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االستراتيجية العربيـة

للموهبة واإلبداع في التعليم العام
إقرار االستراتيجية

بداع يف التعليم العام من قبل امل�ؤمتر العام للمنظمة  مت اإقرار ال�سرتاتيجية العربية للم�هبة والإ

العربية للرتبية والثقافة والعل�م، برئا�سة وزراء الرتبية والتعليم العرب يف دورته التا�سعة ع�سرة 

واملنعقدة يف ت�ن�س خالل  الفرتة 20- 22 / 12/ 1429 هـ امل�افق  18- 20 / 12/ 2008 م.
حمرم 1430هـ /يناير 2009م



المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
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اأمة  اأي  يف  واملبدع�ن  امل�ه�ب�ن  ويعد 

تعنى  ولهذا  ثروات،  من  متتلكه  ما  اأغلى 

مناجم  يف  بال�ستثمار  احلية  مم  الأ

بداعية بغية  العق�ل بحثًا عن القدرات الإ

والرتقاء  وتنميتها  ورعايتها  اكت�سافها 

بها اإىل اأق�سى ما ت�ستطيع ال��س�ل اإليه، 

وغدا التناف�س بني الدول يف جمال العلم 

ق�ة،  املعرفة  اأن  من  انطالقًا  واملعرفة 

يف  مك�ن  اأهم  ه�  العارف  ن�سان  الإ واأن 

هي  العارفة  مة  الأ واأن  التنمية،  معادلة 

مم وعظمتها  مة الق�ية، ومل تعد ق�ة الأ الأ

تقا�س بعدد ال�سكان وامل�ساحات ال�سا�سعة 

فقط،  الطبيعية  والرثوات  امل�ارد  ووفرة 

مبدعة  عق�ل  من  لديها  مبا  تقا�س  واإمنا 

اإىل  وحت�لها  وتنميها  املعرفة  تكت�سف 

و�سائل واأ�ساليب تقنية ت�سيطر على حركة 

حياء.  احلياة والأ

واإذا كان ع�سرنا ه� ع�سر املعرفة والعلم 

والتقنية واملعل�ماتية والت�سالت ال�سريعة 

الرثوة  فاإن  اخلاطف  الثقايف  والنت�سار 

املعا�سر  عاملنا  ي�سهدها  التي  املعل�ماتية 

قد اأدت اإىل تغيريات �سملت نظم احلياة 

والقت�ساد  املال  نظم  ل�سيما  جميعها، 

وحياة  والثقافة  الرتبية  ونظم  جهة  من 

املجتمعات من جهة اأخرى، كما اأنها اأدت 

احلاكمة  �سبقيات  الأ ترتيب  تغيري  اإىل 

واملعرفة،  والق�ة  الرثوة  متمثلة يف  للعامل 

بينها،  ال�سادرة  مقام  للمعرفة  فغدا 

يف  احلاكمة  داة  الأ املعرفة  واأ�سبحت 

هنا  ومن  والق�ة.  الرثوة  من  كل  ت�ليد 

عق�ل  برثوة  تعنى  احلية  مم  الأ كانت 

ثروة  اأي  تعدلها  ل  الرثوة  فهذه  اأبنائها، 

اأخرى، فهي التي باتت حتدد مكانة الدول 

ومتيزها على ال�ساحة الدولية.

ي�اجه  الراهن  العربي  و�سعنا  كان  واإذ 

الرتب�ي  نظامه  لها  يتعر�س  حتديات 

والجتماعي واأمنه القت�سادي والثقايف فاإن 

�سا�سي من ذلك كله اإمنا يكمن يف  املخرج الأ

تفجري  ويف  الب�سرية،  الرثوة  ويف  ن�سان،  الإ

طاقات الفرد العربي بغية جعله قادرًا على 

اأن يك�ن ق�ة تط�ير له وملجتمعه.

ترب�ي  نظام  قيام  ي�ستلزم  كله  وهذا 

والت�جه  منطلقًا  العلمية  املعرفة  يجعل 

للتط�ير  له  �سبياًل  املعرفة  جمتمع  نح� 

واملبدعني  امل�ه�بني  ورعاية  والتحديث، 

كمل. رقى والأ هدفًا للتط�ر نح� الأ

ال�سرتاتيجية  هذه  و�سع  جاء  هنا  ومن 

بني  بالتعاون  بداع  والإ للم�هبة  العربية 

والعل�م  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 

وم�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للم�هبة 

بداع »م�هبة« تنفيذًا لت��سيات امل�ؤمتر  والإ

العرب  والتعليم  الرتبية  ل�زراء  ال�ساد�س 

احلرمني  خادم  رعاية  حتت  عقد  الذي 

عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني 

رئي�س امل�ؤ�س�سة، يف الريا�س عام 1429هـ/

2008م، واإميانًا من املنظمة وامل�ؤ�س�سة باأن 

اأي  اإىل النجاح يف  اإمنا ي�ؤدي  هذا التعاون 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

ت�صدير
لقد اأ�سحى من البديهيات يف عاملنا املعا�سر اأن الرثوة احلقيقة يف املجتمع اإمنا هي 

ن�ساين، ول يك�ن راأ�س املال هذا داعمًا لعمليات التنمية والعطاء اإن مل  راأ�س املال الإ

م�ال  الأ ت�ظيف  واإن  لقدراته،  الفّعال  وال�ستثمار  ال�اعية  الثقافة  قاعدة  على  يقم 

ال�ساملة  والتنمية  الق�مي  الدخل  زيادة  على  ومناًء  خ�سبًا  ينعك�س  الب�سر  بناء  يف 

امل�ستدامة، ويح�ل دون النزف الب�سري الذي ي�سكل خ�سارة ثقافية واقت�سادية كبرية 

بداعية التي يحتاج اإليها اأي جمتمع يف تنميته ال�ساملة. تزيد من نق�س الكفايات الإ

بداع يف اأمتنا العربية  عمل عربي م�سرتك، واأي عمل اأ�سمى من احت�سان امل�اهب ورعاية الإ

القاهرة  يف  الطرفني  بني  امل�قعة  التفاهم  ملذكرة  كثمرة  التعاون  هذا  ياأتي  �سالمية؟.  والإ

الرائدة  ال�ستفادة من اخلربات  ت�خت  التي  2008/7/8م،  امل�افق  1429/7/5هـ  بتاريخ 

بداع.  واملتميزة للم�ؤ�س�سة يف جمال التخطيط والتنفيذ لرعاية امل�هبة والإ

ولقد قامت املنظمة من قبل ب��سع عدة ا�سرتاتيجيات منها ا�سرتاتيجية تط�ير الرتبية 

والتقانة،  العل�م  وا�سرتاتيجية  العربي،  ال�طن  يف  الكبار  تعليم  وا�سرتاتيجية  العربية، 

ال�ساملة  واخلطة  العايل،  التعليم  تط�ير  وا�سرتاتيجية  املبكرة،  الطف�لة  وا�سرتاتيجية 

للثقافة العربية.

التي قامت  للجه�د  ا�ستكماًل  اإل  بداع  والإ للم�هبة  العربية  وما و�سع هذه ال�سرتاتيجية 

بها املنظمة يف جمال و�سع ال�سرتاتيجيات، حيث وجدت من م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز 

اأن  اإل  اإجنازها، ول ي�سع املنظمة  اإيجابي وفعال يف  بداع كّل تعاون  للم�هبة والإ ورجاله 

تتقدم ب�افر ال�سكر والتقدير لهذه امل�ؤ�س�سة على �سنيعها الرائد يف خدمة اأمتنا للت�جه 

اإىل  ممتد  وال�سكر  اأبناءها،  من  واملبدعني  امل�ه�بني  خالل  من  املعرفة  جمتمع  نح� 

الباحثني اللذين قام�ا باإجناز الدرا�سات والبح�ث واإىل اخلرباء الذين قام�ا ب�سياغة 

ال�سرتاتيجية ومبراجعتها.

واإن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل�م وم�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للم�هبة 

مة من طالبها واإىل  جيال واأبناء الأ بداع »م�هبة« اإذ يقدمان هذا العمل اإىل معلمي الأ والإ

يفيد  اأن  لتاأمالن  والقت�سادي،  امل�ست�يني الجتماعي  كافة على  واملهتمني  م�ر  الأ اأولياء 

بداع وتنمية امل�اهب. منه ه�ؤلء جميعًا يف تربية الإ

واهلل ويل الت�فيق.
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عبدالعزيز  امللك  م�ؤ�س�سة  اهتمت  لقد 

التغريات  بهذه  بداع  والإ للم�هبة  ورجاله 

من  انطالقًا  بدرا�ستها،  وقامت  العاملية 

الت�جه  يف  اململكة  جه�د  يف  اإ�سهاماتها 

التي  اجله�د  هذه  املعرفة،  جمتمع  نح� 

وطنية  ا�سرتاتيجيات  تنفيذ  يف  تتمثل 

وال�سناعة،  والتقنية،  العل�م  يف  طم�حة 

وتط�ير  والت�سالت،  املعل�مات  وتقنية 

التعليم العام، والتعليم العايل، ويف املدن 

املعرفة،  على  تعتمد  التي  القت�سادية 

من  وغريها  اخلارجي،  البتعاث  وبرامج 

مبادرات وم�ساريع.

الدرا�سات  باإجراء  امل�ؤ�س�سة  قامت  كما 

بداع  والإ للم�هبة  الراهن  ال��سع  ح�ل 

البتكار  دعم  يف  ودورهما  اململكة  يف 

التنمية والنه��س احل�ساري.  ويف عملية 

التط�رات  جماراة  اإىل  امل�ؤ�س�سة  وت�سعى 

بداع  والإ بامل�هبة  الهتمام  يف  العاملية 

نح�  باململكة  والتقدم  البتكار،  ودعم 

كما  املجال،  هذا  يف  رفيعة  م�ست�يات 

على  التقدم  هذا  يف  �سهام  لالإ ت�سعى 

والعاملية.  �سالمية  والإ العربية  امل�ست�يات 

وقد اأعدت امل�ؤ�س�سة م�ؤخرًا »ا�سرتاتيجية 

البتكار«  ودعم  بداع  والإ امل�هبة  وخطة 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأقرها  التي 

رئي�س  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 

امل�افق  بتاريخ1429/10/10هـ  امل�ؤ�س�سة 

اإعداد  ا�ستند  وقد  2008/10/10م. 

الدول  جتارب  اإىل  اأي�سًا  ال�سرتاتيجية 

بداع، حيث  املتميزة يف رعاية امل�هبة والإ

ع�سرين  بدرا�سة  امل�ؤ�س�سة  خرباء  قام 

كما  تف�سيلية،  درا�سة  دولية  جتربة 

ل�ست دول منها.  قام�ا بزيارات ميدانية 

روؤية  على  ال�سرتاتيجية  ا�ستملت  وقد 

هي:  1444هـ/2022م«  »روؤية  م�ستقبلية 

فيه  مبدعًا  جمتمعًا  اململكة  ت�سبح  اأن   «

امل�ه�بة  ال�سابة  والك�ادر  القيادات  من 

املتميز  والتدريب  التعليم  ذات  واملبتكرة 

املعرفة  جمتمع  اإىل  التح�ل  يدعم  ما 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة«. كما ا�ستملت 

تنفيذية  وبرامج  حمددة  اأهداف  على 

�سرعت امل�ؤ�س�سة يف تنفيذها.

تتعاون  اأن  ال�سعادة  دواعي  ملن  واإنه 

م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للم�هبة 

للرتبية  العربية  املنظمة  مع  بداع  والإ

اإعداد ال�سرتاتيجية  والعل�م يف  والثقافة 

التعليم  يف  بداع  والإ للم�هبة  العربية 

ال�ساد�س  امل�ؤمتر  ت��سيات  لتنفيذ  العام 

ل�زراء الرتبية والتعليم العرب الذي عقد 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  رعاية  حتت 

امللك عبداهلل ابن عبدالعزيز يف الريا�س 

هذا  جرى  وقد  1429هـ/2008م.  عام 

اعتمدت  علمية  منهجية  وفق  عداد  الإ

خ�سي�سًا  قدمت  واأوراق  درا�سات  على 

ُجمعت  معل�مات  اإىل  ا�ستندت  كما  لها، 

كلمة
اأفرزت الع�ملة تناف�سًا ح�ساريًا ت�سعى فيه الدول اإىل رقي ح�ساري ي�سمح لها باحل�ار 

خرية  خرى، كما حت�لت جمتمعات الدول املتقدمة يف العق�د الأ املت�ازن مع احل�سارات الأ

مم. وتعد  اإىل جمتمعات معرفية يبنى اقت�سادها على املعرفة التي غدت اأهم ثروات الأ

امل�ارد الب�سرية اأهم ع�امل اإنتاج املعرفة ون�سرها وا�ستثمارها. وتق�د هذه امل�ارد فئة 

بداع من اأهم ع�امل  م�ه�بة ومبدعة ومبتكرة، لذلك كله اأ�سبحت رعاية امل�هبة والإ

تت�سابق  املجتمعات  وباتت هذه  املجتمعات.  لكل  ال�ساملة  والتنمية  النه��س احل�ساري 

على الهتمام بهذه الرعاية والتناف�س يف ا�ستقطاب امل�ه�بني واملبدعني. 

بداع، وتعرف اأف�سل  من خالل مراجعة �ساملة للدرا�سات والبح�ث املت�سلة بامل�هبة والإ

املمار�سات والتجارب العاملية، ومن حتليل ال��سع الراهن يف الدول العربية، ثم حتديد 

بداع يف الدول العربية، وهذا ما  �سا�سية امل�ج�دة يف جمال رعاية امل�هبة والإ الق�سايا الأ

هداف العامة وال�سيا�سات التنفيذية  اأف�سى اإىل حتديد الروؤية امل�ستقبلية )2025م(، والأ

هداف واأخريًا الربامج وامل�ساريع على امل�ست�يني العربي وال�طني لتنفيذ  لتحقيق هذه الأ

هذه ال�سرتاتيجية، وقد اقرتحت ال�سرتاتيجية م�ؤ�سرات لقيا�س مدى التقدم يف تنفيذها 

واآلية ملتابعة هذا التنفيذ وتق�ميه.

اآملني اأن تك�ن هذه ال�سرتاتيجية مفيدة للدول العربية يف ت�جهها نح� جمتمع املعرفة 

مة امل�ه�بني واملبدعني واملبتكرين.  ونح� نه�سة ح�سارية يق�دها اأبناء هذه الأ

اإعداد هذه ال�سرتاتيجية العربية من  اأ�سهم�ا يف  اأن ت�سكر جميع الذين  وي�سر امل�ؤ�س�سة 

وثيقة  ب�سياغة  قام�ا  واآخرين  التمهيدية،  بحاث  والأ الدرا�سات  باإعداد  قام�ا  خرباء 

الذي  امل�ست�ى  اإىل  بها  والرقي  ال�ثيقة  ال�سرتاتيجية، وخرباء عمل�ا على مراجعة هذه 

و�سلت اإليه.

 

واهلل ويل الت�فيق.

بداع موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإ

كلمة
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دول  و�سعت  فقد  ذلك  على  وبناًء 

امل�هبة  لرعاية  ا�سرتاتيجيات  عديدة 

هذا  يف  لديها  تت�طد  وبداأت  بداع،  والإ

ات�سحت  كما  مثلى،  ممار�سات  املجال 

ال�سيا�سات التنفيذية املتبعة لهذا الغر�س 

فكرُثت الربامج ال�طنية لرعاية امل�هبة 

امل�ه�بني  تعاريف  وحددت  بداع،  والإ

للك�سف  اآليات  واعتمدت  واملبدعني، 

وعمليات  اإجراءات  و�سعت  كما  عنهم، 

حمددة لرعايتهم، وذلك يف كافة مراحل 

املدر�سة  قبل  ما  مبرحلة  بدءًا  العمر 

وحتى �سن الر�سد. كما ُيتابُع اإجنازهم 

اأهم  ومن  التعليمية.  املرحلة  بعد  فيما 

اإعداد  والعمليات  جراءات  الإ هذه 

واملر�سدين  املدار�س  ومديري  املعلمني 

بداع. يف جمال رعاية امل�هبة والإ

للم�هبة  العربية  ال�سرتاتيجية  وتهدف 

و�سع  اإىل  العام  التعليم  يف  بداع  والإ

وال�طنية  الق�مية  واملبادرات  اخلطط 

وتنفيذها ومتابعتها للت�سدي للم�ؤثرات 

وللتحديات التي ت�اجه الدول العربية يف 

جمال الرتبية والتعليم وذلك مع الت�جه 

القائم  والقت�ساد  املعرفة  جمتمع  نح� 

على املعرفة.

للعمل  اإطارًا  ال�سرتاتيجية  هذه  وتقدم 

امل�هبة  لرعاية  العربية  الدول  يف 

بداع، اإذ تر�سم روؤية للنتائج املرج�ة  والإ

2025م.  عام  قبل  العمل  هذا  من 

اأهداف  على  ال�سرتاتيجية  وت�ستمل 

تدريجيًا  حتقيقها  املاأم�ل  من  عامة 

ت�ستمل  كما  املر�س�مة،  املدة  خالل 

تنفيذها  ي�ؤدي  تنفيذية  �سيا�سات  على 

وقد  العامة.  هداف  الأ اإىل حتقيق هذه 

علـى   - اأي�سًا   - ال�ستــراتيجية  احت�ت 

مقرتحة  ا�سرت�سادية  وم�ساريع  برامج  

وال�طني.  العربي  امل�ست�يني  على 

هذه  عنا�سر  اأهم  امللخ�س  هذا  وي�رد 

ال�سرتاتيجية.

للم�هبة  العربية  ال�سرتاتيجية  اأعدت 

بداع يف التعليم العام تنفيذًا لربامج  والإ

والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 

امل�ؤمتر  لت��سية  وتنفيذًا  والعل�م، 

والتعليم  الرتبية  ل�زراء  ال�ساد�س 

العرب الذي عقد يف مدينة الريا�س يف 

23-1429/2/24هـ امل�افق الفرتة من 

1-2008/3/2م، وعماًل ببيان الريا�س 

بني  بالتعاون  عداد  الإ هذا  وقد مت  امل�ؤمتر.  هذا  ال�سادر عن 

بداع،  املنظمة وم�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للم�هبة والإ

بناًء على مذكرة التفاهم املربمة بينهما بتاريخ 1429/7/5هـ 

اإىل  ال�سرتاتيجية  اإعداد  وا�ستند  2008/7/8م،  امل�افق 

عدادها، وكذلك اإىل  درا�سات قامت املنظمة بتكليف خرباء لإ

وراق التي قدمت يف م�ؤمتر ال�زراء امل�سار اإليه اأعاله، اإ�سافة  الأ

اإىل درا�سات قامت بها امل�ؤ�س�سة. وتتكامل هذه ال�سرتاتيجية 

مع خطة تط�ير التعليم يف ال�طن العربي التي اعتمدتها قمة 

ول 1429هـ -مار�س 2008م.    دم�سق يف �سهر ربيع الأ

وبنّيت ال�سرتاتيجية وفق منهجية علمية اإذ انطلقت من حتديد 

بداع يف ال�طن العربي، ومن  ال��سع الراهن لرعاية امل�هبة والإ

الدول  وجتارب  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  مع  مقارنة  درا�سة 

نقاط  لبيان  الراهن  ال��سع  لهذا  حتليل  جرى  ثم  املتقدمة، 

�سا�سية يف  الأ الق�سايا  والتحديات، وحتديد  والفر�س،  الق�ة، 

روؤية  ر�سمت  الق�سايا  هذه  وملعاجلة  بداع.  والإ امل�هبة  رعاية 

لتحقيقها،  تنفيذية  �سيا�سات  مع  عامة  واأهدافًا  2025م، 

هداف  الأ حتقيق  ميكن  ا�سرت�سادية  برامج  و�سعت  واأخريًا 

اإطارًا عامًا يركز  من خالل تنفيذها. وقد اعتمدت املنهجية 

على امل�ه�ب واملبدع من حيث التخطيط لرعايته، وامل�ؤ�س�سات 

م�ر، ثم تط�ير منظ�مة التعليم  الالزمة لذلك، ثم دور اأولياء الأ

وتاأهيل املعلم، واأخريًا دور املجتمع. وقد اعتمدت الروؤية التالية 

لال�سرتاتيجية » ال��س�ل اإىل منظ�مة للرتبية والتعليم يف اإطار 

بداع يف ال�طن العربي، من  بيئة اجتماعية ترعى امل�هبة والإ

بداع كافة، تنتج القيادات  الطف�لة اإىل الر�سد، ويف جمالت الإ

يف  ت�سهم  التي  واملبتكرة  امل�ه�بة  ال�سابة  )الك�ادر(  طر  والأ

حت�يل املجتمع العربي اإىل جمتمع املعرفة، وتنمية القت�ساد 

املناف�س القائم على املعرفة، وذلك قبل عام 2025م«.

والعناية  بداع  والإ امل�هبة  برعاية  اخلا�سة  الروؤية  حتقيق  اإن 

بهما يتطلب ال��س�ل اإىل اأحد ع�سر هدفًا عامًا ميكن اإجنازها 

امل�ست�يني  على  ا�سرتاتيجية  وم�ساريع  برامج  تنفيذ  خالل  من 

هداف وفق اأربعة حماور، هي: العربي وال�طني. وتتجه هذه الأ

بداع  والإ امل�هبة  لرعاية  عربية  وطنية  ا�سرتاتيجيات  اعتماد 

الفر�س  وحت�سني  تنفيذها،  ملتابعة  وطنية  جهات  واإيجاد 

وعي  وزيادة  وت��سيعها،  امل�ه�بني  تعليم  جمال  يف  املت�افرة 

زيادة  يف  �سهام  والإ والبتكار،  بداع  والإ امل�هبة  بدور  املجتمع 

والهدف  العربية.  الدول  يف  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  النم� 

العام ه� حالة تعمل ال�سرتاتيجية على ال��س�ل اإليها، وه� لي�س 

هداف هي: اآلية تنفيذية، وهذه الأ

بداع  )1( وج�د ا�سرتاتيجيات وطنية معتمدة لرعاية امل�هبة والإ

يراعى تنفيذها �سمن خطط التنمية ال�طنية، وخطط تط�ير 

التعليم العام. 

بداع، وتعمل على  وج�د جهة وطنية فاعلة ترعى امل�هبة والإ  )2(

داء.  تنفيذ ال�سرتاتيجية ال�طنية يف هذا املجال، وتتابع تط�ر الأ

بني  تبادل اخلربات  ينجح يف  من�سق،  عربي  تعاون  )3( قيام 

ن�سطة امل�سرتكة لفائدة اجلميع. الدول العربية، وتنظيم الأ

)4( انت�سار اآليات الك�سف عن امل�ه�بني واملبدعني يف منظ�مة 

التعليم العام العربي، وفق مقايي�س حديثة.

)5( ال��س�ل اإىل م�ست�ى متقدم يف اإعداد املعلمني يف جمالت 

طر  بداع، واإعداد معلمي امل�ه�بني، وت�فري الأ رعاية امل�هبة والإ

بداع. )الك�ادر( العاملة يف جمال رعاية امل�هبة والإ

ُد برامج متقدمة عالية الن�عية، ابتداًء من الطف�لة  َتَ�طُّ  )6(

على  امل�ه�بني  �سخا�س  الأ لرعاية  الر�سد،  �سن  حتى  املبكرة 

يف  الربامج  هذه  وتكاملية  تراكمية  مع  العمر  مراحل  امتداد 

منظ�مة التعليم العام العربي.

على  امل�ه�بني،  فراد  الأ جلميع  الرعاية  برامج  )7( ت�فر 

اختالف خلفياتهم القت�سادية والجتماعية واجلغرافية ويف 

املجالت كافة.

ي�سهد العامل حت�لت جذرية يف الت�جه نح� ما ي�سمى بـ«جمتمع املعرفة« وت�ستمل مقدمة:

هذه التح�لت على تغريات يف معظم ن�احي احلياة. فمن الناحية القت�سادية 

املـال  وراأ�س  والتقنيـة  العلـ�م  ومنهـا  املعـرفة  عامل  على  يعتمد  النم�  اأ�سبح 

ي�سمى  ما  وهذا  العمالة،  اأو  املادي  املال  راأ�س  على  اعتماده  من  اأكرث  الفكـري 

بالتح�ل نح� القت�ساد القائم على املعرفة. ومن الناحية التنم�ية الجتماعية 

الذي ينتجها وين�سرها وي�ستثمرها ه� املجتمع احلديث  اأ�سبح جمتمع املعرفة 

الثقافية فاإن الع�ملة  اأمـا من الناحية  النمـ� والتطـ�ر والتقـدم.  لـه  الذي يكتـب 

وواعية.  ون�سطة  مبتكرة  معرفية  ب�سرية  م�ارد  حتميها  ل  التي  الثقافات  تهدد 

منها  وخا�سة  الكبري،  التح�ل  هذا  يف  �سا�س  الأ العن�سر  الب�سرية  امل�ارد  وتعد 

امل�ارد امل�ه�بة واملبدعة واملبتكرة. لذلك فقد زادت الدول كافة من اهتمامها 

بداع. ويعدُّ امل�ه�ب�ن واملبدع�ن قادة هذا التح�ل اجلذري  برعاية امل�هبة والإ

ن�سطة التنم�ية القت�سادية والجتماعية كافة. يف الأ

مقدمة



21االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام20 االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام

ُخ القناعة لدى جميع املهتمني  َتَر�سُّ  )8(

القرار  و�سانعي  الرئي�سني  واملعنيني 

الدعم  لتاأمني  م�افقتهم،  و�سمان 

الدائم لتنفيذ هذه ال�سرتاتيجية.

امل�هبة  باأهمية  ال�عي  )9( انت�سار 

بداع يف املجتمعات العربية وبدورهما  والإ

�سهام يف  يف النه��س احل�ساري ويف الإ

عملية التنمية.

قادة  من  جيل  اإىل  ال��س�ل   )10(

وانت�سار  العربي،  املجتمع  يف  امل�ستقبل 

مهمة  لن�سبة  اخلا�سة  الربامج  تبني 

امل�ه�بني  العرب  الطلبة  من  وكبرية 

الالزمة لهذا الهدف.

)11( ال��س�ل اإىل برامج لرعاية امل�هبة 

اهتمامات  يط�ر  حمت�ى  ذات  بداع  والإ

يف  املتعلمني  عند  مبكرة  ومهارات 

جمالت تخدم متطلبات التنمية.

ال��سع  حتليل  م�ؤ�سرات  من  انطالقًا 

للق�سايا  مت  الذي  وال�ستنتاج  الراهن 

ر�سمت  العامة،  هداف  والأ الرئي�سة، 

ميكن  التي  التنفيذية  ال�سيا�سات  جملة 

القيام بها لل��س�ل اإىل الروؤية امل�ستقبلية، 

يف  امل�ست�ى  رفيعة  عربية  جتارب  وبناء 

ميدان تربية امل�ه�بني واملبدعني، وهذه 

ال�سيا�سات التنفيذية ا�سرت�سادية ميكن 

منها  املالئم  تطبيق  عربية  دولة  لكل 

بها  ال�ستئنا�س  اأو  اخلا�سة  و�ساعها  لأ

ذكرت  وقد  اخلا�سة،  خططها  لتط�ير 

جراءات  الإ تنفيذية  �سيا�سة  كل  حتت 

هذه  عدد  وبلغ  لتنفيذها،  عادة  املتبعة 

ال�سيا�سات التنفيذية )35( �سيا�سة.

خالل  من  العامة  هداف  الأ ولتحقيق 

اخلا�سة  التنفيذية  ال�سيا�سات  اعتماد 

بكل هدف و�سعت جمم�عة من الربامج 

وامل�ساريع للتنفيذ على امل�ست�يني ال�طني 

والعربي.

العربية  ال�سرتاتيجية  تنفيذ  مدة  اإن 

بداع يف التعليم العام متتد  للم�هبة والإ

حتى عام 2025م. ومن املاأم�ل اأن يتابع 

ويعدُّ  دوريًا،  ال�سرتاتيجية  هذه  تنفيذ 

عقد ور�سة عمل عربية كل �سنتني ملتابعة 

العربية  املنظمة  تق�م  كما  التنفيذ. 

دوري  ب�سكل  والعل�م  والثقافة  للرتبية 

ال�سرتاتيجية  هذه  حتيني  اأو  مب�اءمة 

اإن  والعاملية.  العربية  للم�ستجدات  تبعًا 

قيا�س امل�ؤ�سرات املقرتحة على امل�ست�ى 

معل�مات  قاعدة  يف  وجمعها  ال�طني 

بها  اأو�سى  التي  ليات  الآ من  عربية 

الرتبية  ل�زراء  ال�ساد�س  الجتماع 

والتعليم العرب.

على  ال�سرتاتيجية  وثيقة  وت�ستمل 

تعاريف  ول  الأ يعر�س  ف�س�ل  �سبعة 

�سا�سية يف جمال رعاية  امل�سطلحات الأ

مالمح  يقدم  كما  بداع،  والإ امل�هبة 

يف  بداع  والإ للم�هبة  م�سيئة  لنماذج 

الف�سل  اأما  �سالمي،  الإ العربي  التاريخ 

ال�سرتاتيجية  فيبني خلفية هذه  الثاين 

اتبعت  التي  واملنهجية  و�سعها  ودواعي 

يف ر�سمها. اأما الف�سل الثالث فيتطرق 

ودورها  بداع  والإ امل�هبة  رعاية  همية  لأ

والتقدم.  التنمية  عملية  يف  املتزايد 

لتجارب  عر�سًا  الرابع  الف�سل  ويقدم 

رعاية  يف  العامل  دول  من  جمم�عة 

ق�ا�سم  اإىل  ليخل�س  بداع  والإ امل�هبة 

يركز  ثم  التجارب،  هذه  بني  م�سرتكة 

لي�سف  خمتارة  دول  �ست  جتارب  على 

امل�هبة  رعاية  يف  منها  كل  فل�سفة 

الف�سل  اأما  نظامها.  وهيكلية  بداع  والإ

الراهن  ال��سع  فيلخ�س  اخلام�س 

العربي  ال�طن  يف  بداع  والإ للم�هبة 

الق�ة  نقاط  مبينًا  ال��سع  هذا  ويحلل 

ثم  والتحديات،  والفر�س  وال�سعف 

يختم با�ستنتاج اأهم الق�سايا التي جتب 

معاجلتها لدفع العمل يف رعاية امل�هبة 

وي��سح  العربية.  الدول  يف  بداع  والإ

الف�سل ال�ساد�س عنا�سر ال�سرتاتيجية 

هداف العامة،  منطلقًا من الروؤية، اإىل الأ

فال�سيا�سات التنفيذية مع اإجراءات كل 

ال�سابع  الف�سل  خ�س�س  وقد  منها. 

خري لبيان �سبل تنفيذ ال�سرتاتيجية  والأ

ذلك  يف  مبا  حتقيقها،  متابعة  واآليات 

مناذج لربامج وم�ساريع على امل�ست�يني 

العربي وال�طني. من جهة اأخرى احت�ت 

ال�سرتاتيجية على لئحة مبجم�عة من 

ملتابعة  اعتمادها  ميكن  التي  امل�ؤ�سرات 

ال�سرتاتيجية.  تنفيذ  يف  داء  الأ ح�سن 

من  بعدد  ال�سرتاتيجية  ذيلت  واأخريًا 

بداع،  املالحق املهمة، تبني البعد العربي والدويل للم�هبة والإ

بعاد املفاهمية والعلمية وامل�سطلحية. اإ�سافة اإىل الأ

مقدمة
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التعاريف  بع�س  عن  ملحة  يلي  وفيما 

اخلا�سة بهذا املفه�م:

أواًل: مفـهـوم المـوهبـة 
والموهوب:

الموهبة: هي قدرة فطرية اأو ا�ستعداد 
من  اأكرث  اأو  واحد  جمال  يف  م�روث 

بداعيــة والجتماعيــة  املجالت العقلية والإ

وغريها  واحلركية  والفنيــة  القياديــة 

وامل�هبة  اخلا�سة،  امل�اهب  من  العديد 

وتتط�ر  تنم�  بيئة مالئمة كي  اإىل  حتتاج 

اأن  ميكن  حتى  و�سقلها  اكت�سافها  وليتم 

تظهر على �سكل اإجنازات اإبداعية.

الموهوب: ه� كل من ميتلك قدرة اأو 
قدرات ا�ستثنائية واأداًء عاليًا غري عادي 

مقارنة بالفئة العمرية التي ينتمي اإليها 

العقلية  املجالت  من  اأكرث  اأو  جمال  يف 

بداعية اأو القيادية اأو  كادميية اأو الإ اأو الأ

اأدائه  بدللة  وذلك  احلركية،  اأو  الفنية 

يف الختبارات اأو املقايي�س اأو الإجنازات 

ذات العالقة بتميزه. 

امل�ه�ب�ن  الموهوبين:  خصائص 

من  خا�سة  فئة  ميثل�ن  الطالب  من 

ما  تف�ق  خا�سة  بقدرات  تتمتع  الطالب 

لدى اأقرانهم العاديني، ومن خ�سائ�سهم 

ما يلي: يتعلم�ن مبعدل اأ�سرع من غريهم، 

بداع،  ولديهم قدرة على املثابرة وعلى الإ

ولديهم مرونة يف التفكري، وميلك�ن ثروة 

ويحافظ�ن  وا�سع،  اإطالع  ولديهم  لغ�ية، 

وي�سع�ن  اأط�ل،  لفرتة  تركيزهم  على 

نف�سهم معايري عالية يلتزم�ن بها. لأ

التحصيل:  متدني  الموهوب 
اأو  ا�ستعدادًا  ميتلك  الذي  الطالب  ه� 

قدرة عقلية عالية )ذكاًء مرتفعًا( ولكن 

امل�ست�ى  من  اأقل  الدرا�سي  حت�سيله 

املت�قع ملن هم يف م�ست�ى قدرته العقلية. 

وقد يك�ن تدين التح�سيل عائدًا لع�امل 

اجتماعية اأو ترب�ية اأو ج�سمية ... اإلخ، 

وقد ي�ستمر تدين التح�سيل عدة �سن�ات 

املنا�سبة،  امل�ساعدة  الطالب  يتلق  اإن مل 

كما قد يك�ن مق�س�رًا على مادة درا�سية 

بعينها اأو اأكرث.

ثانيًا: مفهوم اإلبداع:
ه�  ما  وتركيب  دمج  عملية  اإلبداع: 

للخروج  معل�مات  من  ومعروف  قائم 

مب�جب  عالية  قيمًة  له  جديد  ب�سيء 

ال�سائدة،  املجتمعية  الثقافية  املعايري 

اأو طريقة  وقد يك�ن هذا اجلديد فكرة 

مك�نات  اأحد  بداع  الإ ويعد  منتجًا.  اأو 

قدرة  على  م�ؤ�سر  فه�  املهمة،  امل�هبة 

الفرد على اإنتاج اأفكار جديدة، اأو الربط 

جديدة،  بطريقة  �سابقة  اأفكار  بني 

معقدة  عقلية  بداع( عملية  الإ )اأي  وه� 

بـــــداع على  ي�سعب قيا�سه. ويعتــــمد الإ

وه�  املت�سعب  بالتفكيـــر  ي�ســــمى  ما 

يف  ال�سائع  التقاربي  التفكري  خالف 

قدرة  ه�  النهاية  يف  بداع  والإ املدار�س، 

الفرد على ابتكار �سيء جديد له قيمة، 

وه� اإنتاج اجلديد النادر املختلف املفيد 

�س�اء اأكان فكرًا اأم عماًل.

ن�ساط عقلي  ه�  اإلبداعي:   التفكير 
مل  اأ�سيلة  ن�اجت  اإىل  الت��سل  اإىل  يهدف 

تكن معروفة �سابقًا، وه� حالة ذهنية تت�سم 

املعرفية،  املجالت  يف  والتعقيد  بالغزارة 

وب�سكل اأدق اإنه القدرة على روؤية العالقات 

واملعل�مات  فكار  الأ بني  والرتابطات 

اأ�سياء  اكت�ساف  اأو  وا�ستنتاج  �سياء  والأ

تعاريف
بداع من املفاهيم التي ل ي�جد اتفاق بني الباحثني واملخت�سني  يعد مفه�م امل�هبة والإ

عليها عامليًا اأو اإقليميًا، اإمنا ت�جد مفاهيم وتعريفات منت وتط�رت مع من� البح�ث 

والدرا�سات العلمية وتط�رها يف جمال التك�ين الذهني والقيا�س، وكذلك من خالل 

تط�ر ن�احي احلياة القت�سادية والجتماعية والتقنية.

تقان، وه� التفكري الذي يق�د اإىل  جديدة، ويعتمد على املثابرة والإ

فكار املاأل�فة، اأو اإىل  ال��س�ل اإىل عالقات جديدة بني املفاهيم والأ

حل�ل مل�سكالت قائمة با�ستخدام اأ�ساليب مرنة غري ماأل�فة. والتفكري 

و�سفه  وميكن  ب�سقف،  املحدد  غري  التفكري  من  منط  ه�  بداعي  الإ

�سالة واجلدة. باأنه متباعد، وتخيلي، ويت�سم اأي�سًا بالأ

هي:  بداع  الإ جمال  يف  ج�انب  باأربعة  الهتمام  يجري  وعادة 

والعمل  املبدعة،  ال�سخ�سية  وخ�سائ�س  بداعية،  الإ القدرات 

بداع. بداعي، والبيئة املنمية لالإ الإ

بداع:  القدرات التي يقوم عليها الإ

بداعي على اأربع جمم�عات من القدرات  تق�م عملية التفكري الإ

هي:

)1( قدر�ت معرفية وهي:

القدرة على ا�ستيعاب النظام العلمي للتفكري �س�اء اأكان بحثيًا   

اأم نقديًا يك�سف امل�سمر )غري  اأم تقنيًا،  اأم تنم�يًا يغري ال�اقع، 

املعلن(، اأم ت�قعيًا يراعى مطالب امل�ستقبل ويعدُّ لها.

مــا  وتـركيـب  تفكيكــه  ي�سعـب  مـا  حتليـل  عـلـى  القـدرة   

ي�سعــب ا�سطناعه.

القدرة على متثل اخلربة الرتب�ية اأي ربط ثنائية )الفعل/   

نتيجته( ك�حدة فكرية.

إنتاجية تتعلق مبا يلي: )2( قدر�ت �

عدد  ت�ليد  على  القدرة  باأنها  الطالقة  تعرف  الطالقة:   

فكار اأو امل�سكالت اأو ال�ستعمالت عند  كبري من البدائل اأو الأ

حمددة.  زمنية  مدة  خالل  حمدد  �س�ؤال  اأو  ملثري  ال�ستجابة 

اأو  وعلى هذا، فال�سخ�س الذي ي�ستطيع اأن يعطي ع�سر اأفكار 

يعدُّ  مثاًل  واحدة  دقيقة  اأو مرتادفات يف  بدائل  اأو  ا�ستعمالت 

اأكرث طالقة من ال�سخ�س الذي يعطي �سبع اأفكار اأو ا�ستعمالت 

هي:  الطالقة  من  اأن�اع  اأربعة  وت�جد  مرتادفات.  اأو  بدائل  اأو 

التعبريية،  والطالقة  فكار،  الأ وطالقة  اللفظية،  الطالقة 

�سكال. وطالقة الأ

فكار  املرونة: هي القدرة على ت�ليد اأو اإنتاج عدد متن�ع من الأ  

اآخر،  اإىل  اأو ال�ستجابات، والتح�ل من ن�ع معني من التفكري 

التفكري، وعلى  القدرة على تغيري اجتاه  تت�سمن  املهارة  وهذه 

التحرر من ال��سع الذهني اأو احلالة العقلية اأو الثبات ال�ظيفي 

حيان عند معاجلة فكرة اأو  الذي يك�ن عليه العقل يف غالب الأ

�سياء من زوايا  م�سكلة معينة. وتتيح هذه القدرة للفرد روؤية الأ

فاإذا  متن�عة.  بطرق  لها  ي�ستجيب  وبالتايل  خمتلفة،  وج�انب 

كانت الطالقة تتحدد يف �س�ء عدد ال�ستجابات التي ينتجها 

الفرد يف فرتة زمنية حمددة فاإن املرونة تتعلق مبدى تن�ع هذه 

ال�ستجابات.

والقيام  اأ�سيلة،  اأفكار جديدة  تبدو يف طرح  التي  �سالة  الأ   

مببادرات مل ي�سبق اإليها.

وتفا�سيل  اإ�سافات  لتقدمي  والتفا�سيل  بالدقائق  الهتمام   

جديدة لفكرة معينة اأو م�قف ما م�ج�د.

)3( قدر�ت تقوميية وهي:

واملاديــة  الب�ســــرية  اجلـــ�انب  و�ســف  علــى  القـــدرة   

والتنظيميــــــة يف امل�قف.

عنا�سر  من  كل  يف  امل�ؤثرة  الع�امل  اكت�ساف  على  القدرة   

امل�قف والعالقات بينها.

حداث. القدرة على ت�قع النجاح وتعاقب الأ  

اأو  الكالم  اأو  الفعل  اأو  ال�سل�ك  ت�س�يب  على  القدرة   

�سياء. الأ

)4( قدر�ت نقدية وهي:

اأو  املقـروء  الكالم  يف  م�ر  الأ ب�اطن  ك�ســـــف  على  القــدرة   

امل�ســـم�ع اأو املكت�ب.

الفصل األول: تعاريف، ونماذج عربية إسالمية مضيئة
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القدرة على النحياز اإىل الفكرة على   

اأ�س�س من تفتح الذهن واإعمال العقل.

ثالث  عن  جابة  الإ على  القدرة   

الب�ستم�ل�جية  �سئلة:  الأ من  جمم�عات 

من  وعالقة  املعرفة  م�سدر  عن  وهي 

وهي  والك�سي�ل�جية  يعرفه،  مبا  يعرف 

نط�ل�جية وهي عن  عن قيم العارف، و الأ

طبيعة املعرفة.

ثالثًا: طـرائـق
الكشف عـن الموهوبين 

والمبدعين:
لقد تعددت طرائق الك�سف عن امل�ه�بني 

احلديث  الع�سر  يف  وتن�عت  واملبدعني 

ومظهر  وطبيعتها  اأدواتها  حيث  من 

الطرائق:  اأهم  ومن  بداع  الإ اأو  امل�هبة 

وتر�سيحات  ال�الدين،  مالحظات 

وتر�سيحات  الذكاء،  ومقايي�س  قران،  الأ

التح�سيلية،  والختبارات  املعلمني، 

)الرت�سيح  لنف�سه  الطالب  وتر�سيح 

بداعي،  الذاتي(، واختبارات التفكري الإ

املقالة،  واختبار  ال�ستعداد،  واختبارات 

ر�سد  وق�ائم  ال�سخ�سية،  واملقابلة 

اأو  العمل  وور�س  ال�سل�كية،  اخل�سائ�س 

العمل امليداين.

رابعًا: رعاية الموهوبين 
والمبدعين:

ثالث  اإ�سهام  نتيجة  امل�هبة  تنم� 

الع�امل  هي  الع�امل  من  جمم�عات 

ال�سخ�سية التي تخ�س الفرد امل�ه�ب، 

املتمثلة  بالفرد  املحيطة  البيئة  وع�امل 

وع�امل  واملجتمع،  واملدر�سة  �سرة  بالأ

الذاتي.  والتعلم  واملمار�سة  التدريب 

اأما اأن�اع الرعاية فت�ستمل على الرعاية 

�سرية والرعاية املدر�سية اأو التعليمية،  الأ

ر�سادية مبا فيها  والرعاية النف�سية اأو الإ

اأ�سكال امل�ساندة والدعم املختلفة.

خامسًا: عوامل تؤدي إلى 
رعاية اإلبداع واستثماره:

بداع عندما يق�م النظام  تتحقق رعاية الإ

التعليمي باأم�ر اأ�سا�سية اأهمها: ت�سخي�س 

وفق  عنهم  والك�سف  املبدعني  الطلبة 

اختبارات ومقايي�س علمية، وتاأهيل املعلم 

الكفء لتعليم املبدعني الذي لبد اأن تت�افر 

فيه خ�سائ�س و�سفات حمددة، واإعطاء 

نتاج  م�ساحة من احلرية منا�سبة للطلبة لإ

اأفكار اإبداعية جديدة وجتريبها، والقيام 

بتنفيذ برامج لرعاية املبدعني وفق اأ�س�س 

درا�سية  مناهج  ل�ج�د  اإ�سافة  علمية، 

ي�ساف  م�ؤهلة،  ترب�ية  واإدارة  منا�سبة 

اإىل ذلك كله ت�فري امل�ارد املادية الالزمة 

�سري واملجتمعي الداعم.  وال��سط الأ

بداع يف مراحل  اإن ال�ستفادة من تربية الإ

بني  ال�ثيق  الربط  ت�ستلزم  العام  التعليم 

نتاج  الإ وم�ؤ�س�سات  الرتب�ية  امل�ؤ�س�سات 

يف  وتدريبًا  وخططًا  مناهج  املجتمع:  يف 

م�اقع العمل، والرتكيز على التعليم املنتج 

ربطًا بني التعليم والعمل.

همية مبكان ن�سر الهتمام بالعلم  ومن الأ

فيهما،  بداع  الإ روح  وتك�ين  والتقنية 

اأن تعمل على  امل�ؤ�س�سات الرتب�ية  وعلى 

يجابية  الإ والجتاهات  امل�اقف  تك�ين 

املبادرات  وت�سجيع  واملهن،  العمل  جتاه 

جمال  يف  الطلبة  بع�س  يبديها  التي 

تعنى  واأن  والتقنية  العملية  الن�ساطات 

على  الطالب  وت�سجيع  الفنية  بالرتبية 

اختالف  على  والتقنيات  دوات  الأ اإنتاج 

اأن�اعها بدًل من ا�ستهالكها.  

ومناهج  برامج  سادسًا: 
الرعاية:

برامج  من  عديدة  اأن�اع  عادة  تعتمد 

واملبدعني  امل�ه�بني  رعاية  ومناهج 

�سراع  والإ التجميع  برامج  اأ�سهرها  من 

ممار�سات  ذلك  اإىل  ي�ساف  ثراء،  والإ

اخلا�سة  املدار�س  كاإن�ساء  �سائعة 

الريادية،  املراكز  واإقامة  بامل�ه�بني، 

واإقامة  امل�سابقات  وعقد  املنح  وتقدمي 

املعار�س والندوات اأو امل�ؤمترات.
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العرب  واملبدع�ن  امل�ه�ب�ن  يكتف  ومل 

تقدم�ا  بل  النظري،  بداع  بالإ وامل�سلم�ن 

عملية،  وتطبيقات  جديدة  بابتكارات 

التنمية  يف  اأ�سهمت  مهمة  تقنيات  وط�روا 

العربية  والجتماعية  القت�سادية 

�سالمية والعاملية على مرِّ القرون، منها  والإ

والري  والن�سيج  والزجاج  العمارة  تقنيات 

والطب وال�سيدلة والعط�ر وال�رق... اإلخ، 

اأ�سار ابن عبد ربه يف كتابه النفي�س  ولقد 

العلم حتى يك�ن  اأن  الفريد" اإىل  " العقد 
من  ينتقل  اأن  لبد  كان  با�سمه  جديرًا 

التطبيق  مرحلة  اإىل  التح�سيل  مرحلة 

العلم  ل  وديناميته  العقل  اإن  اإذ  العملي، 

املجرد يف ثباته و�سك�نه ه� حجر الزاوية 

ن�ساين. يف عملية البناء الإ

اإرادة  عن  الغالب  يف  ينم  العقل  كان  وملا 

يف  تنح�سر  اأن  ت��سك  رادة  الإ وكانت 

احلية،  الكائنات  �سائر  دون  ن�سان  الإ

كانت امل�اجهة التي ت�سغل الثقافة العربية 

للطبيعة  بعقله  ن�سان  الإ م�اجهة  لي�ست يف 

ق�انني  اإىل  ال��س�ل  ابتغاء  بخ�سائ�سها 

م�اجهة  هي  واإمنا  الطبيعية،  العل�م 

يف  ن�ساين  الإ للمجتمع  باإرادته  ن�سان  الإ

امل�ساركة  ابتغاء  ن�ساطه  واأوجه  فاعليته 

تر�سى  اأهداف  اإىل  ي��سل  م�حد  فعل  يف 

دعت  الذي  النح�  على  العليا  القيم  عنها 

النه�سة  وما  �سالمية،  الإ الر�سالة  اإليه 

وامل�سلمني يف  العرب  اأيدي  التي متت على 

خمتلف مناحي العل�م التطبيقية اإل نتيجة 

بني  الربط  يف  ا�ستخدم�ه  الذي  للمنهج 

النظري والعملي على النح� الذي دعا اإليه 

الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم، عندما قال: 

» كل علم وبال على �ساحبه اإل من عمل به« 

مام  )رواه الطرباين يف الكبري(، كما اأن الإ

الغزايل اأ�سار اإىل اأن العلم بال عمل جن�ن، 

واأن العمل بغري علم ل يك�ن.

وامل�ساهدة  املعاينة  منهج  كان  هنا  ومن 

حقائق  اإىل  ال��س�ل  يف  اأ�سل�بًا  والختبار 

يك�ن  املعارف  حت�سيل  اإن  اإذ  احلياة، 

بطريقة املعاينة والتجريب ولي�س بطريقة 

ر�سطي. النقل والقيا�س الأ

�سالمي  الإ العربي  املجتمع  رعى  وقد 

امل�ه�بني واملبدعني بدءًا باخللفاء وال�لة 

�سالمي باأمثلة  حيث يزخر التاريخ العربي الإ

ل حت�سى يف هذا املجال، مرورًا باأ�سحاب 

اأ�سر قامت  اأمثلة كثرية عن  اإذ جند  املال 

برعاية العلماء امل�ه�بني واملبدعني، و�س�ًل 

لطالبي  ر�سد  الذي  ال�قف  من  كثري  اإىل 

ي�منا  وحتى  الع�س�ر  خمتلف  يف  العلم 

هذا. من جهة اأخرى يزخر التاريخ العربي 

�سالمي باأخبار امل�ؤ�س�سات العريقة التي  والإ

رعت العلم واحلكمة واملبدعني فيها، مثل 

بي�ت احلكمة ودور العلم على مدار العامل 

ندل�س اإىل اندوني�سيا. من الأ

موهوبون 
ومبدعون من 
التراث العربي 

اإلسالمي:

�سالمية اإىل الذروة يف األقها احل�ساري اإل عندما اأكربت العلم  مل ت�سل اأمتنا العربية الإ

والعلماء امل�ه�بني واملبدعني، واتخذت املنهج التجريبي اأداة يف ال��س�ل اإىل احلقائق 

والتثبت منها انطالقًا من ق�ل اهلل عز وجل يف كتابة الكرمي » ول تقُف ما لي�س لك به 

�سراء:36(، فدعت  علم اإن ال�سمع والب�سر والف�ؤاد كل اأولئك كان عنه م�س�ؤول« )الإ

اإىل التب�سر واإعمال الفكر والتدبر يف الطبيعة والك�ن واحلياة، وجعلت العقل يدور 

�سياء، في�ساهد الطبيعة والظ�اهر، ويجرب وي�سع ق�انني الطبيعة، ويكت�سف  ح�ل الأ

كثريًا من العل�م، وقد متَّ ذلك كله على اأيدي ك�كبة من امل�ه�بني واملبدعني يف اأمتنا 

من اأمثال جابر ابن حيان يف الكيمياء، والكندي مبتدع علم التعمية وا�ستخراج املعمى 

احلايل(،  ع�سرنا  يف  والت�سالت  املعل�ماتية  اأمن  اأ�سا�س  وهي  وك�سرها  )ال�سفرة 

وال�سيخ الرئي�س ابن �سينا يف الطب، واخل�ارزمي مبتدع علم اجلرب، وابن البيطار 

يف النبات، واحل�سن بن الهيثم يف ال�س�ء، وابن ر�سد يف العقلنة، وابن خلدون مبتدع 

علم الجتماع، وابن النفي�س مكت�سف الدورة الدم�ية ... اإلخ.
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لقد تبني للقادة العرب حتديات هذه املرحلة 

فاعتمدوا يف  قمتي الريا�س يف عام 2007م 

2008م، ت�جهات وا�سحة   ودم�سق يف عام 

وباللغة  والتعليم  بالرتبية  الهتمام  نح� 

�سالمية.  الإ العربية  وبالثقافة  العربية 

كذلك راأى وزراء الرتبية والتعليم يف البالد 

العربية يف م�ؤمترهم ال�ساد�س، املنعقد يف 

23-1429/2/24هـ  الفرتة  يف  الريا�س 

اإيالء  �سرورة  1-2008/3/2م،  امل�افق 

بداع الهتمام الذي ي�ستحقانه،  امل�هبة والإ

لرعايتهما.  عربية  ا�سرتاتيجية  وو�سع 

ا�سرتاتيجية  اإعداد  ا�ستدعى  كله  هذا  اإن 

العام  التعليم  يف  بداع  والإ للم�هبة  عربية 

العربية  ال�سرتاتيجيات  مع  تتكامل  كي 

ا�سرتاتيجية  مثل  املجال  هذا  يف  خرى  الأ

تط�ير الرتبية العربية، وا�سرتاتيجية تعليم 

وا�سرتاتيجية  العربي،  ال�طن  يف  الكبار 

الطف�لة  وا�سرتاتيجية  والتقنية،  العل�م 

التعليم  تط�ير  وا�سرتاتيجية  املبكرة، 

العايل، واخلطة ال�ساملة للثقافة العربية.

لقد اعتمدت منهجية علمية يف و�سع هذه 

هذه  مدخالت  على  ركزت  ال�سرتاتيجية 

انطلقت  كما  وخمرجاتها،  ال�سرتاتيجية 

من درا�سة ال��سع الراهن العربي وحتليله 

من  ا�ستفادت  كما  الفج�ات،  وحتديد 

الدرو�س امل�ستقاة من جتارب بع�س الدول 

تبني  على  املنهجية  اعتمدت  وقد  عامليًا. 

بعني  ياأخذ  وحمدد،  وا�سح  عمل  اإطار 

اأنظمة  وهيكلة  املحيطة  البيئة  العتبار 

اأي�سًا  العتبار  بعني  ياأخذ  كما  التعليم، 

بداع  الع�امل امل�ؤثرة يف رعاية امل�هبة والإ

اأي: ال�سيا�سات املعتمدة واجلهات املنظمة 

واملجتمع  واملعلمني  م�ر  الأ واأولياء  باء  والآ

اأي�سًا على  طار  عامة. كما اعتمد هذا الإ

دور امل�ه�بني واملبدعني يف دعم البتكار 

�سهام يف عملية التنمية والتقدم. ويف الإ

هذه  عمل  نطاق  اأن  من  الرغم  وعلى 

ب�سكل  العام  التعليم  ه�  ال�سرتاتيجية 

اأ�سا�س، اإل اأن طبيعة عملية رعاية امل�هبة 

بداع لبد اأن تتطرق اإىل كل الع�امل  والإ

امل�ؤثرة واملتاأثرة يف هذه العملية وبالتايل 

لدور  التطرق  من  لال�سرتاتيجية  لبد 

هلي  الأ املجتمع  ودور  اخلا�س  القطاع 

القت�سادية  بعاد  ولالأ العايل  والتعليم 

من  لال�سرتاتيجية  لبد  كما  امل�ؤثرة. 

هذه  بني  التن�سيق  لعملية  التطرق 

اجلهات كلها.

لقد ناق�س امل�ؤمتر ال�ساد�س ل�زراء الرتبية 

والتعليم العرب الق�سايا الرتب�ية املتعلقة 

برعاية امل�ه�بني يف ال�طن العربي حتت 

املناف�سة  خيار  امل�ه�بني:  تربية   « �سعار 

خل�س  التي  الت��سيات  من  وكان  مثل«  الأ

اإليها الجتماع )امللحق رقم 1( مايلي:

و�سع  اإىل  العربية  الدول  »دع�ة   )1(

بداع  والإ امل�هبة  لرعاية  وطنية  خطط 

�سمن اخلطط والربامج التنم�ية ال�ساملة 

وفق  والتعليم  بالرتبية  اخلا�سة  وتلك 

الت�سريعات اخلا�سة بكل دولة«.

العربيـــة  املنظمـــة  مـــن  الطلـــب   )2(

“و�سع  والعلــ�م  والثقافــة  للرتبيــة 

فادة  لالإ تنفيذية  وخطة  بداع  والإ للم�هبة  عربيــة  ا�سرتاتيجيــة 

منها يف اإعداد اخلطط ال�طنية للدول العربية”.

كما �سدر عن الجتماع “بيان الريا�س الرتب�ي” )امللحق رقم 1( 

الذي دعا اإىل “تاأكيد وج�ب العمل يف هذه املرحلة على الهتمام 

لدعم  ا�سرتاتيجيًا  خيارًا  ذلك  وجعل  بداع،  والإ امل�هبة  برعاية 

املتغريات  تفر�سها  التي  والتحديات  امل�ؤثرات  وم�اجهة  التنمية 

الدولية، مدركني اأن التحديات القت�سادية التي مير بها العامل 

لها اآثارها الكبرية على دول املنطقة، واأن ال�ستثمار يف القدرات 

التنمية  منظ�مة  لدعم  حتمي  خيار  واملبدعة  امل�ه�بة  الب�سرية 

وزراء  يلتزم  كما  املعرفة.  على  القائمة  للمجتمعات  امل�ستدامة 

ما  بداع  والإ امل�هبة  باإيالء  العربية  البالد  يف  والتعليم  الرتبية 

ي�ستحقان من اهتمام باعتبارهما ركيزتني اأ�سا�سيتني من ركائز 

الب�سرية  الرتبية والتنمية، وذلك من خالل اكت�ساف الكفاءات 

امل�ه�بة واملبدعة يف البالد العربية ورعايتها وا�ستثمار قدراتها، 

التي  التحديات  طبيعة  مع  تتنا�سب  ا�سرتاتيجية  خطط  وو�سع 

ت�اجهها املجتمعات العربية، وتبادل اخلربات يف هذه املجالت 

�سامل  تط�ر  لتحقيق  خرى  الأ الدول  جتارب  من  ال�ستفادة  مع 

وتنمية م�ستدامة يف وطننا العربي”.

ال�سادرة  الت��سيات  العتبار  بعني  ال�سرتاتيجية  وتاأخذ  هذا 

عن الجتماع، وذلك يف �سيا�ساتها وبراجمها.

يف  ممثلة  والعل�م،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  وكانت 

اإدارة الرتبية لديها، قد قامت بتكليف عدد من اخلرباء العرب 

لتك�ن  الدرا�سات  من  جمم�عة  باإعداد  2007م  عام  من  بدءًا 

)امللحق  درا�سات  خم�س  وعددها  ال�سرتاتيجية،  لهذه  ن�اة 

5(، كما قامت بتكليف �سبعة من اخلرباء العرب باإعداد  رقم 

بداع وقد قدمت خالل امل�ؤمتر  درا�سات واأبحاث يف امل�هبة والإ

ال�ساد�س ل�زراء الرتبية والتعليم العرب يف الريا�س وهي مبينة 

امللك  م�ؤ�س�سة  قيام  ذلك  اإىل  ي�ساف    .)5 رقم  )امللحق  يف 

امل�هبة  اأدبيات  بدرا�سة  بداع  والإ للم�هبة  ورجاله  عبدالعزيز 

امل�هبة  رعاية  يف  املتميزة  الدول  جتارب  ودرا�سة  بداع  والإ

دواعي إعداد
االستراتيجية

ن�احي احلياة،  تغريات عاملية جذرية يف كل  فيها  ت�سهد  العربية مبرحلة  مة  الأ متر 

�سافة للع�ملة تتجه املجتمعات  وتطرح هذه التغريات م�ؤثرات وحتديات كبرية. فبالإ

على  قائم  »اقت�ساد  اإىل  العاملي  القت�ساد  يتح�ل  كما  املعرفة«  »جمتمع  نح�  عامليًا 

تاأهيل امل�ارد  اأ�سا�سي على تغريات يف عملية  التغريات ترتكز ب�سكل  املعرفة«، وهذه 

فراد امل�ه�بني واملبدعني من هذه امل�ارد. وعليه  الب�سرية وعلى تزايد يف اأهمية دور الأ

ما  مع  التغريات  لهذه  ال�ستجابة  ال�سرتاتيجية �سرورة  اإعداد هذه  دواعي  فاإن من 

تطرحه من فر�س وحتديات للدول العربية، اإذ اأ�سبح ال�ستثمار يف العن�سر الب�سري 

اأكرث ال�ستثمارات عائدًا على التنمية القت�سادية والجتماعية والثقافية. 

الفصل الثاني: دواعي إعداد االستراتيجية ومنهجية وضعها

زيارة  جرت  كما  دولة،  ع�سرين  جتارب  در�ست  حيث  بداع  والإ

بحاث  �ست دول منها زيارات ميدانية، وتعد هذه الدرا�سات والأ

من املراجع الرئي�سة لهذه ال�سرتاتيجية.

ما  مع  مت�افقة  اأي�سًا  تك�ن  بحيث  ال�سرتاتيجية  اأعدت  وقد 

اعتمدت  التي  العربي  ال�طن  التعليم يف  تط�ير  ت�سمنته خطة 

ول 1429هـ/ امل�افق مار�س 2008م،  يف قمة دم�سق يف ربيع الأ

عداد هذه ال�سرتاتيجية بني املنظمة  وقد جرى تعاون وتن�سيق لإ

عبدالعزيز  امللك  وم�ؤ�س�سة  والعل�م  والثقافة  للرتبية  العربية 

بينهما يف  وقعت  تفاهم  مذكرة  وفق  بداع  والإ للم�هبة  ورجاله 

حيث  2008/7/8م.  امل�افق  1429/7/5هـ/  بتاريخ  القاهرة 

تعمل اجلهتان معًا على اإعداد هذه ال�سرتاتيجية واإ�سدارها.

للم�هبة  العربية  ال�سرتاتيجية  تتجاوب  اأخرى،  جهة  من 

منظمات  جه�د  اإليه  ت�سب�  ما  مع  العام  التعليم  يف  بداع  والإ

مثل  بداع،  والإ امل�هبة  رعاية  على  اأي�سًا  تعمل  وعاملية  اإقليمية 

والعل�م  للرتبية  املتحدة  مم  الأ منظمة  لدى  الرتبية  برنامج 

والثقافة (UNESCO) الذي كان من ن�ساطاته عقد ور�سة عمل 

اإقليمية لتك�ين امل�سئ�لني عن امل�ه�بني عام 2003م، وبالتعاون 

�سالمية للرتبية  ي�سي�سك�؛ ومثل جه�د املنظمة الإ لك�س� والإ مع الأ

والعل�م والثقافة (ISESCO) التي من بينها اإعداد ا�سرتاتيجية 

�سالمية، وا�سرتاتيجية تط�ير التعليم  تط�ير الرتبية يف البالد الإ

للطف�لة  العربي  املجل�س  ومثل  �سالمي؛  الإ العامل  يف  اجلامعي 

الطفل،  ثقافة  لتنمية  العربي  امل�سروع  بينها  ومن  والتنمية، 

واملعرفية  بداعية  الإ قدراته  وتنمية  �سخ�سيته  �سقل  وخا�سة 

الرتبية  مكتب  جه�د  اإىل  اإ�سافة  والجتماعية،  وال�جدانية 

العربي لدول اخلليج مثل عقد “ندوة رعاية الطلبة امل�ه�بني يف 

دول اخلليج العربية”، واإ�سدار درا�سة بعن�ان “الطلبة امل�ه�ب�ن 

يف التعليم العام بدول اخلليج العربي: اأ�ساليب اكت�سافهم و�سبل 

رعايتهم”، وتنظيم “ندوة اأ�ساليب اكت�ساف امل�ه�بني ورعايتهم 

�سا�سي يف دول اخلليج العربية”. يف التعليم الأ
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اتبعـت منهجية علمية وعملية يف اإعداد هذه ال�سرتاتيجية )انظر ال�سكل 1-اأ وال�سكـل 

1-ب( التي انطلقت من حتديد املفاهيم وانتهت باقرتاح برامج وم�ساريع تنفيذية 

وذلك وفق املراحل التالية:

منهجية وضع 
االستراتيجية:

بداع  والإ للم�هبة  العلمية  املفاهيم  حتديد  درا�سات  اإعداد   )1(

وعالقتها بالبتكار.

عملية  يف  بداع  والإ امل�هبة  اأهمية  ح�ل  درا�سات  اإعداد   )2(

التنمية واأبعادها يف الت�جه نح� جمتمع املعرفة والقت�ساد القائم 

عليها.

الدول  وبع�س  املتقدمة  الدول  جتارب  لبع�س  م�سح  اإجراء   )3(

ويبني  بداع  والإ امل�هبة  دعم  جمال  يف  ال�سبق  لها  التي  النامية 

اأي�سًا  جرى  كما  امل�سح،  هذا  لنتائج  ملخ�سًا   )3 رقم  )امللحق 

املثلى  ممار�ساتها  وفح�س  خمتارة  دول  �ست  مع  مقارنة  درا�سة 

وهي ك�ريا اجلن�بية، و�سنغاف�را، وماليزيا، وبريطانيا، وفنلندا، 

و�س�ي�سرا.

ال�طن  يف  بداع  والإ امل�هبة  لرعاية  الراهن  ال��سع  درا�سة   )4(

وال�سعف  الق�ة  نقاط  ل�ستنتاج  ال��سع  هذا  وحتليل  العربي 

ف  التحديات التي ت�اجهه،  والتحديات والفر�س املت�فرة فيه، وَتَعرُّ

�سارة اإىل اأن  بداع، وجتدر الإ والفر�س املتاحة لرعاية امل�هبة والإ

خرية يف  الأ ال�سن�ات  اأجريت يف  وطنية  تق�ميية  درا�سات  هناك 

عدد من الدول العربية مثل: اململكة العربية ال�سع�دية، واململكة 

ودولة  الك�يت،  ودولة  البحرين،  ومملكة  الها�سمية،  ردنية  الأ

وزارات  من  وت�جيه  باإ�سراف  وذلك  املتحدة،  العربية  مارات  الإ

الرتبية يف تلك الدول، وبالتعاون مع م�ؤ�س�سات وطنية.

امل�هبة  رعاية  جمال  يف  امل�ج�دة  �سا�سية  الأ الق�سايا  حتديد   )5(

العمل  حماور  حتديد  اإىل  اأدت  التي  العربية  الدول  يف  بداع  والإ

الالزمة.

بداع وهي:  و�سع عنا�سر ال�سرتاتيجية العربية للم�هبة والإ  )6(

الروؤية امل�ستقبلية )روؤية 2025م(.  

هداف العامة. الأ  

هداف. جراءات لتحقيق الأ ال�سيا�سات التنفيذية والإ  

لتنفيذ  ووطنية  عربية  وم�ساريع  برامج  ت��سيف   )7(

ال�سرتاتيجية.

من  والتاأكد  ال�سرتاتيجية  تنفيذ  متابعة  م�ؤ�سرات  و�سع   )8(

ح�سن اأداء هذا التنفيذ.

وثيقة  ملناق�سة  العربي  امل�ست�ى  على  خرباء  اجتماعي  عقد   )9(

خري من عام 1429هـ/ ال�سرتاتيجية وتط�يرها وذلك يف الربع الأ

ول يف دم�سق والثاين يف القاهرة. 2008م، الأ

على  بداع  والإ للم�هبة  العربية  ال�سرتاتيجية  اإعداد  واعتمد 

درا�سات واأوراق قدمت خ�سي�سًا لها، كما ا�ستندت اإىل معل�مات 

املت�سلة  والبح�ث  للدرا�سات  �ساملة  مراجعة  خالل  من  ُجمعت 

العربية،  الدول  الراهن يف  ال��سع  بداع، ومن حتليل  والإ بامل�هبة 

ف اأف�سل املمار�سات والتجارب العاملية، ال�سكل )1 ــ اأ و ب(: وَتَعرُّ

الشكل )1-�أ(: مدخالت وخمرجات �إعد�د �ل�ضرت�تيجية

املدخالت

التجارب الدولية

ومقارنة دول خمتارة

حتليل ال��سع 

الراهن

الدرا�سات والبح�ث

 واأطر العمل

املخرجات:

ال�ستـراتيجـيــة العربـيـــة:

عامة  واأهداف  روؤيـــة، 

وبرامج  تنفيذية،  و�سيا�سات 

العربي  امل�ست�ى  على  عمل 

وبرامج عمل على امل�ست�ى

ال�طني.

والتعليم  الرتبية  ل�زراء  ال�ساد�س  امل�ؤمتر  ت��سيات   •
العرب.

ل�زراء  ال�ساد�س  امل�ؤمتر  يف  قدمت  عمل  اأوراق  اإعداد   •
الرتبية   والتعليم  العرب.

اإعداد خم�س درا�سات خا�سة بال�سرتاتيجية من قبل   •
خرباء عرب.

م�ؤ�س�سة  وخطة  ا�سرتاتيجية  درا�سات  جمم�عة    •
»م�هبة«. 

عمل. ور�س  اإقامة   •
امل�هبة  جمال  يف  عامليني  خرباء  من  مرئيات  جمع   •

وامل�ه�بني.

والبتكار  بامل�هبة  اخلا�سة  للرتبية  �ساملة  مراجعة   •
يف الدول العربية.

حملية  ومراجع  معل�مات  اإىل  ا�ستنادًا  كمي  حتليل   •
الرئي�سة  ال�سرتاتيجية  وثيقة  ومراجعة  ودولية، 

وخططها.

العربية. الدول  يف  احلايل  النظام  تق�مي   •
جمم�عة وا�سعة من اأنظمة التجارب الدولية املقارنة   •

من اأكرث من 20 بلدًا و90 معهدًا وم�ؤ�س�سة.

جتارب دولية مقارنة معمقة من اأكرث من 20 م�ؤ�س�سة   •
بداع يف ماليزيا و�سنغاف�رة وك�ريا  خمت�سة بامل�اهب والإ

و�س�ي�سرا وفنلندا واململكة املتحدة.

الفصل الثاني: دواعي إعداد االستراتيجية ومنهجية وضعها
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لقد �سيغت ال�سرتاتيجية العربية للم�هبة 

اإطار ياأخذ  بداع يف التعليم العام وفق  والإ

يف  بداع  والإ امل�هبة  اأهمية  العتبار  بعني 

تعد  اإذ  لالبتكار،  ال�طنية  املنظ�مة  دعم 

ياأخذ  التنمية احلديثة، كما  اأ�سا�س عملية 

بداع،  والإ للم�هبة  الراعية  البيئة  عنا�سر 

وهيكلة نظام التعليم و�س�ًل لتحقيق روؤية 

الذي  طار  الإ  )2 )ال�سكل  ويبني  2025م. 

�سيغت على اأ�سا�سه ال�سرتاتيجية وطريقة 

�سهام  خري ه� الإ ول والأ عملها. فالهدف الأ

يف عملية التنمية ال�ساملة يف الدول العربية 

اأدائها، وذلك مع التح�ل العاملي  وحت�سني 

املعرفة  واقت�ساد  املعرفة  جمتمع  نح� 

نتاج  ه�  والبتكار  البتكار،  على  القائمني 

ي�لدها  التي  فكار  والأ الب�سرية  امل�ارد 

امل�ه�ب�ن واملبدع�ن من هذه  امل�ارد.

من  لبد  التح�ل  هذا  حتقيق  اأجل  ومن 

بداع  والإ امل�هبة  برعاية  الهتمام  زيادة 

زيادة كبرية. لذلك و�سعت ال�سرتاتيجية 

�سهام  »روؤية 2025م« لدور التعليم العام لالإ

عامة  اأهداف  وو�سعت  التح�ل،  هذا  يف 

لتحقيق هذه الروؤية.

نظام  بهيكلية  ال�سرتاتيجية  هذه  وتعنى 

قبل  ما  بدءًا مبرحلة  واأدائه  العام  التعليم 

بداع  املدر�سة والكت�ساف املبكر للم�هبة والإ

البتدائية  العام مبراحله  بالتعليم  ومرورًا 

ثم  والثان�ية،  عدادية(  )الإ واملت��سطة 

متابعة اأداء امل�ه�بني بعد التعليم العام.

»2025م«  روؤية  لتحقيق  ولل��س�ل 

لبد  العامة،  باأهدافها  لال�سرتاتيجية 

امل�هبة  ترعى  بيئة  اإىل  ال��س�ل  من 

الفرد  من  البيئة  هذه  وتنطلق  بداع،  والإ

جراءات  الإ فت�سع  املبدع،  امل�ه�ب 

والربامج لت��سيفه واكت�سافه، ثم العناية 

هذه  حت�سني  وي�ستمل  رعايته.  اأو  به 

وطنية  ا�سرتاتيجية  وج�د  على  البيئة 

وعلى  بداع،  والإ بامل�هبة  تعنى  وجهة 

امل�ه�بني لالنتباه  اأ�سر  وم�ساعدة  ت�عية 

ومديري  املعلمني  وج�د  وعلى  بنائهم،  لأ

يف  واملتخ�س�سني  وامل�سرفني  املدار�س 

منظ�مة  �سمن  بداع،  والإ امل�هبة  رعاية 

املجتمع  رعاية  واأخريًا  العام،  التعليم 

هلي واخلا�س للم�هبة  بخا�سة القطاع الأ

بداع ومت�يله لها.  والإ

الفصل الثاني: دواعي إعداد االستراتيجية ومنهجية وضعها

بد�ع   الشكل )2(: �إطار عمل  �ل�ضرت�تيجية �لعربية للموهبة و�لإ

ما قبل 
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ابتدائي
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الشكل )1-ب(: �إعد�د �ل�ضرت�تيجية بناًء على نتائج حتليل �لفجو�ت يف �لدول �لعربية

حتليل ال��سع 

احلايل

يف الدول العربية

َتَعرُّف جتارب 

الدول

تقييم حاجات 

الدول العربية

هداف الروؤية والأ

ال�سيا�سات 

التنفيذية 

واإجراءات كل منها

الربامج التنفيذية

املدر�سة الفكرية 

للم�ه�بني

حتليل

الفج�ات
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اأ�سبحت الع�ملة واقعًا لبد من التعامل   

الع�ملة  ويرافق  و�سلبياته.  باإيجابياته  معه 

تناف�س ح�ساري وعاملي ت�سعى من خالله كل 

ح�سارة للنه��س وللتفاعل مع احل�سارات 

خرى مع احلفاظ على مق�ماتها وقيمها.  الأ

وي�ؤدي راأ�س املال الفكري الذي متتلكه كل 

ح�سارة من ح�سارات العامل دورًا اأ�سا�سيًا 

النظام  من  واملطل�ب  التناف�س.  هذا  يف 

الرتب�ي العربي اأن يتعامل مع هذا ال�اقع، 

اأن يتعامل معه ه�  ومن بني اأهم ما يجب 

يغني  لكي  بداع  والإ بامل�اهب  الهتمام 

العقل والفكر العربي.

ع�ام القادمة. ال�ظائف وفر�س العمل ل�سبابها يف الأ

املعرفــة  علــى  القائمــة  ال�سناعــات  علــى  التاأكيــد  تـزايــد   

على  القائمة  ال�سناعات  اإن  املعرفية(؛  )ال�سناعات  ومنهـا 

يجاد القيمة  املعرفة وامل�ستندة اإليها �س�ف تك�ن م�سدرًا متناميًا لإ

الرتكيز  لزيادة  العربية  الدول  و�ستحتاج  امل�ستقبل،  يف  امل�سافة 

بق�ة على البتكار كي تتمكن من امل�ساركة يف هذا التط�ر.

ان�سمام العديد من الدول العربية اإىل منظمة التجارة العاملية؛   

اإن ان�سمام العديد من الدول العربية اإىل منظمة التجارة العاملية 

�س�ف يزيد، ب�سكل وا�سح وكبري، من احتمالت التناف�س ال�سديد 

اأمام امل�اطن وامل�ؤ�س�سات العربية.

وهكذا، فاإن التحدي الناجت عّما تقدم ي�ستلزم من الدول العربية 

اأن تعمل على �سمان جناح بعيد املدى يف ميدان التناف�س، و�سمان 

والجتماعي  القت�سادي  التنم�ي  النه��س  يف  والنجاح  التقدم 

والثقايف.

مته، وعاماًل من ع�امل  ويعد امل�ه�ب واملبدع ثروة وطنية، وكنزًا لأ

نه�سة جمتمعه يف جمالت احلياة العلمية واملهنية والفنية، ومن 

�سرورة  يعد  وترب�يًا  فكريًا  ا�ستغالًل  قدراته  ا�ستغالل  فاإن  ثم 

حتمية.

تق�م على  الذين  املجتمعات هم  اأغلب  واملبدع�ن يف  فامل�ه�ب�ن 

ك�اهلهم نه�ستها، فهم عق�لها املدبرة، وقل�بها ال�اعية، ووا�سع� 

يظهر  ومنهم  هداف،  الأ تلك  حتقيق  خطط  ورا�سم�  هداف  الأ

والجتماعية  القت�سادية  املختلفة  احلياة  جمالت  يف  القادة 

�ســارة هنــا اإلــى اأن  وال�سناعية وال�سيا�سية واخلدميــة، وجتــدر الإ

�ســا�ســي للم�ه�ب اأو املبدع ليقت�سر على اإجنازه على  الــدور الأ

فراد العاديني، واإجنازه  اأنه فرد بل على اإجنازه يف تط�ير اأداء الأ

يف قيادة املجم�عات التي تعمل يف قطاع التنمية الذي ينتمي اإليه 

امل�ه�ب اأو املبدع ويعمل فيه.

الرثوة  اأن  على  تن�س  التي  البديهية  بامل�سلمة  كبري  اإجماع  وثمة 

الب�سرية اأف�سل نفعًا واأعم فائدة، واأكرث عائدًا من جميع الرثوات 

لذا  ا�ستغاللها،  واأح�سن  اإعدادها،  ارتقى  ما  اإذا  خرى  الأ املادية 

مم والبلدان  يالحظ الي�م ب�سكل ظاهر ت�سابق املجتمعات و�سعي الأ

بناء امل�ه�بني واملبدعني ورعايتهم، فلقد اأدركت  يف الك�سف عن الأ

تلك الدول اأن قدرتها اإمنا تعل� مب�ه�بيها ومبدعيها، واأنها تتقدم 

على غريها من الدول بعق�ل علمائها ومفكريها وخمرتعيها، ومن 

مة العربية قاطبة احلفاظ على  اأجل ذلك كله كان لزامًا على الأ

همال وانعدام الرعاية،  هذه الرثوة العظيمة، وعدم تبديدها بالإ

وترك امل�ه�بني واملبدعني واملخرتعني بدون رعاية وا�ستثمار، اأو 

تفاقم  اإىل  ي�ؤدي  ما  اأخرى  دول  لال�ستقطاب من  تركهم عر�سة 

الذين  هم  فامل�ه�ب�ن  اأخرى.  دول  اإىل  العربية  العق�ل  هجرة 

مة  رقى يف �سبيل نه�سة الأ ف�سل والأ ميلك�ن مفتاح التغيري اإىل الأ

العربية.

مر اجلديد بل ه� وارد  اإن الهتمام بامل�هبة وامل�ه�بني لي�س بالأ

نح�  الت�جه  ومع  احلديثة  الع�س�ر  يف  لكن  ال�سنني،  اآلف  منذ 

جمتمع املعرفة والقت�ساد القائم عليها زاد هذا الهتمام زيادة 

�سا�سية بني الدول.  كبرية للغاية واأ�سبح من جمالت التناف�س الأ

لذلك فمن ال�سروري امتداد جمال عمل املهتمني بالرتبية اخلا�سة 

ن امل�ه�بني يف اأم�س احلاجة اإىل  بناء، لأ لي�سمل هذه الفئة من الأ

على  اخلا�سة  الرتبية  اأدبيات  اأكدت  املتخ�س�سة، حيث  الرعاية 

ت�سخري  يكفل  ب�سكل  والتبني  ر�ساد  الإ واإيالئهم  رعايتهم  اأهمية 

م�اهبهم خلدمتهم وخدمة جمتمعاتهم.

اإن الهتمام بامل�ه�بني واملبدعني ل يقت�سر على ت�فري الربامج 

الرتب�ية والتعليمية التي تهتم بتنمية قدراتهم العقلية والذهنية، 

 أهمية الموهبة واإلبداع في 
التنمية والتقدم

مهمة  مرحلة  يف  العربية  الدول  اإن 

من  العديد  وت�اجه  تاريخها،  من 

لعدد  نتيجة  والتحديــــات  امل�ؤثرات 

قليميــــة  من التط�رات ال�طنيـــة والإ

والعامليــــة. 

ومن اأبرزها ما يلي )انظر ال�سكل 3(:

الفصل الثالث: أهمية الموهبة واإلبداع للتنمية وللنهضة الحضارية

ل�ستقطاب  الدويل  التناف�س  تزايد   

امل�اهب؛ لقد ازداد التناف�س، ب�سكل عام، 

كبري  ب�سكل  امل�ست�ى  رفيعة  امل�اهب  على 

ومن  املن�سرمة،  القليلة  العق�د  خالل 

مر  الأ الجتاه،  هذا  ي�ستمر  اأن  املحتمل 

مهمة  اأمام  العربية  الدول  �سيجعل  الذي 

اإيجاد العاملني املحرتفني امل�ه�بني الذين 

حتتاج اإليهم.

تزايد ن�سبة ال�سباب يف املجتمع العربي؛   

ال�سكان  جمم�ع  من   %50 يقارب  ما  اإن 

هم يف �سن ما دون الع�سرين. وعلى ذلك 

ت�فري  حتدي  ت�اجه  العربية  الدول  فاإن 

الشكل )3(: �ملوؤثر�ت و�لتحديات �حلالية �لتي تو�جهها �لدول �لعربية حملياً ودولياً

املوؤثرات والتحديات اأمام الدول العربيةالتطورات

ممالع�ملة وتناف�س احل�سارات ازدياد دور راأ�س املال الفكري لالأ

ل�ستقطاب  الدويل  التناف�س  تزايد 

امل�ه�بني واملبدعني
النق�س الكبري يف اأعداد العاملني املحرتفني

زيادة معدلت البطالة )يف اأو�ساط ال�سباب(تزايد ن�سبة ال�سباب يف املجتمع

تزايد التاأكيد على ال�سناعات القائمة

على املعرفة )ومنها ال�سناعات املعرفية(
بداع والبتكار احلاجة املتزايدة للم�هبة والإ

الن�سمام احلديث ملعظم الدول العربية 

اإىل منظمة التجارة العاملية
ازدياد التناف�س

التحدي ه� النه��س 

التنم�ي و�سرورة 

�سمان القدرة 

جل  التناف�سية ط�يلة الأ

لالقت�ساد العربي 

وللح�سارة العربية.
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الت�سريعات،  �سن  على  كذلك  يقت�سر  ول 

نف�سيًا  رعايتهم  اإىل  ذلك  يتعدى  اإنه  بل 

الربامج  وو�سع  واجتماعيًا،  وج�سميًا 

لهم  ت�سمن  التي  والت�جيهية  ر�سادية  الإ

متكاماًل  اجتماعيًا  ج�سميًا  نف�سيًا  من�ًا 

يف  املتكاملة  ال�س�ية  ال�سخ�سية  يحقق 

جميع ج�انبها.

احتل  املا�سية  القليلة  العق�د  وخالل 

وال�سباب  الطالب  رعاية  م��س�ع 

املدار�س اهتمامًا  واملبدعني يف  امل�ه�بني 

العامل  دول  من  كبري  عدد  لدى  متزايدًا 

والتقدم  للنه��س  اأ�سا�سي  خيار  اأنه  على 

من  العديد  له  وت�سكلت  وم�ا�سلته، 

وال�طنية  العلمية  واجلمعيات  امل�ؤ�س�سات 

دفع  يف  كبري  حد  اإىل  اأ�سهمت  والدولية، 

اأبناء  من  الفئة  بهذه  الهتمام  عجلة 

مام، وقدمت من خالل  املجتمعات اإىل الأ

العلمية  واللقاءات  والندوات  امل�ؤمترات 

املنا�سبة  للرعاية  املختلفة خيارات كثرية 

اأو  �سباب  الأ اإىل  ذلك  م�ستندين يف  لهم، 

تية: املربرات التي خل�ست النقاط الآ

العــنــ�ســر  اإن  التنــم�يــــة:   ال�سـرورة   

اأ�سا�س  ه�  امل�ؤهل  الفاعل  الب�سري 

جمتمعات املعرفة وقيادة الدول وا�ستغالل 

واحلي�ية،  والزراعية  املعدنية  ثرواتها 

امل�ه�بني  ه�ؤلء  بيد  اأن  ي�ؤكد  ال�اقع  ن  لأ

مفاتيح التط�ر والنم� من خالل اأفكارهم 

بداعية واخرتاعاتهم واكت�سافاتهم. الإ

للتحفيــــــز:  �سا�سيــــــة  الأ الــــركيــــــزة   

خمتلف  على  ن�سانية  الإ احل�سارات  اإن 

وا�ستمراريتها  تقدمها  يف  تدين  ال�سعد 

عق�لهم  وهب�ا  الذين  فراد  الأ ولئك  لأ

لذا  والتجديد،  �سالح  والإ ر�س  الأ لتعمري 

فاإن رعاية مثل ه�ؤلء امل�ه�بني يعد دعامة 

امل�ساركة  على  خرين  الآ لتحفيز  اأ�سا�سية 

احل�سارة  وا�ستمرار  والتعمري  البناء  يف 

ن�سانية. الإ

بالنظر  وكيفًا:  كمًا  الإجناز  كفاءة   

مم  الأ اأبناء  من  ال�سف�ة  اجنازات  اإىل 

الكثري  يبذل�ن  ومازال�ا  بذل�ا،  الذين 

لرفعة �ساأنها وتعزيز مكانتها، يالحظ اأن 

اإ�سهامات ه�ؤلء متيزت بالغزارة والن�عية 

من  عظم  الأ ال�س�اد  باإ�سهامات  مقارنة 

فراد. الأ

ت�فري  اإن  الجتماعية:  التنمية  ت�فري   

الرعاية املنا�سبة للم�ه�بني واملبدعني من 

مة ي�فر لها م�ارد ب�سرية م�ؤهلة  اأبناء الأ

التي  فكار  الأ واإنتاج  البتكار  على  قادرة 

ت�سهم يف رقي املجتمع وحل م�سكالته.

نتـاجيـــــة  الإ يف  املعـرفة  دور  ازدياد   

�ســعــدة  الأ علـى  وذلــك   والتناف�ســية:  

والجتماعية  والقت�سادية  احل�سارية 

واملبدعني  امل�ه�بني  باأن  علمًا  كافة، 

اأبعاد  حتديد  يف  اأ�سا�سيًا  عاماًل  ي�سكل�ن 

هذا الدور.

من  القدر  هذا  على  امل��س�ع  كان  واإذا 

همية، واأن كثريًا من الدول واملجتمعات  الأ

العن�سر  ال�ستثمار يف  همية  لأ تنبهت  قد 

�سا�سية  الب�سري على اأنه اأحد املق�مات الأ

فكار  الأ من  ين�سب  ل  ومعني  للتنمية، 

اأ�سهمت  التي  والبتكارات  بداعية  الإ

الب�سرية جمعاء،  ومازالت ت�سهم يف رقي 

لرعاية  عربية  ا�سرتاتيجية  و�سع  فاإن 

اأمرًا  بات  وتنفيذها  بداع  والإ امل�هبة 

 )4 )ال�سكل  ويبني  و�سروريًا.  ملحًا 

�سمن  ال�سرتاتيجية  هذه  تنفيذ  اأهمية 

الجتماعية  و  القت�سادية  التنمية  عملية 

والثقافية، اإذ اإن جناح الدول العربية يف 

رعاية عدٍد كاٍف من امل�ه�بني واملبدعني 

ا�سرتاتيجية  �سمن  ال�سابة  القيادات  من 

وا�سحة ومن خالل تنفيذ خطط خم�سية 

حمددة  وم�ساريع  برامج  على  ت�ستمل 

ومدع�مة �سي�ؤدي اإىل حتقيق من� وازدهار 

العربية.  الدول  يف  واقت�سادي  ح�ساري 

اإن هذا النجاح املنتظر للدول العربية من 

�ساأنه اأن يعالج ق�سايا وم�ساكل م�ستع�سية 

وتن�يع  لل�سباب  العمل  فر�س  ت�فري  مثل 

القت�ساد ودمي�مة النم� خا�سة مع الت�جه 

العاملي نح� جمتمع املعرفة واقت�سادها.

الشكل )4(: �أهمية تنفيذ �ل�ضرت�تيجية �لعربية �ضمن عملية �لتنمية �لقت�ضادية و�لجتماعية و�لثقافية وخا�ضة مع �لتحول 
�إىل جمتمع �ملعرفة و�قت�ضاد �ملعرفة.

من  ك��اف��ي��اً  ع����دد�ً  �لتنفيذ  يتطلب 

�مل��وه��وب��ني �مل��ب��دع��ني و�مل��ح��رتف��ني 

�مل�����ت�����م�����ّي�����زي�����ن م��������ن �ل������ق������ي������اد�ت 

طر)�لكو�در(  �ل�ضابة. و�لأ

�خلطط و�ملبادر�ت

و�مل�ضاريع ذ�ت �ل�ضلة.

و�قت�ضادي  ح�ضاري  و�زده��ار  • منو 
يف �لدول �لعربية.

ج���م���ايل  �لإ �مل��ح��ل��ي  �ل���ن���اجت  • دع����م 
وت���وف���ر �أع�������د�د ك���ب���رة م���ن ف��ر���س 

�لعمل.

�ل�ضرت�تيجية �لعربية

بد�ع  للموهبة و�لإ

تنفيد خطط خم�ضية ومبادر�ت وبر�مج و م�ضاريع

الفصل الثالث: أهمية الموهبة واإلبداع للتنمية وللنهضة الحضارية
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تجارب دول مختارة في الموهبة واإلبداع

الفصل الرابع
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تجارب دول 

مختارة في 

الموهبة واإلبداع

بداع يف ال�طن العربي، كان لبد من  بغية حتليل ال��سع الراهن لرعاية امل�هبة والإ

درا�سة جتارب بع�س الدول التي لها ال�سبق يف هذا املجال. ولقد در�ست جتارب الدول 

ول ا�ستعرا�س ال��سع الراهن لهذه  بداع وفق اأ�سل�بني؛ الأ يف جمال رعاية امل�هبة والإ

الرعاية يف عدد من الدول جتاوز الع�سرين دولة، حيث جرى ت��سيف هذا ال��سع 

اأن معظم هذه  وجد  اإذ  عامة  نتائج  الدرا�سة  من  وا�ستنتجت  منها  كل  الراهن يف 

ممار�سات  بني  مقارنة  اإجراء  فكان  الثاين  �سل�ب  الأ اأما  مبمار�ستها،  تق�م  الدول 

بداع، وهذه الدول املختارة للمقارنة هي ك�ريا  �ست دول يف جمال رعاية امل�هبة والإ

اجلن�بية، و�سنغاف�را، وماليزيا، وبريطانيا، وفنلندا، و�س�ي�سرا. وقد اختريت هذه 

وثانيًا متثل  بداع،  والإ بامل�هبة  اأوًل ذات خربات متميزة يف  الهتمام  نها  لأ الدول 

ن واقع بع�سها ي�سابه واقع  قاليم العاملية اأو احل�سارات املختلفة، وثالثًا لأ طيفًا من الأ

مكانات القت�سادية اأو الجتماعية. دول عربية من حيث احلجم والإ

)عام  �لرعاية  هذه  وخلفية  بد�ع  و�لإ �ملوهبة  لرعاية  بر�جمها  تنفيذ  يف  �ملقارنة  دول  عليها  تركز  �لتي  �لنقاط   :)5( الشكل 
2007م(.

يرتبط تعريف امل�هبة يف دولة معينة ارتباطًا ق�يًا مب�ست�ى الثقافة ومرحلة التط�ر التي مير بها املجتمع.

دراسة  األول:  األسلوب 
الراهن  الوضع  توصيف 

في عدد من الدول
3( ملخ�سًا لدرا�ستني  يبني )امللحق رقم 

لهذه  متهيدًا  اأعدت  التي  الدرا�سات  من 

وفق  امللخ�س  �سيغ  وقد  ال�سرتاتيجية، 

رعاية  و�سع  على  وا�ستمل  ول  الأ �سل�ب  الأ

منها  دولة   )14( يف  بداع  والإ امل�هبة 

وبريطانيا  مريكية  الأ املتحدة  ال�ليات 

و�س�ي�سرا  الحتادية  ورو�سيا  واليابان 

باأن  علمًا  وفنزويال.  وال�سني  واأملانيا 

الدرا�سات  اإىل  ي�سري   )5 رقم  )امللحق 

غطت  وقد  الدول،  هذه  لتجارب  الكاملة 

وبتف�سيل  اأخرى  دوًل  الدرا�سات  هذه 

اأكرب. وهدفت هذه الدرا�سات اإىل ا�ستنتاج 

»اأف�سل املمار�سات« عامليًا لرعاية امل�هبة 

التي  امل�ؤ�سرات  حتديد  وكذلك  بداع،  والإ

يقا�س مب�جبها اأداء ونتائج هذه الرعاية. 

الف�سل  يف  امل�ؤ�سرات  هذه  و�سنذكر 

ال�سابع على اأنها اأداة ملتابعة ح�سن تنفيذ 

العامة  النتائج  اأما  ال�سرتاتيجية.  هذه 

الدول  هذه  جتارب  من  امل�ستخل�سة 

وال�اردة يف )امللحق رقم 3( فهي:

الب�سري  العن�سر  اأهمية  تاأكيد   )1(

ومدى  املجتمعات،  تنمية  يف  امل�ه�ب 

فراد  الأ من  الن�ع  هذا  لت�يل  احلاجة 

ملنا�سب القيادة يف املجالت احلي�ية التي 

ت�سهم يف تقدم املجتمع وتط�ره، وقد اأكدت 

ذلك جميع التجارب التي ا�ستعر�ست.

حاجات  بني  وثيقة  روابط  وج�د   )2(

وحاجات  وامل�ستقبلية  نية  الآ املجتمعات 

اخلا�سة،  واملبدعني  امل�ه�بني  بناء  الأ

قبل  من  املختلفة  الجتهادات  تعك�سها 

املخت�سني واملهتمني لتقدمي رعاية متميزة 

فاأهداف  الطرفني.  احتياجات  تلبي 

التي  كافة  التجارب  يف  الفئة  هذه  رعاية 

املجتمع  تنبثق من حاجة  ا�ستعرا�سها  مت 

تلبي  وبالتايل  بناء،  الأ ه�ؤلء  لقدرات 

لي�سعروا  �سمنيًا  اخلا�سة  احتياجاتهم 

من  ويتمكن�ا  لهم،  يقدم  ما  باأهمية 

نف�سهم  لأ فائدة  ذات  اإ�سهامات  حتقيق 

وملجتمعاتهم.

تزايد التناف�س العاملي نح� التح�سر،   )3(

امل�سرتك  العامل  التناف�س  هذا  اأ�سبح  اإذ 

وه�  كافة،  الناجحة  العاملية  التجارب  يف 

امل�هبة  رعاية  يف  املتقدمة  الدول  يدفع 

بداع اإىل تب�وؤ مكانة مرم�قة بني باقي  والإ

الذين  امل�ه�بني  اأبنائها  بف�سل  الدول 

قدمت لهم رعاية خا�سة منذ عق�د لي�ست 

بالقليلة.

امل�ه�بني  وتعليم  رعاية  اعتماد   )4(

اأي  يف  العام  التعليمي  النظام  من  اأ�سا�سي  كجزء  واملبدعني 

املت�قع  وال�سرر  اأو كمالية، فاخل�سارة  لي�س رفاهية  جمتمع، فه� 

لعدم رعاية هذه الفئة يتعدى ال�سرر ال�سخ�سي للم�ه�ب نف�سه 

اخل�سارة  اأن  كما  وم�ستقبله،  ومقدراته  باملجتمع  ال�سرر  لي�سمل 

ل  املنا�سبة  الرتبية  من  بناء  الأ ه�ؤلء  حلرمان  واملادية  الب�سرية 

ميكن تع�ي�سها.

اأهمية دور املعلم واملدر�سة يف اكت�ساف امل�ه�بني ورعايتهم،   )5(

بداع. دوار يف رعاية امل�هبة والإ وهذا الدور ه� اأهم الأ

ت��سع حدود الرعاية، اإذ مل تعد الرعاية تقت�سر على حدود   )6(

املجتمع املحلي للم�ه�ب بل تعدته للعاملية حيث ت�ستفيد املجتمعات 

املتفهمة التي تبني مق�مات ح�سارتها على اأ�س�س علمية متينة، اإذ 

ثارة لعق�ل  اإن العامل غدا قرية �سغرية مليئة بعنا�سر التحدي والإ

به حك�مات  ال�ستفادة منها، وهذا ما قامت  ينبغي  لذا  بناء،  الأ

بنائها امل�ه�بني بالتناف�س عامليًا مع اأقرانهم يف الدول  �سمحت لأ

وملبيادات على �سبيل املثال(. خرى يف املناف�سات املختلفة )الأ الأ

يف  التحدي  على  واملبدعني  امل�ه�بني  رعاية  اأ�س�س  قيام   )7(

فكار، واملرونة يف التطبيق، والبعد عن املركزية. الأ

بق�سية  العامل  دول  خمتلف  يف  املدين  املجتمع  اهتمام   )8(

مكانات املادية والتدريبية لهم. امل�ه�بني من خالل اإ�سهامه بالإ

تعليمهم  وطرائق  امل�ه�بني  عن  الك�سف  ا�سرتاتيجيات  ابتداء   )9(

ب��سع تعريف حمدد للطالب امل�ه�بني، ثم يجري يف �س�ء ذلك و�سع 

معايري الكت�ساف واختيار اأدوات القيا�س التي ت�سهل هذه املهمة.

الفصل الرابع: تجارب دول مختارة في الموهبة واإلبداع

• مت منح تعليم امل�ه�بني منزلة خا�سة يف عام 2000م 
)قان�ن ت�سجيع تعليم امل�ه�بني(.

ظروف  لتغري  نظرًا  امل�ساواة  �سيا�سة  عن  التخلي   •
نظام  ين�سب على حت�سني  الرتكيز  كان  البالد حيث 

التعليم العام اإثر احلرب الك�رية.

الطالب. جمم�ع  من   %0.8  -  0.3 الربامج  • تغطي 
اجلامعة  اإىل  البتدائية  املدر�سة  من  للطالب  • تت�افر 

وىل وما يليها(. )ال�سنة الأ

ومت  والعل�م؛  الريا�سيات  على  الربامج  تركز   •
جنبية  الأ اللغات  لربامج  التط�ير  من  ملزيد  التخطيط 

وامل��سيقى والعل�م الجتماعية.

خلفية ت�سجيع املوهبةتركيز برامج رعاية املوهوبني

1984م  عــــام  امل�ه�بيـــن  برنامج  تاأ�سيــــ�س  مت   •
امل�ارد  اإمكانات  من  الق�س�ى  ال�ستفادة   « لتحقيــــق 

الب�سرية«.

والقدرات  املهارات  على  الرتكيز  عن  التخلي   •
جتاوز  مع  والعل�م،  الريا�سيات  مثل  �سا�سية  الأ

�سنغاف�رة »مرحلة البقاء«.

الطالب. جمم�ع  من   %5-1 الربامج  • تغطي 
اإىل  الرابعة  ال�سنة  من  للطالب  تت�افرالربامج   •
ال�سنة العا�سرة؛ وتت�افر منح الدرا�سة يف اجلامعات 

الدولية رفيعة امل�ست�ى مثل جامعات اآيفي.

تقدمي  والعل�م مع  الريا�سيات  الربامج على  • تركز 
داء. برامج للريا�سة وفن�ن الأ

الدول

�سنغافورة

كوريا 

اجلنوبية
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الشكل )6- 1(: هيكلية نظام تعليم �ملوهوبني وفل�ضفته لدى دول خمتارة

الفصل الرابع: تجارب دول مختارة في الموهبة واإلبداع

�سنة  واملبدعني  امل�ه�بني  تعليم  منظ�مة  • تاأ�س�ست 
2002م.

اآثار  عن  التع�ي�س  يف  �سا�سي  الأ الهدف  يتلخ�س   •
قدرة  يف  والجتماعية  القت�سادية  �سرة  الأ اأو�ساع 

التف�ق  حتقيق  على  واملبدعني  امل�ه�بني  الطالب 

التعليمي.

جمم�ع  من   %10-5 اأف�سل  الربامج  تغطي   •
الطالب.

ال�سنة  اإىل   7 املدر�سية  ال�سنة  من  للطالب  • تت�افر 
جامعات  يف  للقب�ل  تناف�سي  نظام  تطبيق  ويتم  12؛ 

النخبة.

• الرتكيز على جمم�عة وا�سعة من املجالت، ترتاوح 
داء. من الريا�سيات والعل�م اإىل فن�ن الأ

خلفية ت�سجيع املوهبةتركيز برامج رعاية املوهوبني

ت�فري  اإىل  ويهدف  امل�ساواة  يحقق  تعليم  نظام   •
الفر�س للجميع.

منف�سل  تعليم  اإقامة  �سراحة  البالد  ترف�س   •
للم�ه�بني.

املدر�سة  يف  املرونة  ت�افر  مع  انتقائي  غري  نظام   •
لتعجيل ارتقاء ال�سلم التعليمي.

والفيزياء  الريا�سيات  درا�سة  ملتابعة  خيار  • يت�افر 
املتقدمة ابتداًء من ال�سنة الدرا�سية العا�سرة.

فنلندا

بريطانيا

ثقافة تهدف اإىل امل�ساواة وتناأى بنف�سها عن الرتويج 

للم�هبة، حيث ينظر اإليها على اأنها �سكل من اأ�سكال 

النخبة.

�سوي�سرا

• ل ت�جد برامج خا�سة للم�ه�بني، مع مالحظة اأن 
تت�ىل املدار�س الثان�ية اخلا�سة ) جمنازي�م( تعليم 

اأف�سل 20% من جمم�ع الطالب.

- مبادرة على م�ست�ى ال�لية لفتتاح مدر�سة ثان�ية   

ف�سل 3% من جمم�ع الطالب  )جمنازي�م(  خا�سة لأ

بحل�ل �سنة 2010م.

- مدر�سة ابتدائية �سغرية )ح�ايل 30 طالبًا( با�سم 

» تالينتا« )ن�سبة اإىل امل�هبة( كم�سروع لزيادة ال�عي 

ب�ساأن امل�هبة.

الدول

الفل�سفة اأو 

املدخل العام

هيكلة

النظام

- هناك جتنب تقليدي ملناق�سة 

من  خ�فًا  امل�ه�بني  تعليم 

للتمييز  املناه�س  العام  الراأي 

النخب�ي.

- هناك جدل متنام ح�ل رعاية 

على  احلفاظ  �سياق  يف  امل�هبة 

التناف�س الدويل.

- القرار لي�س مع اأو �سد زيادة 

اأو نق�س تعليم امل�ه�بني.

التدري�س  طرائق  ا�ستخدام   -

يف  املرن  والتقييم  املتمايز 

ا�ستجابة  الدرا�سية  ال�سف�ف 

لحتياجات جميع الطالب.

- تط�ير امل�ارد الب�سرية للمملكة 

امل�ست�ى  على  باملناف�سة  املتحدة 

الدويل.

تعديل  على  الق�ي  التاأكيد   -

ذوي  طالب  على  ال�سلبية  ثار  الآ

املحرومة  الجتماعية  اخللفيات 

لتفعيل قدراتهم الكامنة.

الطالب  يق�سي  اأن  يجب    -

امل�ه�ب�ن معظم اأوقات الدرا�سة 

مع اأقرانهم.

تدابري وا�ستعدادات وا�سعة
ما قبل 

املدر�سة

املدر�سة 

البتدائية

واملتو�سطة 

والثانوية

تدابري وا�ستعدادات وا�سعة تدابري وا�ستعدادات وا�سعة

اجلامعة 

واملدار�س

 العليا

جمموعة من:

ف�سل  - تدابري داخل املدر�سة )لأ

طالب  اإجمايل  من   %10-5

املنطقة(.

- برامج �سحب طالب )تنظمها 

اإجمايل  من   %5 لعدد   NAGTY

اململكة  لطالب  الكلي  العدد 

املتحدة(.

- ل ت�جد برامج للم�ه�بني.

خذ مقررات  - ت�جد اختيارات لأ

متقدمة يف الريا�سيات والفيزياء 

)ال�سف�ف من 10-  12(.

�سة  خا ئية  ا بتد ا �س  ر ا مد  -

بني  ه� للم� ( ًا  جد ة  �سغري

. )6  -1  : ف ل�سف� ا يف 

- مدار�س ثان�ية فقط لعدد %20 

من جمم�ع الطالب )جمنيزيام، 

ال�سف�ف 7 – 12(.

-   جامعات النخبة مثل:

اك�سف�رد. •   جامعة 

كامربدج. •   جامعة 

ETH -  جامعات النخبة. مثل:  النخبة  جامعات   -

زي�ريخ.

-  برامج البعثات 

)م�ؤ�س�سة الدرا�سة ال�س�ي�سرية(.

�سوي�سرافنلندااإجنلرتا 
• الرتكيز احلايل على رفع امل�ست�ى املت��سط بنظام 
يف  امل�ه�بني  بالطالب  العتناء  مت  العام)  التعليم 

املدار�س الداخلية(.

هذه  ن  لأ والريا�سة  داء  الأ فن�ن  على  الرتكيز  • يتم 
امل�اهب قد تهمل يف نظام التعليم العام.

امل�ه�بني. لربامج  • التخطيط 
الطالب  10% من جمم�ع  ف�سل  لأ داخلية  • مدار�س 
يف الريا�سيات والعل�م، مع حتقيق تاأثري كبري بف�سل 

جتميع امل�ه�بني، ولكن بدون برنامج خا�س لهم.

على  امل�ه�بني  لربامج  ويل  الأ الربنامج  تركيز   •
داء. الريا�سة وفن�ن الأ

ماليزيا
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ثراء ل�سيما يف م�اد العل�م والريا�سيات الشكل )6-2(: هيكلية نظام تعليم �ملوهوبني وفل�ضفته لدى دول خمتارة )10( الهتمام بنظام الإ

التقني   التقدم  اإىل  ال�سبيل  وهي  امل�ستقبل  عل�م  اأنها  على 

واحل�ساري، وهذا ما تهتم به معظم الدول التي در�ست جتاربها.

جهزة  اإن�ساء مدار�س خا�سة جمهزة باملعامل وال�ر�س والأ  )11(

جراء التجارب املعملية يف العل�م والريا�سيات  دوات الالزمة لإ والأ

لتدري�س  ومتميزين  متخ�س�سني  مبعلمني  ال�ستعانة  مع 

امل�ه�بني.

ال�ستثنائية  للحالت  التعليمي  �سراع  الإ بنظام  الهتمام   )12(

بخ�سائ�سهم  ويهتم  عقليًا  تط�يرًا  للم�ه�بني  يقدم  الذي 

الجتماعية التي متكنهم من الت�افق مع زمالء اأكرب منهم �سنًا، 

كما يتاأكد من  اأنهم يتمتع�ن بخ�سائ�س ج�سمية ونف�سية منا�سبة. 

وقد اعتمد معظم الدول هذا النظام.

ت�سمح  التي  املختلفة  ن�سطة  والأ التدري�س  طرائق  اعتماد   )13(

مناخ  يف  تقدم  اأن  على  للطالب،  بداعية  الإ القدرات  بتنمية 

م�ستمرة  تط�ير  وعمليات  متط�رة،  مناهج  تقدمي  مع  منا�سب، 

تلبي احلاجات التعليمية للطالب امل�ه�ب.

بداع. )14( تخ�سي�س الدول ميزانيات كافية لرعاية امل�هبة والإ

بين  المقارنة  دراسة  الثاني:  األسلوب 
دول مختارة:

نها اأوًل متثل طيفًا من  كما ذكرنا فقد اختريت هذه الدول ال�ست لأ

ن واقع بع�سها  اأو احل�سارات املختلفة، وثانيًا لأ العاملية  قاليم  الأ

مكانات القت�سادية  ي�سابه واقع دول عربية من حيث احلجم والإ

اأو الجتماعية.

ويبنّي )ال�سكل 5( ملخ�سًا ي�سف تركيز برامج رعاية امل�ه�بني 

الدول  هذه  من  كل  يف  امل�هبة  ت�سجيع  وخلفية  املقارنة،  دول  يف 

6( فيلخ�س عر�سًا لفل�سفة و لهيكلية نظام  ال�ست. اأما )ال�سكل 

تعليم امل�ه�بني واملبدعني لدى دول املقارنة ومتابعة اأدائهم بعد 

امل�هبة  تعريف  اأن  ال�ا�سح  ومن  العام.  التعليم  من  تخرجهم 

ق�يًا  ارتباطًا  يرتبط  دولة  كل  يف  رعايتها  و�سيا�سات  بداع  والإ

مب�ست�ى الثقافة ومرحلة التط�ر التي مير بها املجتمع.

ت�سف  ا�ستنتاجات  عدة  التحليلية  الدرا�سة  هذه  عن  نتج  ولقد 

كٍل  يف  بداع  والإ امل�هبة  برعاية  املعنية  اجلهات  اأو  طراف  الأ

ون�سبة  امل�ستهدفة،  العمرية  الفئات  وكذلك  املقارنة،  دول  من 

التغطية، والتخ�س�سات التي تركز عليها برامج الرعاية، واأخريًا 

لبع�س  تلخي�سًا   )7 )ال�سكل  ويبنّي  املعتمدة،  التنفيذية  الربامج 

امل�ستقاة  ال�ستنتاجات  فيلخ�س   )8 )ال�سكل  اأما  النتائج.  هذه 

النظام  وهيكلية  الروؤية،  يخ�س  فيما  الدول  جتارب  درا�سة  من 

بداع.  التعليمي، والبيئة الراعية للم�هبة والإ

الفصل الرابع: تجارب دول مختارة في الموهبة واإلبداع

�ضنغافور�ماليزياكوريا �جلنوبية �سنغافوراماليزياكوريا اجلنوبية

كامل  م�ست�ى  رفع  على  تركيز   -

منظ�مة التعليم العام.

الفكر  يف  حا�سرة  امل�هبة   -

دائمًا، وتقع وراء كل القرارات.

ق�سى  - تط�ير امل�ارد الب�سرية لأ

طاقاتها خا�سة مع ندرة امل�سادر 

خرى. الطبيعية الأ

للطالب  ال�سامل  النم�  تعزيز   -

امل�ه�بني عقليًا.

اأن  يجب  امل�ه�ب�ن  الطالب   -

بقدر  مبكرًا  وينتق�ا  يحددوا 

مكان . الإ

على  الب�سرية  امل�ارد  تط�ير   -

اأنها م�سدر للمناف�سة الدولية يف 

اقت�ساديات املعرفة.

امل�ه�بني  طفال  الأ اإعطاء   -

منا�سب  تعليم  تلقي  يف  احلق 

لحتياجاتهم.

اأن  يجب  امل�ه�ب�ن  الطالب    -

بقدر  مبكرًا  وينتق�ا  يكت�سف�ا 

مكان. الإ

الفل�سفة اأو 

املدخل العام

هيكلة

 النظام

بر�مج بعد �ملدر�ضة:

- ف�س�ل امل�ه�بني.

- مراكز تعليم امل�ه�بني.

- برامج العل�م اخلا�سة بامل�ه�بني 

)لطالب  اجلامعات  مع  بالتعاون 

املدار�س الثان�ية فقط(.

للم�ه�بني  الثان�ية  املدار�س 

)اأكادميية ب��سان للعل�م:

(Busan Science Academy 

املدر�سة 

البتدائية

واملتو�سطة 

والثانوية

- ف�س�ل خم�س�سة للم�ه�بني 

داخل املدار�س العادية 

)ال�سف�ف 4- 6( ومدار�س 

للم�ه�بني )ال�سف�ف 10-7(.

على 10% يف  - مدار�س داخلية لأ

من  )ابتداًء  والعل�م  الريا�سيات 

ال�سف ال�سابع فما ف�ق( ل ت�جد 

برامج خا�سة.

دائية. - مدار�س خا�سة للفن�ن الأ

اجلامعة 

واملدار�س

 العليا

-  جامعات النخبة مثل:

�س�ل. •  جامعة 
.KAIST  •

-  البعثات الدرا�سية الرئا�سية.

ما قبل 

املدر�سة

مثل:  خارجية  درا�سية  منح   -

املنح الدرا�سية الرئا�سية.

- منح درا�سية للدرا�سات اخلارجية، 

مثل: منح JPA الدرا�سية.

تدابري وا�ستعدادات وا�سعة تدابري وا�ستعدادات وا�سعة تدابري وا�ستعدادات وا�سعة
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الشكل )8(: �ل�ضتنتاجات �مل�ضتقاة من در��ضة جتارب دول �ملقارنةالشكل )7(: كيف تعالج دول �ملقارنة �لق�ضايا �ملتعلقة بت�ضميم منظومة رعاية �ملوهوبني )عام 2007 م(

• يف حني تتفاوت مفاهيم التعاون مع تعليم امل�ه�بني من دولة اإىل اأخرى، فاإن جميع الدول ت�يل 
اأهمية فائقة لقيمة امل�ارد الب�سرية. 

هداف الجتماعية والقيم الثقافية ال�ا�سعة )واإذا اتفقت مع الطم�حات  • ترتبط ارتباطًا ق�يًا بالأ
ال�سيا�سية، ت�سبح فر�سة النجاح اأعظم(.

عام. ب�سكل  التعليم  نظام  وفعالية  البالد  تعي�سها  التي  التط�ير  مبرحلة  • ترتبط 

• مرحلة ما قبل �ملدر�ضة: تت�افر املرافق وا�سعة النت�سار التي حت�سل على مع�نات مالية كبرية من 
احلك�مة.

عن  متميزة  برامج  �لثانوية:  و�ملدر�ضة  عد�د�ية(  )�لإ �ملتو�ضطة  و�ملدر�ضة  �لبتد�ئية  �ملدر�ضة   •
غريها، ويف حالة ت�افرها فاإنها تبداأ عادة بني ال�سنة الرابعة وال�سنة ال�سابعة؛ تتن�ع اأ�ساليب ومناذج 

التعليم، مثل برامج بعد الدوام املدر�سي، اأو مدار�س متخ�س�سة ومدار�س للم�ه�بني؛ عادة ما يك�ن 

الرتكيز على الريا�سيات والعل�م، مع �سم م�اد اأخرى م�ؤخرًا.

• �جلامعة/ �لدر��ضات �لعليا: مزيج من املنح الدرا�سية وم�ؤ�س�سات النخبة، حتى يف الدول التي مل 
تكن تطبق �سابقًا اأية برامج خا�سة للم�ه�بني يف نظام املدر�سة.

داء. • �ضن �لر�ضد: جمم�عة من املنح الدرا�سية واجل�ائز وامل�سابقات لرعاية التف�ق والرتقاء بالأ

با�سرتاتيجية  املعنية  طراف  الأ اأهم  دوار وم�س�ؤوليات  لأ ال�ا�سح  التحديد  �ل�ضيا�ضات، و�جلهات:   •
امل�ه�بني يف الدولة املعنية، مع وج�د جهة مركزية م�سئ�لة عن ال�سيا�سات ومراكز البح�ث تت�ىل 

دلة العلمية ال�سليمة وتق�مي برامج الدولة. ت�فري الأ

قرار باأدائهم لدور مهم؛ خ�س��سًا يف مراحل العمر املبكرة؛ ويتم بذل جه�د خا�سة  باء: يتم الإ • �لآ
طفال امل�ه�بني وت�عيتهم ) مثل : اإقامة  يف الدول التي تطبق برامج امل�ه�بني ملد يد الع�ن اإىل اآباء الأ

باء(. ور�س العمل لالآ

قرار باأنهم �سريك رئي�س يف تنفيذ الربامج بج�دة عالية؛ ويخ�سع انتقاء معلمي  • �ملعلمون: يتم الإ
خرين؛ وللحافز  امل�ه�بني ل�سروط اأ�سد �سرامة، ويتمتع�ن بفر�س تط�ر مهني اأف�سل من املعلمني الآ

املعن�ي اأهميته نظرًا لعدم اإعطائهم ح�افز مالية اإ�سافية كبرية.

وتتفاوت  اأ�سا�سيًا،  التعليم عن�سرًا  اعتبار  مع  الر�سد  �سن  باإجنازات  املجتمعات  ُتعنى  �ملجتمع:   •
امل�اقف جتاه ت�سجيع امل�هبة وامل�ه�بني؛ وت�سهد املجتمعات التي يحظى فيها ت�سجيع امل�ه�بني بتاأييد 

فراد على اكت�ساب لقب » امل�ه�ب«. وا�سع ملناف�سة ق�ية بني الأ

هداف الروؤية والأ

هيكلة النظام

البيئة

الفصل الرابع: تجارب دول مختارة في الموهبة واإلبداع

فنلندا

وزارة الرتبية والتعليم. امل�ه�بني   تعليم  •  وحدة 
 واملبدعني

كادمييةال�طنية   •الأ
لل�سباب امل�ه�بني    

.(NAGTY)  واملبدعني

امل�ه�بني،  تعليم  فرع 

وزارة الرتبية والتعليم.

والتعليم. الرتبية  • وزارة 
املحلية. التعليم  •اإدارات 
مثل: البح�ث  •  معاهد 

 املركز ال�طني لبح�ث 

تعليم امل�ه�بني واملبدعني.

اجنلرتا�سنغافوراكوريا اجلنوبية

طراف املعينة الأ

الرئي�سة

يبداأ التميز يف اجلامعة. يبداأ التميز يف ال�سنة

 الرابعة.

يبداأ التميز يف ال�سنة

 ال�سابعة.

يبداأ التميز يف ال�سنة

وىل. الفئات العمرية الأ

%100 %10-5 %5-1 %0.8-0.3
ن�سبة التغطية

الريا�سيات على  • تركيز 
 والعل�م يف املناهج 

الدرا�سية العامة.

متخ�س�سة •  برامج 
داء والريا�سة.  لفن�ن  الأ

من  وا�سعة  • جمم�عة 
 الريا�سيات والعل�م اإىل

داء.  فن�ن الأ

على • الرتكيز 
 الريا�سيات   والعل�م.

املتزايد  • الهتمام 
داء والريا�سة. بفن�ن  الأ

على • الرتكيز 
 الريا�سيات والعل�م.

املتزايد • الهتمام 
داء والريا�سة.  بفن�ن  الأ

التخ�س�سات

اجلامعات  خالل  • من 
ب�سكل رئي�س.

الدوام  بعد  • برامج 
الر�سمي. درا�سية • �سف�ف 

 للم�ه�بني 

 يف املدار�س العادية.

النخبة. • جامعات 

الدوام  بعد  • برامج 
املدر�سي.

امل�ه�بني. • مدار�س 
النخبة. • جامعات 

التنفيذ
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الوضع الراهن للموهبة واإلبداع 
في الدول العربية

الفصل الخامس
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لل��سع  ال��سف  هذا  حتليل  واعتمد 

الدول  يف  بداع  والإ للم�هبة  الراهن 

اإعداد  يف  املعتمد  طار  الإ على  العربية 

هذه ال�سرتاتيجية )ال�سكل 2 يف الف�سل 

الثاين( وقد ت�خى حتليل احلالة للعنا�سر 

التالية اأي كلما ت�افرت املعل�مات عن هذه 

العنا�سر لكل دولة من الدول:

اخلطط  وو�سع  ال�سرتاتيجيات  ر�سم   

متخ�س�سة  جهات  ووج�د  ال�طنية، 

معنية.

ال��سع الراهن ح�سب مراحل التعليم   

العام.

املدار�س  ومديري  املعلمني  تاأهيل   

وامل�سرفني.

امل�ه�ب  بالفرد  واهتمامها  �سرة  الأ  

واملبدع.

اجلمعيات  اخلا�س،  القطاع  املجتمع:   

والن�ادي، ... اإلخ.

امل�هبة  يف  وال�ستثمار  التم�يل    

بداع. والإ

جمال  يف  عالم  لالإ الراهن  ال��سع   

بداع. رعاية امل�هبة والإ

بداع. البحث والتط�ير يف امل�هبة والإ  

العربي  امل�ست�ى  على  امل�ؤ�س�سات   

التعاون  جمل�س  العربية،  )اجلامعة 

اخلليجي، ... اإلخ(.

واملعايري  امل�سطلحات  و�سع   

ال�طني  امل�ست�ى  على  جراءات  والإ

والعربي.

اأبرز امل�ساريع يف كل دولة عربية.  

قليمي والدويل. التعاون الإ  

الراهن  ال��سع  ت��سيف  من  وانطالقًا 

بداع يف الدول العربية، ومن  للم�هبة والإ

ا�ستنتاجات درا�سة جتارب الدول )الف�سل 

هذا  حلل   ،)3 رقم  وامللحق  الرابع، 

ا�ستنتاج  اأي   (SWOT) مبداأ  وفق  ال��سع 

العربية  الدول  اأمام  املتاحة  الفر�س 

بــــداع،  والإ بامل�هبـــــة  الهتمـــام  لزيــادة 

ت�اجه  التي  التحديات  ت��سيف  وثــانيًا 

القت�سادية  للتغريات  نتيجة  الدول  هذه 

على  والتناف�س  العاملية،  والجتماعية 

وثالثًا  واملبتكرين،  واملبدعني  امل�ه�بني 

ت��سيف نقاط الق�ة املت�افرة لدى الدول 

تطبيق  جناح  يف  ت�ساعد  التي  العربية، 

هذه ال�سرتاتيجية، واأخريًا نقاط ال�سعف 

النتباه  يجب  التي  ال�سلبية  الع�امل  اأو 

العامة  هداف  الأ و�سع  يف  ومراعاتها  لها 

الق�سايا  ا�ستنتاج  ويف  لال�سرتاتيجية، 

وامل�سائل ال�اجب حلها. وفيما يلي خال�سة 

هذا التحليل:

تحليل الفرص والتحديات 
ونقاط القوة والضعف:

انطالقًا من الدرا�سات التي اأعدت متهيدًا 

يف  واملبينة  ال�سرتاتيجية،  هذه  ل��سع 

)امللحق رقم 5(، وخا�سة تلك التي ركزت 

للم�هبة  الراهن  ال��سع  ت��سيف  على 

بداع يف الدول العربية م�سرقًا ومغربًا،  والإ

والنتائج  امل�ؤ�سرات  العتبار  بعني  واأخذًا 

فقد  الدرا�سات،  هذه  اإليها  ت��سلت  التي 

جرى حتليل لهذا ال��سع الراهن ل�ستنتاج 

الفر�س والتحديات ونقاط الق�ة وال�سعف 

بداع يف الدول  يف جمال رعاية امل�هبة والإ

الوضع الراهن 

للموهبة واإلبداع 

في الدول العربية

نقاط  وتبيان  الراهن  ال��سع  دائمًا من حتليل  ال�سرتاتيجية  اأهداف  و�سع  ينطلق 

التحديات  تبيان  من  وكذلك  و�سلبياته،  اإيجابياته  اأو  فيه  ال�سعف  ونقاط  الق�ة 

والفر�س املتاحة. اإن هذا التحليل يعتمد حكمًا على ت��سيف ال��سع الراهن. لذلك 

اخلرباء  من  عدد  بتكليف  والعل�م  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  قامت  فقد 

وراق املقدمة  لت��سيف هذا ال��سع، كما جرى عر�س لبع�س اأبعاد هذا ال��سع يف الأ

الريا�س،  مدينة  يف  عقد  الذي  العرب  والتعليم  الرتبية  ل�زراء  ال�ساد�س  للم�ؤمتر 

اململكة العربية ال�سع�دية عام 2008م )انظر امللحق رقم 5(.

العربية، وكانت نتائج التحليل ما يلي:

املوهبة  لتنميـــة  عربيـــًا  املتاحـــة  الفـــر�س  اأول: 

بداع: والإ

الدول  قادة  لدى  و�سامل  كبري  ووعي  را�سخ  اقتناع  وج�د   )1(

العربية باأهمية رعاية امل�ه�بني واملبدعني، وت�فري خمتلف ج�انب 

ال�سخ�سية  بع�سهم  رعاية  خالل  من  ذلك  ويت�سح  لهم،  الدعم 

للمبادرات  وتبنيهم  بداع،  والإ امل�هبة  ترعى  التي  للم�ؤ�س�سات 

فكار التي يقدمها اخلرباء يف هذا املجال.  والأ

امل�ه�بني  رعاية  برامج  تط�ير  ب�سرورة  العام  ال�سع�ر   )2(

باملقارنة  كبرية  فج�ة  ووج�د  العربية  الدول  اأغلب  واملبدعني يف 

نه  مع الدول املتقدمة يف هذا املجال، وميثل هذا ال�سع�ر فر�سة لأ

ي�سكل دافعًا اأ�سا�سيًا للتغيري وال�سعي نح� تط�ير هذه الربامج.

وج�د منظمات اإقليمية وطنية رائدة مثل: املنظمة العربية   )3(

لك�س�(، ومكتب الرتبية العربي لدول  للرتبية والثقافة والعل�م )الأ

بداع.  والإ للم�هبة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك  وم�ؤ�س�سة  اخلليج، 

وتق�م هذه املنظمات بالدرا�سات والبح�ث يف هذا املجال وتطرح 

بداع املتجددة، ومتثل حلقة و�سل وحتريك بني  ق�سايا امل�هبة والإ

اجلانب العلمي الرتب�ي واجلانب ال�سيا�سي التنفيذي.

بداع العرب  وجـــ�د عـــدد مقـــدر مــن خبــراء امل�هبـــة والإ  )4(

يف معظم الدول العربية ويف اخلارج با�ستطاعتهم اإذا ا�ستقطب�ا 

بداع يف الدول العربية. قيادة وتط�ير برامج امل�هبة والإ

وج�د املجل�س العربي للم�ه�بني واملبدعني يف عمان، الذي   )5(

بداع يف ال�طن العربي،  من �ساأنه تط�ير جمال رعاية امل�هبة والإ

واملبدعني،  امل�ه�بني  طفال  لالأ العاملي  باملجل�س  اأ�س�ة  وذلك 

طفال امل�ه�بني واملبدعني، وكذلك املجل�س  �سي�ي لالأ واملجل�س الآ

العربي للطف�لة والتنمية بالقاهرة. 

اجلامعات  بع�س  يف  العقلي  والتف�ق  امل�هبة  برنامج  وج�د   )6(

العربية يف جمال رعاية امل�ه�بني واملبدعني.

وج�د م�ؤ�س�سات وبرامج ناجحة لرعاية امل�ه�بني يف بع�س   )7(

الدول العربية.

    ثانيًا: التحديات:

 ثمة �سبعة حتديات اأ�سا�سية ت�اجه الدول العربية يف جمال رعاية 

بداع هي: امل�هبة والإ

و«القت�ساد  املعرفة«  »جمتمع  نح�  عامليًا  املجتمعات  ت�جه   )1(

القائم على املعرفة« ما يتطلب زيادة يف امل�ارد الب�سرية امل�ه�بة 

واملبدعة واملبتكرة.

امليزات  واأهمية  دور  وتزايد  العاملي،  التناف�س  تزايد   )2(

وي�ؤكد  بداع،  والإ البتكار  قائمة على  التناف�سية لالقت�ساد، وهي 

ذلك ان�سمام معظم الدول العربية اإىل منظمة التجارة العاملية 

.(WTO)

مع  باملقارنة  وال�سلع  اخلدمات  يف  املعرفة  ح�سة  تزايد   )3(

ح�سة امل�اد وامل�ارد الطبيعية، ما يتطلب رعاية العل�م والتقنية  

دارية والفنية رعاية اأكرب، وهذا بدوره يتطلب زيادة  واملعارف الإ

بداع يف هذه املجالت. الهتمام بامل�هبة والإ

تزايد التناف�س العاملي على ا�ستقطاب امل�ه�بني واملبدعني   )4(

“ هجرة  م�سكلة  وفداحة  املتميزة”،  )الك�ادر(  طر  الأ “حرب 
العق�ل” يف ال�طن العربي.

حاجة القت�سادات العربية )ول� ب�سكل متفاوت( اإىل التن�يع   )5(

الذي يعتمد على ت�فري القيادات العلمية والتقنية املتميزة.

العربية  الدول  يف  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  حاجة   )6(

تنمية  واإىل  النم�  زيادة  اإىل  ت�ؤدي  قيادية،  )ك�ادر(  اأطر  اإىل 

م�ستدامة.

بداع وتناف�س  اأن�اع امل�هبة والإ العاملي بكل  تزايد الهتمام   )7(

املجتمعات واحل�سارات يف ذلك.

يجابية يف الو�سع الراهن: ثالثا: العوامل الإ

بداع  يجابيات يف جمال رعاية امل�هبة والإ ميكن تلخي�س اأهم الإ

يف الدول العربية فيما يلي: 

يجابية للم�ه�بني واملبدعني. نظرة املجتمعات العربية الإ  )1(

وج�د بع�س امل�ؤ�س�سات واخلطط والربامج ال�طنية يف بع�س   )2(

الفصل الخامس: الوضع الراهن للموهبة واإلبداع في الدول العربية
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بداع. الدول العربية يف جمال امل�هبة والإ

الرتكيز على البتكار والربامج.  )3(

العلمي  اجلاد،  الهتمام  تزايد   )4(

امل�ه�بني  الطلبة  برعاية  والعملي، 

احلك�مي  ال�سعيدين  على  واملبدعني 

هلي. والأ

العربية  الدول  من  العديد  تقدمي   )5(

تقديرية  ومكافاآت  درا�سية  بعثات 

للم�ه�بني واملبدعني على م�ست�ى التعليم 

العام.

العلمية  امل�ؤمترات  عقد  تزايد   )6(

والندوات الرتب�ية التي تعالج نظريًا بع�س 

بداع  اجل�انب املتعلقة مبيدان امل�هبة والإ

مثل ج�انب عملية الك�سف عن امل�ه�بني 

واأ�ساليب رعايتهم واإر�سادهم. 

البح�ث  باإجراء  الهتمام  من�   )7(

والدرا�سات على م�ست�ى الدرا�سات العليا 

يف اجلامعات والكليات العربية يف جمالت 

بداع.  امل�هبة والإ

املحلية  امل�سابقات  تنظيم  تزايد   )8(

معظمها  اأن  من  الرغم  على  قليمية  الإ اأو 

وقليل  والفنية  دبية  الأ للم�اهب  م�جه 

منها للعلمية.

املالية  اجل�ائز  بع�س  تقدمي   )9(

داب  والآ الفن�ن  جمالت  يف  للمبدعني 

امل�ؤ�س�سات  بع�س  قبل  من  والعل�م 

اخلريية.

اأهلية  وم�ؤ�س�سات  جمعيات  اإن�ساء   )10(

العربية  الدول  من  عدد  يف  حك�مية  غري 

تهدف اإىل رعاية امل�ه�بني واملبدعني. 

العوامل  اأو  ال�سعف  نقاط  رابعًا: 

ال�سلبية:

لربامج  اأجريت  التي  الدرا�سات  ت�سري 

يف  واملبدعني  امل�ه�بني  رعاية  وم�ساريع 

من  ع�امل  جمم�عة  اإىل  العربي  ال�طن 

اأهمها:

وجهات  ت�سريعات  وج�د  �سرورة   )1(

يف  امل�ه�بني  لرعاية  حك�مية  اإدارات  اأو 

الدول العربية التي ل وج�د لذلك فيها.

وا�سحة  خطط  وج�د  �سرورة   )2(

ومناهج درا�سية و اأ�ساليب منظمة لرعاية 

امل�ه�بني يف الدول العربية كافة.

وامل�سرفني  املعلمني  عداد  لإ احلاجة   )3(

رعاية  جمالت  يف  املدار�س  ومديري 

بداع. امل�هبة والإ

م�ر. زيادة وعي اأولياء الأ  )4(

�سرورة تعزيز امليزانيات املخ�س�سة   )5(

بداع. لرعاية امل�هبة والإ

تدين م�ست�يات الك�سف عن امل�ه�بني   )6(

واملبدعني يف الدول العربية كافة.

التعليمية  الربامج  لزيادة  احلاجة   )7(

اخلا�سة امل�جهة لرعاية الطلبة امل�ه�بني 

واملبدعني.

من  ال�ستفادة  لزيادة  احلاجة   )8(

امل�ه�بني واملبدعني بعد اإنهاء الدرا�سة.

ال�سف�ف  اأو  اخلا�سة  املدار�س  قلة   )9(

امل�ستقلة للم�ه�بني اإل نادرًا.

بامل�هبة  املجتمع  اهتمام  �سعف   )10(

بداع العلمي والتقني. والإ

لدفع  األساسية  القضايا 
الموهبة  لرعاية  العمل 
واإلبــداع فــي الــدول 

العربية:
يق�دنا حتليل ال��سع الراهن لرعاية امل�هبة 

وا�ستعرا�س  العربية،  الدول  يف  بداع  والإ

مع  ومقارنة ذلك  املجال،  جتاربها يف هذا 

الرابع  الف�سل  )انظر  الدولية  التجارب 

وامللحق رقم 3(، وحتليل الفر�س والتحديات 

ا�ستنتاج  اإىل  وال�سلبية  يجابية  الإ والع�امل 

هذه  وتعد  التالية.  �سا�سية  الأ الق�سايا 

هداف  الق�سايا منطلقًا للعمل وداًل اإىل الأ

وال�سيا�سات  اإليها،  ال��س�ل  ال�اجب 

لتحقيق  الالزمة  جراءات  والإ التنفيذية 

لتحديد  حماور  تعد  كما  هداف.  الأ هذه 

العربية  وامل�ساريع  والربامج  املبادرات 

وال�طنية. و�سيجري �سرد هذه الق�سايا وفقًا 

ال�سرتاتيجية  لهذه  اعتمد  الذي  طار  لالإ

ق�سايا  اأي  الثاين(  الف�سل  من   2 )ال�سكل 

ثم  املبدع،  اأو  امل�ه�ب  الفرد  م�ست�ى  على: 

م�ست�ى ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات اأو اجلهات، 

فم�ست�ى  م�ر،  الأ واأولياء  باء  الآ م�ست�ى  ثم 

م�ست�ى  واأخريًا  واملر�سدين،  املعلمني 

املجتمع. و�سن�رد حتت كل ق�سية عددًا من 

وهذه  عليها،  وتدل  ت��سفها  التي  العنا�سر 

الق�سايا هي: 

�سرورة وجود جهات اأو هيئات   )1

املوهبة  لرعاية  وطنية متخ�س�سة 

بداع: والإ

عدم وج�د راٍع خلطط وبرامج رعاية   

بداع يف اأغلب الدول العربية. امل�هبة والإ

بداع. �سعف التم�يل وال�ستثمار يف امل�هبة والإ  

بداع ورعايتها. قلة ت�افر املعل�مات الالزمة ح�ل امل�هبة والإ  

ندرة البح�ث امل�ؤدية لتنمية هذا املجال، والتي ت�ساعد يف ر�سم   

بحاث،  الأ هذه  يف  بامليدان  املمار�سني  اإ�سهام  وعدم  ال�سيا�سات، 

امل�هبة  درا�سات  يف  متخ�س�سة  بحث  مراكز  وج�د  وعدم 

بداع.   والإ

�سر  لأ الدعم  تقدم  ا�ست�سارية متخ�س�سة  عدم وج�د مراكز   

امل�ه�بني، واملعلمني، وللباحثني واملهتمني.

امل�هبة  درا�سات  يف  متخ�س�سة  علمية  دوريات  وج�د  ندرة   

بداع، حيث تتناثر الدرا�سات القليلة يف هذا املجال يف املجالت  والإ

الدول  التي ت�سدرها بع�س كليات الرتبية يف  الرتب�ية والنف�سية 

العربية، وكذلك عدم وج�د جمالت ثقافية عامة يف هذا املجال.  

بـــــداع بني املحــــافظات  وج�د تفاوت يف رعــــاية امل�هبــــة والإ  

واملنـــــاطق املختــــلفة على امل�ســـــت�ى ال�طني.

للموهبة  وطنية  ا�سرتاتيجيات  اعتماد  اأهمية   )2

بداع وتنفيذها: والإ

اأهمية تقدمي رعاية يف جميع املراحل العمرية اإىل �سن الر�سد   

بطريقة تراكمية وتكاملية.

ربط ال�سرتاتيجيات بخطط واأول�يات التنمية ال�طنية.  

يف  بداع  والإ باملـوهـبــة  الهـتمـــام  حمـدوديـة   )3

املنظومة التعليمية:

للم�هبة  الداعمة  املدر�سية  البيئة  باأهمية  ال�عي  �سعف   

بداع.  والإ

قلة اعتبار رعاية امل�ه�بني واملبدعني على اأنها عن�سر اأ�سيل   

يف برامج اأغلب وزارات الرتبية والتعليم واإداراتها.

امل�ه�بني  لرعاية  وتنظيمية  اإدارية  هياكل  وج�د  يف  النق�س   

واملبدعني يف معظم وزارات التـــربية والتعـــليـــم والـــ�زارات ذات 

العـــــالقة، و�سعف فعـــالية امل�ج�د منها.

بداع  والإ امل�هبة  نح�  احليادية  اأو  ال�سلبية  الجتاهات  تف�سي   

�س�اء يف القطاع الرتب�ي خا�سة، اأو يف املجتمع العام.

�سعف املتابعة للطلبة امل�ه�بني بعد اإنهاء املرحلة الثان�ية.  

ومديري  واملدر�سني  املعلمني  تاأهيل  يف  �سعف  وجود   )4

املوهبة  رعاية  جمالت  يف  وامل�سرفني  املدار�س 

بداع: والإ

طر )الك�ادر( امل�ؤهلة يف جمال رعاية امل�ه�بني  حمدودية الأ  

واملبدعني.

ملعلم  تدريب  وج�د  وعدم  امل�ه�بني،  معلم  اإعداد  �سعف   

العاديني للتعامل مع حالت امل�هبة يف الف�سل العادي �س�اء من 

حيث الرعاية اأو التعرف.   

و�سرورة  تتابعها،  وعدم  وتناثرها  ثرائية  الإ الربامج  �سعف    

ارتقائها اإىل م�ست�ى اجل�دة والعتماد.

�سعف املناهج الدرا�سية املقدمة للم�ه�بني واملبدعني، وعدم   

هذه  يف  وترجمتها  وحاجاتهم  امل�ه�بني  الطالب  مـي�ل  مراعاة 

الربامج. 

والريا�سيات  للعــــــل�م  ثــــانـ�ية  مــــدار�س  وجــــــ�د  عــــدم   

للطلبة امل�ه�بني واملبدعني.

�سرة بالفرد املوهوب واملبدع: اهتمام الأ  )5

بداع. �سري باأهمية امل�هبة والإ احلاجة لزيادة ال�عي الأ  

ر�ساد والت�جيه للم�ه�بني واملبدعني. �سعف خدمات الإ  

�سعف اخلدمات امل�ساندة املقدمة للم�ه�بني واملبدعني واأ�سرهم.  

بداع  والإ للم�هبة  الداعمة  �سرية  الأ البيئة  لت�فري  احلاجة   

والتف�ق.

�سرورة وج�د تدخل مبكر يف جمال رعاية امل�ه�بني واملبدعني،   

مثل برامج ما قبل املدر�سة.

الفصل الخامس: الوضع الراهن للموهبة واإلبداع في الدول العربية
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حمدودية اجلهود املبذولة من   )6

املجتمعات العربية:

�ســـعف النظــــام ال�طنــــي لالبتكــــــار   

الـــــم�ه�بني  ا�ســـــتثمار  يدعـــم  الذي 

والــمبـــدعني واملبتكرين.

يحث  الذي  العلمي  املناخ  كفاية  عدم   

بداع ويعطي احلرية الكافية له. على الإ

امل�ه�ب  وم�ساعدة  حتفيز  اآليات  قلة   

على ا�ستثمار اإبداعه وابتكاره.

وج�د ق�س�ر يف برامج الت�عية باأهمية   

بداع. امل�هبة والإ

هلية  �سرورة رفع فعالية اجلمعيات الأ  

بداع.  يف دعم تط�ير ميادين امل�هبة والإ

حمددة  اأن�اع  على  الرعاية  اقت�سار   

من امل�اهب.

للم�ه�بني  املخ�س�سة  اجل�ائز  قلة   

واملبدعني.

باللغة  الهتمام  عن  العزوف   )7

عن  ذلك  وانعكا�س  العربية 

التنمية:

اإن اللغة وعاء املعرفة كما اأنها اأداة ن�سرها 

اللغة  وتعد  فيها.  والتداول  وتراكمها 

كالنقد اأو املال فهي و�سيلة تبادل املعرفة 

�س�ل غري  الأ تبادل  اأو  املجتمع  اأفراد  بني 

�س�ل  املادية. اأما النقد فه� و�سيلة تبادل الأ

املادية اأو ال�سلع. ومل ي�سهد التاريخ تقدم 

مم بغري لغتها. اإن اإتقان اللغة  اأمة من الأ

ال�طنية وكذلك لغات اأجنبية يعد �سرطًا 

لزمًا لنم� العديد من امل�اهب.

اأن ي�اكب  واإذ كان على جمتمعنا العربي 

التقدم العلمي والتقني و�س�ًل اإىل جمتمع 

وبني  بينه  الرقمية  الفج�ة  وردم  املعرفة 

هذا املجتمع يف منظ�مته الرتب�ية و�سائر 

ال�قت  يف  عليه  فاإن  حياته،  جمالت 

للعناية  خا�سًا  اهتمامًا  ي�يل  اأن  نف�سه 

التي  العربية  وباللغة  جنبية،  الأ باللغات 

كافة  وبا�ستعمالها يف  بها  نهتم  اأن  ينبغي 

لغة  وت�ست�عب  تتط�ر  كي  احلياة  ن�احي 

مع  باأن�اعها،  والتقنية  احلديث  العلم 

“العربية  م  الأ لغتنا  اأن  باحل�سبان  خذ  الأ

وق�مية  دينية  اأبعاد  ذات  الف�سيحة” 

وترب�ية   واجتماعية  واقت�سادية  ووطنية 

وهي ق�سية اأمن ثقايف واإبداع وابتكار.

العلمية  الث�رة  من  جنعل  اأن  من  ولبد 

املرتبطة  الذاتية  ث�رتنا  العاملية  والتقنية 

بثقافتنا وه�يتنا. واأّنى للمفاهيم العلمية 

واأن  اأذهاننا  يف  ت�ستقر  اأن  والتقنية 

العقلي  كياننا  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  تغدو 

على  القدرة  فينا  حترك  واأن  والنف�سي، 

بداع والبتكار اإن مل نفهمها عن طريق  الإ

م، واإن مل تدمج معانيها مبنظ�مة  لغتنا الأ

التفكري وامل�ساعر التي ت�ؤديها لغتنا.

اأو �س�اه مق�سرًا  و�سيظل كل جهد ترب�ي 

كامل  بل�غ  عن  وعاجزًا  مداه،  عن 

اأغرا�سه، اإذ مل ت�سبح اللغة العربية لغة 

واإذا  العربية  البالد  يف  والتعليم  املعلم 

وحتديثها  وتط�يرها  ا�ستعمالها  يتم   مل 

احلديث  العلم  مفاهيم  ت�ست�عب  بحيث 

والثقافة احلديثة واحلياة احلديثة.

بداع  والإ للم�هبة  العربية  وال�سرتاتيجية 

مطلبًا  العربية  باللغة  الهتمام  تعترب 

به  وح�ساريًا،  وق�ميًا  ودينيًا  اقت�ساديًا 

على  �سالمية  الإ العربية  اأمتنا  حتافظ 

دون  وحت�ل  ووحدتها،  ومتا�سكها  ه�يتها 

ا�ستالب ثقافتها. 

�سارة اإىل اأن ثمة تدنيًا يف اأداء  وجتدر الإ

م، واأن مثل هذا الق�س�ر  طالبنا للغتهم الأ

يعطل مفاحت الفكر اإىل حد كبري، وي�سعف 

ح�سارة  وبني  بينهم  الع�س�ية  الرابطة 

يعر�س  كما  �سالمية،  الإ العربية  اأمتهم 

م�ساعر الرتباط الق�مي لل�هن مادامت 

الرتباط،  ذلك  مق�مات  اأهم  من  اللغة 

مع  احلي  التفاعل  باب  اأمامهم  ويغلق 

العل�م والتقنية.

املتعلم  اأن  العلمية  البح�ث  اأثبتت  ولقد 

م  يتمثل املعارف وي�ست�عبها بطريق لغته الأ

اأكرث من ا�ستيعابها ومتثلها بطريق اللغات 

ب�اب  جنبية. ول يعني ذلك اأن تغلق الأ الأ

جنبية واإتقانها، واإمنا  اأمام تعلم اللغات الأ

م واأن نتقن اللغات  يعني اأن نتقن لغتنا الأ

ن يف اإتقانها اإغناء للغتنا  جنبية اأي�سًا لأ الأ

واإ�سهاما يف جه�د التعريب. 

امتالك  على  الرتكيز  �سعف   )8

مهارات التعّلم الذاتي:

حتت  نحيا  الذي  الع�سر  منطق  اإن 

مبن  النا�سئة  تزويد  اإىل  يدع�نا  ظالله 

بخربات  واملبدعني  امل�ه�بني  فيهم 

للتعلم  اأ�سا�س  ه�  الذي  الذاتي  التعلُّم 

لي�س�ا  نهم  لأ ذلك  احلياة،  مدى  امل�ستمر 

وتكدي�سها  املعارف  جتميع  اإىل  حاجة  يف 

اأن يح�سن�ا  اإىل  مبقدار ما هم يف حاجة 

اأن  واإىل  املتط�رة،  التقنية  مع  التعامل 

لقدراتهم  مثل  الأ ال�ستخدام  يجيدوا 

واإىل  تنميتها،  �سبل  ويعرف�ا  وطاقاتهم، 

اأن ميلك�ا القدرة على التعامل مع بيئتهم 

وجمتمعهم.

العلم  ع�سر  الع�سر،  معارف  جمال  ويف 

خا�سة  عناية  ت�جيه  من  لبد  والتقنية، 

الريا�سيات  يف  املعرفة  اأ�سا�سيات  اإىل 

عن  ف�ساًل  جنبية  الأ واللغات  والعل�م 

م والفن�ن اجلميلة  اإتقان اللغة العربية الأ

التقنية  وبني  بينها  الرتباط  ي�ستد  التي 

“التكن�ل�جيا”.
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األهداف العامة:
امل�ستقبلية  الروؤية  اإىل  ال��س�ل  اإن 

بداع والعناية  اخلا�سة برعاية امل�هبة والإ

ميكن  اأهداف  اإىل  ال��س�ل  يتطلب  بهما 

حتقيقها من خالل تنفيذ برامج وم�ساريع 

العربي  امل�ست�يني  على  ا�سرتاتيجية 

اأربعة  هداف وفق  الأ وتقع هذه  وال�طني. 

حماور، هي: اعتماد ا�سرتاتيجيات وطنية 

جهات  واإيجاد  بداع  والإ امل�هبة  لرعاية 

وطنية ملتابعة تنفيذها، وحت�سني الفر�س 

امل�ه�بني  تعليم  جمال  يف  املت�افرة 

بدور  املجتمع  وعي  وزيادة  وت��سيعها، 

يف  �سهام  والإ والبتكار،  بداع  والإ امل�هبة 

زيادة النم�  وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف 

اآلية  لي�س  العام  والهدف  العربية.  الدول 

تنفيذية بل حالة تعمل ال�سرتاتيجية على 

هداف هي: ال��س�ل اإليها، وهذه الأ

وج�د ا�سرتاتيجيات وطنية معتمدة   )1(

تنفيذها  يراعى  بداع  والإ امل�هبة  لرعاية 

وخطط  ال�طنية،  التنمية  خطط  �سمن 

تط�ير التعليم العام. 

ترعى  فاعلة  وطنية  جهة  وج�د   )2(

تنفيذ  على  وتعمل  بداع،  والإ امل�هبة 

املجال،  هذا  يف  ال�طنية  ال�سرتاتيجية 

داء.  وتتابع تط�ر الأ

ينجح يف  من�سق،  عربي  تعاون  قيام   )3(

تبادل اخلربات بني الدول العربية، وتنظيم 

ن�سطة امل�سرتكة لفائدة اجلميع. الأ

انت�سار اآليات الك�سف عن امل�ه�بني   )4(

العام  التعليم  منظ�مة  يف  واملبدعني 

العربي، وفق مقايي�س حديثة.

يف  متقدم  م�ست�ى  اإىل  ال��س�ل   )5(

اإعداد املعلمني يف جمالت رعاية امل�هبة 

بداع، واإعداد معلمي امل�ه�بني، وت�فري  والإ

طر )الك�ادر( العاملة يف جمال رعاية  الأ

بداع. امل�هبة والإ

د برامج متقدمة عالية الن�عية،  َتَ�طُّ  )6(

�سن  حتى  املبكرة  الطف�لة  من  ابتداًء 

�سخا�س امل�ه�بني على  الر�سد، لرعاية الأ

امتداد مراحل العمر مع تراكمية وتكاملية 

العام  التعليم  منظ�مة  يف  الربامج  هذه 

العربي.

جلميع  الرعاية  برامج  ت�افر   )7(

اختـــــالف  علـــى  الــــم�هـ�بني،  فراد  الأ

والجتماعية  القت�سادية  خلفيــــــاتهم 

واجلغرافية ويف املجالت كافة.

املهتمني  جميع  لدى  القناعة  ُخ  َتَر�سُّ  )8(

القرار  و�سانعي  الرئي�سني  واملعنيني 

و�سمان م�افقتهم، لتاأمني الدعم الدائم 

الرؤية واألهداف 

العامة والسياسات 

التنفيذية

الروؤية  على  العام  التعليم  يف  بداع  والإ للم�هبة  العربية  ال�سرتاتيجية  ت�ستمل 

بداع  امل�ستقبلية »روؤية 1447هـ /2025م« التي تبني ما �سي�ؤول اإليه و�سع امل�هبة والإ

ذت ال�سرتاتيجية. ثم يلي ذلك حتديد  يف ال�طن العربي قبل عام 2025م، اإذا ما ُنفِّ

هداف ال�سرتاتيجية التي من �ساأنها عند ال��س�ل اإليها حل  هداف العامة اأو الأ الأ

الق�سايا وامل�سائل التي يت�سف بها ال��سع العربي الراهن. كما ت�ستمل ال�سرتاتيجية 

جراءات اخلا�سة  والإ العامة  هداف  الأ لتحقيق  الالزمة  التنفيذية  ال�سيا�سات  على 

بكل �سيا�سة، واأخريًا برامج وم�ساريع ا�سرت�سادية على امل�ست�يني العربي وال�طني.

لتنفيذ هذه ال�سرتاتيجية.

بداع يف املجتمعات العربية  انت�سار ال�عي باأهمية امل�هبة والإ  )9(

�سهام يف عملية التنمية. وبدورهما يف النه��س احل�ساري ويف الإ

العربي،  املجتمع  امل�ستقبل يف  قادة  اإىل جيل من  ال��س�ل   )10(

الطلبة  وكبرية من  لن�سبة مهمة  الربامج اخلا�سة  تبني  وانت�سار 

العرب امل�ه�بني الالزمة لهذا الهدف.

بداع ذات حمت�ى  ال��س�ل اإىل برامج لرعاية امل�هبة والإ  )11(

يط�ر اهتمامات ومهارات مبكرة عند املتعلمني يف جمالت تخدم 

متطلبات التنمية.

هداف من جهة، قيامها على  ويعد القا�سم امل�سرتك لكل هذه الأ

اأخرى  جهة  ومن  فراد،  الأ بني  التمييز  وعدم  وامل�ساواة  العدل 

فيهم  مبا  كافة  الفئات  من  واملبدعني  امل�ه�بني  برعاية  قيامها 

الفئات ذات الحتياجات اخلا�سة.

السياسات التنفيذية:
انطالقًا من حتليل ال��سع الراهن امل�سار اإليه �سابقًا، وال�ستنتاج 

هداف العامة، تعتمد ال�سرتاتيجية  الذي مت للق�سايا الرئي�سة والأ

بــــــداع،  جملة من ال�ســـــيا�سات التنفيذية  لرعـــــاية امل�هـــبة والإ

امل�ه�بني  تربية  ميدان  يف  امل�ست�ى  رفيعة  عربية  جتارب  وبناء 

واملبدعني. وهذه ال�سيا�سات التنفيذية ا�سرت�سادية ميكن لكل دولة 

و�ساعها اخلا�سة، وقد ذكر حتت كل  عربية تطبيق املالئم منها لأ

�سيا�سة اإجراءات عدة لتنفيذها. كما و�سعت هذه ال�سيا�سات تبعًا 

طار املعتمد يف اإعداد هذه ال�سرتاتيجية )ال�سكل 2 يف الف�سل  لالإ

الثاين( اأي اأنها تعالج مركباته كافة وهي:

هيكلية  )ب(  و  واملنظمة،  امل�سرفة  واجلهات  ال�سرتاتيجية  )اأ( 

مراحل  وفق  املعلم�ن  )د(  و  �سرة،   والأ الفرد  )ج(  و  النظام، 

التم�يل  )و(  و  املجتمع/الإعالم،  و)هـ(  جميعها،  العام  التعليم 

بداع  والإ امل�هبة  رعاية  وحتفيز  الطلب  وزيادة  وال�ستثمار 

وا�ستثماره للتنمية.

مدرجة  �سيا�سة   )35( على  التنفيذية  ال�سيا�سات  هذه  وا�ستملت 

فيما يلي وفق �ستة عناوين هي:

أواًل:السياسات التنفيذية الخاصة باإلطار 
العام والجهات المشرفة والمنظمة:

و�سع اخلطط ال�طنية املتنا�سقة مع ال�سرتاتيجية العربية   )1(

جراءات التالية: بداع التي ت�ستمل على الإ للم�هبة والإ

واملرحلة  وا�سحًا،  حتديدًا  امل�ه�بني  وفئات  مفه�م  حتديد   

العمرية املطل�ب التعامل معها، وجمالت تعليم امل�ه�بني املراد 

اإثراوؤها ومربرات الهتمام بتلك الفئات.

يتالءم  مبا  وا�سحًا  حتديدًا  امل�ه�بني  تعليم  اأهداف  حتديد   

ومبا  جهة،  من  التنمية  ومتطلبات  العربية  املجتمعات  وثقافة 

والتجارب   الجتاهات  يف  املت�سمنة  هداف  والأ الفل�سفات  ي�ساير 

املعا�سرة من جهة اأخرى.

بداع. حتديد امل�سطلحات اخلا�سة مبجال امل�هبة والإ  

ف امل�ه�بني واملبدعني يف ال�طن العربي. و�سع مقايي�س لتعرُّ  

بداع. برامج وم�ساريع لرعاية امل�هبة والإ  

بداع: اإ�سدار ت�سريعات خا�سة باملوهبة والإ  )2(

ت�سريعات ول�ائح حتدد مهام وم�س�ؤوليات الدولة وم�ؤ�س�ساتها   

املختلفة نح� امل�ه�بني واملبدعني.

بداع ورعايتهما. نظام وطني للم�هبة والإ  

الن�س على رعاية ن�سبة حمددة من الطلبة.  

املواهب  عن  للك�سف  وطني  برنامج  تنفيذ  تبني   )3(

جراءات مايلي:  وىل، ومن الإ ابتداًء من املراحل الأ

امل�ه�بني  الطالب  حالت  على  املبكر  التعرف  على  العمل   

واملبدعني من خالل ال�ستخدام املنا�سب لعدد متن�ع من اأ�ساليب 

القيا�س والتقدير ل�سمان ت�سخي�س دقيق للحالت وو�سع برامج 

طر املدر�سية اأو  رفيعة امل�ست�ى للطالب امل�ه�بني �س�اء داخل الأ

يف املجتمع ب�جه عام.

ال��س�ل اإىل منظ�مة للرتبية والتعليم 

يف اإطار بيئة اجتماعية ترعى امل�هبة 

من  العربية،  الدول  يف  بداع  والإ

جمالت  ويف  الر�سد،  اإىل  الطف�لة 

طر  بداع كافة، تنتج القيادات والأ الإ

)الك�ادر( ال�سابة امل�ه�بة واملبتكرة، 

التي ت�سهم يف حت�ل املجتمع العربي 

اإىل جمتمع املعرفة وتنمية القت�ساد 

وذلك  املعرفة،  على  القائم  املناف�س 

قبل عام 2025م.

الفصل السادس: الرؤية واألهداف العامة والسياسات التنفيذية

المستقبلية  الـرؤيــة 
)روؤية 2025م(:
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من  كافة  املواهب  اأنواع  رعاية   )4(

خالل:

برامج  تقت�سر  األ  على  العمل   

للم�هبة  حمددة  جمالت  على  امل�ه�بني 

واملبدع�ن،  امل�ه�ب�ن  واأن يجد  بداع،  والإ

التي  الالئقة  الرعاية  املجالت،  كل  يف 

نتاجهم  وزيادة  م�اهبهم  تط�ير  ت�سمن 

بداعي. الإ

بامل�اهب  اخلا�سة  املدار�س  اإن�ساء   

الن�عية للمراحل املتقدمة التي يخ�س�س 

يف  للم�ه�بني  براجمها  من  كبري  جزء 

واجلزء  امل�هبة،  جمالت  من  ما  جمال 

خر يخ�س�س للمنهاج العام. الآ

لبع�س  الهتمام  من  مزيد  اإعطاء   

امل�اهب التي يجري اختيارها ح�سب حاجة 

ومتطلبات  ال�طنية  وليات  والأ املجتمع 

التنمية.

ال�اجب  امل�اهب  اأمناط  مراجعة   

الطالب  عدد  وتق�مي  دوريًا،  تنميتها 

امل�ستفيدين من الربامج املخ�س�سة لها.

املوهوبني  ف  َتعرُّ اأدوات  توفري   )5(

من خالل:

يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  اعتماد   

امل�ه�بني  عن  الك�سف  وو�سائل  اأ�ساليب 

واملبدعني والتعرف عليهم .

املقننة  واملقايي�س  الختبارات  و�سع   

واملنا�سبة للك�سف عن امل�ه�بني يف جميع 

ن�سانية. جمالت امل�هبة الإ

وتط�ير  حالة  الإ ال�ستفادة من عملية   

ذوي  وتدريب  وتي�سريها،  اإجراءاتها 

العالقة بها وخا�سة املعلمني. 

من  املتخ�س�سني  بخربات  ال�ستعانة   

البحثية  واملراكز  واملعاهد  اجلامعات 

واختبارات  مقايي�س  لتط�ير  والرتب�ية 

بداع. امل�هبة والإ

لختبارات  �ساملة  قاعدة   ت�فري    

ومقايي�س املي�ل والهتمامات والجتاهات 

والنف�سية   النفعالية   واجل�انب  

الجتماعية  وال�سمات  وال�سخ�سية 

امل�ه�بني  ت�سخي�س  عملية  يف  لت�ظيفها 

واملبدعني.  

ثرائية  الإ الربامج  تطــويــر   )6(

من خالل:

مراعاة  مع  ثرائية  الإ الربامج  ت�فري   

�سل�كية  اأمناط  اإىل  هداف  الأ ترجمة 

امل�ه�بني  للطالب  بالن�سبة  فيها  مرغ�ب 

ومبا  وحاجاتهم،  مي�لهم  مع  يتفق  مبا 

يتنا�سب مع خ�سائ�سهم.

والتعمق يف  الت��سع  ثراء من خالل  الإ  

ي�سمح  الذي  بالقدر  املعل�مات  اكت�ساب 

التي  فكار  الأ وانهمار  الطاقات  بتدفق 

بداعي. نتاج الإ ت�ؤدي اإىل الإ

لرعاية  الريادية  املراكز  اإن�ساء   

اأ�سل�ب  تنتهج  التي  واملبدعني  امل�ه�بني 

ثراء باأ�سكاله املختلفة. الإ

مبجالت  ثرائية  الإ الربامج  عناية   

حاجات  تلبي  بداع  والإ للم�هبة  متن�عة 

املجتمع.

ثرائية  الإ الربامج  ت�فري  على  العمل   

اأول�يات  مع  تتما�سى  متن�عة  جمالت  يف 

وت�جهات  الدولة.

من  املوهوبني  برامج  تقومي   )7(

خالل:

والتتــــــابعي   امل�ســـــتمر  التقـ�مي   

والنــــهائي لربامج امل�ه�بني واملبدعني.

املدار�س  يف  املطبقة  الربامج  تق�مي   

اخلا�سة.

بداية  يف  القيا�س  اأ�سل�ب  ت�سميم   

رعاية  لربنامج  التمهيدية  اخلط�ات 

امل�ه�بني.

�سهادات  على  للح�س�ل  التمهيد   

رعاية  مل�ؤ�س�سات  والعتماد  اجل�دة 

امل�ه�بني. 

لرعاية  امليزانيات  تخ�سي�س   )8(

املوهوبني واملبدعني من خالل:

املادية  مكانات  الإ ت�فري  على  العمل   

لربامج امل�ه�بني.

ر�سد امليزانية املنا�سبة لتنفيذ اخلطط   

وال�سرتاتيجيات.  

للبح�ث  الالزمة  امليزانية  تخ�سي�س   

العلمية ور�سدها يف جمال امل�ه�بني. 

وامليزانية  املالية  املخ�س�سات  حتديد   

واملبدعني،  امل�ه�بني  لرعاية  الكافية 

وحتديد اأوجه �سرفها، واعتمادها ميزانية 

اأ�سا�سية من اجلهات امل�سئ�لة.

رعاية  يف  متخ�س�سة  ا�ست�سارية  مراكز  توفري   )9(

بداع: املوهبة والإ

 مراكز ا�ست�سارية يف املدار�س.

مر. �سرة واأولياء الأ  مراكز ا�ست�سارية لالأ

املوهوبني  الطالب  لرتبية  �سيا�سات  اعتماد   )10(

واملبدعني يف املدار�س العادية: 

برامج  اأو  مدار�س  ت�فري  من  والقرى  املدن  كل  تتمكن  ل  قد 

احلالت  هذه  مثل  ومل�اجهة  واملبدعني،  للم�ه�بني  متخ�س�سة 

يجب اإعداد جمم�عة من املعلمني للقيام بهذا الدور، وذلك من 

خالل ا�ستخدام �سيا�سات رعاية الطالب امل�ه�ب داخل الف�سل 

الدرا�سي العادي، اأو فتح اأق�سام داخلية لهم.

    

)11( دعم العمل العربي امل�سرتك يف هذا املجال لتفعيل 

ال�سرتاتيجية من خالل:

 القيام بتن�سيق اجله�د وتعزيز التعاون وال�سراكة بني م�ؤ�س�سات 

رعاية امل�ه�بني واملبدعني يف الدول العربية املتقدمة ن�عًا ما يف 

خرى النا�سئة.  هذا املجال والأ

 الزيارات املتبادلة بني الدول العربية، وتبادل اخلرباء املنظم.

بداع   تطـــ�ير اأدوات ك�ســـف اإقليميـــة، وبرامج اإقليمية لتنمية الإ

ورعاية امل�ه�بني. 

والي�م  واجل�ائز  امل�ســـــابقات  مثل  عربيـــــة  اأن�ســـــطة  اإقامة   

امل�ؤمترات  واإقامة  نرتنت(  )الإ ال�سابكة  على  والب�ابة  العربي 

وال�ر�س وغريها. 

ال�ســـــرتاتيجية  تنفيـــذ  ملتابعـــــة  عربيـــــة  اآليــــة  و�ســــع   

امل�حدة  والربامج  املعايري  وتن�سيق  بداع  والإ للمــــ�هبة  العـــــربية 

الالزمة لرعاية الطلبة امل�ه�بني، ومراجعة ما مت اإقراره وتنفيذه 

منها ومراجعة جتارب الدول العربية يف هذا ال�ساأن.

وخمتلف  املعلمني  وتدريب  عداد  لإ جديدة  اأ�ساليب  تبني   

القائمني على رعاية الطالب امل�ه�بني.

لاللتحاق  العربية  الدول  بناء  لأ الفر�س  من  مزيد  اإتاحة   

واجلامعات  امل�ؤ�س�سات  يف  بداع  والإ امل�هبة  رعاية  بتخ�س�س 

التي تقدم مثل هذه التخ�س�سات وزيادة عدد  العربية  واملعاهد 

هذه امل�ؤ�س�سات.

)12( تفعيل التعاون الدويل يف جمال رعاية املوهوبني 

من خالل: 

هذا  يف  املتط�رة  الدول  مع  الزيارات  تبادل  برامج  اإعداد   

املجال.

ال�ستفادة من التجارب الدولية.  

الت�اأمة وال�سراكة مع امل�ؤ�س�سات ذات الريادة العاملية يف جمال   

رعاية امل�ه�بني واملبدعني.

باملوهوبني  اخلا�سة  الدرا�سية  املناهج  )13( تطوير 

واملبدعني من خالل:

ت�ستند  واملبدعني  امل�ه�بني  للطلبة  وبرامج  مناهج  تط�ير   

والت�جيه  والتجميع،  والت�سريع،  ثراء،  الإ هي:  عنا�سر  اأربعة  اإىل 

اأجل تعريف  6( من  ر�ساد، وميكن الرج�ع اإىل )امللحق رقم  والإ

هذه العنا�سر.

ت�ستجيب  بحيث  امل�ه�بني،  بالطالب  خا�سة  مناهج  بناء   

من  جمم�عة  على  وتركز  طفال،  لالأ املتباينة  للخ�سائ�س 

امل�ستمر،  والتق�مي  والديناميكية  امل�ستمرة  والعمليات  املحددات 

وجتنب احل�س� والتكرار �سمانًا لتحقيق املهارات واملعارف املت�قع 

ملناهج  �سا�سي  الأ واملتطلب  امل�ه�بني.  الطالب  لدى  اكت�سابها 

امل�ه�بني ه� التمايز عن مناهج العاديني، والت��سع والعمق فيها.

ليات التي تفيد يف بناء برامج تعليم الطالب  الـتاأكيد على الآ  

امل�ه�بني انطالقًا من مبادئ واأهداف من بينها: 

طفال امل�ه�بني من احل�س�ل على تعليم منا�سب يراعي  متكني الأ  -

الفروق الفردية وحاجات التعلم املتفردة لكل طفل م�ه�ب.

الفصل السادس: الرؤية واألهداف العامة والسياسات التنفيذية
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بناء مناهج ت�ستجيب مل�ست�ى واأ�سل�ب   -

تعلم الطالب امل�ه�بني.

املف�سل  التعلم  تتيح  بيئة  ت�فري   -

وي�ساير  امل�ه�بني  الطالب  ي�سجع  الذي 

م�ست�يات تفكريهم املركب واملعقد.

اإعطاء ال�قت الالزم لتفاعل الطالب   -

بينهم ومراعاة حاجاتهم  امل�ه�بني فيما 

املعرفية املتفردة ودعمها.

الالزمة  والفر�س  ال�قت  اإتاحة   -

اأقرانهم  مع  للتفاعل  امل�ه�بني  طفال  لالأ

املرحلة  اأو  الدرا�سي،  ال�سف  يف  )�س�اء 

النم�  رعاية  بهدف  وذلك  العمرية( 

الجتماعي ودعمه.

الطالب  من  حمدود  عدد  ا�ستيعاب   -

يف حجرة درا�سة الطالب امل�ه�بني )مبا 

لتح�سني  مثاًل(  طالبًا   15 على  يزيد  ل 

اأ�ساليب ومعدلت التعليم.

خا�سة  درا�سية  مناهج  ت�فري   

بتنمية  ت�سمح  واملبدعني  بامل�ه�بني 

والتخطيط،  الناقد،  التفكري  مهارات 

واتخاذ القرار، واإدارة ال�قت، واملبادرة، 

وال�لء  بالنتماء،  وال�سع�ر  والقيادة، 

اجلديدة،  املعارف  واكت�ساب  لل�طن، 

داء،  الأ يف  والتمّيز  البتكار  على  وت�سجع 

والتعلم  ال�سخ�سية،  املبادرات  وتنمية 

ت�سمينها  عن  ف�ساًل  الذاتي  والنم� 

اأداء  لتق�مي  مط�رة  تق�ميية  �ساليب  لأ

ومهارات التالميذ امل�ه�بني.

التفكري  طرائق  تط�ير  على  الرتكيز   

يكّ�ن  ما  العلمي،  باحل�س  الإميان  وزيادة 

اإيجابية نح� ال�ستف�سار  لديهم اجتاهات 

الدائم والت�ساوؤل والبحث.

الهتمام باملناهج الال�سفية.  

ثـانيـًا: السياسـات 
التنفيذيـة الخـاصـة 

بهيكلية النظام:
واملبدعني  امل�ه�بني  رعاية  جعل   )1(

الرتبية  وزارات  برامج  يف  اأ�سياًل  جزءًا 

والتعليم واإداراتها من خالل:

 اإعادة النظر يف منظ�مة الرتبية والتعليم 

فيما يتعلق با�ستثمار فئة امل�ه�بني وت�فري 

الربامج املتخ�س�سة لهم.

جزًءا  امل�ه�بني  رعاية  برامج  جعل   

رئي�سًا يف برامج وزارات الرتبية �ساأنها يف 

ذلك �ساأن التعليم قبل املدر�سي، والتعليم 

عدادي(  )الإ واملت��سط  البتدائي، 

والثان�ي. 

دارية  الإ الهيــــاكل  تعــــزيز   )2(

الــــم�ه�بني  لرعـــــاية  والتنظـــيمية 

وحدات  على  ت�ستمل  بحيث  واملبدعني 

عن  الك�سف  وحدة  مثل  اخت�سا�سية 

ر�ساد  والإ والت�جيه  واملناهج  امل�ه�بني 

بداع ومهارات التفكري: وتنمية الإ

الرتبية  ب�زارة  مركزية  اإدارة  اإن�ساء   

واملبدعني  امل�ه�بني  لرعاية  والتعليم 

للقيام مبا يلي:

اأدوات  وت�فري  امل�ه�بني  عن  الك�سف   -

�سيق�م  من  وتدريب  عنهم،  الك�سف 

بتطبيقها.

وتط�يرها  املتميزة  املناهج  اإعداد   -

وحتديد �سبل تنفيذها، والعمل على التدريب 

امل�ستمر للمعلمني يف هذا اجلانب.

وت�جيه  اإر�ساد  لعمليات  التخطيط   -

الربامج  واإعداد  واملبدعني  امل�ه�بني 

ر�سادية والتدريب عليها.   الإ

القيام بال�ستفادة من الربامج العاملية   -

بداع وتكييفها مع البيئة  لتنمية امل�هبة والإ

العربية.

الدخ�ل  قبل  امل�ه�بني  معلمي  اإعداد   -

اإىل اخلدمة. 

يتم  التي  ثرائية  الإ الربامج  اإعداد   -

والريادية،  ثرائية  الإ املراكز  يف  تنفيذها 

وبرامج غرف امل�سادر، وبرامج الدرا�سة 

امل�ستقلة.

ح�ل  والدرا�سات  البح�ث  اإعداد   -

امل�ؤ�سرات  ومتابعة  واملبدعني،  امل�ه�بني 

رعاية  يف  التقدم  لقيا�س  الإح�سائية 

بداع. امل�هبة والإ

التن�سيق مع وزارة التعليم العايل ح�ل   

اجلامعات  يف  بداع  والإ امل�هبة  رعاية 

)البكال�ري��س  جازة  الإ برامج  يف  �س�اء 

العليا،  الدرا�سات  برامج  اأو  واللي�سان�س( 

املالئمة  الربامج  بتنفيذ  تق�م  كما 

من  املهمة  املرحلة  هذه  يف  للمبدعني 

مراحل تط�ر املبدعني.

التن�سيق بهدف اإن�ساء اإدارات لرعاية   

العالقة  ذات  ال�زارات  يف  امل�ه�بني 

اأو ال�زارات  برعاية امل�ه�بني واملبدعني، 

ووزارة  ال�سباب،  وزارة  مثل:  رعايتهم،  يف  ت�سهم  اأن  ميكن  التي 

ال�س�ؤون الجتماعية، ووزارة اأو معاهد العل�م والتقنية ... اإلخ.  

من  بداع  والإ للم�هبة  الداعمة  املدر�سية  البيئة  تعزيز   )3(

خالل: 

بداع يف كل مدر�سة. وج�د وحدة خمت�سة بامل�هبة والإ  

العمل على اإعداد ال�سخ�س امل�ه�ب للتعلم ط�يل املدى وتط�ير   

مهاراته الجتماعية.

مكانات التي جتعلهم يحقق�ن  العمل على تزويد امل�ه�بني بالإ  

كادميي. م�ست�يات عالية من التف�ق يف التح�سيل الأ

العمل مع امل�ه�بني على تنمية القدرة على الت�جيه الذاتي؛ وذلك   

ح�سا�س بامل�س�ؤولية وتدريبهم على التكيف  من خالل ت�فري احلرية والإ

مع ال�قت.

رئي�سة  اأربعة مك�نات  امل�ه�بني على وج�د  تعليم  الرتكيز يف   

التط�ير  مع  واملهارات(  املعرفة  حمت�ى  التعلم،  عملية  )املتعلم، 

ربعة. ال�سامل ملجالت املعرفة الأ

تية:  الآ اإحدى اخلدمات  با�ستخدام  امل�ه�بني  الطالب  تعليم   

اخلا�سة  الف�س�ل  اأو  التعليمية،  الف�س�ل  يف  التعليمي  ثراء  الإ

بالعل�م  الهتمام اخلا�س  اأو يف مدار�س خا�سة من خالل  بهم، 

والريا�سيات.

حل  على  ت�ساعد  التي  التفكري  مناذج  تط�ير  على  العمل   

امل�سكالت.

تط�ير امل�اد التعليمية وال��سائط امل�ساعدة.   

العمل على تط�ير مهارات اتخاذ القرار لدى امل�ه�بني.  

اإعداد ال�سخ�س امل�ه�ب للتعلم مدى احلياة من خالل تنمية   

مهارة التعلم الذاتي.

ما  واملبدعني  امل�ه�بني  يف  وال�طنية  القيادة  �سفات  تنمية   

وال�طن،  واملجتمع  �سرة  والأ الذات  نح�  بامل�س�ؤولية  ي�سعرهم 

يجابي نح� كل ما ه� جميل ومفيد لدى  واأي�سًا تنمية ال�سع�ر الإ

امل�ه�بني.

املتباينة،  النظر  وجهات  تقبل  على  امل�ه�بني  قدرات  تنمية   

فكار املتناق�سة واملتعار�سة. وعلى حتمل الأ

تن�يع طرائق التدري�س لت�سمل: املناق�سة، واجلدل، وال�ستقراء،   

وال�ستنتاج، والتعلم املبني على الكت�ساف وحل امل�سكالت.

ن�سطة البتكارية. تخ�سي�س وقت لالأ  

تبني املرونة يف ا�ستخدام اأ�سل�ب التجميع من خالل:  )4(

لبع�س  العاديني  ف�س�ل  عن  امل�ه�بني  الطلبة  فئات  ف�سل   

املدر�سة  داخل  بامل�ه�بني  خا�سة  ف�س�ل  يف  وذلك  املناهج، 

الذاتي  التعّلم  عمليات  على  اعتمادًا  التعجيل  وباإحداث  العادية، 

�سراع بحيث تت�سمن املناهج مزيدًا من  واجلماعي من جهة، والإ

املفاهيم واملبادئ والتعميمات املط�رة من جهة اأخرى.

املتقدمة  للمراحل  بامل�ه�بني  اخلا�سة  املدار�س  اإن�ساء   

وقدرات  عاليًا  حت�سياًل  يظهرون  الذين  الطالب  ل�ستقطاب 

واأ�سل�بها  فل�سفتها  املدار�س  لهذه  اإن  ا�ستثنائية.  وعقلية  اإبداعية 

اإىل  وتهدف  مناهجها اخلا�سة،  ولها  معهم،  التعامل  املنفرد يف 

م�ر واملعلمني يف  اإحداث الربط بني الطالب امل�ه�بني واأولياء الأ

اإطار �سبكة ات�سال جتمعهم جميعًا.

تبني املرونة يف ا�ستخدام  الت�سريع للحالت ال�ستثنائية:  )5(

�ســــراع( ال�سماح للم�ه�بني  يق�ســد بالت�ســـريع التعـلـيـمي )اأو الإ

به  ت�سمح  ح�سبما  التعليمي  ال�سلم  يف  بالتحرك  ال�ستثنائيني 

ومن  ال�سن،  عامل  اإىل  النظر  دون  وا�ستعداداتهم  قدراتهم 

�سيا�سات الت�سريع مايلي:

اأو جتاوز  والقفز  ول،  الأ ال�سف  اأو  الرو�سة  املبكر يف  القب�ل   

املبكر  والقب�ل  الدرا�سية،  املادة  يف  والقفز  والتجاوز  ال�سف، 

والنقاط  والتقدير  الثان�ية،  اأو  )املت��سطة(  عدادية  الإ للمرحلة 

ب�ا�سطة المتحان، ودورات جامعية يف املدر�سة الثان�ية، ودورات 

الزمني  للتق�سري  مكثفة  وبرامج  ُبعد،  عن  والتعليم  املرا�سلة، 

الثان�ية  املبكر)املدار�س  اجلامعي  والقب�ل  الدرا�سية،  لل�سن�ات 

الفصل السادس: الرؤية واألهداف العامة والسياسات التنفيذية
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الداخلية(، وبرنامج البكال�ريا الدولية.

ت�فري خدمات التعليم عن ُبعد.  

امل�ســــاندة  اخلدمات  ت��ســـيع   )6(

من  واملبدعني  للم�ه�بني  الــمقدمة 

خالل:

�سافة  بالإ امل�ساعدة  اخلدمات  ترتيب   

للمدر�سة،  النف�سي  اخلبري  للمعلمني: 

واملن�سق  الرتب�ي،  النف�سي  واملر�سد 

داري احلك�مي، وبع�س امل�ست�سارين يف  الإ

ن�سطة امل�ساحبة. املجال الرتب�ي، والأ

احتياجات النقل وامل�ا�سالت.  

خدمات التغذية.  

خدمات الريا�سة والرتفيه.  

  

للعل�م  ثان�ية  مدار�س  اإن�ساء   )7(

والريا�سيات.

ر�ســـاد  الإ خــدمــات  تــ��سيع   )8(

من  واملبدعني  للم�ه�بني  والـتــ�جيه 

خالل:

ر�ساد  والإ الت�جيه  خدمات  ت�فري   

�سراف  والإ واجلماعي،  الفردي  النف�سي 

ر�ساد  والإ ال�سحية  والرعاية  الجتماعي، 

كادميي. الأ

:)مفه�م  العاطفي  ال�جداين  التعلم   

والتنمية  ك�لبريغ  اأمن�ذج  الذات، 

اخُللقية(. 

القيم  لرتبية  اإن�ساين  منهج  ت�فري   

)العتبارات،  وتعليمها  ال�جدانية 

املعلم  ال�سحرية،  احللقة  القيمي،  املنهج 

ن�ساين(. الإ

التدريب على مهارات القيادة.  

ومعل�مات  الرتب�ي،  الت�جيه  ت�فري   

القب�ل  و�سروط  والكليات  اجلامعات  عن 

يف اجلامعات العاملية.

ت�فري ت�جيه مهني متكامل.   

اإعداد مر�سدين مهنيني متخ�س�سني   

ر�ساد  والإ الت�جيه  خدمات  تقدمي  يف 

للم�ه�بني واملبدعني.

ت�فري الربامج ال�قائية لتاليف حدوث   

امل�سكالت قبل وق�عها.

�سر  ر�ساد والت�جيه لأ ت�فري خدمات الإ  

امل�ه�بني واملبدعني.

ثـالثـــًا: الســيـاســات 
التنفـيذيــة الخــاصــة 
باألسرة والبيئة االجتماعية 

المحيطة:
الداعمة  �سرية  الأ البيئة  تعزيز   )1(

بداع من خالل: للم�هبة والإ

الطالب  بخ�سائ�س  �سر  الأ ت�عية   

ل�سمان  وذلك  واملبدعني،  امل�ه�بني 

اإ�سهامات يف عمليات الك�سف والتعرف.

حتمل  على  امل�ه�بني  اأ�سر  تدريب   

ال�سغ�ط املرتتبة على وج�د طفل م�ه�ب 

�سرة. يف الأ

على  امل�ه�بني  طفال  الأ اأ�سر  تدريب   

واأ�ساليب  امل�ه�بني  مع  التعامل  كيفية 

رعايتهم وتنمية م�اهبهم.

على  امل�ه�بني  طفال  الأ اأ�سر  تدريب   

اأطفالهم  على  �سغ�ط  ت�سكيل  عدم 

التي  العالية  الت�قعات  امل�ه�بني، وجتنب 

ت�ؤدي للكمالية الع�سابية. 

للم�ه�بني  املجتمعي  الدعم  زيادة   )2(

واملبدعني وت��سيعه من خالل:

تعاونية  جه�د  حتقيق  على  العمل   

)معلم�ن،  امل�س�ؤول�ن  فيها  ي�سرتك 

والطالب  مهات،  والأ باء  والآ اإداري�ن( 

امل�ه�ب�ن اأنف�سهم، واملجتمع العام بحيث 

بهذه  اجلميع  من  مبا�سر  اهتمام  يت�فر 

الفئة من الطالب.

من  املايل  والدعم  التربعات  ت�فري   

م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

على  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  حث   

وتقدمي  الكافية  بال�س�رة  امل�ساركة 

اجله�د املتن�عة يف تط�ير رعاية امل�ه�بني 

واملبدعني.

تقدمي اأن�سطة للم�ه�بني يف م�ؤ�س�سات   

املجتمع املختلفة مثل: املتاحف، واملكتبات، 

ومراكز الفن�ن، امل�سانع وغريها. 

الراعية  هلية  الأ اجلمعيات  تط�ير   )3(

بداع من خالل: للم�هبة والإ

الطالب  دعم  جماعات  تك�ين   

املعاونة  جماعات  يف  متمثلة  امل�ه�بني 

الذاتية من بني الطالب اأنف�سهم لي�سارك�ا 

معًا يف معاجلة امل�سكالت والتحديات التي 

خارجها،  اأو  الف�س�ل  داخل  ت�اجههم 

وم�ساركتهم  امل�ه�بني  برعاية  اأ�ساًل  تهتم  ثم جماعات خارجية 

املناطق  يف  حملية  جماعات  اأخريًا  ثم  وممار�ستهم،  وجتاربهم 

احل�سرية والريفية.

هلية،  الأ اجلمعيات  لتط�ير  املجتمع  م�ارد  من  ال�ستفادة   

وت�سجيع اخلرباء واملنظمات املختلفة لدعم هذه اجلمعيات.

م�ر. تك�ين جمم�عات للدعم والرعاية من اأولياء الأ  

حده،  على  م�هبة  كل  لرعاية  متخ�س�سة  جمعيات  اإن�ساء   

وجمعيات لرعاية معلمي امل�ه�بني، واأخرى للمبدعني، وجمعيات 

لدعم اأولياء اأم�ر امل�ه�بني، وغريها من اجلمعيات املتخ�س�سة 

بداع، والعمل على اأن يرعى كل جمعية اأحد  يف ق�سايا امل�هبة والإ

فراد البارزين يف املجتمع.   الأ

رابعـًا: السيـاسـات التنفيذيـة الخـاصة 
بالمعلمين:

امل�ه�بني  رعاية  العاملة يف جمال  )الك�ادر(  طر  الأ ت�فري   )1(

واملبدعني من خالل:

يف  للتخ�س�س  املجال  هذا  يف  املتقدمة  الدول  اإىل  البتعاث   

جمالت رعاية امل�ه�بني واملبدعني املختلفة.   

رعاية  يف  املتخ�س�سة  الب�سرية  )الك�ادر(  طر  الأ اإعداد   

امل�ه�بني واملبدعني. 

تدريب القائمني على الربامج واإعدادهم اإعدادًا منا�سبًا.  

اإعـــداد اخلـبــــراء النـفـ�سـيـني، واملــر�ســديـــن، وامل�سـرفــيــــن   

داريني.   الجتماعيني، والإ

ال�ستفادة من خرباء الرعاية مثل املر�سد احلكيم الذي يقدم   

العام  واملدرب  حمدد،  تقني  جمال  يف  متخ�س�سة  علمية  رعاية 

الذي يقدم خربات اأولية اأ�سا�سية لرعاية امل�ه�بني.

املختلفة  املجالت  يف  العليا  ال�سهادات  حملة  ا�ستقطاب   

لال�ستفادة منهم يف رعاية امل�ه�بني.

للتعامل  العاديني  معلم  وتدريب  امل�ه�بني،  معلم  اإعداد   )2(

اأو  مع حالت امل�هبة يف الف�سل العادي �س�اء من حيث الرعاية 

التعرف من خالل:   

اإعداد كفايات وم�ا�سفات ملعلم امل�ه�بني و حتديد امل�ؤهالت   

واخلربات الالزمة له.

امل�ه�بني  الطلبة  على  للتعرف  متخ�س�سني  معلمني  اإعداد   

واملبدعني والتعامل معهم يف امل�اد الدرا�سية املختلفة.

يف  امل�ه�بني  الطالب  ِف  َتعرُّ على  العاديني  معلمي  تدريب   

ف�س�ل ومدار�س العاديني.

وحتفيزهم  حالة  الإ عمليات  على  العاديني  معلمي  تدريب   

لال�ستفادة منها.

الف�سل  داخل  امل�ه�بني  رعاية  على  العاديني  معلمي  تدريب   

الدرا�سي العادي، ويف املدر�سة العادية.

اجل�ال،  واملعلم  امل�ست�سار  املعلم  عداد  لإ برامج  تط�ير   

لال�ستفادة منهم يف مدار�س العاديني، واملدار�س النائية، ومدار�س 

الريف، ومدار�س البادية. 

رعاية  جمال  يف  امل�سادر  غرف  معلم  عداد  لإ برامج  تط�ير   

امل�ه�بني.

التنفيذية  السـيــاســات  خـامسـًا: 
الخاصة برعاية المجـتـمـع للمـوهـبــة 

واإلبداع:
بداع من خالل: الت�عية الإعالمية للم�هبة والإ  )1(

بداع. حتديد اأهداف الإعالم يف جمال رعاية امل�هبة والإ  

جهزة الإعالمية وبني اجلهات املعنية  و�سع اآلية للتن�سيق بني الأ  

بداع.  برعاية امل�هبة والإ

واملعلمني  والطالب  �سر  الأ ت�ستهدف  ت�عية  بحمالت  القيام   

خرى. وفئات املجتمع الأ

بداع. اإن�ساء م�اقع اإلكرتونية خا�سة بامل�هبة والإ  

الإعالمية،  جهزة  الأ يف  بداع  والإ للم�هبة  وحدات  اإن�ساء   

ذاعة، التلفزي�ن، ال�سحف. الإ

الفصل السادس: الرؤية واألهداف العامة والسياسات التنفيذية
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واملبدعني  للم�ه�بني  مناذج  تط�ير   

ومكت�بة  ومرئية  م�سم�عة  العرب 

جهزة  الأ عرب  لتقدميها  واإلكرتونية 

الإعالمية.

ون�سرات  متخ�س�سة  �سحف  اإ�سدار   

اإعالمية دورية.

ترتكز  وتلفزي�نية  اإذاعية  برامج  بث   

العلمية،  امل�اهب  باأهمية  الت�عية  على 

وغريها  دبية،  والأ والريا�سية،  والفنية، 

من امل�اهب. 

تدريب الإعالميني يف جمالت امل�هبة   

بداع. والإ

وامل�اقف  الجتاهات  تعزيز   )2(

يف  �س�اء  بداع  والإ امل�هبة  نح�  يجابية  الإ

من  العام  املجتمع  اأو يف  الرتب�ي  القطاع 

خالل:

اإيجابية  اجتاهات  تط�ير  على  العمل   

ميتلك�ن  الذين  طفال  الأ جتاه  واإن�سانية 

على  العمل  خالل  من  عالية  قدرات 

ت�سجيعهم وتنمية قدراتهم. 

التدريبية  الربامج  اأ�سل�ب  ا�ستخدام   

وور�س العمل لتغيري اجتاهات العاملني يف 

القطاع الرتب�ي وتعديلها.

املدر�سة  بني  للتعاون  اآلية  اإيجاد   

املثلى  للرعاية  اجلهات  وباقي  �سرة  والأ

للم�ه�بني واملبدعني.

اإ�سدار مزيد من الدوريات العلمية   )3(

بداع من خالل: يف جمالت امل�هبة والإ

علمية  دوريات  ت�فري  على  العمل   

بداع. متخ�س�سة يف جمال امل�هبة والإ

�سر  لالأ عامة  ثقافية  جمالت  ت�فري   

خرى. وفئات املجتمع الأ

من  بداع  والإ امل�هبة  ثقافة  ن�سر   )4(

خالل:

يف  بداع  والإ امل�هبة  ثقافة  ن�سر   

عد كافة. املجتمعات العربية وعلى ال�سُ

ن�سر ثقافة تعليم امل�ه�بني.  

السـيــاسـات  سـادسـًا: 
التنفيذية الخاصة بتحفيز 

رعاية الموهبة واإلبداع:
دعم البحث العلمي يف جمال امل�هبة   )1(

بداع من خالل: والإ

الر�سمية  واملنظمات  امل�ؤ�س�سات  دع�ة   

وغري الر�سمية لطرح امل�سروعات البحثية 

الباحثني  وانتقاء  امل�ه�بني  املدع�مة عن 

جرائها. املدربني لإ

امل�ه�بني  العلمية عن  البح�ث  اإجراء   

من خالل فرق العمل املتكاملة.

التي  البح�ث  باإجراء  الهتمام   

من  وذلك  التجريبي،  املنهج  ت�ستخدم 

للم�ه�بني  الرتب�ية  الربامج  ابتكار  اأجل 

الباحثني على  وتق�ميها. وحث  وتطبيقها 

ن�سبيًا  كبرية  عينات  على  البح�ث  اإجراء 

عينات  ت�ستخدم  التي  امل�ه�بني،  من 

ناث. متكافئة من بني الذك�ر والإ

دعم  على  وحثهم  الباحثني  دع�ة   

واإجراء مزيد من الدرا�سات عن امل�ه�بني 

يف املراحل العمرية املبكرة وعن امل�ه�بني 

الكبار.

يف  متخ�س�سة  بحث  مراكز  ت�فري   

بداع من خالل:  درا�سات امل�هبة والإ

واللقاءات  والندوات  امل�ؤمترات  عقد   -

بتنمية  تتعلق  م��س�عات  ملناق�سة  العلمية 

بداع. امل�هبة والإ

الدرا�سات  نتائج  من  ال�ستفادة   -

والبح�ث.

وال�سرتاك  امل�سابقات  تنظيم   )2(

الدويل:

تنظيم م�سابقات علمية على امل�ست�يني   

امل�اهب  عن  للك�سف  والعربي  ال�طني 

بداعات وخا�سة يف جمال البتكارات  والإ

العلمية.

عقد امل�سابقات ال�سن�ية على امل�ست�ى   

العربي وال�طني.

وامل�سابقات  الختبارات  يف  امل�ساركة   

العل�م  اأوملبياد  مثل:  الدولية 

والريا�سيات.

التن�سيق مع اجلامعات لتعزيز رعاية   )3(

بداع وزيادة الطلب عليها  من  امل�هبة والإ

خالل:

ت�فر  التي  اجلامعية  ق�سام  الأ تط�ير   

برامج ملعلمي امل�ه�بني.

اأق�سام  بني  جامعية  برامج  اإن�ساء   

الرتبية اخلا�سة، وعلم النف�س، واملناهج، 

عداد مهنيني للعمل يف  دارة الرتب�ية لإ والإ

جمال رعاية امل�ه�بني.

وافتتاح  العايل،  التعليم  ب�زارة  امل�ه�بني  رعاية  اإدارة  اإن�ساء   

اأق�سام لها يف اجلامعات.

من  بداع  والإ امل�هبة  لت�سجيع  املخ�س�سة  اجل�ائز  زيادة   )4(

خالل:

داب  والآ الفن�ن  جمالت  يف  للمبدعني  مالية  ج�ائز  تنظيم   

والعل�م.

امل�هبة  برعاية  املتميزين  للمعلمني  مهمة  ج�ائز  تخ�سي�س   

بداع. والإ

ت�فري مزيد من املنح اخلا�سة بامل�ه�بني.  

تقدمي منح للطلبة امل�ه�بني احلا�سلني على الثان�ية العامة.  

جعل تعليم امل�ه�بني جمانيًا واإعفائهم من كافة امل�سروفات   

الطالب  على  املقررة  املدر�سية  وغري  املدر�سية  والر�س�م 

العاديني.

اأ�سر  من  املنحدرين  امل�ه�بني  للطالب  الع�ن  يد  تقدمي    

التي  القت�سادية  الظروف  حل  عن  والبحث  الدخل،  منخف�سة 

بداع والتف�ق اأو تع�قه.  حت�ل دون م�ا�سلتهم يف الإ

عقد امل�سابقات ال�سن�ية على امل�ست�ى العربي وال�طني اأي�سًا.  

متابعة امل�ه�بني بعد انتهاء الدرا�سة:  )5(

املتابعة خالل التعليم اجلامعي.  

املتابعة يف قطاعات العمل املختلفة.  
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ُسبل تنفيذ االستراتيجية ومتابعة تحقيقها

الفصل السادبع
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اإىل  وامل�ساريع  الربامج  هذه  وتنق�سم 

العربي،  امل�ست�ى  على  ول  الأ ق�سمني؛ 

والثاين على امل�ست�ى ال�طني. لقد ر�سمت 

هذه الربامج وامل�ساريع ب�سكل ا�سرت�سادي 

على  العربية  الدول  من  دولة  كل  ي�ساعد 

بت  ُب�ِّ ولقد  بها،  اخلا�سة  الربامج  و�سع 

هذه  اإعداد  يف  ُاعُتِمد  الذي  طار  لالإ تبعًا 

الف�سل  يف   2 )ال�سكل  ال�سرتاتيجية 

يف  ول  الأ حماور:  اأربعة  وفق  اأي  الثاين(، 

واخلطط  ال�سرتاتيجيات  و�سع  جمال 

تنفيذها،  عن  امل�س�ؤولة  واجلهة  ال�طنية 

�سرة، والثالث  م�ر والأ والثاين ح�ل اأولياء الأ

ح�ل املنظ�مة التعليمية وخا�سة املعلمني، 

والرابع يف جمال اأن�سطة املجتمع.

  

ومشـروعـات  بــرامــج 
المستوى  على  نموذجية 

العربي:
حتقق هذه الربامج  وامل�سروعات تطلعات 

بيان الريا�س، وت��سيات امل�ؤمتر ال�ساد�س 

ومن  العرب،  والتعليم  الرتبية  ل�زراء 

تدريجيًا،  حتقيقها  يجري  اأن  املاأم�ل 

م كل  ويق�َّ التحقيق  يتابع هذا  اأن  ويقرتح 

�سنتني خالل مدة ال�سرتاتيجية، اأي قبل 

عام 2025م. واأن ت��سع م�ؤ�سرات لقيا�س 

وتق�م  حتقيقها.  يف  احلا�سل  التقدم 

والعل�م  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 

بالتعاون مع احلك�مات العربية واملنظمات 

قليمية والدولية بتن�سيق تنفيذ الربامج  الإ

وامل�ساريع التالية: 

يف  للعمل  عربية  اأدلة  اإ�سدار   )1(

بداع: جمال رعاية املوهبة والإ

دلة اإىل و�سع اإطار   يهدف اإ�سدار هذه الأ

جمالت  يف  العربية  الدول  يف  للعمل  عام 

بداع فيما يخ�س الطالب واأولياء  امل�هبة والإ

البيئة  مع  يتنا�سب  ومبا  واملعلم،  م�ر  الأ

العربية، كما يهدف اإىل تن�سيق هذا العمل 

م�حدة  مفاهيم  وفق  العربية  الدول  بني 

وعمليات م��سفة وم�ؤ�سرات معتمدة.

دلة وزارات الرتبية  و�ست�ستفيد من هذه الأ

والن�ادي  والتعليم، واجلهات واجلمعيات 

وكذلك  بداع،  والإ امل�هبة  برعاية  املهتمة 

ال�سباب امل�ه�ب�ن على ال�سعيد العربي. 

علـمي  عـربي  مر�ســد  اإن�سـاء   )2(

بداع: للموهبة والإ

لئحة  و�سع  اإىل  امل�سروع  هذا  يهدف 

والعربي  ال�طني  داء  الأ قيا�س  مب�ؤ�سرات 

وا�ستثمار  بداع  والإ امل�هبة  رعاية  يف 

امل�سروع  هذا  يهدف  اأي  خمرجاتها، 

العمل  اأداء  قيا�س  م�ؤ�سرات  حتديد  اإىل 

بداع  ال�طني والعربي يف جمال امل�هبة والإ

ورعايتهما.

انطالقًا  امل�ؤ�سرات  هذه  حتديد   ويجري 

اأو  الدول  خمتلف  يف  املعتمدة  تلك  من 

ف  وُتعرَّ احلقل،  بهذا  املهتمة  املنظمات 

هذه امل�ؤ�سرات وطريقة ح�سابها وعمليات 

امل�سح التي ت�ؤدي لقيا�سها، وقد اأتت وثيقة 

امل�ؤ�سرات  هذه  بع�س  على  ال�سرتاتيجية 

يف ف�سلها ال�سابع.

التجارب  ر�سد  اإىل  امل�سروع  يهدف  كما 

عربي  تقرير  واإ�سدار  والعاملية  العربية 

يف  بداع  والإ امل�هبة  حالة  ي��سح  دوري 

جملة  اإ�سدار  وكذلك  العربي،  ال�طن 

بداع.  عربية للم�هبة والإ

ُسبل تنفيذ 

االستراتيجية 

ومتابعة تحقيقها

النم�ذجية  اأو  ال�سرت�سادية  وامل�ساريع  الربامج  من  جمم�عة  ال�سرتاتيجية  تقدم 

ال�سرتاتيجية،  اأهداف  يحقق  ب�سكل  وامل�ساريع  الربامج  هذه  وانتقيت  لتنفيذها، 

بداع يف الدول العربية،  وبالتايل يحل الق�سايا املطروحة يف جمال رعاية امل�هبة والإ

كما اأنها حتقق - اأي�سًا -الت��سيات ال�سادرة عن امل�ؤمتر ال�ساد�س ل�زراء الرتبية 

والتعليم العرب، وعلى ذلك فاإن هذه الربامج وامل�ساريع تعك�س اأهم ال�سيا�سات التي 

اأتت عليها ال�سرتاتيجية.

جراءات  والإ والـمعــــايري  امل�سطلحـات  تن�ســــيق   )3(

عربيًا:

امل�ست�ى  على  ومفاهيم  تعاريف  و�سع  اإىل  امل�سروع  هذا  يهدف 

العربي يف املجالت الثالثة املهمة التالية:

بداع. تعريف امل�هبة وتعريف الإ  

تعريف امل�ه�ب وتعريف املبدع.  

معايري اكت�ساف امل�ه�ب اأو املبدع.  

جراءات التي يجب اتخاذها لرعاية امل�ه�ب واملبدع. اأن�اع الإ  

جمال  يف  والعربي  ال�طني  العمل  امل�سروع  هذا  من  و�سي�ستفيد 

بداع، وي�ساعد هذا امل�سروع يف تن�سيق هذا العمل، ويف  امل�هبة والإ

التداعم والتعاون ال�طني والعربي على اأ�س�س وا�سحة، ويف تقارب 

املعتمدة  تلك  املعتمدة عربيًا مع  جراءات  والإ واملعايري  التعاريف 

عامليًا.

املوهبة  رعاية  لتنمية  وموؤمترات  ور�س  اإقامة   )4(

بداع عربيًا: والإ

يهدف هذا امل�سروع اإىل تعزيز العمل العربي وتن�سيقه  يف جمال 

بداع، واإىل التداول دوريًا يف التقدم احلا�سل فيه لدى  امل�هبة والإ

يف  والتقنية  العلمية  التط�رات  اآخر  عر�س  واإىل  العربية،  الدول 

هذا احلقل املهم.

اإقامة معار�س وبرامج �سيفية وم�سابقات عربيًا:  )5(

دورية عربية يف جمال  تنظيم معار�س  اإىل  امل�سروع  يهدف هذا 

للطالب  عربية  �سيفية  برامج  و�سع  واإىل  بداع،  والإ امل�هبة 

امل�ه�بني واملبدعني وللمعلمني املخت�سني، كما يهدف اإىل تنظيم 

بداع. م�سابقات عربية يف خمتلف جمالت امل�هبة والإ

بداع على  اإن�ساء بوابة عربية �ساملة للموهبة والإ  )6(

نرتنت(: ال�سابكة )الإ

من اأهداف هذا امل�سروع اأن تك�ن الب�ابة املرجع الرئي�س للم�هبة 

نرتنت(، وتعمل على   بداع يف ال�طن العربي على ال�سابكة )الإ والإ

املجال،  هذا  يف  العاملة  العربية  اجلهات  بني  الت�ا�سل  ت�سهيل 

باأهمية  والت�عية  والدرا�سات،  بحاث  والأ التط�رات  اآخر  وعر�س 

ال�ر�س  مثل  العربية  ن�سطة  الأ ومتابعة  بداع،  والإ امل�هبة  رعاية 

ال�سيفية  والربامج  واجل�ائز  وامل�سابقات  واملعار�س  وامل�ؤمترات 

داء. وم�ؤ�سرات الأ

كما تهدف الب�ابة اإىل عر�س التقدم العاملي يف هذا املجال املهم، 

وعر�س اأبعاد التعاون العربي الدويل.

بداع: تنظيم يوم عربي للموهبة والإ  )7(

العربي  بداع  والإ بامل�هبة  العربي لالحتفال  الي�م  يخ�س�س هذا 

يف  املجتمعي  للتقدم  همية  الأ ذات  والتقنية  العلمية  املجالت  يف 

ع�سر جمتمع املعل�مات واقت�ساد املعرفة، من قبيل عل�م امل�اد 

الف�ساء،  وجمالت  والفيزياء،  ال�راثية،  والهند�سة  اجلديدة، 

وتقنية املعل�مات العربية .. وغريها.

املوهبة  لرعاية  عربية  منوذجية  برامج  اإعداد   )8(

بداع:  والإ

يهدف هذا امل�سروع اإىل اإيجاد برامج من�ذجية عربية يف رعاية 

تنفيذها يف  وي�ستفاد من جتارب  بها،  ي�سرت�سد  بداع  والإ امل�هبة 

بع�س الدول العربية، وي�سهل ن�سرها يف ال�طن العربي، ويقلل من 

تكاليف تطبيقها.

م�سروع ترجمة جمموعة من اأمهات الكتب يف جمال   )9(

بداع:  رعاية املوهبة والإ

يهدف هذا امل�سروع اإىل ت�سجيع الدول العربية على ترجمة الكتب يف 

بداع لكي ت�سبح مرجعًا مفيدًا للمعلمني وللممار�سني  جمال امل�هبة والإ

بداع يف ال�طن العربي. وللباحثني يف جمالت امل�هبة والإ
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)10( م�سروع اإحداث جوائز عربية 

للموهوبني وللمعلمني:

ج�ائز  اعتماد  اإىل  امل�سروع  هذا  يهدف 

العرب  للطالب  العربي  امل�ست�ى  على 

برامج  تتكامل مع   املبدعني  اأو  امل�ه�بني 

العربية،  وال�ر�س  وامل�ؤمترات  امل�سابقات 

العربي  الي�م  يف  اجل�ائز  هذه  وت�زع 

ج�ائز  تعتمد  كما  بداع.  والإ للم�هبة 

املتميزين  العرب  للمعلمني  م�سابهه 

بداع. املخت�سني برعاية امل�هبة والإ

برامج ومشاريع نموذجية 
على المستوى الوطني:

فيما يلي جمم�عة من الربامج وامل�ساريع 

على  تنفيذها  ميكن  التي  النم�ذجية 

العربية.  الدول  يف  ال�طني  امل�ست�ى 

ويحقق تنفيذ هذه الربامج وامل�ساريع جل 

م�ست�ى  ويختلف  ال�سرتاتيجية.  اأهداف 

وعمق تنفيذها من دولة اإىل اأخرى ح�سب 

رعاية  يف  الدولة  بها  متر  التي  املرحلة 

مكانات  الإ وح�سب  بداع،  والإ امل�هبة 

�سارة  الإ وجتدر  فيها.  والب�سرية  املادية 

اإىل اأن هناك دوًل عربية قد اأجنزت بع�س 

هذه الربامج وامل�ساريع.  

وطنية  جهة  اإيجاد  م�سروع   )1(

بداع: لرعاية املوهبة والإ

كل  يف  تك�ن  اأن  اإىل  امل�سروع  هذا  يهدف 

بداع،  دولة عربية جهة ترعى امل�هبة والإ

ا�سرتاتيجية  بر�سم  اجلهة  هذه  وتق�م 

وتتابع  بداع،  والإ امل�هبة  لرعاية  الدولة 

املعنية  اجلهات  كل  مع  العمل  تن�سيق 

لتنفيذ هذه ال�سرتاتيجية.

اأ�سحاب  مع  بالتعاون  اجلهة  هذه  وت�سع 

وامل�سروعات  الربامج  والعالقة  ال�ساأن 

تتابع  كما  بداع،  والإ للم�هبة  ال�طنية 

الدول  باملقارنة مع  الدولة  اأداء  م�ؤ�سرات 

املتقدمة يف هذا املجال.

دفــــع  على  اأي�ســـًا  اجلهة  هـــذه  وتعمل 

التعاون العربي والدويل يف حق�ل امل�هبة 

بداع. والإ

وطنية  ا�سرتاتيجية  ر�سم   )2(

�سمن  بداع  والإ املوهبة  لرعاية 

خطة التنمية الوطنية:

دولة  كل  حيازة  اإىل  امل�سروع  هذا  يهدف 

معتمدة  وطنية  ا�سرتاتيجية  عربية 

هذه  تدرج  واأن  بداع،  والإ امل�هبة  لرعاية 

التنمية  خطط  �سمن  ال�سرتاتيجية 

كما  غريها(.  اأو  )اخلم�سية  ال�طنية 

اأو  الإح�ساء  م�سلحة  متابعة  اإىل  تهدف 

داء  احل�سابات الق�مية مل�ؤ�سرات قيا�س الأ

بداع. ال�طني يف رعاية امل�هبة والإ

روؤية  على  ال�سرتاتيجية  هذه  وت�ستمل 

وبرامج  تنفيذية  و�سيا�سات  واأهداف 

ال�طني  العمل  لتفعيل  وت�سعى  وم�ساريع، 

بداع، ولكل  يف خمتلف جمالت امل�هبة والإ

اجلهات املعنية اأو ذات ال�ساأن اأو امل�سلحة 

هذه  بر�سم  وتق�م  املهم.  احلقل  هذا  يف 

م��س�ع  ال�طنية  اجلهة  ال�سرتاتيجية 

امل�سروع رقم واحد ال�سابق ذكره.

اإن هذه ال�سرتاتيجيات ال�طنية ت�ستاأن�س 

بداع.  بال�سرتاتيجية العربية للم�هبة والإ

متابعة  ال�سرتاتيجيات  هذه  ولتغفل 

تنمية  حقل  يف  ال�طنية  داء  الأ م�ؤ�سرات 

التنمية  يف  وا�ستثمارها  بداع  والإ امل�هبة 

مثيالتها  مع  امل�ؤ�سرات  هذه  ومقارنة 

العاملية.

و�سع ت�سريعات وطنية خا�سة   )3(

بداع: باملوهبة والإ

البيئة  حت�سني  اإىل  امل�سروع  هذا  ي�سب� 

دارية للعمل يف جمال امل�هبة  القان�نية والإ

التعليم  جمالت  يف  وذلك  بداع؛  والإ

هلي والتم�يل، وت��سع  عالم والعمل الأ والإ

تنفيذية  ول�ائح  كاأنظمة  الت�سريعات  هذه 

احلقل.  هذا  يف  ن�سطة  الأ خمتلف  تغطي 

امل�ه�بني  ت�سريعات  جمال  يف  ونحتاج 

ول�ائحها اإىل العديد منها لتغطي: 

وم�ؤ�س�ساتها  الدولة  وم�س�ؤوليات  مهام   

املختلفــــة نحــ� الــــمـ�ه�بني والــمبــــدعني 

وق�ساياهم.   

عن  والك�سف  امل�ه�ب،  تعريف   

امل�ه�بني.

بداع ورعايتهما. نظام للم�هبة والإ  

من  حمددة  ن�سبة  رعاية  على  الن�س   

ن�سمن  وبذلك  املدر�سي،  املجتمع  اأفراد 

حيزًا وا�سعًا ي�سم جميع اأن�اع امل�اهب.

برامج ترب�ية خا�سة لرعاية امل�ه�بني   

اخلا�سة  واملدار�س  التجميع  برامج  مثل 

للم�ه�بني،  الدرا�سي  والت�سريع  ثرائية،  الإ والربامج  بامل�ه�بني، 

ر�ساد. وبرامج الت�جيه والإ

ترعاها  التي  واملدار�س  هلية  الأ واملدار�س  اخلا�سة  املدار�س   

منظمات املجتمع املدين وقيامها بتنفيذ برامج لرعاية امل�ه�بني، 

�سراف الفني من قبل وزارة الرتبية، واأن  واأن تخ�سع براجمها لالإ

ي�سارك تالميذها وطالبها يف مناف�سات القب�ل ملدار�س امل�ه�بني، 

قليمية، والعاملية. وملبياد املحلية، والإ وامل�سابقات والأ

امل�ه�بني  رعاية  جمال  يف  العايل  التعليم  قطاع  دور  حتديد   

واملبدعني.

للتعرف  حديثة  مقايي�س  وو�سع  امل�اهب  عن  الك�سف  برنامج   

عليهم.

ِف املوهوبني: برنامج وطني لَتَعرُّ  )4(

اأن  للغاية، على  امل�ه�بني مهم  لتعّرف  برنامج وطني  اعتماد  اإن 

يبنى هذا الربنامج على التعرف املبكر.

ويجب اأن ي�ستمل هذا الربنامج على ا�ستخدام خمتلف الطرائق 

قران،  التقليدية يف ذلك مثل: مالحظات ال�الدين، وتر�سيحات الأ

ومقايي�س الذكاء، وتر�سيحات املعلمني، والختبارات التح�سيلية، 

وتر�سيح الطالب لنف�سه )الرت�سيح الذاتي(، واختبارات التفكري 

واملقابلة  املقالة،  واختبار  ال�ستعداد،  واختبارات  بداعي،  الإ

ال�سخ�سية، وق�ائم ر�سد اخل�سائ�س ال�سل�كية، وور�س العمل اأو 

العمل امليداين... اإلخ. 

كما ي�ستمل الربنامج على تاأهيل وتدريب امل�ارد الب�سرية الالزمة 

لتنفيذه، وكذلك تخ�سي�س التم�يل الالزم واجلهات امل�س�ؤولة عن 

تنفيذ كل طريقة من هذه الطرائق.

برنامج لتاأهيل املعلمني ومديري املدار�س وامل�سرفني   )5(

بداع: يف جمالت رعاية املوهبة والإ

)اأ( يجب اأن تعمل يف جمال رعاية امل�ه�بني واملبدعني عدة فئات 

واخلربة  التدريب  من  عاٍل  م�ست�ى  على  )الك�ادر(  طر  الأ من 

طفال  لالأ الرعاية  من  رفيع  م�ست�ى  ل�سمان  وذلك  املتميزة، 

امل�ه�بني واملبدعني، وذلك من خالل:

ابتعاث اأعداد منا�سبة من ذوي القدرات العلمية الذين لديهم   

اهتمام ودوافع عالية لرعاية امل�ه�بني، اإىل الدول املتط�رة يف هذا 

املجال للتخ�س�س يف جمالت رعاية امل�ه�بني واملبدعني املختلفة.   

ذات  املتخ�س�سة  الـبـ�سـريــــة  طــــر)الكـــ�ادر(  الأ اإعـــــداد   

طر )الك�ادر(  الكفاية العالية الالزمة لنجاح امل�سروع، واإعداد الأ

امل�ه�بني  الطلبة  مع  التعامل  على  القادرة  املدربة  العلمية 

واملبدعني. 

تدريب القائمني على الربامج واإعدادهم وفق خيارات الرعاية   

)اإثراء، ت�سريع، جتميع(، مثل اإعداد املعلمني واملدربني للربامج 

ثرائية، واملراكز الريادية، وغرف امل�سادر املدر�سية. الإ

اإعداد اجلهاز التدري�سي.  

اإعداد اخلرباء النف�سيني، واملر�سدين، وامل�سرفني الجتماعيني،   

داريني.   والإ

ال�ستفادة من خرباء الرعاية مثل املر�سد الذي يقدم رعاية   

الذي  العام  واملدرب  حمدد،  تقني  جمال  يف  متخ�س�سة  علمية 

يقدم خربات اأولية اأ�سا�سية لرعاية امل�ه�بني.

املختلفة  املجالت  يف  العليا  ال�سهادات  حملة  ا�ستقطاب   

لال�ستفادة منهم يف رعاية امل�ه�بني.

ا�ستقطاب اخلربات املتميزة يف املجال من خمتلف الدول.  

يف  العاملة  )للك�ادر(  طر  لالأ امل�ستدامة  املهنية  التنمية   

م�ؤ�س�سات رعاية امل�ه�بني واملبدعني. 

العاديني  معلم  وتدريب  املوهوبني،  معلم  اإعداد   )2(

للتعامل مع حالت املوهبة يف الف�سل العادي �سواء من 

حيث الرعاية اأو التعرف من خالل: 

اإعداد م�ا�سفات ملعلم امل�ه�بني.  

امل�ه�بني  الطلبة  مع  للعمل  متخ�س�سني  معلمني  اإعداد   

واملبدعني.
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الالزمة  واخلربات  امل�ؤهالت  حتديد   

لختيار معلمي الطالب امل�ه�بني.

يف  للمعلمني  التخ�س�سي  عداد  الإ  

امل�اد الدرا�سية املختلفة.

اإقامة ور�س التدريب امل�ستمر يف اأثناء   

اخلدمة. 

طفال  الأ ريا�س  معلمات  ت�فري   

املتخ�س�سات، ومعلمي املرحلة البتدائية،  

ومعلمي املرحلة الثان�ية. 

العمل على اأن يت�افر لربامج امل�ه�بني   

واملبدعني املعلمات املتدربات على اأ�ساليب 

التعامل مع الطالب امل�ه�بني.

ي  العمل على اأن يك�ن املح�ر الرئي�س لأ  

طفال  برنامج تقدمه املعلمة يف ريا�س الأ

قدرات  واحرتام  الفردية،  الفروق  ه� 

الن�ساط  طفل  لكل  تتيح  واأن  طفل،  كل 

املنا�سب، وتقدمي بع�س الربامج املح�رية 

قدرة  حترتم  واأن  للم�ه�بني،  اخلا�سة 

بداع والبتكار. الطفل على الإ

ال�ستفادة من خربات الدول املتقدمة   

وذلك  امل�ه�بني؛  معلم  اإعداد  يف 

عداد  الإ لربامج  من�ذجني  خالل  من 

الكفايات  على  القائمة  الربامج  ول:  الأ

واملهارات، والثاين: الربامج القائمة على 

�سل�ب  عداد، ويعتمد يف هذا الأ حمت�ى الإ

على تقدمي بع�س املقررات التي تت�سمن 

امل�ه�بني  عن  املعل�مات  من  كافيًا  قدرًا 

وطرائق  وطبيعتهم  وخ�سائ�سهم 

تعليمهم والتعامل معهم. 

تعرف  على  العاديني  معلمي  تدريب   

الطالب امل�ه�بني يف ف�س�ل العاديني.

عمليات  على  العاديني  معلمي  تدريب   

حالة وحتفيزهم لال�ستفادة منها. الإ

رعاية  على  العاديني  معلمي  تدريب   

امل�ه�بني داخل الف�سل الدرا�سي العادي، 

ويف املدر�سة العادية.

عداد وتدريب  اأ�ساليب جديدة لإ تبني   

رعاية  على  القائمني  وخمتلف  املعلمني 

الطالب امل�ه�بني.

عداد املعلم امل�ست�سار،  تط�ير برامج لإ  

يف  منهم  لال�ستفادة  اجل�ال،  واملعلم 

مدار�س العاديني، واملدار�س النائية. 

غرف  معلم  عداد  لإ برامج  تط�ير   

امل�سادر يف جمال رعاية امل�ه�بني.

املوهبة  رعاية  دمج  م�سروع   )6(

والربامـــج  اخلطط  يف  بــداع  والإ

الرتبية  وزارات  يف  التعليمية 

والتعليم:

ال�طنية  امل�ساريع  من  امل�سروع  هذا  يعدُّ 

املهمة يف هذه ال�سرتاتيجية، ويهدف اإىل 

اأن تعمل وزارات الرتبية والتعليم يف الدول 

تنفيذية  برامج  و�سع  اأوًل  على:  العربية 

بداع ومن ثم دمج هذه  لرعاية امل�هبة والإ

وي�سمل  وبراجمها.  خططها  يف  الربامج 

امل�ه�بني  اكت�ساف  اآليات  تبني  ذلك 

وت��سيفهم،  ه�ؤلء  بعد حتديد  واملبدعني 

للرعاية،  حمددة  اإجراءات  اعتماد  ثم 

وكذلك  عليها،  القائمني  تاأهيل  فيها  مبا 

م�ؤ�سرات قيا�س التقدم يف هذا املجال.

وحدات  اإيجاد  الربنامج  هذا  ويتطلب 

ور�سد  امل��س�ع  بهذا  متخ�س�سة  اإدارية 

برامج  وتنفيذ  واعتماد  الالزم،  التم�يل 

حمددة. و�سيك�ن من خمرجات الربنامج 

اأداء  وارتفاع  امل�ه�بني  اأعداد  تزايد 

منظ�مة التعليم العام وتاأثريها يف عملية 

التنمية القت�سادية والجتماعية.

النوادي  اإقامة  حتفيز  برنامج   )7(

واجلمعيات واملنظمات املتخ�س�سة يف 

رعاية املوهبة يف املجالت كافة:

يهدف هذا امل�سروع اإىل زيادة عدد الن�ادي 

يف  املتخ�س�سة  واملنظمات  واجلمعيات 

اأي  عربية،  دولة  كل  يف  بداع  والإ امل�هبة 

هلي والقطاع  اإىل زيادة فعالية املجتمع الأ

دعم  يف  عامة  املدين  واملجتمع  اخلا�س 

بداع وبالتايل البتكار. ورعاية امل�هبة والإ

ويتطلب تنفيذ امل�سروع اإيجاد ح�افز لقيام 

م�سجعة،  ق�انني  واإ�سدار  ن�سطة  الأ هذه 

واإىل اإيجاد برنامج حك�مي للت�عية  بهذا 

املجال.

وت�سهم هذه اجلمعيات والن�ادي يف عملية 

الت�عية، وعملية الرعاية، وعملية التم�يل، 

املنظ�مة  خمرجات  ربط  يف  وكذلك 

التعليمية باملجتمع.

هذه  قيام  الربنامج  هذا  اأهداف  ومن 

العلمية  اأي  كافة  املجالت  يف  ن�سطة  الأ

وخا�سة  والريا�سية،  والفنية  والثقافية 

كرث  الأ تعد  التي  منها  والتقنية  العلمية 

نق�سًا يف ال�طن العربي.

فرادها  لأ �سرة  الأ رعاية  لدعم  وطني  برنامج   )8(

املوهوبني:

�سرة لالنتباه اإىل رعاية اأفرادها  يهدف هذا الربنامج اإىل ت�عية الأ

امل�ه�بني واإىل م�ساعدتها يف اكت�سافهم، ويف اإجراءات رعايتهم، 

ودعمها بامل�ارد التي ت�ساعد على ذلك. كما يهدف الربنامج اإىل 

�سرة باملدر�سة وعالقتها باملنظمات الجتماعية  ت�طيد عالقة الأ

فيما يخ�س اأفرداها امل�ه�بني.

عالمية حول الدور املهم  برنامج وطني للتوعية الإ  )9(

لرعاية املوهبة يف عملية التنمية ال�ساملة:

حتتاج برامج رعاية امل�ه�بني اإىل اإعالم جاد وخمطط له بعناية 

والتف�ق،  بداع  والإ امل�هبة  بق�سايا  للت�عية  وا�سعة  حملة  ليق�د 

ولذلك يجب القيام مبا يلي:

حتديد اأهداف الإعالم يف جمال ق�سايا امل�ه�بني واملبدعني.  

اأهداف  حتقيق  يف  بداع  والإ امل�هبة  اخت�سا�سي  دور  حتديد   

الرعاية من خالل و�سائل الإعالم.

جهزة الإعالمية وبني اإدارات رعاية  و�سع اآلية للتن�سيق بني الأ  

امل�ه�بني واملبدعني. 

ال�ستفادة من و�سائل الت�سال اجلماهريي.  

�سر والطالب واملعلمني  احلمالت الإعالمية التي ت�ستهدف الأ  

خرى. وفئات املجتمع الأ

اإن�ساء م�اقع اإلكرتونية خا�سة بربامج رعاية امل�ه�بني.  

الإعالمية،  جهزة  الأ يف  بداع  والإ للم�هبة  اإدارات  اإن�ساء   

ذاعة، التلفزي�ن، ال�سحف. الإ

ليتم  واإلكرتونية  ومكت�بة  ومرئية  م�سم�عة  مناذج  تط�ير   

جهزة الإعالمية. تقدميها عرب الأ

اإن�ساء قناة اإعالمية متخ�س�سة.  

اإن�ساء �سحيفة متخ�س�سة ون�سرات اإعالمية دورية.  

جهزة الإعالمية. بث اأهداف تعليم امل�ه�بني يف الأ  

باأهمية  الت�عية  على  ترتكز  وتلفزي�نية  اإذاعية  برامج  بث   

من  وغريها  دبية،  والأ والريا�سية،  والفنية،  العلمية،  امل�اهب 

امل�اهب. 

بداع. تدريب الإعالميني يف جمالت امل�هبة والإ  

وعي  اإيجاد  يف  هلية  والأ والر�سمية  امل�ؤ�س�سية  طر  الأ اإ�سهام   

عام باأهمية فئة امل�ه�بني وب�سرورة تقدمي الربامج اخلا�سة بهم 

والرعاية الالزمة لهم.

اإن�ساء برنامج اإعالمي ن�سط.  

)10( بـرنـامـــج التـعــاون مـع املــدار�س املتـميـزة وعـمـل 

بداع: ال�سـراكــات الــالزمــة لرعاية املوهبة والإ

انتقاء  ذلك  يف  مبا  الربنامج،  هذا  اأبعاد   )10 )ال�سكل  يبني 

وتدريب  املناهج،  وت�سميم  لهم،  درا�سية  منح  وتقدمي  الطالب، 

امل�سروع،  ملثل هذا  التم�يل  واأمن�ذج  املدار�س،  واختيار  املعلمني، 

من  امل�سروع  امتداد  ال�سكل  يبني  كما  �سرة.  الأ دعم  اآلية  وكذلك 

مرحلة ما قبل املدر�سة اإىل مرحلة نهاية التعليم الثان�ي.

الفصل السابع: ُسبل تنفيذ االستراتيجية ومتابعة تحقيقها
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تط�ير اختبارات الذكاء والبتكار 

واإدارتهم لنتقاء الطالب 

املالئمني للمدار�س املتميزة.

ت�ضميم �ملناهج

ت�سميم املناهج الدرا�سية لربامج 

بداع  والإ امل�هبة  ومتكني  ت�سجيع 

وت�ساعد املدار�س يف تطبيق هذه 

الربامج.

بر�مج �لتدريب و�لتوظيف 

للمعلمني ومديري �ملد�ر�س يف 

هذه �لرب�مج.

• تدريب املعلمني يف جمال تعليم 
املرخ�سة  املدار�س  يف  امل�ه�بني 

بداع (. )مع التاأكيد على الإ

على  املدار�س  مديري  • تدريب 
قيادة املدار�س.

برنامج م�سرتك جلميع 

الطالب

ما قبل �ملدر�ضة �إىل 

�ل�ضف 3

بع�س ال�سف�ف الدرا�سية 

للطالب امل�ه�بني.

�ل�ضفوف 4 �إىل 12

الرابع  ال�سفني  يف  امل�ه�بني  الطالب  اختيار  • �سيتم 
ول املت��سط لتقدمي رعاية لهم. والأ

لتح�سني  ح�افز  منظ�مة  املدار�س  تطبق  اأن  يجب   •
داء. الأ

الطالب  اإق�ساء  عدم  ل�سمان  ت�جداآليات  اأن  • يجب 
املحرومني اقت�ساديًا واجتماعيًا عن برامج امل�ه�بني.

�ختيار �ملد�ر�س

و�سع املعايري التي تلتزم بها املدار�س 

وتتابع  ال�سراكة،  برنامج  قبل  من 

التزامتها امل�ستمر باملعايري.

�أمنوذج �لتمويل

من  املدار�س  اإىل  التم�يل  منح 

ب�سكل  وذلك  ال�سراكة،  برنامج 

مبا�سر اأو غري مبا�سر من خالل 

مت�يل الطالب / املعلمني.

مور وحدة دعم �أولياء �لأ

ولياء اأم�ر طالب  تقدمي الدعم لأ

املرحلة  اجتياز  يف  مل�ساعدتهم 

النتقالية واحلفاظ على انخراط 

اأبنائهم يف عملية التعلم.

�سف�ف درا�سة م�سرتكة 

جلميع الطالب.

�نتقاء و�ختيارهم �لطالب

�ل�ضر�كة مع �ملد�ر�س �ملتميزة

الشكل)10( برنامج ال�سراكة مع املدار�س املتميزة - نظرة عامة

التعليم  مع  للتن�سيق  )11( برنامج 

العايل:

التن�سيق  زيادة  اإىل  الربنامج  يهدف هذا 

يف  العايل  والتعليم  العام  التعليم  بني 

مثل:  بداع،  والإ امل�هبة  رعاية  جمالت 

لرعاية  متخ�س�سة  وحدات  اإقامة 

وزيادة  اجلامعات،  يف  بداع  والإ امل�هبة 

احلقل،  هذا  يف  والدرا�سات  البح�ث 

قامة املعاهد العليا اخلا�سة بامل�ه�بني  ولإ

على  الطلب  لزيادة  وذلك  واملبدعني، 

خمرجات التعليم العام امل�ه�بة.

الربامج  لو�سع  )12( برنامج 

ثرائية وتنفيذها: الإ

اآليات  تبني  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 

اإثرائية للطالب امل�ه�بني واملبدعني وفق 

اأف�سل املمار�سات العاملية، ويبني )ال�سكل 

مثل:  املمار�سات،  هذه  لبع�س  مثاًل   )11

الربامج ال�سيفية، وامل�سابقات واجل�ائز، 

والتعليم ما بعد الدوام املدر�سي.

خدمـات  اإن�ساء  )13( م�سروع 

ال�سابكة  على  وطنيـة  اإلكرتونيـة 

نرتنت(: )الإ

يهدف هذا امل�سروع اإىل تقدمي ال�ست�سارات 

واملبدعني  للم�ه�بني  املتخ�س�سة  الرتب�ية 

يف  والرتب�يني  وللمعلمني  اأم�رهم  واأولياء 

الق�سايا املتعلقة يف امل�هبة ورعايتها، وذلك 

الهاتف  اأو  نرتنت(  )الإ ال�سابكة  خالل  من 

اجل�ال )املحم�ل(. وكذلك تقدمي املعل�مات 

خبار اخلا�سة بهذا احلقل،  والدرا�سات والأ

فكار  الأ لتط�ير  خدمات  تقدمي  وكذلك 

ر�ساد. البتكارية، وخدمات الت�جيه والإ

قليمية والدولية:  برنامج التعاون مع املنظمات الإ  )14(

املنظمات  مع  التعاون  ل  ُيفعٍّ هادف  برنامج  اعتماد  املفيد  من 

امل�هبة  رعاية  لتح�سني  بجه�د  تق�م  التي  والدولية  قليمية  الإ

مم املتحدة للرتبية  بداع، مثل برنامج الرتبية لدى منظمة الأ والإ

�سالمية للرتبية والعل�م  والعلم والثقافة (UNESCO) واملنظمة الإ

العربي للطف�لة والتنمية، ومكتب  (ISESCO) واملجل�س  والثقافة 

امللكية  حلق�ق  العاملية  واملنظمة  اخلليج،  لدول  العربي  الرتبية 

 .(WIPO) الفكرية

وامل�سابقات  املعار�س  يف  امل�ساركة  على  الربنامج  ي�ستمل  كما 

يف  املتخ�س�سة  والدولية  قليمية  والإ العربية  ال�سيفية  والربامج 

بداع، مثل معر�س جنيف العاملي للمخرتعني ومعر�س  امل�هبة والإ

 .(ISEF) اإنتل الدويل للعل�م والهند�سة

ثرائية الشكل ) 11( الربامج الإ

املرحلة 

البتدائية

املرحلة املت��سطة 

والثان�ية

برامج ما بعد الدوام املدر�سي:

.12 اإىل   4 من  الدرا�سية  ال�سن�ات  • تغطي 
على  الربنامج  يف  الطالب  اهتمام  اأ�سا�س  على  القب�ل  • يتم 

اأ�سا�س اأدائه.

الربامج ال�سيفية:

.12 اإى   4 من  الدرا�سية  ال�سن�ات  • تغطي 
حتم�سه. ومدى  الطالب  قدرات  اأ�سا�س  على  القب�ل  • يتم 

امل�سابقا ت واجل�ائز:

الطالب. لكل  املجاين  • الدخ�ل 

جلميع  اأب�ابها  تفتح  التي  • الربامج 
خرى( الطالب )من املدار�س واملدار�س الأ

جمم�عة  من  الطالب  انتقاء  • يتم 
وىل من  الطالب الناجحني يف املرحلة الأ

اختبارات.

ف�ق  ال�احد  الربنامج  بناء  اأي�سًا  • ميكن 
خر- ومثال على ذلك: الآ

برامج ما بعد الدوام املدر�سي تف�سى 

بالطالب اإىل امل�ساركة يف م�سابقة على 

امل�ست�ى ال�طني.

ثرائية الربامج الإ

17 41012 ال�سف�ف

)15( برنامج تهيئة املوهوبني للقيادة:

يبني )ال�سكل12( عدة ممار�سات وبرامج ُتعتمُد - عادة - لتهيئــة 

ليك�ن�ا  الثان�ية  املرحلة  بعد  ال�سباب  والـــمبدعني  الـــم�ه�بني 

مثل:  جمتمعهم،  يف  ال�ساملة  التنمية  عملية  يف  فاعلني  قياديني 

برامج املنح وبناء املهارات وال�ظائف التدريبية امل�ؤقتة والت�جيه 

.(Mentors) من خالل م�سرفني خمت�سني
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 • اإعطاء منح للطالب للم�ه�بني يف جمالت علمية خمتلفة 

الرئي�سية،مثل: مهارتهم  لبناء  فر�سة  للطالب  الدورات  • متنح 
• دورات  لغ�ية يف بلدان اأخرى. 

التجارية.  عمال  الأ •  دورات 
يتعلم�ا ان  للطالب  ميكن  حيث  بحثية   عمل  ور�س   / • ندوات 

 من خبري يف حق�ل تخ�س�س معينة، واأن يعر�س�ا اأعمالهم. 

• ال��سل بني برنامج القيادات ال�سابة مع اأ�سحاب العمل الدوليني 
لت�فري ال�ظائف ال�سيفية املرتبطة بتخ�س�س الطالب. 

وتقدمي  لل�ظائف،  نرتنت(  )الإ ال�سابكة  على  م�قع  يت�سمن   •
معل�مات  عن املقابالت  واملهن وال�ظائف للطالب. 

يرعاهم  الذين   القياديني  ال�سباب  جمم�عات  بني  الربط   •
برنامج القيادات ال�سابة،و�سخ�س من جامعتهم يق�م بدور الت�جيه 

والرعاية، على اأن يك�ن متخ�س�سًا يف حقل  يتعلق بدرا�ستهم. 

اجتماعات  ب�سكل منتظم يف  واملعلمني  الطالب  التفاعل بني  • يتم 
ثنائية و جماعية.

الشكل )12( برنامج القيادات ال�سابة

برنامج �ملنح

بر�مج بناء 

�ملهار�ت

�لوظائف 

�لتدريبية �ملوؤقتة

والتعليم.  الرتبية  •  وزارة 
العايل.  التعليم  • وزارة 

• اجلامعات. 
الكربى.  • ال�سركات 

ال�طنية.  • اجلامعات 
• منظمات التبادل الثقايف ببلدان 

اأجنبية. 

الكربى.  • ال�سركات 
لها  منتقاة  دولية  �سركات   •

ت�اجد يف الدولة. 

النــا�سئة  ال�سغرية  • ال�سركات 
الــعـلــ�م/حا�ســنــــات  وحـدائــق 

العل�م.

جامعات  من  التدري�س  هيئة   •
وطنية. 

قطاع  يف  بــــارزة  قيــــادات   •
يف  يعمل�ن  عمال  والأ التجـــارة 

�سركات كربى.

نقابية.  و  مهنية  • هيئات 

�لتوجيه و �لتلمذة

اخلا�س  القطاع  مع  والتعاون  التن�سيق  )16( برنامج 

نتاج واخلدمات(: )فعاليات الإ

لرعاية  املمار�سات  اأف�سل  بع�س  باخت�سار   )13 )ال�سكل  ي�سف 

امل�ه�بني واملبدعني بالتعاون مع القطاع اخلا�س لتهيئتهم لبيئة 

العمل املنتج ولتح�يلهم من طالبي فر�س عمل اإىل م�لدي فر�س 

العربي حاليًا، ويعتمد ذلك على  ال�طن  عمل، وهذا ما يحتاجه 

�سهام يف منظ�مة البتكار ال�طنية وممار�سة البتكار  ت�جيههم لالإ

حتديد  على  الربنامج  هذا  وي�ستمل  املجتمع.  حاجات  ح�سب 

طراف  والأ امل�ستهدفة،  للمجم�عة  املحتمل  والتاأثري  احلاجات، 

اأف�سل  وتط�ير  ال�عي  برفع  القيام  ثم  امل�ساركة،  اأو  املعنية 

املمار�سات واإجراء التدريب العملي واإقامة ال�ر�س الالزمة.

�لو�ضف�ل�ضركاء �ملحتملون

نتاج واخلدمات( الشكل )13(:  برنامج التن�سيق والتعاون مع القطاع اخلا�س )فعاليات الإ

كوريا �جلنوبية

البتكار. قيمة  ب�ساأن  املعل�مات  • ن�سر 
الالزمة  وامل�ارد  الت�سال  قن�ات  • ت�فري 

للح�س�ل على املعل�مات العامة ب�ساأن 

كيفية تعزيز البتكار.

املناخ  لتقييم  ت�سخي�سية  اأدوات  • عر�س 
احلا�سن لالبتكار.

العمل. م�قع  يف  البتكار  قيمة  • فهم 
لتحفيز  البتكار  ا�ستعمال  كيفية  • تعلم 

داء. حت�سني الأ

�ملجموعة �مل�ضتهدفة �ملحتملة /موظفون/ �ضركات

�حلاجات 

�ملحتملة

رفع �لوعي

ن�ضاطات ممكنة 

�لتنفيذ

باأف�سل  املتعلقة  امل�اد  يف  • امل�ساركة 
املمار�سات الدولية من اأجل حت�سني 

املناخ احلا�سن لالبتكار.

باأف�سل  املتعلقة  امل�اد  • تكييف 
املمار�سات بني ال�سركات.

للمنظمات  كمثال  ال�سركات  • تت�سرف 
خرى. الأ

البتكارية  بامل�سارات  امل�ظف�ن  • ينتقل 
اإىل منازلهم وعائالتهم.

�لتاأثر �ملحتمل

للمجموعة 

�مل�ضتهدفة

تطوير �أف�ضل 

�ملمار�ضات

    • امل�ساعدة يف تطبيق امل�اد املتعلقة 

باأف�سل املمار�سات.

- ت�سليم وحدات التدريب.

- ت�سميم خطة عمل لل�سركات من اأجل 

حت�سني مناخ البتكار ا�ستنادًا اإىل النتائج 

الت�سخي�سية.

�سركات القطاع اخلا�س والعام.
طر�ف  �لأ

�ملعنية

�إجر�ء 

�لتدريب

 وور�س �لعمل

تطبيق  فيه  ميكن  الذي  ال�سياق  • ي�فر 
املهارات اجلديدة ومزاولتها.

ح�افز  تقدم  التكاليف:  ت�فري  اإمكانية   •
مغرية لل�سركات التي ت�ستهدف الربح لكي 

ت�سارك.

�لتقييم

�لو�ضف

مراحل تنفيذ االستراتيجية:
تنفذ ال�سرتاتيجية وفق ثالث خطط خم�سية، متثل ثالث مراحل 

1447هـ/2025م، كما  امل�ستقبلية  الروؤية  اإىل  لل��س�ل  ال�سعي  يف 

ه� م��سح يف )ال�سكل 14(. وتختلف طبيعة اخلطط اخلم�سية مع 

بداع. وب�سكل  اختالف تقدم الدول يف جمالت رعاية امل�هبة والإ

عام، ت�ستمل اخلطط اخلم�سية على ما يلي:

وىل )مرحلة التهيئة(: اخلطة اخلم�سية الأ  

امل�هبة  ترعى  بيئة  اإىل  لل��س�ل  متهد  وم�ساريع  برامج  على  ت�ستمل 

بداع وت�ؤ�س�س لهذه البيئة ك��سع ال�سرتاتيجية ال�طنية، وحتديد اأو  والإ
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الفصل السابع: ُسبل تنفيذ االستراتيجية ومتابعة تحقيقها

اإن�ساء اجلهة امل�س�ؤولة عن متابعتها، واإعداد 

امل�ه�بني،  معلمي  وتاأهيل  طر)الك�ادر(  الأ

بهم،  اخلا�سة  املدار�س  لبناء  والتخطيط 

ال��سع  ودرا�سة  البح�ث  اإجراء  يف  والبدء 

الراهن والق�سايا، والبدء يف برامج الت�عية 

وو�سع  والبتكار،  بداع  والإ امل�هبة  باأهمية 

الربامج،  حمت�ى  واإعداد  الك�سف،  مقايي�س 

والبدء يف م�ساريع تنفيذية.

اخلطة اخلم�سية الثانية )مرحلة   

التنفيذ(:

�سا�سية  الأ الربامج  تنفيذ  على  وت�ستمل 

على  فت�ستمل  بداع  والإ امل�هبة  لرعاية 

ويجري  بداع،  والإ امل�هبة  رعاية  يف  التقدم 

خاللها تنفيذ برامج وم�ساريع طم�حة مثل 

وتطبيق  امل�ه�بني،  اكت�ساف  اآليات  تعميق 

بامل�ه�بني  اخلا�سة  اجلديدة  املناهج 

رعاية  لدعم  برامج  وتنفيذ  واملبدعني، 

ال�سراكة  وبرامج  للم�ه�بني،  �سرة  الأ

وبرامج  واملدر�سة  �سرة،  والأ املدار�س  مع 

الت�سريع والتجميع،... اإلخ.

اخلطة اخلم�سية الثالثة )مرحلة   

هداف(: التاأثري اأو حتقيق الأ

العامة  هداف  الأ حتقيق  فيها  ويجري 

التحقيق  هذا  وتاأثريات  لال�سرتاتيجية 

والتنمية  احل�ساري  النه��س  عملية  على 

للدول  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية 

للرقي  ت�سعى  املرحلة  هذه  اأن  اأي  العربية، 

يف  دورها  وتعميق  بداع  والإ امل�هبة  برعاية 

والجتماعية  القت�سادية  التنمية  عملية 

املعار�س  يف  امل�ساركة  ويف  والثقافية، 

اخلا�سة  العاملية  واملنتديات  وامل�سابقات 

بداع.  بامل�هبة والإ

�سارة اإىل اأن لكل دولة طبيعتها  وجتدر الإ

اختالف  وثمة  واأولياتها.  ومق�ماتها 

رعايتها  جمال  يف  العربية  الدول  بني 

قطع  قد  فبع�سها  واملبدعني،  للم�ه�بني 

التنفيذ كما  �س�طًا جيدًا ويعدُّ يف مرحلة 

يت�سح يف )ال�سكل 14(.

والتقويم   االستراتيجية  تنفيذ  متابعة 
المستمر لهذا التنفيذ:

بداع يف التعليم  اإن مدة تنفيذ ال�سرتاتيجية العربية للم�هبة والإ

هذه  تنفيذ  يتابع  اأن  من  ولبد  2025م،  عام  حتى  متتد  العام 

واأهدافًا  روؤية  ال�سرتاتيجية  حددت  لقد  دوريًا.  ال�سرتاتيجية 

عامة و�سيا�سات تنفيذية واإجراءات، كما اقرتحت برامج وم�ساريع 

قيام  املاأم�ل  من  وال�طني  العربي  امل�ست�يني  على  ا�سرت�سادية 

كل من الدول العربية بتبني املنا�سب لها من الربامج وامل�ساريع 

املقرتحة، وو�سع وثائق تف�سيلية خا�سة بكل م�سروع متبنى، ثم 

العمل على تنفيذ هذه امل�ساريع. وقد ا�ستملت هذه ال�سرتاتيجية 

لنتقاء  العربية  للدول  منهجية  مقرتح  على  رقم4(  )امللحق 

امل�ساريع املنا�سبة، وعلى اأمن�ذج ل�سياغة وثيقة م�سروع. 

ومن ال�سروري اإقامة ور�سة عمل عربية كل �سنتني ملتابعة التنفيذ. 

كما �ستق�م املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل�م بتط�ير هذه 

ال�سرتاتيجية وفق امل�ستجدات العربية والعاملية ب�سكل دوري. 

داء  ول ميكن تقييم تنفيذ ال�سرتاتيجية دون اعتماد م�ؤ�سرات الأ

وقيا�س هذه امل�ؤ�سرات. تبني الفقرة التالية بع�س هذه امل�ؤ�سرات. 

يف  وجمعها  ال�طني  امل�ست�ى  على  املقرتحة  امل�ؤ�سرات  قيا�س  اإن 

الجتماع  بها  اأو�سى  التي  ليات  الآ من  عربية  معل�مات  قاعدة 

امل�ؤ�سرات  لئحة  وتعدُّ  العرب،  والتعليم  الرتبية  ل�زراء  ال�ساد�س 

م�ؤ�سرات  باإ�سافة  ا�ستكمالها  ميكن  العمل  لهذا  منطلقًا  التالية 

عاملية اأخرى مع تط�ر تنفيذ ال�سرتاتيجية.

مؤشرات قياس تقدم الدول في رعاية 
الموهبة واإلبداع:

تنفيذ  متابعة ح�سن  وبهدف  قيا�سه ميكن حتقيقه،  ما ميكن  اإن 

ال�سرتاتيجية ل بد من اعتماد م�ؤ�سرات تقي�س مدى ال��س�ل اإىل 

هداف امل��س�عة. ومن هذه امل�ؤ�سرات على �سبيل املثال: الأ

الشكل )  14 (: يجري حتقيق الروؤية امل�ستقبلية من خالل ثالث خطط خم�سية متتالية

�لروؤية 

�مل�ضتقبلية

1447 هـ

2025 م

�خلطة �خلم�ضية 

وىل �لأ

�خلطة �خلم�ضية 

�لثانية

�خلطة �خلم�ضية 

�لثالثة

مرحلة التهيئة

مرحلة التنفيذ

مرحلة التاأثري 

هداف وحتقيق الأ

2019م 2024م2014م2009م

وج�د خطط ا�سرتاتيجية وطنية.  

معدلت الذكاء ال�طنية والق�مية.  

ن�سب الطالب امل�ه�بني واملبدعني ال�طنية والق�مية املكت�سفة   

وامل�ستهدفة.

معدلت الزيادة يف معدلت الذكاء ويف ن�سب امل�ه�بني.  

الدولية  وامل�سابقات  الختبارات  لنتائج  الدويل  الرتتيب   

كاأوملبياد الريا�سيات والعل�م.

الفنية  الخت�سا�سات  خمتلف  على  امل�ه�بني  اأعداد  ت�زيع   

والريا�سية والعلمية ... اإلخ.

التعليم  امل�ه�بني على خمتلف مراحل  الطالب  اأعداد  ت�زيع   

بدءًا من مرحلة ما قبل املدر�سة وحتى املرحلة الثان�ية.

بداع. وج�د دورات تعليم وتدريب يف جمالت امل�هبة والإ  

ثرائية(. بداع )الإ م�ؤ�سرات ج�دة برامج رعاية امل�هبة والإ  

املناطق  م�ست�ى  على  املت�ازنة  التنمية  قيا�س  م�ؤ�سرات    

بداع. واملحافظات للم�هبة والإ

بداع من�س�بة اإىل  ن�سب ال�سرف املايل على رعاية امل�هبة والإ  

ميزانيات التعليم )اأو الناجت املحلي الإجمايل(.

للطلبة  ون�سبتها  واملبدعني  امل�ه�بني  مدار�س  ف�س�ل  عدد   

امل�ستهدفني واملكت�سفني.

عدد الن�ادي واجلمعيات واملنظمات ال�طنية يف حقل امل�هبة   

بداع وعدد اأع�سائها. والإ

عدد اجل�ائز ال�طنية والقطاعية وقيمها.  

بداع. عدد املعلمني واملر�سدين املخت�سني برعاية امل�هبة والإ  

بداع. عدد البح�ث والدرا�سات يف جمال امل�هبة والإ  

بداع. عدد املجالت والكتب ال�سادرة يف حقل امل�هبة والإ  

م�ؤ�سرات ح�ل �سفات امل�ه�بني.  

واجل�ائز  العاملية  واملعار�س  املناف�سات  يف  امل�ساركة  ن�سبة   

املحققة.
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)1( بيان الرياض وتوصيات المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم العرب 

واإلبداع الموهبة  لرعاية  العلمية  )2( المبادئ 

)3( نماذج من التجارب الدولية في مجال رعاية الموهوبين والمبدعين

انتقائه ومنهجية  مشروع  وثيقة  )4( صياغة 

المرجعية بالدراسات  )5( قائمة 

األساسية المصطلحات  )6( قائمة 

المالحـــق
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بيان الرياض وتوصيات المؤتمر السادس 
لوزراء التربية والتعليم العرب

الملحق رقم )1(
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من  مزيدًا  يتطلب  ما  املعا�سر  تاريخها  يف  وحتديات  مب�ؤثرات  العربية  مة  الأ »متر 

امل�ه�بة  الكفاءات  على  والتناف�س  املعرفة  على  القائم  القت�ساد  على  الرتكيز 

واملبدعة يف �ستى املجالت، لذا فاإن وزراء الرتبية والتعليم يف البالد العربية اأكدوا 

يف م�ؤمترهم ال�ساد�س الذي عقد مبدينة الريا�س، برعاية كرمية من خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبداهلل ابن عبدالعزيز اآل �سع�د،حفظه اهلل،  ي�مي 23-24 �سفر 

الهتمام  املرحلة على  العمل يف هذه  2008م، وج�ب  مار�س   2-1 امل�افق  1429هـ 

وم�اجهة  التنمية  لدعم  ا�سرتاتيجيًا  خيارًا  ذلك  وجعل  بداع،  والإ امل�هبة  برعاية 

التحديات  اأن  مدركني  الدولية،  املتغريات  تفر�سها  التي  والتحديات  امل�ؤثرات 

القت�سادية التي مير بها العامل لها اأثارها الكبرية على دول املنطقة، واأن ال�ستثمار 

يف القدرات الب�سرية امل�ه�بة واملبدعة خيار حتمي لدعم منظ�مة التنمية امل�ستدامة 

للمجتمعات القائمة على املعرفة. كما يلتزم وزراء الرتبية والتعليم يف البالد العربية 

اأ�سا�سيتني  ركيزتني  باعتبارهما  اهتمام  من  ت�ستحقه  ما  بداع  والإ امل�هبة  باإيالء 

الب�سرية امل�ه�بة  من ركائز الرتبية والتنمية، وذلك من خالل اكت�ساف الكفاءات 

واملبدعة يف البالد العربية ورعايتها وا�ستثمار قدراتها، وو�سع خطط ا�سرتاتيجية 

تتنا�سب مع طبيعة التحديات التي ت�اجهها املجتمعات العربية، وتبادل اخلربات يف 

خرى لتحقيق تط�ر �سامل وتنمية  هذه املجالت مع ال�ستفادة من جتارب الدول الأ

م�ستدامة يف وطننا العربي«. 

توصيات المؤتمر السادس 
والتعليم  التربية  لوزراء 

العرب:
�سدر عن امل�ؤمتر ال�ساد�س ل�زراء الرتبية 

والت��سيات  الت�جهات  العرب  والتعليم 

العربية  ال�سرتاتيجية  بخ�س��س  التالية 

بداع: للم�هبة والإ

التوجهات:
العربية  ال�سرتاتيجية  تراعي  اأن   

ال�اقع  بني  الت�ازن  بداع  والإ للم�هبة 

والطم�ح.

اإثراء ال�سرتاتيجية بالتجارب العاملية   

املبدعني  بني  الت�ا�سل  وتعزيز  الناجحة 

وتفعيلها على اأر�س ال�اقع.

ت��سيات  متابعة  عملية  تك�ن  اأن   

يتم  حتى  مرحلية  ب�س�رة  امل�ؤمترات 

التمكن من و�سع م�ؤ�سرات دقيقة لتق�مي 

تنفيذها.

عن  للك�سف  املبكر  التدخل  اأهمية   

امل�ه�بني.

اأن تق�م الدول بتزويد املنظمة العربية   

بتجاربها الرائدة واملتميزة لتق�م املنظمة 

الـدول  علـى  وت�زيعها  ن�سرها  يف  بدورها 

العربية.

ملالمح  وا�سح  ت�س�ر  و�سع  �سرورة   

امل�ه�ب وم�ا�سفاته.

وو�سع  امل�ه�بني  مدار�س  ت��سيف   

اآليات متكاملة لها.

اأن تعمل الدول العربية على ال�ستفادة   

الت�ا�سل  وتعزيز  املهاجرة  اخلربات  من 

معها.

بيان الرياض 
للموهبة 

واإلبداع:      

التوصيات:
اأوًل: تـو�سيـــات مـوجهــــة اإىل الـــــدول العربية:

دع�ة الدول العربية اإىل و�سع خطط وطنية لرعاية امل�هبة   )1(

بداع �سمن اخلطط والربامج التنم�ية ال�ساملة وتلك اخلا�سة  والإ

بالرتبية والتعليم وفق الت�سريعات اخلا�سة بكل دولة.

بداع  قيام وزارات الرتبية والتعليم بن�سر ثقافة امل�هبة والإ  )2(

مهات  والأ �سر  الأ على  الرتكيز  مع  العديدة  املجتمع  قطاعات  يف 

بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة وخا�سة و�سائل الإعالم.

مع  �سراكات  بعقد  والرتب�ية  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  قيام   )3(

القطاع اخلا�س وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين من اأجل اإعداد ومت�يل 

بداع. برامج م�سرتكة لرعاية امل�هبة والإ

املعلمني  اإعداد  ومعاهد  العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  دع�ة   )4(

براجمها،  يف  بداع  والإ للم�هبة  مقررات  اإدراج  اإىل  وتدريبهم 

اإ�سافة اإىل ا�ستحداث برامج جامعية واإعداد اأبحاث علمية وت�فري 

بداع. بيئات داعمة يف جمالت امل�هبة والإ

املهنية  الكفايات  بتحديد  والتعليم  الرتبية  وزارات  قيام   )5(

وا�ستحداث ح�افز  اأثناء اخلدمة  وتدريبهم يف  امل�ه�بني  ملعلمي 

خا�سة بهم.

دع�ة الدول العربية اإىل تنظيم ملتقيات م�سرتكة للم�ه�بني   )6(

والدولية  العربية  املناف�سات  يف  وامل�ساركة  العرب  واملبدعني 

اخلا�سة بهم يف خمتلف املجالت.

قيام وزارات الرتبية والتعليم بتنفيذ برامج وطنية للك�سف   )7(

املبكر عن امل�ه�بني واملبدعني من خالل اأدوات واآليات ومقايي�س 

عن  الك�سف  اأ�ساليب  دليل  من  بال�ستفادة  ومنا�سبة،  فعالة 

امل�ه�بني املعد من قبل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل�م.

للرتبية  العربية  املنظمة  اإىل  موجهة  تو�سيات  ثانيًا: 

والثقافة والعلوم:

تنفيذية  وخطة  بداع  والإ للم�هبة  عربية  ا�سرتاتيجية  و�سع   )1(

فادة منها يف اإعداد اخلطط ال�طنية للدول العربية. لالإ

امل�ه�بني  عن  الك�سف  اأ�ساليب  دليل  وحتديث  تط�ير   )2(

واملبدعني يت�سمن تعاريف اإجرائية واآليات لتق�مي اأداء امل�ه�بني 

واملبدعني يف �س�ء الدرا�سة التي اأعدتها بهذا اخل�س��س، على اأن 

ي�سمل الدليل معايري مهنية ملعلمي امل�ه�بني واملبدعني.

لت�سهيل  بداع  والإ للم�هبة  متكاملة  بيانات  قاعدة  اإن�ساء   )3(

العمل على تبادل اخلربات العربية والدولية.

الملحق رقم)1(: بيان الرياض وتوصيات المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم العرب
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ن�سبة  وكانت  البعد،  اآحادى  مفه�م  اأنها  على  املا�سي  القرن  خالل  امل�هبة  ُحددت 

الذكاء اأكرث ال��سائل امل�ستخدمة لتحديد هذا البعد. وقد كان وراء هذا اعتقاٌد باأن 

كاٍف،  كان غري  واإن  مقيا�سًا جيدًا،  الذكاء متثل  ن�سبة  واأن  اآحادى،  الذكاء مركب 

لتحديد الذكاء. واأحيانًا ت�ستخدم درجات التح�سيل ون�سبة الذكاء لتحديد الطالب 

ن تك�ن مرتبطة بدرجة كبرية بن�سبة  امل�ه�بني. ويف كٍل، فاإن درجات التح�سيل متيل لأ

الذكاء وتقي�س ال�سيء نف�سه تقريبًا. لقد طراأ تقدم كبري يف حتديد معنى امل�هبة مع 

نهاية ال�سبعينيات، حيث ظهرت اإىل ال�ج�د جمم�عة درا�سات علمية اتخذت منحًى 

خمتلفًا وجريئًا؛ وذلك بنقل النظرة اإىل امل�هبة من ك�نها جمرد قدرات عقلية ميكن 

حتديدها من خالل اختبارات الذكاء والتح�سيل الدرا�سي اإىل اأنها قدرات متن�عة 

يف ج�هرها، متعددة يف دللتها، خمتلفة يف مقايي�سها وطرائق متييزها، ومن هذا 

اإىل مك�نات  القدرات  ت�سنيف هذه  اإىل حماولة  الباحثني  كثري من  املنطلق ذهب 

دقيقة ف�سنف وليامز عام1970 م (Williams, 1993)  ثماين مهارات تفكريية 

واأو�سلها قيلف�رد اإىل 120 مهارة (Guilford, 1967)، هذه الدرا�سات والنظريات 

العلمية كانت نتيجة للحاجة امللحة لتغطية العجز والق�س�ر يف متييز امل�ه�بني عن 

غريهم الناجت عن القت�سار على ا�ستخدام املقايي�س والختبارات امل��س�عية مثل 

اإطارًا  جمم�عها  يف  النظريات  هذه  وتعطي  والقدرات.  بداع  والإ الذكاء  مقايي�س 

علميًا وق�اعد اأ�سا�سية يتم من خاللها فهم ُكنِه امل�هبة واأن�اعها وتق�سيماتها على 

�سبيل العم�م ل اخل�س��س، ويف �س�ء خط�ط عري�سة دون تف�سيل.

أواًل: االتجاهات الحديثة 
في مجال تربية 

الموهوبين:

وتعدُّ نظرية احللقات الثالث،

ظهرت  التي   (Three Rings Theory)

رنزويل  جه�د  خالل  من  ال�ج�د  اإىل 

وفريق   (Renzulli, 1986; 2003)

ط�يلة  درا�سات  بعد  له  التابع  البحث 

ذوي  من  فراد  الأ من  كبرية  عداد  لأ

يجابية العميقة يف املجتمع  �سهامات الإ الإ

- هذه النظرية التي مت ت�سميتها بـاحللقات 

الثالث - تعد نقلة ن�عية يف جمال متييز 

ن�عية  نقلة  تعد  وبالتايل  امل�ه�بني، 

لطبيعة الربامج التي ميكن تقدميها لهم. 

الذي  ال�سل�ك  اأن  النظرية  وتفرت�س هذه 

ثالث  لت�افر  نتيجة  ه�  بامل�هبة  يت�سم 

خ�سائ�س لدى الفرد. وهذه اخل�سائ�س 

جمال  يف  املت��سط  ف�ق  قدرات  هي: 

 ،(Above Average Ability) حمدد 

 ،(Creativity) بداع  الإ من  عاٍل  م�ست�ى 

داء  �سرار واللتزام لأ وم�ست�ى عاٍل من الإ

(Task Commitment/ حمدد  عمل 

يظهرون  الذين  فراد  فالأ  Motivation)

�سل�كًا يت�سم بامل�هبة عادة ما تك�ن لديهم 

القدرة على اجلمع بني هذه اخل�سائ�س 

الثالث وتفعيلها للخروج بنتيجة باهرة يف 

للب�سرية. ويف هذه  النافعة  اأحد املجالت 

النظرية، واإن كانت ت�سرتط ثالث قدرات 

اإل  م�ه�بًا،  ت�سنيفه  ليمكن  الفرد  لدى 

اأنها تركز على اأن امل�هبة �سل�ك ناجت من 

التقاء هذه اخل�سائ�س الثالث مب�ست�يات 

مرتفعة ن�سبيًا. 

ينقل  امل�هبة  لطبيعة  الت�س�ر  وهذا 

اأفراد  بها  يتميز  ج�سمية  اأو  عقلية  هبة  اأنها  من  اإليها  النظرة 

النجاحات  حتقيق  على  امل�هبة  هذه  بف�سل  قادرون  حمدودون 

كانت  عقلية  امل�هبة  اأن  اإل  م�ساعدة،  دون  لقدراتهم  املنا�سبة 

ا�ستثمارها  ليتم  خا�س  واهتمام  رعاية  اإىل  بحاجة  ج�سمية،  اأم 

ب�س�رة �سحيحة اإىل اأق�سى درجة ممكنة. ف�ج�د قدرات عالية 

يف جمال بعينه ل يكفي لتحقيق التميز، فالبد من وج�د قدرات 

بداع،  اإبداعية ميكن تط�يرها من خالل برامج تنمية التفكري والإ

اأن يحافظ  للمربي ذي اخلربة اجليدة  اإىل ذلك، ميكن  اإ�سافة 

على الدافع للعمل والإجناز عاليّا، ولعل من اأهم ما ميكن اخلروج 

به من هذه النظرية اأن هناك طالبًا يف �سف�فنا الدرا�سية ينظر 

هم  تذكر  ل  اإجنازات  اأو  حمدودة  قدرات  ذوو  اأنهم  على  اإليهم 

ُمربٍّ  من  مل�سات  ينق�سها  متعددة  م�اهب  اأ�سحاب  احلقيقة  يف 

�سماء  فت�سيء  لتنطلق  ال�ج�د  اإىل  امل�اهب  بهذه  ليخرج  نا�سج 

مة باإجنازات ل ميكن ح�سرها.  الأ

جاردنر           نظرية  خرية  الأ �سنة  ع�سرة  اخلم�س  خالل  وبرزت 

(Gardner, 1997) التي تعد من اأكرب �سيحات الرتبية احلديثة 

ا�سم  النظرية  هذه  على  واأطلق  وامل�هبة.  بالذكاء  يتعلق  فيما 

هذه  وخرجت   (Multiple Intelligences)، املتعددة  الذكاءات 

العقل  جمال  يف  متعمقة  بحاث  لأ نتيجة  ال�ج�د  اإىل  النظرية 

الب�سري الطبي والنظري. وهذه النظرية تفرت�س اأن هناك ثمانية 

ي فرد اأن يك�ن �ساحب م�هبة  اأ�سرب من الذكاء، ومن املمكن لأ

ن�اع الثمانية وهي:  يف واحد اأو اأكرث من هذه الأ

 :Verbal-Linguistic Intelligence الذكاء اللغ�ي اأو اللفظي 

ا�ستخدام  على  القدرة  يف  الذكاء  من  الن�ع  هذا  يظهر  حيث 

هداف متن�عة، ومن اأمثلة  املفردات اللغ�ية يف م�اقف عديدة ولأ

قناع، املناظرة، رواية الق�س�س،  هذا الن�ع من الذكاء قدرات: الإ

فراد امل�ه�بني يف هذا  نظم ال�سعر، الكتابة، وعادة ما جتد اأن الأ

الدعابة،  �سبيل  باملفردات على  اللعب  يع�سق�ن  الذكاء  الن�ع من 

كما اأنهم متقن�ن يف عمليات الت�سبيه والتمثيل وال��سف، ويق�س�ن 

اأوقاتًا ط�يلة يف القراءة بال ملل. 

Logical-Mathematical املنطقي  الريا�سي  الذكاء 

يف  للتميز  اأ�سا�سًا  يعد  الذكاء  من  الن�ع  هذا   :Intelligence

فراد امل�ه�ب�ن يف هذا املجال  العل�م الطبيعية والريا�سيات، فالأ

عادة ما يركزون على املنطق، ولديهم قدرة عالية يف ال��س�ل اإىل 

والنتائج،  �سباب  الأ بني  العالقة  اإيجاد  على  وقدرة  املتناغمات، 

العملية. وعادة ما جتد  التجارب  تنفيذ  وقدرة ورغبة عارمة يف 

اإىل طرح  الذكاء مييل�ن  الن�ع من  امل�ه�بني يف هذا  فراد  الأ اأن 

الت�ساوؤلت والفرتا�سات ويع�سق�ن و�سعها حتت الختبار. 

الذكاء الف�سائي اأو الت�س�ري Spatial Intelligence : ويت�سمن 

ر امل�ساهد اأو ال�س�ر من  هذا الن�ع قدرات غري عادية على ت�س�ِّ

القدرة على  لديه  الفرد هنا  الكتابي،  اأو  اللفظي  خالل احلديث 

مرئية.  �س�رة  اإىل  انفعاليًا  املح�س��س  حتى  اأو  املكت�ب  حت�يل 

وه� قادر من خالل ا�ستخدام اخليال على �سنع اأو اإعادة تك�ين 

مثلة للم�ه�بني يف هذا املجال: الر�سام�ن،  و�سع قائم واأو�سح الأ

امل�س�رون، املهند�س�ن، ومهند�س� الديك�ر.

القدرة  ويت�سمن   :Musical Intelligence التناغمي  الذكاء 

القادر على  بالتناغم ال�س�تي، فالفرد  ح�سا�س  التلحني والإ على 

مع  متناغمة  اأ�س�ات  اإىل  الق�سائد  اأو  العابرة  الكلمات  حت�يل 

القدرة على متييز اجلمال اأو اخللل يف ذلك، ه� يف الغالب يتمتع 

امل�ه�بني يف هذا  فراد  الأ اأمثلة  تناغمي، من  اأو  م��سيقي  بذكاء 

املجال: القراء، املن�سدون، وامل��سيقي�ن. 

 : Bodily-Kinesthetic Intelligence الذكاء اجل�سدي اأو احلركي

فائقة  ب�س�رة  اجل�سد  با�ستخدام  املتعلقة  القدرات  ويت�سمن 

للعادة، وهذا الن�ع من الذكاء يتيح ل�ساحبه اأن يتحكم بن�ع من 

مثلة  ال�سه�لة واخِلّفة بامل�اد املح�س��سة اأو بحركات ج�سمه، ومن الأ

الملحق رقم)2(: المبادئ العلمية لرعاية الموهبة واإلبداع

المبادئ العلمية 
لرعاية الموهبة 

واإلبداع
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الذكاء:  من  الن�ع  هذا  اأ�سحاب  على 

الريا�سي�ن واأ�سحاب األعاب ِخْفة اليد. 

Interpersonal الجتماعي  الذكاء 

من  الن�ع  هذا  يت�سمن   :Intelligence

خرين  الآ طباع  فهم  على  قدرات  الذكاء 

العقلية  وحتى  بل  والجتماعية  النف�سية 

بح�سا�سية و�سفافية، وهذا الن�ع من الذكاء 

التعاي�س اجليد مع  يتيح ل�ساحبه فر�سة 

اأ�سناف عديدة من الب�سر، غالبًا ما يك�ن 

الذكاء  من  الن�ع  بهذا  امل�ه�ب�ن  فراد  الأ

قادرين  اأفرادًا  وُي�ؤلف�ن،  ياألف�ن  اأفرادًا 

على التعامل مع ردات فعل املقابل برباعة 

الن�ع  بهذا  املتمتعني  اأمثلة  ومن  فائقة، 

طباء  الأ امل�ه�ب�ن،  املديرون  الذكاء:  من 

على  القدرة  ذوو  فراد  والأ النف�سي�ن، 

العمل اجلماعي على وجه العم�م. 

Intrapersonal الذكاء النف�سي الداخلي

على  القدرة  ويت�سمن   :Intelligence

النف�سية  الناحية  نف�سه من  ن�سان  الإ فهم 

هذا  واأ�سحاب  والعملية،  والنفعالية 

الن�ع من الذكاء غالبًا ما يف�سل�ن العمل 

يف  كبرية  ثقة  لديهم  اأن  كما  منفردين، 

هذه  وتتيح  م�ر،  الأ فهم  على  قدراتهم 

املنا�سب  الختيار  ل�ساحبها  القدرة 

مع  يتنا�سب  الذي  والجتاه  العمل  لن�عية 

له،  املنا�سبة  هداف  والأ النف�سية  طبيعته 

واأغلب من مت ت�سنيفهم يف هذا الن�ع من 

الذكاء هم من القادة العامليني. 

:Natural Intelligence الذكاء الطبيعي

ب�س�رة  التعامل  على  القدرة  ويت�سمن 

احلية  واملخل�قات  الطبيعة  مع  متميزة 

وحتديد  واأن�اعها،  بت�سنيفاتها  خرى  الأ

احلي�انات  بني  والت�سابهات  الفروقات 

والنباتات. 

حمت�اها  ب�ساطة  على  النظرية  وهذه 

املحدثني  الرتب�يني  من  كثري  يعدها 

�سهامات الرتب�ية يف  واحدة من اأعظم الإ

هذا الع�سر، كما اأنها ت�جه انتقادًا جليًا 

مقايي�س  ا�ستخدام  تنتهج  التي  للربامج 

امل�ه�بني  ِف  ِلَتَعرُّ وحدها  العام  الذكاء 

خرى  الأ للقدرات  ذلك من جتاهل  ملا يف 

املهمة، كما اأن وعي املعلمني بها ي�ساعدهم 

اأف�سل  ب�س�رة  طلبتهم  قدرات  فهم  على 

والتعامل معهم باإيجابية ت�سهم يف تعزيز 

م�اطن الق�ة لديهم.

الذكر  �سابقة  جاردنر  نظرية  كانت  واإذا 

واأح�ال  الذكاء  ت�سنيف  عن  تتحدث 

ذهبت  نظريات  هناك  فاإن  فيه،  النا�س 

اأكرث  تف�سياًل  لت�سع  ذلك  من  اأبعد  اإىل 

التفكري  اآلية  يف  النا�س  اختالف  يف 

وخط�اته، ومتيز بع�سها يف بع�س مراحله 

اأفردوا  الذين  اأوائل  ومن  خرى،  الأ دون 

بني  تت�زع  التي  املهمة  للقدرات  ت�سنيفًا 

 (Taylor, تايل�ر  الب�سر:  من  كبري  جمع 

(1988 ,1978 الذي خرج بت�سنيف �سماه 

 ،(Thinking Talents) التفكري  مهارات 

النح�  على  الت�سع   القدرات  تايل�ر  وذكر 

التفكري  التح�سيلي،  الذكاء  التايل: 

قدرات  الجتماعي،  الذكاء  نتاجي،  الإ

التخمني والت�قعات، قدرات اتخاذ القرار 

العالقات  التطبيق،  التخطيط،  املنا�سب، 

ن�سانية، القدرة على ا�ستغالل الفر�س.  الإ

ويلفت هذا الت�سنيف النتباه اإىل �سرورة 

فهم  وي�ساعد  ككل،  الفرد  قدرات  تعرف 

هذه النظرية بتطبيقاتها العملية املعلمني 

الطلبة  لقدرات  ت�جيههم  ح�سن  على 

ومهاراتهم العقلية مبا يعزز م�اطن الق�ة 

ويعالج م�اطن ال�سعف لديهم.

 (Sternberg, 1977, �سترينربغ  ويعد 

اأكرب  من  ـ    1985, 1988, 2000)

يف  وامل�هبة  الذكاء  جمال  يف  الباحثني 

تعريفه  يف  وينطلق  احلديث،  الع�سر 

للم�هبة من حيُث اإنها عملية اإدارة ذاتية 

القدرات  من  ملجم�عة  اجل�دة  عالية 

العقلية، وت�سرتط هذه النظرية وج�د ثالث 

قدرات على م�ست�ٍى عاٍل حتى ميكن و�سم 

الثـــــالث  والقـــدرات  بامل�هبة،  ال�سل�ك 

التحـــــليلي  اأو  املنطقي  الــذكاء  هي: 

بــــداع  الإ  ،(Analytic Intelligence)

التطبيــــــــقي  والذكــــاء   ،(Creativity)

وت�سرتط   ،(Practical Intelligence)

النظرية مزيجًا من هذه القدرات الثالث 

بن�سب متفاوتة ولكن ما ي�سنع امل�هبة على 

حد راأي �ستينربغ ه� وج�د هذه القدرات 

الثالث بن�سب عالية لدى الفرد مع القدرة 

على ا�ستخدام اأي منها يف ال�قت املنا�سب، 

دارة  الإ على  القدرة  هي  هنا  فامل�هبة 

املت�ازنة لهذه القدرات الثالث بفاعلية. اإن 

بداعية قادر على  الطالب بامتالكه م�ست�ًى عاليًا من القدرات الإ

نتاج اأفكار مت�ا�سعة  اإنتاج اأفكار عالية اجل�دة، كما اأنه معر�س لإ

اجل�دة، لذا فه� يف حاجة اإىل قدرات حتليلية عالية تعينه على 

ومن  فاعلية،  اأكرث  لتك�ن  اأفكاره  تق�مي  من  يتمكن  حتى  التق�مي 

عن  اأهمية  يقل  ل  اأمر  التنفيذ  حيز  اإىل  فكار  الأ نقل  اأن  منطلق 

فكار اجليدة؛ فاإن امل�ه�ب بحاجة اإىل قدرات عالية من  ت�ليد الأ

برنامج  اإىل  فكار  الأ هذه  ترجمة  من  ليتمكن  التطبيقي  الذكاء 

فكار  الأ ت�س�يق  يف  عالية  قدرات  يتطلب  الذي  مر  الأ وه�  عملي، 

خرين بجدواها، ومن ثم و�سع ت�س�ر عملي لتنفيذها،  واإقناع الآ

همية تكامل اأكرث من عامل  وتعطي هذه النظرية �س�رة وا�سحة لأ

يف حتقيق ال�سل�ك الذي ميكن و�سمه بامل�ه�ب. 

بقدراته  يتمّيز  امل�ه�ب  الطفل  اأن  الثالثية  النظرية  وتفرت�س 

العقلية التحليلية العالية وهي غالبًا ما تك�ن فطرية قابلة للنم� 

والتط�ر، لذا فه� بحاجة ما�سة اإىل فر�س متن�عة لتط�ير قدراته 

اأ�سل�ب التفكري الذي  العقلية على اكت�ساب املعرفة، والتحكم يف 

واأن  تنميته،  ميكن  الذكاء  اأن  النظرية  هذه  وتفرت�س  يتبعه، 

اأن تتاح له الفر�سة لتنمية القدرات  اإىل  الطفل امل�ه�ب بحاجة 

الثالث التي حددها �ستنربغ يف م�اقف عديدة، والقدرات العقلية 

اأن  على  اإىل اخلروج مب�اقف جديدة  اأن ترتجم  يجب  التحليلية 

تك�ن قابلة للتكيف اأو تكييف البيئة املحيطة لتفعيل اأكرب  لقدرات 

الطفل يف جمتمعه.

ويرى جاجن (Gagne, 1991; 2003) اأن امل�هبة ا�ستعداد فطري، 

اأمن�ذجًا  و�سع  فقد  ذلك  وعلى  ال�ستعداد.  هذا  نتاج  والتف�ق 

ذهني  ذكاء  يف  يتمثل  داخلي  ا�ستعداد  باأنها  امل�هبة  فيه  يف�سر 

ج�سمية،  ومهارات  اجتماعية،  ومهارات  اإبداعية،  وقدرات  عام، 

يف  ت�سهم  عمليات  جمم�عة  اإىل  بحاجة  منها  بع�س  اأو  وجميعها 

م�ؤثرات  من  تتك�ن  العمليات  وهذه  ملم��س،  تف�ق  اإىل  ترجمتها 

امل�هبة،  طبيعة  َتَعرُّف  ومدى  والعائلة،  املدر�سة  يف  متمثلة  بيئية 

وم�ؤثرات داخلية تتمثل يف مي�ل واجتاهات ودوافع داخلية، وت�سهم 

هذه العمليات يف ترجمة امل�هبة اإىل تف�ق يف جمال اأو اأكرث.

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�سيل هذه النظريات هي : 

اأوًل: النظرية املركبة )الذكاء الداخلي (:

من  واملك�ن  للفرد،  الداخلية  باملك�نات  مرتبط  الذكاء 

اأ�سا�سية حتدث داخل الفرد وتتك�ن من  عملية معل�ماتية 

العمليات العقلية التالية : 

عمليات عقلية ت�ستخدم التخطيط والتحكم واتخاذ القرار   

داء املهمات .  لأ

عمليات ت�ستخدم الرتميز والتجميع واملقارنة وال�ستجابة .   

�سياء اجلديدة  عمليات معرفية مكت�سبة ت�ستخدم لتعلم الأ  

واكت�ساب املعرفة . 

ثانيًا: النظرية البيئية يف الذكاء )الذكاء اخلارجي(:

للفرد،  والعامل اخلارجي  الذكاء  النظرية بني  تربط هذه 

ويتك�ن من ثالثة ن�ساطات هي: 

التكيف البيئي الهادف.   

الت�سكيل البيئي.  

الختيار البيئي.   

  ومعيار قيا�س هذه النظرية يعتمد على: 

1.  قدرة الفرد من خالل عمله الي�مي على املهمات. 

ن�سان الذكي. 2.  مقارنة �سل�ك الفرد مع ال�سل�ك املثايل لالإ

ثالثًا : النظرية التجريبية:  

وتربط بني الذكاء واخلربة التي مير بها الفرد من خالل 

اإحدى املهارتني :

احلداثة : وهي القدرة على التعامل مع املهمات اجلديدة   

ومتطلبات امل�قف اجلديد . 

الذاتية : وهي القدرة على معاجلة املعل�مات ذاتيًا �س�اء   

اأكانت املعل�مات معقدة اأم ب�سيطة 

الملحق رقم)2(: المبادئ العلمية لرعاية الموهبة واإلبداع
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النظام  مواصفات  ثانيًا: 
التعليمي المهتم باإلبداع:
بد�ع مبا يلي: يتميز �لنظام �لرتبوي �ملهتم بالإ

وتعّرف  وجتريبيًا  نظريًا  بداع  الإ درا�سة   )1(

خ�سائ�س املبدعني وال�ستفادة منها.

ت�سخي�س الطلبة املبدعني واأ�ساليب الك�سف   )2(

املعتمدة مثل  الت�سخي�س  باأ�ساليب  عنهم، وذلك 

الختبارات  املبدع،  تر�سيح  ال�سمات،  )ق�ائم 

واملقايي�س، املالحظة، اإقامة امل�سابقات واملعار�س 

املدر�سية(. 

�س�س العلمية  القيام برعاية املبدعني وفق الأ  )3(

املعتمدة.

اإذ  املبدعني،  لتعليم  الكفي  املعلم  تاأهيل   )4(

يجب اأن تت�افر فيه اجل�انب التالية: اخل�سائ�س 

واخل�سائ�س  ال�سفات  التدري�سية،  املهنية 

القيا�س  باأ�ساليب  معرفة  الذكاء،  ال�سخ�سية، 

البحث  باأ�ساليب  معرفة  والتق�مي،  ر�ساد  والإ

خالق  والأ اخل�سائ�س  والإح�ساء،  العلمي 

ال�سخ�سية الفردية.

همية الق�س�ى مل�ساألة ج�دة  ويبني ال�سكل التايل الأ

ون�عية املعلم. اإذ دلَّت التجارب اأن طالبني كان لهما 

50%، فخ�سع  وليكن  نف�سه  داء  الأ الثامنة  �سن  يف 

م�ست�ى  ذي  معلم  قبل  من  للتعليم  منهما  ول  الأ

من  للتعليم  منهما  الثاين  خ�سع  بينما  عال،  اأداء 

قبل معلم ذي م�ست�ى اأداء �سعيف. ف�جد اأن اأداء 

هذين الطالبني اأ�سبح يف �سن احلادية ع�سرة %90 

ول و 37% للطالب الثاين، اأي اأن الفرق  للطالب الأ

يف اأداء الطالبني اأ�سبح 53% ، وه� فرق كبري وغري 

حيان.  قابل لال�ستدراك يف غالب الأ

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

Heller

لتحقيق اأداء مرتفع يف جمال اأو اأكرث من املجالت، فاإن ع�امل امل�هبة املختلفة، والظروف البيئية، واخل�سائ�س   -

ال�سخ�سية غري املعرفية هي ع�امل مهمة. لذا فاإنه من املهم اإيجاد بيئة ي�ستطيع الطالب من خاللها اأن يتعلم�ا 

وفقًا مل�اهبهم واهتماماتهم و�سرعة تعلمهم.

ريـنزويل

Renzulli

داء املرتفع يف املجالت العامة اأو اخلا�سة هي: قدرة ف�ق املت��سط، التزام  ت�جد ثالث خ�سائ�س تق�د اإىل الأ  -

امل�سكالت  حلل  فر�سًا  لهم  تتيح  بيئة  امل�ه�ب�ن  طفال  الأ يحتاج  التعلم،  ت�سريع  اإىل  �سافة  بالإ بداع.  والإ باملهمة، 

وليبدع�ا اأفكارًا جديدة من بنات اأفكارهم.

�سترينبريج

Sternberg

اإىل  التاألف بني هذه اخل�سائ�س ه� فقط ما يق�د  للم�هبة، ولكن  بداع واحلكمة هي خ�سائ�س  والإ الذكاء   -

تط�ير  اإىل  يحتاج�ن  فاإنهم  م�ه�بني  را�سدين  امل�ه�ب�ن  طفال  الأ ي�سبح  ولكي  املجتمع.  يف  عظيمة  اإ�سهامات 

خربات. والدافعية هي يف القلب من هذه العملية. 

جانييه

Gagné

ميّيز جانييه ب��س�ح بني امل�اهب الفطرية Giftedness وامل�اهب املتط�رة Talents وي�ؤكد العملية التي يتم   -

من خاللها حت�يل امل�هبة الفطرية اإىل م�هبة متط�رة من خالل التعلم والتدريب. وت�ؤدي الفر�سة دورًا مهمًا يف 

هذه العملية. 

تانيـنبوم

Tannen--
baum

طفال امل�ه�بني بدون ت�سمني  اإن ت�سنيف امل�اهب من منظ�ر اأخالقي وفقًا لقيمة امل�هبة للمجتمع. اإن تعليم الأ  -

خالقية قد ميثل خطرًا على املجتمع. للق�سايا الأ

ملخص: نظريات الموهبة:

اأداء الطالب

% 100

% 50

�سفر %

عالية
طالب در�س عند معلم ذي ت�عية 

طالب در�س عند معلم ذي ت�عية منخف�سة

% 53

% 90

% 37

من بني املعلمني يف ال�سريحة العليا ) اأعلى %20(

دنى )اأدنى %20( من بني املعلمني يف ال�سريحة الأ

Sanders & Rivers, Cumulative and Residual Effects on Future Student Academic Achievements

**
*

مريكية امل�سدر: معل�مات اأخذت من التجربة الأ

داء طالبان لهما نف�س الأ

�سن الثامنة �سن احلادية ع�سرة

*

**

الملحق رقم)2(: المبادئ العلمية لرعاية الموهبة واإلبداع

متكامل  اإداري  جهاز  ت�فري  يف  ويتمثل  الرتب�ية،  دارة  الإ تاأهيل   )5(

ال�س�ؤون  واإدارة  اأق�سام،  ومتخ�س�س يتك�ن من: مدير ومعاونني، وروؤ�ساء 

املالية، واإدارة ال�س�ؤون العلمية، وبرامج الرعاية.

تط�ير املناهج الدرا�سية وجتديدها.   )6(

ت�فري املناخ الرتب�ي املنا�سب وال��سائل والتقنيات التعليمية.   )7(

ت�فري امل�ارد الب�سرية واملادية.   )8(

�سري واملجتمعي.  اأهمية ال��سط الأ  )9(

)10( املتابعة والتق�مي امل�ستمر.   
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أوجه التشابه واالختالف بين نماذج الموهبة:

IQ

موؤ�سر الذكاء

اأكرث ال�سفات امل�ستخدمة �سي�عًا، واملقي�سة با�ستخدام اختبارات معيارية.  -

واحدة من اأكرث الختبارات اأهمية: اختبار �ستانف�رد بنييه؛ وه� اختبار جمعي، كما ي�جد-اأي�سًا-  -

اختبار وك�سلر؛ وه� اختبار فردي.

بـــداع الإ

خا�سية قابلة للقيا�س ولكن بطرائق ذاتية يف الغالب.  -

خا�سية ي�ؤيدها باحث�ن مثل: رينزويل و�سترينبريج واآخرون.  -

بداع مقيا�س ت�ران�س ومقيا�س جيلف�رد. اإن من اأكرث املقايي�س اأهمية يف الإ  -

الدافعـــية
غالبًا تك�ن م�سمنة يف مناذج امل�هبة، ولكن يطلق عليها اأحيانًا اأ�سماء خمتلفة مثل: التزام املهمة ، الإجناز.  -

يدعمها باحث�ن مثل: رينزويل و�سترينبريج وهيلر وجانييه.  -

احلـــكمة/ اخللق/

الف�سيلة

فراد. القدرة على امل�ازنة بني اهتمامات متن�عة وتنعك�س يف �سل�كيات الأ  -

مدع�مة من �سترينبريج وتانينب�م.  -

القدرة اجل�سمـية
ل متثل يف الغالب �سفة حم�رية يف مناذج امل�هبة.  -

يدعمها جانييه وجاردنر.  -

بداع ودعم البتكار، م�ؤ�س�سة »م�هبة«، 2007م.  امل�سدر: درا�سات ا�سرتاتيجية وخطة امل�هبة والإ

الصفات المختلفة للموهوب:

اأوجه الختالف

اأعلى  15-20% ، وجانييه  اأعلى  اأين احلدود؟ يحدد رينزويل  التعريف الكمي ملجتمع امل�ه�بني:   -

10% على اأنهم م�ه�ب�ن، يف اأي جمال من جمالت امل�هبة.

اأي الع�امل يجب الرتكيز عليها عند �سرح اأو تف�سري امل�هبة؟  -

هل ي�جد تنظيم هرمي للع�امل التي ميكن اأن تف�سر امل�هبة؟ وما اأهمية كل عامل من هذه الع�امل؟  -

.(Process) من�ذج املدخالت واملخرجات، اأو من�ذج العملية اأو ال�سريورة  -

اأوجه الت�سابه

بعاد للم�هبة. املفاهيم متعددة الأ  -

فراد امل�ه�بني، هناك �سرورة لعتماد معايري  مقيا�س ن�سبة الذكاء لي�س معيارًا كافيًا لتحديد الأ  -

اأخرى لرت�سيح امل�ه�بني.

طفال امل�ه�بني مهمة ولكنها ينبغي األ ت�ستمل فقط على  جراءات العملية: الربامج اخلا�سة بالأ الإ  -

�سكال املختلفة للم�هبة. برنامج الت�سريع يف املناهج، بل على برامج تفرق بني الأ

عدد من الوسائل المختلفة التي يمكن استخدامها لتعرف الطالب الموهوبين:

اأمثلة/ موا�سفاتو�سائل التعرف

اختبارات الذكاء ومنها ماه� جمعي 

ومنها ماه� فردي.

فراد من 6-16 �سنة. طفال 3-8 �سن�ات، اختبار وك�سلر WISC لالأ اختبار وك�سلر لالأ  

اختبار �ستانف�رد بنييه للذكاء.  

اختبارات الذكاء املتحررة ثقافيًا )الختبارات التي ل تتاأثر بالع�امل الثقافية ب�سكل كبري(.  

اختبارات الذكاءات املتعددة )ت�ستخدم مع نظرية جاردنر(.  

طفال. مقايي�س بايلي  Bayley لنم� الأ  

.STAT اختبار �سترينبريج للقدرات الثالثية  

طفال. بطارية ك�فمان Kaufman لتقييم الأ  

اختبار رافن للم�سف�فات املتتابعة.  

اختبارات التح�سيل الدرا�سي
.SAT اختبار ال�ستعداد الدرا�سي  

امتحانات امل�ست�يات املدر�سية ال�طنية.  

بداع مقايي�س الإ

بداع. اختبار ت�ران�س لالإ  

مقيا�س جليف�رد مع ت�ران�س.  

ق�ائم الرت�سيح/ املالحظة للمعلمني 

باء والآ

باء على تعرف الطالب امل�ه�بني من خالل تقييم جمم�عة من  ق�ائم ت�ساعد املعلمني والآ

اخل�سائ�س ال�سل�كية التي تعك�س امل�هبة.

Portfolios �بداع.الب�رتفلي يقدم الطالب اأعمالهم التي يتم تقييمها من اأجل َتَعرُّف عالمات امل�هبة العالية اأو الإ

بداع ودعم البتكار، م�ؤ�س�سة “م�هبة”، 2007م.  امل�سدر: درا�سات ا�سرتاتيجية وخطة امل�هبة والإ

تظهر �خلربة �أن:

باء اأي�سًا  باء واملعلمني خل�سائ�س امل�هبة، كما مييل الآ باء للم�ه�بني تعاين من نق�س يف فهم الآ اأ�ساليب حتديد املعلمني والآ  

طفال. اإىل املبالغة يف تقييم م�ست�يات امل�هبة يف الأ

عمال بالفعل هي من اإنتاج الطالب؟ عمال، مثاًل: هل هذه الأ طريقة الب�رتفلي� قد تق�د اإىل طرح اأ�سئلة ح�ل اأ�سالة هذه الأ  

الملحق رقم)2(: المبادئ العلمية لرعاية الموهبة واإلبداع
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الملحق رقم )3(
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�سعت دول العامل املختلفة لال�ستفادة من طاقات اأبنائها امل�ه�بني فقامت بتح�سني 

بداعي، لذلك  خمتلف الربامج املقدمة لهم ل�سمان اأكرب واأف�سل عائد من نتاجهم الإ

فاإن هناك جتارب رائدة لبع�س الدول تعد مناذج ميكن ال�ستفادة منها يف تط�ير 

النظم الرتب�ية واخلدمات اخلا�سة يف دولنا العربية، ومن اأبرز هذه التجارب تلك 

ورو�سيا  بريطانيا  و  واليابان  مريكية  الأ املتحدة  ال�ليات  التالية:  بالدول  اخلا�سة 

الحتادية واأملانيا و�س�ي�سرا وني�زيالندا وجمه�ريتي الت�سيك وال�سل�فاك وفنزويال 

وال�سني وكندا وك�ريا اجلن�بية وب�ل�نيا، وفيما يلي ملخ�س لكل منها: 

تجربة الواليات المتحدة 
األمريكية:

بداأ الهتمام برعاية امل�ه�بني واملبدعني 

عهد  منذ  مريكية  الأ املتحدة  بال�ليات 

دعا  الذي  جيفر�س�ن  ت�ما�س  الرئي�س 

للم�ه�بني،  خا�سة  مدر�سة  ن�ساء  لإ

مريكية ب�ج�د مدار�س  وتتميز التجربة الأ

اإثرائية،  ومراكز  للم�ه�بني،  ثان�ية 

امل�سحية  التقارير  باإجراء  تتميز  كما 

ال�اقع،  تدر�س  التي  الدورية  احلك�مية 

وتقرتح احلل�ل للم�سكالت مثل )تقرير 

مريلند( وغريه من التقارير.

وت�جد ح�ايل )30( ولية لديها برامج 

ت�جد  كما  امل�ه�بني،  لرعاية  حك�مية 

امل�ه�بني  لرعاية  ابتدائية  مدار�س 

اإىل ذلك  اأ�سف  مثل مدار�س )هنرت(، 

وج�د ف�س�ل خا�سة بامل�ه�بني ملحقة 

بـ)ف�س�ل  ت�سمى  العادية  باملدار�س 

م�سادر  ومراكز  �سا�سي(،  الأ العمل 

باجلامعات  امللحقة  امل�ه�بني  تعليم 

العل�م  ومدار�س  بريدو(،  )جامعة  مثل 

والف�سل  الداخلية،  والريا�سيات 

من  �سغرية  ملجم�عات  اجلزئي 

واإثرائهم  – 10( طالب  امل�ه�بني )8 

يف جمالت العل�م اأو الفن�ن، كما ت�جد 

الن�سف  منذ  بامل�ه�بني  خا�سة  برامج 

الثاين للقرن التا�سع ع�سر مثل برنامج 

كما  ل�ي�س،  �سان  يف  ال�سريع  الت�سريع 

– اأي�سًا - يف مرحلة ما  ترعى امل�هبة 

طفال  قبل املدر�سة مثل م�سروع �سياتل لأ

ب�سفة  ت�سارك  كما  املدر�سة،  قبل  ما 

دائمة يف اأوملبياد الريا�سيات والعل�م.

اأما اأدوات الك�سف عن امل�ه�بني للمدار�س 

البتدائية فهي: مقيا�س وك�سلر، اختبار 

ر�سم  اختبار  ال�س�ر،  كمال  لإ وارتنج 

يف  ق�سري  اختبار  املعدل،  الرجل 

يف  الطالب  من  يتطلب  كما  القراءة، 

�سن ال�سابعة كتابة ق�سة من 200 كلمة 

جترى  النتائج  وبعد  غايتي،  بعن�ان 

م�ر لإطالعهم على  مقابلة مع اأولياء الأ

قدرات اأطفالهم احلقيقية.  

تقارير  اأي�سًا:  الك�سف  اأدوات  ومن 

الطالب يف املدر�سة ال�سابقة، واختبارات 

التح�ســيليــة،  والخـــتبــارات  الذكــاء، 

واملــ�جـهـني،  املدر�ســــــة  وتــ��ســـيـــــات 

وتقارير  املقننة،  التح�سيل  واختبارات 

امل�جهني،  على  عر�سها  بعد  املدر�سني 

والبيانات  اجلمعية،  الذكاء  واختبارات 

حيث  من  الطالب  عن  تتجمع  التي 

واملي�ل  واله�ايات  القراءة  عادات 

املهنية، وما يدل على ال�سحة اجليدة، 

القيادة،  على  القدرة  على  يدل  وما 

القدرات  واختبارات  الطالب،  ومي�ل 

ا�ستعدادات  واختبارات  اخلا�سة، 

مدر�سية، واختبار قب�ل حتريري ي�ستمل 

الريا�سي،  التفكري  على  القدرة  على: 

و�سجالت املدر�سني ال�سابقة، وت��سيات 

باء،  الآ وم�افقة  النف�سية،  امل�جهني 

مي�ل  من  للتاأكد  �سخ�سية  ومقابلة 

والريا�سيات،  العل�م  الطالب يف جمال 

يف  قب�ل  واختبارات  الطالب،  ورغبات 

الريا�سيات واللغة الإجنليزية، واختبار 

كاليف�رنيا للن�سج العقلي.

مريكية العديد من الدرا�سات  ويجرى يف ال�ليات املتحدة الأ

بحاث  بحاث، �س�اء على م�ست�ى املاج�ستري والدكت�راه اأو الأ والأ

املن�س�رة يف الدوريات العلمية. 

مريكية باإ�سدار العديد من الت�سريعات  كما تتميز التجربة الأ

الحتادية اأو اخلا�سة بال�ليات منذ بداية التجربة �س�اء اأكانت 

 )561/95( رقم  القان�ن  مثل  بالتم�يل  تخت�س  ت�سريعات 

الذي �سدر عام 1978م، والذي ين�س على تخ�سي�س ميزانية 

قدرها)50( ملي�ن دولر لرعاية امل�ه�بني، اأم تخت�س بغريها 

من الت�سريعات.

اجلمعيات  من  العديد  مريكية  الأ املتحدة  ال�ليات  يف  وي�جد 

طفال امل�ه�بني واملبدعني، مثل اجلمعية  واملجال�س لرعاية الأ

طفال  ال�طنية لرعاية امل�ه�بني واملبدعني، واملجل�س العاملي لالأ

على  جمعيات   )10( ح�ايل  ت�جد  كما  واملبدعني،  امل�ه�بني 

م�ست�ى ال�لية لدعم امل�ه�بني.

تجربة اليابان:
التعليم يف اليابان �سامل )اأي املدر�سة ال�ساملة للجميع(، وجتري 

اجلمعية  ت�جد  كما  بداع،  والإ امل�هبة  لرتبية  تطبيقية  اأبحاث 

واملدار�س  املخرتعني،  طفال  الأ ون�ادي  الذكاء،  لرتبية  العلمية 

خدمات  تقدم  مدار�س  وهي  اجل�ك�س(  )مدار�س  �سافية  الإ

اإ�سافية يف الريا�سة وامل��سيقى وغريها، ويلتحق بها الطالب يف 

�سب�ع، و مدار�س تربية الذكاء التي ت�سجع  امل�ساء اأو يف نهاية الأ

القدرات املعرفية، ومعهد ك�م�ن للرتبية وه� معهد يهتم بتدري�س 

امل��سيقية،  امل�اهب  لتنمية  الجتماعية  واملدار�س  الريا�سيات، 

طفال، واملعهد  واملباريات العلمية ون�ادي املخرتعني، وق�س�ر الأ

ثان�ية  مدار�س  اإن�ساء  اأي�سًا  ومت  والبتكار،  للتجديد  الياباين 

متط�رة )مثل مدر�سة اآ�سيك�(، ومدر�سة )ندا( اخلا�سة، كما 

الك�سف  ويك�ن  اليابانية.  اجلامعات  يف  بداع  الإ ت�سجيع  يجري 

حد هذه الربامج بامتحان القب�ل اخلا�س. لالن�سمام لأ

تجربة بريطانيا:
بداع: املدر�سة  ت�فر بريطانيا الربامج التالية لدعم امل�هبة والإ

هلية اخلا�سة املتميزة، ومدار�س  الثان�ية ال�ساملة، واملدار�س الأ

كما  املتن�عة،  الدرا�سية  واحل�سة  احلك�مية،  الثان�ية  النح� 

ت�سمح  بالدخ�ل املبكر للمدر�سة، وي�ستخدم الختبار ال�طني 

للقدرات لت�سخي�س امل�ه�بني يف املرحلة الثان�ية. 

وتقدم مدار�س امل�ه�بني خربات اأكادميية متقدمة يف العل�م 

بني  التعاون  يجري  كما  والريا�سية،  ن�سانية  والإ الطبيعية 

يف  واجلامعية  البحثية  امل�ؤ�س�سات  من  كثري  مع  املدار�س  هذه 

هذه  تقدمها  التي  الربامج  ومن  الدرا�سية،  املناهج  تط�ير 

اأكادميي  برنامج  وه�   )Success( جناح  برنامج  املدار�س: 

جتريبي، وي�سرتط لاللتحاق به احل�س�ل على درجات عالية 

اإدراكات  وبرنامج  املتقدمة،  كادميية  الأ اخلربات  ل�ستيعاب 

)Perception( وه� معد لتزويد الطالب امل�ه�بني بخربات 

وبرنامج  والجتماعية،  ن�سانية  الإ العل�م  جمال  يف  متقدمة 

وتقدم   )Wonders of the Universe( الك�ن  عجائب 

والكيمياء  واجلي�ل�جيا  الطبيعة  بعل�م  تت�سل  اأن�سطة  فيه 

املجالت  يف  الريا�سية  اجل�انب  ت�سمني  مع  والبي�ل�جيا 

ربعة. الأ

معظمها  يف  ولكن  لالنتقاء  اخلا�سة  معايريها  مدر�سة  ولكل 

واختبارات  املقننة،  الذكاء  اختبارات  يلي:  عما  يخرج  ل 

�سافة اإىل تقارير وبطاقات  الريا�سيات، واللغة الإجنليزية، بالإ

اختبارات  على  بناًء  يتم  الختيار  اأن  اأي  البتدائية،  املدر�سة 

متن�عة.

والتعريف املعتمد للم�هبة يف بريطانيا ه� الذي قام بتقدميه 

املفت�س�ن، الذي ين�س على اأن: امل�ه�بني هم طالب بني الثامنة 

والثامنة ع�سرة ميتلك�ن قدرات عقلية عامة عالية ي�ستطيع�ن 

اختبار  يف  درجة   130 عن  تقل  ل  ذكاء  ن�سبة  على  احل�س�ل 

فردي م��س�عي.

الملحق رقم)3(: نماذج من التجارب الدولية في مجال رعاية الموهوبين والمبدعين

نماذج من 
التجارب الدولية 
في مجال رعاية 

الموهوبين 
والمبدعين



�10االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام�10 االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام

اأ�ساليب الك�سف:

عدم العتماد على معيار واحد يف   )1(

النتقاء اأو و�سيلة واحدة اأو م�سدر واحد 

للمعل�مات والعتماد بدًل من ذلك على 

معايري وو�سائل عديدة ومتن�عة.

مرتاكمة  معل�مات  على  احل�س�ل   )2(

ماأخ�ذة من اأ�ساليب الك�سف امل��س�عية 

)الختبارات  الر�سمية  وغري  الر�سمية 

التعّلم  التي تطبق يف م�اقف  وغريها( 

احلقيقية.

فرتات  على  والت�سخي�س  الك�سف   )3(

من  بدًل  ومتعاقبة  مت�سل�سلة  عمرية 

الك�سف يف فرتة عمرية واحدة، ويجب 

املدر�سة  م�ست�ى  على  الك�سف  يتم  اأن 

ال�احدة من قبل املدر�سة نف�سها.

يف  اأكادمييًا  امل�ه�بني  ولت�سخي�س 

اللغة  جمالت  يف  الثان�ية  املرحلة 

الفرن�سية،  واللغة  الإجنليزية، 

والريا�سيات، والفيزياء، اأظهرت نتائج 

بال�سرورة  لي�س  انه  الدرا�سات  اإحدى 

املهم  بل  ذكاء  اختبار  على  العتماد 

الرت�سيحات ونتائج التح�سيل.

اأ�ساليب الرعاية:

هذا  ميار�س  ال�سفي:  الت�سجيع   )1(

الدرا�سية  احل�سة  اإطار  يف  الت�سجيع 

خمتلفة  اأ�ساليب  خالل  من  للم�ه�بني 

من التن�ع الداخلي ومنها: 

اأي  املتكامل  اأو  امل�حد  الي�م  اأ�سل�ب   

الي�م املدر�سي غري املق�سم اإىل فرتات، 

بهدف  معينًا  درا�سيًا  م��س�عًا  ويعالج 

تعميق خربات امل�ه�بني.

اأ�سل�ب التفريغ: ويجري فيه تق�سيم   

الطالب من نف�س ال�سن اإىل جمم�عات 

وقدراتهم،  مي�لهم  ح�سب  متجان�سة 

وتعالج تلك املجم�عات واجبات ومهمات 

علمية منا�سبة ومتدرجة ال�سع�بة. 

اأو  ال�سف�ف  ف�ق  القفز  اأ�سل�ب   

فيه  ويتم  ال�سريعة:  ال�سف�ف  اأ�سل�ب 

تقدمي اختبار امل�ست�ى العادي اأو اختبار 

امل�ست�ى يف وقت مبكر، والدخ�ل املبكر 

يف املدر�سة.

هذا  ميار�س  الال�سفي:  الت�سجيع   )2(

الت�سجيع من خالل ال�سرتاك يف اأن�سطة 

معلم�ن  عليها  ي�سرف  ال�سف  خارج 

م�ؤهل�ن اأو متنقل�ن، وقد يعمل الطالب 

يف اأن�سطة تهمهم.

تنفذه  الالمدر�سي:  الت�سجيع   )3(

اأوقات  يف  املحلية  الرتب�ية  ال�سلطات 

�سب�ع  الأ نهاية  اأيام  اأو  الظهر  بعد  ما 

اأو  الق�سرية  الر�سمية  العطل  اأيام  اأو 

الط�يلة، وي�ستمل على ت�سجيع امل�ه�بني 

يف املدار�س الثان�ية، وت�سجيع امل�ه�بني 

يف جمال الريا�سيات.

موؤ�س�سات رعاية املوهبة:

رفيع   تدريب  بريطانيا  يف  يجري 

بح�ث  ت�سجيع  ويجري  للمعلمني، 

جمال  يف  والدكت�راه  املاج�ستري 

امل�ه�بني واملبدعني، وهناك جه�د يق�م 

بها ق�سم الرتبية والعل�م واملفت�س�ن مثل 

املادي  الدعم  وتقدمي  املعلمني،  تدريب 

طفال امل�ه�بني التي  للهيئة ال�طنية لالأ

مبا  وتق�م  1965م  عام  يف  تاأ�س�ست 

عقد  والبح�ث،  الدرا�سات  اإعداد  يلي: 

اإعداد  للمخت�سني،  العلمية  امل�ؤمترات 

تقدمي  والختبارات،  املقايي�س  وتط�ير 

وائل يف جمال  الدعم املادي للمعلمني الأ

الريا�سيات. 

اأعد  الذي  املدار�س:  جمل�س  وهناك 

وتط�ير  امل�ه�بني  ح�ل  درا�سات 

طرائق  وتط�ير  التعليمية  مناهجهم 

التدري�س لهم.

موؤ�ســ�ســـات  اإنــجــازات  اأبـرز  ومن 

رعاية املوهبة:

اأن اأكرث من ن�سف ال�سلطات الرتب�ية   

�سلطة   )105( حجمها  البالغ  املحلية 

ن�سفها  من  اأكرث  يهتم  حملية  ترب�ية 

مب�ساألة رعاية امل�ه�بني واملبدعني.

مدر�سي  اإعداد  يف  اجلامعات  دور   

جازة  الإ يف  وتاأهيلهم  امل�ه�بني 

)البكال�ري��س( واملاج�ستري والدكت�راه.

والرق�س  امل��سيقى  مدار�س  اإن�ساء   

التخ�س�سية.

ب�سرورة  حك�مية  تقارير  اإعداد   

بل�دن،  تقرير  )مثل  امل�ه�بني  رعاية 

وتقرير ه�يل وويك�س(. 

التي  والتجارب  الدرا�سات  اإجراء   

)جتربة  امل�ه�بني  رعاية  اأهمية  بينت 

برنت�د، ودرا�سة هيت�سفيلد الط�لية، وجتربة ليفرب�ل(.

هلية:   دور املوؤ�س�سات الأ

هلية مثل: هناك العديد من امل�ؤ�س�سات الأ

 ،)NAGC( امل�ه�بني  طفال  لالأ ال�طنية  اجلمعية   )1(

الداخلية،  والدورات  امل�ستك�سفني،  ن�ادي  على  وت�سرف 

املحلييـــن،  الــميدان  واخت�ســــا�سيي  ر�سادية،  الإ واخلدمات 

وق�ســـم املن�ســــ�رات.

جمال  يف  امل�ه�بني  وي�سجع  الربيطاين:  امللكي  املعهد   )2(

الريا�سيات.

�سركة لي�ناردو املتحدة : تقدم خدمة املعل�مات واخلدمة   )3(

ر�سادية مل�ساريع البح�ث، وتقدم التدريب امل�ستمر للمعلمني  الإ

املدار�س  وافتتاح  �سب�ع،  الأ نهاية  يف  ثراء  والإ اخلدمة،  اأثناء 

اخلا�سة بامل�ه�بني.

ا�ست�سارية  كخلية  تعمل  التي  امل�ه�بني  دعم  جمم�عة   )4(

�سخ�سية  لتح�سني  واملدار�س  فراد  الأ وم�ساندة  لدعم  خمتارة 

الطالب ذوي القدرات اخلا�سة.

تجربة جمهورية روسيا االتحادية:
ت�جد يف رو�سيا الحتادية مدار�س خا�سة بامل�ه�بني متخ�س�سة 

يف الفيزياء والريا�سيات، ويتم القب�ل فيها بناًء على اختبارات 

التح�سيل املدر�سية، ومعيار القدرات وال�ستعدادات يف املجالت 

عداد  الفنية والريا�سية، كما ت�جد مدار�س اأكادميية ثان�ية لإ

و�سندوق  للبالية،  ومدر�سة  املبدعني،  وقاداتها  الدولة  رجال 

حك�مي لرعاية امل�ه�بني وت�سجيعهم، كما تق�م رو�سيا باإجراء 

العديد من الدرا�سات املهمة ب��ساطة علماء النف�س الرو�س يف 

التدريب والريا�سيات ودرا�سة القدرات العقلية وقدرات الفن 

الت�سكيلي.

اأ�ساليب الك�سف:

الدرا�ســـية،  واملراحل  امل�اد  جميع  يف  العلمية  املباريات 

التي يجريها خرباء وخمت�س�ن،  ال�ســـــخ�سية  والــــمقــابالت 

املدار�س  معلمي  من  امل�ه�بني  عن  بحث  جمم�عات  وقيام 

املتخ�س�سة الذين يفت�س�ن عن امل�ه�بني يف الريف وبني اأبناء 

حداث وبي�ت الطلبة وامل�سابقات  قليات ويف املالجئ ودور الأ الأ

وملبية، وتقديرات ون�سائح املعلمني وم�سريف الفرق الطالئعية  الأ

وال�سبيبية، واملراقبة التي يجريها خمت�س�ن يف علم النف�س يف 

املع�سكرات ال�سيفية، ومنا�سط تنظيم اأوقات الفراغ لل�سباب.

)داخل  املدر�سة  يف  والرعاية  الت�سجيع  اأ�ساليب 

ال�سف(

ال�سفي(،  )الت�سجيع  املدر�سية  احل�سة  يف  التن�يع  اأ�سل�ب   

واأ�سل�ب التفريد، وتقدمي امل�سكالت ذات الطابع البتكاري.

�ساليب الال�سفية: العمل اجلماعي �سمن فرق العمل الذاتي  الأ

الختيارية،  والدرو�س  امل�سكالت،  حل  وطريقة  وامل�ستقل، 

واملدار�س  ال�سف�ف  يف  والت�سجيع  العلمية،  ولـمبيات  والأ

يف  والعل�م  للريا�سيات  التخ�س�سية  واملدار�س  التخ�س�سية، 

اجلامعات، واملدار�س التخ�س�سية يف الريا�سيات والفيزياء، 

يف  والفيزياء  للريا�سيات  الداخلية  التخ�س�سية  واملدار�س 

جامعة ل�م��س�ف يف م��سك�.

اأ�ساليب الت�سجيع الالمدر�سية:

 الن�ادي وحلقات البحث العلمي، ومدار�س اأيام العطل التابعة 

واملدار�س  امل�سائية،  واملدار�س  واجلامعات،  العليا  للمعاهد 

و�سائل  خالل  من  والت�سجيع  الريف،  من  للقادمني  البعيدة 

الجتماعية  واملدار�س  واملكت�بة،  وامل�سم�عة  املرئية  عالم  الإ

للريا�سيات والعل�م.

الملحق رقم)3(: نماذج من التجارب الدولية في مجال رعاية الموهوبين والمبدعين
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تجربة جمهورية ألمانيا 
االتحادية:

لرعاية  واإر�سادات  قان�ن  ي�جد 

امل�ه�بني ويتم الهتمام بهم يف )16( 

ولية فيدرالية، والقان�ن يبداأ بالتعريف 

رعايتهم،  ل�ائح  ي�سع  ثم  الفئة  لهذه 

وبرامج  ال�سف�ة،  مدار�س  وت�جد 

فيها  يتم  التي  )اأي  ال�سريعة  ال�سف�ف 

ودرا�سات  الدرا�سي(،  املنهج  تكثيف 

بداع، وقد ا�ستهرت  واأبحاث امل�هبة والإ

يف  ملان  الأ العلماء  من  كبرية  جمم�عة 

هذا املجال. 

يف  النف�سية  الختبارات  على  ويعتمد 

الك�سف عن امل�ه�بني، وتر�سيح املعلمني 

الذاتي  والرت�سيح  امل�ه�بني،  طفال  لالأ

اإعادة  العمل على  باء. ويتم  الآ وتر�سيح 

تدريب معلمي امل�ه�بني.

متخ�س�سة  تعليمية  مراكز  وت�جد   

تعليم  و�سبكة  امل�ه�بني،  تعليم  يف 

لتعليم  ا�ست�سارية  ومراكز  امل�ه�بني، 

ثراء، والف�س�ل اخلا�سة  امل�ه�بني، والإ

والهتمام  العادية،  باملدار�س  امللحقة 

كادميية والفنية والريا�سية،  بامل�اهب الأ

كما ترثى امل�هبة الريا�سية باآلية و�سع 

حل  من  بدًل  وحلها  ح�سابية  م�سائل 

الفر�سة  واإتاحة  اجلاهزة،  امل�سائل 

للم�ه�بني ملقابلة العلماء واملتخ�س�سني 

امل�سه�رين. 

كادميية  الأ الثان�ية  املدر�سة  ت�جد  كما 

اخلا�سة بامل�ه�بني، واملدر�سة ال�ساملة، 

واملعهد  التخ�س�سية،  العل�م  ومدر�سة 

واملدار�س  امل�هبة،  لدرا�سات  ملاين  الأ

التقنية،  الفنية  واملدار�س  اخلا�سة، 

ثرائية الت�سجيعية، وبرامج  والربامج الإ

يركز  التي  الهتمام  وبرامج  الت�سريع، 

فيها على ال�سفني اخلام�س وال�ساد�س، 

وتق�مي  ال�سف�ف،  ف�ق  القفز  واأ�سل�ب 

احل�سة  واإزالة  الرعاية،  برامج 

وتعزيز  بداع،  لالإ املع�قة  الدرا�سية 

بداع،  لالإ امل�سجعة  املدر�سية  احل�سة 

واحل�سة الدرا�سية الن�عية، وال�سف�ف 

ال�سريعة )�سف�ف  وال�سف�ف  امل�ازية، 

القطار ال�سريعة(، وفرق الدرا�سة ذات 

املتطلبات اخلا�سة، وامل�سابقات العلمية، 

�سراف )املنت�ري(، وهذه هي عم�م  والإ

غنائية.   ثرائية اأو الإ الربامج الإ

كما يت�افر العديد من املباريات العلمية 

ال�سباب  »مباريات  اأ�سهرها  ومن 

مباريات  اأي�سًا:  ومنها  يبحث�ن«، 

العلمية  واملباريات  الريا�سية،  لعاب  الأ

رين  وروبية، واملباريات العلمية للمبكِّ الأ

امل��سيقيني  ومباريات  القراءة،  يف 

الحتادية  العلمية  واملباريات  ال�سباب، 

»ال�سباب  عن�ان  حتت  املدار�س  يف 

وملبياد«، واملباريات العلمية  يتدرب�ن لالأ

ومباريات  ال�سيا�سي،  التعليم  يف 

يف  العلمية  واملباريات  الريا�سيات، 

الفيزياء،  ومباريات  ملاين،  الأ التاريخ 

اللغة  واأوملبياد  الكيمياء،  ومباريات 

ملانية  الرو�سية واجلغرافيا، واملباريات الأ

من  وجريانها  »اأملانيا  عن�ان  حتت 

وروبية«، واملباريات العلمية يف  الدول الأ

املعل�مات، واملباريات العلمية يف اللغات 

جمال  يف  العلمية  واملباريات  جنبية،  الأ

الفن،  جمال  يف  ومباريات  امل�سرح، 

ومباريات  غاين،  الأ تاأليف  ومباريات 

دب والكتابة، ومباريات يف  يف جمال الأ

العلمية يف  جمال امل��سيقى، واملباريات 

ال�س�ئي،  والت�س�ير  الت�س�ير  جمال 

ومباريات املرا�سلني العلميني.

�سراف  بالإ ملانية  الأ التجربة  تتميز  كما 

والربامج  )املنت�رية(،  املنت�ري 

ثرائية، واملنح الدرا�سية التي تقدمها  الإ

منح  �ست  وهناك  ال�قفية،  امل�ؤ�س�سات 

اآيربت،  فريدري�س  منحة  هي:  �سهرية 

الدرا�سية،  اأديناور  ك�نراد  ومنحة 

ومنحة  ناومان،  فريدري�س  ومنحة 

الكني�سة  ومنحة  الكاث�ليكية،  الكني�سة 

الربوت�ستانتية، ومنحة هانز ب�كلر.

مثل:  اأخرى  ت�سجيعية  برامج  وت�جد 

غ�تفرد  وبرامج  هايزنربغ،  برنامج 

ماير  هانز  ومنحة  ليبنتز،  فيلهلم 

ال�سناعات  احتاد  ومنح  ليبنتز، 

بالنك،  ماك�س  وجمعية  الكيميائية، 

ملاين للمنح العلمية. وي�سم  والحتاد الأ

عديدة  علمية  م�ؤ�س�سات  الحتاد  هذا 

وهيئة  ملانية،  الأ البحث  جمعية  هي: 

ملانية، وجمعية ماك�س  التبادل الثقايف الأ

بالك، ومنحة الك�سندر ف�ن همب�لدت، 

ملاين. كما يتم  واملنح الدرا�سية لل�سعب الأ

العلماء،  كلية  اإىل  بالنت�ساب  املبدعني  الكبار  العلماء  ت�سجيع 

ومنحهم لقب الزمالة، وع�س�ية اللجان العلمية.

للطفل  ملانية  الأ اجلمعية  ت�جد  هلية  الأ اجلمعيات  قطاع  ويف 

طفال  لالأ ر�سادية  الإ املراكز  بتاأ�سي�س  قامت  التي  امل�ه�ب 

ال�سغرية،  الكتيبات  واإ�سدار  ومعلميهم،  واأ�سرهم  امل�ه�بني 

واملتخ�س�سني  اخلرباء  عن  دقيقة  معل�مات  تت�سمن  التي 

قامت  كما  معهم،  الت�ا�سل  وكيفية  وعناوينهم  واملر�سدين 

امل�سابقات  واإقامة  امل�ه�بني،  طفال  لالأ دبي  الأ النادي  باإن�ساء 

وبرنامج  الفل�سفة،  جمال  ويف  دبية  والأ الت�سجيعية  والربامج 

الطفل امل�ه�ب يف مرحلة ما قبل املدر�سة.

تجربة سويسرا:
فيهـــا  التــــرب�ي  والنظام  مقاطعـــات،  من  �ســـ�ي�ســــرا  تتك�ن 

الفردي  بالت�ســـجيع  املقـــاطعـــات  بعـــ�س  وتهتـــم  ل مركـــزي، 

فـــ�ق  بالقفــــز  املقاطعــــات  بعـــ�س  وت�ســــــمح  للـــم�ه�بني، 

ال�سف�ف، وتقدم رعاية للم�ه�بني املع�قني ب�سريًا، وامل�ه�بني 

املخفقني درا�سيًا، ويعتقد كثريون اأن رعاية امل�ه�بني غري مرنة 

مبا فيه الكفاية.

والن�ادي  الطالب،  م�سارح  الالمدر�سية:  الت�سجيع  اأ�ساليب 

الطالب  وجمالت  غرا�س،  الأ متعدد  واملتحف  املدر�سية، 

يف  العلمية  واملباريات  ال�سطرجن،  ون�ادي  وال�سباب،  املبدعني 

والت�جيه  ر�ساد  الإ ومراكز  وغريها،  والفيزياء  الريا�سيات 

لرعاية املبدعني من الطالب وال�سباب، وتك�ين جمعيات اأ�سر 

الـــــم�هــ�بني  الطالب  معلمي  وتدريب  امل�ه�بني،  طفال  الأ

باإعـــادة التـــدريب اأو التــــدريب امل�ســــتمر.

تجربة نيوزيالندا:
متيزت التجربة الني�زلندية باجله�د الفردية للرواد، الذين 

ك�سفه،  و�سبل  امل�ه�ب  تعريف  ح�ل  مط�لة  درا�سات  اأجروا 

الثمانينيات،  بداية  مع  بامل�ه�بني  ال�ا�سح  الهتمام  وبداأ 

امل�ه�ب،  الطفل  اكت�ساف  عن  �سا�سي  الأ امل�س�ؤول  ه�  املعلم 

ويق�م املتخ�س�س�ن النف�سي�ن بعد ذلك باإكمال املهمة باإجراء 

الربامج  حتديد  ثم  ومن  للطفل،  و�سامل  دقيق  ت�سخي�س 

املنا�سبة له. ويف الرعاية يتم ا�ستخدام اأ�سل�ب ف�سل امل�ه�بني 

ثراء، واأ�سل�ب الت�سريع. عن العاديني، واأ�سل�ب الإ

التعامل  مهارة  باإك�سابهم  املعلمني  تدريب  على  العمل  ويتم 

تقدمي  وكيفية  امل�ه�بني،  الطالب  مع  والعلمي  ال�سخ�سي 

الدرو�س الختيارية الت�سجيعية التي تركز على التن�ع والعمق 

معيار  وفق  املعلمني  اختيار  ويجري  واملعارف،  اخلربات  يف 

التدريب  على  ال�زارة  وحتر�س  للمعلم،  ال�سخ�سي  الهتمام 

امل�ستمر يف اأثناء اخلدمة ملعلمي امل�ه�بني، وتق�م كلية املعلمني 

يف جامعة مي�سي مبنح معلمي امل�ه�بني �سهادة دبل�م التاأهيل 

اأن ميتلكها معلم  التي يجب  اأما املهارات والقدرات  الرتب�ي، 

امل�ه�بني فهي: العمل الفردي مع التالميذ املبدعني، ون�عية 

يحدد  الذي  ال�سليم  التق�مي  على  والقدرة  التدري�س،  اأ�سل�ب 

خرية  جمال امل�هبة وم�ست�اها، كما ركزت ال�زارة يف ال�سنني الأ

على ت�فري م�اد التعليم واأدواته.

والتقدير  الفردي،  البحث  على  الت�سجيعية  الربامج  وتركز 

الذاتي، وتط�ير القدرة على ال�ستقاللية يف التعلم من خالل 

التباعدي،  التفكري  على  القدرة  وتنمية  العلمية،  املراجع 

الجتماعية  والعل�م  والقراءة  اللغات  يف  ثرائية  الإ والربامج 

والريا�سيات، والفن�ن، وامل��سيقى، وتط�ير اخلطة الدرا�سية 

هلية الداعمـــــة للمـــ�هـــبة  الن�عية.  وبرز يف قطاع اجلمعيات الأ

طفال امل�ه�بني. بــــداع دور جمعيــــة ني�زيالندا لالأ والإ

تجربة جمهوريتي 
التشيك و السلوفاك:

بداأ الهتمام العلمي بدرا�سة الق�سايا النظرية يف املعهد العايل 

حاجة  باعتبارها  امل�ه�بني  لرعاية  وينظر  الرتب�ية،  للبح�ث 

خا�سة  مدار�س  وت�جد  مهمة.  ووطنية  اأ�سا�سية،  اجتماعية 

الملحق رقم)3(: نماذج من التجارب الدولية في مجال رعاية الموهوبين والمبدعين
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العل�م  جمالت  يف  خا�سة  و�سف�ف 

مراكز  من  �سبكة  ت�جد  كما  املختلفة، 

ر�ساد، وي�سرف على الربامج والدرو�س  الإ

من  متخ�س�س�ن  ترب�ي�ن  الختيارية 

الفرق البحثية.

اخلا�سة  الربامج   - اأي�سًا   - وهناك 

ر�ساد اجل�ية،  الأ الفلك، وعلم  يف علم 

العلمية،  واملباريات  التفريد،  واأ�سل�ب 

بداع  الإ وت�سجيع  العلمية،  واملعار�س 

ورعاية  زينيت(،  )مباراة  التقني 

املخرتعني القدامى للمخرتعني اجلدد 

امل�هبة  وت�سجيع  عليهم،  واإ�سرافهم 

الفنية، وت�سجيع امل�ه�بني ريا�سيًا.

تجربة فنزويال:
التي  الدول  اأوائل  من  فنزويال  كانت    

والعمل  امل�ه�بني  يف  بالتفكري  اهتمت 

لتنمية  برامج  قدمت   حيث  عليهم 

ففي  ككل  الدولة  م�ست�ى  على  التفكري 

وزارة  اإن�ساء  على  عملت  1979م   عام 

�س�ؤون  وزارة  ت�سمى  الدولة  يف  خا�سة 

ن�ساين. تنمية الذكاء الإ

الرتب�ي  ر�ساد  لالإ اندا�سي  معهد  وقام   

جتريبية  �سف�ف  باإن�ساء  والتعليمي 

�سافية  الإ والربامج  ثرائية،  الإ للربامج 

وتقدمي  الفن�ن،  جمالت  يف  الال�سفية 

كما  امل�ه�بني،  حاجات  ح�ل  اإر�سادات 

ووزارة  الرتبية  وزارة  بني  تعاون  جرى 

ال�قفية  طفال  الأ وم�ؤ�س�سة  ال�سحة 

طفال امل�ه�بني. لتقدمي رعاية الأ

�سرة، وه�  كما تتفرد فنزويال مب�سروع الأ

الرعاية يف فنزويال  اأ�سهر م�ساريع  من 

�سن  وحتى  امليالد  قبل  ما  مرحلة  منذ 

مراكز  خالل،  من  ويك�ن  ال�ساد�سة، 

وم�ساركة  باحل�امل،  اخلا�سة  ر�ساد  الإ

�سر يف فعاليات البلديات واأن�سطتها،  الأ

طريق  عن  لل�سكان  ر�سادات  الإ وت�جيه 

و�سائل الإعالم املختلفة، واإعداد مدربني 

الذين  واملتط�عني  اخلا�سة،  للربامج 

املي�سرون،  �سخا�س  الأ عليهم  يطلق 

باأن  الرتبية  وزارة  من  قرار  و�سدور 

مرحلة الرو�سة تبداأ باحلمل.

برنامج  مثل  اأخرى  رعاية  برامج  وثمة 

ال�سطرجن،  وبرنامج  الب�سرية،  الرتبية 

ديب�ن�،  ح�سب  التفكري  تعليم  وبرنامج 

وبرنامج البتكار املدمج، وبرنامج بناء 

للطفل،  املكاين  الت�س�ر  على  القدرة 

وبرنامج  النفعي،  ثراء  الإ وبرنامج 

التفكري  طرائق  وبرنامج  الذكاء، 

الت�سجيعية  الربامج  وت�ستمل  ونظمه. 

اأوربان  برنامج  على  التفكري  لتط�ير 

لتط�ير التفكري ل�سكان املدينة، وبرنامج 

ل�سكان  التفكري  لتط�ير  بيا�سانت 

لتط�ير  امل�ظفني  وبرنامج  الريف، 

تفكري العمال، وبرنامج تط�ير التفكري 

�سرة،  الأ م�سروع  للعاملني يف  البتكاري 

وبرنامج تط�ير التفكري لكبار امل�ظفني 

التفكري  تط�ير  وبرنامج  داريني،  الإ

جلن�د الق�ات امل�سلحة، وبرنامج تط�ير 

ذاعيني والإعالميني. التفكري لالإ

تجربة الصين:
مبداأ  التعليمية  ال�سني  نظم  تراعى 

الفروق الفردية، فهناك مدار�س خا�سة 

ملحقة  خا�سة  وف�س�ل  بامل�ه�بني، 

ال�قت  ومدار�س  العادية،  باملدار�س 

�سايف لدرا�سة الريا�سيات، واملدر�سة  الإ

الرابع  ال�سف  من  للح�ساب  وملبية  الأ

ال�سبان  وف�س�ل  ال�ساد�س،  ال�سف  اإىل 

امل�ه�بني التابعة للجامعات. ومنذ القدم 

كان المتحان الكتابي ال�سيني ال�سهري 

احلك�مية،  لل�ظائف  لالنتقاء  �سائدًا 

هي  ال�سائدة  امل�هبة  معايري  وكانت 

وامتالك  املبكرة  القراءة  على  القدرة 

ذاكرة ق�ية.

وت�جد مدار�س الثقل لرعاية امل�ه�بني، 

املقابلة  على  بناًء  لها  الختيار  ويك�ن 

ال�سف�ية والمتحانات الكتابية، وتدر�س 

جنبية،  الأ اللغات  الثقل  مدار�س  يف 

والريا�سيات، وفن اخلط، ويتم اختيار 

اخلريجني  اأف�سل  بني  من  املعلمني 

ال�سف�ف  ت�جد  كما  اجلامعات.  من 

اخلا�سة بامل�ه�بني يف املراحل املختلفة، 

املبكر يف املدر�سة البتدائية،  والدخ�ل 

اجلامعات،  يف  املبكر  والدخ�ل 

واملباريات العلمية يف املراحل التعليمية 

العلمية  ال�سف�ف  واإن�ساء  املختلفة، 

تتبع  التي  التقنية  وال�سف�ف  لل�سباب 

ال�سف�ف  واإن�ساء  مبا�سرة،  للجامعات 

التعليمية  الربامج  ذات  التجريبية 

اخلا�سة بالطالب امل�ه�بني جدًا، وفرق 

كما يجرى  الن�عية،  الدرا�سية  الال�سفية، واحل�سة  الدرا�سة 

طفال  يف ال�سني العديد من الدرا�سات ح�ل النم� العقلي لالأ

امل�ه�بني.

 تجربة كندا:

تقدم كندا برامج اإثرائية متقدمة ومتن�عة، كما ت�فر �سف�فًا 

وهناك  والعل�م،  والكيمياء  والفيزياء  الريا�سيات  يف  خا�سة 

امل�سادر  وغرف  امل�ه�بني،  لرعاية  ال�ست�سارية  املراكز 

مدرب�ن  عليها  ي�سرف  التي  امل�ه�بني  لرعاية  املتخ�س�سة 

متخ�س�س�ن واأكادميي�ن، كما ت�فر عددًا من اأ�ساليب الرعاية 

�سب�ع، وح�س�س  ثرائية يف نهاية الأ مثل: ال�سف�ف والربامج الإ

البلديات،  م�ست�ى  على  الت�سجيعية  والفرق  جنبية،  الأ اللغات 

الثقافة  وجمم�عات  ال�سجناء،  للم�ه�بني  الت�سجيع  ومراكز 

العلمية  وامل�سابقات  العلمية،  واملعار�س  للم�ه�بني،  ال�سعبية 

الفنية، وفرق  واملعار�س  والكيمياء،  والفيزياء  الريا�سيات  يف 

احلفريات  وفرق  ثرائية،  الإ ال�سيف  وبرامج  الفني،  اخلط 

اللغة،  ثنائية  وال�سف�ف  املت�قعة،  خبار  الأ وفرق  ثرية،  الأ

امل�سرح  ومدر�سة  الت�سكيلي،  الفن  ومدار�س  البالية،  و�سف�ف 

اإعداد  م�سئ�لية  املحلية  الرتب�ية  ال�سلطات  وتتحمل  ال�طني. 

اأو  �سرة  الت�سجيعية، وقلما يك�ن هناك دور يذكر لالأ الربامج 

خرى، كما تهتم ال�سلطات الرتب�ية املحلية  هلية الأ املنظمات الأ

باإعداد معلمي املبدعني.

وهناك ح�ايل )10( جامعات تعطي مقررات اختيارية لطلبتها 

والك�سف  تعرفهم  واأ�ساليب  امل�ه�بني  تدري�س  كيفية  ح�ل 

عنهم، كما قام املعلم�ن باإن�ساء هيئة تربية الطالب امل�ه�بني 

امل�ه�بني  تربية  يف  متخ�س�سة  جمم�عة  وت�سكيل  واملبدعني، 

اإعداد  14 جامعة كندية تعمل على  يف نقابة املعلمني، وت�جد 

معلمني متخ�س�سني لرعاية امل�ه�بني، كما ت�سارك اجلامعات 

وحلقات  والدرا�سات  وامل�ؤمترات  العلمية  الندوات  اإعداد  يف 

معلمي  ومهارات  قدرات  من  تزيد  التي  العمل  وور�س  البحث 

امل�ه�بني، فجامعة ماك جيل تعطي درجة الدبل�م يف علم نف�س 

الملحق رقم)3(: نماذج من التجارب الدولية في مجال رعاية الموهوبين والمبدعين

وتربية املبدعني عن طريق املرا�سلة، كما تق�م جامعات اأخرى 

اأبحاث  يف  والدكت�راه  املاج�ستري  درجتي  باإعطاء  – اأي�سًا- 
مع�سكرات  بتنظيم  اأخرى  جامعات  وتق�م  بداع،  والإ امل�هبة 

طفال امل�ه�بني ومعلميهم. ول ت�جد مدار�س اأهلية  �سيفية لالأ

دول  من  العديد  يف   احلال  هي  كما  بامل�ه�بني  تعنى  كثرية 

طفال امل�ه�بني. العامل، كما ت�جد جمعية الأ

        

تجربة كوريا الجنوبية:
ي�جد يف ك�ريا اجلن�بية ح�ايل )13( مدر�سة ثان�ية للم�ه�بني 

يف العل�م وهي مزودة بالتقنيات احلديثة الالئقة بهذا الن�ع من 

التعليم، و�سروط القب�ل بها هي: اأن يك�ن الطالب �سمن اأف�سل 

العامني  يف  كادميي  الأ التح�سيل  حيث  من  الطالب  من   %1

اختبارات  يجتاز  واأن  الثان�ية،  املرحلة  �سن�ات  من  خريين  الأ

اللتحاق التي تقي�س القدرة على التح�سيل يف امل�اد العامة مع 

الرتكيز ال�سديد على العل�م والريا�سيات التي ت�سكل 50% من 

هذه الختبارات، واأن يتمتع بحالة ج�سمية منا�سبة، واأن يقيم 

داخليًا. اأما املنهج الدرا�سي فيها فيتميز بعدة خ�سائ�س هي 

تقدميه م�ست�يات عليا يف العل�م والريا�سيات )اأكرث من %45 

من العدد الكلي لل�حدات خم�س�سة للم��س�عات التي تتعلق 

ن�سطة  بالعل�م والريا�سيات(، وي�فر هذا الن�ع من التعليم الأ

مثل  اختيارية  مقررات  ويقدم  العل�م،  يف  والبحثية  املعملية 

كله  وذلك  العل�م،  وفل�سفة  احلا�سبات،  وعل�م  العل�م،  تاريخ 

اإىل جانب الدرا�سات الفردية. 

تجربة بولونيا:
خمتلف  يف  الت�سريع  نظام  فيها  يطبق  خا�سة  اأق�سام  ت�جد 

امل�اد التعليمية مثل الريا�سيات والعل�م الفيزيائية والبي�ل�جيا 

ن�سانية، ويق�م بالتدري�س معلم�ن ذوو كفاءة عالية،  والعل�م الإ

ق�سام التجريبية اأ�ساتذة جامعي�ن. ويدر�س يف الأ
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أهم ما يستخلص من 
التجارب الدولية:

الب�سري  العن�سر  اأهمية  تاأكيد   )1(

ومدى  املجتمعات،  تنمية  يف  امل�ه�ب 

فراد  الأ من  الن�ع  هذا  لت�يل  احلاجة 

احلي�ية  املجالت  يف  القيادة  ملنا�سب 

وتط�ره،  املجتمع  تقدم  يف  ت�سهم  التي 

التي  التجارب  جميع  ذلك  اأكد  وقد 

ا�ستعر�ست.

حاجات  بني  وثيقة  روابط  وج�د   )2(

وحاجات  وامل�ستقبلية  نية  الآ املجتمعات 

اخلا�سة،  واملبدعني  امل�ه�بني  بناء  الأ

قبل  من  املختلفة  الجتهادات  تعك�سها 

رعاية  لتقدمي  واملهتمني  املخت�سني 

الطرفني.  احتياجات  تلبي  متميزة 

فاأهداف رعاية هذه الفئة يف التجارب 

من  تنبثق  ا�ستعرا�سها  مت  التي  كافة 

بناء،  الأ ه�ؤلء  لقدرات  املجتمع  حاجة 

اخلا�سة  احتياجاتهم  تلبي  وبالتايل 

لهم،  يقدم  ما  باأهمية  لي�سعروا  �سمنيًا 

ذات  اإ�سهامات  حتقيق  من  ويتمكن�ا 

نف�سهم وملجتمعاتهم. فائدة لأ

نح�  العاملي  التناف�س  تزايد   )3(

التح�سر، اإذ اأ�سبح هذا التناف�س العامل 

الناجحة  العاملية  التجارب  امل�سرتك يف 

يف  املتقدمة  الدول  يدفع  وه�  كافة، 

مكانة  تب�وؤ  اإىل  بداع  والإ امل�هبة  رعاية 

مرم�قة بني باقي الدول بف�سل اأبنائها 

رعاية  لهم  قدمت  الذين  امل�ه�بني 

خا�سة منذ عق�د لي�ست بالقليلة.

وتعليـــــم  رعـــاية  اعتمـــاد   )4(

اأ�سا�سي  كجزء  واملبدعني  الــــم�هـــ�بني 

اأي  يف  العام  التعليمي  النظام  من 

كمالية،  اأو  رفاهية  لي�س  فه�  جمتمع، 

رعاية  لعدم  املت�قع  وال�سرر  فاخل�سارة 

ال�سخ�سي  ال�سرر  يتعدى  الفئة  هذه 

للم�ه�ب نف�سه لي�سمل ال�سرر باملجتمع 

اخل�سارة  اأن  كما  وم�ستقبله،  ومقدراته 

بناء  الب�سرية واملادية حلرمان ه�ؤلء الأ

من الرتبية املنا�سبة ل ميكن تع�ي�سها.

يف  واملدر�سة  املعلم  دور  اأهمية   )5(

وهذا  ورعايتهم،  امل�ه�بني  اكت�ساف 

دوار يف رعاية امل�هبة  الدور ه� اأهم الأ

بداع. والإ

تعد  مل  اإذ  الرعاية،  حدود  ت��سع   )6(

املجتمع  حدود  على  تقت�سر  الرعاية 

املحلي للم�ه�ب بل تعدته للعاملية حيث 

تبني  التي  املتفهمة  املجتمعات  ت�ستفيد 

علمية  اأ�س�س  على  ح�سارتها  مق�مات 

�سغرية  قرية  غدا  العامل  اإن  اإذ  متينة، 

لعق�ل  ثارة  والإ التحدي  بعنا�سر  مليئة 

منها،  ال�ستفادة  ينبغي  لذا  بناء،  الأ

�سمحت  حك�مات  به  قامت  ما  وهذا 

مع  عامليًا  بالتناف�س  امل�ه�بني  بنائها  لأ

خرى يف املناف�سات  اأقرانهم يف الدول الأ

وملبياد على �سبيل املثال(. املختلفة )الأ

امل�ه�بني  رعاية  اأ�س�س  قيام   )7(

فكار،  الأ يف  التحدي  على  واملبدعني 

عن  والبعد  التطبيق،  يف  واملرونة 

املركزية.

اهتمام املجتمع املدين يف خمتلف   )8(

دول العامل بق�سية امل�ه�بني من خالل 

والتدريبية  املادية  مكانات  بالإ اإ�سهامه 

لهم.

ابتـــداء ا�ســـرتاتيجيــــات الك�ســـف   )9(

ب��سع  تعليمهم  وطرائق  امل�ه�بني  عن 

امل�ه�بني،  للطالب  حمدد  تعريف 

معايري  و�سع  ذلك  �س�ء  يف  يجري  ثم 

اأدوات القيا�س التي  الكت�ساف واختيار 

ت�سهل هذه املهمة.

ل�سيما  ثراء  الإ بنظام  الهتمام   )10(

اأنها  على  والريا�سيات  العل�م  م�اد  يف 

عل�م امل�ستقبل وهي ال�سبيل اإىل التقدم 

به  تهتم  ما  وهذا  واحل�ساري،  التقني  

معظم الدول التي در�ست جتاربها.

جمهزة  خا�سة  مدار�س  اإن�ساء   )11(

دوات  والأ جهزة  والأ وال�ر�س  باملعامل 

املعملية  التجارب  جراء  لإ الالزمة 

ال�ستعانة  مع  والريا�سيات  العل�م  يف 

مبعلمني متخ�س�سني ومتميزين لتدري�س 

امل�ه�بني.

�سراع  الإ بنظام  الهتمام   )12(

الذي  ال�ستثنائية  للحالت  التعليمي 

ويهتم  عقليًا  تط�يرًا  للم�ه�بني  يقدم 

بخ�سائ�سهم الجتماعية التي متكنهم 

من الت�افق مع زمالء اأكرب منهم �سنًا، 

كما يتاأكد من  اأنهم يتمتع�ن بخ�سائ�س 

ج�سمية ونف�سية منا�سبة. وقد اعتمدت 

معظم الدول هذا النظام.

ن�سطة  اعتماد طرائق التدري�س والأ  )13(

بداعية للطالب، على  املختلفة التي ت�سمح بتنمية القدرات الإ

اأن تقدم يف مناخ منا�سب، مع تقدمي مناهج متط�رة، وعمليات 

تط�ير م�ستمرة تلبي احلاجات التعليمية للطالب امل�ه�ب.

امل�هبة  لرعاية  كافية  ميزانيات  الدول  تخ�سي�س   )14(

بداع. والإ

الملحق رقم)3(: نماذج من التجارب الدولية في مجال رعاية الموهوبين والمبدعين
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منهجية انتقاء مشروع وصياغة وثيقته

الملحق رقم ) 4 (



�11االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام�11 االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام

امل�هبة  لرعاية  املنا�سبة  امل�ساريع  انتقاء  ملنهجية  الرئي�سة  املالمح  امللحق  هذا  يقدم 

بداع، والهدف منه ت�سهيل �سياغة وثائق هذه امل�ساريع بغية امل�افقة عليها واعتماد  والإ

النم�ذجية  امل�ساريع  لئحة  من  امل�ساريع  وتنتقى  العربية.  الدول  ومت�يلها يف  تنفيذها 

لرعاية  الراهن  ال��سع  ينا�سب  ما  وفق  وذلك  ال�سرتاتيجية،  وثيقة  يف  اقرتحت  التي 

بداع يف كل دولة. امل�هبة والإ

منهجية انتقاء المشاريع:
اأن تتك�ن منهجية اعتماد امل�ساريع  ميكن 

وتق�ميها من اخلط�ات الرئي�سة التالية:

واإجراء  امل�ساريع،  اختيار  معايري  و�سع 

خالل  من  هذه  الختيار  معايري  تطبيق 

ثالث مراحل، حيث و�سعت معايري خا�سة 

لكل مرحلة، كما يلي: 

اختيار  فيها  يتم  وىل:  الأ املرحلة    

امل�ساريع التي تت�افر فيها ال�سروط التالية:

اأهداف  امل�سروع  يخدم  اأن   )1

بداع  والإ للم�هبة  العربية  ال�سرتاتيجية 

يف التعليم العام.

ذلك  يف  مبا  للتطبيق  امل�سروع  قابلية   )2

تنفيذه،  ومتطلبات  وواقعية  التحقق، 

وت�افر ع�امل النجاح.

يف  جاء  ما  اإىل  امل�سروع  ي�ستند  اأن   )3

للم�هبة  العربية  ال�سرتاتيجية  وثيقة 

ت��سيات  ويف  العام،  التعليم  يف  بداع  والإ

والتعليم  الرتبية  ل�زراء  ال�ساد�س  امل�ؤمتر 

العرب املنعقد يف مدينة الريا�س، باململكة 

العربية ال�سع�دية عام 2008م.

وثائق  اإعداد  الثانية:  املرحلة   

املرحلة  يف  انتقاوؤها  جرى  التي  امل�ساريع 

�س�س التالية: وىل طبقًا للمعايري والأ الأ

واأهميتها  تنفيذها  اإىل  احلاجة   )1

ا�ستنادًا اإىل اأهدافها.

اأكرب  وخدمة  وطنيًا  التطبيق  قابلية   )2

�سريحة من املجتمع.

اإمكانية تاأمني التم�يل.  )3

القطاع  قبل  من  تنفيذها  قابلية   )4

اخلا�س.

تك�ن  اأن  )يف�سل  التنفيذ  فرتة   )5

ق�سرية ن�سبيًا(.

قائمة  م�سابهة  م�سروعات  وج�د   )6

فعليًا وناجحة.

املرحلة الثالثة:  

ذات  امل�سروعات  من  عدد  اختيار   -

التق�مي العايل التي مت تق�ميها يف املرحلة 

امل�ساريع  هذه  تغطي  اأن  على  الثانية، 

ال�سرتاتيجية  وثيقة  يف  املحددة  البن�د 

بداع يف التعليم العام.  العربية للم�هبة والإ

ويقرتح و�سع وثائق تف�سيلية للم�سروعات 

املقرتحة وفق اأمن�ذج حمدد لذلك.

أنموذج وثيقة مشروع:

الملحق رقم) 4 (: منهجية انتقاء مشروع وصياغة 

)1( خمرجات �مل�ضروع

املخرجات هي النتائج العملية املحددة القابلة للقيا�س التي �ستتحقق من جراء تنفيذ امل�سروع. وهي الإجنازات التي �ستح�سل 

اأربعة  اإىل  التالية(. وت�ساغ على �سكل خمرجني اثنني  عمال املم�لة من امل�سروع )واملذك�رة يف 4  اأو الأ ن�سطة  نتيجة تنفيذ الأ

خمرجات حمددة ح�سب طبيعة امل�سروع واأبعاده

 )2( �أهمية �مل�ضروع ومربر�ت تنفيذه

خرى، مع حتديد  ت�سرح هنا اخللفية اأو البيئة املحلية والدولية التي انبثقت منها اأهمية امل�سروع، ومدى تنفيذ اأمثاله لدى الدول الأ

اأو امل�ساركة يف حلها، والف�ائد القت�سادية والجتماعية  اأو الق�سايا ذات الهتمام التي �سيعمل امل�سروع على حلها  امل�سكالت 

الناجتة عن تنفيذ امل�سروع مع بيان الهدف العام وال�سيا�سات التي و�سع امل�سروع لتحقيقها.

 

)3( تو�ضيف �مل�ضروع

وتنفيذه  مت�يله  يف  امل�ساركني  ذكر  مع  تنفيذه،  وا�سرتاتيجية  يتاألف؟،  ممَّ   : التالية  الفقرات  يتناول  للم�سروع  مف�سل  �سرح 

وامل�ستفيدين منه ، واأدوار كل منهم، مع  �سرورة البدء بدرا�سة جدوى للم�سروعات الكبرية التي حتتاج لذلك .

)5( موؤ�ضر�ت حتقيق �ملخرجات �ملحددة

طار )1( اأعاله. وهي م�ؤ�سرات رقمية اأو كمية،  حتدد م�ؤ�سرات الإجناز اإىل اأي مدى حتققت خمرجات امل�سروع املذك�رة يف الإ

تقي�س اأداء تنفيذ امل�سروع .

)4( �أن�ضطة �لتنفيذ ومر�حل �إجنازها

ع�ام   الأ وباأي كمية خالل  ي درجة،  ت��سح ما يجب عمله، ولأ التي  التنفيذية املحددة  والإجراءات  ن�سطة  الأ تذكر هنا جميع  

ن�سطة ارتباطًا منطقيًا مبخرجات امل�سروع امل��س�عة يف )1( اأعاله .   املحددة، وترتبط هذه الأ

)6( متطلبات �لتنفيذ و�حتياجاته

و�سع تقديرات تف�سيلية با�ستخدام جداول وغريها جلميع الحتياجات التي يتطلبها تنفيذ امل�سروع، على اأن تك�ن مت�سقة مع 

هداف وال�سيا�سات. الأ

1- املتطلبات املالية  2- املتطلبات الب�سرية  3- املتطلبات التنظيمية  4-اأخرى.

)7( �جلهات �مل�ضاركة ودورها يف �لتنفيذ

ت��سع يف جدول يبني ت�زيع وتنفيذ اأن�سطة امل�سروع املذك�رة يف )4( ومتطلبات التنفيذ املذك�رة يف )6( على كل من اجلهات امل�ساركة.

منهجية انتقاء 
مشروع وصياغة 

وثيقته

الربنامج:

ا�سـم امل�ســروع:

اجلـهة املنفـذة:

الهدف العام:
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قائمة الدراسات المرجعية

الملحق رقم )5(



االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام120

لك�س�(، ال�سادرة يف عام 1976م.  )1( ا�سرتاتيجية تط�ير الرتبية العربية، )الأ

لك�س�(، يف عام 1995م. مراجعة ا�سرتاتيجية تط�ير الرتبية العربية، )الأ   2(

�سا�سية وخا�سة  )3( ا�سرتاتيجية الرتبية العربية، املحدثة عام 2006م )ومبادئها الأ

لك�س�(. ن�ساين(، )الأ املبداأ الإ

لك�س�(، 2008م. بداع يف التعليم العايل، )الأ )4( ال�سرتاتيجية العربية لتنمية الإ

بداع ودعم البتكار، والدرا�سات اخلا�سة بها،  )5( ا�سرتاتيجية وخطة امل�هبة والإ

بداع »م�هبة«،  بتاريخ  ال�سادرة عن م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للم�هبة والإ

1429/10/10هـ امل�افق 2008/10/10م.

كلفت اإدارة الرتبية يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل�م عددًا من اخلرباء العرب 

ال�سرتاتيجية،  لهذه  ن�اة  لتك�ن  الدرا�سات  من  جمم�عة  باإعداد  2007م  عام  من  بدءًا 

وعددها خم�س درا�سات ت�سمل عدة ج�انب من حماور ال�سرتاتيجية وهذه الدرا�سات هي:

التط�ير،  ال�اقع واجتاهات  العربي:  العربية -دول امل�سرق  بداع يف املدر�سة  الإ  )1(

اإعداد: اأني�سة اأحمد فخرو. 

)2( جتارب عربية وعاملية رائدة يف رعاية امل�ه�بني، اإعداد: اإلهام عبد احلميد فرج. 

ورعايتهم،  عليهم  والتعرف  واملبدعني  امل�ه�بني  الك�سف عن  وو�سائل  اأ�ساليب   )3(

اإعداد: مها اإبراهيم زحل�ق. 

بداع يف املدر�سة العربية -املغرب العربي، اإعداد: اأحمد اأوزي.  )4(  واقع الإ

بداع، اإعداد: عبد اجلبار ت�فيق البياتي.  )5( م�ا�سفات النظام التعليمي املهتم بالإ

كما قدمت درا�سات واأبحاث يف الجتماع ال�ساد�س ل�زراء الرتبية العرب 2008م و هي: 

تربية امل�ه�بني يف ال�طن العربي يف برامج تك�ين املعلمني، اإعداد: عبد اهلل بن   )1(

حممد اجلغيمان.

اأ�سامة  اإعداد:  ورعايتهم،  امل�ه�بني  تربية  يف  ودوليًا  عربيًا  الرائدة  التجارب   )2(

ح�سن حممد معاجيني.

امل�ه�بني  تربية  يف  املدين  واملجتمع  اخلا�س  والقطاع  الدولة  بني  التكامل   )3(

ورعايتهم، اإعداد: عمر م��سى احل�سن.

الملحق رقم)5(: قائمة الدراسات المرجعية

م�سطفى  اإعــــداد:  امل�ه�بني،  ورعاية  بداع  الإ لتنمية  عربية  ا�سرتاتيجية  نح�   )4(

عبد ال�سميع حممد.

واقع رعاية امل�ه�بني يف املدر�سة العربية، اإعداد: مبـارك ربيـع.  )5(

مثل: التجربة ال�س�دانية، اإعداد : عمر هارون  تربية امل�ه�بني خيار املناف�سة الأ  )6(

اخلليفة.

�سا�سي” ال�سادر عن  تط�ير “دليل اأ�ساليب الك�سف عن امل�ه�بني يف التعليم الأ  )7(

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل�م يف عام 1996م، اإعداد : �سالح الدين فرح 

عطا اهلل.

قائمة الدراسات 
المرجعية
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الملحق رقم )6(

قائمة مصطلحات وتعاريف في 
مجال رعاية الموهبة واإلبداع 
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جنبيامل�سطلح العربي و/ اأو تعريفه �مل�ضطلح �لأ

داء املرتفع معًا لتلقي تعليم ينا�سب ويتحدى قدراتهم. Ability Groupingجتميع الطالب ذوي القدرات العقلية والأ

عايل  تعليم  تقدمي  على  امل�ستمر  احلفاظ  نح�  التام  التعليمية  امل�ؤ�س�سة  التزام  اأكادميي:  متيز 

اجل�دة ي�ؤدي اإىل اإثراء حت�سيل الطالب الدرا�سي، واإك�سابهم قيمًا رفيعة ومهارات متقدمة يف 

التفكري، وحتقيق التمّيز التعليمي، وال��س�ل اإىل �سيغة تعليمية تنال اعرتافًا ه� الهدف النهائي 

هم الذي ت�سعى اإىل حتقيقه خطط التعليم العام والتعليم اجلامعي بعيدة املدى، ومن اأجل  والأ

يدل  اأن  مُيكن  كذلك  واملال،  واجلهد  ال�قت  التعليم  م�ؤ�س�سات  تبذل  كادميي  الأ التمّيز  حتقيق 

داء العايل عند الطالب يف جمال التح�سيل. كادميي على الأ م�سطلح التمّيز الأ

Academic Excellence

دون  اأعلى  درا�سي  �سف  اإىل  بالنتقال  املتف�ق  اأو  امل�ه�ب  للطالب  ال�سماح  الرتفيع:  الت�سريع/ 

دنى. ا�سرتاط البقاء يف ال�سف الأ

Acceleration

دارة واملعلمني والطالب امل�س�ؤولية عن خمرجات العملية التعليمية. Accountabilityامل�س�ؤولية: حتمل الإ

Achievement Groupingجتميع الطالب على اأ�سا�س م�ست�ى التح�سيل الدرا�سي.

اختبار حت�سيلي: اأ�سل�ب تق�ميي يقي�س مب��س�عية مقدار ما اأكت�سبه اأو حققه الطالب من معرفة 

ومهارات تعليمية نتيجة للتدري�س يف فرتة حمدودة، ويف م��س�ع معني، مثل: القراءة، اأو العل�م، اأو 

الريا�سيات. وبناًء على نتائج الختبارات التح�سيلية يتم عادة احلكم على م�ست�ى حت�سيل الطالب 

اأ�ساليب التدري�س لتت�افق مع حاجات الطالب وقدراتهم.  اإىل تط�ير  الدرا�سي، ومدى احلاجة 

تعد  املعتادة  الظروف  ويف  املختلفة،  الدرا�سية  للم�اد  التح�سيلية  الختبارات  املعلم�ن  يعد  وقد 

�سمن نطاق املدر�سة العادية ال�احدة. وقد يتم اإعدادها وتقنينها على امل�ست�ى ال�طني.

Achievement Tests

Advanced Level Coursesاملقررات ذات امل�ست�ى املتقدم/ الرفيع.

برنامج مط�ر وُيعدُّ ب��ساطة اجلامعة ويتم فيه تقدمي مقررات متقدمة ذات م�ست�ى رفيع اإىل 

طالب املرحلة الثان�ية.

 Advanced Placement
(Program (AP Classes

بداع. �سهام يف ن�سر وت�حيد امل�سطلح عربيًا يف حقل رعاية امل�هبة والإ * ت�ستمل القائمة على م�سطلحات لي�ست بال�سرورة واردة يف هذه ال�ثيقة ولكنها خط�ة لالإ

جنبيامل�سطلح العربي و/ اأو تعريفه �مل�ضطلح �لأ

جمم�عة  الثان�ية  املدر�سة  خالله  من  تقدم  درا�سي   برنامج  متقدم:  /اإحلاق  متقدم  ت�سكني 

كادميي املتميز، وحتت�سب تلك املقررات  مقررات متقدمة امل�ست�ى لطالبها من ذوي التح�سيل الأ

لطالب الثان�ية ب�ساعات معتمدة عند التحاقهم باجلامعة، �سريطة األ يقل تقديرهم فيها عن 

دخ�لهم  عند  واملال  ال�قت  من  كثريًا  الطالب  على  الدرا�سي  الربنامج  هذا  وي�فر  معني،  حد 

متقدمة  مقررات  يف  الطالب  بت�سجيل  اجلامعة  قيام  اأي�سَا  املتقدم  الت�سكني  ويعني  اجلامعة، 

بناًء على حت�سيله الدرا�سي املميز يف الثان�ية العامة اأو بناًء على النتيجة املرتفعة التي يحققها 

الطالب يف اختبار مقنن تعقده اجلامعة للمتقدمني اإليها.

Advanced Placement

Appropriate Programبرنامج منا�سب/ مالئم.

�سئلة  اختبار ا�ستعداد: اأداة قيا�س مقننة تتاألف من جمم�عة )اأو جمم�عات( من الفقرات اأو الأ

التي تهدف اإىل قيا�س قدرة الفرد اأو ا�ستعداده لتعلم علم ما، اأو م��س�ع ما، اأو مهارة معينة. 

وه� اختبار مقنن يقي�س قدرة الطالب الكامنة على ك�سب مهارة اأو معل�مات، اأو يقي�س اأية �سمات 

اأخرى تقدر اأداءه امل�ستقبلي، واختبار ال�ستعداد بهذا التعريف يختلف عن الختبار التح�سيلي، 

خري يقي�س التعلم ال�سابق. وي�ستهدف اختبار ال�ستعداد تقرير مدى ا�ستعداد الفرد وقابليته  فالأ

ن يتعلم اأو يط�ر مهارات معينة يف جمال معني متى ما ح�سل على التدريب املنا�سب. وقد تغطي  لأ

املتعلقة  تلك  اأو  )املدر�سي(،  العام  بالتح�سيل  اخلا�سة  القدرات  تلك  ال�ستعدادات  اختبارات 

بقدرات خا�سة كالقدرة امليكانيكية، وهناك اختبارات تقي�س مدى ا�ستعداد الفرد للتعلم، واأخرى 

داء امل�ستقبلي يف جمالت  تقي�س كال من القدرة احلالية والتعلم ال�سابق، وذلك بغر�س الت�قع بالأ

الذكاء  اختبارات  وتعد  والريا�سيات(.  والتمري�س،  جنبية،  الأ اللغات  تعلم   ( مثل  حمدودة، 

ن�عًا من اختبارات ال�ستعداد )اأي ال�ستعداد للتعلم(، اإل  اأن اختبارات ال�ستعداد تختلف عن 

وىل  تت�سمن حمت�ى اأكرث حتديدًا. اختبارات الذكاء يف ك�ن الأ

Aptitude Test

خالق اأو امل�سلمات، وه� فرع من فروع  علم اأو نظرية القيم: علم يدر�س ن�عية اأو ج�دة القيم اأو الأ

الفل�سفة يعنى بقيم العارف.
Axiology

الملحق رقم)6(: قائمة مصطلحات وتعاريف في مجال رعاية الموهبة واإلبداع 
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بطارية اختبارات: جمم�عة من الختبارات مت تقنينها على جمتمع معني بحيث ميكن مقارنة 

نتائج جميع الطالب على هذه الختبارات، وت�سمم هذه الختبارات ثم تعطى للطالب ك�حدة 

داء يف العديد من امل��س�عات املتعلقة باملحت�ى واملجالت النف�سية. مثل:  واحدة بق�سد تق�مي الأ

الذكاء، وال�سخ�سية، وتقدير الذات، ومن اأ�سهر بطاريات الختبارات تلك امل�ستخدمة يف تق�مي 

التح�سيل املدر�سي، وهي اختبارات تت�سمن اختبارات جزئية يف م��س�عات مدر�سية منف�سلة، 

وت�ستخدم نتائج هذه الختبارات جمتمعة لتعطي م�ؤ�سرًا واحدًا ي�ستخدم يف اتخاذ العديد من 

القرارات املتعلقة بالطالب اأو برناجمه الدرا�سي.

Battery Tests

املعايري القيا�سية املرجعية: هي نقاط مرجعية ميكن ب��ساطتها مقارنة معايري وج�دة الربنامج، 

وبالتايل متثل املعايري القيا�سية املرجعية ت�قعات عامة ح�ل م�ست�يات الإجناز وال�سفات العامة 

التي يفرت�س ت�قعها يف خريج الربنامج. 

Benchmarks

التي تقدمها  العمل واخلدمات  اأن معايري  التاأكد من  للم�ؤ�س�سة  التي ميكن من خاللها  العملية 

تكافئ املعايري واخلربات العاملية املتعارف عليها يف هذا املجال.
Benchmarking

الذي يثري  املنظم  تعتمد على احل�ار اجلماعي  ا�سرتاتيجية تدري�سية وتدريبية  ع�سف ذهني: 

هذه  من  الهدف  واإن  التفكري،  من  عليا  م�ست�يات  اإىل  باملتحاورين  وي�سل  بداعي،  الإ التفكري 

للمناق�سة  املطروحة  للق�سية  واحلل�ل  فكار  الأ من  ممكن  عدد  اأكرب  اإىل  الت��سل  ه�  العملية 

واحل�ار، وتق�م هذه العملية على قب�ل كل ما يطرح من اأفكار دون نقد لها، مع تاأجيل احلكم 

عليها وتق�ميها. وعندما تنتهي عملية الع�سف الذهني يتم تق�مي ونقد  ما طرح من اأفكار.

Brainstorming

هداف التعليمية(. Bloom’s Taxonomyت�سنيف بل�م لــ)م�ست�يات الأ

ولية لربنامج اأو خطة عمل. Blue printخمطط، الن�سخة الأ

اإىل  بنف�سه  لي�سل  الطالب  اإليها  يحتاج  التي  املهارات  من  معرفية/اإدراكية:جمم�عة  مهارات 

املعرفة، اأو لي�سدر حكمه على �سحتها وقيمتها، ومن اأمثلة تلك املهارات: النتباه، واملالحظة، 

والفهم، وال�ستيعاب، والتذكر، وال�ستنتاج، والتعميم.

Cognitive Skills

احتياجات  اأو  اأو قدرات  اهتمامات  لديهم  والذين  اأكادمييًا  اأو  امل�ه�بني عقليًا  الطالب  جتميع 

مت�سابهة يف ف�سل درا�سي واحد لتقدمي تعليم منا�سب لهم.
Cluster Grouping

جنبيامل�سطلح العربي و/ اأو تعريفه �مل�ضطلح �لأ

�سا�سية مبا ي�سمح للطالب امل�ه�بني  املقررات امل�سغ�طة: حذف التكرار وت�سريع تعليم املهارات الأ

كرث حتديًا لقدراتهم. بالنتقال اإىل امل��س�عات الأ
Compacted Courses

نتاج، اأما على م�ست�ى الدولة  داء والتح�سيل والإ التناف�سية: على م�ست�ى الفرد تعني الت�سابق يف الأ

خرى على ال�ساحة العاملية. ومن  فهي قدرة الدولة وقدرة اقت�سادها على جماراة القت�سادات الأ

�س�اق العاملية ب�سكل  مظاهرها قدرة ال�سلع واخلدمات املنتجة من دولة ما على النت�سار يف الأ

خرى ويناف�سها، ومن مظاهرها اأي�سًا اعتماد القت�ساد على امليزات  يزاحم منتجات الدول الأ

التناف�سية اأكرث من اعتماده على امليزات الن�سبية.

Competitiveness

القب�ل املزدوج )املتزامن( يف املدر�سة واجلامعة: ال�سماح لطالب املرحلة الثان�ية بالقب�ل اجلزئي 

باجلامعة وتلقي بع�س املقررات بحيث حت�سب لهم �ساعات معتمدة عند دخ�لهم للجامعة.

 Concurrent or Dual
Enrolment

Continuous Progressالتقدم امل�ستمر.

التفكري التقاربي: ه� تفكري يركز على ال��س�ل اإىل حل فريد، ومعظم اختبارات الذكاء تتطلب تفكريًا 

تقاربيًا )اأي ال��س�ل اإىل اإجابة واحدة حمددة لل�س�ؤال(، ويق�د التفكري التقاربي اإىل اإجابة واحدة، 

وه� خالف التفكري التباعدي الذي يق�د اإىل اإجابات عديدة مفت�حة. وب�سكل عام ه� ن�ع من التفكري 

له حل �سحيح، حيث  �س�ؤال  اأو  اأو م��س�ع  اأو م�سكلة  يتعامل مع ق�سية  الفرد عندما  به  يق�م  الذي 

يحاول الفرد الربط بني املعل�مات اأو احلقائق بطريقة متكنه من الت��سل اإىل احلل ال�سحيح.

Convergent Thinking

Cooperative Learningالتعلم التعاوين: ن�ع من التعليم ي�سمح للطالب بالعمل معًا يف جمم�عات �سغرية داخل حجرة الدرا�سة.

بداع: ه� عملية دمج وتركيب ما ه� قائم ومعروف من معل�مات للخروج ب�سيء جديد له قيمة  الإ

اأو  اأو طريقة  يك�ن هذا اجلديد فكرة  ال�سائدة، وقد  املجتمعية  الثقافية  املعايري  عالية مب�جب 

اأفكار  اإنتاج  الفرد على  قدرة  م�ؤ�سر على  فه�  امل�هبة،  اأهم مك�نات  اأحد  بداع  الإ ويعد  منتجًا. 

معقدة  عقلية  عملية  بداع(  الإ )اأي  وه�  جديدة،  بطريقة  �سابقة  اأفكار  بني  الربط  اأو  جديدة، 

بداع على ما ي�سمى بالتفكري املت�سعب الذي ه� خالف التفكري التقاربي  ي�سعب قيا�سها. ويعتمد الإ

بداع يف النهاية ه� قدرة الفرد  على ابتكار �سيء جديد له قيمة، وه�  ال�سائع يف املدار�س، والإ

اإنتاج اجلديد النادر املختلف املفيد �س�اء اأكان فكرًا اأم عماًل.

Creativity

الملحق رقم)6(: قائمة مصطلحات وتعاريف في مجال رعاية الموهبة واإلبداع 
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�سابقًا،  معروفة  تكن  مل  اأ�سيلة  نتاجات  اإىل  الت��سل  اإىل  يهدف  عقلي  ن�ساط  اإبداعي:   تفكري 

على  القدرة  اإنه  اأدق  وب�سكل  املعرفية،  املجالت  يف  والتعقيد  بالغزارة  تت�سم  ذهنية  حالة  وه� 

�سياء وا�ستنتاج اأو اكت�ساف اأ�سياء جديدة،  فكار واملعل�مات والأ روؤية العالقات والرتابطات بني الأ

بني  جديدة  عالقات  اإىل  ال��س�ل  اإىل  يق�د  الذي  التفكري  وه�  تقان،  والإ املثابرة  على  ويعتمد 

فكار املاأل�فة، اأو اإىل حل�ل مل�سكالت قائمة با�ستخدام اأ�ساليب مرنه وغري ماأل�فة.  املفاهيم والأ

بداعي ه� منط من التفكري غري املحدد ب�سقف، وميكن و�سفه باأنه متباعد، وتخيلي،  والتفكري الإ

�سالة واجلدة وهناك تعريفات عديدة له. ويت�سم اأي�سَا بالأ

Creative Thinking

تفكري ناقد: يعتمد التفكري الناقد على عدة مهارات تفكري اأ�سا�سية هي: التحليل، والت�سنيف، 

واملقارنة، والتقييم، واتخاذ القرار. وه� التفكري املنطقي املبني على دليل �سحيح، اأو ه� العملية 

اإىل  ال��س�ل  بغر�س  وتق�ميها  حتليلها  ثم  ومن  معل�مات،  بجمع  الفرد  قيام  املت�سمنة  العقلية 

خرين والت�سليم ب�سحتها.  ا�ستنتاج اأو اإجابة منطقية مبنية على الدليل، بدًل من قب�ل مرئيات الآ

زالة الغم��س  ويت�سمن التفكري الناقد العديد من املهارات العليا من التفكري، وي�ستخدم املنطق لإ

بق�سد ال��س�ل اإىل فهم اأف�سل مل�اقف اأو م�سكلة معقدة. وبعبارة اأخرى، يعني التفكري الناقد 

على  الفرد  قدرة  يف  الناقد  التفكري  ويتاألق  وعقالين،  منطقي  قرار  اتخاذ  على  الفرد  قدرة 

فكار وال�ستنتاجات املت�افرة والتاأمل  ا�ستخدام قدراته العقلية يف تق�مي وفح�س املعل�مات والأ

فيها بطريقة منطقية، ومن ثم اختيار اأف�سل احلل�ل والبدائل.

Critical Thinking

التقييم املعتمد على املنهج الدرا�سي.
 Curriculum Based
Assessment

اتخاذ القرار: عملية تفكري مركبة تهدف  اإىل اختيار اأف�سل البدائل اأو احلل�ل املتاحة يف م�قف 

معني، وتت�سمن ا�ستخدام العديد من مهارات التفكري كالتحليل والت�سنيف واملقارنة والتق�مي، 

ويجب اأن ت�ؤخذ القرارات  ب�سكل منطقي ي�ستند اإىل تقييم م��س�عي لعنا�سر امل�قف اأو امل�سكلة، 

كما ي�ستند القرار اإىل املعل�مات الكمية والن�عية، وخا�سة عندما يك�ن هناك عدد من اخليارات 

املت�سابهة واملتقاربة، وقبل اتخاذ القرار يتم النظر اإىل النتائج املت�قعة واملرتتبة على القرار، 

يجابية وال�سلبية ونقاط الدعم للقرار ونقاط املعار�سة. وحت�سب النتائج الإ

Decision Making

جنبيامل�سطلح العربي و/ اأو تعريفه �مل�ضطلح �لأ

وتعميم  الكل  فح�س  اأو  الكل  من  جزء  ا�ستخال�س  اأو  ا�ستنتاج  ويعني  ال�ستنباطي:   التفكري 

حكمه على اجلزء اأي النتقال من الكل اإىل اجلزء اأي عك�س ال�ستقراء. كذلك يعتمد التفكري 

ال�ستنباطي على اإثبات حكم العام اإىل اخلا�س، وت�ستهدف مهارة ال�ستنباط الت��سل ل�ستنتاج 

مهارة  وتعتمد  مت�افرة.  معل�مات  اأو  مقدمات  اأو  فرو�س  على  بالعتماد  جديدة  معرفة  اأو  ما 

يخرج  ل  بحيث  حمت�م  ا�ستنتاج  اإىل  لل��س�ل  الطريق  متهد  اأكرث  اأو  مقدمة  على  ال�ستنباط 

ال�ستنتاج عن حدود املعل�مات ال�اردة يف املقدمة. وب�سكل عام فه� منط من التفكري يق�د اإىل 

لذا  والريا�سيات،  العل�م  تعلم وتعليم  ب�سكل خا�س يف  ا�ستنتاجات عقلية، ويظهر  اإىل  ال��س�ل 

فه� يعك�س قدرة الفرد على النتقال من املبادئ العامة )العم�ميات( الثابتة علميًا لغر�س الت�قع 

مب�ساهدات خا�سة وتطبيقات حمددة.

Deductive Thinking

Developmentالتط�ر )النم� العقلي والنفعايل واجل�سمي(.

ن�سطة التي ت�سمم وتبني لتقابل  املنهاج املتمايز : ه� جمم�عة من الربامج التعليمية واخلطط والأ

احتياجات فئة خا�سة من املتعلمني، فمثاًل: هناك مناهج خا�سة للم�ه�بني ومناهج اأخرى خا�سة 

اأي�سًا تعديل مك�نات املنهاج  ل�سعيفي القدرات، ومناهج لذوي احلاجات اخلا�سة. ويق�سد به 

يتالءم وجميع  والتعقيد مبا  ال�سع�بة  م�ست�ى  متن�عًا يف  ي�سبح  بحيث  العاديني  للطلبة  املقرر 

اإ�سافة  التعليمية،  املهمات  التن�ع يف  امل�ه�بني وكذلك  الطلبة  فيهم من  الطلبة مبن  م�ست�يات 

مقررات اأو م��س�عات متقدمة عن املنهج العادي مبا يلبي احتياجات الطلبة امل�ه�بني.

Differentiated Curri--
culum

Differentiationالتمايز: اإدخال تعديالت املنهج وطرائق التدري�س لتلبية الحتياجات اخلا�سة والفريدة للطالب.

اأو م�سكلة  التفكري املت�سعب:  ه� ن�ع من التفكري الذي يق�م به الفرد عندما يتعامل مع ق�سية 

اأو م��س�ع اأو �س�ؤال ي�ستدعي البحث يف عدة حل�ل والنظر اإليها، ويتميز التفكري املت�سعب باأنه 

فكار اأو الرتباطات اأو احلل�ل. متحرر ومنفتح، وغايته الت��سل اإىل اأكرب عدد من الأ

Divergent Thinking

مقابلة خا�سة مع خمت�س حلل خالف ناجت عن عملية الختيار اأو التقييم.
Due Process Hearing 
(DPH))

Endowmentم�هبة اأو ا�ستعدادات فطرية.

Educational Systemمنظ�مة التعليم .
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Entrepreneurshipاملقدرة على اإقامة م�ؤ�س�سة اأعمال.

فروع  من  فرع  وهي  منها،  ن�سان  الإ ميلكه  وما  واكت�سابها  وماهيتها  م�سدرها  املعرفة:  نظرية 

كما  والعتقاد،  احلقيقة  مع  املعرفة  عالقة  وبتحليل  وحدودها،  املعرفة  بطبيعة  يعنى  الفل�سفة 

يعنى باآلية ت�ليد املعرفة وعالقة من يعرف مبا يعرف.

Epistemology

Excelيتف�ق / يربز.

Effectivelyبفعالية.

Efficientlyبكفاءة.

منهاج اإثرائي: منهاج درا�سي اإ�سايف ي�ساف اإىل املنهج التقليدي املعتاد ويتجاوزه ن�عًا  وكمًا، 

اأو منهج تقليدي عادي اأ�سيفت اإليه اأن�سطة اإثرائية تك�سب الطالب اأداًء اأف�سل ومهارات تعليمية 

املتميزين  الطالب  حلاجات  لي�ستجيب  وبناوؤه  املنهج  هذا  مثل  تط�ير  يتم  ما  وغالبًا  عالية، 

ثرائية هي م�اد تعليمية وم��س�عات واأن�سطة ذات قيمة  وامل�ه�بني. وب�سكل عام فاإن املناهج الإ

العادي، ومنها ما  تعليمية عالية تثري اهتمام املتعلم، ولكنها غري مت�سمنة يف املنهج النظامي 

طار املدر�سي )زيارة متاحف، زيارة ال  يقدمه املعلم�ن وما يق�م به ال�الدان من اأن�سطة خارج الإ

�سا�س ت�جه للطالب امل�ه�بني، هذا وميكن اأن ت�ساف  ثراء يف الأ مكتبات وامل�سارح(، وبرامج الإ

عمال الف�سلية الروتينية. للمنهج التقليدي من اأجل الطالب العاديني الذين ميّل�ن من الأ

Enriched Curriculum

ثرائية. Enrichment Programsالربامج الإ

ال�سلم  درجات  عرب  بالتقدم  امل�ه�ب  للطالب  ال�سماح  ه�  الرتب�ي  الت�سريع  الرتب�ي:  الت�سريع 

التعليمي ب�سرعة تتنا�سب مع قدراته، وذلك بتمكينه من اإمتام املناهج الدرا�سية املقررة يف مدة 

واحدة،  درا�سية  مادة  الت�سريع يف  يك�ن  فقد  اأ�سكال،  وللت�سريع عدة  املعتاد.  اأق�سر من  زمنية 

اأو يف اأكرث من مادة، اأو ت�سريع يف  )قفز ال�سف�ف( اأو القب�ل املبكر يف املدر�سة اأو اجلامعة. 

وميكن تقدمي حمت�ى الربنامج الدرا�سي مبعدل يف�ق املعدل املعتاد لينا�سب ال�سرعة التي يتعلم 

يبدي  ا�ستخدامها عندما  يتم  ا�سرتاتيجية  باأنه  اأي�سَا  الت�سريع  ويعرف  امل�ه�ب�ن،  الطالب  بها 

الطالب كفايات ومعارف وقدرات ومهارات تتجاوز تلك املقررة يف الربنامج الدرا�سي ملن هم 

يف عمره الزمني اأو يف �سفه الدرا�سي، ويتقرر ت�سريع الطالب من خالل ما يظهره يف ف�سله من 

اأعمال متقدمة، وكذلك من خالل ما تظهره نتائج الختبارات الت�سخي�سية يف بع�س املهارات.

Educational Accelera--
tion

جنبيامل�سطلح العربي و/ اأو تعريفه �مل�ضطلح �لأ

Educational Evaluationالتق�مي )التقييم( الرتب�ي.

Exceptionalا�ستثنائي/ غري عادي.

املرونة:  هي القدرة على ت�ليد اأفكار متن�عة اأو حل�ل جديدة غري روتينية اأو ماأل�فة، كما تعني 

بداعي. ت�جيه م�سار التفكري ح�سب متطلبات امل�قف، وهي من مهارات التفكري الإ
Flexibility

اأو  فكار  الأ اأو  املرتادفات  اأو  البدائل  من  كبري  عدد  ت�ليد  يف  وال�سه�لة  ال�سرعة  هي  الطالقة: 

املعل�مات  وا�ستدعاء  تذكر  على  القدرة  هي  وكذلك  معني،  ملثري  ال�ستجابة   عند  ال�ستعمالت 

�سكال،  واخلربات اأو املفاهيم التي �سبق تعلمها، والطالقة اأن�اع منها الفكرية واللفظية وطالقة الأ

بداعي. وتعد الطالقة اإحدى مهارات التفكري الإ

Fluency

الناجت املحلي الإجمايل.
GDP= Gross Domestic 
Product

العبقرية: قدرة عقلية واإبداعية ا�ستثنائية ذات م�ست�ى مرتفع ترتجم عمليًا يف �سكل اإجناز نادر 

ن�سان  واأ�سيل يرتك اأثرًا يف جمال معني مل ي�ستك�سف من قبل، ويعد اإ�سافة ذات قيمة كبرية ملعرفة الإ

وح�سارته. والعبقرية نتاج لل�راثة والبيئة معًا، والعرتاف بقيمة العبقرية يت�قف على تقدير املجتمع 

ونظرته ملدى الفائدة التي حققها الإجناز العبقري كاإ�سافة للتنمية اأو للح�سارة  ب�سكل اأ�سمل.

Genius

بداعية  امل�هبة:  قدرة فطرية اأو ا�ستعداد م�روث يف جمال واحد اأو اأكرث من املجالت العقلية والإ

والجتماعية القيادية والفنية وغريها العديد من امل�اهب اخلا�سة، وامل�هبة حتتاج اإىل بيئة مالئمة 

كي تنم� وتتط�ر وليتم اكت�سافها و�سقلها حتى ميكن اأن تظهر يف �سكل اإجنازات اإبداعية.

Giftedness

امل�ه�ب:  ه� كل من ميتلك قدرة اأو قدرات ا�ستثنائية و اأداًء عاليًا غري عادي مقارنة بالفئة العمرية 

القيادية  اأو  بداعية  الإ اأو  كادميية  اأوالأ العقلية  املجالت  من  اأكرث  اأو  جمال  يف  اإليها  ينتمي  التي 

اأوالفنية، وذلك بدللة اأدائه على الختبارات اأو املقايي�س ذات العالقة بتميزه، بحيث يك�ن اأداوؤه 

�سمن اأعلى 10% تقريبُا من اأقرانه يف املجتمع )املدر�سي( اأو جمتمع املقارنة الذي ينتمي اإليه.

Gifted

الملحق رقم)6(: قائمة مصطلحات وتعاريف في مجال رعاية الموهبة واإلبداع 
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لدى  ما  تف�ق  خا�سة  بقدرات  تتمتع  الطالب  من  خا�سة  فئه  امل�ه�ب�ن  امل�ه�بني:  خ�سائ�س 

اأقرانهم العاديني، ومن خ�سائ�سهم ما يلي: يتعلم�ن مبعدل اأ�سرع من غريهم، ولديهم قدرة 

بداع، ولديهم مرونة يف التفكري، وميلك�ن ثروة لغ�ية، ولديهم اطالع وا�سع،  على املثابرة وعلى الإ

نف�سهم معايري عالية يلتزم�ن بها. ويحافظ�ن على تركيزهم لفرتة اأط�ل، وي�سع�ن لأ

Gifted Characteristics

)ذكاء  عالية  عقلية  قدرة  اأو  ا�ستعدادًا  ميتلك  الذي  الطالب  ه�  التح�سيل:  متدين   امل�ه�ب 

مرتفع( ولكن حت�سيله الدرا�سي اأقل من امل�ست�ى املت�قع ملن هم يف م�ست�ى قدرته العقلية. وقد 

يك�ن تدين  التح�سيل عار�سًا لظرف تعليمي اأو �سخ�سي اأو اأ�سري، وقد ي�ستمر تدين التح�سيل 

املنا�سبة، كما قد يك�ن مق�س�رًا على مادة درا�سية  امل�ساعدة  يتلق الطالب  اإن مل  عدة �سن�ات 

بعينها اأو اأكرث.

Gifted Underachiever

الناجت ال�طني الإجمايل.
Gross National product 
GNP

داري )احلاكمية(. Governanceالنظام الإ

Groupingالتجميع.

التجميع غري املتجان�س:)جتميع الطالب املختلفني يف القدرات و/اأو الهتمامات(.
Heterogeneous
Grouping

وال�ستقراء  وال�ستنباط  امل�سكالت،  حل   مهارة  املهارات  هذه  ت�سمل  العليا:  التفكري  مهارات 

�سا�سية )املتعلقة بتذكر املعل�مات  والتخطيط وغريها، اأي جمم�عة املهارات التي تتجاوز املهارات الأ

م�اقف  على  وتطبيقها  وجتريبها  ومعاجلتها  وحتليلها  املعل�مات  جمع  اإن  فمثاًل  وا�سرتجاعها(، 

خمتلفة تعد من مهارات التفكري العليا، وكذلك مهارة ال�ستنتاج، والتعميم، والرتكيب والتق�مي.

High Order Thinking

Higher Level Thinkingامل�ست�يات العليا من التفكري.

التجميع املتجان�س: جتميع الطالب املت�سابهني يف القدرات اأو الهتمامات معًا.
Homogeneous 
Grouping

Honours Programبرنامج ال�سرف.

جنبيامل�سطلح العربي و/ اأو تعريفه �مل�ضطلح �لأ

خارج  الطالب  من  ذاتية  بجه�د  ينفذ  اأكادميي  وعمل  تعليمي  اأ�سل�ب  م�ستقلة:  اأو  حرة  درا�سة 

قاعة الدر�س، وغالبًا تنفذ هذه الدرا�سة يف اجلامعة مب�ساعدة وت�جيه م�سرف اأو اأكرث وحتت�سب 

للطالب ب�ساعات درا�سية، ويف الدرا�سة احلرة يختار الطالب بنف�سه م��س�ع الدرا�سة، وامل�سادر 

الدرا�سة،  من  الن�ع  هذا  مل��س�عات  اختياره  حتكم  التي  هي  املتعلم  اهتمامات  واإن  التعليمية، 

كذلك ت�ستخدم الدرا�سة احلرة على اأنها اإحدى ا�سرتاتيجيات وطرائق تدري�س امل�ه�بني، كاأن 

ي�جه املعلم الطالب نح� درا�سة م��س�ع معني مبفرده وال��س�ل للم�سادر، ثم يعد الطالب ورقة 

علمية ويناق�سها مع بقية الطلبة مبتابعة وت�جيه املدر�س.

Independent Study

Infrastructureالبنية التحتية .

Initiativesاملبادرات.

Innovationالبتكار.

ن�سبة الذكاء :هي الن�سبة بني العمر الزمني للفرد )مقا�سًا بال�سن�ات( وعمره العقلي م�سروبًا 

يف مائة، وهي تقابل الدرجة التي يح�سل عليها الفرد يف اختبار الذكاء، وه� مقيا�س ل�ستعداد 

الفرد وقدرته على التعلم عند وقت حمدد، وذكاء الفرد ه� مقدار قابل للتغيري ولي�س ثابتًا كما 

ما  الذكاء، فمثاًل �سخ�س  اختبار  100 درجة على  الفرد يف حدود  ومت��سط ذكاء  يعتقد،  كان 

عمره ع�سر �سن�ات وعمره العقلي )13( �سنة تك�ن ن�سبة ذكاءه )IQ( ت�ساوي )130(.

Intelligence Quotient 
(IQ)

اختبار الذكاء: اأحد اأن�اع الختبارات املقننة معيارية املرجع التي تقي�س القدرة الذهنية العامة 

الفرد  قدرة  على  يدل  عدديًا  م�ؤ�سرًا  الختبار  هذا  نتيجة  وتعطي  املدر�سي،  وا�ستعداده  للفرد 

على  الفرد  درجة  احت�ساب  حاليًا  ويتم  امل�سكالت،  وحل  والتجريد  التعلم  على  العامة  الذهنية 

�سل ميكن احل�س�ل  اختبار الذكاء مبقارنة اأدائه باأداء جمم�عة معيارية يف نف�س العمر، ويف الأ

على ن�سبة الذكاء بق�سمة العمر العقلي على العمر الزمني، و�سرب الناجت يف 100. وت�سري بع�س 

دبيات اإىل اأن اختبارات الذكاء املعروفة تقي�س فقط بع�س ج�انب الذكاء )كالقدرة الريا�سية،  الأ

ن�ساين التي ميكن اأن ت�سف �ساحبها  والتحليلية، واللفظية( وتتجاهل ج�انب اأخرى من ال�سل�ك الإ

مثلة على اختبارات الذكاء )اختبار �ستانف�رد بينة، واختبار وك�سلر(. بالذكاء، ومن الأ

Intelligence Test

Imageryالتخيل اأو الت�س�ر العقلي.

Independent Evaluationالتق�مي )تقييم( امل�ستقل.

الملحق رقم)6(: قائمة مصطلحات وتعاريف في مجال رعاية الموهبة واإلبداع 
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Independent Studyالدرا�سة امل�ستقلة.

فهمها  لغاية  املف�سلة  اأواحلقائق  املعل�مات  من  جمم�عة  درا�سة  :ويعني  ال�ستقرائي  التفكري 

جزاء اإىل الكل، والت��سل  ومعرفتها وا�ستنتاج معل�مات عامة ورئي�سية منها، اأي النتقال من الأ

اإىل تعميم بال�ستناد اإىل املعل�مات املت�افرة، وتعتمد منهجية ال�ستقراء على جتاوز املعل�مات 

الفرعية املت�افرة والنتقال من اخلا�س اإىل التعميم العام. وب�سكل عام ه� اأحد اأمناط التفكري 

العل�م  �سل�ب غالبًا يف تدري�س  الأ ا�ستخدام هذا  اإىل املعرفة احلقيقة، ويتم  املتعلم  الذي يق�د 

والريا�سيات، ويعرب عن قدرة املتعلم على اإجراء تعميمات بناًء على العديد من درا�سات احلالة 

وامل�ساهدات الفردية.

Inductive Thinking

Instructional Levelامل�ست�ى التعليمي.

الذكاء: قدرة عقلية عامة تدل على مدى ا�ستعداد الفرد للتعلم، وعلى قدرته على الفهم وحل 

امل�سكالت، والتعامل مع التجريد. وميكن اأن يف�سر الذكاء باأنه العملية الناجتة عن جمع ومعاجلة 

ودمج وحتليل وتق�مي وتف�سري ما يت�افر من معل�مات تتعلق مب�سكلة حمدودة. وهناك من يتعدى 

من  وهناك  اأي�سًا،  حمددة  خا�سة  قدرات  اإىل  عامة  عقلية  قدرة  ك�نه  على  للذكاء  تعريفه  يف 

النفعايل،  والذكاء  والذكاء الجتماعي،  املكاين،  الذكاء  اأن�اع عديدة مثل  اإىل  الذكاء  ي�سنف 

والذكاء اللغ�ي وغريها.

Intelligence

Intermediate Unit (IU)ال�حدة املت��سطة.

القت�ساد القائم على املعرفة: وه� القت�ساد احلديث الذي ت�سكل املعرفة فيه اأهم الع�امل النم� 

ت�سكل  التي  تلك  املعرفة هي  على  القائمة  ال�سناعة  فمثاًل:  الرثوة.  واأهم م�سادر  القت�سادي 

املعرفة جزءًا كبريًا من قيمة منتجاتها.

Knowledge Based Eco--
nomy

ال�سناعات املعرفية: هي تلك التي ت�سكل املعرفة مادتها، مثل: �سناعات الربجميات احلا�س�بية، 

و�سناعات التقنية احلي�ية، و�سناعات التقنية املتناهية يف ال�سفر )النان�(.
Knowledge Industry

واأين(  ومن  وملاذا  وكيف  ماذا  )معرفة  املعرفة  على  يق�م  الذي  املجتمع  وه�  املعرفة:  جمتمع 

وُيعنى هذا املجتمع بت�ليد املعرفة وتراكمها ون�سرها وا�ستثمارها وا�ستعمالها يف عملية النه��س 

اأن مرت  احل�ساري والتنم�ي. ويعد جمتمع املعرفة التط�ر احلايل للمجتمعات يف العامل، بعد 

ن املجتمع املعريف. ن�سانية مبراحل املجتمع الزراعي ثم املجتمع ال�سناعي والآ الإ

Knowledge Society

جنبيامل�سطلح العربي و/ اأو تعريفه �مل�ضطلح �لأ

خرين وجعلهم يبذل�ن غاية جه�دهم ط�اعية  القيادة: قدرة ال�سخ�س ومهارته يف التاأثري على الآ

اقتناعًا منهم ب�سم� الهدف الذي ي�سعى اإليه القائد ونبل الر�سالة التي يدع� اإليها، والقيادي ه� 

�سخ�س ميلك مهارة التخطيط و�سنع القرار، ولديه اأفق وا�سع وروؤية وا�سحة مل�سالح املجم�عة، 

وه� على درجة  عالية من  املرونة.

Leadership

مهارات  وتك�سبه  تعلمه  ترثي  تعليمية  وخربات  م�اقف  من  للطالب  يتاح  ما  كل  التعلم:  فر�س   

جديدة، اأو حت�سن من اأدائه يف الف�سل، وينادي املرب�ن دائمًا ب�سرورة اأن تتاح للطالب فر�س 

تعلم ن�عية عادلة، واأن يهياأ لهم كل ما ميكن اأن ي�ساعدهم على حتقيق اأق�سى ا�ستفادة ممكنة 

من تلك الفر�س اآخذين يف العتبار اإمكاناتهم اخلا�سة وما بينهم من فروق فردية.

Learning  Opportunities

Learning Stylesاأ�ساليب التعلم.

تقان. Mastery Learningتعلم الإ

العمر العقلي: يقا�س العمر العقلي للطالب بدرجته على اختبار الذكاء معربًا عنها بالعمر الزمني 

ل�سخ�س مت��سط الذكاء حقق نف�س الدرجة، وال�سخ�س الذي عمره العقلي ي�ساوي عمره الزمني 

�سيك�ن ذكاوؤه ما يقارب 100 درجة، وهي متثل مت��سط الذكاء، ويك�ن ال�سخ�س عايل الذكاء عندما 

يتجاوز عمره العقلي عمره الزمني اأو عندما يتمتع بذكاء يتجاوز مت��سط ذكاء اأقرانه يف العمر.

Mental Age

Mentally Gifted in PAامل�ه�ب�ن عقليًا يف الربامج املتقدمة.

نا�سح/مر�سد: متخ�س�س خبري اأو معلم ذو خربة متميزة وعميقة وثرية، وميلك ر�سيدًا متعمقًا من 

املعرفة واملهارات، يتم اختيار ذلك املعلم ليك�ن م�سرفًا يقدم الن�سح والت�جيه والدعم للمعلمني، 

وخ�س��سًا املبتدئني منهم، وي�ستطيع هذا الرتب�ي اخلبري اأن يقدم خرباته للمعلمني قليلي اخلربة 

اأو للطالب/املعلمني. كما يق�م اأي�سًا بت�ظيف خرباته مل�ساعدة وت�جيه الطالب ممن هم مهددون 

باخلطر  )at-risk students(. كذلك ميكن تخ�سي�س مر�سح )mentor( يف حقل معني من 

املعرفة، ليك�ن  نا�سحًا ومر�سدًا للطلبة امل�ه�بني الذين يتتلمذون على يديه يف جمال معني.

Mentor

التفكري  ن�ساطات  جميع  على  ال�سيطرة  مبهمة  تق�م  التي  املهارات  هي  املعرفية:  ف�ق  املهارات 

العاملة وامل�جهة حلل امل�سكلة، وا�ستخدام القدرات والعمليات املعرفية للفرد بفاعلية يف م�اجهة 

متطلبات مهمة التفكري، وت�سم مهارات عديدة مثل التخطيط والتقييم.

Meta- cognitive Skills
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دافعية/حتفيز: كفاية تعلمية وتدري�سية ي�ؤديها املعلم بق�سد اإثارة الطالب ليتقبل التعلم ويقبل عليه 

اأما يف املراحل  ثارة احلافز عند الطفل،  بحما�س ورغبة، ويف املراحل املبكرة ت�ستخدم املكافاأة لإ

التعليمية املتاأخرة فغالبًا ما يك�ن التحفيز داخليًا. والدافعية للتعلم خا�سة تت�سكل عند الطالب نتيجة 

التن�سئة والبيئة املحيطة وظروف التعليم، وغالبًا تك�ن الدافعية عالية ومرتفعة  عند امل�ه�بني.

Motivation

نظام تق�ميي م�ستمر: ي�ستخدم لتحديد ما اإذا كان الطالب يحتاج اأو ما زال يحتاج اإىل رعاية 

اأو تعليم خا�س.

Multi-Disciplinary Eva--
luation (MDE) 

ع�ساء خمتلفي التخ�س�سات واملهارات واخلربات. فريق يتك�ن من جمم�عة من الأ
Multi-Disciplinary 
Team (MDT)

خطاب ت��سية لتقييم الطالب.

Notice of 
Recommended 
Assignment (NORA)

علم طبيعة احلقيقة اأو ال�ج�د اأو امل�ج�دات وعالقتها ببع�سها بع�سًا وت�سنيفها هرميًا، وه� فرع 

من فروع الفل�سفة.
Ontology 

Operationalاإجرائي.

Orchestrateين�سق.

التعليم امل�ؤ�س�س على املخرجات.
Outcome Based Educa--
tion (OBE)

Overachieverالطالب مرتفع التح�سيل.

قران: ن�ع من التعلم التعاوين، حيث يق�م الطالب بتعليم بع�سهم بع�سًا، وي�سكل تدري�س  تدري�س الأ

القرين بالن�سبة للطالب جتربة تعليمية فريدة جمزية، لكن هذا الن�ع من التدري�س ل ميكن اأن 

يك�ن بدياُل للتدري�س الذي يقدمه املعلم.

Peer  Grouping

Peer Tutoringتعليم الطالب امل�ه�ب طالبًا اآخر اأو م�ساعدته لتعلم م��س�ع ما.

جنبيامل�سطلح العربي و/ اأو تعريفه �مل�ضطلح �لأ

الكمالية : نزعة اأو ميل لل�سعي نح� الكمال يف كل �سيء وعدم الر�سا عن كل ما دون ذلك. وتتط�ر 

�سرية واملدر�سية، وقد تنعك�س �سلبًا على ال�سحة النف�سية  هذه النزعة بتاأثري التن�سئة والرتبية الأ

خرين وم�ست�ى اإنتاجيته يف حال غياب الت�جيه والتدريب من قبل  للفرد من حيث عالقاته بالآ

ال�الدين واملعلمني. وتعد الكمالية من اأبرز امل�سكالت التي يعاين منها الطلبة امل�ه�ب�ن خا�سة اإذا 

كان ال�الدان واملعلم�ن يت�قع�ن منهم الكمال يف اأدائهم املدر�سي و�سل�كهم العام ب�س�رة دائمة. 

ويرتافق مع نزعة الكمالية �سفات �سلبية مثل اخل�ف من المتحان، وجتنب املبادرة واملخاطرة، 

�سافة اإىل بع�س  واملماطلة يف اإجناز ال�اجبات، وحما�سبة النف�س، وعدم قب�ل احلل�ل ال��سط، بالإ

عياء وا�سطرابات الن�م. عرا�س ال�سحية لها كالإ الأ

Perfectionism

داء : اختبار يطلب ممن يتم اختبارهم تنفيذ واإجناز بع�س املهام احلقيقية العملية،  اختبار الأ

داء اأ�سا�سًا من بن�د حركية  وه� ي�سمم ليقيم ال�ستعدادات اأو الذكاء العام، ويتك�ن اختبار الأ

)تتطلب حركة( واإدراكية )تتطلب تفكريًا(. والقدرات اللفظية يف هذا الن�ع من الختبارات لي�س 

�سيل الذي اأ�سبح  ن بالتق�مي الأ لها دور يذكر، وهذا النمط من الختبارات – وه� ما يعرف الآ

داء يتطلب  اأكرث �سي�عًا، وحاًل بدياًل لالختبارات من ن�ع الختيارالـمتعدد. واإعداد اختبارات الأ

داء املت�قع من الطالب، ويتطلب كذلك اإعداد ق�اعد الت�سحيح التي  اإعداد املعايري التي حتدد الأ

داء املمكنة. يف �س�ئها يتم حتديد م�ست�يات الأ

Performance  Test

اأكرث من  اأو  لتقي�س �سمة  داة  الأ ويتم ت�سميم هذه  لل�سخ�سية،  اأداة قيا�س  ال�سخ�سية:  مقيا�س 

�سمات الفرد التي تعرب عن �سفاته املعرفية والنف�سية وال�جدانية، ويتم تق�مي ال�سخ�سية عادة 

بدمج معل�مات من م�سادر عديدة تتعلق بالفرد.

Personality  Inventory

�سابقة ومهارات  لديه من معارف  الفرد فيها ما  ي�ستخدم  امل�سكالت: عملية تفكري مركبة  حل 

تفكري عديدة من اأجل القيام مبهمة جديدة و حتقيق هدف ل ي�جد حل جاهز لتحقيقه. ومهارة 

املتطلبات  ذات  املتتابعة  واخلط�ات  العقلية  العمليات  من  �سل�سلة  على  تعتمد  امل�سكالت  حل 

ح�سا�س بامل�سكلة وفهمها، وجمع املعل�مات، وطرح احلل�ل وتقييمها، واختيار  املعرفية، مثل:)الإ

مثل وتطبيقه( وجميع اخلط�ات ال�سابقة تعتمد على غزارة ومرونة واأ�سالة التفكري. احلل الأ

Problem Solving

الملحق رقم)6(: قائمة مصطلحات وتعاريف في مجال رعاية الموهبة واإلبداع 
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ملحاولة جتريب  نتاجًا  املعرفة  تاأتي  ثم  اأوُل  امل�سكلة  فيها  تاأتي  تعلم  امل�سكالت: طريقة  اأ�سل�ب حل 

الطالب عدة حل�ل للم�سكلة، ويف هذه الطريقة من التعلم يطبق الطالب معارفه ومهاراته ال�سابقة 

الطريقة عددًا من  وتت�سمن هذه  لديه،  ليحل م�سكلة تظهر يف م�قف حقيقي وجديد غري ماأل�ف 

العمليات املهمة مثل: قيام الطالب مبالحظة امل�سكلة اأو ال�سع�ر بها، وجمع املعل�مات املتعلقة بامل�سكلة، 

وحتليل املعل�مات، وو�سع فرو�س مبدئية للحل�ل املمكنة وفح�س احلل�ل وتقييمها ثم جتريبها، هذا 

خرين عند مناق�سة امل�سكلة، وال��س�ل اإىل ا�ستنتاج منطقي  و ميكن الدخ�ل يف ح�ار جماعي مع الآ

يقدم حاًل للم�سكلة، وتقييم احلل النهائي للم�سكلة، واأخريًا، تعميم احلل على امل�اقف امل�سابهة.

Method Problem Sol--
ving

�سجل الإجنازات الت�ثيقي )ملف الطالب(: جتميع منظم ومق�س�د ي�ثق كل الإجنازات )اأو عينة 

خرين الدليل على اجله�د والإجنازات التي  منها( التي نفذها الطالب، ويقدم هذا ال�سجل لالآ

بذلها الطالب يف م��س�عات درا�سية خمتلفة خالل فرتة زمنية معينة، ويحدد بع�س املعلمني ما 

مر للطالب، وي�ستخدم هذا ال�سجل  خر يرتك ذلك الأ يجب اأن يت�سمنه هذا ال�سجل، وبع�سهم الآ

عادة مع معظم امل��س�عات املدر�سية كالعل�م والريا�سيات وغريها .

Portfolio

التق�مي النف�سي )ال�سيك�ل�جي(.
Psychological 
Evaluation

الربامج امل�ستقطعة: تعبري ي�ستخدم ل��سف الربامج التي يتم فيها �سحب الطلبة امل�ه�بني من 

�سف�فهم العادية اأثناء �ساعات الدوام املدر�سي وجتميعهم يف غرفة مل�سادر التعلم اأو غرفة �سفية 

اأو ت�سريعية منا�سبة، ويك�ن التجميع عادة ملدة حمدودة  اإثرائيه  خا�سة، لتقدمي خربات ترب�ية 

م�ستقطعة من الربنامج املدر�سي الي�مي مبعدل مرة اأو اأكرث اأ�سب�عيًا، اأي ما بني )2-5( �ساعات 

اأ�سب�عيًا تقريبًا.

Pull-out Program

Rate of Acquisitionمعدل الكت�ساب.

Rate of Retentionمعدل الحتفاظ اأو التذكر.

ال�ستدلل: ه� عملية تفكري تعالج احلقائق واملعل�مات بطريقة منظمة بحيث ت�ؤدي اإىل ا�ستنتاج، 

وال�ستدلل املنطقي يعتمد على التعامل مع املعرفة �سمن ق�اعد وا�سرتاتيجيات معينة مبا ي�ؤدي 

اإىل اإيجاد معرفة جديدة عن طريق ال�ستنباط اأو ال�ستقراء.

Reasoning

جنبيامل�سطلح العربي و/ اأو تعريفه �مل�ضطلح �لأ

Re-evaluationاإعادة التق�مي.

Related Servicesاخلدمات املرتبطة اأو ذات العالقة.

Risk Takerال�سخ�س القادر على املخاطرة.

Scaleمقيا�س.

Scenario�سيناري�، خطة م�ستقبلية حمتملة.

Stakeholdersاملعني�ن، املنتفع�ن، امل�ستفيدون.

Screeningعملية الفرز اأو امل�سح اأو الغربلة.

التي  فكار والجتاهات  امل�ساعر والأ اأو ه� حم�سلة  ال�سخ�س عن نف�سه،  الذات: مفه�م  مفه�م 

لدى ال�سخ�س عن نف�سه وعن قدراته و�سماته عم�مًا، وميكن تعريف هذا املفه�م باأنه ت�س�راتنا 

ومدركاتنا عن اأنف�سنا التي متكننا من التفكري والت�سرف وت�سعرنا بالثقة باأنف�سنا.

Self – Concept

Self-Esteemتقدير الذات.

�سياء يف الفراغ، اأو  قدرة تخيلية )قدرة مكانية(: قدرة الفرد على اإدراك وتخيل العالقات بني الأ

ج�سام يف اأبعاد عديدة، وهناك اختبارات خا�سة تقي�س هذه  القدرة على ت�س�ر بنية وتركيب الأ

القدرة باعتبارها اأحد مك�نات الذكاء.

Spatial Ability

Special Educationالرتبية اخلا�سة.

Talentامل�هبة )املتط�رة( يف جمال معني.

Targetsاملخرجات امل�ستهدفة )املرامي(.

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



جنبي�مل�صطلح �لعربي و/ �أو تعريفه امل�صطلح الأ

يف  �لتفكري  ن�صاطات  ملمار�صة  �ملالئمة  بالفر�ص  �لطلبة  تزويد  يعني  �لتفكري:  مهار�ت  تعليم 

م�صتوياتها �لب�صيطة و�ملعقدة، وحتفيزهم و�إثارتهم على �لتفكري، ويعد تعليم �لتفكري عملية كلية 

تتاأثر باملناخ �ل�صفي و�ملدر�صي وكفاءة �ملعلم وتو�فر �ملو�د �لتعليمية �ملتخ�ص�صة �لتي تدرب على 

�لتفكري، �أو تزويد �ملناهج �ملدر�صية باأن�صطة منائية يف جماالت �لتفكري �ملختلفة. 

Teaching Thinking 
Skills

خر. Technologyتقنية يف بع�ص �لدول �لعربية وتقانة يف بع�صها �الآ

ن�صطة يف وقت �أقل، مبا ي�صمح با�صتغالل باقي �لوقت يف  تغطية نف�ص �لقدر من �ملو�صوعات �أو �الأ

�أن�صطة �إثر�ئية.
Telescope

�لتفكري:  وهو �لكيفية �لتي ن�صتخدم بها �لقدر�ت  �لعقلية، وميثل �صل�صلة من �لن�صاطات �لعقلية 

و�لعمليات �لذهنية �لد�خلية يقوم بها �لدماغ، ومبعنى �آخر هو ممار�صة �لذكاء دوره يف �خلربة، 

و�لتفكري �صلوك هادف يعتمد على ن�صاط وفعالية �لعمليات �ملعرفية و�ملعرفة �مل�صبقة �أو �خلا�صة 

باملو�صوع �لذي يجري حوله �لتفكري.

Thinking

Underachieverمنخف�ص �لتح�صيل.

Within class regrouping�إعادة جتميع �لطالب د�خل حجرة �لدر��صة.




