاية خا�صة منذ عقود لي�ست
بالقليلة.
( )4اعتماد رعاية وتعليم املوهوبني

واملبدعني كجزء أ��سا�سي من النظام التعليمي العام يف أ�ي
جمتمع ،فهو لي�س رفاهية أ�و كمالية ،فاخل�سارة وال�ضرر املتوقع
لعدم رعاية هذه الفئة يتعدى ال�ضرر ال�شخ�صي للموهوب نف�سه
لي�شمل ال�ضرر باملجتمع ومقدراته وم�ستقبله ،كما أ�ن اخل�سارة
الب�شرية واملادية حلرمان ه ؤ�الء أالبناء من الرتبية املنا�سبة ال
ميكن تعوي�ضها.
( )5أ
	�همية دور املعلم واملدر�سة يف اكت�شاف املوهوبني ورعايتهم،
وهذا الدور هو أ�هم أالدوار يف رعاية املوهبة وا إلبداع.
( )6تو�سع حدود الرعاية� ،إذ مل تعد الرعاية تقت�صر على حدود
املجتمع املحلي للموهوب بل تعدته للعاملية حيث ت�ستفيد املجتمعات
املتفهمة التي تبني مقومات ح�ضارتها على أ��س�س علمية متينة� ،إذ

�إن العامل غدا قرية �صغرية مليئة بعنا�صر التحدي وا إلثارة لعقول
أالبناء ،لذا ينبغي اال�ستفادة منها ،وهذا ما قامت به حكومات
�سمحت ألبنائها املوهوبني بالتناف�س عاملي ًا مع أ�قرانهم يف الدول
أالخرى يف املناف�سات املختلفة أ
(الوملبيادات على �سبيل املثال).
( )7قيام أ��س�س رعاية املوهوبني واملبدعني على التحدي يف
أالفكار ،واملرونة يف التطبيق ،والبعد عن املركزية.
( )8اهتمام املجتمع املدين يف خمتلف دول العامل بق�ضية
املوهوبني من خالل �إ�سهامه با إلمكانات املادية والتدريبية لهم.
( )9ابتداء ا�سرتاتيجيات الك�شف عن املوهوبني وطرائق تعليمهم
بو�ضع تعريف حمدد للطالب املوهوبني ،ثم يجري يف �ضوء ذلك و�ضع
معايري االكت�شاف واختيار أ�دوات القيا�س التي ت�سهل هذه املهمة.

الشكل ( :)5النقاط التي تركز عليها دول املقارنة يف تنفيذ براجمها لرعاية املوهبة وا إلبداع وخلفية هذه الرعاية (عام
2007م).
يرتبط تعريف املوهبة يف دولة معينة ارتباط ًا قوي ًا مب�ستوى الثقافة ومرحلة التطور التي مير بها املجتمع.
الدول

تركيز برامج رعاية املوهوبني

خلفية ت�شجيع املوهبة

كوريا
اجلنوبية

• تغطي الربامج  %0.8 - 0.3من جمموع الطالب.
• تتوافر للطالب من املدر�سة االبتدائية �إىل اجلامعة
(ال�سنة أالوىل وما يليها).
• تركز الربامج على الريا�ضيات والعلوم؛ ومت
التخطيط ملزيد من التطوير لربامج اللغات أالجنبية
واملو�سيقى والعلوم االجتماعية.

• مت منح تعليم املوهوبني منزلة خا�صة يف عام 2000م
(قانون ت�شجيع تعليم املوهوبني).
• التخلي عن �سيا�سة امل�ساواة نظر ًا لتغري ظروف
البالد حيث كان الرتكيز ين�صب على حت�سني نظام
التعليم العام �إثر احلرب الكورية.

�سنغافورة

• تغطي الربامج  %5-1من جمموع الطالب.
• تتوافرالربامج للطالب من ال�سنة الرابعة �إىل
ال�سنة العا�شرة؛ وتتوافر منح الدرا�سة يف اجلامعات
الدولية رفيعة امل�ستوى مثل جامعات �آيفي.
• تركز الربامج على الريا�ضيات والعلوم مع تقدمي
برامج للريا�ضة وفنون أالداء.

• مت ت أ��سيـ ــ�س برنامج املوهوبي ــن عـ ــام 1984م
لتحقيـ ــق « اال�ستفادة الق�صوى من �إمكانات املوارد
الب�شرية».
• التخلي عن الرتكيز على املهارات والقدرات
أال�سا�سية مثل الريا�ضيات والعلوم ،مع جتاوز
�سنغافورة «مرحلة البقاء».
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الدول

تركيز برامج رعاية املوهوبني

خلفية ت�شجيع املوهبة

ماليزيا

• التخطيط لربامج املوهوبني.
• مدار�س داخلية ألف�ضل  %10من جمموع الطالب
يف الريا�ضيات والعلوم ،مع حتقيق ت أ�ثري كبري بف�ضل
جتميع املوهوبني ،ولكن بدون برنامج خا�ص لهم.
• تركيز الربنامج أالويل لربامج املوهوبني على
الريا�ضة وفنون أالداء.

• الرتكيز احلايل على رفع امل�ستوى املتو�سط بنظام
التعليم العام( مت االعتناء بالطالب املوهوبني يف
املدار�س الداخلية).
• يتم الرتكيز على فنون أالداء والريا�ضة ألن هذه
املواهب قد تهمل يف نظام التعليم العام.

بريطانيا

• تغطي الربامج أ�ف�ضل  %10-5من جمموع
الطالب.
• تتوافر للطالب من ال�سنة املدر�سية � 7إىل ال�سنة
12؛ ويتم تطبيق نظام تناف�سي للقبول يف جامعات
النخبة.
• الرتكيز على جمموعة وا�سعة من املجاالت ،ترتاوح
من الريا�ضيات والعلوم �إىل فنون أالداء.

• ت أ��س�ست منظومة تعليم املوهوبني واملبدعني �سنة
2002م.
• يتلخ�ص الهدف أال�سا�سي يف التعوي�ض عن �آثار
أ�و�ضاع أال�سرة االقت�صادية واالجتماعية يف قدرة
الطالب املوهوبني واملبدعني على حتقيق التفوق
التعليمي.

فنلندا

• نظام غري انتقائي مع توافر املرونة يف املدر�سة
لتعجيل ارتقاء ال�سلم التعليمي.
• يتوافر خيار ملتابعة درا�سة الريا�ضيات والفيزياء
املتقدمة ابتدا ًء من ال�سنة الدرا�سية العا�شرة.

• نظام تعليم يحقق امل�ساواة ويهدف �إىل توفري
الفر�ص للجميع.
• ترف�ض البالد �صراحة �إقامة تعليم منف�صل
للموهوبني.

�سوي�سرا

• ال توجد برامج خا�صة للموهوبني ،مع مالحظة أ�ن
تتوىل املدار�س الثانوية اخلا�صة ( جمنازيوم) تعليم
أ�ف�ضل  %20من جمموع الطالب.
 مبادرة على م�ستوى الوالية الفتتاح مدر�سة ثانوية(جمنازيوم) خا�صة ألف�ضل  %3من جمموع الطالب
بحلول �سنة 2010م.
 مدر�سة ابتدائية �صغرية (حوايل  30طالب ًا) با�سم« تالينتا» (ن�سبة �إىل املوهبة) كم�شروع لزيادة الوعي
ب� أش�ن املوهبة.

ثقافة تهدف �إىل امل�ساواة وتن أ�ى بنف�سها عن الرتويج
للموهبة ،حيث ينظر �إليها على أ�نها �شكل من أ��شكال
النخبة.
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الشكل ( :)1 -6هيكلية نظام تعليم املوهوبني وفل�سفته لدى دول خمتارة

الفل�سفة أ�و
املدخل العام

ما قبل
املدر�سة

�إجنلرتا

فنلندا

�سوي�سرا

 تطوير املوارد الب�شرية للمملكةاملتحدة باملناف�سة على امل�ستوى
الدويل.
 الت أ�كيد القوي على تعديلا آلثار ال�سلبية على طالب ذوي
اخللفيات االجتماعية املحرومة
لتفعيل قدراتهم الكامنة.
 يجب أ�ن يق�ضي الطالباملوهوبون معظم أ�وقات الدرا�سة
مع أ�قرانهم.

 القرار لي�س مع أ�و �ضد زيادةأ�و نق�ص تعليم املوهوبني.
 ا�ستخدام طرائق التدري�ساملتمايز والتقييم املرن يف
ال�صفوف الدرا�سية ا�ستجابة
الحتياجات جميع الطالب.

 هناك جتنب تقليدي ملناق�شةتعليم املوهوبني خوف ًا من
الر أ�ي العام املناه�ض للتمييز
النخبوي.
 هناك جدل متنام حول رعايةاملوهبة يف �سياق احلفاظ على
التناف�س الدويل.

تدابري وا�ستعدادات وا�سعة

جمموعة من:
املدر�سة  -تدابري داخل املدر�سة أ
(لف�ضل
هيكلة االبتدائية  %10-5من �إجمايل طالب
النظام واملتو�سطة املنطقة).
والثانوية  -برامج �سحب طالب (تنظمها
 NAGTYلعدد  %5من �إجمايل
العدد الكلي لطالب اململكة
املتحدة).
اجلامعة
واملدار�س
العليا

 جامعات النخبة مثل:• جامعة اك�سفورد.
• جامعة كامربدج.

تدابري وا�ستعدادات وا�سعة
 ال توجد برامج للموهوبني. توجد اختيارات ألخذ مقرراتمتقدمة يف الريا�ضيات والفيزياء
(ال�صفوف من .)12 -10

 -جامعات النخبة.

تدابري وا�ستعدادات وا�سعة
 مدار�س ابتدائية خا�صة�صغرية جد ًا (للموهوبني
يف ال�صفوف.)6 -1 :
 مدار�س ثانوية فقط لعدد %20من جمموع الطالب (جمنيزيام،
ال�صفوف .)12 – 7

 جامعات النخبة مثل:زيوريخ.
 برامج البعثات(م ؤ��س�سة الدرا�سة ال�سوي�سرية).
ETH
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الشكل ( :)2-6هيكلية نظام تعليم املوهوبني وفل�سفته لدى دول خمتارة
كوريا اجلنوبية
اجلنوبية
كوريا

الفل�سفة أ�و
املدخل العام

ما قبل
املدر�سة

 تطوير املوارد الب�شرية علىأ�نها م�صدر للمناف�سة الدولية يف
اقت�صاديات املعرفة.
 �إعطاء أالطفال املوهوبنياحلق يف تلقي تعليم منا�سب
الحتياجاتهم.
 الطالب املوهوبون يجب أ�نيكت�شفوا وينتقوا مبكر ًا بقدر
ا إلمكان.
تدابري وا�ستعدادات وا�سعة

برامج بعد املدر�سة:
 ف�صول املوهوبني.املدر�سة  -مراكز تعليم املوهوبني.
 برامج العلوم اخلا�صة باملوهوبنياالبتدائية بالتعاون مع اجلامعات (لطالب
هيكلة واملتو�سطة املدار�س الثانوية فقط).
النظام والثانوية املدار�س الثانوية للموهوبني
( أ�كادميية بو�سان للعلوم:

ماليزيا
ماليزيا

�سنغافورا
�سنغافورا

 تطوير املوارد الب�شرية ألق�صى  -تركيز على رفع م�ستوى كاملطاقاتها خا�صة مع ندرة امل�صادر منظومة التعليم العام.
الطبيعية أالخرى.
 املوهبة حا�ضرة يف الفكر تعزيز النمو ال�شامل للطالب دائم ًا ،وتقع وراء كل القرارات.املوهوبني عقلي ًا.
 الطالب املوهوبون يجب أ�نيحددوا وينتقوا مبكر ًا بقدر
ا إلمكان .
تدابري وا�ستعدادات وا�سعة

 ف�صول خم�ص�صة للموهوبنيداخل املدار�س العادية
(ال�صفوف  )6 -4ومدار�س
للموهوبني (ال�صفوف .)10-7

تدابري وا�ستعدادات وا�سعة

 مدار�س داخلية ألعلى  %10يفالريا�ضيات والعلوم (ابتدا ًء من
ال�صف ال�سابع فما فوق) ال توجد
برامج خا�صة.
 -مدار�س خا�صة للفنون أالدائية.

)Busan Science Academy

 جامعات النخبة مثل:اجلامعة • جامعة �سول.
واملدار�س • .KAIST
العليا  -البعثات الدرا�سية الرئا�سية.
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 منح درا�سية خارجية مثل - :منح درا�سية للدرا�سات اخلارجية،مثل :منح  JPAالدرا�سية.
املنح الدرا�سية الرئا�سية.

( )10االهتمام بنظام ا إلثراء ال�سيما يف مواد العلوم والريا�ضيات
على أ�نها علوم امل�ستقبل وهي ال�سبيل �إىل التقدم التقني
واحل�ضاري ،وهذا ما تهتم به معظم الدول التي در�ست جتاربها.
(� )11إن�شاء مدار�س خا�صة جمهزة باملعامل والور�ش أ
والجهزة
أ
والدوات الالزمة إلجراء التجارب املعملية يف العلوم والريا�ضيات
مع اال�ستعانة مبعلمني متخ�ص�صني ومتميزين لتدري�س
املوهوبني.
( )12االهتمام بنظام ا إل�سراع التعليمي للحاالت اال�ستثنائية
الذي يقدم للموهوبني تطوير ًا عقلي ًا ويهتم بخ�صائ�صهم
االجتماعية التي متكنهم من التوافق مع زمالء أ�كرب منهم �سن ًا،
كما يت أ�كد من أ�نهم يتمتعون بخ�صائ�ص ج�سمية ونف�سية منا�سبة.
وقد اعتمد معظم الدول هذا النظام.
( )13اعتماد طرائق التدري�س أ
والن�شطة املختلفة التي ت�سمح
بتنمية القدرات ا إلبداعية للطالب ،على أ�ن تقدم يف مناخ
منا�سب ،مع تقدمي مناهج متطورة ،وعمليات تطوير م�ستمرة
تلبي احلاجات التعليمية للطالب املوهوب.
( )14تخ�صي�ص الدول ميزانيات كافية لرعاية املوهبة وا إلبداع.

مب�ستوى الثقافة ومرحلة التطور التي مير بها املجتمع.
ولقد نتج عن هذه الدرا�سة التحليلية عدة ا�ستنتاجات ت�صف
كل
أالطراف أ�و اجلهات املعنية برعاية املوهبة وا إلبداع يف ٍ
من دول املقارنة ،وكذلك الفئات العمرية امل�ستهدفة ،ون�سبة
التغطية ،والتخ�ص�صات التي تركز عليها برامج الرعاية ،و أ�خري ًا
الربامج التنفيذية املعتمدة ،ويبينّ (ال�شكل  )7تلخي�ص ًا لبع�ض
هذه النتائج .أ�ما (ال�شكل  )8فيلخ�ص اال�ستنتاجات امل�ستقاة
من درا�سة جتارب الدول فيما يخ�ص الر ؤ�ية ،وهيكلية النظام
التعليمي ،والبيئة الراعية للموهبة وا إلبداع.

األسلوب الثاني :دراسة المقارنة بين
دول مختارة:

كما ذكرنا فقد اختريت هذه الدول ال�ست ألنها أ�و ًال متثل طيف ًا من
أالقاليم العاملية أ�و احل�ضارات املختلفة ،وثاني ًا ألن واقع بع�ضها
ي�شابه واقع دول عربية من حيث احلجم وا إلمكانات االقت�صادية
أ�و االجتماعية.
ويبينّ (ال�شكل  )5ملخ�ص ًا ي�صف تركيز برامج رعاية املوهوبني
يف دول املقارنة ،وخلفية ت�شجيع املوهبة يف كل من هذه الدول
ال�ست .أ�ما (ال�شكل  )6فيلخ�ص عر�ض ًا لفل�سفة و لهيكلية نظام
تعليم املوهوبني واملبدعني لدى دول املقارنة ومتابعة أ�دائهم بعد
تخرجهم من التعليم العام .ومن الوا�ضح أ�ن تعريف املوهبة
وا إلبداع و�سيا�سات رعايتها يف كل دولة يرتبط ارتباط ًا قوي ًا
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الفصل الرابع :تجارب دول مختارة في الموهبة واإلبداع

الشكل ( :)8اال�ستنتاجات امل�ستقاة من درا�سة جتارب دول املقارنة

الشكل ( :)7كيف تعالج دول املقارنة الق�ضايا املتعلقة بت�صميم منظومة رعاية املوهوبني (عام  2007م)
كوريا اجلنوبية

�سنغافورا

اجنلرتا

فنلندا

• وزارة الرتبية والتعليم.
•�إدارات التعليم املحلية.
• معاهد البحوث مثل:
املركز الوطني لبحوث
تعليم املوهوبني واملبدعني.
يبد أ� التميز يف ال�سنة
أالوىل.

فرع تعليم املوهوبني،
وزارة الرتبية والتعليم.

يبد أ� التميز يف ال�سنة
ال�سابعة.

• وحدة تعليم املوهوبني
واملبدعني
أ
•الكادمييةالوطنية
لل�شباب املوهوبني
واملبدعني (.)NAGTY
يبد أ� التميز يف ال�سنة
الرابعة.

وزارة الرتبية والتعليم.

ن�سبة التغطية

%0.8-0.3

%5-1

التخ�ص�صات

• الرتكيز على
الريا�ضيات والعلوم.
• االهتمام املتزايد
بفنون أالداء والريا�ضة.

• الرتكيز على
الريا�ضيات والعلوم.
• االهتمام املتزايد
بفنون أالداء والريا�ضة.

• برامج بعد الدوام
املدر�سي.
• مدار�س املوهوبني.
• جامعات النخبة.

• �صفوف درا�سية
للموهوبني
يف املدار�س العادية.
• جامعات النخبة.

أ
الطراف املعينة
الرئي�سة

الفئات العمرية

التنفيذ

%10-5
• جمموعة وا�سعة من
الريا�ضيات والعلوم �إىل
فنون أالداء.

• برامج بعد الدوام
الر�سمي.

الر ؤ�ية أ
والهداف

يبد أ� التميز يف اجلامعة.

%100

هيكلة النظام

• تركيز على الريا�ضيات
والعلوم يف املناهج
الدرا�سية العامة.
• برامج متخ�ص�صة
لفنون أالداء والريا�ضة.
• من خالل اجلامعات
ب�شكل رئي�س.

البيئة
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• يف حني تتفاوت مفاهيم التعاون مع تعليم املوهوبني من دولة �إىل أ�خرى ،ف�إن جميع الدول تويل
أ�همية فائقة لقيمة املوارد الب�شرية.
• ترتبط ارتباط ًا قوي ًا أ
بالهداف االجتماعية والقيم الثقافية الوا�سعة (و�إذا اتفقت مع الطموحات
ال�سيا�سية ،ت�صبح فر�صة النجاح أ�عظم).
• ترتبط مبرحلة التطوير التي تعي�شها البالد وفعالية نظام التعليم ب�شكل عام.
• مرحلة ما قبل املدر�سة :تتوافر املرافق وا�سعة االنت�شار التي حت�صل على معونات مالية كبرية من
احلكومة.
• املدر�سة االبتدائية واملدر�سة املتو�سطة (ا إلعداداية) واملدر�سة الثانوية :برامج متميزة عن
غريها ،ويف حالة توافرها ف�إنها تبد أ� عادة بني ال�سنة الرابعة وال�سنة ال�سابعة؛ تتنوع أ��ساليب ومناذج
التعليم ،مثل برامج بعد الدوام املدر�سي ،أ�و مدار�س متخ�ص�صة ومدار�س للموهوبني؛ عادة ما يكون
الرتكيز على الريا�ضيات والعلوم ،مع �ضم مواد أ�خرى م ؤ�خر ًا.
• اجلامعة /الدرا�سات العليا :مزيج من املنح الدرا�سية وم ؤ��س�سات النخبة ،حتى يف الدول التي مل
تكن تطبق �سابق ًا أ�ية برامج خا�صة للموهوبني يف نظام املدر�سة.
• �سن الر�شد :جمموعة من املنح الدرا�سية واجلوائز وامل�سابقات لرعاية التفوق واالرتقاء أ
بالداء.
• ال�سيا�سات ،واجلهات :التحديد الوا�ضح ألدوار وم�س ؤ�وليات أ�هم أالطراف املعنية با�سرتاتيجية
املوهوبني يف الدولة املعنية ،مع وجود جهة مركزية م�سئولة عن ال�سيا�سات ومراكز البحوث تتوىل
توفري أالدلة العلمية ال�سليمة وتقومي برامج الدولة.
• آالباء :يتم ا إلقرار ب أ�دائهم لدور مهم؛ خ�صو�ص ًا يف مراحل العمر املبكرة؛ ويتم بذل جهود خا�صة
يف الدول التي تطبق برامج املوهوبني ملد يد العون �إىل �آباء أالطفال املوهوبني وتوعيتهم ( مثل � :إقامة
ور�ش العمل آ
للباء).
• املعلمون :يتم ا إلقرار ب أ�نهم �شريك رئي�س يف تنفيذ الربامج بجودة عالية؛ ويخ�ضع انتقاء معلمي
املوهوبني ل�شروط أ��شد �صرامة ،ويتمتعون بفر�ص تطور مهني أ�ف�ضل من املعلمني ا آلخرين؛ وللحافز
املعنوي أ�هميته نظر ًا لعدم �إعطائهم حوافز مالية �إ�ضافية كبرية.
• املجتمعُ :تعنى املجتمعات ب�إجنازات �سن الر�شد مع اعتبار التعليم عن�صر ًا أ��سا�سي ًا ،وتتفاوت
املواقف جتاه ت�شجيع املوهبة واملوهوبني؛ وت�شهد املجتمعات التي يحظى فيها ت�شجيع املوهوبني بت أ�ييد
وا�سع ملناف�سة قوية بني أالفراد على اكت�ساب لقب « املوهوب».
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الفصل الخامس
الوضع الراهن للموهبة واإلبداع
في الدول العربية
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الفصل الخامس :الوضع الراهن للموهبة واإلبداع في الدول العربية

الوضع الراهن
للموهبة واإلبداع
في الدول العربية

واعتمد حتليل هذا الو�صف للو�ضع
الراهن للموهبة وا إلبداع يف الدول
العربية على ا إلطار املعتمد يف �إعداد
هذه اال�سرتاتيجية (ال�شكل  2يف الف�صل
الثاين) وقد توخى حتليل احلالة للعنا�صر
التالية أ�ي كلما توافرت املعلومات عن هذه
العنا�صر لكل دولة من الدول:
ر�سم اال�سرتاتيجيات وو�ضع اخلطط
الوطنية ،ووجود جهات متخ�ص�صة
معنية.
الو�ضع الراهن ح�سب مراحل التعليم
العام.
ت أ�هيل املعلمني ومديري املدار�س
وامل�شرفني.
أال�سرة واهتمامها بالفرد املوهوب
واملبدع.
املجتمع :القطاع اخلا�ص ،اجلمعيات
والنوادي� ... ،إلخ.
التمويل واال�ستثمار يف املوهبة
وا إلبداع.
للعالم يف جمال
الو�ضع الراهن إ
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ينطلق و�ضع أ�هداف اال�سرتاتيجية دائم ًا من حتليل الو�ضع الراهن وتبيان نقاط
القوة ونقاط ال�ضعف فيه أ�و �إيجابياته و�سلبياته ،وكذلك من تبيان التحديات
والفر�ص املتاحة� .إن هذا التحليل يعتمد حكم ًا على تو�صيف الو�ضع الراهن .لذلك
فقد قامت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتكليف عدد من اخلرباء
لتو�صيف هذا الو�ضع ،كما جرى عر�ض لبع�ض أ�بعاد هذا الو�ضع يف أالوراق املقدمة
للم ؤ�متر ال�ساد�س لوزراء الرتبية والتعليم العرب الذي عقد يف مدينة الريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية عام 2008م (انظر امللحق رقم .)5
رعاية املوهبة وا إلبداع.
البحث والتطوير يف املوهبة وا إلبداع.
امل ؤ��س�سات على امل�ستوى العربي
(اجلامعة العربية ،جمل�س التعاون
اخلليجي� ... ،إلخ).
و�ضع امل�صطلحات واملعايري
وا إلجراءات على امل�ستوى الوطني
والعربي.
أ
	�برز امل�شاريع يف كل دولة عربية.
التعاون ا إلقليمي والدويل.
وانطالق ًا من تو�صيف الو�ضع الراهن
للموهبة وا إلبداع يف الدول العربية ،ومن
ا�ستنتاجات درا�سة جتارب الدول (الف�صل
الرابع ،وامللحق رقم  ،)3حلل هذا
الو�ضع وفق مبد أ� ) (SWOTأ�ي ا�ستنتاج
الفر�ص املتاحة أ�مام الدول العربية
لزيــادة االهتم ــام باملوهب ـ ــة وا إلبـ ــداع،
وثــاني ًا تو�صيف التحديات التي تواجه
هذه الدول نتيجة للتغريات االقت�صادية
واالجتماعية العاملية ،والتناف�س على
املوهوبني واملبدعني واملبتكرين ،وثالث ًا

تو�صيف نقاط القوة املتوافرة لدى الدول
العربية ،التي ت�ساعد يف جناح تطبيق
هذه اال�سرتاتيجية ،و أ�خري ًا نقاط ال�ضعف
أ�و العوامل ال�سلبية التي يجب االنتباه
لها ومراعاتها يف و�ضع أالهداف العامة
لال�سرتاتيجية ،ويف ا�ستنتاج الق�ضايا
وامل�سائل الواجب حلها .وفيما يلي خال�صة
هذا التحليل:

تحليل الفرص والتحديات
ونقاط القوة والضعف:

انطالق ًا من الدرا�سات التي أ�عدت متهيد ًا
لو�ضع هذه اال�سرتاتيجية ،واملبينة يف
(امللحق رقم  ،)5وخا�صة تلك التي ركزت
على تو�صيف الو�ضع الراهن للموهبة
وا إلبداع يف الدول العربية م�شرق ًا ومغرب ًا،
و أ�خذ ًا بعني االعتبار امل ؤ��شرات والنتائج
التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سات ،فقد
جرى حتليل لهذا الو�ضع الراهن ال�ستنتاج
الفر�ص والتحديات ونقاط القوة وال�ضعف
يف جمال رعاية املوهبة وا إلبداع يف الدول

العربية ،وكانت نتائج التحليل ما يلي:
أ�وال :الفـــر�ص املتاحـــة عربيـــ ًا لتنميـــة املوهبة
والبداع:
إ
( )1وجود اقتناع را�سخ ووعي كبري و�شامل لدى قادة الدول
العربية ب أ�همية رعاية املوهوبني واملبدعني ،وتوفري خمتلف جوانب
الدعم لهم ،ويت�ضح ذلك من خالل رعاية بع�ضهم ال�شخ�صية
للم ؤ��س�سات التي ترعى املوهبة وا إلبداع ،وتبنيهم للمبادرات
أ
والفكار التي يقدمها اخلرباء يف هذا املجال.
( )2ال�شعور العام ب�ضرورة تطوير برامج رعاية املوهوبني
واملبدعني يف أ�غلب الدول العربية ووجود فجوة كبرية باملقارنة
مع الدول املتقدمة يف هذا املجال ،وميثل هذا ال�شعور فر�صة ألنه
ي�شكل دافع ًا أ��سا�سي ًا للتغيري وال�سعي نحو تطوير هذه الربامج.
( )3وجود منظمات �إقليمية وطنية رائدة مثل :املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم أ
(اللك�سو) ،ومكتب الرتبية العربي لدول
اخلليج ،وم ؤ��س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة وا إلبداع.
وتقوم هذه املنظمات بالدرا�سات والبحوث يف هذا املجال وتطرح
ق�ضايا املوهبة وا إلبداع املتجددة ،ومتثل حلقة و�صل وحتريك بني
اجلانب العلمي الرتبوي واجلانب ال�سيا�سي التنفيذي.
( )4وج ــود ع ــدد مق ــدر مــن خبــراء املوهب ــة وا إلبداع العرب
يف معظم الدول العربية ويف اخلارج با�ستطاعتهم �إذا ا�ستقطبوا
قيادة وتطوير برامج املوهبة وا إلبداع يف الدول العربية.
( )5وجود املجل�س العربي للموهوبني واملبدعني يف عمان ،الذي
من � أش�نه تطوير جمال رعاية املوهبة وا إلبداع يف الوطن العربي،
وذلك أ��سوة باملجل�س العاملي أ
للطفال املوهوبني واملبدعني،
واملجل�س ا آل�سيوي أ
للطفال املوهوبني واملبدعني ،وكذلك املجل�س
العربي للطفولة والتنمية بالقاهرة.
( )6وجود برنامج املوهبة والتفوق العقلي يف بع�ض اجلامعات
العربية يف جمال رعاية املوهوبني واملبدعني.
( )7وجود م ؤ��س�سات وبرامج ناجحة لرعاية املوهوبني يف بع�ض
الدول العربية.

ثاني ًا :التحديات:
ثمة �سبعة حتديات أ��سا�سية تواجه الدول العربية يف جمال رعاية
املوهبة وا إلبداع هي:
( )1توجه املجتمعات عاملي ًا نحو «جمتمع املعرفة» و»االقت�صاد
القائم على املعرفة» ما يتطلب زيادة يف املوارد الب�شرية املوهوبة
واملبدعة واملبتكرة.
( )2تزايد التناف�س العاملي ،وتزايد دور و أ�همية امليزات
التناف�سية لالقت�صاد ،وهي قائمة على االبتكار وا إلبداع ،وي ؤ�كد
ذلك ان�ضمام معظم الدول العربية �إىل منظمة التجارة العاملية
).(WTO

( )3تزايد ح�صة املعرفة يف اخلدمات وال�سلع باملقارنة مع
ح�صة املواد واملوارد الطبيعية ،ما يتطلب رعاية العلوم والتقنية
واملعارف ا إلدارية والفنية رعاية أ�كرب ،وهذا بدوره يتطلب زيادة
االهتمام باملوهبة وا إلبداع يف هذه املجاالت.
( )4تزايد التناف�س العاملي على ا�ستقطاب املوهوبني واملبدعني
“حرب أالطر (الكوادر) املتميزة” ،وفداحة م�شكلة “ هجرة
العقول” يف الوطن العربي.
( )5حاجة االقت�صادات العربية (ولو ب�شكل متفاوت) �إىل التنويع
الذي يعتمد على توفري القيادات العلمية والتقنية املتميزة.
( )6حاجة التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف الدول العربية
�إىل أ�طر (كوادر) قيادية ،ت ؤ�دي �إىل زيادة النمو و�إىل تنمية
م�ستدامة.
( )7تزايد االهتمام العاملي بكل أ�نواع املوهبة وا إلبداع وتناف�س
املجتمعات واحل�ضارات يف ذلك.
اليجابية يف الو�ضع الراهن:
ثالثا :العوامل إ
ميكن تلخي�ص أ�هم ا إليجابيات يف جمال رعاية املوهبة وا إلبداع
يف الدول العربية فيما يلي:
( )1نظرة املجتمعات العربية ا إليجابية للموهوبني واملبدعني.
( )2وجود بع�ض امل ؤ��س�سات واخلطط والربامج الوطنية يف بع�ض
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الدول العربية يف جمال املوهبة وا إلبداع.
( )3الرتكيز على االبتكار والربامج.
( )4تزايد االهتمام اجلاد ،العلمي
والعملي ،برعاية الطلبة املوهوبني
واملبدعني على ال�صعيدين احلكومي
أ
والهلي.
( )5تقدمي العديد من الدول العربية
بعثات درا�سية ومكاف آ�ت تقديرية
للموهوبني واملبدعني على م�ستوى التعليم
العام.
( )6تزايد عقد امل ؤ�مترات العلمية
والندوات الرتبوية التي تعالج نظري ًا بع�ض
اجلوانب املتعلقة مبيدان املوهبة وا إلبداع
مثل جوانب عملية الك�شف عن املوهوبني
و أ��ساليب رعايتهم و�إر�شادهم.
( )7منو االهتمام ب�إجراء البحوث
والدرا�سات على م�ستوى الدرا�سات العليا
يف اجلامعات والكليات العربية يف جماالت
املوهبة وا إلبداع.
( )8تزايد تنظيم امل�سابقات املحلية
أ�و ا إلقليمية على الرغم من أ�ن معظمها
موجه للمواهب أالدبية والفنية وقليل
منها للعلمية.
( )9تقدمي بع�ض اجلوائز املالية
للمبدعني يف جماالت الفنون وا آلداب
والعلوم من قبل بع�ض امل ؤ��س�سات
اخلريية.
(�	)10إن�شاء جمعيات وم ؤ��س�سات أ�هلية
غري حكومية يف عدد من الدول العربية
تهدف �إىل رعاية املوهوبني واملبدعني.
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رابع ًا :نقاط ال�ضعف أ�و العوامل
ال�سلبية:
ت�شري الدرا�سات التي أ�جريت لربامج
وم�شاريع رعاية املوهوبني واملبدعني يف
الوطن العربي �إىل جمموعة عوامل من
أ�همها:
(� )1ضرورة وجود ت�شريعات وجهات
أ�و �إدارات حكومية لرعاية املوهوبني يف
الدول العربية التي ال وجود لذلك فيها.
(� )2ضرورة وجود خطط وا�ضحة
ومناهج درا�سية و أ��ساليب منظمة لرعاية
املوهوبني يف الدول العربية كافة.
( )3احلاجة إلعداد املعلمني وامل�شرفني
ومديري املدار�س يف جماالت رعاية
املوهبة وا إلبداع.
( )4زيادة وعي أ�ولياء أالمور.
(� )5ضرورة تعزيز امليزانيات املخ�ص�صة
لرعاية املوهبة وا إلبداع.
( )6تدين م�ستويات الك�شف عن املوهوبني
واملبدعني يف الدول العربية كافة.
( )7احلاجة لزيادة الربامج التعليمية
اخلا�صة املوجهة لرعاية الطلبة املوهوبني
واملبدعني.
( )8احلاجة لزيادة اال�ستفادة من
املوهوبني واملبدعني بعد �إنهاء الدرا�سة.
( )9قلة املدار�س اخلا�صة أ�و ال�صفوف
امل�ستقلة للموهوبني �إال نادر ًا.
(� )10ضعف اهتمام املجتمع باملوهبة
وا إلبداع العلمي والتقني.

القضايا األساسية لدفع
العمل لرعاية الموهبة
واإلبــداع فــي الــدول
العربية:

يقودنا حتليل الو�ضع الراهن لرعاية املوهبة
وا إلبداع يف الدول العربية ،وا�ستعرا�ض
جتاربها يف هذا املجال ،ومقارنة ذلك مع
التجارب الدولية (انظر الف�صل الرابع
وامللحق رقم  ،)3وحتليل الفر�ص والتحديات
والعوامل ا إليجابية وال�سلبية �إىل ا�ستنتاج
الق�ضايا أال�سا�سية التالية .وتعد هذه
الق�ضايا منطلق ًا للعمل ودا ًال �إىل أالهداف
الواجب الو�صول �إليها ،وال�سيا�سات
التنفيذية وا إلجراءات الالزمة لتحقيق
هذه أالهداف .كما تعد حماور لتحديد
املبادرات والربامج وامل�شاريع العربية
والوطنية .و�سيجري �سرد هذه الق�ضايا وفق ًا
للطار الذي اعتمد لهذه اال�سرتاتيجية
إ
(ال�شكل  2من الف�صل الثاين) أ�ي ق�ضايا
على :م�ستوى الفرد املوهوب أ�و املبدع ،ثم
م�ستوى ال�سيا�سات وامل ؤ��س�سات أ�و اجلهات،
ثم م�ستوى ا آلباء و أ�ولياء أالمور ،فم�ستوى
املعلمني واملر�شدين ،و أ�خري ًا م�ستوى
املجتمع .و�سنورد حتت كل ق�ضية عدد ًا من
العنا�صر التي تو�صفها وتدل عليها ،وهذه
الق�ضايا هي:
� )1ضرورة وجود جهات أ�و هيئات
وطنية متخ�ص�صة لرعاية املوهبة
والبداع:
إ
راع خلطط وبرامج رعاية
عدم وجود ٍ

املوهبة وا إلبداع يف أ�غلب الدول العربية.
�ضعف التمويل واال�ستثمار يف املوهبة وا إلبداع.
قلة توافر املعلومات الالزمة حول املوهبة وا إلبداع ورعايتها.
ندرة البحوث امل ؤ�دية لتنمية هذا املجال ،والتي ت�ساعد يف ر�سم
ال�سيا�سات ،وعدم �إ�سهام املمار�سني بامليدان يف هذه أالبحاث،
وعدم وجود مراكز بحث متخ�ص�صة يف درا�سات املوهبة
وا إلبداع.
عدم وجود مراكز ا�ست�شارية متخ�ص�صة تقدم الدعم أل�سر
املوهوبني ،واملعلمني ،وللباحثني واملهتمني.
ندرة وجود دوريات علمية متخ�ص�صة يف درا�سات املوهبة
وا إلبداع ،حيث تتناثر الدرا�سات القليلة يف هذا املجال يف املجالت
الرتبوية والنف�سية التي ت�صدرها بع�ض كليات الرتبية يف الدول
العربية ،وكذلك عدم وجود جمالت ثقافية عامة يف هذا املجال.
وجود تفاوت يف رعـ ــاية املوهبـ ــة وا إلب ـ ــداع بني املحـ ــافظات
واملن ـ ــاطق املختـ ــلفة على امل�س ـ ــتوى الوطني.
 )2أ
	�همية اعتماد ا�سرتاتيجيات وطنية للموهبة
والبداع وتنفيذها:
إ
أ
	�همية تقدمي رعاية يف جميع املراحل العمرية �إىل �سن الر�شد
بطريقة تراكمية وتكاملية.
ربط اال�سرتاتيجيات بخطط و أ�ولويات التنمية الوطنية.
والبداع يف
 )3حمـدوديـة االهـتمـــام باملـوهـبــة إ
املنظومة التعليمية:
�ضعف الوعي ب أ�همية البيئة املدر�سية الداعمة للموهبة
وا إلبداع.
قلة اعتبار رعاية املوهوبني واملبدعني على أ�نها عن�صر أ��صيل
يف برامج أ�غلب وزارات الرتبية والتعليم و�إداراتها.
النق�ص يف وجود هياكل �إدارية وتنظيمية لرعاية املوهوبني
واملبدعني يف معظم وزارات الت ــربية والتع ــلي ــم وال ــوزارات ذات

الع ـ ــالقة ،و�ضعف فع ــالية املوجود منها.
تف�شي االجتاهات ال�سلبية أ�و احليادية نحو املوهبة وا إلبداع
�سواء يف القطاع الرتبوي خا�صة ،أ�و يف املجتمع العام.
�ضعف املتابعة للطلبة املوهوبني بعد �إنهاء املرحلة الثانوية.
 )4وجود �ضعف يف ت أ�هيل املعلمني واملدر�سني ومديري
املدار�س وامل�شرفني يف جماالت رعاية املوهبة
والبداع:
إ
حمدودية أالطر (الكوادر) امل ؤ�هلة يف جمال رعاية املوهوبني
واملبدعني.
�ضعف �إعداد معلم املوهوبني ،وعدم وجود تدريب ملعلم
العاديني للتعامل مع حاالت املوهبة يف الف�صل العادي �سواء من
حيث الرعاية أ�و التعرف.
�ضعف الربامج ا إلثرائية وتناثرها وعدم تتابعها ،و�ضرورة
ارتقائها �إىل م�ستوى اجلودة واالعتماد.
�ضعف املناهج الدرا�سية املقدمة للموهوبني واملبدعني ،وعدم
مراعاة مـيول الطالب املوهوبني وحاجاتهم وترجمتها يف هذه
الربامج.
عـ ــدم وجـ ـ ــود مـ ــدار�س ثـ ــانـوية للعـ ـ ــلوم والريا�ضيات
للطلبة املوهوبني واملبدعني.
 )5اهتمام أ
ال�سرة بالفرد املوهوب واملبدع:
احلاجة لزيادة الوعي أال�سري ب أ�همية املوهبة وا إلبداع.
�ضعف خدمات ا إلر�شاد والتوجيه للموهوبني واملبدعني.
�ضعف اخلدمات امل�ساندة املقدمة للموهوبني واملبدعني و أ��سرهم.
احلاجة لتوفري البيئة أال�سرية الداعمة للموهبة وا إلبداع
والتفوق.
�ضرورة وجود تدخل مبكر يف جمال رعاية املوهوبني واملبدعني،
مثل برامج ما قبل املدر�سة.
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 )6حمدودية اجلهود املبذولة من
املجتمعات العربية:
�ض ــعف النظـ ــام الوطنـ ــي لالبتكـ ـ ــار
الذي يدع ــم ا�س ـ ــتثمار ال ـ ــموهوبني
والــمب ــدعني واملبتكرين.
عدم كفاية املناخ العلمي الذي يحث
على ا إلبداع ويعطي احلرية الكافية له.
قلة �آليات حتفيز وم�ساعدة املوهوب
على ا�ستثمار �إبداعه وابتكاره.
وجود ق�صور يف برامج التوعية ب أ�همية
املوهبة وا إلبداع.
�ضرورة رفع فعالية اجلمعيات أالهلية
يف دعم تطوير ميادين املوهبة وا إلبداع.
اقت�صار الرعاية على أ�نواع حمددة
من املواهب.
قلة اجلوائز املخ�ص�صة للموهوبني
واملبدعني.
 )7العزوف عن االهتمام باللغة
العربية وانعكا�س ذلك عن
التنمية:
�إن اللغة وعاء املعرفة كما أ�نها أ�داة ن�شرها
وتراكمها والتداول فيها .وتعد اللغة
كالنقد أ�و املال فهي و�سيلة تبادل املعرفة
بني أ�فراد املجتمع أ�و تبادل أال�صول غري
املادية .أ�ما النقد فهو و�سيلة تبادل أال�صول
املادية أ�و ال�سلع .ومل ي�شهد التاريخ تقدم
أ�مة من أالمم بغري لغتها� .إن �إتقان اللغة
الوطنية وكذلك لغات أ�جنبية يعد �شرط ًا
الزم ًا لنمو العديد من املواهب.
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و�إذ كان على جمتمعنا العربي أ�ن يواكب
التقدم العلمي والتقني و� ً
صوال �إىل جمتمع
املعرفة وردم الفجوة الرقمية بينه وبني
هذا املجتمع يف منظومته الرتبوية و�سائر
جماالت حياته ،ف�إن عليه يف الوقت
نف�سه أ�ن يويل اهتمام ًا خا�ص ًا للعناية
باللغات أالجنبية ،وباللغة العربية التي
ينبغي أ�ن نهتم بها وبا�ستعمالها يف كافة
نواحي احلياة كي تتطور وت�ستوعب لغة
العلم احلديث والتقنية ب أ�نواعها ،مع
أالخذ باحل�سبان أ�ن لغتنا أالم “العربية
الف�صيحة” ذات أ�بعاد دينية وقومية
ووطنية واقت�صادية واجتماعية وتربوية
وهي ق�ضية أ�من ثقايف و�إبداع وابتكار.
والبد من أ�ن جنعل من الثورة العلمية
والتقنية العاملية ثورتنا الذاتية املرتبطة
بثقافتنا وهويتنا .و أ� ّنى للمفاهيم العلمية
والتقنية أ�ن ت�ستقر يف أ�ذهاننا و أ�ن
تغدو جزء ًا ال يتجز أ� من كياننا العقلي
والنف�سي ،و أ�ن حترك فينا القدرة على
ا إلبداع واالبتكار �إن مل نفهمها عن طريق
لغتنا أالم ،و�إن مل تدمج معانيها مبنظومة
التفكري وامل�شاعر التي ت ؤ�ديها لغتنا.
و�سيظل كل جهد تربوي أ�و �سواه مق�صر ًا
عن مداه ،وعاجز ًا عن بلوغ كامل
أ�غرا�ضه� ،إذ مل ت�صبح اللغة العربية لغة
املعلم والتعليم يف البالد العربية و�إذا
مل يتم ا�ستعمالها وتطويرها وحتديثها
بحيث ت�ستوعب مفاهيم العلم احلديث
والثقافة احلديثة واحلياة احلديثة.

واال�سرتاتيجية العربية للموهبة وا إلبداع
تعترب االهتمام باللغة العربية مطلب ًا
اقت�صادي ًا وديني ًا وقومي ًا وح�ضاري ًا ،به
حتافظ أ�متنا العربية ا إل�سالمية على
هويتها ومتا�سكها ووحدتها ،وحتول دون
ا�ستالب ثقافتها.
وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن ثمة تدني ًا يف أ�داء
طالبنا للغتهم أالم ،و أ�ن مثل هذا الق�صور
يعطل مفاحت الفكر �إىل حد كبري ،وي�ضعف
الرابطة الع�ضوية بينهم وبني ح�ضارة
أ�متهم العربية ا إل�سالمية ،كما يعر�ض
م�شاعر االرتباط القومي للوهن مادامت
اللغة من أ�هم مقومات ذلك االرتباط،
ويغلق أ�مامهم باب التفاعل احلي مع
العلوم والتقنية.
ولقد أ�ثبتت البحوث العلمية أ�ن املتعلم
يتمثل املعارف وي�ستوعبها بطريق لغته أالم
أ�كرث من ا�ستيعابها ومتثلها بطريق اللغات
أالجنبية .وال يعني ذلك أ�ن تغلق أالبواب
أ�مام تعلم اللغات أالجنبية و�إتقانها ،و�إمنا
يعني أ�ن نتقن لغتنا أالم و أ�ن نتقن اللغات
أالجنبية أ�ي�ض ًا ألن يف �إتقانها �إغناء للغتنا
و�إ�سهاما يف جهود التعريب.

امل�ستمر مدى احلياة ،ذلك ألنهم لي�سوا
يف حاجة �إىل جتميع املعارف وتكدي�سها
مبقدار ما هم يف حاجة �إىل أ�ن يح�سنوا
التعامل مع التقنية املتطورة ،و�إىل أ�ن
يجيدوا اال�ستخدام أالمثل لقدراتهم
وطاقاتهم ،ويعرفوا �سبل تنميتها ،و�إىل
أ�ن ميلكوا القدرة على التعامل مع بيئتهم
وجمتمعهم.
ويف جمال معارف الع�صر ،ع�صر العلم
والتقنية ،البد من توجيه عناية خا�صة
�إىل أ��سا�سيات املعرفة يف الريا�ضيات
والعلوم واللغات أالجنبية ف�ض ًال عن
�إتقان اللغة العربية أالم والفنون اجلميلة
التي ي�شتد االرتباط بينها وبني التقنية
“التكنولوجيا”.

� )8ضعف الرتكيز على امتالك
مهارات التع ّلم الذاتي:
�إن منطق الع�صر الذي نحيا حتت
ظالله يدعونا �إىل تزويد النا�شئة مبن
فيهم املوهوبني واملبدعني بخربات
التعلُّم الذاتي الذي هو أ��سا�س للتعلم
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الرؤية واألهداف
العامة والسياسات
التنفيذية

الـرؤيــة المستقبلية
(ر ؤ�ية 2025م):
الو�صول �إىل منظومة للرتبية والتعليم
يف �إطار بيئة اجتماعية ترعى املوهبة
وا إلبداع يف الدول العربية ،من
الطفولة �إىل الر�شد ،ويف جماالت
ا إلبداع كافة ،تنتج القيادات أ
والطر
(الكوادر) ال�شابة املوهوبة واملبتكرة،
التي ت�سهم يف حتول املجتمع العربي
�إىل جمتمع املعرفة وتنمية االقت�صاد
املناف�س القائم على املعرفة ،وذلك
قبل عام 2025م.

األهداف العامة:

�إن الو�صول �إىل الر ؤ�ية امل�ستقبلية
اخلا�صة برعاية املوهبة وا إلبداع والعناية
بهما يتطلب الو�صول �إىل أ�هداف ميكن
حتقيقها من خالل تنفيذ برامج وم�شاريع
ا�سرتاتيجية على امل�ستويني العربي
والوطني .وتقع هذه أالهداف وفق أ�ربعة
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ت�شتمل اال�سرتاتيجية العربية للموهبة وا إلبداع يف التعليم العام على الر ؤ�ية
امل�ستقبلية «ر ؤ�ية 1447هـ 2025/م» التي تبني ما �سي ؤ�ول �إليه و�ضع املوهبة وا إلبداع
يف الوطن العربي قبل عام 2025م� ،إذا ما ُن ِّفذت اال�سرتاتيجية .ثم يلي ذلك حتديد
أالهداف العامة أ�و أالهداف اال�سرتاتيجية التي من � أش�نها عند الو�صول �إليها حل
الق�ضايا وامل�سائل التي يت�صف بها الو�ضع العربي الراهن .كما ت�شتمل اال�سرتاتيجية
على ال�سيا�سات التنفيذية الالزمة لتحقيق أالهداف العامة وا إلجراءات اخلا�صة
بكل �سيا�سة ،و أ�خري ًا برامج وم�شاريع ا�سرت�شادية على امل�ستويني العربي والوطني.
حماور ،هي :اعتماد ا�سرتاتيجيات وطنية
لرعاية املوهبة وا إلبداع و�إيجاد جهات
وطنية ملتابعة تنفيذها ،وحت�سني الفر�ص
املتوافرة يف جمال تعليم املوهوبني
وتو�سيعها ،وزيادة وعي املجتمع بدور
املوهبة وا إلبداع واالبتكار ،وا إل�سهام يف
زيادة النمو وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف
الدول العربية .والهدف العام لي�س �آلية
تنفيذية بل حالة تعمل اال�سرتاتيجية على
الو�صول �إليها ،وهذه أالهداف هي:
( )1وجود ا�سرتاتيجيات وطنية معتمدة
لرعاية املوهبة وا إلبداع يراعى تنفيذها
�ضمن خطط التنمية الوطنية ،وخطط
تطوير التعليم العام.
( )2وجود جهة وطنية فاعلة ترعى
املوهبة وا إلبداع ،وتعمل على تنفيذ
اال�سرتاتيجية الوطنية يف هذا املجال،
وتتابع تطور أالداء.
( )3قيام تعاون عربي من�سق ،ينجح يف
تبادل اخلربات بني الدول العربية ،وتنظيم
أالن�شطة امل�شرتكة لفائدة اجلميع.

( )4انت�شار �آليات الك�شف عن املوهوبني
واملبدعني يف منظومة التعليم العام
العربي ،وفق مقايي�س حديثة.
( )5الو�صول �إىل م�ستوى متقدم يف
�إعداد املعلمني يف جماالت رعاية املوهبة
وا إلبداع ،و�إعداد معلمي املوهوبني ،وتوفري
أالطر (الكوادر) العاملة يف جمال رعاية
املوهبة وا إلبداع.
(َ )6ت َو ُّطد برامج متقدمة عالية النوعية،
ابتدا ًء من الطفولة املبكرة حتى �سن
الر�شد ،لرعاية أال�شخا�ص املوهوبني على
امتداد مراحل العمر مع تراكمية وتكاملية
هذه الربامج يف منظومة التعليم العام
العربي.
( )7توافر برامج الرعاية جلميع
أالفراد الـ ــموهـوبني ،عل ــى اخت ـ ــالف
خلفيـ ـ ــاتهم االقت�صادية واالجتماعية
واجلغرافية ويف املجاالت كافة.
(َ )8ت َر ُّ�سخُ القناعة لدى جميع املهتمني
واملعنيني الرئي�سني و�صانعي القرار
و�ضمان موافقتهم ،لت أ�مني الدعم الدائم

لتنفيذ هذه اال�سرتاتيجية.
( )9انت�شار الوعي ب أ�همية املوهبة وا إلبداع يف املجتمعات العربية
وبدورهما يف النهو�ض احل�ضاري ويف ا إل�سهام يف عملية التنمية.
( )10الو�صول �إىل جيل من قادة امل�ستقبل يف املجتمع العربي،
وانت�شار تبني الربامج اخلا�صة لن�سبة مهمة وكبرية من الطلبة
العرب املوهوبني الالزمة لهذا الهدف.
( )11الو�صول �إىل برامج لرعاية املوهبة وا إلبداع ذات حمتوى
يطور اهتمامات ومهارات مبكرة عند املتعلمني يف جماالت تخدم
متطلبات التنمية.
ويعد القا�سم امل�شرتك لكل هذه أالهداف من جهة ،قيامها على
العدل وامل�ساواة وعدم التمييز بني أالفراد ،ومن جهة أ�خرى
قيامها برعاية املوهوبني واملبدعني من الفئات كافة مبا فيهم
الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة.

السياسات التنفيذية:

انطالق ًا من حتليل الو�ضع الراهن امل�شار �إليه �سابق ًا ،واال�ستنتاج
الذي مت للق�ضايا الرئي�سة أ
والهداف العامة ،تعتمد اال�سرتاتيجية
جملة من ال�س ـ ــيا�سات التنفيذية لرع ـ ــاية املوه ــبة وا إلبـ ـ ــداع،
وبناء جتارب عربية رفيعة امل�ستوى يف ميدان تربية املوهوبني
واملبدعني .وهذه ال�سيا�سات التنفيذية ا�سرت�شادية ميكن لكل دولة
عربية تطبيق املالئم منها ألو�ضاعها اخلا�صة ،وقد ذكر حتت كل
�سيا�سة �إجراءات عدة لتنفيذها .كما و�ضعت هذه ال�سيا�سات تبع ًا
للطار املعتمد يف �إعداد هذه اال�سرتاتيجية (ال�شكل  2يف الف�صل
إ
الثاين) أ�ي أ�نها تعالج مركباته كافة وهي:
( أ�) اال�سرتاتيجية واجلهات امل�شرفة واملنظمة ،و (ب) هيكلية
النظام ،و (ج) الفرد أ
وال�سرة ،و (د) املعلمون وفق مراحل
التعليم العام جميعها ،و(هـ) املجتمع/ا إلعالم ،و (و) التمويل
واال�ستثمار وزيادة الطلب وحتفيز رعاية املوهبة وا إلبداع
وا�ستثماره للتنمية.
وا�شتملت هذه ال�سيا�سات التنفيذية على (� )35سيا�سة مدرجة

فيما يلي وفق �ستة عناوين هي:

أو ًال:السياسات التنفيذية الخاصة باإلطار
العام والجهات المشرفة والمنظمة:

( )1و�ضع اخلطط الوطنية املتنا�سقة مع اال�سرتاتيجية العربية
للموهبة وا إلبداع التي ت�شتمل على ا إلجراءات التالية:
حتديد مفهوم وفئات املوهوبني حتديد ًا وا�ضح ًا ،واملرحلة
العمرية املطلوب التعامل معها ،وجماالت تعليم املوهوبني املراد
�إثرا ؤ�ها ومربرات االهتمام بتلك الفئات.
حتديد أ�هداف تعليم املوهوبني حتديد ًا وا�ضح ًا مبا يتالءم
وثقافة املجتمعات العربية ومتطلبات التنمية من جهة ،ومبا
ي�ساير الفل�سفات أ
والهداف املت�ضمنة يف االجتاهات والتجارب
املعا�صرة من جهة أ�خرى.
حتديد امل�صطلحات اخلا�صة مبجال املوهبة وا إلبداع.
و�ضع مقايي�س لتع ُّرف املوهوبني واملبدعني يف الوطن العربي.
برامج وم�شاريع لرعاية املوهبة وا إلبداع.
والبداع:
(�	)2إ�صدار ت�شريعات خا�صة باملوهبة إ
ت�شريعات ولوائح حتدد مهام وم�س ؤ�وليات الدولة وم ؤ��س�ساتها
املختلفة نحو املوهوبني واملبدعني.
نظام وطني للموهبة وا إلبداع ورعايتهما.
الن�ص على رعاية ن�سبة حمددة من الطلبة.
( )3تبني تنفيذ برنامج وطني للك�شف عن املواهب
ابتداء من املراحل أ
الجراءات مايلي:
ً
الوىل ،ومن إ
العمل على التعرف املبكر على حاالت الطالب املوهوبني
واملبدعني من خالل اال�ستخدام املنا�سب لعدد متنوع من أ��ساليب
القيا�س والتقدير ل�ضمان ت�شخي�ص دقيق للحاالت وو�ضع برامج
رفيعة امل�ستوى للطالب املوهوبني �سواء داخل أالطر املدر�سية أ�و
يف املجتمع بوجه عام.
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( )4رعاية أ�نواع املواهب كافة من
خالل:
العمل على أ�ال تقت�صر برامج
املوهوبني على جماالت حمددة للموهبة
وا إلبداع ،و أ�ن يجد املوهوبون واملبدعون،
يف كل املجاالت ،الرعاية الالئقة التي
ت�ضمن تطوير مواهبهم وزيادة نتاجهم
ا إلبداعي.
	�إن�شاء املدار�س اخلا�صة باملواهب
النوعية للمراحل املتقدمة التي يخ�ص�ص
جزء كبري من براجمها للموهوبني يف
جمال ما من جماالت املوهبة ،واجلزء
ا آلخر يخ�ص�ص للمنهاج العام.
	�إعطاء مزيد من االهتمام لبع�ض
املواهب التي يجري اختيارها ح�سب حاجة
املجتمع أ
والوليات الوطنية ومتطلبات
التنمية.
مراجعة أ�مناط املواهب الواجب
تنميتها دوري ًا ،وتقومي عدد الطالب
امل�ستفيدين من الربامج املخ�ص�صة لها.
عرف املوهوبني
( )5توفري أ�دوات َت ُّ
من خالل:
اعتماد أ�ف�ضل املمار�سات العاملية يف
أ��ساليب وو�سائل الك�شف عن املوهوبني
واملبدعني والتعرف عليهم .
و�ضع االختبارات واملقايي�س املقننة
واملنا�سبة للك�شف عن املوهوبني يف جميع
جماالت املوهبة ا إلن�سانية.
اال�ستفادة من عملية ا إلحالة وتطوير
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�إجراءاتها وتي�سريها ،وتدريب ذوي
العالقة بها وخا�صة املعلمني.
اال�ستعانة بخربات املتخ�ص�صني من
اجلامعات واملعاهد واملراكز البحثية
والرتبوية لتطوير مقايي�س واختبارات
املوهبة وا إلبداع.
توفري قاعدة �شاملة الختبارات
ومقايي�س امليول واالهتمامات واالجتاهات
واجلوانب االنفعالية والنف�سية
وال�شخ�صية وال�سمات االجتماعية
لتوظيفها يف عملية ت�شخي�ص املوهوبني
واملبدعني.
الثرائية
( )6تطــويــر الربامج إ
من خالل:
توفري الربامج ا إلثرائية مع مراعاة
ترجمة أالهداف �إىل أ�مناط �سلوكية
مرغوب فيها بالن�سبة للطالب املوهوبني
مبا يتفق مع ميولهم وحاجاتهم ،ومبا
يتنا�سب مع خ�صائ�صهم.
ا إلثراء من خالل التو�سع والتعمق يف
اكت�ساب املعلومات بالقدر الذي ي�سمح
بتدفق الطاقات وانهمار أالفكار التي
ت ؤ�دي �إىل ا إلنتاج ا إلبداعي.
	�إن�شاء املراكز الريادية لرعاية
املوهوبني واملبدعني التي تنتهج أ��سلوب
ا إلثراء ب أ��شكاله املختلفة.
عناية الربامج ا إلثرائية مبجاالت
متنوعة للموهبة وا إلبداع تلبي حاجات
املجتمع.

العمل على توفري الربامج ا إلثرائية
يف جماالت متنوعة تتما�شى مع أ�ولويات
وتوجهات الدولة.
( )7تقومي برامج املوهوبني من
خالل:
التقـومي امل�س ـ ــتمر والتتـ ـ ــابعي
والنـ ــهائي لربامج املوهوبني واملبدعني.
تقومي الربامج املطبقة يف املدار�س
اخلا�صة.
ت�صميم أ��سلوب القيا�س يف بداية
اخلطوات التمهيدية لربنامج رعاية
املوهوبني.
التمهيد للح�صول على �شهادات
اجلودة واالعتماد مل ؤ��س�سات رعاية
املوهوبني.
( )8تخ�صي�ص امليزانيات لرعاية
املوهوبني واملبدعني من خالل:
العمل على توفري ا إلمكانات املادية
لربامج املوهوبني.
ر�صد امليزانية املنا�سبة لتنفيذ اخلطط
واال�سرتاتيجيات.
تخ�صي�ص امليزانية الالزمة للبحوث
العلمية ور�صدها يف جمال املوهوبني.
حتديد املخ�ص�صات املالية وامليزانية
الكافية لرعاية املوهوبني واملبدعني،
وحتديد أ�وجه �صرفها ،واعتمادها ميزانية
أ��سا�سية من اجلهات امل�سئولة.

( )9توفري مراكز ا�ست�شارية متخ�ص�صة يف رعاية
والبداع:
املوهبة إ
مراكز ا�ست�شارية يف املدار�س.
مراكز ا�ست�شارية أ
لل�سرة و أ�ولياء أالمر.

	�إتاحة مزيد من الفر�ص ألبناء الدول العربية لاللتحاق
بتخ�ص�ص رعاية املوهبة وا إلبداع يف امل ؤ��س�سات واجلامعات
واملعاهد العربية التي تقدم مثل هذه التخ�ص�صات وزيادة عدد
هذه امل ؤ��س�سات.

( )10اعتماد �سيا�سات لرتبية الطالب املوهوبني
واملبدعني يف املدار�س العادية:
قد ال تتمكن كل املدن والقرى من توفري مدار�س أ�و برامج
متخ�ص�صة للموهوبني واملبدعني ،وملواجهة مثل هذه احلاالت
يجب �إعداد جمموعة من املعلمني للقيام بهذا الدور ،وذلك من
خالل ا�ستخدام �سيا�سات رعاية الطالب املوهوب داخل الف�صل
الدرا�سي العادي ،أ�و فتح أ�ق�سام داخلية لهم.

( )12تفعيل التعاون الدويل يف جمال رعاية املوهوبني
من خالل:
�إعداد برامج تبادل الزيارات مع الدول املتطورة يف هذا
املجال.
اال�ستفادة من التجارب الدولية.
الت أو�مة وال�شراكة مع امل ؤ��س�سات ذات الريادة العاملية يف جمال
رعاية املوهوبني واملبدعني.

( )11دعم العمل العربي امل�شرتك يف هذا املجال لتفعيل
اال�سرتاتيجية من خالل:
القيام بتن�سيق اجلهود وتعزيز التعاون وال�شراكة بني م ؤ��س�سات
رعاية املوهوبني واملبدعني يف الدول العربية املتقدمة نوع ًا ما يف
هذا املجال أ
والخرى النا�شئة.
الزيارات املتبادلة بني الدول العربية ،وتبادل اخلرباء املنظم.
تط ــوير أ�دوات ك�ش ــف �إقليمي ــة ،وبرامج �إقليمية لتنمية ا إلبداع
ورعاية املوهوبني.
	�إقامة أ�ن�ش ـ ــطة عربي ـ ــة مثل امل�س ـ ــابقات واجلوائز واليوم
العربي والبوابة على ال�شابكة (ا إلنرتنت) و�إقامة امل ؤ�مترات
والور�ش وغريها.
و�ضـ ــع �آليـ ــة عربي ـ ــة ملتابع ـ ــة تنفي ــذ اال�س ـ ــرتاتيجية
الع ـ ــربية للمـ ــوهبة وا إلبداع وتن�سيق املعايري والربامج املوحدة
الالزمة لرعاية الطلبة املوهوبني ،ومراجعة ما مت �إقراره وتنفيذه
منها ومراجعة جتارب الدول العربية يف هذا ال� أش�ن.
تبني أ��ساليب جديدة إلعداد وتدريب املعلمني وخمتلف
القائمني على رعاية الطالب املوهوبني.

( )13تطوير املناهج الدرا�سية اخلا�صة باملوهوبني
واملبدعني من خالل:
تطوير مناهج وبرامج للطلبة املوهوبني واملبدعني ت�ستند
�إىل أ�ربعة عنا�صر هي :ا إلثراء ،والت�سريع ،والتجميع ،والتوجيه
وا إلر�شاد ،وميكن الرجوع �إىل (امللحق رقم  )6من أ�جل تعريف
هذه العنا�صر.
بناء مناهج خا�صة بالطالب املوهوبني ،بحيث ت�ستجيب
للخ�صائ�ص املتباينة أ
للطفال ،وتركز على جمموعة من
املحددات والعمليات امل�ستمرة والديناميكية والتقومي امل�ستمر،
وجتنب احل�شو والتكرار �ضمان ًا لتحقيق املهارات واملعارف املتوقع
اكت�سابها لدى الطالب املوهوبني .واملتطلب أال�سا�سي ملناهج
املوهوبني هو التمايز عن مناهج العاديني ،والتو�سع والعمق فيها.
الـت أ�كيد على ا آلليات التي تفيد يف بناء برامج تعليم الطالب
املوهوبني انطالق ًا من مبادئ و أ�هداف من بينها:
 متكني أالطفال املوهوبني من احل�صول على تعليم منا�سب يراعيالفروق الفردية وحاجات التعلم املتفردة لكل طفل موهوب.
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 بناء مناهج ت�ستجيب مل�ستوى و أ��سلوبتعلم الطالب املوهوبني.
 توفري بيئة تتيح التعلم املف�ضلالذي ي�شجع الطالب املوهوبني وي�ساير
م�ستويات تفكريهم املركب واملعقد.
	�إعطاء الوقت الالزم لتفاعل الطالباملوهوبني فيما بينهم ومراعاة حاجاتهم
املعرفية املتفردة ودعمها.
	�إتاحة الوقت والفر�ص الالزمةأ
للطفال املوهوبني للتفاعل مع أ�قرانهم
(�سواء يف ال�صف الدرا�سي ،أ�و املرحلة
العمرية) وذلك بهدف رعاية النمو
االجتماعي ودعمه.
 ا�ستيعاب عدد حمدود من الطالبيف حجرة درا�سة الطالب املوهوبني (مبا
ال يزيد على  15طالب ًا مث ًال) لتح�سني
أ��ساليب ومعدالت التعليم.
توفري مناهج درا�سية خا�صة
باملوهوبني واملبدعني ت�سمح بتنمية
مهارات التفكري الناقد ،والتخطيط،
واتخاذ القرار ،و�إدارة الوقت ،واملبادرة،
والقيادة ،وال�شعور باالنتماء ،والوالء
للوطن ،واكت�ساب املعارف اجلديدة،
وت�شجع على االبتكار والتم ّيز يف أالداء،
وتنمية املبادرات ال�شخ�صية ،والتعلم
والنمو الذاتي ف�ض ًال عن ت�ضمينها
أل�ساليب تقوميية مطورة لتقومي أ�داء
ومهارات التالميذ املوهوبني.
الرتكيز على تطوير طرائق التفكري
وزيادة ا إلميان باحل�س العلمي ،ما يك ّون
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لديهم اجتاهات �إيجابية نحو اال�ستف�سار
الدائم والت�سا ؤ�ل والبحث.
االهتمام باملناهج الال�صفية.

ثـانيـ ًا :السياسـات
التنفيذيـة الخـاصـة
بهيكلية النظام:

( )1جعل رعاية املوهوبني واملبدعني
جزء ًا أ��صي ًال يف برامج وزارات الرتبية
والتعليم و�إداراتها من خالل:
�إعادة النظر يف منظومة الرتبية والتعليم
فيما يتعلق با�ستثمار فئة املوهوبني وتوفري
الربامج املتخ�ص�صة لهم.
جعل برامج رعاية املوهوبني جز ًءا
رئي�س ًا يف برامج وزارات الرتبية � أش�نها يف
ذلك � أش�ن التعليم قبل املدر�سي ،والتعليم
االبتدائي ،واملتو�سط (ا إلعدادي)
والثانوي.
( )2تعـ ــزيز الهيـ ــاكل ا إلدارية
والتنظ ــيمية لرع ـ ــاية الـ ــموهوبني
واملبدعني بحيث ت�شتمل على وحدات
اخت�صا�صية مثل وحدة الك�شف عن
املوهوبني واملناهج والتوجيه وا إلر�شاد
وتنمية ا إلبداع ومهارات التفكري:
	�إن�شاء �إدارة مركزية بوزارة الرتبية
والتعليم لرعاية املوهوبني واملبدعني
للقيام مبا يلي:
 الك�شف عن املوهوبني وتوفري أ�دواتالك�شف عنهم ،وتدريب من �سيقوم

بتطبيقها.
	�إعداد املناهج املتميزة وتطويرهاوحتديد �سبل تنفيذها ،والعمل على التدريب
امل�ستمر للمعلمني يف هذا اجلانب.
 التخطيط لعمليات �إر�شاد وتوجيهاملوهوبني واملبدعني و�إعداد الربامج
ا إلر�شادية والتدريب عليها.
 القيام باال�ستفادة من الربامج العامليةلتنمية املوهبة وا إلبداع وتكييفها مع البيئة
العربية.
	�إعداد معلمي املوهوبني قبل الدخول�إىل اخلدمة.
	�إعداد الربامج ا إلثرائية التي يتمتنفيذها يف املراكز ا إلثرائية والريادية،
وبرامج غرف امل�صادر ،وبرامج الدرا�سة
امل�ستقلة.
	�إعداد البحوث والدرا�سات حولاملوهوبني واملبدعني ،ومتابعة امل ؤ��شرات
ا إلح�صائية لقيا�س التقدم يف رعاية
املوهبة وا إلبداع.
التن�سيق مع وزارة التعليم العايل حول
رعاية املوهبة وا إلبداع يف اجلامعات
�سواء يف برامج ا إلجازة (البكالوريو�س
واللي�سان�س) أ�و برامج الدرا�سات العليا،
كما تقوم بتنفيذ الربامج املالئمة
للمبدعني يف هذه املرحلة املهمة من
مراحل تطور املبدعني.
التن�سيق بهدف �إن�شاء �إدارات لرعاية
املوهوبني يف الوزارات ذات العالقة
برعاية املوهوبني واملبدعني ،أ�و الوزارات

التي ميكن أ�ن ت�سهم يف رعايتهم ،مثل :وزارة ال�شباب ،ووزارة
ال�ش ؤ�ون االجتماعية ،ووزارة أ�و معاهد العلوم والتقنية � ...إلخ.
( )3تعزيز البيئة املدر�سية الداعمة للموهبة وا إلبداع من
خالل:
وجود وحدة خمت�صة باملوهبة وا إلبداع يف كل مدر�سة.
العمل على �إعداد ال�شخ�ص املوهوب للتعلم طويل املدى وتطوير
مهاراته االجتماعية.
العمل على تزويد املوهوبني با إلمكانات التي جتعلهم يحققون
م�ستويات عالية من التفوق يف التح�صيل أالكادميي.
العمل مع املوهوبني على تنمية القدرة على التوجيه الذاتي؛ وذلك
من خالل توفري احلرية وا إلح�سا�س بامل�س ؤ�ولية وتدريبهم على التكيف
مع الوقت.
الرتكيز يف تعليم املوهوبني على وجود أ�ربعة مكونات رئي�سة
(املتعلم ،عملية التعلم ،حمتوى املعرفة واملهارات) مع التطوير
ال�شامل ملجاالت املعرفة أالربعة.
تعليم الطالب املوهوبني با�ستخدام �إحدى اخلدمات ا آلتية:
ا إلثراء التعليمي يف الف�صول التعليمية ،أ�و الف�صول اخلا�صة
بهم ،أ�و يف مدار�س خا�صة من خالل االهتمام اخلا�ص بالعلوم
والريا�ضيات.
العمل على تطوير مناذج التفكري التي ت�ساعد على حل
امل�شكالت.
تطوير املواد التعليمية والو�سائط امل�ساعدة.
العمل على تطوير مهارات اتخاذ القرار لدى املوهوبني.
	�إعداد ال�شخ�ص املوهوب للتعلم مدى احلياة من خالل تنمية
مهارة التعلم الذاتي.
تنمية �صفات القيادة والوطنية يف املوهوبني واملبدعني ما
ي�شعرهم بامل�س ؤ�ولية نحو الذات أ
وال�سرة واملجتمع والوطن،
و أ�ي�ض ًا تنمية ال�شعور ا إليجابي نحو كل ما هو جميل ومفيد لدى
املوهوبني.

تنمية قدرات املوهوبني على تقبل وجهات النظر املتباينة،
وعلى حتمل أالفكار املتناق�ضة واملتعار�ضة.
تنويع طرائق التدري�س لت�شمل :املناق�شة ،واجلدل ،واال�ستقراء،
واال�ستنتاج ،والتعلم املبني على االكت�شاف وحل امل�شكالت.
تخ�صي�ص وقت أ
للن�شطة االبتكارية.
( )4تبني املرونة يف ا�ستخدام أ��سلوب التجميع من خالل:
ف�صل فئات الطلبة املوهوبني عن ف�صول العاديني لبع�ض
املناهج ،وذلك يف ف�صول خا�صة باملوهوبني داخل املدر�سة
العادية ،وب�إحداث التعجيل اعتماد ًا على عمليات التع ّلم الذاتي
واجلماعي من جهة ،وا إل�سراع بحيث تت�ضمن املناهج مزيد ًا من
املفاهيم واملبادئ والتعميمات املطورة من جهة أ�خرى.
	�إن�شاء املدار�س اخلا�صة باملوهوبني للمراحل املتقدمة
ال�ستقطاب الطالب الذين يظهرون حت�صي ًال عالي ًا وقدرات
�إبداعية وعقلية ا�ستثنائية� .إن لهذه املدار�س فل�سفتها و أ��سلوبها
املنفرد يف التعامل معهم ،ولها مناهجها اخلا�صة ،وتهدف �إىل
�إحداث الربط بني الطالب املوهوبني و أ�ولياء أالمور واملعلمني يف
�إطار �شبكة ات�صال جتمعهم جميع ًا.
( )5تبني املرونة يف ا�ستخدام الت�سريع للحاالت اال�ستثنائية:
يق�صــد بالت�س ــريع التعـلـيـمي ( أ�و ا إل�سـ ــراع) ال�سماح للموهوبني
اال�ستثنائيني بالتحرك يف ال�سلم التعليمي ح�سبما ت�سمح به
قدراتهم وا�ستعداداتهم دون النظر �إىل عامل ال�سن ،ومن
�سيا�سات الت�سريع مايلي:
القبول املبكر يف الرو�ضة أ�و ال�صف أالول ،والقفز أ�و جتاوز
ال�صف ،والتجاوز والقفز يف املادة الدرا�سية ،والقبول املبكر
للمرحلة ا إلعدادية (املتو�سطة) أ�و الثانوية ،والتقدير والنقاط
بوا�سطة االمتحان ،ودورات جامعية يف املدر�سة الثانوية ،ودورات
املرا�سلة ،والتعليم عن ُبعد ،وبرامج مكثفة للتق�صري الزمني
لل�سنوات الدرا�سية ،والقبول اجلامعي املبكر(املدار�س الثانوية
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الداخلية) ،وبرنامج البكالوريا الدولية.
توفري خدمات التعليم عن ُبعد.
( )6تو�س ــيع اخلدمات امل�سـ ــاندة
الــمقدمة للموهوبني واملبدعني من
خالل:
ترتيب اخلدمات امل�ساعدة با إل�ضافة
للمعلمني :اخلبري النف�سي للمدر�سة،
واملر�شد النف�سي الرتبوي ،واملن�سق
ا إلداري احلكومي ،وبع�ض امل�ست�شارين يف
املجال الرتبوي ،أ
والن�شطة امل�صاحبة.
احتياجات النقل واملوا�صالت.
خدمات التغذية.
خدمات الريا�ضة والرتفيه.
(�	)7إن�شاء مدار�س ثانوية للعلوم
والريا�ضيات.
( )8تــو�سيع خــدمــات ا إلر�ش ــاد
والـتــوجيه للموهوبني واملبدعني من
خالل:
توفري خدمات التوجيه وا إلر�شاد
النف�سي الفردي واجلماعي ،وا إل�شراف
االجتماعي ،والرعاية ال�صحية وا إلر�شاد
أالكادميي.
التعلم الوجداين العاطفي (:مفهوم
الذات ،أ�منوذج كولبريغ والتنمية
ا ُ
خللقية).
توفري منهج �إن�ساين لرتبية القيم
الوجدانية وتعليمها (االعتبارات،
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املنهج القيمي ،احللقة ال�سحرية ،املعلم
ا إلن�ساين).
التدريب على مهارات القيادة.
توفري التوجيه الرتبوي ،ومعلومات
عن اجلامعات والكليات و�شروط القبول
يف اجلامعات العاملية.
توفري توجيه مهني متكامل.
	�إعداد مر�شدين مهنيني متخ�ص�صني
يف تقدمي خدمات التوجيه وا إلر�شاد
للموهوبني واملبدعني.
توفري الربامج الوقائية لتاليف حدوث
امل�شكالت قبل وقوعها.
توفري خدمات ا إلر�شاد والتوجيه أل�سر
املوهوبني واملبدعني.

ثـالثـــ ًا :الســيـاســات
التنفـيذيــة الخــاصــة
باألسرة والبيئة االجتماعية
المحيطة:

( )1تعزيز البيئة أال�سرية الداعمة
للموهبة وا إلبداع من خالل:
توعية أال�سر بخ�صائ�ص الطالب
املوهوبني واملبدعني ،وذلك ل�ضمان
�إ�سهامات يف عمليات الك�شف والتعرف.
تدريب أ��سر املوهوبني على حتمل
ال�ضغوط املرتتبة على وجود طفل موهوب
يف أال�سرة.
تدريب أ��سر أالطفال املوهوبني على
كيفية التعامل مع املوهوبني و أ��ساليب
رعايتهم وتنمية مواهبهم.

تدريب أ��سر أالطفال املوهوبني على
عدم ت�شكيل �ضغوط على أ�طفالهم
املوهوبني ،وجتنب التوقعات العالية التي
ت ؤ�دي للكمالية الع�صابية.
( )2زيادة الدعم املجتمعي للموهوبني
واملبدعني وتو�سيعه من خالل:
العمل على حتقيق جهود تعاونية
ي�شرتك فيها امل�س ؤ�ولون (معلمون،
�إداريون) وا آلباء أ
والمهات ،والطالب
املوهوبون أ�نف�سهم ،واملجتمع العام بحيث
يتوفر اهتمام مبا�شر من اجلميع بهذه
الفئة من الطالب.
توفري التربعات والدعم املايل من
م ؤ��س�سات املجتمع املدين.
حث م ؤ��س�سات املجتمع املدين على
امل�شاركة بال�صورة الكافية وتقدمي
اجلهود املتنوعة يف تطوير رعاية املوهوبني
واملبدعني.
تقدمي أ�ن�شطة للموهوبني يف م ؤ��س�سات
املجتمع املختلفة مثل :املتاحف ،واملكتبات،
ومراكز الفنون ،امل�صانع وغريها.
( )3تطوير اجلمعيات أالهلية الراعية
للموهبة وا إلبداع من خالل:
تكوين جماعات دعم الطالب
املوهوبني متمثلة يف جماعات املعاونة
الذاتية من بني الطالب أ�نف�سهم لي�شاركوا
مع ًا يف معاجلة امل�شكالت والتحديات التي
تواجههم داخل الف�صول أ�و خارجها،

ثم جماعات خارجية تهتم أ��ص ًال برعاية املوهوبني وم�شاركتهم
وجتاربهم وممار�ستهم ،ثم أ�خري ًا جماعات حملية يف املناطق
احل�ضرية والريفية.
اال�ستفادة من موارد املجتمع لتطوير اجلمعيات أالهلية،
وت�شجيع اخلرباء واملنظمات املختلفة لدعم هذه اجلمعيات.
تكوين جمموعات للدعم والرعاية من أ�ولياء أالمور.
	�إن�شاء جمعيات متخ�ص�صة لرعاية كل موهبة على حده،
وجمعيات لرعاية معلمي املوهوبني ،و أ�خرى للمبدعني ،وجمعيات
لدعم أ�ولياء أ�مور املوهوبني ،وغريها من اجلمعيات املتخ�ص�صة
يف ق�ضايا املوهبة وا إلبداع ،والعمل على أ�ن يرعى كل جمعية أ�حد
أالفراد البارزين يف املجتمع.

رابعـ ًا :السيـاسـات التنفيذيـة الخـاصة
بالمعلمين:

( )1توفري أالطر (الكوادر) العاملة يف جمال رعاية املوهوبني
واملبدعني من خالل:
االبتعاث �إىل الدول املتقدمة يف هذا املجال للتخ�ص�ص يف
جماالت رعاية املوهوبني واملبدعني املختلفة.
	�إعداد أالطر (الكوادر) الب�شرية املتخ�ص�صة يف رعاية
املوهوبني واملبدعني.
تدريب القائمني على الربامج و�إعدادهم �إعداد ًا منا�سب ًا.
	�إع ــداد اخلـبـ ــراء النـفـ�سـيـني ،واملــر�شــدي ــن ،وامل�شـرف ـيـ ــن
االجتماعيني ،وا إلداريني.
اال�ستفادة من خرباء الرعاية مثل املر�شد احلكيم الذي يقدم
رعاية علمية متخ�ص�صة يف جمال تقني حمدد ،واملدرب العام
الذي يقدم خربات أ�ولية أ��سا�سية لرعاية املوهوبني.
ا�ستقطاب حملة ال�شهادات العليا يف املجاالت املختلفة
لال�ستفادة منهم يف رعاية املوهوبني.
(�	)2إعداد معلم املوهوبني ،وتدريب معلم العاديني للتعامل

مع حاالت املوهبة يف الف�صل العادي �سواء من حيث الرعاية أ�و
التعرف من خالل:
	�إعداد كفايات وموا�صفات ملعلم املوهوبني و حتديد امل ؤ�هالت
واخلربات الالزمة له.
	�إعداد معلمني متخ�ص�صني للتعرف على الطلبة املوهوبني
واملبدعني والتعامل معهم يف املواد الدرا�سية املختلفة.
تدريب معلمي العاديني على تَع ُّر ِف الطالب املوهوبني يف
ف�صول ومدار�س العاديني.
تدريب معلمي العاديني على عمليات ا إلحالة وحتفيزهم
لال�ستفادة منها.
تدريب معلمي العاديني على رعاية املوهوبني داخل الف�صل
الدرا�سي العادي ،ويف املدر�سة العادية.
تطوير برامج إلعداد املعلم امل�ست�شار واملعلم اجلوال،
لال�ستفادة منهم يف مدار�س العاديني ،واملدار�س النائية ،ومدار�س
الريف ،ومدار�س البادية.
تطوير برامج إلعداد معلم غرف امل�صادر يف جمال رعاية
املوهوبني.

خـامسـ ًا :السـيــاســات التنفيذية
الخاصة برعاية المجـتـمـع للمـوهـبــة
واإلبداع:

( )1التوعية ا إلعالمية للموهبة وا إلبداع من خالل:
حتديد أ�هداف ا إلعالم يف جمال رعاية املوهبة وا إلبداع.
و�ضع �آلية للتن�سيق بني أالجهزة ا إلعالمية وبني اجلهات املعنية
برعاية املوهبة وا إلبداع.
القيام بحمالت توعية ت�ستهدف أال�سر والطالب واملعلمني
وفئات املجتمع أالخرى.
	�إن�شاء مواقع �إلكرتونية خا�صة باملوهبة وا إلبداع.
	�إن�شاء وحدات للموهبة وا إلبداع يف أالجهزة ا إلعالمية،
ا إلذاعة ،التلفزيون ،ال�صحف.
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تطوير مناذج للموهوبني واملبدعني
العرب م�سموعة ومرئية ومكتوبة
و�إلكرتونية لتقدميها عرب أالجهزة
ا إلعالمية.
	�إ�صدار �صحف متخ�ص�صة ون�شرات
�إعالمية دورية.
بث برامج �إذاعية وتلفزيونية ترتكز
على التوعية ب أ�همية املواهب العلمية،
والفنية ،والريا�ضية ،أ
والدبية ،وغريها
من املواهب.
تدريب ا إلعالميني يف جماالت املوهبة
وا إلبداع.
( )2تعزيز االجتاهات واملواقف
ا إليجابية نحو املوهبة وا إلبداع �سواء يف
القطاع الرتبوي أ�و يف املجتمع العام من
خالل:
العمل على تطوير اجتاهات �إيجابية
و�إن�سانية جتاه أالطفال الذين ميتلكون
قدرات عالية من خالل العمل على
ت�شجيعهم وتنمية قدراتهم.
ا�ستخدام أ��سلوب الربامج التدريبية
وور�ش العمل لتغيري اجتاهات العاملني يف
القطاع الرتبوي وتعديلها.
	�إيجاد �آلية للتعاون بني املدر�سة
أ
وال�سرة وباقي اجلهات للرعاية املثلى
للموهوبني واملبدعني.
(�	)3إ�صدار مزيد من الدوريات العلمية
يف جماالت املوهبة وا إلبداع من خالل:
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العمل على توفري دوريات علمية
متخ�ص�صة يف جمال املوهبة وا إلبداع.
توفري جمالت ثقافية عامة أ
لل�سر
وفئات املجتمع أالخرى.
( )4ن�شر ثقافة املوهبة وا إلبداع من
خالل:
ن�شر ثقافة املوهبة وا إلبداع يف
ال�صعد كافة.
املجتمعات العربية وعلى ُ
ن�شر ثقافة تعليم املوهوبني.

يف املراحل العمرية املبكرة وعن املوهوبني
الكبار.
توفري مراكز بحث متخ�ص�صة يف
درا�سات املوهبة وا إلبداع من خالل:
 عقد امل ؤ�مترات والندوات واللقاءاتالعلمية ملناق�شة مو�ضوعات تتعلق بتنمية
املوهبة وا إلبداع.
 اال�ستفادة من نتائج الدرا�ساتوالبحوث.

سـادسـ ًا :السـيــاسـات
التنفيذية الخاصة بتحفيز
رعاية الموهبة واإلبداع:

( )2تنظيم امل�سابقات واال�شرتاك
الدويل:
تنظيم م�سابقات علمية على امل�ستويني
الوطني والعربي للك�شف عن املواهب
وا إلبداعات وخا�صة يف جمال االبتكارات
العلمية.
عقد امل�سابقات ال�سنوية على امل�ستوى
العربي والوطني.
امل�شاركة يف االختبارات وامل�سابقات
الدولية مثل :أ�وملبياد العلوم
والريا�ضيات.

( )1دعم البحث العلمي يف جمال املوهبة
وا إلبداع من خالل:
دعوة امل ؤ��س�سات واملنظمات الر�سمية
وغري الر�سمية لطرح امل�شروعات البحثية
املدعومة عن املوهوبني وانتقاء الباحثني
املدربني إلجرائها.
	�إجراء البحوث العلمية عن املوهوبني
من خالل فرق العمل املتكاملة.
االهتمام ب�إجراء البحوث التي
ت�ستخدم املنهج التجريبي ،وذلك من
أ�جل ابتكار الربامج الرتبوية للموهوبني
وتطبيقها وتقوميها .وحث الباحثني على
�إجراء البحوث على عينات كبرية ن�سبي ًا
من املوهوبني ،التي ت�ستخدم عينات
متكافئة من بني الذكور وا إلناث.
دعوة الباحثني وحثهم على دعم
و�إجراء مزيد من الدرا�سات عن املوهوبني

( )3التن�سيق مع اجلامعات لتعزيز رعاية
املوهبة وا إلبداع وزيادة الطلب عليها من
خالل:
تطوير أالق�سام اجلامعية التي توفر
برامج ملعلمي املوهوبني.
	�إن�شاء برامج جامعية بني أ�ق�سام
الرتبية اخلا�صة ،وعلم النف�س ،واملناهج،
وا إلدارة الرتبوية إلعداد مهنيني للعمل يف

جمال رعاية املوهوبني.
	�إن�شاء �إدارة رعاية املوهوبني بوزارة التعليم العايل ،وافتتاح
أ�ق�سام لها يف اجلامعات.
( )4زيادة اجلوائز املخ�ص�صة لت�شجيع املوهبة وا إلبداع من
خالل:
تنظيم جوائز مالية للمبدعني يف جماالت الفنون وا آلداب
والعلوم.
تخ�صي�ص جوائز مهمة للمعلمني املتميزين برعاية املوهبة
وا إلبداع.
توفري مزيد من املنح اخلا�صة باملوهوبني.
تقدمي منح للطلبة املوهوبني احلا�صلني على الثانوية العامة.
جعل تعليم املوهوبني جماني ًا و�إعفائهم من كافة امل�صروفات
والر�سوم املدر�سية وغري املدر�سية املقررة على الطالب
العاديني.
تقدمي يد العون للطالب املوهوبني املنحدرين من أ��سر
منخف�ضة الدخل ،والبحث عن حل الظروف االقت�صادية التي
حتول دون موا�صلتهم يف ا إلبداع والتفوق أ�و تعوقه.
عقد امل�سابقات ال�سنوية على امل�ستوى العربي والوطني أ�ي�ض ًا.
( )5متابعة املوهوبني بعد انتهاء الدرا�سة:
املتابعة خالل التعليم اجلامعي.
املتابعة يف قطاعات العمل املختلفة.
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الفصل السادبع
ُسبل تنفيذ االستراتيجية ومتابعة تحقيقها
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الفصل السابعُ :سبل تنفيذ االستراتيجية ومتابعة تحقيقها

ُسبل تنفيذ
االستراتيجية
ومتابعة تحقيقها
وتنق�سم هذه الربامج وامل�شاريع �إىل
ق�سمني؛ أالول على امل�ستوى العربي،
والثاين على امل�ستوى الوطني .لقد ر�سمت
هذه الربامج وامل�شاريع ب�شكل ا�سرت�شادي
ي�ساعد كل دولة من الدول العربية على
و�ضع الربامج اخلا�صة بها ،ولقد ُب ِّوبت
للطار الذي ُاع ُت ِمد يف �إعداد هذه
تبع ًا إ
اال�سرتاتيجية (ال�شكل  2يف الف�صل
الثاين) ،أ�ي وفق أ�ربعة حماور :أالول يف
جمال و�ضع اال�سرتاتيجيات واخلطط
الوطنية واجلهة امل�س ؤ�ولة عن تنفيذها،
والثاين حول أ�ولياء أالمور أ
وال�سرة ،والثالث
حول املنظومة التعليمية وخا�صة املعلمني،
والرابع يف جمال أ�ن�شطة املجتمع.

بــرامــج ومشـروعـات
نموذجية على المستوى
العربي:
حتقق هذه الربامج وامل�شروعات تطلعات
بيان الريا�ض ،وتو�صيات امل ؤ�متر ال�ساد�س
لوزراء الرتبية والتعليم العرب ،ومن
امل أ�مول أ�ن يجري حتقيقها تدريجي ًا،
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تقدم اال�سرتاتيجية جمموعة من الربامج وامل�شاريع اال�سرت�شادية أ�و النموذجية
لتنفيذها ،وانتقيت هذه الربامج وامل�شاريع ب�شكل يحقق أ�هداف اال�سرتاتيجية،
وبالتايل يحل الق�ضايا املطروحة يف جمال رعاية املوهبة وا إلبداع يف الدول العربية،
كما أ�نها حتقق  -أ�ي�ض ًا -التو�صيات ال�صادرة عن امل ؤ�متر ال�ساد�س لوزراء الرتبية
والتعليم العرب ،وعلى ذلك ف�إن هذه الربامج وامل�شاريع تعك�س أ�هم ال�سيا�سات التي
أ�تت عليها اال�سرتاتيجية.
ويقرتح أ�ن يتابع هذا التحقيق ويق َّوم كل
�سنتني خالل مدة اال�سرتاتيجية ،أ�ي قبل
عام 2025م .و أ�ن تو�ضع م ؤ��شرات لقيا�س
التقدم احلا�صل يف حتقيقها .وتقوم
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
بالتعاون مع احلكومات العربية واملنظمات
ا إلقليمية والدولية بتن�سيق تنفيذ الربامج
وامل�شاريع التالية:
(�	)1إ�صدار أ�دلة عربية للعمل يف
والبداع:
جمال رعاية املوهبة إ
يهدف �إ�صدار هذه أالدلة �إىل و�ضع �إطار
عام للعمل يف الدول العربية يف جماالت
املوهبة وا إلبداع فيما يخ�ص الطالب و أ�ولياء
أالمور واملعلم ،ومبا يتنا�سب مع البيئة
العربية ،كما يهدف �إىل تن�سيق هذا العمل
بني الدول العربية وفق مفاهيم موحدة
وعمليات مو�صفة وم ؤ��شرات معتمدة.
و�ست�ستفيد من هذه أالدلة وزارات الرتبية
والتعليم ،واجلهات واجلمعيات والنوادي
املهتمة برعاية املوهبة وا إلبداع ،وكذلك
ال�شباب املوهوبون على ال�صعيد العربي.

(�	)2إن�شـاء مر�صــد عـربي علـمي
والبداع:
للموهبة إ
يهدف هذا امل�شروع �إىل و�ضع الئحة
مب ؤ��شرات قيا�س أالداء الوطني والعربي
يف رعاية املوهبة وا إلبداع وا�ستثمار
خمرجاتها ،أ�ي يهدف هذا امل�شروع
�إىل حتديد م ؤ��شرات قيا�س أ�داء العمل
الوطني والعربي يف جمال املوهبة وا إلبداع
ورعايتهما.
ويجري حتديد هذه امل ؤ��شرات انطالق ًا
من تلك املعتمدة يف خمتلف الدول أ�و
املنظمات املهتمة بهذا احلقل ،و ُتع َّرف
هذه امل ؤ��شرات وطريقة ح�سابها وعمليات
امل�سح التي ت ؤ�دي لقيا�سها ،وقد أ�تت وثيقة
اال�سرتاتيجية على بع�ض هذه امل ؤ��شرات
يف ف�صلها ال�سابع.
كما يهدف امل�شروع �إىل ر�صد التجارب
العربية والعاملية و�إ�صدار تقرير عربي
دوري يو�ضح حالة املوهبة وا إلبداع يف
الوطن العربي ،وكذلك �إ�صدار جملة
عربية للموهبة وا إلبداع.

والجراءات
( )3تن�ســــيق امل�صطلحـات والـمعــــايري إ
عربي ًا:
يهدف هذا امل�شروع �إىل و�ضع تعاريف ومفاهيم على امل�ستوى
العربي يف املجاالت الثالثة املهمة التالية:
تعريف املوهبة وتعريف ا إلبداع.
تعريف املوهوب وتعريف املبدع.
معايري اكت�شاف املوهوب أ�و املبدع.
أ
	�نواع ا إلجراءات التي يجب اتخاذها لرعاية املوهوب واملبدع.
و�سي�ستفيد من هذا امل�شروع العمل الوطني والعربي يف جمال
املوهبة وا إلبداع ،وي�ساعد هذا امل�شروع يف تن�سيق هذا العمل ،ويف
التداعم والتعاون الوطني والعربي على أ��س�س وا�ضحة ،ويف تقارب
التعاريف واملعايري وا إلجراءات املعتمدة عربي ًا مع تلك املعتمدة
عاملي ًا.
(�	)4إقامة ور�ش وم ؤ�مترات لتنمية رعاية املوهبة
والبداع عربي ًا:
إ
يهدف هذا امل�شروع �إىل تعزيز العمل العربي وتن�سيقه يف جمال
املوهبة وا إلبداع ،و�إىل التداول دوري ًا يف التقدم احلا�صل فيه لدى
الدول العربية ،و�إىل عر�ض �آخر التطورات العلمية والتقنية يف
هذا احلقل املهم.
(�	)5إقامة معار�ض وبرامج �صيفية وم�سابقات عربي ًا:
يهدف هذا امل�شروع �إىل تنظيم معار�ض دورية عربية يف جمال
املوهبة وا إلبداع ،و�إىل و�ضع برامج �صيفية عربية للطالب
املوهوبني واملبدعني وللمعلمني املخت�صني ،كما يهدف �إىل تنظيم
م�سابقات عربية يف خمتلف جماالت املوهبة وا إلبداع.
والبداع على
(�	)6إن�شاء بوابة عربية �شاملة للموهبة إ
(النرتنت):
ال�شابكة إ
من أ�هداف هذا امل�شروع أ�ن تكون البوابة املرجع الرئي�س للموهبة

وا إلبداع يف الوطن العربي على ال�شابكة (ا إلنرتنت) ،وتعمل على
ت�سهيل التوا�صل بني اجلهات العربية العاملة يف هذا املجال،
وعر�ض �آخر التطورات أ
والبحاث والدرا�سات ،والتوعية ب أ�همية
رعاية املوهبة وا إلبداع ،ومتابعة أالن�شطة العربية مثل الور�ش
وامل ؤ�مترات واملعار�ض وامل�سابقات واجلوائز والربامج ال�صيفية
وم ؤ��شرات أالداء.
كما تهدف البوابة �إىل عر�ض التقدم العاملي يف هذا املجال املهم،
وعر�ض أ�بعاد التعاون العربي الدويل.
والبداع:
( )7تنظيم يوم عربي للموهبة إ
يخ�ص�ص هذا اليوم العربي لالحتفال باملوهبة وا إلبداع العربي
يف املجاالت العلمية والتقنية ذات أالهمية للتقدم املجتمعي يف
ع�صر جمتمع املعلومات واقت�صاد املعرفة ،من قبيل علوم املواد
اجلديدة ،والهند�سة الوراثية ،والفيزياء ،وجماالت الف�ضاء،
وتقنية املعلومات العربية  ..وغريها.
(�	)8إعداد برامج منوذجية عربية لرعاية املوهبة
والبداع:
إ
يهدف هذا امل�شروع �إىل �إيجاد برامج منوذجية عربية يف رعاية
املوهبة وا إلبداع ي�سرت�شد بها ،وي�ستفاد من جتارب تنفيذها يف
بع�ض الدول العربية ،وي�سهل ن�شرها يف الوطن العربي ،ويقلل من
تكاليف تطبيقها.
( )9م�شروع ترجمة جمموعة من أ�مهات الكتب يف جمال
والبداع:
رعاية املوهبة إ
يهدف هذا امل�شروع �إىل ت�شجيع الدول العربية على ترجمة الكتب يف
جمال املوهبة وا إلبداع لكي ت�صبح مرجع ًا مفيد ًا للمعلمني وللممار�سني
وللباحثني يف جماالت املوهبة وا إلبداع يف الوطن العربي.
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( )10م�شروع �إحداث جوائز عربية
للموهوبني وللمعلمني:
يهدف هذا امل�شروع �إىل اعتماد جوائز
على امل�ستوى العربي للطالب العرب
املوهوبني أ�و املبدعني تتكامل مع برامج
امل�سابقات وامل ؤ�مترات والور�ش العربية،
وتوزع هذه اجلوائز يف اليوم العربي
للموهبة وا إلبداع .كما تعتمد جوائز
م�شابهه للمعلمني العرب املتميزين
املخت�صني برعاية املوهبة وا إلبداع.

برامج ومشاريع نموذجية
على المستوى الوطني:

فيما يلي جمموعة من الربامج وامل�شاريع
النموذجية التي ميكن تنفيذها على
امل�ستوى الوطني يف الدول العربية.
ويحقق تنفيذ هذه الربامج وامل�شاريع جل
أ�هداف اال�سرتاتيجية .ويختلف م�ستوى
وعمق تنفيذها من دولة �إىل أ�خرى ح�سب
املرحلة التي متر بها الدولة يف رعاية
املوهبة وا إلبداع ،وح�سب ا إلمكانات
املادية والب�شرية فيها .وجتدر ا إل�شارة
�إىل أ�ن هناك دو ًال عربية قد أ�جنزت بع�ض
هذه الربامج وامل�شاريع.
( )1م�شروع �إيجاد جهة وطنية
والبداع:
لرعاية املوهبة إ
يهدف هذا امل�شروع �إىل أ�ن تكون يف كل
دولة عربية جهة ترعى املوهبة وا إلبداع،
وتقوم هذه اجلهة بر�سم ا�سرتاتيجية
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الدولة لرعاية املوهبة وا إلبداع ،وتتابع
تن�سيق العمل مع كل اجلهات املعنية
لتنفيذ هذه اال�سرتاتيجية.
وت�ضع هذه اجلهة بالتعاون مع أ��صحاب
ال� أش�ن والعالقة الربامج وامل�شروعات
الوطنية للموهبة وا إلبداع ،كما تتابع
م ؤ��شرات أ�داء الدولة باملقارنة مع الدول
املتقدمة يف هذا املجال.
وتعمل ه ــذه اجلهة أ�ي�ضـ ـ ًا على دفـ ــع
التعاون العربي والدويل يف حقول املوهبة
وا إلبداع.
( )2ر�سم ا�سرتاتيجية وطنية
والبداع �ضمن
لرعاية املوهبة
إ
خطة التنمية الوطنية:
يهدف هذا امل�شروع �إىل حيازة كل دولة
عربية ا�سرتاتيجية وطنية معتمدة
لرعاية املوهبة وا إلبداع ،و أ�ن تدرج هذه
اال�سرتاتيجية �ضمن خطط التنمية
الوطنية (اخلم�سية أ�و غريها) .كما
تهدف �إىل متابعة م�صلحة ا إلح�صاء أ�و
احل�سابات القومية مل ؤ��شرات قيا�س أالداء
الوطني يف رعاية املوهبة وا إلبداع.
وت�شتمل هذه اال�سرتاتيجية على ر ؤ�ية
و أ�هداف و�سيا�سات تنفيذية وبرامج
وم�شاريع ،وت�سعى لتفعيل العمل الوطني
يف خمتلف جماالت املوهبة وا إلبداع ،ولكل
اجلهات املعنية أ�و ذات ال� أش�ن أ�و امل�صلحة
يف هذا احلقل املهم .وتقوم بر�سم هذه
اال�سرتاتيجية اجلهة الوطنية مو�ضوع

امل�شروع رقم واحد ال�سابق ذكره.
�إن هذه اال�سرتاتيجيات الوطنية ت�ست أ�ن�س
باال�سرتاتيجية العربية للموهبة وا إلبداع.
والتغفل هذه اال�سرتاتيجيات متابعة
م ؤ��شرات أالداء الوطنية يف حقل تنمية
املوهبة وا إلبداع وا�ستثمارها يف التنمية
ومقارنة هذه امل ؤ��شرات مع مثيالتها
العاملية.
( )3و�ضع ت�شريعات وطنية خا�صة
والبداع:
باملوهبة إ
ي�صبو هذا امل�شروع �إىل حت�سني البيئة
القانونية وا إلدارية للعمل يف جمال املوهبة
وا إلبداع؛ وذلك يف جماالت التعليم
وا إلعالم والعمل أالهلي والتمويل ،وتو�ضع
هذه الت�شريعات ك أ�نظمة ولوائح تنفيذية
تغطي خمتلف أالن�شطة يف هذا احلقل.
ونحتاج يف جمال ت�شريعات املوهوبني
ولوائحها �إىل العديد منها لتغطي:
مهام وم�س ؤ�وليات الدولة وم ؤ��س�ساتها
املختلفـ ــة نحــو ال ـ ـمـوهوبني والــمبـ ــدعني
وق�ضاياهم.
تعريف املوهوب ،والك�شف عن
املوهوبني.
نظام للموهبة وا إلبداع ورعايتهما.
الن�ص على رعاية ن�سبة حمددة من
أ�فراد املجتمع املدر�سي ،وبذلك ن�ضمن
حيز ًا وا�سع ًا ي�ضم جميع أ�نواع املواهب.
برامج تربوية خا�صة لرعاية املوهوبني
مثل برامج التجميع واملدار�س اخلا�صة

باملوهوبني ،والربامج ا إلثرائية ،والت�سريع الدرا�سي للموهوبني،
وبرامج التوجيه وا إلر�شاد.
املدار�س اخلا�صة واملدار�س أالهلية واملدار�س التي ترعاها
منظمات املجتمع املدين وقيامها بتنفيذ برامج لرعاية املوهوبني،
لل�شراف الفني من قبل وزارة الرتبية ،و أ�ن
و أ�ن تخ�ضع براجمها إ
ي�شارك تالميذها وطالبها يف مناف�سات القبول ملدار�س املوهوبني،
وامل�سابقات أ
والوملبياد املحلية ،وا إلقليمية ،والعاملية.
حتديد دور قطاع التعليم العايل يف جمال رعاية املوهوبني
واملبدعني.
برنامج الك�شف عن املواهب وو�ضع مقايي�س حديثة للتعرف
عليهم.
( )4برنامج وطني ل َت َع ُّر ِف املوهوبني:
�إن اعتماد برنامج وطني لتع ّرف املوهوبني مهم للغاية ،على أ�ن
يبنى هذا الربنامج على التعرف املبكر.
ويجب أ�ن ي�شتمل هذا الربنامج على ا�ستخدام خمتلف الطرائق
التقليدية يف ذلك مثل :مالحظات الوالدين ،وتر�شيحات أالقران،
ومقايي�س الذكاء ،وتر�شيحات املعلمني ،واالختبارات التح�صيلية،
وتر�شيح الطالب لنف�سه (الرت�شيح الذاتي) ،واختبارات التفكري
ا إلبداعي ،واختبارات اال�ستعداد ،واختبار املقالة ،واملقابلة
ال�شخ�صية ،وقوائم ر�صد اخل�صائ�ص ال�سلوكية ،وور�ش العمل أ�و
العمل امليداين� ...إلخ.
كما ي�شتمل الربنامج على ت أ�هيل وتدريب املوارد الب�شرية الالزمة
لتنفيذه ،وكذلك تخ�صي�ص التمويل الالزم واجلهات امل�س ؤ�ولة عن
تنفيذ كل طريقة من هذه الطرائق.
( )5برنامج لت أ�هيل املعلمني ومديري املدار�س وامل�شرفني
والبداع:
يف جماالت رعاية املوهبة إ
( أ�) يجب أ�ن تعمل يف جمال رعاية املوهوبني واملبدعني عدة فئات
عال من التدريب واخلربة
من أالطر (الكوادر) على م�ستوى ٍ

املتميزة ،وذلك ل�ضمان م�ستوى رفيع من الرعاية أ
للطفال
املوهوبني واملبدعني ،وذلك من خالل:
ابتعاث أ�عداد منا�سبة من ذوي القدرات العلمية الذين لديهم
اهتمام ودوافع عالية لرعاية املوهوبني� ،إىل الدول املتطورة يف هذا
املجال للتخ�ص�ص يف جماالت رعاية املوهوبني واملبدعني املختلفة.
	�إع ـ ــداد أالطـ ــر(الك ــوادر) الـبـ�شـريـ ــة املتخ�ص�صة ذات
الكفاية العالية الالزمة لنجاح امل�شروع ،و�إعداد أالطر (الكوادر)
العلمية املدربة القادرة على التعامل مع الطلبة املوهوبني
واملبدعني.
تدريب القائمني على الربامج و�إعدادهم وفق خيارات الرعاية
(�إثراء ،ت�سريع ،جتميع) ،مثل �إعداد املعلمني واملدربني للربامج
ا إلثرائية ،واملراكز الريادية ،وغرف امل�صادر املدر�سية.
	�إعداد اجلهاز التدري�سي.
	�إعداد اخلرباء النف�سيني ،واملر�شدين ،وامل�شرفني االجتماعيني،
وا إلداريني.
اال�ستفادة من خرباء الرعاية مثل املر�شد الذي يقدم رعاية
علمية متخ�ص�صة يف جمال تقني حمدد ،واملدرب العام الذي
يقدم خربات أ�ولية أ��سا�سية لرعاية املوهوبني.
ا�ستقطاب حملة ال�شهادات العليا يف املجاالت املختلفة
لال�ستفادة منهم يف رعاية املوهوبني.
ا�ستقطاب اخلربات املتميزة يف املجال من خمتلف الدول.
التنمية املهنية امل�ستدامة أ
للطر (للكوادر) العاملة يف
م ؤ��س�سات رعاية املوهوبني واملبدعني.
(�	)2إعداد معلم املوهوبني ،وتدريب معلم العاديني
للتعامل مع حاالت املوهبة يف الف�صل العادي �سواء من
حيث الرعاية أ�و التعرف من خالل:
	�إعداد موا�صفات ملعلم املوهوبني.
	�إعداد معلمني متخ�ص�صني للعمل مع الطلبة املوهوبني
واملبدعني.
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حتديد امل ؤ�هالت واخلربات الالزمة
الختيار معلمي الطالب املوهوبني.
ا إلعداد التخ�ص�صي للمعلمني يف
املواد الدرا�سية املختلفة.
	�إقامة ور�ش التدريب امل�ستمر يف أ�ثناء
اخلدمة.
توفري معلمات ريا�ض أالطفال
املتخ�ص�صات ،ومعلمي املرحلة االبتدائية،
ومعلمي املرحلة الثانوية.
العمل على أ�ن يتوافر لربامج املوهوبني
واملبدعني املعلمات املتدربات على أ��ساليب
التعامل مع الطالب املوهوبني.
العمل على أ�ن يكون املحور الرئي�س ألي
برنامج تقدمه املعلمة يف ريا�ض أالطفال
هو الفروق الفردية ،واحرتام قدرات
كل طفل ،و أ�ن تتيح لكل طفل الن�شاط
املنا�سب ،وتقدمي بع�ض الربامج املحورية
اخلا�صة للموهوبني ،و أ�ن حترتم قدرة
الطفل على ا إلبداع واالبتكار.
اال�ستفادة من خربات الدول املتقدمة
يف �إعداد معلم املوهوبني؛ وذلك
من خالل منوذجني لربامج ا إلعداد
أالول :الربامج القائمة على الكفايات
واملهارات ،والثاين :الربامج القائمة على
حمتوى ا إلعداد ،ويعتمد يف هذا أال�سلوب
على تقدمي بع�ض املقررات التي تت�ضمن
قدر ًا كافي ًا من املعلومات عن املوهوبني
وخ�صائ�صهم وطبيعتهم وطرائق
تعليمهم والتعامل معهم.
تدريب معلمي العاديني على تعرف
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الطالب املوهوبني يف ف�صول العاديني.
تدريب معلمي العاديني على عمليات
ا إلحالة وحتفيزهم لال�ستفادة منها.
تدريب معلمي العاديني على رعاية
املوهوبني داخل الف�صل الدرا�سي العادي،
ويف املدر�سة العادية.
تبني أ��ساليب جديدة إلعداد وتدريب
املعلمني وخمتلف القائمني على رعاية
الطالب املوهوبني.
تطوير برامج إلعداد املعلم امل�ست�شار،
واملعلم اجلوال ،لال�ستفادة منهم يف
مدار�س العاديني ،واملدار�س النائية.
تطوير برامج إلعداد معلم غرف
امل�صادر يف جمال رعاية املوهوبني.
( )6م�شروع دمج رعاية املوهبة
والبــداع يف اخلطط والربامـــج
إ
التعليمية يف وزارات الرتبية
والتعليم:
يع ُّد هذا امل�شروع من امل�شاريع الوطنية
املهمة يف هذه اال�سرتاتيجية ،ويهدف �إىل
أ�ن تعمل وزارات الرتبية والتعليم يف الدول
العربية على :أ�و ًال و�ضع برامج تنفيذية
لرعاية املوهبة وا إلبداع ومن ثم دمج هذه
الربامج يف خططها وبراجمها .وي�شمل
ذلك تبني �آليات اكت�شاف املوهوبني
واملبدعني بعد حتديد ه ؤ�الء وتو�صيفهم،
ثم اعتماد �إجراءات حمددة للرعاية،
مبا فيها ت أ�هيل القائمني عليها ،وكذلك
م ؤ��شرات قيا�س التقدم يف هذا املجال.

ويتطلب هذا الربنامج �إيجاد وحدات
�إدارية متخ�ص�صة بهذا املو�ضوع ور�صد
التمويل الالزم ،واعتماد وتنفيذ برامج
حمددة .و�سيكون من خمرجات الربنامج
تزايد أ�عداد املوهوبني وارتفاع أ�داء
منظومة التعليم العام وت أ�ثريها يف عملية
التنمية االقت�صادية واالجتماعية.

( )8برنامج وطني لدعم رعاية أ
ال�سرة ألفرادها
املوهوبني:
يهدف هذا الربنامج �إىل توعية أال�سرة لالنتباه �إىل رعاية أ�فرادها
املوهوبني و�إىل م�ساعدتها يف اكت�شافهم ،ويف �إجراءات رعايتهم،
ودعمها باملوارد التي ت�ساعد على ذلك .كما يهدف الربنامج �إىل
توطيد عالقة أال�سرة باملدر�سة وعالقتها باملنظمات االجتماعية
فيما يخ�ص أ�فرداها املوهوبني.

املواهب العلمية ،والفنية ،والريا�ضية ،أ
والدبية ،وغريها من
املواهب.
تدريب ا إلعالميني يف جماالت املوهبة وا إلبداع.
	�إ�سهام أالطر امل ؤ��س�سية والر�سمية أ
والهلية يف �إيجاد وعي
عام ب أ�همية فئة املوهوبني وب�ضرورة تقدمي الربامج اخلا�صة بهم
والرعاية الالزمة لهم.
	�إن�شاء برنامج �إعالمي ن�شط.

( )7برنامج حتفيز �إقامة النوادي
واجلمعيات واملنظمات املتخ�ص�صة يف
رعاية املوهبة يف املجاالت كافة:
يهدف هذا امل�شروع �إىل زيادة عدد النوادي
واجلمعيات واملنظمات املتخ�ص�صة يف
املوهبة وا إلبداع يف كل دولة عربية ،أ�ي
�إىل زيادة فعالية املجتمع أالهلي والقطاع
اخلا�ص واملجتمع املدين عامة يف دعم
ورعاية املوهبة وا إلبداع وبالتايل االبتكار.
ويتطلب تنفيذ امل�شروع �إيجاد حوافز لقيام
هذه أالن�شطة و�إ�صدار قوانني م�شجعة،
و�إىل �إيجاد برنامج حكومي للتوعية بهذا
املجال.
وت�سهم هذه اجلمعيات والنوادي يف عملية
التوعية ،وعملية الرعاية ،وعملية التمويل،
وكذلك يف ربط خمرجات املنظومة
التعليمية باملجتمع.
ومن أ�هداف هذا الربنامج قيام هذه
أالن�شطة يف املجاالت كافة أ�ي العلمية
والثقافية والفنية والريا�ضية ،وخا�صة
العلمية والتقنية منها التي تعد أالكرث
نق�ص ًا يف الوطن العربي.

العالمية حول الدور املهم
( )9برنامج وطني للتوعية إ
لرعاية املوهبة يف عملية التنمية ال�شاملة:
حتتاج برامج رعاية املوهوبني �إىل �إعالم جاد وخمطط له بعناية
ليقود حملة وا�سعة للتوعية بق�ضايا املوهبة وا إلبداع والتفوق،
ولذلك يجب القيام مبا يلي:
حتديد أ�هداف ا إلعالم يف جمال ق�ضايا املوهوبني واملبدعني.
حتديد دور اخت�صا�صي املوهبة وا إلبداع يف حتقيق أ�هداف
الرعاية من خالل و�سائل ا إلعالم.
و�ضع �آلية للتن�سيق بني أالجهزة ا إلعالمية وبني �إدارات رعاية
املوهوبني واملبدعني.
اال�ستفادة من و�سائل االت�صال اجلماهريي.
احلمالت ا إلعالمية التي ت�ستهدف أال�سر والطالب واملعلمني
وفئات املجتمع أالخرى.
	�إن�شاء مواقع �إلكرتونية خا�صة بربامج رعاية املوهوبني.
	�إن�شاء �إدارات للموهبة وا إلبداع يف أالجهزة ا إلعالمية،
ا إلذاعة ،التلفزيون ،ال�صحف.
تطوير مناذج م�سموعة ومرئية ومكتوبة و�إلكرتونية ليتم
تقدميها عرب أالجهزة ا إلعالمية.
	�إن�شاء قناة �إعالمية متخ�ص�صة.
	�إن�شاء �صحيفة متخ�ص�صة ون�شرات �إعالمية دورية.
بث أ�هداف تعليم املوهوبني يف أالجهزة ا إلعالمية.
بث برامج �إذاعية وتلفزيونية ترتكز على التوعية ب أ�همية

( )10بـرنـامـــج التـعــاون مـع املــدار�س املتـميـزة وعـمـل
والبداع:
ال�شـراكــات الــالزمــة لرعاية املوهبة إ
يبني (ال�شكل  )10أ�بعاد هذا الربنامج ،مبا يف ذلك انتقاء
الطالب ،وتقدمي منح درا�سية لهم ،وت�صميم املناهج ،وتدريب
املعلمني ،واختيار املدار�س ،و أ�منوذج التمويل ملثل هذا امل�شروع،
وكذلك �آلية دعم أال�سرة .كما يبني ال�شكل امتداد امل�شروع من
مرحلة ما قبل املدر�سة �إىل مرحلة نهاية التعليم الثانوي.
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الشكل( )10برنامج ال�شراكة مع املدار�س املتميزة  -نظرة عامة
انتقاء واختيارهم الطالب

اختيار املدار�س

تطوير اختبارات الذكاء واالبتكار
و�إدارتهم النتقاء الطالب
املالئمني للمدار�س املتميزة.

و�ضعاملعايريالتيتلتزمبهااملدار�س
من قبل برنامج ال�شراكة ،وتتابع
التزامتها امل�ستمر باملعايري.

ت�صميم املناهج
ت�صميم املناهج الدرا�سية لربامج
ت�شجيع ومتكني املوهبة وا إلبداع
وت�ساعد املدار�س يف تطبيق هذه
الربامج.
برامج التدريب والتوظيف
للمعلمني ومديري املدار�س يف
هذه الربامج.
• تدريب املعلمني يف جمال تعليم
املوهوبني يف املدار�س املرخ�صة
(مع الت أ�كيد على ا إلبداع ).
• تدريب مديري املدار�س على
قيادة املدار�س.

ال�شراكة مع املدار�س املتميزة
ما قبل املدر�سة �إىل
ال�صفوف � 4إىل 12
ال�صف 3
بع�ض ال�صفوف الدرا�سية
برنامج م�شرتك جلميع للطالب املوهوبني.
الطالب
�صفوف درا�سة م�شرتكة
جلميع الطالب.
• �سيتم اختيار الطالب املوهوبني يف ال�صفني الرابع
أ
والول املتو�سط لتقدمي رعاية لهم.
أ
• يجب �ن تطبق املدار�س منظومة حوافز لتح�سني
أالداء.
أ
آ
• يجب �ن توجد�ليات ل�ضمان عدم �إق�صاء الطالب
املحرومني اقت�صادي ًا واجتماعي ًا عن برامج املوهوبني.

( )11برنامج للتن�سيق مع التعليم
العايل:
يهدف هذا الربنامج �إىل زيادة التن�سيق
بني التعليم العام والتعليم العايل يف
جماالت رعاية املوهبة وا إلبداع ،مثل:
�إقامة وحدات متخ�ص�صة لرعاية
املوهبة وا إلبداع يف اجلامعات ،وزيادة
البحوث والدرا�سات يف هذا احلقل،
و إلقامة املعاهد العليا اخلا�صة باملوهوبني
واملبدعني ،وذلك لزيادة الطلب على
خمرجات التعليم العام املوهوبة.
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الربامج

( )12برنامج لو�ضع
الثرائية وتنفيذها:
إ
يهدف هذا الربنامج �إىل تبني �آليات
�إثرائية للطالب املوهوبني واملبدعني وفق
أ�ف�ضل املمار�سات العاملية ،ويبني (ال�شكل
 )11مثا ًال لبع�ض هذه املمار�سات ،مثل:
الربامج ال�صيفية ،وامل�سابقات واجلوائز،
والتعليم ما بعد الدوام املدر�سي.

أ�منوذج التمويل
منح التمويل �إىل املدار�س من
برنامج ال�شراكة ،وذلك ب�شكل
مبا�شر أ�و غري مبا�شر من خالل
متويل الطالب  /املعلمني.
وحدة دعم أ�ولياء أالمور
تقدمي الدعم ألولياء أ�مور طالب
مل�ساعدتهم يف اجتياز املرحلة
االنتقالية واحلفاظ على انخراط
أ�بنائهم يف عملية التعلم.

( )13م�شروع �إن�شاء خدمـات
�إلكرتونيـة وطنيـة على ال�شابكة
(النرتنت):
إ
يهدف هذا امل�شروع �إىل تقدمي اال�ست�شارات
الرتبوية املتخ�ص�صة للموهوبني واملبدعني
و أ�ولياء أ�مورهم وللمعلمني والرتبويني يف
الق�ضايا املتعلقة يف املوهبة ورعايتها ،وذلك
من خالل ال�شابكة (ا إلنرتنت) أ�و الهاتف
اجلوال (املحمول) .وكذلك تقدمي املعلومات
والدرا�سات أ
والخبار اخلا�صة بهذا احلقل،
وكذلك تقدمي خدمات لتطوير أالفكار
االبتكارية ،وخدمات التوجيه وا إلر�شاد.

القليمية والدولية:
( )14برنامج التعاون مع املنظمات إ
من املفيد اعتماد برنامج هادف ُيف ٍّعل التعاون مع املنظمات
ا إلقليمية والدولية التي تقوم بجهود لتح�سني رعاية املوهبة
وا إلبداع ،مثل برنامج الرتبية لدى منظمة أالمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة ) (UNESCOواملنظمة ا إل�سالمية للرتبية والعلوم
والثقافة ) (ISESCOواملجل�س العربي للطفولة والتنمية ،ومكتب

الرتبية العربي لدول اخلليج ،واملنظمة العاملية حلقوق امللكية
الفكرية ).(WIPO
كما ي�شتمل الربنامج على امل�شاركة يف املعار�ض وامل�سابقات
والربامج ال�صيفية العربية وا إلقليمية والدولية املتخ�ص�صة يف
املوهبة وا إلبداع ،مثل معر�ض جنيف العاملي للمخرتعني ومعر�ض
�إنتل الدويل للعلوم والهند�سة ).(ISEF

الثرائية
الشكل (  )11الربامج إ
املرحلة
االبتدائية
ال�صفوف

الثرائية
الربامج إ

1

• الربامج التي تفتح أ�بوابها جلميع
الطالب (من املدار�س واملدار�س أالخرى)
• يتم انتقاء الطالب من جمموعة
الطالب الناجحني يف املرحلة أالوىل من
اختبارات.
• ميكن أ�ي�ض ًا بناء الربنامج الواحد فوق
ا آلخر -ومثال على ذلك:
برامج ما بعد الدوام املدر�سي تف�ضى
بالطالب �إىل امل�شاركة يف م�سابقة على
امل�ستوى الوطني.

املرحلة املتو�سطة
والثانوية
7

4

10

12

برامج ما بعد الدوام املدر�سي:
• تغطي ال�سنوات الدرا�سية من � 4إىل .12
• يتم القبول على أ��سا�س اهتمام الطالب يف الربنامج على
أ��سا�س أ�دائه.
الربامج ال�صيفية:
• تغطي ال�سنوات الدرا�سية من � 4إى .12
• يتم القبول على أ��سا�س قدرات الطالب ومدى حتم�سه.
امل�سابقا ت واجلوائز:
• الدخول املجاين لكل الطالب.

( )15برنامج تهيئة املوهوبني للقيادة:
يبني (ال�شكل )12عدة ممار�سات وبرامج ُتعتم ُد  -عادة  -لتهيئــة
ال ــموهوبني وال ــمبدعني ال�شباب بعد املرحلة الثانوية ليكونوا
قياديني فاعلني يف عملية التنمية ال�شاملة يف جمتمعهم ،مثل:
برامج املنح وبناء املهارات والوظائف التدريبية امل ؤ�قتة والتوجيه
من خالل م�شرفني خمت�صني ).(Mentors
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الفصل السابعُ :سبل تنفيذ االستراتيجية ومتابعة تحقيقها

الشكل ( )12برنامج القيادات ال�شابة
ال�شركاء املحتملون
برنامج املنح

برامج بناء
املهارات

الوظائف
ؤ
التدريبية امل�قتة

التوجيه و التلمذة

الو�صف

• �إعطاء منح للطالب للموهوبني يف جماالت علمية خمتلفة

• متنح الدورات للطالب فر�صة لبناء مهارتهم الرئي�سية،مثل:
• دورات لغوية يف بلدان أ�خرى.
• دورات أالعمال التجارية.
• ندوات  /ور�ش عمل بحثية حيث ميكن للطالب ان يتعلموا
من خبري يف حقول تخ�ص�ص معينة ،و أ�ن يعر�ضوا أ�عمالهم.

• وزارة الرتبية والتعليم.
• وزارة التعليم العايل.
• اجلامعات.
• ال�شركات الكربى.

• الو�صل بني برنامج القيادات ال�شابة مع أ��صحاب العمل الدوليني
لتوفري الوظائف ال�صيفية املرتبطة بتخ�ص�ص الطالب.
• يت�ضمن موقع على ال�شابكة (ا إلنرتنت) للوظائف ،وتقدمي
معلومات عن املقابالت واملهن والوظائف للطالب.
• الربط بني جمموعات ال�شباب القياديني الذين يرعاهم
برنامج القيادات ال�شابة،و�شخ�ص من جامعتهم يقوم بدور التوجيه
والرعاية ،على أ�ن يكون متخ�ص�ص ًا يف حقل يتعلق بدرا�ستهم.
• يتم التفاعل بني الطالب واملعلمني ب�شكل منتظم يف اجتماعات
ثنائية و جماعية.

• هيئة التدري�س من جامعات
وطنية.
• قيـ ــادات بـ ــارزة يف قطاع
التج ــارة أ
والعمال يعملون يف
�شركات كربى.
• هيئات مهنية و نقابية.
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كوريا اجلنوبية
/موظفون� /شركات
املجموعة امل�ستهدفة املحتملة

احلاجات
املحتملة

• اجلامعات الوطنية.
• منظمات التبادل الثقايف ببلدان
أ�جنبية.
• ال�شركات الكربى.
• �شركات دولية منتقاة لها
تواجد يف الدولة.
• ال�شركات ال�صغرية النــا�شئة
وحـدائــق ال ـعـلــوم/حا�ض ـنـ ــات
العلوم.

( )16برنامج التن�سيق والتعاون مع القطاع اخلا�ص
النتاج واخلدمات):
(فعاليات إ
ي�صف (ال�شكل  )13باخت�صار بع�ض أ�ف�ضل املمار�سات لرعاية
املوهوبني واملبدعني بالتعاون مع القطاع اخلا�ص لتهيئتهم لبيئة
العمل املنتج ولتحويلهم من طالبي فر�ص عمل �إىل مولدي فر�ص
عمل ،وهذا ما يحتاجه الوطن العربي حالي ًا ،ويعتمد ذلك على
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النتاج واخلدمات)
الشكل ( :)13برنامج التن�سيق والتعاون مع القطاع اخلا�ص (فعاليات إ

لل�سهام يف منظومة االبتكار الوطنية وممار�سة االبتكار
توجيههم إ
ح�سب حاجات املجتمع .وي�شتمل هذا الربنامج على حتديد
احلاجات ،والت أ�ثري املحتمل للمجموعة امل�ستهدفة ،أ
والطراف
املعنية أ�و امل�شاركة ،ثم القيام برفع الوعي وتطوير أ�ف�ضل
املمار�سات و�إجراء التدريب العملي و�إقامة الور�ش الالزمة.

الت أ�ثري املحتمل
للمجموعة
امل�ستهدفة
أالطراف
املعنية

التقييم

• فهم قيمة االبتكار يف موقع العمل.
• تعلم كيفية ا�ستعمال االبتكار لتحفيز
حت�سني أالداء.

• تت�صرف ال�شركات كمثال للمنظمات
أالخرى.
• ينتقل املوظفون بامل�سارات االبتكارية
�إىل منازلهم وعائالتهم.

ن�شاطات ممكنة
التنفيذ

رفع الوعي

تطوير أ�ف�ضل
املمار�سات

�شركات القطاع اخلا�ص والعام.
• يوفر ال�سياق الذي ميكن فيه تطبيق
املهارات اجلديدة ومزاولتها.
• �إمكانية توفري التكاليف :تقدم حوافز
مغرية لل�شركات التي ت�ستهدف الربح لكي
ت�شارك.

مراحل تنفيذ االستراتيجية:

تنفذ اال�سرتاتيجية وفق ثالث خطط خم�سية ،متثل ثالث مراحل
يف ال�سعي للو�صول �إىل الر ؤ�ية امل�ستقبلية 1447هـ2025/م ،كما
هو مو�ضح يف (ال�شكل  .)14وتختلف طبيعة اخلطط اخلم�سية مع
اختالف تقدم الدول يف جماالت رعاية املوهبة وا إلبداع .وب�شكل

�إجراء
التدريب
وور�ش العمل

الو�صف
• ن�شر املعلومات ب� أش�ن قيمة االبتكار.
• توفري قنوات االت�صال واملوارد الالزمة
للح�صول على املعلومات العامة ب� أش�ن
كيفية تعزيز االبتكار.
• عر�ض أ�دوات ت�شخي�صية لتقييم املناخ
احلا�ضن لالبتكار.
• امل�شاركة يف املواد املتعلقة ب أ�ف�ضل
املمار�سات الدولية من أ�جل حت�سني
املناخ احلا�ضن لالبتكار.
• تكييف املواد املتعلقة ب أ�ف�ضل
املمار�سات بني ال�شركات.
• امل�ساعدة يف تطبيق املواد املتعلقة
ب أ�ف�ضل املمار�سات.
 ت�سليم وحدات التدريب. ت�صميم خطة عمل لل�شركات من أ�جلحت�سني مناخ االبتكار ا�ستناد ًا �إىل النتائج
الت�شخي�صية.

عام ،ت�شتمل اخلطط اخلم�سية على ما يلي:
اخلطة اخلم�سية أ
الوىل (مرحلة التهيئة):
ت�شتمل على برامج وم�شاريع متهد للو�صول �إىل بيئة ترعى املوهبة
وا إلبداع وت ؤ��س�س لهذه البيئة كو�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية ،وحتديد أ�و
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الفصل السابعُ :سبل تنفيذ االستراتيجية ومتابعة تحقيقها

�إن�شاء اجلهة امل�س ؤ�ولة عن متابعتها ،و�إعداد
أالطر(الكوادر) وت أ�هيل معلمي املوهوبني،
والتخطيط لبناء املدار�س اخلا�صة بهم،
والبدء يف �إجراء البحوث ودرا�سة الو�ضع
الراهن والق�ضايا ،والبدء يف برامج التوعية
ب أ�همية املوهبة وا إلبداع واالبتكار ،وو�ضع
مقايي�س الك�شف ،و�إعداد حمتوى الربامج،
والبدء يف م�شاريع تنفيذية.
اخلطة اخلم�سية الثانية (مرحلة
التنفيذ):
وت�شتمل على تنفيذ الربامج أال�سا�سية
لرعاية املوهبة وا إلبداع فت�شتمل على
التقدم يف رعاية املوهبة وا إلبداع ،ويجري

خاللها تنفيذ برامج وم�شاريع طموحة مثل
تعميق �آليات اكت�شاف املوهوبني ،وتطبيق
املناهج اجلديدة اخلا�صة باملوهوبني
واملبدعني ،وتنفيذ برامج لدعم رعاية
أال�سرة للموهوبني ،وبرامج ال�شراكة
مع املدار�س أ
وال�سرة ،واملدر�سة وبرامج
الت�سريع والتجميع� ...،إلخ.
اخلطة اخلم�سية الثالثة (مرحلة
الت أ�ثري أ�و حتقيق أ
الهداف):
ويجري فيها حتقيق أالهداف العامة
لال�سرتاتيجية وت أ�ثريات هذا التحقيق
على عملية النهو�ض احل�ضاري والتنمية
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للدول

العربية ،أ�ي أ�ن هذه املرحلة ت�سعى للرقي
برعاية املوهبة وا إلبداع وتعميق دورها يف
عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،ويف امل�شاركة يف املعار�ض
وامل�سابقات واملنتديات العاملية اخلا�صة
باملوهبة وا إلبداع.
وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن لكل دولة طبيعتها
ومقوماتها و أ�ولياتها .وثمة اختالف
بني الدول العربية يف جمال رعايتها
للموهوبني واملبدعني ،فبع�ضها قد قطع
�شوط ًا جيد ًا ويع ُّد يف مرحلة التنفيذ كما
يت�ضح يف (ال�شكل .)14

الشكل (  :) 14يجري حتقيق الر ؤ�ية امل�ستقبلية من خالل ثالث خطط خم�سية متتالية
مرحلة الت أ�ثري
وحتقيق أالهداف
مرحلة التنفيذ

الر ؤ�ية
امل�ستقبلية
 1447هـ
 2025م

مرحلة التهيئة
2014م

2009م

اخلطة اخلم�سية
أالوىل
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2019م

اخلطة اخلم�سية
الثانية
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2024م

اخلطة اخلم�سية
الثالثة

متابعة تنفيذ االستراتيجية والتقويم
المستمر لهذا التنفيذ:

�إن مدة تنفيذ اال�سرتاتيجية العربية للموهبة وا إلبداع يف التعليم
العام متتد حتى عام 2025م ،والبد من أ�ن يتابع تنفيذ هذه
اال�سرتاتيجية دوري ًا .لقد حددت اال�سرتاتيجية ر ؤ�ية و أ�هداف ًا
عامة و�سيا�سات تنفيذية و�إجراءات ،كما اقرتحت برامج وم�شاريع
ا�سرت�شادية على امل�ستويني العربي والوطني من امل أ�مول قيام
كل من الدول العربية بتبني املنا�سب لها من الربامج وامل�شاريع
املقرتحة ،وو�ضع وثائق تف�صيلية خا�صة بكل م�شروع متبنى ،ثم
العمل على تنفيذ هذه امل�شاريع .وقد ا�شتملت هذه اال�سرتاتيجية
(امللحق رقم )4على مقرتح منهجية للدول العربية النتقاء
امل�شاريع املنا�سبة ،وعلى أ�منوذج ل�صياغة وثيقة م�شروع.
ومن ال�ضروري �إقامة ور�شة عمل عربية كل �سنتني ملتابعة التنفيذ.
كما �ستقوم املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتطوير هذه
اال�سرتاتيجية وفق امل�ستجدات العربية والعاملية ب�شكل دوري.

وال ميكن تقييم تنفيذ اال�سرتاتيجية دون اعتماد م ؤ��شرات أالداء
وقيا�س هذه امل ؤ��شرات .تبني الفقرة التالية بع�ض هذه امل ؤ��شرات.
�إن قيا�س امل ؤ��شرات املقرتحة على امل�ستوى الوطني وجمعها يف
قاعدة معلومات عربية من ا آلليات التي أ�و�صى بها االجتماع
ال�ساد�س لوزراء الرتبية والتعليم العرب ،وتع ُّد الئحة امل ؤ��شرات
التالية منطلق ًا لهذا العمل ميكن ا�ستكمالها ب�إ�ضافة م ؤ��شرات
عاملية أ�خرى مع تطور تنفيذ اال�سرتاتيجية.

مؤشرات قياس تقدم الدول في رعاية
الموهبة واإلبداع:

�إن ما ميكن قيا�سه ميكن حتقيقه ،وبهدف متابعة ح�سن تنفيذ
اال�سرتاتيجية ال بد من اعتماد م ؤ��شرات تقي�س مدى الو�صول �إىل
أالهداف املو�ضوعة .ومن هذه امل ؤ��شرات على �سبيل املثال:

وجود خطط ا�سرتاتيجية وطنية.
معدالت الذكاء الوطنية والقومية.
ن�سب الطالب املوهوبني واملبدعني الوطنية والقومية املكت�شفة
وامل�ستهدفة.
معدالت الزيادة يف معدالت الذكاء ويف ن�سب املوهوبني.
الرتتيب الدويل لنتائج االختبارات وامل�سابقات الدولية
ك أ�وملبياد الريا�ضيات والعلوم.
توزيع أ�عداد املوهوبني على خمتلف االخت�صا�صات الفنية
والريا�ضية والعلمية � ...إلخ.
توزيع أ�عداد الطالب املوهوبني على خمتلف مراحل التعليم
بدء ًا من مرحلة ما قبل املدر�سة وحتى املرحلة الثانوية.
وجود دورات تعليم وتدريب يف جماالت املوهبة وا إلبداع.
م ؤ��شرات جودة برامج رعاية املوهبة وا إلبداع (ا إلثرائية).
م ؤ��شرات قيا�س التنمية املتوازنة على م�ستوى املناطق
واملحافظات للموهبة وا إلبداع.
ن�سب ال�صرف املايل على رعاية املوهبة وا إلبداع من�سوبة �إىل
ميزانيات التعليم ( أ�و الناجت املحلي ا إلجمايل).
عدد ف�صول مدار�س املوهوبني واملبدعني ون�سبتها للطلبة
امل�ستهدفني واملكت�شفني.
عدد النوادي واجلمعيات واملنظمات الوطنية يف حقل املوهبة
وا إلبداع وعدد أ�ع�ضائها.
عدد اجلوائز الوطنية والقطاعية وقيمها.
عدد املعلمني واملر�شدين املخت�صني برعاية املوهبة وا إلبداع.
عدد البحوث والدرا�سات يف جمال املوهبة وا إلبداع.
عدد املجالت والكتب ال�صادرة يف حقل املوهبة وا إلبداع.
م ؤ��شرات حول �صفات املوهوبني.
ن�سبة امل�شاركة يف املناف�سات واملعار�ض العاملية واجلوائز
املحققة.
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المالحـــق

1
( )2المبادئ العلمية لرعاية الموهبة واإلبداع
( )3نماذج من التجارب الدولية في مجال رعاية الموهوبين والمبدعين
( )4صياغة وثيقة مشروع ومنهجية انتقائه
( )5قائمة بالدراسات المرجعية
( )6قائمة المصطلحات األساسية

( ) بيان الرياض وتوصيات المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم العرب
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الملحق رقم ()1
بيان الرياض وتوصيات المؤتمر السادس
لوزراء التربية والتعليم العرب
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1

الملحق رقم( ) :بيان الرياض وتوصيات المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم العرب

بيان الرياض
للموهبة
واإلبداع:

توصيات المؤتمر السادس
لوزراء التربية والتعليم
العرب:

�صدر عن امل ؤ�متر ال�ساد�س لوزراء الرتبية
والتعليم العرب التوجهات والتو�صيات
التالية بخ�صو�ص اال�سرتاتيجية العربية
للموهبة وا إلبداع:

التوجهات:

أ
	�ن تراعي اال�سرتاتيجية العربية
للموهبة وا إلبداع التوازن بني الواقع
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«متر أالمة العربية مب ؤ�ثرات وحتديات يف تاريخها املعا�صر ما يتطلب مزيد ًا من
الرتكيز على االقت�صاد القائم على املعرفة والتناف�س على الكفاءات املوهوبة
واملبدعة يف �شتى املجاالت ،لذا ف�إن وزراء الرتبية والتعليم يف البالد العربية أ�كدوا
يف م ؤ�مترهم ال�ساد�س الذي عقد مبدينة الريا�ض ،برعاية كرمية من خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل ابن عبدالعزيز �آل �سعود،حفظه اهلل ،يومي � 24-23صفر
1429هـ املوافق  2-1مار�س 2008م ،وجوب العمل يف هذه املرحلة على االهتمام
برعاية املوهبة وا إلبداع ،وجعل ذلك خيار ًا ا�سرتاتيجي ًا لدعم التنمية ومواجهة
امل ؤ�ثرات والتحديات التي تفر�ضها املتغريات الدولية ،مدركني أ�ن التحديات
االقت�صادية التي مير بها العامل لها أ�ثارها الكبرية على دول املنطقة ،و أ�ن اال�ستثمار
يف القدرات الب�شرية املوهوبة واملبدعة خيار حتمي لدعم منظومة التنمية امل�ستدامة
للمجتمعات القائمة على املعرفة .كما يلتزم وزراء الرتبية والتعليم يف البالد العربية
ب�إيالء املوهبة وا إلبداع ما ت�ستحقه من اهتمام باعتبارهما ركيزتني أ��سا�سيتني
من ركائز الرتبية والتنمية ،وذلك من خالل اكت�شاف الكفاءات الب�شرية املوهوبة
واملبدعة يف البالد العربية ورعايتها وا�ستثمار قدراتها ،وو�ضع خطط ا�سرتاتيجية
تتنا�سب مع طبيعة التحديات التي تواجهها املجتمعات العربية ،وتبادل اخلربات يف
هذه املجاالت مع اال�ستفادة من جتارب الدول أالخرى لتحقيق تطور �شامل وتنمية
م�ستدامة يف وطننا العربي».
والطموح.
	�إثراء اال�سرتاتيجية بالتجارب العاملية
الناجحة وتعزيز التوا�صل بني املبدعني
وتفعيلها على أ�ر�ض الواقع.
أ
	�ن تكون عملية متابعة تو�صيات
امل ؤ�مترات ب�صورة مرحلية حتى يتم
التمكن من و�ضع م ؤ��شرات دقيقة لتقومي
تنفيذها.
أ
	�همية التدخل املبكر للك�شف عن
املوهوبني.
أ
	�ن تقوم الدول بتزويد املنظمة العربية

بتجاربها الرائدة واملتميزة لتقوم املنظمة
بدورها يف ن�شرها وتوزيعها علـى الـدول
العربية.
�ضرورة و�ضع ت�صور وا�ضح ملالمح
املوهوب وموا�صفاته.
تو�صيف مدار�س املوهوبني وو�ضع
�آليات متكاملة لها.
أ
	�ن تعمل الدول العربية على اال�ستفادة
من اخلربات املهاجرة وتعزيز التوا�صل
معها.

التوصيات:

أ�و ًال :تـو�صيـــات مـوجهــــة �إىل الـــــدول العربية:
( )1دعوة الدول العربية �إىل و�ضع خطط وطنية لرعاية املوهبة
وا إلبداع �ضمن اخلطط والربامج التنموية ال�شاملة وتلك اخلا�صة
بالرتبية والتعليم وفق الت�شريعات اخلا�صة بكل دولة.
( )2قيام وزارات الرتبية والتعليم بن�شر ثقافة املوهبة وا إلبداع
يف قطاعات املجتمع العديدة مع الرتكيز على أال�سر أ
والمهات
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة وخا�صة و�سائل ا إلعالم.
( )3قيام امل ؤ��س�سات التعليمية والرتبوية بعقد �شراكات مع
القطاع اخلا�ص وم ؤ��س�سات املجتمع املدين من أ�جل �إعداد ومتويل
برامج م�شرتكة لرعاية املوهبة وا إلبداع.
( )4دعوة م ؤ��س�سات التعليم العايل ومعاهد �إعداد املعلمني
وتدريبهم �إىل �إدراج مقررات للموهبة وا إلبداع يف براجمها،
�إ�ضافة �إىل ا�ستحداث برامج جامعية و�إعداد أ�بحاث علمية وتوفري
بيئات داعمة يف جماالت املوهبة وا إلبداع.
( )5قيام وزارات الرتبية والتعليم بتحديد الكفايات املهنية
ملعلمي املوهوبني وتدريبهم يف أ�ثناء اخلدمة وا�ستحداث حوافز
خا�صة بهم.
( )6دعوة الدول العربية �إىل تنظيم ملتقيات م�شرتكة للموهوبني
واملبدعني العرب وامل�شاركة يف املناف�سات العربية والدولية
اخلا�صة بهم يف خمتلف املجاالت.
( )7قيام وزارات الرتبية والتعليم بتنفيذ برامج وطنية للك�شف
املبكر عن املوهوبني واملبدعني من خالل أ�دوات و�آليات ومقايي�س
فعالة ومنا�سبة ،باال�ستفادة من دليل أ��ساليب الك�شف عن
املوهوبني املعد من قبل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

( )2تطوير وحتديث دليل أ��ساليب الك�شف عن املوهوبني
واملبدعني يت�ضمن تعاريف �إجرائية و�آليات لتقومي أ�داء املوهوبني
واملبدعني يف �ضوء الدرا�سة التي أ�عدتها بهذا اخل�صو�ص ،على أ�ن
ي�شمل الدليل معايري مهنية ملعلمي املوهوبني واملبدعني.
(�	)3إن�شاء قاعدة بيانات متكاملة للموهبة وا إلبداع لت�سهيل
العمل على تبادل اخلربات العربية والدولية.

ثاني ًا :تو�صيات موجهة �إىل املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم:
( )1و�ضع ا�سرتاتيجية عربية للموهبة وا إلبداع وخطة تنفيذية
للفادة منها يف �إعداد اخلطط الوطنية للدول العربية.
إ
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المبادئ العلمية
لرعاية الموهبة
واإلبداع
أو ًال :االتجاهات الحديثة
في مجال تربية
الموهوبين:

وتع ُّد نظرية احللقات الثالث,
) (Three Rings Theoryالتي ظهرت
�إىل الوجود من خالل جهود رنزويل
) (Renzulli, 1986; 2003وفريق
البحث التابع له بعد درا�سات طويلة
ألعداد كبرية من أالفراد من ذوي
ا إل�سهامات ا إليجابية العميقة يف املجتمع
 هذه النظرية التي مت ت�سميتها بـاحللقاتالثالث  -تعد نقلة نوعية يف جمال متييز
املوهوبني ،وبالتايل تعد نقلة نوعية

94

االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام

ُحددت املوهبة خالل القرن املا�ضي على أ�نها مفهوم �آحادى البعد ،وكانت ن�سبة
الذكاء أ�كرث الو�سائل امل�ستخدمة لتحديد هذا البعد .وقد كان وراء هذا اعتقا ٌد ب أ�ن
كاف،
الذكاء مركب �آحادى ،و أ�ن ن�سبة الذكاء متثل مقيا�س ًا جيد ًا ،و�إن كان غري ٍ
لتحديد الذكاء .و أ�حيان ًا ت�ستخدم درجات التح�صيل ون�سبة الذكاء لتحديد الطالب
كل ،ف�إن درجات التح�صيل متيل ألن تكون مرتبطة بدرجة كبرية بن�سبة
املوهوبني .ويف ٍ
الذكاء وتقي�س ال�شيء نف�سه تقريب ًا .لقد طر أ� تقدم كبري يف حتديد معنى املوهبة مع
منحى
نهاية ال�سبعينيات ،حيث ظهرت �إىل الوجود جمموعة درا�سات علمية اتخذت ً
خمتلف ًا وجريئ ًا؛ وذلك بنقل النظرة �إىل املوهبة من كونها جمرد قدرات عقلية ميكن
حتديدها من خالل اختبارات الذكاء والتح�صيل الدرا�سي �إىل أ�نها قدرات متنوعة
يف جوهرها ،متعددة يف دالالتها ،خمتلفة يف مقايي�سها وطرائق متييزها ،ومن هذا
املنطلق ذهب كثري من الباحثني �إىل حماولة ت�صنيف هذه القدرات �إىل مكونات
دقيقة ف�صنف وليامز عام 1970م ) (Williams, 1993ثماين مهارات تفكريية
و أ�و�صلها قيلفورد �إىل  120مهارة ) ،(Guilford, 1967هذه الدرا�سات والنظريات
العلمية كانت نتيجة للحاجة امللحة لتغطية العجز والق�صور يف متييز املوهوبني عن
غريهم الناجت عن االقت�صار على ا�ستخدام املقايي�س واالختبارات املو�ضوعية مثل
مقايي�س الذكاء وا إلبداع والقدرات .وتعطي هذه النظريات يف جمموعها �إطار ًا
علمي ًا وقواعد أ��سا�سية يتم من خاللها فهم ُكن ِه املوهبة و أ�نواعها وتق�سيماتها على
�سبيل العموم ال اخل�صو�ص ،ويف �ضوء خطوط عري�ضة دون تف�صيل.
لطبيعة الربامج التي ميكن تقدميها لهم.
وتفرت�ض هذه النظرية أ�ن ال�سلوك الذي
يت�سم باملوهبة هو نتيجة لتوافر ثالث
خ�صائ�ص لدى الفرد .وهذه اخل�صائ�ص
هي :قدرات فوق املتو�سط يف جمال
حمدد )،(Above Average Ability
عال من ا إلبداع )،(Creativity
م�ستوى ٍ
عال من ا إل�صرار وااللتزام ألداء
وم�ستوى ٍ
عمل حمدد (Task Commitment/
) Motivationأ
فالفراد الذين يظهرون

�سلوك ًا يت�سم باملوهبة عادة ما تكون لديهم
القدرة على اجلمع بني هذه اخل�صائ�ص
الثالث وتفعيلها للخروج بنتيجة باهرة يف
أ�حد املجاالت النافعة للب�شرية .ويف هذه
النظرية ،و�إن كانت ت�شرتط ثالث قدرات
لدى الفرد ليمكن ت�صنيفه موهوب ًا� ،إال
أ�نها تركز على أ�ن املوهبة �سلوك ناجت من
التقاء هذه اخل�صائ�ص الثالث مب�ستويات
مرتفعة ن�سبي ًا.
وهذا الت�صور لطبيعة املوهبة ينقل

النظرة �إليها من أ�نها هبة عقلية أ�و ج�سمية يتميز بها أ�فراد
حمدودون قادرون بف�ضل هذه املوهبة على حتقيق النجاحات
املنا�سبة لقدراتهم دون م�ساعدة� ،إال أ�ن املوهبة عقلية كانت
أ�م ج�سمية ،بحاجة �إىل رعاية واهتمام خا�ص ليتم ا�ستثمارها
ب�صورة �صحيحة �إىل أ�ق�صى درجة ممكنة .فوجود قدرات عالية
يف جمال بعينه ال يكفي لتحقيق التميز ،فالبد من وجود قدرات
�إبداعية ميكن تطويرها من خالل برامج تنمية التفكري وا إلبداع،
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن للمربي ذي اخلربة اجليدة أ�ن يحافظ
على الدافع للعمل وا إلجناز عالي ّا ،ولعل من أ�هم ما ميكن اخلروج
به من هذه النظرية أ�ن هناك طالب ًا يف �صفوفنا الدرا�سية ينظر
�إليهم على أ�نهم ذوو قدرات حمدودة أ�و �إجنازات ال تذكر هم
رب
يف احلقيقة أ��صحاب مواهب متعددة ينق�صها مل�سات من ُم ٍّ
نا�ضج ليخرج بهذه املواهب �إىل الوجود لتنطلق فت�ضيء �سماء
أالمة ب�إجنازات ال ميكن ح�صرها.
وبرزت خالل اخلم�س ع�شرة �سنة أالخرية نظرية جاردنر
) (Gardner, 1997التي تعد من أ�كرب �صيحات الرتبية احلديثة
فيما يتعلق بالذكاء واملوهبة .و أ�طلق على هذه النظرية ا�سم
الذكاءات املتعددة  (Multiple Intelligences)،وخرجت هذه
النظرية �إىل الوجود نتيجة ألبحاث متعمقة يف جمال العقل
الب�شري الطبي والنظري .وهذه النظرية تفرت�ض أ�ن هناك ثمانية
أ��ضرب من الذكاء ،ومن املمكن ألي فرد أ�ن يكون �صاحب موهبة
يف واحد أ�و أ�كرث من هذه أالنواع الثمانية وهي:
الذكاء اللغوي أ�و اللفظي :Verbal-Linguistic Intelligence
حيث يظهر هذا النوع من الذكاء يف القدرة على ا�ستخدام
املفردات اللغوية يف مواقف عديدة أ
ولهداف متنوعة ،ومن أ�مثلة
هذا النوع من الذكاء قدرات :ا إلقناع ،املناظرة ،رواية الق�ص�ص،
نظم ال�شعر ،الكتابة ،وعادة ما جتد أ�ن أالفراد املوهوبني يف هذا
النوع من الذكاء يع�شقون اللعب باملفردات على �سبيل الدعابة،

كما أ�نهم متقنون يف عمليات الت�شبيه والتمثيل والو�صف ،ويق�ضون
أ�وقات ًا طويلة يف القراءة بال ملل.
الذكاء الريا�ضي املنطقي
 :Intelligenceهذا النوع من الذكاء يعد أ��سا�س ًا للتميز يف
العلوم الطبيعية والريا�ضيات ،أ
فالفراد املوهوبون يف هذا املجال
عادة ما يركزون على املنطق ،ولديهم قدرة عالية يف الو�صول �إىل
املتناغمات ،وقدرة على �إيجاد العالقة بني أال�سباب والنتائج،
وقدرة ورغبة عارمة يف تنفيذ التجارب العملية .وعادة ما جتد
أ�ن أالفراد املوهوبني يف هذا النوع من الذكاء مييلون �إىل طرح
الت�سا ؤ�الت واالفرتا�ضات ويع�شقون و�ضعها حتت االختبار.

Logical-Mathematical

الذكاء الف�ضائي أ�و الت�صوري  : Spatial Intelligenceويت�ضمن
هذا النوع قدرات غري عادية على ت� ِّصور امل�شاهد أ�و ال�صور من
خالل احلديث اللفظي أ�و الكتابي ،الفرد هنا لديه القدرة على
حتويل املكتوب أ�و حتى املح�سو�س انفعالي ًا �إىل �صورة مرئية.
وهو قادر من خالل ا�ستخدام اخليال على �صنع أ�و �إعادة تكوين
و�ضع قائم و أ�و�ضح أالمثلة للموهوبني يف هذا املجال :الر�سامون،
امل�صورون ،املهند�سون ،ومهند�سو الديكور.
الذكاء التناغمي  :Musical Intelligenceويت�ضمن القدرة
على التلحني وا إلح�سا�س بالتناغم ال�صوتي ،فالفرد القادر على
حتويل الكلمات العابرة أ�و الق�صائد �إىل أ��صوات متناغمة مع
القدرة على متييز اجلمال أ�و اخللل يف ذلك ،هو يف الغالب يتمتع
بذكاء مو�سيقي أ�و تناغمي ،من أ�مثلة أالفراد املوهوبني يف هذا
املجال :القراء ،املن�شدون ،واملو�سيقيون.
الذكاء اجل�سدي أ�و احلركي : Bodily-Kinesthetic Intelligence
ويت�ضمن القدرات املتعلقة با�ستخدام اجل�سد ب�صورة فائقة
للعادة ،وهذا النوع من الذكاء يتيح ل�صاحبه أ�ن يتحكم بنوع من
واخل ّفة باملواد املح�سو�سة أ�و بحركات ج�سمه ،ومن أالمثلة
ال�سهولة ِ
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على أ��صحاب هذا النوع من الذكاء:
الريا�ضيون و أ��صحاب أ�لعاب ِخفْة اليد.
الذكاء االجتماعي
 :Intelligenceيت�ضمن هذا النوع من
الذكاء قدرات على فهم طباع ا آلخرين
النف�سية واالجتماعية بل وحتى العقلية
بح�سا�سية و�شفافية ،وهذا النوع من الذكاء
يتيح ل�صاحبه فر�صة التعاي�ش اجليد مع
أ��صناف عديدة من الب�شر ،غالب ًا ما يكون
أالفراد املوهوبون بهذا النوع من الذكاء
أ�فراد ًا ي أ�لفون و ُي ؤ�لفون ،أ�فراد ًا قادرين
على التعامل مع ردات فعل املقابل برباعة
فائقة ،ومن أ�مثلة املتمتعني بهذا النوع
من الذكاء :املديرون املوهوبون ،أالطباء
النف�سيون ،أ
والفراد ذوو القدرة على
العمل اجلماعي على وجه العموم.
Interpersonal

الذكاء النف�سي الداخلي Intrapersonal

 :Intelligenceويت�ضمن القدرة على
فهم ا إلن�سان نف�سه من الناحية النف�سية
واالنفعالية والعملية ،و أ��صحاب هذا
النوع من الذكاء غالب ًا ما يف�ضلون العمل
منفردين ،كما أ�ن لديهم ثقة كبرية يف
قدراتهم على فهم أالمور ،وتتيح هذه
القدرة ل�صاحبها االختيار املنا�سب
لنوعية العمل واالجتاه الذي يتنا�سب مع
طبيعته النف�سية أ
والهداف املنا�سبة له،
و أ�غلب من مت ت�صنيفهم يف هذا النوع من
الذكاء هم من القادة العامليني.

96

االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام

الذكاء الطبيعي :Natural Intelligence
ويت�ضمن القدرة على التعامل ب�صورة
متميزة مع الطبيعة واملخلوقات احلية
أالخرى بت�صنيفاتها و أ�نواعها ،وحتديد
الفروقات والت�شابهات بني احليوانات
والنباتات.
وهذه النظرية على ب�ساطة حمتواها
يعدها كثري من الرتبويني املحدثني
واحدة من أ�عظم ا إل�سهامات الرتبوية يف
هذا الع�صر ،كما أ�نها توجه انتقاد ًا جلي ًا
للربامج التي تنتهج ا�ستخدام مقايي�س
الذكاء العام وحدها ِل َت َع ُّر ِف املوهوبني
ملا يف ذلك من جتاهل للقدرات أالخرى
املهمة ،كما أ�ن وعي املعلمني بها ي�ساعدهم
على فهم قدرات طلبتهم ب�صورة أ�ف�ضل
والتعامل معهم ب�إيجابية ت�سهم يف تعزيز
مواطن القوة لديهم.
و�إذا كانت نظرية جاردنر �سابقة الذكر
تتحدث عن ت�صنيف الذكاء و أ�حوال
النا�س فيه ،ف�إن هناك نظريات ذهبت
�إىل أ�بعد من ذلك لت�ضع تف�صي ًال أ�كرث
يف اختالف النا�س يف �آلية التفكري
وخطواته ،ومتيز بع�ضها يف بع�ض مراحله
دون أالخرى ،ومن أ�وائل الذين أ�فردوا
ت�صنيف ًا للقدرات املهمة التي تتوزع بني
جمع كبري من الب�شر :تايلور (Taylor,
) 1978, 1988الذي خرج بت�صنيف �سماه
مهارات التفكري )،(Thinking Talents
وذكر تايلور القدرات الت�سع على النحو
التايل :الذكاء التح�صيلي ،التفكري

ا إلنتاجي ،الذكاء االجتماعي ،قدرات
التخمني والتوقعات ،قدرات اتخاذ القرار
املنا�سب ،التخطيط ،التطبيق ،العالقات
ا إلن�سانية ،القدرة على ا�ستغالل الفر�ص.
ويلفت هذا الت�صنيف االنتباه �إىل �ضرورة
تعرف قدرات الفرد ككل ،وي�ساعد فهم
هذه النظرية بتطبيقاتها العملية املعلمني
على ح�سن توجيههم لقدرات الطلبة
ومهاراتهم العقلية مبا يعزز مواطن القوة
ويعالج مواطن ال�ضعف لديهم.
ويعد �سترينربغ

(Sternberg, 1977,

) 1985, 1988, 2000ـ من أ�كرب
الباحثني يف جمال الذكاء واملوهبة يف
الع�صر احلديث ،وينطلق يف تعريفه
للموهبة من حيثُ �إنها عملية �إدارة ذاتية
عالية اجلودة ملجموعة من القدرات
العقلية ،وت�شرتط هذه النظرية وجود ثالث
عال حتى ميكن و�سم
قدرات على م�ستوىٍ ٍ
ال�سلوك باملوهبة ،والق ــدرات الث ـ ــالث
هي :الــذكاء املنطقي أ�و التح ـ ــليلي
) ،(Analytic Intelligenceا إلبـ ــداع
) ،(Creativityوالذكـ ــاء التطبيـ ـ ـ ــقي
) ،(Practical Intelligenceوت�شرتط
النظرية مزيج ًا من هذه القدرات الثالث
بن�سب متفاوتة ولكن ما ي�صنع املوهبة على
حد ر أ�ي �ستينربغ هو وجود هذه القدرات
الثالث بن�سب عالية لدى الفرد مع القدرة
على ا�ستخدام أ�ي منها يف الوقت املنا�سب،
فاملوهبة هنا هي القدرة على ا إلدارة
املتوازنة لهذه القدرات الثالث بفاعلية� .إن

حدد �سترينربغ نظريته الثالثية يف الذكاء من خالل ثالث
نظريات فرعية:
النظرية املركبة يف الذكاء (الذكاء الداخلي).
النظرية البيئية يف الذكاء (الذكاء اخلارجي).
النظرية التجريبية يف الذكاء .
تفا�صيل هذه النظريات هي :
أ�و ًال :النظرية املركبة (الذكاء الداخلي ):
الذكاء مرتبط باملكونات الداخلية للفرد ،واملكون من
عملية معلوماتية أ��سا�سية حتدث داخل الفرد وتتكون من
العمليات العقلية التالية :
عمليات عقلية ت�ستخدم التخطيط والتحكم واتخاذ القرار
ألداء املهمات .
عمليات ت�ستخدم الرتميز والتجميع واملقارنة واال�ستجابة .
عمليات معرفية مكت�سبة ت�ستخدم لتعلم أال�شياء اجلديدة
واكت�ساب املعرفة .
ثاني ًا :النظرية البيئية يف الذكاء (الذكاء اخلارجي):
تربط هذه النظرية بني الذكاء والعامل اخلارجي للفرد،
ويتكون من ثالثة ن�شاطات هي:
التكيف البيئي الهادف.
الت�شكيل البيئي.
االختيار البيئي.
ومعيار قيا�س هذه النظرية يعتمد على:
 .1قدرة الفرد من خالل عمله اليومي على املهمات.
للن�سان الذكي.
 .2مقارنة �سلوك الفرد مع ال�سلوك املثايل إ
ثالث ًا  :النظرية التجريبية:
وتربط بني الذكاء واخلربة التي مير بها الفرد من خالل
�إحدى املهارتني :
احلداثة  :وهي القدرة على التعامل مع املهمات اجلديدة
ومتطلبات املوقف اجلديد .
الذاتية  :وهي القدرة على معاجلة املعلومات ذاتي ًا �سواء
أ�كانت املعلومات معقدة أ�م ب�سيطة

الطالب بامتالكه م�ستوىً عالي ًا من القدرات ا إلبداعية قادر على
�إنتاج أ�فكار عالية اجلودة ،كما أ�نه معر�ض إلنتاج أ�فكار متوا�ضعة
اجلودة ،لذا فهو يف حاجة �إىل قدرات حتليلية عالية تعينه على
التقومي حتى يتمكن من تقومي أ�فكاره لتكون أ�كرث فاعلية ،ومن
منطلق أ�ن نقل أالفكار �إىل حيز التنفيذ أ�مر ال يقل أ�همية عن
توليد أالفكار اجليدة؛ ف�إن املوهوب بحاجة �إىل قدرات عالية من
الذكاء التطبيقي ليتمكن من ترجمة هذه أالفكار �إىل برنامج
عملي ،وهو أالمر الذي يتطلب قدرات عالية يف ت�سويق أالفكار
و�إقناع ا آلخرين بجدواها ،ومن ثم و�ضع ت�صور عملي لتنفيذها،
وتعطي هذه النظرية �صورة وا�ضحة ألهمية تكامل أ�كرث من عامل
يف حتقيق ال�سلوك الذي ميكن و�سمه باملوهوب.
وتفرت�ض النظرية الثالثية أ�ن الطفل املوهوب يتم ّيز بقدراته
العقلية التحليلية العالية وهي غالب ًا ما تكون فطرية قابلة للنمو
والتطور ،لذا فهو بحاجة ما�سة �إىل فر�ص متنوعة لتطوير قدراته
العقلية على اكت�ساب املعرفة ،والتحكم يف أ��سلوب التفكري الذي
يتبعه ،وتفرت�ض هذه النظرية أ�ن الذكاء ميكن تنميته ،و أ�ن
الطفل املوهوب بحاجة �إىل أ�ن تتاح له الفر�صة لتنمية القدرات
الثالث التي حددها �ستنربغ يف مواقف عديدة ،والقدرات العقلية
التحليلية يجب أ�ن ترتجم �إىل اخلروج مبواقف جديدة على أ�ن
تكون قابلة للتكيف أ�و تكييف البيئة املحيطة لتفعيل أ�كرب لقدرات
الطفل يف جمتمعه.
ويرى جاجن ) (Gagne, 1991; 2003أ�ن املوهبة ا�ستعداد فطري،
والتفوق نتاج هذا اال�ستعداد .وعلى ذلك فقد و�ضع أ�منوذج ًا
يف�سر فيه املوهبة ب أ�نها ا�ستعداد داخلي يتمثل يف ذكاء ذهني
عام ،وقدرات �إبداعية ،ومهارات اجتماعية ،ومهارات ج�سمية،
وجميعها أ�و بع�ض منها بحاجة �إىل جمموعة عمليات ت�سهم يف
ترجمتها �إىل تفوق ملمو�س ،وهذه العمليات تتكون من م ؤ�ثرات
بيئية متمثلة يف املدر�سة والعائلة ،ومدى َت َع ُّرف طبيعة املوهبة،
وم ؤ�ثرات داخلية تتمثل يف ميول واجتاهات ودوافع داخلية ،وت�سهم
هذه العمليات يف ترجمة املوهبة �إىل تفوق يف جمال أ�و أ�كرث.
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ثاني ًا :مواصفات النظام
التعليمي المهتم باإلبداع:
يتميز النظام الرتبوي املهتم با إلبداع مبا يلي:
( )1درا�سة ا إلبداع نظري ًا وجتريبي ًا وتع ّرف
خ�صائ�ص املبدعني واال�ستفادة منها.
( )2ت�شخي�ص الطلبة املبدعني و أ��ساليب الك�شف
عنهم ،وذلك ب أ��ساليب الت�شخي�ص املعتمدة مثل
(قوائم ال�سمات ،تر�شيح املبدع ،االختبارات
واملقايي�س ،املالحظة� ،إقامة امل�سابقات واملعار�ض
املدر�سية).

( )3القيام برعاية املبدعني وفق أال�س�س العلمية
املعتمدة.
( )4ت أ�هيل املعلم الكفي لتعليم املبدعني� ،إذ
يجب أ�ن تتوافر فيه اجلوانب التالية :اخل�صائ�ص
املهنية التدري�سية ،ال�صفات واخل�صائ�ص
ال�شخ�صية ،الذكاء ،معرفة ب أ��ساليب القيا�س
وا إلر�شاد والتقومي ،معرفة ب أ��ساليب البحث
العلمي وا إلح�صاء ،اخل�صائ�ص أ
والخالق
ال�شخ�صية الفردية.

ويبني ال�شكل التايل أالهمية الق�صوى مل�س أ�لة جودة
ونوعية املعلم� .إذ د َّلت التجارب أ�ن طالبني كان لهما
يف �سن الثامنة أالداء نف�سه وليكن  ،%50فخ�ضع
أالول منهما للتعليم من قبل معلم ذي م�ستوى
أ�داء عال ،بينما خ�ضع الثاين منهما للتعليم من
قبل معلم ذي م�ستوى أ�داء �ضعيف .فوجد أ�ن أ�داء
هذين الطالبني أ��صبح يف �سن احلادية ع�شرة %90
للطالب أالول و  %37للطالب الثاين ،أ�ي أ�ن الفرق
يف أ�داء الطالبني أ��صبح  ، %53وهو فرق كبري وغري
قابل لال�ستدراك يف غالب أالحيان.

( )5ت أ�هيل ا إلدارة الرتبوية ،ويتمثل يف توفري جهاز �إداري متكامل
ومتخ�ص�ص يتكون من :مدير ومعاونني ،ور ؤ��ساء أ�ق�سام ،و�إدارة ال�ش ؤ�ون
املالية ،و�إدارة ال�ش ؤ�ون العلمية ،وبرامج الرعاية.
( )6تطوير املناهج الدرا�سية وجتديدها.
( )7توفري املناخ الرتبوي املنا�سب والو�سائل والتقنيات التعليمية.
( )8توفري املوارد الب�شرية واملادية.
( )9أ
	�همية الو�سط أال�سري واملجتمعي.
()10املتابعة والتقومي امل�ستمر.

ملخص :نظريات الموهبة:

تعد جودة المعلم أهم عامل في تحسين أداء الطالب وهي مفقودة في غالبية نظم التعليم

٪ 90

أ�داء الطالب
٪ 100

طالب د

ر�س
ع
ن
د
م
ع
ل
مذ

٪ 53

يت

٪ 37

وعية عالية *

م ذي توعية منخف�ضة

طالب در�س عند معل

�سن احلادية ع�شرة

طالبان لهما نف�س أالداء
٪ 50

**

�سن الثامنة

�صفر ٪

* من بني املعلمني يف ال�شريحة العليا ( أ�على )٪20
** من بني املعلمني يف ال�شريحة أالدنى ( أ�دنى )٪20
امل�صدر :معلومات أ�خذت من التجربة أالمريكية

هيـلر

Heller

 لتحقيق أ�داء مرتفع يف جمال أ�و أ�كرث من املجاالت ،ف�إن عوامل املوهبة املختلفة ،والظروف البيئية ،واخل�صائ�صال�شخ�صية غري املعرفية هي عوامل مهمة .لذا ف�إنه من املهم �إيجاد بيئة ي�ستطيع الطالب من خاللها أ�ن يتعلموا
وفق ًا ملواهبهم واهتماماتهم و�سرعة تعلمهم.

ريـنزويل

 توجد ثالث خ�صائ�ص تقود �إىل أالداء املرتفع يف املجاالت العامة أ�و اخلا�صة هي :قدرة فوق املتو�سط ،التزامباملهمة ،وا إلبداع .با إل�ضافة �إىل ت�سريع التعلم ،يحتاج أالطفال املوهوبون بيئة تتيح لهم فر�ص ًا حلل امل�شكالت
وليبدعوا أ�فكار ًا جديدة من بنات أ�فكارهم.

�سترينبريج

 الذكاء وا إلبداع واحلكمة هي خ�صائ�ص للموهبة ،ولكن الت أ�لف بني هذه اخل�صائ�ص هو فقط ما يقود �إىل�إ�سهامات عظيمة يف املجتمع .ولكي ي�صبح أالطفال املوهوبون را�شدين موهوبني ف�إنهم يحتاجون �إىل تطوير
خربات .والدافعية هي يف القلب من هذه العملية.

جانييه

 مي ّيز جانييه بو�ضوح بني املواهب الفطرية  Giftednessواملواهب املتطورة  Talentsوي ؤ�كد العملية التي يتممن خاللها حتويل املوهبة الفطرية �إىل موهبة متطورة من خالل التعلم والتدريب .وت ؤ�دي الفر�صة دور ًا مهم ًا يف
هذه العملية.

Renzulli

Sternberg

Gagné

تانيـنبوم
Tannenbbaum

	�إن ت�صنيف املواهب من منظور أ�خالقي وفق ًا لقيمة املوهبة للمجتمع� .إن تعليم أالطفال املوهوبني بدون ت�ضمنيللق�ضايا أالخالقية قد ميثل خطر ًا على املجتمع.
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الصفات المختلفة للموهوب:
IQ

م ؤ��شر الذكاء

البـــداع
إ
الدافعـــية

 أ	�كرث ال�صفات امل�ستخدمة �شيوع ًا ،واملقي�سة با�ستخدام اختبارات معيارية.
 واحدة من أ�كرث االختبارات أ�همية :اختبار �ستانفورد بنييه؛ وهو اختبار جمعي ،كما يوجد -أ�ي�ض ًا-اختبار وك�سلر؛ وهو اختبار فردي.
 خا�صية قابلة للقيا�س ولكن بطرائق ذاتية يف الغالب. خا�صية ي ؤ�يدها باحثون مثل :رينزويل و�سترينبريج و�آخرون.�	-إن من أ�كرث املقايي�س أ�همية يف ا إلبداع مقيا�س توران�س ومقيا�س جيلفورد.

و�سائل التعرف

اختبارات الذكاء ومنها ماهو جمعي
ومنها ماهو فردي.

 غالب ًا تكون م�ضمنة يف مناذج املوهبة ،ولكن يطلق عليها أ�حيان ًا أ��سماء خمتلفة مثل :التزام املهمة  ،ا إلجناز. -يدعمها باحثون مثل :رينزويل و�سترينبريج وهيلر وجانييه.

احلـــكمة /اخللق - /القدرة على املوازنة بني اهتمامات متنوعة وتنعك�س يف �سلوكيات أالفراد.
 مدعومة من �سترينبريج وتانينبوم.الف�ضيلة
	ال متثل يف الغالب �صفة حمورية يف مناذج املوهبة.القدرة اجل�سمـية
 يدعمها جانييه وجاردنر.امل�صدر :درا�سات ا�سرتاتيجية وخطة املوهبة وا إلبداع ودعم االبتكار ،م ؤ��س�سة «موهبة»2007 ،م.

أوجه التشابه واالختالف بين نماذج الموهبة:

100

عدد من الوسائل المختلفة التي يمكن استخدامها لتعرف الطالب الموهوبين:

أ�وجه االختالف

 التعريف الكمي ملجتمع املوهوبني :أ�ين احلدود؟ يحدد رينزويل أ�على  ، %20-15وجانييه أ�على %10على أ�نهم موهوبون ،يف أ�ي جمال من جماالت املوهبة.
 أ	�ي العوامل يجب الرتكيز عليها عند �شرح أ�و تف�سري املوهبة؟
 هل يوجد تنظيم هرمي للعوامل التي ميكن أ�ن تف�سر املوهبة؟ وما أ�همية كل عامل من هذه العوامل؟ -منوذج املدخالت واملخرجات ،أ�و منوذج العملية أ�و ال�سريورة ).(Process

أ�وجه الت�شابه

 املفاهيم متعددة أالبعاد للموهبة. مقيا�س ن�سبة الذكاء لي�س معيار ًا كافي ًا لتحديد أالفراد املوهوبني ،هناك �ضرورة العتماد معايريأ�خرى لرت�شيح املوهوبني.
 ا إلجراءات العملية :الربامج اخلا�صة أبالطفال املوهوبني مهمة ولكنها ينبغي أ�ال ت�شتمل فقط على
برنامج الت�سريع يف املناهج ،بل على برامج تفرق بني أال�شكال املختلفة للموهبة.

االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام

اختبارات التح�صيل الدرا�سي
مقايي�س ا إلبداع

أ�مثلة /موا�صفات
للطفال � 8-3سنوات ،اختبار وك�سلر  WISCأ
اختبار وك�سلر أ
للفراد من � 16-6سنة.
اختبار �ستانفورد بنييه للذكاء.
اختبارات الذكاء املتحررة ثقافي ًا (االختبارات التي ال تت أ�ثر بالعوامل الثقافية ب�شكل كبري).
اختبارات الذكاءات املتعددة (ت�ستخدم مع نظرية جاردنر).
مقايي�س بايلي  Bayleyلنمو أالطفال.
اختبار �سترينبريج للقدرات الثالثية .STAT
بطارية كوفمان  Kaufmanلتقييم أالطفال.
اختبار رافن للم�صفوفات املتتابعة.
اختبار اال�ستعداد الدرا�سي .SAT
امتحانات امل�ستويات املدر�سية الوطنية.
للبداع.
اختبار توران�س إ
مقيا�س جليفورد مع توران�س.

قوائم الرت�شيح /املالحظة للمعلمني
وا آلباء

قوائم ت�ساعد املعلمني وا آلباء على تعرف الطالب املوهوبني من خالل تقييم جمموعة من
اخل�صائ�ص ال�سلوكية التي تعك�س املوهبة.

البورتفليو Portfolios

يقدم الطالب أ�عمالهم التي يتم تقييمها من أ�جل َت َع ُّرف عالمات املوهبة العالية أ�و ا إلبداع.

تظهر اخلربة أ�ن:
أ
	��ساليب حتديد املعلمني وا آلباء للموهوبني تعاين من نق�ص يف فهم ا آلباء واملعلمني خل�صائ�ص املوهبة ،كما مييل ا آلباء أ�ي�ض ًا
�إىل املبالغة يف تقييم م�ستويات املوهبة يف أالطفال.
طريقة البورتفليو قد تقود �إىل طرح أ��سئلة حول أ��صالة هذه أالعمال ،مث ًال :هل هذه أالعمال بالفعل هي من �إنتاج الطالب؟
امل�صدر :درا�سات ا�سرتاتيجية وخطة املوهبة وا إلبداع ودعم االبتكار ،م ؤ��س�سة “موهبة”2007 ،م.
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نماذج من
التجارب الدولية
في مجال رعاية
الموهوبين
والمبدعين

�سعت دول العامل املختلفة لال�ستفادة من طاقات أ�بنائها املوهوبني فقامت بتح�سني
خمتلف الربامج املقدمة لهم ل�ضمان أ�كرب و أ�ف�ضل عائد من نتاجهم ا إلبداعي ،لذلك
ف�إن هناك جتارب رائدة لبع�ض الدول تعد مناذج ميكن اال�ستفادة منها يف تطوير
النظم الرتبوية واخلدمات اخلا�صة يف دولنا العربية ،ومن أ�برز هذه التجارب تلك
اخلا�صة بالدول التالية :الواليات املتحدة أالمريكية واليابان و بريطانيا ورو�سيا
االحتادية و أ�ملانيا و�سوي�سرا ونيوزيالندا وجمهوريتي الت�شيك وال�سلوفاك وفنزويال
وال�صني وكندا وكوريا اجلنوبية وبولونيا ،وفيما يلي ملخ�ص لكل منها:

تجربة الواليات المتحدة
األمريكية:

والريا�ضيات الداخلية ،والف�صل
اجلزئي ملجموعات �صغرية من
املوهوبني ( )10 – 8طالب و�إثرائهم
يف جماالت العلوم أ�و الفنون ،كما توجد
برامج خا�صة باملوهوبني منذ الن�صف
الثاين للقرن التا�سع ع�شر مثل برنامج
الت�سريع ال�سريع يف �سان لوي�س ،كما
ترعى املوهبة – أ�ي�ض ًا  -يف مرحلة ما
قبل املدر�سة مثل م�شروع �سياتل ألطفال
ما قبل املدر�سة ،كما ت�شارك ب�صفة
دائمة يف أ�وملبياد الريا�ضيات والعلوم.
أ�ما أ�دواتالك�شفعناملوهوبنيللمدار�س
االبتدائية فهي :مقيا�س وك�سلر ،اختبار
وارتنج إلكمال ال�صور ،اختبار ر�سم
الرجل املعدل ،اختبار ق�صري يف
القراءة ،كما يتطلب من الطالب يف
�سن ال�سابعة كتابة ق�صة من  200كلمة
بعنوان غايتي ،وبعد النتائج جترى
مقابلة مع أ�ولياء أالمور إلطالعهم على
قدرات أ�طفالهم احلقيقية.
ومن أ�دوات الك�شف أ�ي�ض ًا :تقارير

بد أ� االهتمام برعاية املوهوبني واملبدعني
بالواليات املتحدة أالمريكية منذ عهد
الرئي�س توما�س جيفر�سون الذي دعا
إلن�شاء مدر�سة خا�صة للموهوبني،
وتتميز التجربة أالمريكية بوجود مدار�س
ثانوية للموهوبني ،ومراكز �إثرائية،
كما تتميز ب�إجراء التقارير امل�سحية
احلكومية الدورية التي تدر�س الواقع،
وتقرتح احللول للم�شكالت مثل (تقرير
مريالند) وغريه من التقارير.
وتوجد حوايل ( )30والية لديها برامج
حكومية لرعاية املوهوبني ،كما توجد
مدار�س ابتدائية لرعاية املوهوبني
مثل مدار�س (هنرت) ،أ��ضف �إىل ذلك
وجود ف�صول خا�صة باملوهوبني ملحقة
باملدار�س العادية ت�سمى بـ(ف�صول
العمل أال�سا�سي) ،ومراكز م�صادر
تعليم املوهوبني امللحقة باجلامعات
مثل (جامعة بريدو) ،ومدار�س العلوم
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الطالب يف املدر�سة ال�سابقة ،واختبارات
الذكــاء ،واالخ ــتبــارات التح�صــيليــة،
وتــو�صـ ـي ـ ــات املدر�سـ ـ ــة واملــوجـهـني،
واختبارات التح�صيل املقننة ،وتقارير
املدر�سني بعد عر�ضها على املوجهني،
واختبارات الذكاء اجلمعية ،والبيانات
التي تتجمع عن الطالب من حيث
عادات القراءة والهوايات وامليول
املهنية ،وما يدل على ال�صحة اجليدة،
وما يدل على القدرة على القيادة،
وميول الطالب ،واختبارات القدرات
اخلا�صة ،واختبارات ا�ستعدادات
مدر�سية ،واختبار قبول حتريري ي�شتمل
على :القدرة على التفكري الريا�ضي،
و�سجالت املدر�سني ال�سابقة ،وتو�صيات
املوجهني النف�سية ،وموافقة ا آلباء،
ومقابلة �شخ�صية للت أ�كد من ميول
الطالب يف جمال العلوم والريا�ضيات،
ورغبات الطالب ،واختبارات قبول يف
الريا�ضيات واللغة ا إلجنليزية ،واختبار
كاليفورنيا للن�ضج العقلي.

ويجرى يف الواليات املتحدة أالمريكية العديد من الدرا�سات
أ
والبحاث� ،سواء على م�ستوى املاج�ستري والدكتوراه أ�و أالبحاث
املن�شورة يف الدوريات العلمية.
كما تتميز التجربة أالمريكية ب�إ�صدار العديد من الت�شريعات
االحتادية أ�و اخلا�صة بالواليات منذ بداية التجربة �سواء أ�كانت
ت�شريعات تخت�ص بالتمويل مثل القانون رقم ()561/95
الذي �صدر عام 1978م ،والذي ين�ص على تخ�صي�ص ميزانية
قدرها( )50مليون دوالر لرعاية املوهوبني ،أ�م تخت�ص بغريها
من الت�شريعات.
ويوجد يف الواليات املتحدة أالمريكية العديد من اجلمعيات
واملجال�س لرعاية أالطفال املوهوبني واملبدعني ،مثل اجلمعية
الوطنية لرعاية املوهوبني واملبدعني ،واملجل�س العاملي أ
للطفال
املوهوبني واملبدعني ،كما توجد حوايل ( )10جمعيات على
م�ستوى الوالية لدعم املوهوبني.

تجربة اليابان:

التعليم يف اليابان �شامل ( أ�ي املدر�سة ال�شاملة للجميع) ،وجتري
أ�بحاث تطبيقية لرتبية املوهبة وا إلبداع ،كما توجد اجلمعية
العلمية لرتبية الذكاء ،ونوادي أالطفال املخرتعني ،واملدار�س
ا إل�ضافية (مدار�س اجلوك�س) وهي مدار�س تقدم خدمات
�إ�ضافية يف الريا�ضة واملو�سيقى وغريها ،ويلتحق بها الطالب يف
امل�ساء أ�و يف نهاية أال�سبوع ،و مدار�س تربية الذكاء التي ت�شجع
القدرات املعرفية ،ومعهد كومون للرتبية وهو معهد يهتم بتدري�س
الريا�ضيات ،واملدار�س االجتماعية لتنمية املواهب املو�سيقية،
واملباريات العلمية ونوادي املخرتعني ،وق�صور أالطفال ،واملعهد
الياباين للتجديد واالبتكار ،ومت أ�ي�ض ًا �إن�شاء مدار�س ثانوية
متطورة (مثل مدر�سة �آ�شيكو) ،ومدر�سة (ندا) اخلا�صة ،كما
يجري ت�شجيع ا إلبداع يف اجلامعات اليابانية .ويكون الك�شف
لالن�ضمام ألحد هذه الربامج بامتحان القبول اخلا�ص.

تجربة بريطانيا:

توفر بريطانيا الربامج التالية لدعم املوهبة وا إلبداع :املدر�سة
الثانوية ال�شاملة ،واملدار�س أالهلية اخلا�صة املتميزة ،ومدار�س
النحو الثانوية احلكومية ،واحل�صة الدرا�سية املتنوعة ،كما
ت�سمح بالدخول املبكر للمدر�سة ،وي�ستخدم االختبار الوطني
للقدرات لت�شخي�ص املوهوبني يف املرحلة الثانوية.
وتقدم مدار�س املوهوبني خربات أ�كادميية متقدمة يف العلوم
الطبيعية وا إلن�سانية والريا�ضية ،كما يجري التعاون بني
هذه املدار�س مع كثري من امل ؤ��س�سات البحثية واجلامعية يف
تطوير املناهج الدرا�سية ،ومن الربامج التي تقدمها هذه
املدار�س :برنامج جناح ( )Successوهو برنامج أ�كادميي
جتريبي ،وي�شرتط لاللتحاق به احل�صول على درجات عالية
ال�ستيعاب اخلربات أالكادميية املتقدمة ،وبرنامج �إدراكات
( )Perceptionوهو معد لتزويد الطالب املوهوبني بخربات
متقدمة يف جمال العلوم ا إلن�سانية واالجتماعية ،وبرنامج
عجائب الكون ( )Wonders of the Universeوتقدم
فيه أ�ن�شطة تت�صل بعلوم الطبيعة واجليولوجيا والكيمياء
والبيولوجيا مع ت�ضمني اجلوانب الريا�ضية يف املجاالت
أالربعة.
ولكل مدر�سة معايريها اخلا�صة لالنتقاء ولكن يف معظمها
ال يخرج عما يلي :اختبارات الذكاء املقننة ،واختبارات
الريا�ضيات ،واللغة ا إلجنليزية ،با إل�ضافة �إىل تقارير وبطاقات
املدر�سة االبتدائية ،أ�ي أ�ن االختيار يتم بنا ًء على اختبارات
متنوعة.
والتعريف املعتمد للموهبة يف بريطانيا هو الذي قام بتقدميه
املفت�شون ،الذي ين�ص على أ�ن :املوهوبني هم طالب بني الثامنة
والثامنة ع�شرة ميتلكون قدرات عقلية عامة عالية ي�ستطيعون
احل�صول على ن�سبة ذكاء ال تقل عن  130درجة يف اختبار
فردي مو�ضوعي.
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أ��ساليب الك�شف:
( )1عدم االعتماد على معيار واحد يف
االنتقاء أ�و و�سيلة واحدة أ�و م�صدر واحد
للمعلومات واالعتماد بد ًال من ذلك على
معايري وو�سائل عديدة ومتنوعة.
( )2احل�صول على معلومات مرتاكمة
م أ�خوذة من أ��ساليب الك�شف املو�ضوعية
الر�سمية وغري الر�سمية (االختبارات
وغريها) التي تطبق يف مواقف التع ّلم
احلقيقية.
( )3الك�شف والت�شخي�ص على فرتات
عمرية مت�سل�سلة ومتعاقبة بد ًال من
الك�شف يف فرتة عمرية واحدة ،ويجب
أ�ن يتم الك�شف على م�ستوى املدر�سة
الواحدة من قبل املدر�سة نف�سها.
ولت�شخي�ص املوهوبني أ�كادميي ًا يف
املرحلة الثانوية يف جماالت اللغة
ا إلجنليزية ،واللغة الفرن�سية،
والريا�ضيات ،والفيزياء ،أ�ظهرت نتائج
�إحدى الدرا�سات انه لي�س بال�ضرورة
االعتماد على اختبار ذكاء بل املهم
الرت�شيحات ونتائج التح�صيل.
أ��ساليب الرعاية:
( )1الت�شجيع ال�صفي :ميار�س هذا
الت�شجيع يف �إطار احل�صة الدرا�سية
للموهوبني من خالل أ��ساليب خمتلفة
من التنوع الداخلي ومنها:
أ
	��سلوب اليوم املوحد أ�و املتكامل أ�ي
اليوم املدر�سي غري املق�سم �إىل فرتات،
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ويعالج مو�ضوع ًا درا�سي ًا معين ًا بهدف
تعميق خربات املوهوبني.
أ
	��سلوب التفريغ :ويجري فيه تق�سيم
الطالب من نف�س ال�سن �إىل جمموعات
متجان�سة ح�سب ميولهم وقدراتهم،
وتعالج تلك املجموعات واجبات ومهمات
علمية منا�سبة ومتدرجة ال�صعوبة.
أ
	��سلوب القفز فوق ال�صفوف أ�و
أ��سلوب ال�صفوف ال�سريعة :ويتم فيه
تقدمي اختبار امل�ستوى العادي أ�و اختبار
امل�ستوى يف وقت مبكر ،والدخول املبكر
يف املدر�سة.
( )2الت�شجيع الال�صفي :ميار�س هذا
الت�شجيع من خالل اال�شرتاك يف أ�ن�شطة
خارج ال�صف ي�شرف عليها معلمون
م ؤ�هلون أ�و متنقلون ،وقد يعمل الطالب
يف أ�ن�شطة تهمهم.
( )3الت�شجيع الالمدر�سي :تنفذه
ال�سلطات الرتبوية املحلية يف أ�وقات
ما بعد الظهر أ�و أ�يام نهاية أال�سبوع
أ�و أ�يام العطل الر�سمية الق�صرية أ�و
الطويلة ،وي�شتمل على ت�شجيع املوهوبني
يف املدار�س الثانوية ،وت�شجيع املوهوبني
يف جمال الريا�ضيات.
م ؤ��س�سات رعاية املوهبة:
يجري يف بريطانيا تدريب رفيع
للمعلمني ،ويجري ت�شجيع بحوث
املاج�ستري والدكتوراه يف جمال
املوهوبني واملبدعني ،وهناك جهود يقوم

بها ق�سم الرتبية والعلوم واملفت�شون مثل
تدريب املعلمني ،وتقدمي الدعم املادي
للهيئة الوطنية أ
للطفال املوهوبني التي
ت أ��س�ست يف عام 1965م وتقوم مبا
يلي� :إعداد الدرا�سات والبحوث ،عقد
امل ؤ�مترات العلمية للمخت�صني� ،إعداد
وتطوير املقايي�س واالختبارات ،تقدمي
الدعم املادي للمعلمني أالوائل يف جمال
الريا�ضيات.
وهناك جمل�س املدار�س :الذي أ�عد
درا�سات حول املوهوبني وتطوير
مناهجهم التعليمية وتطوير طرائق
التدري�س لهم.
ومن أ�بـرز �إنــجــازات م ؤ��ســ�ســـات
رعاية املوهبة:
أ
	�ن أ�كرث من ن�صف ال�سلطات الرتبوية
املحلية البالغ حجمها (� )105سلطة
تربوية حملية يهتم أ�كرث من ن�صفها
مب�س أ�لة رعاية املوهوبني واملبدعني.
دور اجلامعات يف �إعداد مدر�سي
املوهوبني وت أ�هيلهم يف ا إلجازة
(البكالوريو�س) واملاج�ستري والدكتوراه.
	�إن�شاء مدار�س املو�سيقى والرق�ص
التخ�ص�صية.
	�إعداد تقارير حكومية ب�ضرورة
رعاية املوهوبني (مثل تقرير بلودن،
وتقرير هويل وويك�س).
	�إجراء الدرا�سات والتجارب التي
بينت أ�همية رعاية املوهوبني (جتربة

برنتود ،ودرا�سة هيت�شفيلد الطولية ،وجتربة ليفربول).
دور امل ؤ��س�سات أ
الهلية:
هناك العديد من امل ؤ��س�سات أالهلية مثل:
( )1اجلمعية الوطنية أ
للطفال املوهوبني (،)NAGC
وت�شرف على نوادي امل�ستك�شفني ،والدورات الداخلية،
واخلدمات ا إلر�شادية ،واخت�صـ ــا�صيي الــميدان املحليي ــن،
وق�س ــم املن�شـ ــورات.
( )2املعهد امللكي الربيطاين :وي�شجع املوهوبني يف جمال
الريا�ضيات.
(� )3شركة ليوناردو املتحدة  :تقدم خدمة املعلومات واخلدمة
ا إلر�شادية مل�شاريع البحوث ،وتقدم التدريب امل�ستمر للمعلمني
أ�ثناء اخلدمة ،وا إلثراء يف نهاية أال�سبوع ،وافتتاح املدار�س
اخلا�صة باملوهوبني.
( )4جمموعة دعم املوهوبني التي تعمل كخلية ا�ست�شارية
خمتارة لدعم وم�ساندة أالفراد واملدار�س لتح�سني �شخ�صية
الطالب ذوي القدرات اخلا�صة.

تجربة جمهورية روسيا االتحادية:

توجد يف رو�سيا االحتادية مدار�س خا�صة باملوهوبني متخ�ص�صة
يف الفيزياء والريا�ضيات ،ويتم القبول فيها بنا ًء على اختبارات
التح�صيل املدر�سية ،ومعيار القدرات واال�ستعدادات يف املجاالت
الفنية والريا�ضية ،كما توجد مدار�س أ�كادميية ثانوية إلعداد
رجال الدولة وقاداتها املبدعني ،ومدر�سة للبالية ،و�صندوق
حكومي لرعاية املوهوبني وت�شجيعهم ،كما تقوم رو�سيا ب�إجراء
العديد من الدرا�سات املهمة بو�ساطة علماء النف�س الرو�س يف
التدريب والريا�ضيات ودرا�سة القدرات العقلية وقدرات الفن
الت�شكيلي.

أ��ساليب الك�شف:
املباريات العلمية يف جميع املواد واملراحل الدرا�س ــية،
والـ ــمقــابالت ال�ش ـ ــخ�صية التي يجريها خرباء وخمت�صون،
وقيام جمموعات بحث عن املوهوبني من معلمي املدار�س
املتخ�ص�صة الذين يفت�شون عن املوهوبني يف الريف وبني أ�بناء
أالقليات ويف املالجئ ودور أالحداث وبيوت الطلبة وامل�سابقات
أالوملبية ،وتقديرات ون�صائح املعلمني وم�شريف الفرق الطالئعية
وال�شبيبية ،واملراقبة التي يجريها خمت�صون يف علم النف�س يف
املع�سكرات ال�صيفية ،ومنا�شط تنظيم أ�وقات الفراغ لل�شباب.
أ��ساليب الت�شجيع والرعاية يف املدر�سة (داخل
ال�صف)
أ��سلوب التنويع يف احل�صة املدر�سية (الت�شجيع ال�صفي)،
و أ��سلوب التفريد ،وتقدمي امل�شكالت ذات الطابع االبتكاري.
أال�ساليب الال�صفية :العمل اجلماعي �ضمن فرق العمل الذاتي
وامل�ستقل ،وطريقة حل امل�شكالت ،والدرو�س االختيارية،
أ
والولـمبيات العلمية ،والت�شجيع يف ال�صفوف واملدار�س
التخ�ص�صية ،واملدار�س التخ�ص�صية للريا�ضيات والعلوم يف
اجلامعات ،واملدار�س التخ�ص�صية يف الريا�ضيات والفيزياء،
واملدار�س التخ�ص�صية الداخلية للريا�ضيات والفيزياء يف
جامعة لومو�سوف يف مو�سكو.
أ��ساليب الت�شجيع الالمدر�سية:
النوادي وحلقات البحث العلمي ،ومدار�س أ�يام العطل التابعة
للمعاهد العليا واجلامعات ،واملدار�س امل�سائية ،واملدار�س
البعيدة للقادمني من الريف ،والت�شجيع من خالل و�سائل
ا إلعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة ،واملدار�س االجتماعية
للريا�ضيات والعلوم.
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تجربة جمهورية ألمانيا
االتحادية:

يوجد قانون و�إر�شادات لرعاية
املوهوبني ويتم االهتمام بهم يف ()16
والية فيدرالية ،والقانون يبد أ� بالتعريف
لهذه الفئة ثم ي�ضع لوائح رعايتهم،
وتوجد مدار�س ال�صفوة ،وبرامج
ال�صفوف ال�سريعة ( أ�ي التي يتم فيها
تكثيف املنهج الدرا�سي) ،ودرا�سات
و أ�بحاث املوهبة وا إلبداع ،وقد ا�شتهرت
جمموعة كبرية من العلماء أالملان يف
هذا املجال.
ويعتمد على االختبارات النف�سية يف
الك�شف عن املوهوبني ،وتر�شيح املعلمني
أ
للطفال املوهوبني ،والرت�شيح الذاتي
وتر�شيح ا آلباء .ويتم العمل على �إعادة
تدريب معلمي املوهوبني.
وتوجد مراكز تعليمية متخ�ص�صة
يف تعليم املوهوبني ،و�شبكة تعليم
املوهوبني ،ومراكز ا�ست�شارية لتعليم
املوهوبني ،وا إلثراء ،والف�صول اخلا�صة
امللحقة باملدار�س العادية ،واالهتمام
باملواهب أالكادميية والفنية والريا�ضية،
كما ترثى املوهبة الريا�ضية ب آ�لية و�ضع
م�سائل ح�سابية وحلها بد ًال من حل
امل�سائل اجلاهزة ،و�إتاحة الفر�صة
للموهوبني ملقابلة العلماء واملتخ�ص�صني
امل�شهورين.
كما توجد املدر�سة الثانوية أالكادميية
اخلا�صة باملوهوبني ،واملدر�سة ال�شاملة،
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ومدر�سة العلوم التخ�ص�صية ،واملعهد
أالملاين لدرا�سات املوهبة ،واملدار�س
اخلا�صة ،واملدار�س الفنية التقنية،
والربامج ا إلثرائية الت�شجيعية ،وبرامج
الت�سريع ،وبرامج االهتمام التي يركز
فيها على ال�صفني اخلام�س وال�ساد�س،
و أ��سلوب القفز فوق ال�صفوف ،وتقومي
برامج الرعاية ،و�إزالة احل�صة
للبداع ،وتعزيز
الدرا�سية املعوقة إ
للبداع،
احل�صة املدر�سية امل�شجعة إ
واحل�صة الدرا�سية النوعية ،وال�صفوف
املوازية ،وال�صفوف ال�سريعة (�صفوف
القطار ال�سريعة) ،وفرق الدرا�سة ذات
املتطلبات اخلا�صة ،وامل�سابقات العلمية،
وا إل�شراف (املنتوري) ،وهذه هي عموم
الربامج ا إلثرائية أ�و ا إلغنائية.
كما يتوافر العديد من املباريات العلمية
ومن أ��شهرها «مباريات ال�شباب
يبحثون» ،ومنها أ�ي�ض ًا :مباريات
أاللعاب الريا�ضية ،واملباريات العلمية
أالوروبية ،واملباريات العلمية للمب ِّكرين
يف القراءة ،ومباريات املو�سيقيني
ال�شباب ،واملباريات العلمية االحتادية
يف املدار�س حتت عنوان «ال�شباب
يتدربون أ
للوملبياد» ،واملباريات العلمية
يف التعليم ال�سيا�سي ،ومباريات
الريا�ضيات ،واملباريات العلمية يف
التاريخ أالملاين ،ومباريات الفيزياء،
ومباريات الكيمياء ،و أ�وملبياد اللغة
الرو�سية واجلغرافيا ،واملباريات أالملانية

حتت عنوان « أ�ملانيا وجريانها من
الدول أالوروبية» ،واملباريات العلمية يف
املعلومات ،واملباريات العلمية يف اللغات
أالجنبية ،واملباريات العلمية يف جمال
امل�سرح ،ومباريات يف جمال الفن،
ومباريات ت أ�ليف أالغاين ،ومباريات
يف جمال أالدب والكتابة ،ومباريات يف
جمال املو�سيقى ،واملباريات العلمية يف
جمال الت�صوير والت�صوير ال�ضوئي،
ومباريات املرا�سلني العلميني.
كما تتميز التجربة أالملانية با إل�شراف
املنتوري (املنتورية) ،والربامج
ا إلثرائية ،واملنح الدرا�سية التي تقدمها
امل ؤ��س�سات الوقفية ،وهناك �ست منح
�شهرية هي :منحة فريدري�ش �آيربت،
ومنحة كونراد أ�ديناور الدرا�سية،
ومنحة فريدري�ش ناومان ،ومنحة
الكني�سة الكاثوليكية ،ومنحة الكني�سة
الربوت�ستانتية ،ومنحة هانز بوكلر.
وتوجد برامج ت�شجيعية أ�خرى مثل:
برنامج هايزنربغ ،وبرامج غوتفرد
فيلهلم اليبنتز ،ومنحة هانز ماير
اليبنتز ،ومنح احتاد ال�صناعات
الكيميائية ،وجمعية ماك�س بالنك،
واالحتاد أالملاين للمنح العلمية .وي�ضم
هذا االحتاد م ؤ��س�سات علمية عديدة
هي :جمعية البحث أالملانية ،وهيئة
التبادل الثقايف أالملانية ،وجمعية ماك�س
بالك ،ومنحة الك�سندر فون همبولدت،
واملنح الدرا�سية لل�شعب أالملاين .كما يتم

ت�شجيع العلماء الكبار املبدعني باالنت�ساب �إىل كلية العلماء،
ومنحهم لقب الزمالة ،وع�ضوية اللجان العلمية.
ويف قطاع اجلمعيات أالهلية توجد اجلمعية أالملانية للطفل
املوهوب التي قامت بت أ��سي�س املراكز ا إلر�شادية أ
للطفال
املوهوبني و أ��سرهم ومعلميهم ،و�إ�صدار الكتيبات ال�صغرية،
التي تت�ضمن معلومات دقيقة عن اخلرباء واملتخ�ص�صني
واملر�شدين وعناوينهم وكيفية التوا�صل معهم ،كما قامت
ب�إن�شاء النادي أالدبي أ
للطفال املوهوبني ،و�إقامة امل�سابقات
والربامج الت�شجيعية أ
والدبية ويف جمال الفل�سفة ،وبرنامج
الطفل املوهوب يف مرحلة ما قبل املدر�سة.

تجربة سويسرا:

تتكون �س ــوي�سـ ــرا من مقاطع ــات ،والنظام التـ ــربوي فيه ــا
ال مرك ــزي ،وتهت ــم بع ــ�ض املق ــاطع ــات بالت�ش ــجيع الفردي
لل ــموهوبني ،وت�سـ ـ ــمح بع ــ�ض املقاطعـ ــات بالقفـ ــز ف ــوق
ال�صفوف ،وتقدم رعاية للموهوبني املعوقني ب�صري ًا ،واملوهوبني
املخفقني درا�سي ًا ،ويعتقد كثريون أ�ن رعاية املوهوبني غري مرنة
مبا فيه الكفاية.
أ��ساليب الت�شجيع الالمدر�سية :م�سارح الطالب ،والنوادي
املدر�سية ،واملتحف متعدد أالغرا�ض ،وجمالت الطالب
املبدعني وال�شباب ،ونوادي ال�شطرجن ،واملباريات العلمية يف
الريا�ضيات والفيزياء وغريها ،ومراكز ا إلر�شاد والتوجيه
لرعاية املبدعني من الطالب وال�شباب ،وتكوين جمعيات أ��سر
أالطفال املوهوبني ،وتدريب معلمي الطالب ال ـ ــموهــوبني
ب�إع ــادة الت ــدريب أ�و التـ ــدريب امل�سـ ــتمر.

تجربة نيوزيالندا:

متيزت التجربة النيوزالندية باجلهود الفردية للرواد ،الذين
أ�جروا درا�سات مطولة حول تعريف املوهوب و�سبل ك�شفه،
وبد أ� االهتمام الوا�ضح باملوهوبني مع بداية الثمانينيات،

املعلم هو امل�س ؤ�ول أال�سا�سي عن اكت�شاف الطفل املوهوب،
ويقوم املتخ�ص�صون النف�سيون بعد ذلك ب�إكمال املهمة ب�إجراء
ت�شخي�ص دقيق و�شامل للطفل ،ومن ثم حتديد الربامج
املنا�سبة له .ويف الرعاية يتم ا�ستخدام أ��سلوب ف�صل املوهوبني
عن العاديني ،و أ��سلوب ا إلثراء ،و أ��سلوب الت�سريع.
ويتم العمل على تدريب املعلمني ب�إك�سابهم مهارة التعامل
ال�شخ�صي والعلمي مع الطالب املوهوبني ،وكيفية تقدمي
الدرو�س االختيارية الت�شجيعية التي تركز على التنوع والعمق
يف اخلربات واملعارف ،ويجري اختيار املعلمني وفق معيار
االهتمام ال�شخ�صي للمعلم ،وحتر�ص الوزارة على التدريب
امل�ستمر يف أ�ثناء اخلدمة ملعلمي املوهوبني ،وتقوم كلية املعلمني
يف جامعة مي�سي مبنح معلمي املوهوبني �شهادة دبلوم الت أ�هيل
الرتبوي ،أ�ما املهارات والقدرات التي يجب أ�ن ميتلكها معلم
املوهوبني فهي :العمل الفردي مع التالميذ املبدعني ،ونوعية
أ��سلوب التدري�س ،والقدرة على التقومي ال�سليم الذي يحدد
جمال املوهبة وم�ستواها ،كما ركزت الوزارة يف ال�سنني أالخرية
على توفري مواد التعليم و أ�دواته.
وتركز الربامج الت�شجيعية على البحث الفردي ،والتقدير
الذاتي ،وتطوير القدرة على اال�ستقاللية يف التعلم من خالل
املراجع العلمية ،وتنمية القدرة على التفكري التباعدي،
والربامج ا إلثرائية يف اللغات والقراءة والعلوم االجتماعية
والريا�ضيات ،والفنون ،واملو�سيقى ،وتطوير اخلطة الدرا�سية
النوعية .وبرز يف قطاع اجلمعيات أالهلية الداعم ـ ــة للم ــوه ــبة
وا إلبـ ــداع دور جمعيـ ــة نيوزيالندا أ
للطفال املوهوبني.

تجربة جمهوريتي
التشيك و السلوفاك:

بد أ� االهتمام العلمي بدرا�سة الق�ضايا النظرية يف املعهد العايل
للبحوث الرتبوية ،وينظر لرعاية املوهوبني باعتبارها حاجة
اجتماعية أ��سا�سية ،ووطنية مهمة .وتوجد مدار�س خا�صة
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و�صفوف خا�صة يف جماالت العلوم
املختلفة ،كما توجد �شبكة من مراكز
ا إلر�شاد ،وي�شرف على الربامج والدرو�س
االختيارية تربويون متخ�ص�صون من
الفرق البحثية.
وهناك  -أ�ي�ض ًا  -الربامج اخلا�صة
يف علم الفلك ،وعلم أالر�صاد اجلوية،
و أ��سلوب التفريد ،واملباريات العلمية،
واملعار�ض العلمية ،وت�شجيع ا إلبداع
التقني (مباراة زينيت) ،ورعاية
املخرتعني القدامى للمخرتعني اجلدد
و�إ�شرافهم عليهم ،وت�شجيع املوهبة
الفنية ،وت�شجيع املوهوبني ريا�ضي ًا.

تجربة فنزويال:

كانت فنزويال من أ�وائل الدول التي
اهتمت بالتفكري يف املوهوبني والعمل
عليهم حيث قدمت برامج لتنمية
التفكري على م�ستوى الدولة ككل ففي
عام 1979م عملت على �إن�شاء وزارة
خا�صة يف الدولة ت�سمى وزارة �ش ؤ�ون
تنمية الذكاء ا إلن�ساين.
للر�شاد الرتبوي
وقام معهد اندا�سي إ
والتعليمي ب�إن�شاء �صفوف جتريبية
للربامج ا إلثرائية ،والربامج ا إل�ضافية
الال�صفية يف جماالت الفنون ،وتقدمي
�إر�شادات حول حاجات املوهوبني ،كما
جرى تعاون بني وزارة الرتبية ووزارة
ال�صحة وم ؤ��س�سة أالطفال الوقفية
لتقدمي رعاية أالطفال املوهوبني.
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كما تتفرد فنزويال مب�شروع أال�سرة ،وهو
من أ��شهر م�شاريع الرعاية يف فنزويال
منذ مرحلة ما قبل امليالد وحتى �سن
ال�ساد�سة ،ويكون من خالل ،مراكز
ا إلر�شاد اخلا�صة باحلوامل ،وم�شاركة
أال�سر يف فعاليات البلديات و أ�ن�شطتها،
وتوجيه ا إلر�شادات لل�سكان عن طريق
و�سائل ا إلعالم املختلفة ،و�إعداد مدربني
للربامج اخلا�صة ،واملتطوعني الذين
يطلق عليهم أال�شخا�ص املي�سرون،
و�صدور قرار من وزارة الرتبية ب أ�ن
مرحلة الرو�ضة تبد أ� باحلمل.
وثمة برامج رعاية أ�خرى مثل برنامج
الرتبية الب�صرية ،وبرنامج ال�شطرجن،
وبرنامج تعليم التفكري ح�سب ديبونو،
وبرنامج االبتكار املدمج ،وبرنامج بناء
القدرة على الت�صور املكاين للطفل،
وبرنامج ا إلثراء النفعي ،وبرنامج
الذكاء ،وبرنامج طرائق التفكري
ونظمه .وت�شتمل الربامج الت�شجيعية
لتطوير التفكري على برنامج أ�وربان
لتطوير التفكري ل�سكان املدينة ،وبرنامج
بيا�سانت لتطوير التفكري ل�سكان
الريف ،وبرنامج املوظفني لتطوير
تفكري العمال ،وبرنامج تطوير التفكري
االبتكاري للعاملني يف م�شروع أال�سرة،
وبرنامج تطوير التفكري لكبار املوظفني
ا إلداريني ،وبرنامج تطوير التفكري
جلنود القوات امل�سلحة ،وبرنامج تطوير
للذاعيني وا إلعالميني.
التفكري إ

تجربة الصين:

تراعى نظم ال�صني التعليمية مبد أ�
الفروق الفردية ،فهناك مدار�س خا�صة
باملوهوبني ،وف�صول خا�صة ملحقة
باملدار�س العادية ،ومدار�س الوقت
ا إل�ضايف لدرا�سة الريا�ضيات ،واملدر�سة
أالوملبية للح�ساب من ال�صف الرابع
�إىل ال�صف ال�ساد�س ،وف�صول ال�شبان
املوهوبني التابعة للجامعات .ومنذ القدم
كان االمتحان الكتابي ال�صيني ال�شهري
�سائد ًا لالنتقاء للوظائف احلكومية،
وكانت معايري املوهبة ال�سائدة هي
القدرة على القراءة املبكرة وامتالك
ذاكرة قوية.
وتوجد مدار�س الثقل لرعاية املوهوبني،
ويكون االختيار لها بنا ًء على املقابلة
ال�شفوية واالمتحانات الكتابية ،وتدر�س
يف مدار�س الثقل اللغات أالجنبية،
والريا�ضيات ،وفن اخلط ،ويتم اختيار
املعلمني من بني أ�ف�ضل اخلريجني
من اجلامعات .كما توجد ال�صفوف
اخلا�صة باملوهوبني يف املراحل املختلفة،
والدخول املبكر يف املدر�سة االبتدائية،
والدخول املبكر يف اجلامعات،
واملباريات العلمية يف املراحل التعليمية
املختلفة ،و�إن�شاء ال�صفوف العلمية
لل�شباب وال�صفوف التقنية التي تتبع
للجامعات مبا�شرة ،و�إن�شاء ال�صفوف
التجريبية ذات الربامج التعليمية
اخلا�صة بالطالب املوهوبني جد ًا ،وفرق

الدرا�سة الال�صفية ،واحل�صة الدرا�سية النوعية ،كما يجرى
يف ال�صني العديد من الدرا�سات حول النمو العقلي أ
للطفال
املوهوبني.

تجربة كندا:

تقدم كندا برامج �إثرائية متقدمة ومتنوعة ،كما توفر �صفوف ًا
خا�صة يف الريا�ضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم ،وهناك
املراكز اال�ست�شارية لرعاية املوهوبني ،وغرف امل�صادر
املتخ�ص�صة لرعاية املوهوبني التي ي�شرف عليها مدربون
متخ�ص�صون و أ�كادمييون ،كما توفر عدد ًا من أ��ساليب الرعاية
مثل :ال�صفوف والربامج ا إلثرائية يف نهاية أال�سبوع ،وح�ص�ص
اللغات أالجنبية ،والفرق الت�شجيعية على م�ستوى البلديات،
ومراكز الت�شجيع للموهوبني ال�سجناء ،وجمموعات الثقافة
ال�شعبية للموهوبني ،واملعار�ض العلمية ،وامل�سابقات العلمية
يف الريا�ضيات والفيزياء والكيمياء ،واملعار�ض الفنية ،وفرق
اخلط الفني ،وبرامج ال�صيف ا إلثرائية ،وفرق احلفريات
أالثرية ،وفرق أالخبار املتوقعة ،وال�صفوف ثنائية اللغة،
و�صفوف البالية ،ومدار�س الفن الت�شكيلي ،ومدر�سة امل�سرح
الوطني .وتتحمل ال�سلطات الرتبوية املحلية م�سئولية �إعداد
الربامج الت�شجيعية ،وقلما يكون هناك دور يذكر أ
لل�سرة أ�و
املنظمات أالهلية أالخرى ،كما تهتم ال�سلطات الرتبوية املحلية
ب�إعداد معلمي املبدعني.
وهناك حوايل ( )10جامعات تعطي مقررات اختيارية لطلبتها
حول كيفية تدري�س املوهوبني و أ��ساليب تعرفهم والك�شف
عنهم ،كما قام املعلمون ب�إن�شاء هيئة تربية الطالب املوهوبني
واملبدعني ،وت�شكيل جمموعة متخ�ص�صة يف تربية املوهوبني
يف نقابة املعلمني ،وتوجد  14جامعة كندية تعمل على �إعداد
معلمني متخ�ص�صني لرعاية املوهوبني ،كما ت�شارك اجلامعات
يف �إعداد الندوات العلمية وامل ؤ�مترات والدرا�سات وحلقات
البحث وور�ش العمل التي تزيد من قدرات ومهارات معلمي
املوهوبني ،فجامعة ماك جيل تعطي درجة الدبلوم يف علم نف�س

وتربية املبدعني عن طريق املرا�سلة ،كما تقوم جامعات أ�خرى
– أ�ي�ض ًا -ب�إعطاء درجتي املاج�ستري والدكتوراه يف أ�بحاث
املوهبة وا إلبداع ،وتقوم جامعات أ�خرى بتنظيم مع�سكرات
�صيفية أ
للطفال املوهوبني ومعلميهم .وال توجد مدار�س أ�هلية
كثرية تعنى باملوهوبني كما هي احلال يف العديد من دول
العامل ،كما توجد جمعية أالطفال املوهوبني.

تجربة كوريا الجنوبية:

يوجد يف كوريا اجلنوبية حوايل ( )13مدر�سة ثانوية للموهوبني
يف العلوم وهي مزودة بالتقنيات احلديثة الالئقة بهذا النوع من
التعليم ،و�شروط القبول بها هي :أ�ن يكون الطالب �ضمن أ�ف�ضل
 %1من الطالب من حيث التح�صيل أالكادميي يف العامني
أالخريين من �سنوات املرحلة الثانوية ،و أ�ن يجتاز اختبارات
االلتحاق التي تقي�س القدرة على التح�صيل يف املواد العامة مع
الرتكيز ال�شديد على العلوم والريا�ضيات التي ت�شكل  %50من
هذه االختبارات ،و أ�ن يتمتع بحالة ج�سمية منا�سبة ،و أ�ن يقيم
داخلي ًا .أ�ما املنهج الدرا�سي فيها فيتميز بعدة خ�صائ�ص هي
تقدميه م�ستويات عليا يف العلوم والريا�ضيات ( أ�كرث من %45
من العدد الكلي للوحدات خم�ص�صة للمو�ضوعات التي تتعلق
بالعلوم والريا�ضيات) ،ويوفر هذا النوع من التعليم أالن�شطة
املعملية والبحثية يف العلوم ،ويقدم مقررات اختيارية مثل
تاريخ العلوم ،وعلوم احلا�سبات ،وفل�سفة العلوم ،وذلك كله
�إىل جانب الدرا�سات الفردية.

تجربة بولونيا:

توجد أ�ق�سام خا�صة يطبق فيها نظام الت�سريع يف خمتلف
املواد التعليمية مثل الريا�ضيات والعلوم الفيزيائية والبيولوجيا
والعلوم ا إلن�سانية ،ويقوم بالتدري�س معلمون ذوو كفاءة عالية،
ويدر�س يف أالق�سام التجريبية أ��ساتذة جامعيون.
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3

الملحق رقم( ) :نماذج من التجارب الدولية في مجال رعاية الموهوبين والمبدعين

أهم ما يستخلص من
التجارب الدولية:

( )1ت أ�كيد أ�همية العن�صر الب�شري
املوهوب يف تنمية املجتمعات ،ومدى
احلاجة لتويل هذا النوع من أالفراد
ملنا�صب القيادة يف املجاالت احليوية
التي ت�سهم يف تقدم املجتمع وتطوره،
وقد أ�كد ذلك جميع التجارب التي
ا�ستعر�ضت.
( )2وجود روابط وثيقة بني حاجات
املجتمعات ا آلنية وامل�ستقبلية وحاجات
أالبناء املوهوبني واملبدعني اخلا�صة،
تعك�سها االجتهادات املختلفة من قبل
املخت�صني واملهتمني لتقدمي رعاية
متميزة تلبي احتياجات الطرفني.
ف أ�هداف رعاية هذه الفئة يف التجارب
كافة التي مت ا�ستعرا�ضها تنبثق من
حاجة املجتمع لقدرات ه ؤ�الء أالبناء،
وبالتايل تلبي احتياجاتهم اخلا�صة
�ضمني ًا لي�شعروا ب أ�همية ما يقدم لهم،
ويتمكنوا من حتقيق �إ�سهامات ذات
فائدة ألنف�سهم وملجتمعاتهم.
( )3تزايد التناف�س العاملي نحو
التح�ضر� ،إذ أ��صبح هذا التناف�س العامل
امل�شرتك يف التجارب العاملية الناجحة
كافة ،وهو يدفع الدول املتقدمة يف
رعاية املوهبة وا إلبداع �إىل تب ؤ
و� مكانة
مرموقة بني باقي الدول بف�ضل أ�بنائها
املوهوبني الذين قدمت لهم رعاية
خا�صة منذ عقود لي�ست بالقليلة.
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( )4اعتم ــاد رع ــاية وتعلي ـ ــم
الـ ــموه ــوبني واملبدعني كجزء أ��سا�سي
من النظام التعليمي العام يف أ�ي
جمتمع ،فهو لي�س رفاهية أ�و كمالية،
فاخل�سارة وال�ضرر املتوقع لعدم رعاية
هذه الفئة يتعدى ال�ضرر ال�شخ�صي
للموهوب نف�سه لي�شمل ال�ضرر باملجتمع
ومقدراته وم�ستقبله ،كما أ�ن اخل�سارة
الب�شرية واملادية حلرمان ه ؤ�الء أالبناء
من الرتبية املنا�سبة ال ميكن تعوي�ضها.
( )5أ
	�همية دور املعلم واملدر�سة يف
اكت�شاف املوهوبني ورعايتهم ،وهذا
الدور هو أ�هم أالدوار يف رعاية املوهبة
وا إلبداع.
( )6تو�سع حدود الرعاية� ،إذ مل تعد
الرعاية تقت�صر على حدود املجتمع
املحلي للموهوب بل تعدته للعاملية حيث
ت�ستفيد املجتمعات املتفهمة التي تبني
مقومات ح�ضارتها على أ��س�س علمية
متينة� ،إذ �إن العامل غدا قرية �صغرية
مليئة بعنا�صر التحدي وا إلثارة لعقول
أالبناء ،لذا ينبغي اال�ستفادة منها،
وهذا ما قامت به حكومات �سمحت
ألبنائها املوهوبني بالتناف�س عاملي ًا مع
أ�قرانهم يف الدول أالخرى يف املناف�سات
املختلفة أ
(الوملبياد على �سبيل املثال).
( )7قيام أ��س�س رعاية املوهوبني
واملبدعني على التحدي يف أالفكار،
واملرونة يف التطبيق ،والبعد عن
املركزية.

( )8اهتمام املجتمع املدين يف خمتلف
دول العامل بق�ضية املوهوبني من خالل
�إ�سهامه با إلمكانات املادية والتدريبية
لهم.
( )9ابت ــداء ا�س ــرتاتيجيـ ــات الك�ش ــف
عن املوهوبني وطرائق تعليمهم بو�ضع
تعريف حمدد للطالب املوهوبني،
ثم يجري يف �ضوء ذلك و�ضع معايري
االكت�شاف واختيار أ�دوات القيا�س التي
ت�سهل هذه املهمة.
( )10االهتمام بنظام ا إلثراء ال�سيما
يف مواد العلوم والريا�ضيات على أ�نها
علوم امل�ستقبل وهي ال�سبيل �إىل التقدم
التقني واحل�ضاري ،وهذا ما تهتم به
معظم الدول التي در�ست جتاربها.
(�	)11إن�شاء مدار�س خا�صة جمهزة
والجهزة أ
باملعامل والور�ش أ
والدوات
الالزمة إلجراء التجارب املعملية
يف العلوم والريا�ضيات مع اال�ستعانة
مبعلمني متخ�ص�صني ومتميزين لتدري�س
املوهوبني.
( )12االهتمام بنظام ا إل�سراع
التعليمي للحاالت اال�ستثنائية الذي
يقدم للموهوبني تطوير ًا عقلي ًا ويهتم
بخ�صائ�صهم االجتماعية التي متكنهم
من التوافق مع زمالء أ�كرب منهم �سن ًا،
كما يت أ�كد من أ�نهم يتمتعون بخ�صائ�ص
ج�سمية ونف�سية منا�سبة .وقد اعتمدت
معظم الدول هذا النظام.
( )13اعتمادطرائقالتدري�س أ
والن�شطة

املختلفة التي ت�سمح بتنمية القدرات ا إلبداعية للطالب ،على
أ�ن تقدم يف مناخ منا�سب ،مع تقدمي مناهج متطورة ،وعمليات
تطوير م�ستمرة تلبي احلاجات التعليمية للطالب املوهوب.
( )14تخ�صي�ص الدول ميزانيات كافية لرعاية املوهبة
وا إلبداع.
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الملحق رقم ( ) 4
منهجية انتقاء مشروع وصياغة وثيقته
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الملحق رقم( 4

منهجية انتقاء
مشروع وصياغة
وثيقته
منهجية انتقاء المشاريع:

ميكن أ�ن تتكون منهجية اعتماد امل�شاريع
وتقوميها من اخلطوات الرئي�سة التالية:
و�ضع معايري اختيار امل�شاريع ،و�إجراء
تطبيق معايري االختيار هذه من خالل
ثالث مراحل ،حيث و�ضعت معايري خا�صة
لكل مرحلة ،كما يلي:
املرحلة أ
الوىل :يتم فيها اختيار
امل�شاريع التي تتوافر فيها ال�شروط التالية:
 )1أ
	�ن يخدم امل�شروع أ�هداف
اال�سرتاتيجية العربية للموهبة وا إلبداع
يف التعليم العام.
 )2قابلية امل�شروع للتطبيق مبا يف ذلك
التحقق ،وواقعية ومتطلبات تنفيذه،
وتوافر عوامل النجاح.

أنموذج وثيقة مشروع:
الربنامج:
ا�سـم امل�شــروع:
اجلـهة املنفـذة:
الهدف العام:
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يقدم هذا امللحق املالمح الرئي�سة ملنهجية انتقاء امل�شاريع املنا�سبة لرعاية املوهبة
وا إلبداع ،والهدف منه ت�سهيل �صياغة وثائق هذه امل�شاريع بغية املوافقة عليها واعتماد
تنفيذها ومتويلها يف الدول العربية .وتنتقى امل�شاريع من الئحة امل�شاريع النموذجية
التي اقرتحت يف وثيقة اال�سرتاتيجية ،وذلك وفق ما ينا�سب الو�ضع الراهن لرعاية
املوهبة وا إلبداع يف كل دولة.
 )3أ
	�ن ي�ستند امل�شروع �إىل ما جاء يف
وثيقة اال�سرتاتيجية العربية للموهبة
وا إلبداع يف التعليم العام ،ويف تو�صيات
امل ؤ�متر ال�ساد�س لوزراء الرتبية والتعليم
العرب املنعقد يف مدينة الريا�ض ،باململكة
العربية ال�سعودية عام 2008م.

 )4قابلية تنفيذها من قبل القطاع
اخلا�ص.
 )5فرتة التنفيذ (يف�ضل أ�ن تكون
ق�صرية ن�سبي ًا).
 )6وجود م�شروعات م�شابهة قائمة
فعلي ًا وناجحة.

املرحلة الثانية� :إعداد وثائق
امل�شاريع التي جرى انتقا ؤ�ها يف املرحلة
أالوىل طبق ًا للمعايري أ
وال�س�س التالية:
 )1احلاجة �إىل تنفيذها و أ�هميتها
ا�ستناد ًا �إىل أ�هدافها.
 )2قابلية التطبيق وطني ًا وخدمة أ�كرب
�شريحة من املجتمع.
�	)3إمكانية ت أ�مني التمويل.

املرحلة الثالثة:
 اختيار عدد من امل�شروعات ذاتالتقومي العايل التي مت تقوميها يف املرحلة
الثانية ،على أ�ن تغطي هذه امل�شاريع
البنود املحددة يف وثيقة اال�سرتاتيجية
العربية للموهبة وا إلبداع يف التعليم العام.
ويقرتح و�ضع وثائق تف�صيلية للم�شروعات
املقرتحة وفق أ�منوذج حمدد لذلك.

) :منهجية انتقاء مشروع وصياغة

( )1خمرجات امل�شروع
املخرجات هي النتائج العملية املحددة القابلة للقيا�س التي �ستتحقق من جراء تنفيذ امل�شروع .وهي ا إلجنازات التي �ستح�صل
نتيجة تنفيذ أالن�شطة أ�و أالعمال املمولة من امل�شروع (واملذكورة يف  4التالية) .وت�صاغ على �شكل خمرجني اثنني �إىل أ�ربعة
خمرجات حمددة ح�سب طبيعة امل�شروع و أ�بعاده
( )2أ�همية امل�شروع ومربرات تنفيذه
ت�شرح هنا اخللفية أ�و البيئة املحلية والدولية التي انبثقت منها أ�همية امل�شروع ،ومدى تنفيذ أ�مثاله لدى الدول أالخرى ،مع حتديد
امل�شكالت أ�و الق�ضايا ذات االهتمام التي �سيعمل امل�شروع على حلها أ�و امل�شاركة يف حلها ،والفوائد االقت�صادية واالجتماعية
الناجتة عن تنفيذ امل�شروع مع بيان الهدف العام وال�سيا�سات التي و�ضع امل�شروع لتحقيقها.
( )3تو�صيف امل�شروع
مم يت أ�لف؟ ،وا�سرتاتيجية تنفيذه ،مع ذكر امل�شاركني يف متويله وتنفيذه
�شرح مف�صل للم�شروع يتناول الفقرات التالية َّ :
وامل�ستفيدين منه  ،و أ�دوار كل منهم ،مع �ضرورة البدء بدرا�سة جدوى للم�شروعات الكبرية التي حتتاج لذلك .
( )5م ؤ��شرات حتقيق املخرجات املحددة
حتدد م ؤ��شرات ا إلجناز �إىل أ�ي مدى حتققت خمرجات امل�شروع املذكورة يف ا إلطار ( )1أ�عاله .وهي م ؤ��شرات رقمية أ�و كمية،
تقي�س أ�داء تنفيذ امل�شروع .
( )4أ�ن�شطة التنفيذ ومراحل �إجنازها
تذكر هنا جميع أالن�شطة وا إلجراءات التنفيذية املحددة التي تو�ضح ما يجب عمله ،أ
ولي درجة ،وب أ�ي كمية خالل أالعوام
املحددة ،وترتبط هذه أالن�شطة ارتباط ًا منطقي ًا مبخرجات امل�شروع املو�ضوعة يف ( )1أ�عاله .
( )6متطلبات التنفيذ واحتياجاته
و�ضع تقديرات تف�صيلية با�ستخدام جداول وغريها جلميع االحتياجات التي يتطلبها تنفيذ امل�شروع ،على أ�ن تكون مت�سقة مع
أالهداف وال�سيا�سات.
 -1املتطلبات املالية  -2املتطلبات الب�شرية  -3املتطلبات التنظيمية  -4أ�خرى.
( )7اجلهات امل�شاركة ودورها يف التنفيذ
تو�ضع يف جدول يبني توزيع وتنفيذ أ�ن�شطة امل�شروع املذكورة يف ( )4ومتطلبات التنفيذ املذكورة يف ( )6على كل من اجلهات امل�شاركة.
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الملحق رقم( ) :قائمة الدراسات المرجعية

قائمة الدراسات
المرجعية
( )1ا�سرتاتيجية تطوير الرتبية العربية ،أ
(اللك�سو) ،ال�صادرة يف عام 1976م.
( 2مراجعة ا�سرتاتيجية تطوير الرتبية العربية ،أ
(اللك�سو) ،يف عام 1995م.
( )3ا�سرتاتيجية الرتبية العربية ،املحدثة عام 2006م (ومبادئها أال�سا�سية وخا�صة
املبد أ� ا إلن�ساين) ،أ
(اللك�سو).
( )4اال�سرتاتيجية العربية لتنمية ا إلبداع يف التعليم العايل ،أ
(اللك�سو)2008 ،م.
( )5ا�سرتاتيجية وخطة املوهبة وا إلبداع ودعم االبتكار ،والدرا�سات اخلا�صة بها،
ال�صادرة عن م ؤ��س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة وا إلبداع «موهبة» ،بتاريخ
1429/10/10هـ املوافق 2008/10/10م.
كلفت �إدارة الرتبية يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عدد ًا من اخلرباء العرب
بدء ًا من عام 2007م ب�إعداد جمموعة من الدرا�سات لتكون نواة لهذه اال�سرتاتيجية،
وعددها خم�س درا�سات ت�شمل عدة جوانب من حماور اال�سرتاتيجية وهذه الدرا�سات هي:
( )1ا إلبداع يف املدر�سة العربية -دول امل�شرق العربي :الواقع واجتاهات التطوير،
�إعداد :أ�ني�سة أ�حمد فخرو.
( )2جتارب عربية وعاملية رائدة يف رعاية املوهوبني� ،إعداد� :إلهام عبد احلميد فرج.
( )3أ
	��ساليب وو�سائل الك�شف عن املوهوبني واملبدعني والتعرف عليهم ورعايتهم،
�إعداد :مها �إبراهيم زحلوق.
( )4واقع ا إلبداع يف املدر�سة العربية -املغرب العربي� ،إعداد :أ�حمد أ�وزي.
( )5موا�صفات النظام التعليمي املهتم با إلبداع� ،إعداد :عبد اجلبار توفيق البياتي.
كما قدمت درا�سات و أ�بحاث يف االجتماع ال�ساد�س لوزراء الرتبية العرب 2008م و هي:
( )1تربية املوهوبني يف الوطن العربي يف برامج تكوين املعلمني� ،إعداد :عبد اهلل بن
حممد اجلغيمان.
( )2التجارب الرائدة عربي ًا ودولي ًا يف تربية املوهوبني ورعايتهم� ،إعداد :أ��سامة
ح�سن حممد معاجيني.
( )3التكامل بني الدولة والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين يف تربية املوهوبني
ورعايتهم� ،إعداد :عمر مو�سى احل�سن.
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( )4نحو ا�سرتاتيجية عربية لتنمية ا إلبداع ورعاية املوهوبني� ،إعـ ــداد :م�صطفى
عبد ال�سميع حممد.
( )5واقع رعاية املوهوبني يف املدر�سة العربية� ،إعداد :مبـارك ربيـع.
( )6تربية املوهوبني خيار املناف�سة أالمثل :التجربة ال�سودانية� ،إعداد  :عمر هارون
اخلليفة.
( )7تطوير “دليل أ��ساليب الك�شف عن املوهوبني يف التعليم أال�سا�سي” ال�صادر عن
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف عام 1996م� ،إعداد � :صالح الدين فرح
عطا اهلل.

الملحق رقم ()6
قائمة مصطلحات وتعاريف في
مجال رعاية الموهبة واإلبداع
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الملحق رقم( ) :قائمة مصطلحات وتعاريف في مجال رعاية الموهبة واإلبداع

قائمة مصطلحات وتعاريف
في مجال رعاية الموهبة واإلبداع
امل�صطلح العربي و /أ�و تعريفه

امل�صطلح العربي و /أ�و تعريفه

امل�صطلح أالجنبي

جتميع الطالب ذوي القدرات العقلية أ
والداء املرتفع مع ًا لتلقي تعليم ينا�سب ويتحدى قدراتهم.

Ability Grouping

متيز أ�كادميي :التزام امل ؤ��س�سة التعليمية التام نحو احلفاظ امل�ستمر على تقدمي تعليم عايل
اجلودة ي ؤ�دي �إىل �إثراء حت�صيل الطالب الدرا�سي ،و�إك�سابهم قيم ًا رفيعة ومهارات متقدمة يف
التفكري ،وحتقيق التم ّيز التعليمي ،والو�صول �إىل �صيغة تعليمية تنال اعرتاف ًا هو الهدف النهائي
أ
والهم الذي ت�سعى �إىل حتقيقه خطط التعليم العام والتعليم اجلامعي بعيدة املدى ،ومن أ�جل
حتقيق التم ّيز أالكادميي تبذل م ؤ��س�سات التعليم الوقت واجلهد واملال ،كذلك يمُ كن أ�ن يدل
م�صطلح التم ّيز أالكادميي على أالداء العايل عند الطالب يف جمال التح�صيل.

Academic Excellence

الت�سريع /الرتفيع :ال�سماح للطالب املوهوب أ�و املتفوق باالنتقال �إىل �صف درا�سي أ�على دون
ا�شرتاط البقاء يف ال�صف أالدنى.
امل�س ؤ�ولية :حتمل ا إلدارة واملعلمني والطالب امل�س ؤ�ولية عن خمرجات العملية التعليمية.
جتميع الطالب على أ��سا�س م�ستوى التح�صيل الدرا�سي.
اختبار حت�صيلي :أ��سلوب تقوميي يقي�س مبو�ضوعية مقدار ما أ�كت�سبه أ�و حققه الطالب من معرفة
ومهارات تعليمية نتيجة للتدري�س يف فرتة حمدودة ،ويف مو�ضوع معني ،مثل :القراءة ،أ�و العلوم ،أ�و
الريا�ضيات .وبنا ًء على نتائج االختبارات التح�صيلية يتم عادة احلكم على م�ستوى حت�صيل الطالب
الدرا�سي ،ومدى احلاجة �إىل تطوير أ��ساليب التدري�س لتتوافق مع حاجات الطالب وقدراتهم.
وقد يعد املعلمون االختبارات التح�صيلية للمواد الدرا�سية املختلفة ،ويف الظروف املعتادة تعد
�ضمن نطاق املدر�سة العادية الواحدة .وقد يتم �إعدادها وتقنينها على امل�ستوى الوطني.
املقررات ذات امل�ستوى املتقدم /الرفيع.
برنامج مطور و ُيع ُّد بو�ساطة اجلامعة ويتم فيه تقدمي مقررات متقدمة ذات م�ستوى رفيع �إىل
طالب املرحلة الثانوية.

Acceleration

Accountability
Achievement Grouping

Achievement Tests

Advanced Level Courses

امل�صطلح أالجنبي

ت�سكني متقدم �/إحلاق متقدم :برنامج درا�سي تقدم من خالله املدر�سة الثانوية جمموعة
مقررات متقدمة امل�ستوى لطالبها من ذوي التح�صيل أالكادميي املتميز ،وحتت�سب تلك املقررات
لطالب الثانوية ب�ساعات معتمدة عند التحاقهم باجلامعة� ،شريطة أ�ال يقل تقديرهم فيها عن
حد معني ،ويوفر هذا الربنامج الدرا�سي على الطالب كثري ًا من الوقت واملال عند دخولهم
اجلامعة ،ويعني الت�سكني املتقدم أ�ي�ض َا قيام اجلامعة بت�سجيل الطالب يف مقررات متقدمة
بنا ًء على حت�صيله الدرا�سي املميز يف الثانوية العامة أ�و بنا ًء على النتيجة املرتفعة التي يحققها
الطالب يف اختبار مقنن تعقده اجلامعة للمتقدمني �إليها.
برنامج منا�سب /مالئم.

Advanced Placement

Appropriate Program

اختبار ا�ستعداد :أ�داة قيا�س مقننة تت أ�لف من جمموعة ( أ�و جمموعات) من الفقرات أ�و أال�سئلة
التي تهدف �إىل قيا�س قدرة الفرد أ�و ا�ستعداده لتعلم علم ما ،أ�و مو�ضوع ما ،أ�و مهارة معينة.
وهو اختبار مقنن يقي�س قدرة الطالب الكامنة على ك�سب مهارة أ�و معلومات ،أ�و يقي�س أ�ية �سمات
أ�خرى تقدر أ�داءه امل�ستقبلي ،واختبار اال�ستعداد بهذا التعريف يختلف عن االختبار التح�صيلي،
أ
فالخري يقي�س التعلم ال�سابق .وي�ستهدف اختبار اال�ستعداد تقرير مدى ا�ستعداد الفرد وقابليته
ألن يتعلم أ�و يطور مهارات معينة يف جمال معني متى ما ح�صل على التدريب املنا�سب .وقد تغطي
اختبارات اال�ستعدادات تلك القدرات اخلا�صة بالتح�صيل العام (املدر�سي) ،أ�و تلك املتعلقة
بقدرات خا�صة كالقدرة امليكانيكية ،وهناك اختبارات تقي�س مدى ا�ستعداد الفرد للتعلم ،و أ�خرى
تقي�س كال من القدرة احلالية والتعلم ال�سابق ،وذلك بغر�ض التوقع أ
بالداء امل�ستقبلي يف جماالت
حمدودة ،مثل ( تعلم اللغات أالجنبية ،والتمري�ض ،والريا�ضيات) .وتعد اختبارات الذكاء
نوع ًا من اختبارات اال�ستعداد ( أ�ي اال�ستعداد للتعلم)� ،إال أ�ن اختبارات اال�ستعداد تختلف عن
اختبارات الذكاء يف كون أالوىل تت�ضمن حمتوى أ�كرث حتديد ًا.
علم أ�و نظرية القيم :علم يدر�س نوعية أ�و جودة القيم أ�و أالخالق أ�و امل�سلمات ،وهو فرع من فروع
الفل�سفة يعنى بقيم العارف.

Aptitude Test

Axiology

Advanced Placement
)Program (AP Classes

لل�سهام يف ن�شر وتوحيد امل�صطلح عربي ًا يف حقل رعاية املوهبة وا إلبداع.
* ت�شتمل القائمة على م�صطلحات لي�ست بال�ضرورة واردة يف هذه الوثيقة ولكنها خطوة إ
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امل�صطلح العربي و /أ�و تعريفه
بطارية اختبارات :جمموعة من االختبارات مت تقنينها على جمتمع معني بحيث ميكن مقارنة
نتائج جميع الطالب على هذه االختبارات ،وت�صمم هذه االختبارات ثم تعطى للطالب كوحدة
واحدة بق�صد تقومي أالداء يف العديد من املو�ضوعات املتعلقة باملحتوى واملجاالت النف�سية .مثل:
الذكاء ،وال�شخ�صية ،وتقدير الذات ،ومن أ��شهر بطاريات االختبارات تلك امل�ستخدمة يف تقومي
التح�صيل املدر�سي ،وهي اختبارات تت�ضمن اختبارات جزئية يف مو�ضوعات مدر�سية منف�صلة،
وت�ستخدم نتائج هذه االختبارات جمتمعة لتعطي م ؤ��شر ًا واحد ًا ي�ستخدم يف اتخاذ العديد من
القرارات املتعلقة بالطالب أ�و برناجمه الدرا�سي.
املعايري القيا�سية املرجعية :هي نقاط مرجعية ميكن بو�ساطتها مقارنة معايري وجودة الربنامج،
وبالتايل متثل املعايري القيا�سية املرجعية توقعات عامة حول م�ستويات ا إلجناز وال�صفات العامة
التي يفرت�ض توقعها يف خريج الربنامج.
العملية التي ميكن من خاللها للم ؤ��س�سة الت أ�كد من أ�ن معايري العمل واخلدمات التي تقدمها
تكافئ املعايري واخلربات العاملية املتعارف عليها يف هذا املجال.
ع�صف ذهني :ا�سرتاتيجية تدري�سية وتدريبية تعتمد على احلوار اجلماعي املنظم الذي يثري
التفكري ا إلبداعي ،وي�صل باملتحاورين �إىل م�ستويات عليا من التفكري ،و�إن الهدف من هذه
العملية هو التو�صل �إىل أ�كرب عدد ممكن من أالفكار واحللول للق�ضية املطروحة للمناق�شة
واحلوار ،وتقوم هذه العملية على قبول كل ما يطرح من أ�فكار دون نقد لها ،مع ت أ�جيل احلكم
عليها وتقوميها .وعندما تنتهي عملية الع�صف الذهني يتم تقومي ونقد ما طرح من أ�فكار.

Battery Tests

Benchmarks

Benchmarking

Brainstorming

ت�صنيف بلوم لــ(م�ستويات أالهداف التعليمية).

Bloom’s Taxonomy

خمطط ،الن�سخة أالولية لربنامج أ�و خطة عمل.

Blue print

مهارات معرفية�/إدراكية:جمموعة من املهارات التي يحتاج �إليها الطالب لي�صل بنف�سه �إىل
املعرفة ،أ�و لي�صدر حكمه على �صحتها وقيمتها ،ومن أ�مثلة تلك املهارات :االنتباه ،واملالحظة،
والفهم ،واال�ستيعاب ،والتذكر ،واال�ستنتاج ،والتعميم.
جتميع الطالب املوهوبني عقلي ًا أ�و أ�كادميي ًا والذين لديهم اهتمامات أ�و قدرات أ�و احتياجات
مت�شابهة يف ف�صل درا�سي واحد لتقدمي تعليم منا�سب لهم.
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Cognitive Skills

امل�صطلح العربي و /أ�و تعريفه
املقررات امل�ضغوطة :حذف التكرار وت�سريع تعليم املهارات أال�سا�سية مبا ي�سمح للطالب املوهوبني
باالنتقال �إىل املو�ضوعات أالكرث حتدي ًا لقدراتهم.
التناف�سية :على م�ستوى الفرد تعني الت�سابق يف أالداء والتح�صيل وا إلنتاج ،أ�ما على م�ستوى الدولة
فهي قدرة الدولة وقدرة اقت�صادها على جماراة االقت�صادات أالخرى على ال�ساحة العاملية .ومن
مظاهرها قدرة ال�سلع واخلدمات املنتجة من دولة ما على االنت�شار يف أال�سواق العاملية ب�شكل
يزاحم منتجات الدول أالخرى ويناف�سها ،ومن مظاهرها أ�ي�ض ًا اعتماد االقت�صاد على امليزات
التناف�سية أ�كرث من اعتماده على امليزات الن�سبية.
القبول املزدوج (املتزامن) يف املدر�سة واجلامعة :ال�سماح لطالب املرحلة الثانوية بالقبول اجلزئي
باجلامعة وتلقي بع�ض املقررات بحيث حت�سب لهم �ساعات معتمدة عند دخولهم للجامعة.
التقدم امل�ستمر.
التفكري التقاربي :هو تفكري يركز على الو�صول �إىل حل فريد ،ومعظم اختبارات الذكاء تتطلب تفكري ًا
تقاربي ًا ( أ�ي الو�صول �إىل �إجابة واحدة حمددة لل�س ؤ�ال) ،ويقود التفكري التقاربي �إىل �إجابة واحدة،
وهو خالف التفكري التباعدي الذي يقود �إىل �إجابات عديدة مفتوحة .وب�شكل عام هو نوع من التفكري
الذي يقوم به الفرد عندما يتعامل مع ق�ضية أ�و م�شكلة أ�و مو�ضوع أ�و �س ؤ�ال له حل �صحيح ،حيث
يحاول الفرد الربط بني املعلومات أ�و احلقائق بطريقة متكنه من التو�صل �إىل احلل ال�صحيح.

امل�صطلح أالجنبي
Compacted Courses

Competitiveness

Concurrent or Dual
Enrolment
Continuous Progress

Convergent Thinking

التعلم التعاوين :نوع من التعليم ي�سمح للطالب بالعمل مع ًا يف جمموعات �صغرية داخل حجرة الدرا�سة.

Cooperative Learning

ا إلبداع :هو عملية دمج وتركيب ما هو قائم ومعروف من معلومات للخروج ب�شيء جديد له قيمة
عالية مبوجب املعايري الثقافية املجتمعية ال�سائدة ،وقد يكون هذا اجلديد فكرة أ�و طريقة أ�و
منتج ًا .ويعد ا إلبداع أ�حد أ�هم مكونات املوهبة ،فهو م ؤ��شر على قدرة الفرد على �إنتاج أ�فكار
جديدة ،أ�و الربط بني أ�فكار �سابقة بطريقة جديدة ،وهو ( أ�ي ا إلبداع) عملية عقلية معقدة
ي�صعب قيا�سها .ويعتمد ا إلبداع على ما ي�سمى بالتفكري املت�شعب الذي هو خالف التفكري التقاربي
ال�شائع يف املدار�س ،وا إلبداع يف النهاية هو قدرة الفرد على ابتكار �شيء جديد له قيمة ،وهو
�إنتاج اجلديد النادر املختلف املفيد �سواء أ�كان فكر ًا أ�م عم ًال.

Creativity

Cluster Grouping
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امل�صطلح العربي و /أ�و تعريفه

امل�صطلح أالجنبي

تفكري �إبداعي :ن�شاط عقلي يهدف �إىل التو�صل �إىل نتاجات أ��صيلة مل تكن معروفة �سابق ًا،
وهو حالة ذهنية تت�سم بالغزارة والتعقيد يف املجاالت املعرفية ،وب�شكل أ�دق �إنه القدرة على
ر ؤ�ية العالقات والرتابطات بني أالفكار واملعلومات أ
وال�شياء وا�ستنتاج أ�و اكت�شاف أ��شياء جديدة،
ويعتمد على املثابرة وا إلتقان ،وهو التفكري الذي يقود �إىل الو�صول �إىل عالقات جديدة بني
املفاهيم أ
والفكار امل أ�لوفة ،أ�و �إىل حلول مل�شكالت قائمة با�ستخدام أ��ساليب مرنه وغري م أ�لوفة.
والتفكري ا إلبداعي هو منط من التفكري غري املحدد ب�سقف ،وميكن و�صفه ب أ�نه متباعد ،وتخيلي،
ويت�سم أ�ي�ض َا أ
بال�صالة واجلدة وهناك تعريفات عديدة له.

Creative Thinking

تفكري ناقد :يعتمد التفكري الناقد على عدة مهارات تفكري أ��سا�سية هي :التحليل ،والت�صنيف،
واملقارنة ،والتقييم ،واتخاذ القرار .وهو التفكري املنطقي املبني على دليل �صحيح ،أ�و هو العملية
العقلية املت�ضمنة قيام الفرد بجمع معلومات ،ومن ثم حتليلها وتقوميها بغر�ض الو�صول �إىل
ا�ستنتاج أ�و �إجابة منطقية مبنية على الدليل ،بد ًال من قبول مرئيات ا آلخرين والت�سليم ب�صحتها.
ويت�ضمن التفكري الناقد العديد من املهارات العليا من التفكري ،وي�ستخدم املنطق إلزالة الغمو�ض
بق�صد الو�صول �إىل فهم أ�ف�ضل ملواقف أ�و م�شكلة معقدة .وبعبارة أ�خرى ،يعني التفكري الناقد
قدرة الفرد على اتخاذ قرار منطقي وعقالين ،ويت أ�لق التفكري الناقد يف قدرة الفرد على
ا�ستخدام قدراته العقلية يف تقومي وفح�ص املعلومات أ
والفكار واال�ستنتاجات املتوافرة والت أ�مل
فيها بطريقة منطقية ،ومن ثم اختيار أ�ف�ضل احللول والبدائل.

Critical Thinking

التقييم املعتمد على املنهج الدرا�سي.
اتخاذ القرار :عملية تفكري مركبة تهدف �إىل اختيار أ�ف�ضل البدائل أ�و احللول املتاحة يف موقف
معني ،وتت�ضمن ا�ستخدام العديد من مهارات التفكري كالتحليل والت�صنيف واملقارنة والتقومي،
ويجب أ�ن ت ؤ�خذ القرارات ب�شكل منطقي ي�ستند �إىل تقييم مو�ضوعي لعنا�صر املوقف أ�و امل�شكلة،
كما ي�ستند القرار �إىل املعلومات الكمية والنوعية ،وخا�صة عندما يكون هناك عدد من اخليارات
املت�شابهة واملتقاربة ،وقبل اتخاذ القرار يتم النظر �إىل النتائج املتوقعة واملرتتبة على القرار،
وحت�سب النتائج ا إليجابية وال�سلبية ونقاط الدعم للقرار ونقاط املعار�ضة.

امل�صطلح العربي و /أ�و تعريفه
التفكري اال�ستنباطي :ويعني ا�ستنتاج أ�و ا�ستخال�ص جزء من الكل أ�و فح�ص الكل وتعميم
حكمه على اجلزء أ�ي االنتقال من الكل �إىل اجلزء أ�ي عك�س اال�ستقراء .كذلك يعتمد التفكري
اال�ستنباطي على �إثبات حكم العام �إىل اخلا�ص ،وت�ستهدف مهارة اال�ستنباط التو�صل ال�ستنتاج
ما أ�و معرفة جديدة باالعتماد على فرو�ض أ�و مقدمات أ�و معلومات متوافرة .وتعتمد مهارة
اال�ستنباط على مقدمة أ�و أ�كرث متهد الطريق للو�صول �إىل ا�ستنتاج حمتوم بحيث ال يخرج
اال�ستنتاج عن حدود املعلومات الواردة يف املقدمة .وب�شكل عام فهو منط من التفكري يقود �إىل
الو�صول �إىل ا�ستنتاجات عقلية ،ويظهر ب�شكل خا�ص يف تعلم وتعليم العلوم والريا�ضيات ،لذا
فهو يعك�س قدرة الفرد على االنتقال من املبادئ العامة (العموميات) الثابتة علمي ًا لغر�ض التوقع
مب�شاهدات خا�صة وتطبيقات حمددة.
التطور (النمو العقلي واالنفعايل واجل�سمي).

Curriculum Based
Assessment

Decision Making
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Deductive Thinking

Development

املنهاج املتمايز  :هو جمموعة من الربامج التعليمية واخلطط أ
والن�شطة التي ت�صمم وتبني لتقابل
احتياجات فئة خا�صة من املتعلمني ،فمث ًال :هناك مناهج خا�صة للموهوبني ومناهج أ�خرى خا�صة
ل�ضعيفي القدرات ،ومناهج لذوي احلاجات اخلا�صة .ويق�صد به أ�ي�ض ًا تعديل مكونات املنهاج
املقرر للطلبة العاديني بحيث ي�صبح متنوع ًا يف م�ستوى ال�صعوبة والتعقيد مبا يتالءم وجميع
م�ستويات الطلبة مبن فيهم من الطلبة املوهوبني وكذلك التنوع يف املهمات التعليمية� ،إ�ضافة
مقررات أ�و مو�ضوعات متقدمة عن املنهج العادي مبا يلبي احتياجات الطلبة املوهوبني.

Differentiated Curricculum

التمايز� :إدخال تعديالت املنهج وطرائق التدري�س لتلبية االحتياجات اخلا�صة والفريدة للطالب.

Differentiation

التفكري املت�شعب :هو نوع من التفكري الذي يقوم به الفرد عندما يتعامل مع ق�ضية أ�و م�شكلة
أ�و مو�ضوع أ�و �س ؤ�ال ي�ستدعي البحث يف عدة حلول والنظر �إليها ،ويتميز التفكري املت�شعب ب أ�نه
متحرر ومنفتح ،وغايته التو�صل �إىل أ�كرب عدد من أالفكار أ�و االرتباطات أ�و احللول.

Divergent Thinking

مقابلة خا�صة مع خمت�ص حلل خالف ناجت عن عملية االختيار أ�و التقييم.
موهبة أ�و ا�ستعدادات فطرية.
منظومة التعليم .
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Due Process Hearing
))(DPH
Endowment
Educational System
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امل�صطلح العربي و /أ�و تعريفه
املقدرة على �إقامة م ؤ��س�سة أ�عمال.
نظرية املعرفة :م�صدرها وماهيتها واكت�سابها وما ميلكه ا إلن�سان منها ،وهي فرع من فروع
الفل�سفة يعنى بطبيعة املعرفة وحدودها ،وبتحليل عالقة املعرفة مع احلقيقة واالعتقاد ،كما
يعنى ب آ�لية توليد املعرفة وعالقة من يعرف مبا يعرف.
يتفوق  /يربز.
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امل�صطلح أالجنبي
Entrepreneurship

Epistemology

Excel

بفعالية.

Effectively

بكفاءة.

Efficiently

منهاج �إثرائي :منهاج درا�سي �إ�ضايف ي�ضاف �إىل املنهج التقليدي املعتاد ويتجاوزه نوع ًا وكم ًا،
أ�و منهج تقليدي عادي أ��ضيفت �إليه أ�ن�شطة �إثرائية تك�سب الطالب أ�دا ًء أ�ف�ضل ومهارات تعليمية
عالية ،وغالب ًا ما يتم تطوير مثل هذا املنهج وبنا ؤ�ه لي�ستجيب حلاجات الطالب املتميزين
واملوهوبني .وب�شكل عام ف�إن املناهج ا إلثرائية هي مواد تعليمية ومو�ضوعات و أ�ن�شطة ذات قيمة
تعليمية عالية تثري اهتمام املتعلم ،ولكنها غري مت�ضمنة يف املنهج النظامي العادي ،ومنها ما
يقدمه املعلمون وما يقوم به الوالدان من أ�ن�شطة خارج ا إلطار املدر�سي (زيارة متاحف ،زيارة ال
مكتبات وامل�سارح) ،وبرامج ا إلثراء يف أال�سا�س توجه للطالب املوهوبني ،هذا وميكن أ�ن ت�ضاف
للمنهج التقليدي من أ�جل الطالب العاديني الذين مي ّلون من أالعمال الف�صلية الروتينية.

Enriched Curriculum

الربامج ا إلثرائية.

Enrichment Programs

الت�سريع الرتبوي :الت�سريع الرتبوي هو ال�سماح للطالب املوهوب بالتقدم عرب درجات ال�سلم
التعليمي ب�سرعة تتنا�سب مع قدراته ،وذلك بتمكينه من �إمتام املناهج الدرا�سية املقررة يف مدة
زمنية أ�ق�صر من املعتاد .وللت�سريع عدة أ��شكال ،فقد يكون الت�سريع يف مادة درا�سية واحدة،
أ�و يف أ�كرث من مادة ،أ�و ت�سريع يف (قفز ال�صفوف) أ�و القبول املبكر يف املدر�سة أ�و اجلامعة.
وميكن تقدمي حمتوى الربنامج الدرا�سي مبعدل يفوق املعدل املعتاد لينا�سب ال�سرعة التي يتعلم
بها الطالب املوهوبون ،ويعرف الت�سريع أ�ي�ض َا ب أ�نه ا�سرتاتيجية يتم ا�ستخدامها عندما يبدي
الطالب كفايات ومعارف وقدرات ومهارات تتجاوز تلك املقررة يف الربنامج الدرا�سي ملن هم
يف عمره الزمني أ�و يف �صفه الدرا�سي ،ويتقرر ت�سريع الطالب من خالل ما يظهره يف ف�صله من
أ�عمال متقدمة ،وكذلك من خالل ما تظهره نتائج االختبارات الت�شخي�صية يف بع�ض املهارات.

Educational Accelerattion
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امل�صطلح العربي و /أ�و تعريفه

امل�صطلح أالجنبي

التقومي (التقييم) الرتبوي.

Educational Evaluation

ا�ستثنائي /غري عادي.
املرونة :هي القدرة على توليد أ�فكار متنوعة أ�و حلول جديدة غري روتينية أ�و م أ�لوفة ،كما تعني
توجيه م�سار التفكري ح�سب متطلبات املوقف ،وهي من مهارات التفكري ا إلبداعي.
الطالقة :هي ال�سرعة وال�سهولة يف توليد عدد كبري من البدائل أ�و املرتادفات أ�و أالفكار أ�و
اال�ستعماالت عند اال�ستجابة ملثري معني ،وكذلك هي القدرة على تذكر وا�ستدعاء املعلومات
واخلربات أ�و املفاهيم التي �سبق تعلمها ،والطالقة أ�نواع منها الفكرية واللفظية وطالقة أال�شكال،
وتعد الطالقة �إحدى مهارات التفكري ا إلبداعي.

Exceptional
Flexibility

Fluency

GDP= Gross Domestic
Product

الناجت املحلي ا إلجمايل.
العبقرية :قدرة عقلية و�إبداعية ا�ستثنائية ذات م�ستوى مرتفع ترتجم عملي ًا يف �شكل �إجناز نادر
و أ��صيل يرتك أ�ثر ًا يف جمال معني مل ي�ستك�شف من قبل ،ويعد �إ�ضافة ذات قيمة كبرية ملعرفة ا إلن�سان
وح�ضارته .والعبقرية نتاج للوراثة والبيئة مع ًا ،واالعرتاف بقيمة العبقرية يتوقف على تقدير املجتمع
ونظرته ملدى الفائدة التي حققها ا إلجناز العبقري ك�إ�ضافة للتنمية أ�و للح�ضارة ب�شكل أ��شمل.

Genius

املوهبة :قدرة فطرية أ�و ا�ستعداد موروث يف جمال واحد أ�و أ�كرث من املجاالت العقلية وا إلبداعية
واالجتماعية القيادية والفنية وغريها العديد من املواهب اخلا�صة ،واملوهبة حتتاج �إىل بيئة مالئمة
كي تنمو وتتطور وليتم اكت�شافها و�صقلها حتى ميكن أ�ن تظهر يف �شكل �إجنازات �إبداعية.

Giftedness

املوهوب :هو كل من ميتلك قدرة أ�و قدرات ا�ستثنائية و أ�دا ًء عالي ًا غري عادي مقارنة بالفئة العمرية
التي ينتمي �إليها يف جمال أ�و أ�كرث من املجاالت العقلية أ� أ
والكادميية أ�و ا إلبداعية أ�و القيادية
أ�والفنية ،وذلك بداللة أ�دائه على االختبارات أ�و املقايي�س ذات العالقة بتميزه ،بحيث يكون أ�دا ؤ�ه
�ضمن أ�على  %10تقريب ُا من أ�قرانه يف املجتمع (املدر�سي) أ�و جمتمع املقارنة الذي ينتمي �إليه.

Gifted
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امل�صطلح العربي و /أ�و تعريفه
خ�صائ�ص املوهوبني :املوهوبون فئه خا�صة من الطالب تتمتع بقدرات خا�صة تفوق ما لدى
أ�قرانهم العاديني ،ومن خ�صائ�صهم ما يلي :يتعلمون مبعدل أ��سرع من غريهم ،ولديهم قدرة
على املثابرة وعلى ا إلبداع ،ولديهم مرونة يف التفكري ،وميلكون ثروة لغوية ،ولديهم اطالع وا�سع،
ويحافظون على تركيزهم لفرتة أ�طول ،وي�ضعون ألنف�سهم معايري عالية يلتزمون بها.

Gifted Characteristics

املوهوب متدين التح�صيل :هو الطالب الذي ميتلك ا�ستعداد ًا أ�و قدرة عقلية عالية (ذكاء
مرتفع) ولكن حت�صيله الدرا�سي أ�قل من امل�ستوى املتوقع ملن هم يف م�ستوى قدرته العقلية .وقد
يكون تدين التح�صيل عار�ض ًا لظرف تعليمي أ�و �شخ�صي أ�و أ��سري ،وقد ي�ستمر تدين التح�صيل
عدة �سنوات �إن مل يتلق الطالب امل�ساعدة املنا�سبة ،كما قد يكون مق�صور ًا على مادة درا�سية
بعينها أ�و أ�كرث.

Gifted Underachiever

الناجت الوطني ا إلجمايل.
النظام ا إلداري (احلاكمية).
التجميع.
التجميع غري املتجان�س(:جتميع الطالب املختلفني يف القدرات و /أ�و االهتمامات).
مهارات التفكري العليا :ت�شمل هذه املهارات مهارة حل امل�شكالت ،واال�ستنباط واال�ستقراء
والتخطيط وغريها ،أ�ي جمموعة املهارات التي تتجاوز املهارات أال�سا�سية (املتعلقة بتذكر املعلومات
وا�سرتجاعها) ،فمث ًال �إن جمع املعلومات وحتليلها ومعاجلتها وجتريبها وتطبيقها على مواقف
خمتلفة تعد من مهارات التفكري العليا ،وكذلك مهارة اال�ستنتاج ،والتعميم ،والرتكيب والتقومي.
امل�ستويات العليا من التفكري.
التجميع املتجان�س :جتميع الطالب املت�شابهني يف القدرات أ�و االهتمامات مع ًا.
برنامج ال�شرف.
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Gross National product
GNP
Governance
Grouping
Heterogeneous
Grouping

High Order Thinking

Higher Level Thinking
Homogeneous
Grouping
Honours Program
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درا�سة حرة أ�و م�ستقلة :أ��سلوب تعليمي وعمل أ�كادميي ينفذ بجهود ذاتية من الطالب خارج
قاعة الدر�س ،وغالب ًا تنفذ هذه الدرا�سة يف اجلامعة مب�ساعدة وتوجيه م�شرف أ�و أ�كرث وحتت�سب
للطالب ب�ساعات درا�سية ،ويف الدرا�سة احلرة يختار الطالب بنف�سه مو�ضوع الدرا�سة ،وامل�صادر
التعليمية ،و�إن اهتمامات املتعلم هي التي حتكم اختياره ملو�ضوعات هذا النوع من الدرا�سة،
كذلك ت�ستخدم الدرا�سة احلرة على أ�نها �إحدى ا�سرتاتيجيات وطرائق تدري�س املوهوبني ،ك أ�ن
يوجه املعلم الطالب نحو درا�سة مو�ضوع معني مبفرده والو�صول للم�صادر ،ثم يعد الطالب ورقة
علمية ويناق�شها مع بقية الطلبة مبتابعة وتوجيه املدر�س.
البنية التحتية .

Independent Study

Infrastructure

املبادرات.

Initiatives

االبتكار.

Innovation

ن�سبة الذكاء :هي الن�سبة بني العمر الزمني للفرد (مقا�س ًا بال�سنوات) وعمره العقلي م�ضروب ًا
يف مائة ،وهي تقابل الدرجة التي يح�صل عليها الفرد يف اختبار الذكاء ،وهو مقيا�س ال�ستعداد
الفرد وقدرته على التعلم عند وقت حمدد ،وذكاء الفرد هو مقدار قابل للتغيري ولي�س ثابت ًا كما
كان يعتقد ،ومتو�سط ذكاء الفرد يف حدود  100درجة على اختبار الذكاء ،فمث ًال �شخ�ص ما
عمره ع�شر �سنوات وعمره العقلي (� )13سنة تكون ن�سبة ذكاءه ( )IQت�ساوي (.)130
اختبار الذكاء :أ�حد أ�نواع االختبارات املقننة معيارية املرجع التي تقي�س القدرة الذهنية العامة
للفرد وا�ستعداده املدر�سي ،وتعطي نتيجة هذا االختبار م ؤ��شر ًا عددي ًا يدل على قدرة الفرد
الذهنية العامة على التعلم والتجريد وحل امل�شكالت ،ويتم حالي ًا احت�ساب درجة الفرد على
اختبار الذكاء مبقارنة أ�دائه ب أ�داء جمموعة معيارية يف نف�س العمر ،ويف أال�صل ميكن احل�صول
على ن�سبة الذكاء بق�سمة العمر العقلي على العمر الزمني ،و�ضرب الناجت يف  .100وت�شري بع�ض
أالدبيات �إىل أ�ن اختبارات الذكاء املعروفة تقي�س فقط بع�ض جوانب الذكاء (كالقدرة الريا�ضية،
والتحليلية ،واللفظية) وتتجاهل جوانب أ�خرى من ال�سلوك ا إلن�ساين التي ميكن أ�ن ت�صف �صاحبها
بالذكاء ،ومن أالمثلة على اختبارات الذكاء (اختبار �ستانفورد بينة ،واختبار وك�سلر).

Intelligence Quotient
)(IQ

Intelligence Test

التخيل أ�و الت�صور العقلي.

Imagery

التقومي (تقييم) امل�ستقل.

Independent Evaluation
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الدرا�سة امل�ستقلة.

Independent Study

التفكري اال�ستقرائي :ويعني درا�سة جمموعة من املعلومات أ�واحلقائق املف�صلة لغاية فهمها
ومعرفتها وا�ستنتاج معلومات عامة ورئي�سية منها ،أ�ي االنتقال من أالجزاء �إىل الكل ،والتو�صل
�إىل تعميم باال�ستناد �إىل املعلومات املتوافرة ،وتعتمد منهجية اال�ستقراء على جتاوز املعلومات
الفرعية املتوافرة واالنتقال من اخلا�ص �إىل التعميم العام .وب�شكل عام هو أ�حد أ�مناط التفكري
الذي يقود املتعلم �إىل املعرفة احلقيقة ،ويتم ا�ستخدام هذا أال�سلوب غالب ًا يف تدري�س العلوم
والريا�ضيات ،ويعرب عن قدرة املتعلم على �إجراء تعميمات بنا ًء على العديد من درا�سات احلالة
وامل�شاهدات الفردية.

Inductive Thinking

امل�ستوى التعليمي.

Instructional Level

الذكاء :قدرة عقلية عامة تدل على مدى ا�ستعداد الفرد للتعلم ،وعلى قدرته على الفهم وحل
امل�شكالت ،والتعامل مع التجريد .وميكن أ�ن يف�سر الذكاء ب أ�نه العملية الناجتة عن جمع ومعاجلة
ودمج وحتليل وتقومي وتف�سري ما يتوافر من معلومات تتعلق مب�شكلة حمدودة .وهناك من يتعدى
يف تعريفه للذكاء على كونه قدرة عقلية عامة �إىل قدرات خا�صة حمددة أ�ي�ض ًا ،وهناك من
ي�صنف الذكاء �إىل أ�نواع عديدة مثل الذكاء املكاين ،والذكاء االجتماعي ،والذكاء االنفعايل،
والذكاء اللغوي وغريها.
الوحدة املتو�سطة.
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القيادة :قدرة ال�شخ�ص ومهارته يف الت أ�ثري على ا آلخرين وجعلهم يبذلون غاية جهودهم طواعية
اقتناع ًا منهم ب�سمو الهدف الذي ي�سعى �إليه القائد ونبل الر�سالة التي يدعو �إليها ،والقيادي هو
�شخ�ص ميلك مهارة التخطيط و�صنع القرار ،ولديه أ�فق وا�سع ور ؤ�ية وا�ضحة مل�صالح املجموعة،
وهو على درجة عالية من املرونة.
فر�ص التعلم :كل ما يتاح للطالب من مواقف وخربات تعليمية ترثي تعلمه وتك�سبه مهارات
جديدة ،أ�و حت�سن من أ�دائه يف الف�صل ،وينادي املربون دائم ًا ب�ضرورة أ�ن تتاح للطالب فر�ص
تعلم نوعية عادلة ،و أ�ن يهي أ� لهم كل ما ميكن أ�ن ي�ساعدهم على حتقيق أ�ق�صى ا�ستفادة ممكنة
من تلك الفر�ص �آخذين يف االعتبار �إمكاناتهم اخلا�صة وما بينهم من فروق فردية.
أ��ساليب التعلم.

Intelligence

)Intermediate Unit (IU
Knowledge Based Econnomy

ال�صناعات املعرفية :هي تلك التي ت�شكل املعرفة مادتها ،مثل� :صناعات الربجميات احلا�سوبية،
و�صناعات التقنية احليوية ،و�صناعات التقنية املتناهية يف ال�صفر (النانو).

Knowledge Industry

جمتمع املعرفة :وهو املجتمع الذي يقوم على املعرفة (معرفة ماذا وكيف وملاذا ومن و أ�ين)
و ُيعنى هذا املجتمع بتوليد املعرفة وتراكمها ون�شرها وا�ستثمارها وا�ستعمالها يف عملية النهو�ض
احل�ضاري والتنموي .ويعد جمتمع املعرفة التطور احلايل للمجتمعات يف العامل ،بعد أ�ن مرت
ا إلن�سانية مبراحل املجتمع الزراعي ثم املجتمع ال�صناعي وا آلن املجتمع املعريف.

Knowledge Society

Leadership

Learning Opportunities

Learning Styles

تعلم ا إلتقان.

االقت�صاد القائم على املعرفة :وهو االقت�صاد احلديث الذي ت�شكل املعرفة فيه أ�هم العوامل النمو
االقت�صادي و أ�هم م�صادر الرثوة .فمث ًال :ال�صناعة القائمة على املعرفة هي تلك التي ت�شكل
املعرفة جزء ًا كبري ًا من قيمة منتجاتها.

االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام

امل�صطلح العربي و /أ�و تعريفه

امل�صطلح أالجنبي

Mastery Learning

العمر العقلي :يقا�س العمر العقلي للطالب بدرجته على اختبار الذكاء معرب ًا عنها بالعمر الزمني
ل�شخ�ص متو�سط الذكاء حقق نف�س الدرجة ،وال�شخ�ص الذي عمره العقلي ي�ساوي عمره الزمني
�سيكون ذكا ؤ�ه ما يقارب  100درجة ،وهي متثل متو�سط الذكاء ،ويكون ال�شخ�ص عايل الذكاء عندما
يتجاوز عمره العقلي عمره الزمني أ�و عندما يتمتع بذكاء يتجاوز متو�سط ذكاء أ�قرانه يف العمر.
املوهوبون عقلي ًا يف الربامج املتقدمة.

Mental Age

Mentally Gifted in PA

نا�صح/مر�شد :متخ�ص�ص خبري أ�و معلم ذو خربة متميزة وعميقة وثرية ،وميلك ر�صيد ًا متعمق ًا من
املعرفة واملهارات ،يتم اختيار ذلك املعلم ليكون م�شرف ًا يقدم الن�صح والتوجيه والدعم للمعلمني،
وخ�صو�ص ًا املبتدئني منهم ،وي�ستطيع هذا الرتبوي اخلبري أ�ن يقدم خرباته للمعلمني قليلي اخلربة
أ�و للطالب/املعلمني .كما يقوم أ�ي�ض ًا بتوظيف خرباته مل�ساعدة وتوجيه الطالب ممن هم مهددون
باخلطر ( .)at-risk studentsكذلك ميكن تخ�صي�ص مر�شح ( )mentorيف حقل معني من
املعرفة ،ليكون نا�صح ًا ومر�شد ًا للطلبة املوهوبني الذين يتتلمذون على يديه يف جمال معني.
املهارات فوق املعرفية :هي املهارات التي تقوم مبهمة ال�سيطرة على جميع ن�شاطات التفكري
العاملة واملوجهة حلل امل�شكلة ،وا�ستخدام القدرات والعمليات املعرفية للفرد بفاعلية يف مواجهة
متطلبات مهمة التفكري ،وت�ضم مهارات عديدة مثل التخطيط والتقييم.

Mentor

Meta- cognitive Skills
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دافعية/حتفيز :كفاية تعلمية وتدري�سية ي ؤ�ديها املعلم بق�صد �إثارة الطالب ليتقبل التعلم ويقبل عليه
بحما�س ورغبة ،ويف املراحل املبكرة ت�ستخدم املكاف أ�ة إلثارة احلافز عند الطفل ،أ�ما يف املراحل
التعليمية املت أ�خرة فغالب ًا ما يكون التحفيز داخلي ًا .والدافعية للتعلم خا�صة تت�شكل عند الطالب نتيجة
التن�شئة والبيئة املحيطة وظروف التعليم ،وغالب ًا تكون الدافعية عالية ومرتفعة عند املوهوبني.

Motivation

نظام تقوميي م�ستمر :ي�ستخدم لتحديد ما �إذا كان الطالب يحتاج أ�و ما زال يحتاج �إىل رعاية
أ�و تعليم خا�ص.

Multi-Disciplinary Eval)luation (MDE

فريق يتكون من جمموعة من أالع�ضاء خمتلفي التخ�ص�صات واملهارات واخلربات.
خطاب تو�صية لتقييم الطالب.

Multi-Disciplinary
)Team (MDT
Notice of
Recommended
)Assignment (NORA

علم طبيعة احلقيقة أ�و الوجود أ�و املوجودات وعالقتها ببع�ضها بع�ض ًا وت�صنيفها هرمي ًا ،وهو فرع
من فروع الفل�سفة.
�إجرائي.

Operational

ين�سق.

Orchestrate

التعليم امل ؤ��س�س على املخرجات.
الطالب مرتفع التح�صيل.
تدري�س أالقران :نوع من التعلم التعاوين ،حيث يقوم الطالب بتعليم بع�ضهم بع�ض ًا ،وي�شكل تدري�س
القرين بالن�سبة للطالب جتربة تعليمية فريدة جمزية ،لكن هذا النوع من التدري�س ال ميكن أ�ن
يكون بدي ُال للتدري�س الذي يقدمه املعلم.
تعليم الطالب املوهوب طالب ًا �آخر أ�و م�ساعدته لتعلم مو�ضوع ما.
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Peer Tutoring
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الكمالية  :نزعة أ�و ميل لل�سعي نحو الكمال يف كل �شيء وعدم الر�ضا عن كل ما دون ذلك .وتتطور
هذه النزعة بت أ�ثري التن�شئة والرتبية أال�سرية واملدر�سية ،وقد تنعك�س �سلب ًا على ال�صحة النف�سية
للفرد من حيث عالقاته با آلخرين وم�ستوى �إنتاجيته يف حال غياب التوجيه والتدريب من قبل
الوالدين واملعلمني .وتعد الكمالية من أ�برز امل�شكالت التي يعاين منها الطلبة املوهوبون خا�صة �إذا
كان الوالدان واملعلمون يتوقعون منهم الكمال يف أ�دائهم املدر�سي و�سلوكهم العام ب�صورة دائمة.
ويرتافق مع نزعة الكمالية �صفات �سلبية مثل اخلوف من االمتحان ،وجتنب املبادرة واملخاطرة،
واملماطلة يف �إجناز الواجبات ،وحما�سبة النف�س ،وعدم قبول احللول الو�سط ،با إل�ضافة �إىل بع�ض
أالعرا�ض ال�صحية لها كا إلعياء وا�ضطرابات النوم.
اختبار أالداء  :اختبار يطلب ممن يتم اختبارهم تنفيذ و�إجناز بع�ض املهام احلقيقية العملية،
وهو ي�صمم ليقيم اال�ستعدادات أ�و الذكاء العام ،ويتكون اختبار أالداء أ��سا�س ًا من بنود حركية
(تتطلب حركة) و�إدراكية (تتطلب تفكري ًا) .والقدرات اللفظية يف هذا النوع من االختبارات لي�س
لها دور يذكر ،وهذا النمط من االختبارات – وهو ما يعرف ا آلن بالتقومي أال�صيل الذي أ��صبح
أ�كرث �شيوع ًا ،وح ًال بدي ًال لالختبارات من نوع االختيارالـمتعدد .و�إعداد اختبارات أالداء يتطلب
�إعداد املعايري التي حتدد أالداء املتوقع من الطالب ،ويتطلب كذلك �إعداد قواعد الت�صحيح التي
يف �ضوئها يتم حتديد م�ستويات أالداء املمكنة.
مقيا�س ال�شخ�صية :أ�داة قيا�س لل�شخ�صية ،ويتم ت�صميم هذه أالداة لتقي�س �سمة أ�و أ�كرث من
�سمات الفرد التي تعرب عن �صفاته املعرفية والنف�سية والوجدانية ،ويتم تقومي ال�شخ�صية عادة
بدمج معلومات من م�صادر عديدة تتعلق بالفرد.
حل امل�شكالت :عملية تفكري مركبة ي�ستخدم الفرد فيها ما لديه من معارف �سابقة ومهارات
تفكري عديدة من أ�جل القيام مبهمة جديدة و حتقيق هدف ال يوجد حل جاهز لتحقيقه .ومهارة
حل امل�شكالت تعتمد على �سل�سلة من العمليات العقلية واخلطوات املتتابعة ذات املتطلبات
املعرفية ،مثل(:ا إلح�سا�س بامل�شكلة وفهمها ،وجمع املعلومات ،وطرح احللول وتقييمها ،واختيار
احلل أالمثل وتطبيقه) وجميع اخلطوات ال�سابقة تعتمد على غزارة ومرونة و أ��صالة التفكري.

Perfectionism

Performance Test

Personality Inventory

Problem Solving
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أ��سلوب حل امل�شكالت :طريقة تعلم ت أ�تي فيها امل�شكلة أ�و ُال ثم ت أ�تي املعرفة نتاج ًا ملحاولة جتريب
الطالب عدة حلول للم�شكلة ،ويف هذه الطريقة من التعلم يطبق الطالب معارفه ومهاراته ال�سابقة
ليحل م�شكلة تظهر يف موقف حقيقي وجديد غري م أ�لوف لديه ،وتت�ضمن هذه الطريقة عدد ًا من
العمليات املهمة مثل :قيام الطالب مبالحظة امل�شكلة أ�و ال�شعور بها ،وجمع املعلومات املتعلقة بامل�شكلة،
وحتليل املعلومات ،وو�ضع فرو�ض مبدئية للحلول املمكنة وفح�ص احللول وتقييمها ثم جتريبها ،هذا
و ميكن الدخول يف حوار جماعي مع ا آلخرين عند مناق�شة امل�شكلة ،والو�صول �إىل ا�ستنتاج منطقي
يقدم ح ًال للم�شكلة ،وتقييم احلل النهائي للم�شكلة ،و أ�خري ًا ،تعميم احلل على املواقف امل�شابهة.

Method Problem Solvving

�سجل ا إلجنازات التوثيقي (ملف الطالب) :جتميع منظم ومق�صود يوثق كل ا إلجنازات ( أ�و عينة
منها) التي نفذها الطالب ،ويقدم هذا ال�سجل آ
للخرين الدليل على اجلهود وا إلجنازات التي
بذلها الطالب يف مو�ضوعات درا�سية خمتلفة خالل فرتة زمنية معينة ،ويحدد بع�ض املعلمني ما
يجب أ�ن يت�ضمنه هذا ال�سجل ،وبع�ضهم ا آلخر يرتك ذلك أالمر للطالب ،وي�ستخدم هذا ال�سجل
عادة مع معظم املو�ضوعات املدر�سية كالعلوم والريا�ضيات وغريها .

Portfolio

التقومي النف�سي (ال�سيكولوجي).
الربامج امل�ستقطعة :تعبري ي�ستخدم لو�صف الربامج التي يتم فيها �سحب الطلبة املوهوبني من
�صفوفهم العادية أ�ثناء �ساعات الدوام املدر�سي وجتميعهم يف غرفة مل�صادر التعلم أ�و غرفة �صفية
خا�صة ،لتقدمي خربات تربوية �إثرائيه أ�و ت�سريعية منا�سبة ،ويكون التجميع عادة ملدة حمدودة
م�ستقطعة من الربنامج املدر�سي اليومي مبعدل مرة أ�و أ�كرث أ��سبوعي ًا ،أ�ي ما بني (� )5-2ساعات
أ��سبوعي ًا تقريب ًا.
معدل االكت�ساب.
معدل االحتفاظ أ�و التذكر.
اال�ستدالل :هو عملية تفكري تعالج احلقائق واملعلومات بطريقة منظمة بحيث ت ؤ�دي �إىل ا�ستنتاج،
واال�ستدالل املنطقي يعتمد على التعامل مع املعرفة �ضمن قواعد وا�سرتاتيجيات معينة مبا ي ؤ�دي
�إىل �إيجاد معرفة جديدة عن طريق اال�ستنباط أ�و اال�ستقراء.
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امل�صطلح العربي و /أ�و تعريفه

امل�صطلح أالجنبي

�إعادة التقومي.

Re-evaluation

اخلدمات املرتبطة أ�و ذات العالقة.

Related Services

ال�شخ�ص القادر على املخاطرة.

Risk Taker

مقيا�س.

Scale

�سيناريو ،خطة م�ستقبلية حمتملة.

Psychological
Evaluation

Scenario

املعنيون ،املنتفعون ،امل�ستفيدون.

Stakeholders

عملية الفرز أ�و امل�سح أ�و الغربلة.

Screening

مفهوم الذات :مفهوم ال�شخ�ص عن نف�سه ،أ�و هو حم�صلة امل�شاعر أ
والفكار واالجتاهات التي
لدى ال�شخ�ص عن نف�سه وعن قدراته و�سماته عموم ًا ،وميكن تعريف هذا املفهوم ب أ�نه ت�صوراتنا
ومدركاتنا عن أ�نف�سنا التي متكننا من التفكري والت�صرف وت�شعرنا بالثقة ب أ�نف�سنا.
تقدير الذات.

Pull-out Program

Rate of Acquisition
Rate of Retention

Self-Esteem

قدرة تخيلية (قدرة مكانية) :قدرة الفرد على �إدراك وتخيل العالقات بني أال�شياء يف الفراغ ،أ�و
القدرة على ت�صور بنية وتركيب أالج�سام يف أ�بعاد عديدة ،وهناك اختبارات خا�صة تقي�س هذه
القدرة باعتبارها أ�حد مكونات الذكاء.
الرتبية اخلا�صة.
املوهبة (املتطورة) يف جمال معني.
املخرجات امل�ستهدفة (املرامي).

Self – Concept

Spatial Ability

Special Education
Talent
Targets

Reasoning
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امل�صطلح العربي و /أ�و تعريفه
تعليم مهارات التفكري :يعني تزويد الطلبة بالفر�ص املالئمة ملمار�سة ن�شاطات التفكري يف
م�ستوياتها الب�سيطة واملعقدة ،وحتفيزهم و�إثارتهم على التفكري ،ويعد تعليم التفكري عملية كلية
تت أ�ثر باملناخ ال�صفي واملدر�سي وكفاءة املعلم وتوافر املواد التعليمية املتخ�ص�صة التي تدرب على
التفكري ،أ�و تزويد املناهج املدر�سية ب أ�ن�شطة منائية يف جماالت التفكري املختلفة.
تقنية يف بع�ض الدول العربية وتقانة يف بع�ضها آالخر.

امل�صطلح أالجنبي
Teaching Thinking
Skills

Technology

تغطية نف�س القدر من املو�ضوعات أ�و أالن�شطة يف وقت أ�قل ،مبا ي�سمح با�ستغالل باقي الوقت يف
أ�ن�شطة �إثرائية.

Telescope

التفكري :وهو الكيفية التي ن�ستخدم بها القدرات العقلية ،وميثل �سل�سلة من الن�شاطات العقلية
والعمليات الذهنية الداخلية يقوم بها الدماغ ،ومبعنى �آخر هو ممار�سة الذكاء دوره يف اخلربة،
والتفكري �سلوك هادف يعتمد على ن�شاط وفعالية العمليات املعرفية واملعرفة امل�سبقة أ�و اخلا�صة
باملو�ضوع الذي يجري حوله التفكري.

Thinking

منخف�ض التح�صيل.
�إعادة جتميع الطالب داخل حجرة الدرا�سة.

Underachiever
Within class regrouping

