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  املوهوبني بدولة الكويت الطالبرعاية 
 خربتي سنغافورة وفنلنداضوء  يف

 :ستخلصالم
 

بدولة الكويت  الموهوبينالطالب رعاية لمقترح  تقديم تصور هدفت الدراسة إلى
ته لطبيعة مالمنهج المقارن نظرًا لمالء وتم استخدامخبرتي سنغافورة وفلندا، في ضوء 

الموهوبين  الكتشاف فكرياإلطار البالتحليل عرض تناولت الدراسة و ، الدراسة وأهدافها
دولة ب الموهوبينالطالب رعاية اكتشاف و واقع و ، المعاصرة األدبيات التربويةورعايتهم في 

وجود بعض أوجه إلى وقد أشارت نتائج الدراسة النظرية . فنلنداو  سنغافورةو  الكويت
ال يزال هناك قصور في : القصور في رعاية الطالب الموهوبين بدولة الكويت منها

من  اً جزءتمثل ترشيحات المدارس والمعلمين ، المناهج الخاصة بالطالب الموهوبين
الكشف عن الموهوبين وقد يتأثر ذلك ببعض العوامل مثل العالقة بين الطالب والمعلم 

وجود آلية في عدم  ،ومن ثم ال تكون نتائجها موضوعية ودقيقة في الكشف عن الموهوبين
واإلشراف على البرامج والخطط والعمل الميداني والمتابعة وزارة التربية تتولى التخطيط 

برامج تنمية عدم توافر باإلضافة إلى ، ورعايتهمالموهوبين  الطالببالكشف عن  خاصال
الطالب رعاية لتصور مقترح تم تقديم و  ؛فيما يتعلق بالموهوبين لمعلمينكافية لمهنية 

   .خبرتي سنغافورة وفنلندافي ضوء بدولة الكويت  الموهوبين
 

 . سنغافورة، فنلندا، دولة الكويت ،الموهوبينرعاية : الكلمات المفتاحية
 
 
 
 
 

https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=69061&s=07a888eed82bbad37e8986e11c013b21
https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=69061&s=07a888eed82bbad37e8986e11c013b21


 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
====================================================== 

--------------------------------------------------------------------------- 
 9109 أغسطس                               -  493  -                       الخامسالعدد  

 

Caring Gifted students in Kuwait in light of Singapore 
and Finland experience 

 

Abstract:  
The study aimed to provide a suggested framework for the 

care of gifted students in the State of Kuwait in light of the 
experiences of Singapore and Finland, The comparative 
methodology was used due to its relevance to the nature of the 
study and its objectives. The study analyzed the presentation of the 
intellectual framework for discovering and caring for the gifted 
students in contemporary educational literature, and the reality of 
discovering and caring for gifted students in Kuwait, Singapore and 
Finland, The results of the theoretical study pointed out that there 
are some shortcomings in the care of gifted students in the State of 
Kuwait, including: There are still shortcomings in the curriculum 
for gifted students. The results are objective and accurate in the 
detection of talented, the absence of a mechanism in the Ministry of 
Education to plan, follow-up and supervision of programs, plans 
and field work for the detection and care of talented students, in 
addition to the lack of adequate professional development programs 
for teachers in relation to A proposed concept for sponsoring gifted 
students in Kuwait was presented in the light of Singapore and 
Finland's experience. 

Keywords: Gifted Care, Kuwait, Singapore, Finland 
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     :مقدمة
إذ  ،االهتمددام بتربيددة الموهددوبين ورعددايتهم مددن القضددايا التربويددة الحديثددة نسددبياً  يعددد

سددريع التطددوير الوهددي نفددس الفتددرة التددي بدددأ فيهددا  ،ترجددع بدددايتها إلددى مطلددع القددرن العشددرين
وقضددية االسددتثمار فددي التعلدديم وتطددوير رأس المددال  مقدداييس الددذكاء فددي مجددال علددم الددنفسل

حيد   ،البشري في مجال التربية، وزاد االهتمام بها بعد الحدربين العدالميتين األولدى والثانيدة
زاد االهتمدددام بدددالعلم بصدددفة عامدددة، واالبتكدددارات واالختراعدددات بصدددفة خاصدددة وزاد الصدددرا  

 .الدول في الحصول على المعرفة من منطلق أن المعرفة قوة والقوة أيضًا صارت معرفة

العلددددم والمعرفددددة أصددددبف الموهوبددددون فددددي جميددددع  فدددديالدددددولي  الصددددرا ومددددع تزايددددد 
د آمددال، وبددؤرة االهتمددام مددن الدددول عامددة والمتقدمددة المؤسسددات التربويددة محددط أنظددار ومعقدد

خاصددة، فهددم الفئددة األولددى بالرعايددة، واألجدددر باالهتمددام، إذ يسددتطيع الموهددوب أن يعطددي 
 أعلدىون الموهوبد يمثدلو  .للبشرية عامة وألمتده خاصدة مدا ال تسدتطيع أجيدال أن تقدمده لهدا

 المتشدابكة، الحيداةتحدديات  لمواجهدة المجتمدع إليهدا يحتدا  التدي البشدرية الطاقدة مسدتويات
 وتطدوير تهمامهدار  وتنميدة وهدوبينالم الكتشداف التربدويين علدى األكبدر العدبء ييلقد ممدا

      (.092ص ،  2002كامل، سهير) الحالي العصر متغيرات لمواجهة قدراتهم

ن بالعديد من الخصائص منها سرعة التعلم والحفظ، و الموهوبالطالب  ويتميز
، وزيادة الثروة اللغوية، والقدرة قبل المدرسةما وهم في مرحلة  على التعلم مبكراً والقدرة 

م األساليب اإلبداعية في استخداو على إدراك العالقات بين األشياء وسعة الخيال، 
تفكير، والقدرة على القيام بمهام عدة في وقت اللمشكالت التي تواجههم، والمرونة في ا

األشياء الجديدة والغامضة، والتكيف في المواقف التي تظهر تجربة واحد، والميل إلى 
تميزه واختالفه، باإلضافة إلى االستقاللية واالعتماد على النفس، والقدرة على التفكير 

على  ةقدر وال بالمستقبل، واالهتمام بالمسائل العقلية والعلمية بطرق جديدة، االهتمام
على التخطيط والتنظيم  ةقدر ، والمفاهيم والتجريداالستنتا  واالستقراء والتعميم وصياغة ال

 (.0222كمال، طارق ) واالستبصار
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حساسية ، والعلى الضبط والتحكم الذاتي ةقدر ن بالبو الموهو الطالب  كما يتميز
يتعلق ما و  ري والمدرسي واالجتماعي بشكل عاماألس مشديدة لما يدور في محيطهال

، أمام المشكالت التي تواجهه والثبات، واألخالقبالمثل العليا وقضايا الحق والعدالة 
رمضان ) بسهولة، والقدرة على الصبر والتسامف وعدم اإلحباطقوية، إرادة  امتالكو 

 يشهدها التي التطوراتوأشار بعض الباحثين إلى أن (. 182ص ، 0211القذافي، 
 الحاجة تظهر الحياة ميادين كافة في التغيرات يترتب على وما القرن، هذا في العالم
 اليوم المجتمعاتف األفراد، هؤالء قدرات على سيعتمد فالمستقبل الموهوبين، لرعاية الملحة
رعاية  في المجتمعات هذه تفكر وال وخدمات مرافق من التحتية البنى بناء على تركز

 خرآ مورد أي في ريفكالت قبل بها االهتمام يجب مةهم بشرية ثروةالموهوبين الذين هم 
 (.25-20ص ، 0212، ظ المعلولو مصطفى الطبيب ومحف)

 أن الخاصة االحتياجات بذوي نو والمهتم الخاصة التربية في نو صصختالم ويرى
 لم فإذا المستقبل، قادة سيصبحون ألنهم الموهوبين رعاية إلى ماسة حاجة في المجتمع

 موقدراته ممهاراته وتنمى المالئم، المناخ لها وتهيئ العقول هذه برعاية المجتمعات تهتم
 ويمكن القادمة، األجيال في األمة ارتقاء فرص وتضيع المجتمع ستلحق الخسارة فإن
 أجل ومن بالمجتمع االرتقاء أجل من بل أنفسهم، ألجل الموهوبين تربية تليس القول

نادى و  .(28-22ص ، 0212، مصطفى الطبيب ومحفوظ المعلول) الالحقة األجيال
العديد من التربويين والمختصين بالتربية الخاصة بأهمية وجود برامج خاصة لتعليم 

إعداد مناهج وبرامج على أهمية  (0222، عبد الباسط دياب)دراسة أكدت و ، الموهوبين
تهيئة بأهمية ( 0222، محمود مسيل)وأوصت دراسة . دراسية خاصة بالطالب الموهوبين

  .نبناء مناهج خاصة بالطالب الموهوبيو  ،ت غير عاديةفرص تعليمية متنوعة وخدما

ملحوظدًا  مداً الثداني مدن القدرن العشدرين اهتما وقد اهتمت معظدم الددول فدي النصدف
وتتميددز سددنغافورة بددأن ، سددنغافورة وفنلنددداالدددول ايتهم، ومددن هددذه بددالموهوبين واكتشددافهم ورعدد

وحاولددت الجهددود فددي السددنوات األخيدددرة ، مددا يتعلددق بتعلددديم الموهددوبينيلددديها تدداريي طويددل ف
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توسددديع وتنويدددع فدددرص تطدددوير المواهدددب لعددددد أكبدددر مدددن الطدددالب مدددن خدددالل العديدددد مدددن 
 بسدنغافورة والتعلديم التربيدة وزارة اتخدذتوقد  (.Neihart, Tan, 2016, p. 1)المجاالت 

 الموهدوبين عدام تعلديم برندامج ستأسدي مجموعدة مدن اإلجدراءات والسياسدات كاندت بددايتها
 والتدريب الضرورية بالخبرات الموهوبين الطالب نم الناشئة تزويد إلى يهدفو ، (1982)

لددر) لمجددتمعهم فددى المسددتقبلوالتقدددم  التغييددر طليعددة ايكونددو  لكددي  ص ،0222، كددورت هر
25 .) 

ينظدر وكدان ، تسدخير الجهدود لزيدادة ثدروة األمدة مدن الموهدوبينوقد اهتمدت فنلنددا ب
مدددام بتعلددديم زاد االهت( 1982)ومندددذ عدددام ، إلدددى التعلددديم كاسدددتثمار فدددي رأس المدددال البشدددري

دولدة الكويدت  جهودوعلى الرغم من  .(Kirsi, Elina, 2013, p.8) الموهوبين في فنلندا
ومن ، رعاية الطالب الموهوبين تواجهمن أوجه القصور هناك العديد الموهوبين في رعاية 

تسعى الدراسة الحالية إلى تقديم تصور مقترح لرعاية الطالب الموهدوبين بدولدة الكويدت ثم 
 . في ضوء بعض الخبرات األجنبية

   :مشكلة الدراسة
مما أدى إلى هجرة أصحاب  ،من عدم االهتمام بالموهوبينيعاني المجتمع العربي 

 -مما ترتب عليه أن تواجه الدول العربية ،العقول هذهالمواهب إلى البلدان التي ترعى 
البرامج وتوفير مما ينبغى معه مضاعفة االهتمام بالموهوبين  تحدياً السيما الكويت 

علي ) وتقويم البرامج التي تقدم لهم، لمناسبة إلظهار قدراتهم الكامنةالتعليمية والتربوية ا
على درجة كبيرة من رعاية الموهوبين قضية تربوية  تأصبحو  (.2 ص ،0222، كزمان

 .ثروة وطنية يجب استثمارها ورعايتها بهدف توجيهها لخدمة المجتمع هماالهتمام نظرًا ألن
أهمية االكتشاف المبكر للطالب الموهوبين حتى نتمكن من على بعض الدراسات  كدتوأ

 (. 0222)مثل دراسة عبد الباسط دياب  االستثمار األمثل لقدراتهم ومواهبهم

ف الموهوبين من الجهود التي تبذلها دولة الكويت في رعاية واكتشا وعلى الرغم
من أوجه العديد رعاية الطالب الموهوبين بدولة الكويت يواجه ، بالمؤسسات التعليمية
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تمثل ، ال يزال هناك قصور في المناهج الخاصة بالطالب الموهوبين: منهاالقصور 
من الكشف عن الموهوبين وقد يتأثر ذلك ببعض  اً ترشيحات المدارس والمعلمين جزء

العوامل مثل العالقة بين الطالب والمعلم ومن ثم ال تكون نتائجها موضوعية ودقيقة في 
وجود آلية في وزارة التربية تتولى التخطيط واإلشراف عدم ، الكشف عن الموهوبين

الموهوبين  بالكشف عن خاصوالمتابعة على البرامج والخطط والعمل الميداني ال
فيما يتعلق  لمعلمينكافية لبرامج تنمية مهنية عدم توافر باإلضافة إلى ، ورعايتهم

 (.525ص ، 0220، سعيد العزة)بالموهوبين 

إلى وجود بعض المشكالت األكاديمية ( 0212)دراسة منيرة القطان وتوصلت 
وتمثلت أكثر المشكالت النفسية ، والنفسية التي تواجه الطالب الموهوبين بدولة الكويت

وتذبذب الروح المعنوية بين االرتفا  واالنخفاض؛ وتمثلت أكثر ، في الشعور باالغتراب
عف الوسائل وض، المشكالت األكاديمية في عدم وجود مصادر تعليمية خاصة بالطالب

مما يؤكد ، واالفتقار إلى الندوات وورش العمل، التعليمية الخاصة بالطالب الموهوبين
لهم بما  تقديم الرعاية المناسبةإيجاد حلول للمشكالت التي تواجه الموهوبين و على أهمية 

مما ينعكس إيجابًا ، يساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم إلى أقصى ما تسمف به إمكاناتهم
لم تجرى أي دراسة على البيئة الكويتية تناولت و ، لى استفادة المجتمع من هذه الفئةع

وتتبلور مشكلة  .الحاجة إلى إجراء هذه الدراسة استدعىمما ، متغيرات الدراسة الحالية
        :  الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية

 ؟المعاصرة األدبيات التربويةورعايتهم في الموهوبين  الكتشاف فكريما اإلطار ال .1
 دولة الكويت؟ب الموهوبينالطالب رعاية اكتشاف و ما واقع  .0
 ؟كل من سنغافورة وفلندافي  الموهوبينالطالب رعاية اكتشاف و ما واقع  .5
مدددا أوجددده التشدددابه واالخدددتالف بدددين خبدددرات كدددل مدددن سدددنغافورة وفلنددددا والكويدددت فدددي  .2

 السياق الثقافي؟اكتشاف ورعاية الطالب الموهوبين في ضوء 

https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=69061&s=07a888eed82bbad37e8986e11c013b21
https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=69061&s=07a888eed82bbad37e8986e11c013b21
https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=69061&s=07a888eed82bbad37e8986e11c013b21
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فدي ضدوء بدولدة الكويدت  الموهدوبينالطدالب رعايدة ما التصور المقترح الكتشاف و  .2
 ؟وواقع المجتمع الكويتي خبرتي سنغافورة وفلندا

 :تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي  :أهداف الدراسة
  األدبيدددات ورعدددايتهم فدددي الموهدددوبين الطدددالب  الكتشددداف فكدددرياإلطدددار الالتعدددرف علدددى

 .المعاصرة التربوية
 بدولة الكويت الموهوبينالطالب رعاية اكتشاف و واقع  الكشف عن. 
  كل من سنغافروة وفنلندافي  الموهوبينالطالب رعاية اكتشاف و واقع التعرف على. 
  الكشددف عددن أوجدده التشددابه واالخددتالف بددين خبددرات كددل مددن سددنغافورة وفلندددا والكويددت

 .السياق الثقافي في اكتشاف ورعاية الطالب الموهوبين في ضوء
  خبرتددددي فددددي ضددددوء بدولددددة الكويددددت  الموهددددوبينالطددددالب رعايددددة لتقددددديم تصددددور مقتددددرح

 . سنغافورة وفنلندا وواقع المجتمع الكويتي
 :تتضف أهمية الدراسة الحالية من خالل النقاط التالية :أهمية الدراسة

   ثدددروة المجتمدددع  نو فدددالموهوب ،الدددذي تتناولدددهتنبدددع أهميدددة الدراسدددة مدددن أهميدددة الموضدددو
الكدويتي  المجتمدعالحقيقية، فهم يحصلون علدى القليدل ويعطدون الكثيدر، ويتعدين علدى 

ن، وأن يسددتغل مددوهبتهم، يالموهددوب ئددهأبنا تتمثددل فدديأال يضدديع مددا حبدداه ار مددن ثددروة، 
 .مويصقل قدراته

  عايددة واكتشدداف الموهددوبين فددي تددأتي الدراسددة فددي وقددت تراجعددت فيدده الدراسددات عددن ر
، في الوقت الذي يحاول المجتمع الكويتي فيه أن يلحق بركب التقدم، والدور مدارسال

الكبيدددر الدددذي يمكدددن أن يضدددطلع بددده الموهوبدددون فدددي مسددداعدة المجتمدددع الكدددويتي علدددى 
 .مجاالتالفي كافة  التقدم

  ستضيف الدراسة رصيدًا من المعرفة في هذا المجال مما يفيدد جهدات عددة كالبداحثين
، العددددام بدولددددة الكويددددتولون عددددن إدارة التعلدددديم ؤ المسددددو بددددة واإلبدددددا ، ال الموهفددددي مجدددد

، وأساليب رعايدة واكتشداف الموهدوبينوسيستفيد منها المعلمون في كيفية معرفة طرق 
  .تثري الدراسة المكتبة التربويةوف وس
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  :منهج الدراسة
اتبعدددت الدراسدددة الحاليدددة المدددنهج المقدددارن الدددذي يتضدددمن عدددددًا مدددن الخطدددوات تبددددأ 
بالوصددف ثددم التحليددل والتفسددير للظددواهر التربويددة مددع دراسددة السددياق االجتمدداعي والتدداريخي 

لتحليدل النظدام موضدو   جدراءات مددخل الدنظمإبعدض  واسدتخدام، للظداهرة موضدو  الدراسدة
 .الدراسة

 :مصطلحات الدراسة

 هددي البددرامج التربويددة التددي يددتم إعدددادها خصيصددًا لمواجهددة وتلبيددة  :الموهةةوني  رعايةةة
العزيددددز  عبددددد)حاجددددات الطددددالب الموهددددوبين، وتهدددددف إلددددى تنميددددة قدددددراتهم ومددددواهبهم 

منظومدددة متكاملدددة تبددددأ أنهدددا ب وتعرفهدددا الدراسدددة الحاليدددة(. 22ص ، 1992، الشدددخص
وتشددددمل األسدددداليب والددددنظم المالئمددددة لتقددددديم الخدددددمات  وهددددوبينباكتشدددداف الطددددالب الم

التربويدددة لهدددم، وخصدددائص كددددل مددددخالت العمليدددة التعليميدددة بالنسددددبة لهدددم مدددن مندددداهج 
دارة وأنشددطة وأسدداليب وتقددويم  اإلعددالم والمجتمددع تجدداه هددؤالء و دور األسددرة و ومعلمددين واا

    .وهوبينالم
  فدي عاليدة درجدات علدى يحصدلون الدذين األفدراد أنهدميعدرف الموهوبدون  :الموهونةو 

 خاصدة قددرات فدي تفدوق أو االبتكداري التفكيدر قددرات اختبدارات أو الدذكاء، اختبدارات
خليدل ) أخدرى قددرة أي أو الفنيدة أو اللغويدة أو الموسديقية أو الرياضدية القددرات: مثدل

أنهم الدذين يتميدزون بد نيالموهدوب وتعدرف الدراسدة الحاليدة (.12ص ، 0220 معوض،
كدددالعلوم أو الرياضددديات أو اللغدددات، أم فنيدددة أم "خاصدددة سدددواء كاندددت أكاديميدددة  بقددددرات

بدنيددة كالمهددارات الرياضددية أم مهددارات قياديددة وغيرهددا، كمددا أنهددا تظهددر نتيجددة تفاعددل 
    .العوامل الوراثية مع العوامل البيئية المحيطة بالفرد
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 :  السير في الدراسةخطوات 

خطوات وتحقيق أهدافها جاءت خطة السير في الدراسة وفقًا اللإلجابة عن أسئلة الدراسة 
  :التالية

من حي  تحديد المشكلة : اإلطار العام للدراسةيتضمن  :القسم األول م  الدراسة .1
واألسئلة، وصياغة األهداف واألهمية، وتحديد المنهج، وتحديد خطوات الدراسة، 

 .   سابقاً وتم عرض هذا القسم في الجزء السابق ، والمصطلحات
يتضمن اإلجابة عن السؤال األول للدراسة والذي يشمل  :القسم الثاني م  الدراسة .0

 .المعاصرة األدبيات التربويةورعايتهم في الموهوبين  اإلطار الفكري الكتشاف
ويتضمن اإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة والذي يشمل  :القسم الثالث م  الدراسة .5

 .  بدولة الكويت الموهوبينب الطالرعاية اكتشاف و واقع 
ويتضمن اإلجابة عن السؤال الثال  للدراسة والذي يشمل  :القسم الرانع م  الدراسة .2

 .  في بعض الدول األجنبية الموهوبينالطالب رعاية اكتشاف و واقع 
لخبرات سنغافورة وفلندا والكويت في  التحليل المقارن :القسم الخامس م  الدراسة .2

   .رعاية الموهوبين
الطالب رعاية تصور مقترح الكتشاف و تقديم ويتضمن  :القسم الخامس م  الدراسة .2

 .بدولة الكويت في ضوء بعض الخبرات األجنبية الموهوبين
    :ويمكن توضيف ذلك كما يلي، مةدوتختتم الدراسة خطواتها بقائمة المراجع المستخ     

 

األدنيات ورعايتهم في الموهوني   اإلطار الفكري الكتشاف :القسم الثاني م  الدراسة
 :   المعاصرة الترنوية

تعد الموهبة السبيل الوحيد أمام المجتمعات التي تريد أن يكون لها إسهامها 
دورًا و ، ويكون لها دورًا بارزًا في هذه الحضارة، الواضف في العلم والحضارة البشرية

ولذلك تعمل هذه المجتمعات جاهدة من خالل أساليب علمية مقننة ، مرموقًا بين األمم
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ألنهم هم الذين سيقومون برفع ، على الكشف عن الموهوبين حتى تتمكن من ثقل مواهبهم
راياتها في كافة المحافل المختلفة من خالل إسهاماتهم المتعددة في تشكيل وهيكلة 

 .     جديد الحضارة اإلنسانية من

        :تعريف الموهوني 
تعدددت المطلحددات المرادفددة التدي تعبددر عددن مفهددوم الطالدب الددذي يتمتددع بالموهبددة، 
مثل مصطلف المتفوق، والعبقدري، والمتميدز إال أن مصدطلف الطالدب الموهدوب هدو األكثدر 

استعداد أو الذي يوجد لديه الفرد  :أنهفيعرف الموهوب شيوعًا من بين هذه المصطلحات، 
قدددرة غيددر عاديددة أو أداء متميددز عددن بقيددة أقراندده فددي مجددال أو أكثددر مددن المجدداالت التددي 

فددددي مجدددداالت التفددددوق العقلددددي والتفكيددددر االبتكدددداري، والتحصدددديل  يقدددددرها المجتمددددع، خاصددددةً 
األكدداديمي، والمهددارات والقدددرات الخاصددة، ويحتددا  إلددى رعايددة تعليميددة خاصددة ال تسددتطيع 

 ص ،0220، وآخددرون شددار  دار آلدد عبددد) لدده فددي مددنهج الدراسددة العاديددة المدرسددة تقددديمها
الفددرد الددذي يتمتددع بالقدددرات الخاصددة وأثبددت تفوقدده علددى أقراندده فددي : أنددهبويعددرف    (. 18

ويددرتبط هددذا التفددوق بددالتوزيع المتوقددع لهددذا ، أو الفنيددة أو االجتماعيددة األكاديميددةاألنشددطة 
والمجتمددع هددو الددذي يحدددد أنددوا  ، األداء فددي المجتمددع اإلحصددائي الددذي ينتمددي إليدده الفددرد

، البندداعددادل منسددي و محمددود )المتفددوقين والمتميددزين فيهددا مددن الموهددوبين  يعدددالنشدداط الددذي 
      (.52 ص ،0220

كل من يمتلك قدرة استثنائية أو استعدادًا فطريًا غير : أنهالموهوب يعرف كما 
عادي في مجاٍل أو أكثر من المجاالت العقلية واإلبداعية واالجتماعية واالنفعالية والفنية 

 يتوافر لديهم الموهوبين أنهم الذين ويعرف الطلبة (.598 ص ،0228، فتحي جروان)
 من أكثر أو مجال في أقرانهم عن متميز وأدائهم عادية، غير وقدرات استعدادات
 اً وفق فأكثر( 122) إلي همئذكا نسبة وتصل مستمرًا، باهراً  تفوقاً  يظهرون كما المجاالت،

وجد تالذين : أنهمويعرفهم البعض  (.Johnson, 2005, p. 58)للذكاء  بنيه مقياسل
لديهم استعدادات وقدرات غير عادية أو أداء مميز عن بقية أقرانهم في مجال أو أكثر 
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من المجاالت التي يقدرها المجتمع وبخاصة في مجاالت التفوق العقلي، والتفكير 
اإلبداعي، والتحصيل العلمي، والمهارات والقدرات الخاصة، ويحتاجون إلى رعاية تعليمية 

محمد قطناني وسعد )في برامج المدرسة العادية  كاملشكل خاصة ال تتوافر لهم ب
     (.52 ص ،0229، المعادات

وجد لديهم استعدادات وقدرات فوق تالذين أنهم الطالب الموهوبين  يعرفكما 
العادية، أو أداء متميز عن بقية أقرانهم في مجال أو اكثر من المجاالت التي يقدرها 

وزارة " )تعليمية خاصة ال تتوافر في منهج الدراسة العاديةالمجتمع، ويحتاجون إلى رعاية 
 (.2ص ، 0215، التربية والتعليم

        :خصائص الموهوني 

 عن متميز وأداء عادية وقدرات غير استعدادات الموهوبين الطلبة لدى تتوافر
 مجاالت في وخاصة المجتمع يقدرها التي المجاالت من أكثر أو مجال أقرانهم في بقية

 الخاصة والمهارات والقدرات العلمي والتحصيل االبتكاري والتفكير العقلي التفوق
(.(Wood, Turrell, Colangelo ,2002, p. 172  من الخصائص وهناك العديد

  :ومنها ما يلي، عن أقرانهم العاديين الموهوبين والسمات التي تميز
 

  :ومنها ما يلي :العقلية والمعرفيةالخصائص  -0
يتمتع الموهوب بقدرات عقلية عالية تظهر على شكل أداء  :عقلية وذكاء مرتفعقدرة  -

 .(122)مرتفع على اختبارات الذكاء الفردية حي  يصل معامل ذكائه إلى أكثر من 
يتميز الموهوب بأداء مرتفع على اختبارات التحصديل أو اختبدارات  :استعداد أكاديمي -

 .االستعداد
علددددى إنتددددا  العديددددد مددددن األفكددددار الجديدددددة  بالقدددددرةب يتميددددز الموهددددو  :تفكيةةةةر عنةةةةداعي -

 ،واألصيلة أو تجميدع العناصدر التدي تبددو غيدر مترابطدة فدي أفطدر معرفيدة ذات معندى
       .     وتحظى بالتقدير االجتماعي
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محمدددد )يضدددع الموهدددوب أهددددافا منطقيدددة موجهدددة لسدددلوكه وتفكيدددره  :منطقيةةةة التفكيةةةر -
 . (52 ص ،0225، حسين

يظهدددر الموهدددوب قددددرة فائقدددة علدددى تجهيدددز  :الرمزيةةةة واألفكةةةار المجةةةردة عدراك الةةةن م -
ومعالجدددة المعلومدددات اللغويدددة والرياضدددية فدددي مرحلدددة مبكدددرة مدددن العمدددر ويمتلدددك درجدددة 
 عالية من سرعة الفهم وقدرة كبيرة على استنتا  العالقات بين األشياء ويبدي اهتماماً 

 . ن والمكانابالمفاهيم المجردة كالزم
الموهوب باتسا  معارفه وعمقهدا وقدرتده علدى االكتسداب والتخدزين  يتميز :اكرةقوة الذ -

 . لقدر كبير من المعلومات حول موضوعات عدة
طالقدددة لغويدددة وقددددرة لفظيدددة وعدددادة مدددا تكدددون  الموهدددوبيظهدددر  :تطةةةور ل ةةةوي منكةةةر -

وأصددديلة، كمدددا يسدددتخدم التعدددابير أقرانددده حصددديلته مدددن المفدددردات اللغويدددة متقدمدددة عدددن 
، طدددارق عدددامر)سدددلوكه اللفظدددي بالطالقدددة والوضدددوح يتسدددم اللغويدددة فدددي جمدددل مفيددددة، و 

      .(102 ص ،0229
      :ومنها ما يلي :واالجتماعية االنفعاليةالخصائص  -9

يتميز معظم الموهوبين بشدة االنفعاالت في استجاباتهم  :الحساسية المفرطة -
 مفرطة، وتعني الحساسية لديهم نوعاً للمواقف التي تواجههم، ويتأثرون بحساسية 

اد الحقيقية للمواقف بدقة من الشفافية في فهم اآلخرين والقدرة على استيعاب األبع
   .(52 ص ،0210، محمد الطالب) ووضوح

يتمتع الموهوبون بمستويات عالية من الطاقة تظهر من خالل  :الدافعية العالية -
نجاز واإلنتا  مستوى مرتفع من الدافعية نحو اإل لعبهم وأعمالهم، ولديهم

       .(28ص ، 0215، خالد الرابغي) اإلبداعي الذي يتطلب المثابرة في العمل
يعيش الموهوب في صرا  نفسي بين مطالبه  :ضعف التكّيف والصراع النفسي -

إلى ميل الإلى إنكار موهبته، أو  يدفعهلذاته ومطالب البيئة من حوله، مما 
استخدام أساليب تكّيف اجتماعي تقلل من ظهور موهبته كأداء منخفض أو 

، نايفة الشوبكي)استخدام مفردات أقل صعوبة عندما يكون بين أقرانه العاديين 
  .(212 ص ،0222
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لما يتوقعونه من أنفسهم، وفقًا ال يعيش الموهوبون  :عرضاء توقعات اآلخري  -
محمد ) عنهم خوفًا من فقدان محبتهمرين لكنهم يعملون إلرضاء توقعات اآلخ

              .(52 ص ،0210، الطالب
 :ومن أهم هذه الخصائصص ما يلي :الشخصيةالخصائص  -4
فاألصل في التفوق هو ، هناك عالقة بين الموهبة والكمالية :النزعة على الكمال -

سواء كان هذا التفوق يعكس تكيفًا وتوافقًا واتزانًا أم ال يعكس ، النزو  إلى الكمال
 (. Silverman, 1995, p. 15) لى المستوى النفسي أو االجتماعيصراعات ع

العديد من الموهوبين يتحملون مسؤولية العديد من  :القدرة على تحمل المسؤولية -
فاعلية باألنشطة مثل القيادة في األنشطة المدرسية، واألعمال المجتمعية ويديرونها 

   .(82 ص ،0222، الرحمن سليمان عبد)
الموهوبون بتنو  وكثرة اهتماماتهم وهواياتهم وقدراتهم،  يتميز :تعدد االهتمامات -

في  لذلك يشتركونويتمكنون من تحقيق النجاح في العديد من المجاالت المختلفة، 
   .(110 ص ،0225، ناديا السرور)أنشطة واهتمامات متعددة 

الموهوبددون بقددرات عقليددة عاليددة ولدديهم دوافددع ملحددة  يتميدز :القةةدرة علةةى اتخةةاذ القةةرار -
إلددى التسدداؤل، وفحددص األفكددار ومناقشددتها واالعتددراض عليهددا ممددا ينمددي لددديهم القدددرة 

  .على اتخاذ القرار
الدراسددات أن الموهددوبين تغلددب  أظهددرت نتددائج العديددد مددن :األهةةداف والقةةيم الخاصةةة -

ر لتحقيددق غايددات نبيلددة وعظيمددة، أو علدديهم قناعددات خاصددة بددأنهم أفددراد سدداقتهم األقدددا
 . (52 ص ،0210، محمد الطالب)كأنهم أفراد عظام ولديهم أعمال جليلة 

وهوبين في النواحي الجسمية عن يظهر االختالف في نمو الم :الخصائص الجسمية -3
نهم العاديين على الرغم من أن عملية النضج عملية نسبية مختلفة من موهوب آلخر ار أق

خليل المعايطة ) ومنها ما يلي ،وراثية وبيئية تظهر تلك الخصائص متأثرة بعواملإال أنها 
  :(52ص ، 0222، ومحمد البواليز
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التكوين الجسماني للموهوبين أفضل من التكوين الجسماني للعاديين في الطول  -
 .والخلو من العاهات وأنوا  القصور الحسي كضعف السمع أو البصر

ي بمعدل أكبر من معدل النمو بين العاديين مثل الكالم يسير النمو الجسمي الحرك -
 .والمشي المبكر

 .نهم العاديينار أفضل من أق الحالة الصحية العامة للموهوبين -
 .ويتمتعون بمستوى مرتفع من اللياقة البدنية الموهوبون أكثر أكثر طوالً  -
 .أقرانهملديهم طاقته للعمل عالية ونموهم العام سريع ونشاطهم الحركي أكثر من  -

           :حاجات الموهوني 
 الموهوبون الطلبة يحتاجها التي الرعايةو  ،رعايةال تستحق خاصة فئة ونالموهوب 

 توفير ىإل تتجاوز بل والمعرفية، العقلية قدراتهم تنمية على المساعدة مجرد من أكبر
 الستثمار اإليجابي الذهني للنمو وهذه تعد األساس، ونفسية واجتماعية إرشادية خدمات
 .Silverman, 2004, p) فاعل بشكل والمجتمعية الفردية لمصالحهم وقدراتهم طاقاتهم

 :ن ما يليالموهوبي حاجات ومن (.19
 لدى والنفسي الوجداني الجانب إلشبا  الالزمة المتطلبات هي :النفسية الحاجات -أ

 إلى الحاجة :ما يلي منها ،النفسية الحاجات من العديد لديها فئة والموهوبين الفرد،
 بها والوعي باستعداداتهم الذاتي االستبصار إلى الحاجة، وقدراتهم بمواهبهم االعتراف
دراكها  الحاجة، الذات تأكيد إلى الحاجة، التعبير في والحرية االستقاللية إلى الحاجة، واا

 احترام إلى الحاجة، اآلخرين من المشروط غير والتقبل التعاطف على المبني الفهم إلى
ص ، 0215، سمير مخيمر) اآلخرين تقدير من مزيدال إلى الحاجة، وأفكارهم أسئلتهم
112). 

 عالقات تكوين إلى الحاجة ومنها االجتماعية، المتطلبات هي :االجتماعية الحاجات -ب
االجتماعية  الحاجات ومن اآلخرين، مع والتفاعل واالندما  والتعاون وصداقات اجتماعية
 الحاجة، الضغوط مع التعامل وكيفية التوافقية المهارات اكتساب إلى الحاجة :للموهوبين
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 والصعوبات الدراسية المشكالت مواجهة إلى الحاجة، مثمرة اجتماعية عالقات تكوين إلى
 . (22ص ، 0222صالف الداهري، ) االجتماعي االندما  إلى الحاجة، نفعاليةاال
 والتجريب التفكير إلى الحاجة مثل التربوية المتطلبات هي :الترنوية الحاجات -ج

 التعلفم مهارات إلى الحاجة :منها ما يليو  ،اإلشبا  إلى تحتا  حاجات وكلها واالكتشاف،
 في المعرفي التعمق من المزيد إلى الحاجة، والمعرفة التعلفم مصادر واستثمار الذاتي
 مناهج إلى الحاجة .والتجريب واالكتشاف االستطال  إلى الحاجة، والتفوق الموهبة مجال
 الحاجة، والتعلفم التفكير في الخاص وأسلوبهم استعداداتهم، تتحدى تربوية وأنشطة تعليمية

 الحلول عن والبح  األفكار، وفحص العلمي، والبح  التجريب مهارات اكتساب إلى
 األبنية إلى الحاجة، خاص دراسي برنامج إلى الحاجة .واختبارها الفروض واقتراح
 على الحصول مهارات إلى الحاجة، اإلتقان درجة إلى يصلون تجعلهم التي المعرفية
   .(112-112ص ، 0215، سمير مخيمر)المعرفة 

 :        مشكالت الموهوني 

أشددار العديددد مددن علمدداء الددنفس والمختصددين فددي مجددال تربيددة الموهددوبين إلددى أن 
 :  هذه المشكالت ما يلي ومنهناك العديد من المشكالت التي تواجه الموهوبين، 

عدن  األسدرة المؤسسدة األولدى لتنشدئة الطفدل ويكتسدب تعدد :مشكالت مرتنطةة ناألسةرة -1
أول خبراتددده التربويدددة، ويدددتعلم منهدددا قواعدددد السدددلوك االجتمددداعي والقددديم، وهدددي  طريقهدددا

المصددددر األساسدددي إلشدددبا  حاجاتددده المختلفدددة، وتلعدددب األسدددرة دورًا مدددؤثرًا فدددي حيددداة 
شددبا  حاجاتدده المتنوعددةتعزيددز مواهبدده وقدراتدده و و وب الموهدد المطلددب القريطددي،  عبددد) اا
ومن أساليب المعاملة الوالدية الالسوية التي تسبب مشكالت فدي (. 82 ص ،0212

     :   التوافق والصحة النفسية وضعف مفهوم الذات لدى الموهوب ما يلي
ههدا الموهدوب فدي يعد أسلوب اإلهمال والالمباالة مدن أخطدر المشدكالت التدي قدد يواج -

              .  بيئته األسرية
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الوالدددان إلددى أسددلوب التسددلط والتشدددد فددي تنشددئة ابنهمددا الموهددوب، فنجدددهما  أقددد يلجدد -
يظهدددران صدددرامة شدددديدة فدددي معاملتددده ويلزمانددده بطاعتهمدددا والخضدددو  ألوامرهمدددا دون 
مناقشدة، ويرفضددان رغبتدده فددي االستكشدداف والبحد  وال يتيحددان لدده الفرصددة لكددي يعبددر 

 .     (88 ص ،0212المطلب القريطي،  عبد) عن آرائه وأفكاره بحرية
البيئة المدرسية مصدر العديدد مدن قد تكون  :مشكالت الموهوب في المدرسة العادية -0

وتقدف أمدام طاقدات الطالدب الموهدوب وقدراتدده، ، المشدكالت التدي تواجده نمدو المواهدب
حي  يعاني الموهدوب مدن الضدغوط المسدتمرة التدي تمدارس عليده فدي المدرسدة، فعليده 
ا مسايرة الخبرات التعليميدة والبدرامج التقليديدة التدي تقددم إليده خدالل عمليدة التعلديم، ممد

ومدا يتميدز بده مدن سدرعة ، يؤثر على ما يمتلكه من قدرات واستعدادات عقليدة مرتفعدة
التعلم وحب االستطال  والشغف بالمعرفة والرغبة في فهم العالم من حوله، وال يمكنه 

لدددذلك يعددداني الطالدددب . أن ينسدددجم مدددع البدددرامج التعليميدددة التدددي تقددددم للطلبدددة العددداديين
، الددرحمن سددليمان عبدد) وجددوده فددي الصدف العدداديوالملددل مدن الموهدوب مددن الضدجر 

 (.22 ص ،0222
مددن أهددم المشددكالت التددي يواجههددا الطالددب الموهددوب : مشةةكالت الموهةةوب مةةع أقرانةة  -4

ويحددذر علمدداء الددنفس والتربويددون مددن ، صددعوبة تكددوين عالقددات اجتماعيددة مددع أقراندده
بمواهبدده وقدراتدده ية األثددر السددلبي لنقددران علددى الموهددوب، والددذي قددد يلجددأ إلددى التضددح

نجددداز األقدددل بأقدددل مدددا تسدددمف بددده قدراتددده ليحظدددى بقبدددولهم لددده ويتجندددب ويميدددل إلدددى اإل
مكاناتدددده و رفضددددهم وابتعددددادهم عندددده،  فيظهددددر ال مسددددتوى األداء تندددداقض بددددين طاقاتدددده واا

ن مددن عدددم ارتيدداح اآلخددرين لهددم و غالبددًا مددا يعدداني األطفددال الموهوبددو . الفعلددي واضددحاً 
 ؤالتهم المسدددتمرة وفضددددولهم الزائدددددحددددركتهم الدءوبدددة وتسدددداعندددد التعامددددل معهدددم بسددددبب 

   (.  120 ص ،0212، راضي الكبيسي ومنى هويدي)
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              :الموهوني  اكتشاف أساليب

 على والتعرف الكشف عملية في المستخدمة واألساليب الوسائل من نوعان هناك
 التكميلية واألساليب ،عنها الغنى التي الموضوعية األساسية األساليب: الموهوبين، هما

 على التعرف أو الكشف عملية في الدقة من مزيدلل تحقيقاً  إليها اللجؤ يتم التي المكملة أو
  : توضيف ذلك كما يلي ويمكن ،الموهوبين

 :في وتتمثل أساسية أساليب - أ
 الطلبة على التعرف في وفاعلية دقة األساليب أكثر تعد :الفردية الذكاء اختنارات -0

 سلوكية اضطرابات أو متدنية لفظية قدرات أو متعلف  صعوبات من يعانون الذين الموهوبين
 عن الكشف في منها أفضل يوجد ال وربما، حركية أو سمعية أو بصرية إعاقات أو

 موثوقة موضوعية وسيلة لكونها المتدني سيادر ال التحصيل ذوي من الموهوبين الطلبة
والذي  وكسلر مقياس المستخدمة الذكاء اختبارات أشهر ومن. الحاالت هذه مثل لمعالجة

 فرعية ويضم خمسة اختبارات المقياس من اللفظي القسم: يتضمن قسمين كالتالي
 األرقام مدى اختبار إلى باإلضافة والمتشابهات والحساب واالستيعاب للمعلومات
 ،الصور ترتيب ،الصور إكمال هي اختبارات خمسة ويضم األدائي والقسم. التكميلي
 تتمتعو  .تكميلي متاهات اختبار إلى باإلضافة الترميز ،األشياء تجميع ،القوالب تصميم

 فائدة تقتصر الو  ،والعملي األكاديمي بالنجاح تنبؤية جيدة بقدرة الفردية الذكاء اختبارات
 تزود ولكنها ،للذهن يتبادر كما فرعية ذكاء نسبإعطاء  على الفردية الذكاء اختبارات
 طريق عن عليها يحصل أن يمكن األهمية من كبيرة درجة على بمعلومات الفاحص
 الفردية الذكاء اختبارات نتائج تساعدو . االختبار جلسة أثناء المفحوص أداء مالحظته
 عالماتهم تعكس ال الذين الطلبة تشخيص في األمور وأولياء والمرشدين المعلمين
، 0222، أسامة البطاينة) المدرسي للتعلفم دافعتيهم انعدام نتيجة الحقيقية قدراتهم المدرسية

 .  (22-25ص 
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، المتقدمة التتابعية ريفين ومن هذه االختبارات مصفوفات :الجمعية الذكاء اختنارات -9
، لنفراد الذكاء أو العامة العقلية القدرة لقياس بريطانيا في هذه المصفوفات طورت وقد

 والتقييم والتصنيف االختيار عمليات في بفاعلية استخدامها تسهل معاييروتم تحديد 
ما الذين تتراوح أعمارهم  لنفراد وخاصة ،والمرتفعة العادية العقلية القدرات ذوى من لنفراد
 ريفين مصفوفات وتستخدم .(129ص ، 0222، نوال قاسم) سنة( 02-11) بين

 تطبيقها لسهولة نظراً  الموهوبين الطلبة عن للكشف البرامج من كثير في المتتابعة
 على المترتبة التكلفة وقلة ذكاء، معامل إلى عليها الخام الدرجات وتحويل وتصحيحها
 :كالتالي جزئين من المتتابعة ريفين مصفوفات وتتألف .استخدامها

 .فقرة( 10)يضم  تدريبي جزء هو: األول ءالجز  -أ 
 كل تتألف الصعوبة، متدرجة فقرة( 52)وتضم  الفعلية االختبارات هو: الثاني الجزء -ب 

 وعلى ،بدائل ثمانية ويليها جزء منها حذف هندسية تصاميم مجموعة من منها
 المرفقة المعايير جداول خالل ومن .التصميم يكمل الذي البديل يختار نأ المفحوص

  (. 128ص ، 0228، فتحي جروان) ذكاء نسب إلى الخام الدرجات تحويل يتم
 المفحوص قدرة تحديد في المناسبة المقاييس من :الدراسي التحصيل اختنارات -4

 المفحوص على الحكم ويمكن المدرسية، االختبارات أو باالمتحانات يسمى ما التحصيلية
نوال ) المجموعة من غيرهمع  مقارنةبال عالية مئوية نسبة على حصل إذا موهوب بأنه
 اكتشاف مجال في الحديثة التوجهات إليه تشير ما ورغم .(180ص ، 0222، قاسم

 أن إال الموهوبين عن الكشف عمليات في المحكات وتنو  تعدد ضرورة من الموهوبين
 تحديد في الدراسي التحصيل محك استخدام على تركز زالت ال التربوية الممارسات

 العقلي للنشاط األساسية المظاهر أهم أحد التحصيل أن منطلق من وذلك الموهبة مستوى
 على التعرف عملية ويرى البعض أن (.0212، فاروق الروسان) الفرد عند الوظيفي
 كبيرة فردية فروق لوجود نظراً  متجانسة، محددة عملية ليست همواكتشاف الموهوبين
 السلوك ويتنو  والجسدية، والنفسية العاطفية المجاالت في أنفسهم الموهوبين بين ومتعددة
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 أو الدرجات لمنف المعلمون يعتمدها التي المعايير مع يتطابق ال للموهوبين وقد الصفي
 في االعتماد فإن لذا(. 129ص ، 0222، الحارثي الستار عبد)للطالب  العالمات
نظرًا  الخطأ من الكثير فيه المدرسية االختبارات مؤشر إلى استناداً  الموهوبين عن الكشف

 الحديثة االتجاهات مواكبة عن قصور من عام بشكل المدرسي التقويم نظام يعانيه مال
      .المجال هذا في والمعاصرة

 :وتتضمن عدة نماذ  منها ما يلي :األنعاد متعددة النماذج -3

 جاردنر  نموذج :Gardneالذكاء: كالتالي نماذ  أو أشكال تسعة جاردنر وضع 
 ،الجسمي – حركي الحس الذكاء ،المكاني الذكاء ،الرياضي المنطقي الذكاء ،اللغوي
 ،الطبيعي الذكاء ،األشخاص بين ما الذكاء ،الشخص داخل الذكاء ،الموسيقي الذكاء
 . (122ص ، 0228، فتحي جروان)الوجودي  الذكاء

 ناي   نموذج :payneعلى الموهوبين عن الكشف عند التركيز يجب أنه باين يرى 
 التصاميم ،التمثيلية الموهبة ،الموسيقية الموهبة ،الرياضية القدرة: التالية القدرات
 المهارات من العالي المستوى ،التنظيمية القدرة ،القيادة مهارات ،اإلبدا  ،المبتكرة

  .والمجتمع للفرد بالنسبة معنى أي قدرة ،الشخصية
 تورانس  نموذج :Torrance صورتين من اإلبداعي للتفكير تورانس مقياس يتألف 

 :  كالتالي
o اسأل اختبارات: بينها من فرعية اختبارات سبعة ويضم: الصورة اللف ية 

 .تخيل أو افترض الناتج، حسينت العادية، غير االستخدامات ،وخمن
o الناقصة شكالاأل الصورة، بناء: هي اختبارات ثالثة ويضم: الصورة الشكلية ،

 ،اإلبداعي التفكير قياس في المعروفة المقاييس منويعد  .المتوازية الخطوط
 وكذلك ،اإلفاضة ،األصالة ،المرونة ،الطالقة :هي أبعاد أربعة يقيس حي 
  .(182ص ، 0222، نوال قاسم) اإلبداعي للتفكير وجيلفورد تورانس مقياس
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 :ومنها ما يلي :األول النوع ألساليب تكميلية أو مكملة أساليب- ب

 إمكانية لديهم الذين الطالب أسماء بذكر المعلمين قيام وتتضمن: المعلمي  ترشيحات 
 المعلمين تحيزل فعالة غير أو دقيقة غير الطريقة هذه تكون وقد موهوبين، يكونوا أن

 التحصيل منخفضي المبدعين واستبعاد ،تحصيلياً  المتفوقين على ترشيحاتهم وتركيز
 .(22ص ، 0222، أسامة البطاينة)

 الكشف عملية في فاعل دور ولياء األمورأل يكون أن يمكن: األمور أولياء ترشيحات 
مكانات قدرات يظهرون الذين أبنائهم على  نتيجة موهبتهم عن تعبر أن يمكن واا

، نوال قاسم) األكاديمية غير األخرى تفوقهم جوانب ومعرفتهم ،معهم اليومي تفاعلهم
  .(181ص ، 0222

 الطالب يميزون فهم عادة، االعتبار بعين الطلبة أخذ أراء يجب: الطلنة ترشيحات 
أسامة ) أصيلة أفكار لديهو ، مميز بشكل والمهارات المهام مختلف يؤدي الذي

  .(22ص ، 0222، البطاينة
 مكتوب أو لفظي بشكل إما الطالب عن تصدر التي الوثائق هي: الذاتية التقارير 

 . موهبته على دالالت أو إلشارات مصادر تكون بحي  موثقة بطريقة
 الموهوبين األطفال عن الكشف عملية في واسعة بصورة تستخدم :التقدير مقاييس 

 االختبارات طريق عن عليها الحصول ال يمكن قد قيمة معلومات تقدم ألنها
 (.   120ص ، 0228، فتحي جروان) ةالمختلف بأنواعها الموضوعية

    :الموهوني  رعايةستراتيجيات ع

محددة على وجود اتفاق بين المربين على أساليب وطرق بعض الباحثين أكد 
  .وفيما يلي عرض لبعض هذه األساليب، لرعاية الموهوبين

أنه وضع مجموعة من الطالب الموهوبين يعرف  (:أو العزل) Groupingالتجميع  -0
، وزارة المعارف)ذوي القدرات المتقاربة في إطار تعليمي واحد كصف أو مدرسة 

قين وتعليم المتفو أنه ما يستخدم كوسيلة لتنمية ويعرفه آخرون  (.0ص ، 0222
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قدراتهم،  استثارةحاجاتهم و  ةمقررات متقدمة، لتنميوالموهوبين من خالل دراستهم 
حي  ينضم إليهم ويتجمع معهم أقران ممن يشاركونهم نفس االهتمامات وممن تتوافق 

، 0212، الحميد منصور محمد التويجري وعبد)أساليب تعليمهم في فصول متقدمة 
ا النو  المدارس الخاصة، الصفوف الخاصة المعزولة لكل هذ مثلةومن أ (.119ص 

 (. 120ص ، 0221، مها زحلوق)الوقت، الصفوف المؤقتة، األنشطة الالصفية 
 –أنه أسلوب تربوي يتم من خالله نقل الطالب يعرف  (:Acceleration)اإلسراع  -9

إكمال من مستوى إلى آخر أعلى في مادة أو أكثر دون اشتراط  –بصفة استثنائية 
ومن أنماط  (.0ص ، 0215، وزارة التربية والتعليم)المدة المقررة للمستوى السابق 

ضغط عدد الصفوف ، تخطي الصفوف، دخول المدارس في سن مبكرة :هذا األسلوب
محمد )دخول المدارس الثانوية والجامعة في سن مبكرة ، ية الواحدةفي المرحلة الدراس
في قد يفقد الموهوب و  (.102-102ص ، 0212، الحميد منصور التويجري وعبد
بعض المبادئ األساسية للتعلم نتيجة اإلسرا  وعدم االنتظام في هذا االسلوب 

إلى صعوبة في المراحل  ذلكوبالتالي يؤدي  المعرفةالتسلسل الهرمي لتحصيل 
  (.181ص ، 0222، ماجدة عبيد)الالحقة 

أنه تزويد الطالب الموهوب بوحدات تعليمية يعرف  (:Enrichment)اإلثراء  -4
إضافية لما يتعلمه زمالؤه العاديون بما يالئم ميوله وقدراته الخاصة وذلك  وأنشطة

ويرى  (.5ص ، 0212، وزارة التربية والتعليم)بهدف توسيع معلوماته وتعميق خبراته 
الصفوف  اء المناهج في إطارثر بعض الباحثين أن هذا األسلوب يقوم على أساس إ
يالئم مطالب وحاجات التلميذ  العادية أو في مجموعات خاصة، ويتضمن تنويعاً 

المتفوق، سواء من حي  العمق أو االتسا ، ويشمل قيام الموهوب بالبح  
والمشروعات االبتكارية والتجريب والتطبيق وتوفير الفرص والفعاليات المتعلقة 

ويمكن تنفيذ عملية اإلثراء  (.182 ص، ت.د، نورأأحمد الخياط وعماد )بالموهبة 
يقوم المعلم بتصنيف ، ف الطالب الموهوب بقراءات إضافيةتكلي :ما يلي من خالل

تقديم مواد ، كل في مجاله المتعلمين في الصف الواحد ويعطي الموهوبين اهتماماً 
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طلبة بتقديم بحو  في مواد دراسية غير مقررة مثل دراسة لغة إضافية أو تكليف ال
عقد حلقات دراسية أو ورش عمل حول مشاريع محددة للطلبة الموهوبين ، متقدمة

  (.  152ص ، 0212، الحميد منصور محمد التويجري وعبد)
  :ندولة الكويتالموهوني  الطالب اكتشاف ورعاية : لدراسةم  االقسم الثالث 

متميزا، وقد يتميز المجتمع الكويتي بمجموعة من السمات التي جعلته مجتمعا 
أعطت الظروف الطبيعية والبيئية هذا المجتمع طابعًا خاصًا منذ نشأته، فالطبيعة 
الصحراوية القاحلة والبحر المنبسط وطبيعة السكان وثقافتهم كل ذلك جعل التفاعل 

كان وقد  (.01ص ، 0222، الرشيدعبدالعزيز )االجتماعي يصطبغ بطبيعة معينة 
وما زال هو أحد ، االهتمام برفع كفاءة اإلنسان الكويتي عمومًا والمتفوق بوجه خاص

منذ بداية ستينيات القرن  الكويتدولة الشواغل األساسية للمسئولين عن التربية في 
  .العشرين وحتى اآلن
       : الموهوني  ندولة الكويتالطالب كتشاف ورعاية ال التطور التاريخي 

شاغاًل دائمًا للمسؤولين عن  بدولة الكويتوالموهوبين المتفوقين بظل االهتمام 
وقد تكرس االهتمام بهذه ، تأخذ مكانها كدولة مستقلة الكويتدولة التربية منذ أن بدأت 

 بدولة 1925والمعاقين عام  متفوقينالالنقاشية عن الفئة بطريقة منظمة منذ انعقاد الحلقة 
بإشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وقد كان من بين توصياتها دعوة  الكويت

، طارق عامر)الدول التي لم تبدأ االهتمام بالموهوبين والمعاقين إلى االهتمام بهما 
   (. 020ص ، 0229

منذ ذلك الحين لتقديم الرعاية المناسبة  الكويتدولة في  وقد توالت الجهود
المتفوقين والذي  لرعاية 152صدر القرار الوزاري رقم  1982وفي عام ، تفوقينللم

المتفوقين برئاسة وزير التربية وعضوية كل من  لرعايةأنشىء بمقتضاه مجلس أعلى 
وكيل الوزارة للخدمات االجتماعية وخبير للخدمة النفسية من وزارة التربية وعضوية 
ت شخصيات من القطا  الخاص يعاونه مكتب تنفيذي برئاسة الوكيل المساعد للخدما
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ويجوز للمجلس االستعانة بمن يراه من الخبراء واالستشاريين عند عرض ، االجتماعية
  (.   22ص ، 0222، دالل الخضير)قضايا معينة عليه وحسب ما تقتضيه ظروف العمل 

تم البدء في تجربة إنشاء مراكز متخصصة  1989/1992في العام الدراسي و 
في فترات مسدائية وفقًا لبرامج محددة حي   الطالبتقدم خدماتها لهؤالء  تفوقينالم لرعاية

ولكن بسبب ظروف الحرب في ، تم إنشاء مراكز تقدم من خاللها الرعاية الخاصة بهم
بعد انتهاء و (. 22ص ، 1992، صالف العنزي)توقفت هذه الجهود  1992عام  الكويت

حي  صددر ، تفوقين والموهوبينالمرعاية الحرب تابعت وزارة التربية نشاطها في مجال 
بإنشاء مجلس التربية الخاصة واألمانة العامة  1995لسنة  182القرار الوزاري رقم 

التعلم  ية الفئات الخاصة والتي تمثل بطيئحي  تم تحديد االهتمام برعاي، للتربية الخاصة
والمنظمة وتكون محل اهتمام كفئات توجه إليها الرعاية المكثفة ، تفوقينوالتوحديين والم

 (. 25ص ، 0225، األمانة العامة للتربية الخاصة) مجلس التربية الخاصة وأمانته

تم إنشاء ثالثة مراكز لتقديم الرعاية النفسية  1992/1992العام الدراسي  وفي
وفي ، (59ص ، 0228، أسامة معاجيني) متفوقينلل اإلثرائيةواالجتماعية والتعليمية 

لكي تقدم من خالل  اإلثرائيةم إعادة تنظديم تقديم البرامج ت 1992/1992الدراسي العام 
وقد استمر العمل بهذا النظام خالل األعوام ( مركز للبنين ومركز للبنات)مركزين 
وحتى اآلن مع تطبيق مقاييس خاصة للكشف ، 1992/1998 -1992/1992الدراسية 

هذا ، الذين تم اختيارهم ومتابعة نموهم بعد ذلكعن االستعدادات اإلبداعية لدى التالميذ 
بعد تقنينه على ( الطبعة الرابعة)باإلضافة إلى استخدام مقياس ستنافورد بينيه الجديد 

        (. 2ص ، 0221، دالل المشعان)البيئة الكويتية 

تحت رعاية  تم إنشاء مركز صباح األحمد للموهبة واإلبدا  0212في عام و 
كتشاف ورعاية المتميزين والموهوبين والمبدعين من أبناء ال للتقدم العلميمؤسسة الكويت 

ويوفر المركز ، وتقديم الدعم والرعاية للفائقين والمبدعين من الشباب الكويتي، الكويت
بداعاتهم وينميها ويتيف  البيئة والمناخ المالئمين على النحو الذي يبرز تميزهم ومواهبهم واا
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ويقدم المركز عددًا من البرامج  .ل أفكارهم إلى إبداعات ملموسةالفرص المالئمة لتحوي
مكانات الطلبة والمخترعين الذين يمتلكون قدرات  واعدة في مجال الخاصة لتنمية قدرات واا

 جراءات وشروط محددة ويتم بعد ذلك قبولإل اً ويتاح التسجيل وفق . االبتكار واإلبدا
وتأهيلهم في برامج تشمل مجاالت  همشاف قدراتفي برنامج فصول الموهبة الكت الموهوبين

ويستهدف ، ية والتكنولوجيةالعلوم والرياضيات الحديثة وتزودهم بأحد  الوسائل التعليم
البرنامج طلبة الصف السادس من خالل االختبارات وذلك بالتعاون مع جامعة جونز 

 .(2ص ، 0218 ،بدر العمر ورجاء أبو عالم)هوبكنز وجامعة بيردو ووزارة التربية 

عبارة  يبرنامج فصول الموهبة، وهأطلقت وزارة التربية مبادرة  0210وفي عام 
عن فصول داخل مدارس حكومية في ثال  مناطق تعليمية هي العاصمة، األحمدي، 
الجهراء، ونظرًا الزدياد أعداد الطلبة في هذه الفصول، تم االتفاق على إنشاء أكاديمية 
متخصصة للبنين تضم جميع الطلبة الموهوبين لرعايتهم، وتوفير المعلمين والمعلمات من 

هم وتأهيلهم لتدريس هؤالء الطلبة، على أن يتم إنشاء أكاديمية مماثلة ذوي الكفاءة، وتدريب
مركز صباح )للبنات المقبل، ومن ثم افتتاح أكاديميات أخرى في المحافظات المختلفة 

 (.1ص ، 0218، األحمد للموهبة واإلبدا 

فتتاح أكاديمية الموهبة المشتركة التابعة لمركز صباح اتم  0212وفي عام 
طالبًا في فصول الموهبة واإلبدا  من جميع  112مستقطبة ، لموهبة واإلبدا األحمد ل

وتضم فصولها ، بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدولة الكويتالمناطق التعليمية 
وأنشئت هذه األكاديمية لدعم ورعاية الطلبة المبدعين  .من الطالب والطالبات( 522)

ف توفير المناخ المالئم لهم، حي  أنشئت فصول والموهوبين من أبناء الكويت، بهد
. واجتماعياً  الموهبة واإلبدا  في المدارس الكتشاف المواهب الطالبية ورعايتها علمياً 

وتستقطب هذه األكاديمية الطلبة من برنامج فصول الموهبة الذي بدء العمل به عام 
    (.1ص ، (ب) 0218، مركز صباح األحمد للموهبة واإلبدا ) 0212
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 :      الكويتالموهوني  في الطالب أهداف نرامج رعاية 
 : في النقاط التالية لموهوبين والفائقينلطالب اارعاية أهداف مشرو   دتتحد        

أو منطقة الخليج  الكويتملء الفراغ في نظام التعليم لهذا النو  من التربية سواء في  -
التي تقدم رعاية خاصة  اإلثرائيةقد تحقق ذلك من خالل وجود المراكز و ، العربي
 .بعد الكشف عنهم والتعرف عليهم الفائقينللطلبة 

وهو ما تحقق من خالل األنشطة : استثمار قدرات الطلبة إلى أقصى طاقاتها -
وأشرفت على  اإلثرائيةللطلبة حي  تمت صياغتها بكتب األنشطة المقدمة  اإلثرائية

 .إعدادها لجان متخصصة
وذلك من خالل إعداد الكوادر القادرة على تخطيط وقيادة : للمستقبل إعداد القيادات -

دارة وتنفيذ برامج األنشطة  ضافة إلى التدريبات النفسية اإلبداعية باإل اإلثرائيةواا
الجوانب االجتماعية لدى التالميذ بما يؤدي إلى  ىتركز علواألنشطة الصيفية التي 

إعداد التالميذ بالصورة التي تساعد على إبراز القيادات سواء خالل مراحل التعلم أو 
 .بعد أن يصلوا إلى مرحلة النضج والتأهل للقيام بالمهام القيادية في المستقبل

ية القدرة على التفكير حي  تم وضع برنامج خاص لتنم: تنمية السلوك اإلبداعي -
 لرعايةاالبتكاري استنادًا إلى خطة األمانة في تنفيذ أهدافها وخطط اللجنة الوطنية 

يقوم على تطبيقه األخصائيون النفسيون في األمانة العامة للتربية  ،بتكاريالنشاط اال
 (.21-22ص ، 0228، معاجينيأسامة )الخاصة 

  ولية االجتماعية واالضطال  بواجباتهم نحو الوطن ونجاحهم في مجاالت ؤ لمساتفهم
 .تخصصهم

 (. 2ص، 0221، دالل المشعان)نفسي لها تنمية الشخصية وتيسير سبل التوافق ال  
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      :   الكويتالموهوني  في الطالب أساليب الكشف ع  

  :   من خالل استخدام المعايير التالية الموهوبينالطالب في برامج رعاية يتم الكشف عن   
ويقاس بداللة معدل الفصل الدراسي األول في الصف الخامس  :التحصيل الدراسي -أ 

 .االبتدائي، وخاصة مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية
وتقاس باستخدام معيار تقدير  :  والمندع يالسمات والخصائص السلوكية للموهون -ب 

 (.من قبل المعلم)الخصائص السلوكية 
ء في اختبارات االستعداد األكاديمي ويقاس من خالل األدا :االستعداد األكاديمي -  

   .للتفكير اللفظي والكمي
وتقاس باستخدام اختبارات الذكاء الجمعية والفردية التي يمكن  :القدرة العقلية العامة -د 

مركز ) قررها إدارة االختبارات واإلرشادتتطبيقها في بعض الحاالت الخاصة التي 
     .(5ص ، (ب) 0218، صباح األحمد للموهبة واإلبدا 

 :      الكويتالموهوني  في الطالب القنول في نرامج رعاية 
، طارق عامر)يتم اختيار الطالب الموهوبين من خالل عدة خطوات كالتالي 

 (:022ص ، 0229
 .ترشيحات المدارس -أ 
 .المستوى التحصيلي -ب 
 .الذكاءتطبيق مقياس  -  
 .تطبيق مقياس لإلبدا  والخيال -د 

 : في نعض الدول األجننيةالموهوني  الطالب اكتشاف ورعاية : لدراسةم  االقسم الرانع 

 :سن افورة -0
 من ماليزيا بين جزر سلسلة وهي آسيا، قارة شرق جنوب في سنغافورة تقع

ندونيسيا الشمال وعدد سكانها  مربع كيلومتر  (719.9)تهامساح وتبلغ ،الجنوب من واا
 واإلنجليزيةاللغات الرسمية هي الماندارين والماالوية والتاميلية و  نسمة( 5612253)

http://vb1.alwazer.com/t87877.html
http://vb1.alwazer.com/t87877.html
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(Singapore Department of Statistics, 2018, p. 3-5.)  ويجري التعليم وفقًا
إلى إحدى اللغات  حي  يكون التدريس باللغة اإلنجليزية باإلضافة، لمبدأ ثنائية اللغة

 مؤسسات التعليم العالياللغة اإلنجليزية هي اللغة الرئيسية في  تعدو ، الثال المحلية 
تم اإلشادة بسنغافورة في جميع أنحاء العالم نتيجة توغالبًا ما  ،ومنظمات األعمالواإلدارة 

سمير ) 1992إلى  1922نجاحها في االنتقال إلى دولة العالم المتقدمة خالل الفترة من 
     (.  002 ص ،0210، العبيدي

 :         الموهوني  فى سن افورة الطالبتطور رعاية 
 النحو على عرضها يمكنو  ،مراحل بعدة سنغافورة في الموهوبين رعاية مرت

 :التالي
 والتعرف على لالطال  بعثة نجأ تاي والتعليم التربية وزير ترأس (1981) عام في -

 بأن هناك البعثة االعتقاد هذه عززت وقد األخرى، البلدان في الموهوبين رعاية برامج
ومن البلدان التى  ،سنغافورة في الموهوبين للنطفا برنامج بتقديم للبدء ملحة حاجة

 األمريكية، المتحدة الواليات :فى مجال رعاية الموهوبين استفادت منها سنغافورة كثيراً 
 .ياروس الصين،

لبرنامج رعاية الموهوبين فى  مقترح لهيكل مبدئي تصور تم تقديم (1983) عام في -
 الطالب اختيار وعملية ،المعلمين اختيار سبل وناقش التصور المقترح  سنغافورة،
 الخاصة المشاريع وحدة أفنشئتو  .للبرنامج  إثرائي برنامج كما تم اقتراح ،للبرنامج

 اختيار مهامه أبرز كانت عمل ل فريقيشكوتم ت الموهوبين، تعليم بشعبة سميت التي
عداد المعلمين تدريبو ، نالموهوبي تعليم لبرنامج والمعلمين الطالب  والمواد المناهج واا
 .تطوره ورصد البرنامج وتنفيذ الجديدة،

 وفي .ةثانوي ومدرستين ،ابتدائية مدرستين في المشرو  تجريب بدأ (1984) عام في -
 .ثالثة ابتدائية مدرسة التجريبي للمشرو  أضيفت م 1985 عام

 تطبق ثانوية مدرسة ثال  لتكون أخرى مدرسة ثانوية أدرجت (1988) عام في -
 رعاية مراكز المشرو  في الست أصحبت المدارس وقد، الموهوبين تعليم برنامج

 في المراكز افتتاح ذلك بعد توالىو  .سنغافورة من المختلفة المناطق في للموهوبين



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
====================================================== 

--------------------------------------------------------------------------- 
 9109 أغسطس                               -  399  -                       الخامسالعدد  

 

 تسعة االبتدائيةللمرحلة  المراكز عدد أصبف حتى وثانوية ابتدائية أخرى مدارس
 .الثانوية المرحلة فيوستة مراكز  مراكز،

 أن بعد  فقط مركزين إلى الثانوية بالمرحلة المراكز تقليص تم (2007) عام في  -
 المعروفة الخاصة برامجها بتطبيق الثانوية المدارس بعض (2004) عام في بدأت

 المنتسبة المتوسطة والمعاهد الكليات مع بالتعاون وذلك، أو الدمج التكاملية بالبرامج
 .إليها

 تحت الطالب بين التكامل والتفاعل لفرص المجال تم إفساح (2008) عامفي  -
 ,Ministry of Education in Singapore (الدمج) التكاملية البرامج مظلة

2012, p.15-18)) . 
 :      الموهوني  في سن افورة الطالبأهداف نرامج رعاية 

تعليم الموهوبين في سنغافورة إلى تطوير القدرات الفكرية والقيم اإلنسانية يهدف 
ويهدف  .واإلبدا  لدى الطالب الموهوبين إلعدادهم لقيادة مسؤولة وخدمة للدولة والمجتمع

إلى تحقيق  Gifted Education Program (GEP)الموهوبين ( رعاية)برنامج تعليم 
 :  ما يلي

 نمية مهارات التفكير العلياري وتتطوير العمق الفك. 
 رعاية اإلبدا  اإلنتاجي . 
 تطوير المواقف من أجل التعلفم المستمر مدى الحياة. 
 تعزيز الطموحات للتميز الفردي وتحقيق الذات. 
 تطوير ضمير اجتماعي قوي وااللتزام بخدمة المجتمع واألمة. 
 تطوير القيم األخالقية والصفات للقيادة المسؤولةMinistry of Education in) 

Singahphore, 2015, p. 1-2).          

 :الموهوني  في سن افورة الطالبأساليب الكشف ع  
 الطالب على التعرف عند سنغافورة الموهوبين في لرعاية العامة اإلدارة تعتمد

 :وهي والتعليم التربية وزارة من المعتمدة محكات التعرف على الموهوبين
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 .االبتكاري للتفكير تورانس مقياس -أ 
 .الخاصة العقلية القدرات مقياس -ب 
 .األطفال لذكاء وكسلر مقياس -  
 .الشخصية السمات -د 
 .الدراسي التحصيل -ه 
ص ، 0218، ستراتيجيةاإل والبحو  للدراسات اإلمارات مركز) اإلبداعي الناتج -و 

111).  
 :   في سن افورة الموهوني  الطالب تعليم نرنامج في القنول

 الذين تبلغ أعمارهم تسع االبتدائي الثال  الصف طالب جميع بتقدم القبول يبدأ
 االختيار، مرحلة والثانية، المسف مرحلة األولى االختبار، من مرحلتين الجتيازسنوات 
 سينضمون الذين الطالب من%) 1) أعلى المرحلتين هاتين تفرز نتائج أن ويتوقع
 نجليزيةاإل اللغة في الطالب اختبار يتم  )المسف( األولى المرحلة خاللو  .للبرنامج

 ينتقل منهم يتبقى ومن الطالب، من مجموعة استبعاد النتائج يتم على وبناءً  والرياضيات،
 باإلضافة نجليزيةواإل الرياضيات في اختبارات أخرى تطبيق يتم حي  االختيار مرحلة إلى
 التي العينة سيمثلاالختبارات  من المجموعة هذه يجتاز ومن الذكاء، اختبارات إلى

 للطالب االختبارات من ثالثة مرحلة هناك تكان( 0225)عام  وقبل .بالبرنامج ستلتحق
 الذين الطالب أن إال االبتدائي، الثال  في الصف المرحلتين دخول فرصة فاتتهم الذين

نجالء حامد ) البرنامج خبرات من من االستفادة يتمكنون ال المرحلة هذه بعد يلتحقون
       (.52ص ، 0212، وعاصم غانم وأيسم محمود

   :الموهوني  في سن افورة الطالبنرامج رعاية طنيعة 

اتخاذ مجموعة من اإلجراءات إلى  بسنغافورة والتعليم التربية سعت وزارة
 إلى يهدفو ، (1984) الموهوبين عام تعليم برنامج تأسيس والسياسات كانت بدايتها

 بالخبرات العالية العقلية القدرات ذوي من الموهوبين المدارس تالميذ نم الناشئة تزويد
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كورت ) لمجتمعهم فى المستقبلوالتقدم  التغيير طليعة ايكونو  لكي والتدريب الضرورية
 في المدارس طالب من) ٪1) ألعلى هذا البرنامجوتم تصميم (. 25 ص ،0222، هرلر

 في( واالختيار المسف) من االختبارات مرحلتين خالل من تحديدهم يتم الذين سنغافورة
 التربية وزارة سياسةمع  شًياامتم برنامجال مشرو  جاء وقد، االبتدائي الثال  الصف نهاية

 قدراته عليه تمليه ما حسب أن يتعلمبطالب  لكل السماح إلى الرامية الجديدة والتعليم
 الموهوبين بوجود اعتراف بمثابة الوزارة من التوجه وهذا التعلم، في وسرعته الخاصة
  .الخاصة تلبية احتياجاتهم وضرورة

 السادس الصف إلى الرابع الصف من سنوات ثال  البرنامج في الطالب ويقضي
 أن يمكن( مباشرة االبتدائيةحي  تلي المرحلة ، لة الثانويةفي المرح)ذلك  وبعد االبتدائي،
 ترك وقد .(الدمج) التكاملية البرامج خالل من فقط البرنامج في الدراسة مواصلة يختاروا
بمشاركة  أو منفصل تقييم ونظام متنوعة وخبرات إثرائية برامج وضع في الخيار للمدارس
، نجالء حامد وعاصم غانم وأيسم محمود) البرنامج تطبق التي المدارس من مجموعة
      :التالية المجاالتللموهوبين  المقدمة الخبرات وتشمل .(51ص ، 0212

ين لصفل فردية بحثية دراساتو  الحاسوب في إثرائية برامج :االنتدائية المرحلة في -أ 
 المشكالت حل أساليب، للصف الخامس االبتكار مهارات تنمية برامج ،الرابع والخامس

 الصينية اللغة معسكر، برنامج أولمبياد العقل، الخامس والسادس نلصفيل المستقبلية
، للصف الخامس العقلية العمليات تغيير خالل من المفاهيم إثراء، اإلبداعية الكتابةو 

 الجزائية المحاكم إلى التعلم رحالت، الخامس والسادس نلصفيل اإلنسانية العلوم اختبارات
 من مختارة مجموعات)الرياضيات  في المتقدمة اإلثرائية الفصول، السادس لصفل

 األحوال لدراسة القومية المشاريع ،السادس لصفل الرياضيات معسكر, (السادس الصف
، أسامة معاجيني) للصف الخامس" فيديو" المتحرك للتصوير المدرسة جائزةو  الجوية
 .(01ص ، 0228
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 الكتابة برنامج ،للصف األول الثانويالصينية  اللغة معسكر :الثانوية المرحلة -ب
الفردية  البحثية الدراسات، فوف من األول إلى الرابع الثانويلصل الصينية باللغة اإلبداعية

 الخطابة مسابقات، للصف األول الحاسوب برمجة مقرر، ن األول إلى الثال لصفوف مل
، للصف الثاني التاريخية الدراما منافسات، للصفين األول والثاني اإلنجليزية باللغة

 الفنون برنامج، للصف الرابعالمتميزين  الطالب لتدريب الفيزياء في الدولية األولمبياد
 النشط الرياضيات يوم، للصفين الثاني والثال  األدب في الدراسية الحلقات، اإلبداعية

 في الحلقات الدراسية، للصف الثاني اإلثرائي الرياضيات معسكر، للصف األول
للصف البرلمانية  المجالس ونقاشات مناظرات، لصفوف من األول إلى الرابعل الرياضيات

 تقنية في التطبيقية العلوم مقرر، لصفوف من األول إلى الثال ل العلمية الروابط، الثال 
 التلمذة برنامج، للصف الثاني والثال المتخصصة  المتعددة الوسائط مخيماتو  المعلومات

للصفين الثال  القيادات  تطوير برنامج، لصفوف من األول إلى الرابعل الحاسوب في
 (.  05-00ص ، 0228، أسامة معاجيني)والرابع 

     :فنلنداجمهورية  -9
ثامن أكبر  تعدتقع جمهورية فنلندا في المنطقة الفينوسكاندية في شمال أوروبا و 

بلد أوروبي من حي  المساحة، وأقل بلدان االتحاد األوروبي كثافة سكانية عاصمتها 
( 2.2)ويبلغ تعداد سكانها كم مربع ( 558122)وتمتّد فنلندا على مساحة هلسنكي 

باإلضافة إلى لغات ، الفنلندّية والسويدّية: رسمّيتانوتفستعمل في فنلندا لغتان ، مليون نسمة
األقليات األخرى وهي الروسية، واألستونية، ويجيد العديد من الفنلنديين اللغة اإلنجليزية 

(Finland country profile, 2012, p. 7.)  فنلندا أكبر مركز للتكنولوجيا في  تعدو
في مجال تكنولوجيا المعلومات، واألعمال  بلدان الشمال، وهي الشركة الرائدة عالمياً 

نتيجة لتقدم مستوى التعليم ، كاديمية األخرىوالتصميم والعديد من المجاالت األالتجارية 
  (.Tirri, 2005, p.46) النظم التعليمية في العالمفضل من أ اً واحد يعدالفنلندي الذي 
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           : الموهوني  فى فنلندا الطالبتطور رعاية 

من خالل وجود ، (1982)منذ عام  زاد االهتمام بتعليم الموهوبين في فنلندا
اتجاهات نحو الفردية وحرية االختيار من المقررات الدراسية حسب إمكانات وقدرات 

وخالل فترة التسعينيات ظهرت الحاجة في فنلندا إليجاد ابتكارات جديدة ، الطالب
فهم احتياجات الموهوبين، ومن ثم أصبف تعليم  ضرورةوقد أدى ذلك إلى ، للمستقبل

واستمر االتجاه نحو  .(Kirsi, Elina, 2013, p.8)في فنلندا الموهوبين محوريًا 
إعادة تصميم المناهج الدراسية بجميع  توتم، اتيالمركزية التعليم خالل فترة التسعين

مستويات التعليم في فنلندا وكانت مرتبطة بالتوجهات الكبرى األخرى مثل رفع القيود عن 
والالمركزية تعني أن معظم ، وروبي األخرىالمتعلمين كما هو الحال في دول االتحاد األ

  .القرارات المتعلقة بتنظيم ومحتوى التعليم العام والمهني نفقلت إلى البلديات

ات وكنتيجة لالتجاه نحو الفردية تم تشجيع المدارس على يوفي نهاية التسعين
عادة تصميم المناهج الدراسية ، صياغة المزيد من المناهج الفردية في  وتدريسهاواا

 ,Siekkinen)للموهوبين  مالءمةتكون أكثر تنوعًا و أن  على المدارس
Saastamoinen, 2010, p.58.)  وفي بداية القرن الحادي والعشرين اختلفت المناهج

، هات في وضوح أهداف التعلفم ومتطلبات نتائجيالدراسية عن مثيلتها خالل فترة التسعين
صياغة معايير التقييم لمساعدة المعلمين على قياس التعلفم بشكل موحد في كل  توتم

 ,Vitikka) مدرسة والوقوف على الفروق الفردية بين الطالب والكشف عن الموهوبين
2010, p.29  .)   

بدأ االهتمام بدرجة كبيرة بتعليم الموهوبين في فنلندا، حي  ( 0222)وفي عام 
ية من خالل وزارة التربية والتعليم والثقافة بتعزيز المواهب واإلبدا  اهتمت الحكومة الفنلند
 Government Programme of Prime Minister Jyrki)كأهداف تعليمية وطنية 

Katainen’s Cabinet, 2011 ) ستراتيجيةاعتبرت الخطة اإل( 0210)وفي عام 
التنمية الرئيسية في لوزارة التربية والتعليم والثقافة تعليم الموهوبين أحد مجاالت ( 0202)
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ومن ثم حددت المساواة في التعليم على أنه يعني أن كل طالب بما في ذلك ، فنلندا
وجد في توال  .(Kirsi, Elina, 2013, p.9)الموهوبين يحق له تطوير مواهبه المختلفة 

مع أقرانهم من ولكن يتم دمجهم في مدارس التعليم العام ، تقلة للموهوبينفنلندا مدارس مس
لذلك تسعى فنلندا إلى ضمان تكافؤ الفرص لكل طفل موهوب حتى في ، الطلبة العاديين

ويتطلب ذلك أن . (Laine, 2010, p.65)المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة 
برامج التدريب أثناء الخدمة تزويد المعلمين المعلمين الفنلنديين و  تراعي برامج إعداد

الموهوبين ومساعدتهم في تنمية موهبتهم بالمعلومات حول كيفية التعرف على 
(Kuusisto, Gholami, Tirri, 2016, p.542.)   

تأمين القدرة التنافسية الدولية لفنلندا  ويهدف تعليم الموهوبين في فنلندا إلى
(Kari, 2016, p.3) ،ولياء أمور الطالب الموهوبين بالمعلومات لزيادة التعاون وتزويد أ

ودعم قدرة الطالب على التعرف على نقاط قوتهم ومنع انخفاض ، بين المدرسة واألسرة
 (. Gallagher, 2016, p.14)التحصيل 

 :فنلنداالموهوني  في  الطالبأساليب الكشف ع  

الموهوبين والتعرف عليهم المدخل الطبيعي ألي  البعملية الكشف عن الط تمثل
طالق طاقاتهم  لماهي عملية في غاية األهمية و ، مشرو  أو برنامج يهدف إلى رعايتهم واا

اتخاذ قرارت قد يكون لها آثار خطيرة ويصنف بموجبها طالب على أنه من يترتب عليها 
ويتم الكشف عن الموهوبين في  ".غير موهوب"بينما يصنف آخر على أنه  "موهوب"

 :فنلندا من خالل اإلجراءات التالية
 .الخاصة العقلية القدرات مقياس -أ 
 .األطفال لذكاء وكسلر مقياس -ب 
 .اإلبداعي الناتج -  
 .الشخصية السمات -د 
 (.Tirri, 2013, p.90)الدراسي  التحصيل -ه 

https://slideplayer.com/user/11449107/
https://slideplayer.com/user/11449107/
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      : الموهوني  في فنلندا الطالب القنول في نرامج تعليم

ويسمف للمعلمين ، وبين في فنلنداال توجد إجراءات ترشيف رسمية للطالب الموه
وهناك استثناء واحد هو االلتحاق المبكر ، الحتياجات طالبهم تمييز تدريسهم وفقاً ب

ويعتمد اختيار الطالب على ، بالمدرسة بعد اجتياز بعض االختبارات النفسية والطبية
على سبيل المثال هناك سبب واحد الختيار الوالدين ، معايير مختلفة تستخدمها المدرسة

لرغبتهم في التأكيد على اللغات مدرسة أخرى غير المدرسة المحلية لطفلهم وذلك 
اللغة )ففي هلسنكي يتلقى الطفل التدريس سواء بالفنلندية أو لغة أخرى مثل ، األجنبية
سواء في المدارس الخاصة أو المدارس ( الروسية ،األلمانية، الفرنسية، اإلنجليزية

 ,Mönks, Pflünger)المدعومة من الدولة ويطلق على هذه المدارس مدارس الموهوبين 
2005, p.58.)  

فصول الخاصة الباإلضافة إلى هذه المدارس الخاصة يوجد العديد من 
وال يعتمد القبول في فصول الموسيقى على الموهبة في . شاملةالمدرسة البالموسيقى في 
 ,Tirri) يكون لديهم اهتمام خاص بالموسيقىولكن يركز أيضًا على أن ، الموسيقى فقط
2001, 60.) 

              :الموهوني  في فنلندا الطالبتعليم نرامج  طنيعة

ويلتحق التالميذ ، أكدت السياسة التعليمية في فنلندا على الفردية وحرية االختيار
وقد دافع االتجاه الحالي للفردية عن حق ، المحلية في منطقتهم االبتدائيةعادة بالمدرسة 

وتقدم فنلندا داخل المدارس مجموعة  .الوالدين في اختيار المدرسة التي يلتحق بها أطفالهم
باإلضافة إلى الدخول ، متنوعة من األحكام التي يمكن للطالب الموهوبين االستفادة منها

 (.         Mönks, Pflünger, 2005, p.55)المبكر إلى المدرسة 

مشتركة وورش عمل من خالل التعاون مع الشركات أو  اً وتقدم المدارس دروس
وفي السنوات األخيرة قامت بعض  ،بعض األنشطة الالصفيةو ، المنظمات غير الربحية
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في من خاللها االشتراك بترتيب مجموعات طوعية يستطيع التالميذ  االبتدائيةالمدارس 
وهناك اهتمام بمهارات التفكير والرياضيات والعمل الموجه ، لتي تظهر مواهبهمالمهارات ا

 . (Tirri, 2001, 62)نحو المشروعات، والحاسوب والفن 

وفي اآلونه األخيرة اهتمت فنلندا بإنشاء مدارس خاصة بتعليم الموهوبين في 
مستوى ]وفي المستوى الثانوي ، المرحلة الثانوية تتضمن الدراسة فيها ثالثة مستويات

ISCED 0 يمكن للطالب الموهوبين المشاركة في مختلف المسابقات األكاديمية [ 5و
نويًا على سبيل المثال الرياضيات والفيزياء وعلوم ويتم ترتيب هذه المسابقات س، الوطنية

وتوجد برامج في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم . الكمبيوتر والفلسفة واالقتصاد
 (Tirri, 2001, 63)األحياء أو علوم الكمبيوتر 

، متاحة للطالب الموهوبين على أساس طوعيالأصبف هناك العديد من البدائل و 
يشارك الطالب الموهوبين في المرحلة الثانوية في برامج الرياضيات  على سبيل المثال

ويتلقون دورات مكثفة ، والفيزياء في جامعة تامبيري خالل المساء وعطالت نهاية األسبو 
ويشارك بعض الطالب في الدورات الصيفية . معسكرات في الرياضياتبويلتحقون 

 ,Monks, Pflünger) الجبر والفيزياءعة المفتوحة في المقدمة في إطار برنامج الجام
2005, p.56  .)    

( أي الفنلندية أو السويدية)ن في التعليم األساسي اللغة األم بو ويدرس الطالب الموهو 
، والدراسات البيئية، والتثقيف الصحي، (اللغات األجنبية)واألدب والوطنية واللغة الثانية 

االجتماعية والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والدين واألخالق، والتاريي، والدراسات 
والبيولوجيا والجغرافيا والتربية البدنية، والموسيقى، والفنون البصرية والحرف اليدوية 

ويدرس . (05ص ، 0215، محمد المغربي)واالقتصاد المنزلي والتوجيه واإلرشاد 
موزعة   لمقررات الدراسيةن في المرحلة الثانوية في فنلندا العديد من او الطالب الموهوب

 :   كالتالي

 .وآدابها( الفنلندية والسويدية)مقررات في اللغة األم ( 12)عدد  -
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 . مقررات في اللغات األخرى( 5)عدد  -
، الكيمياء، الفيزياء)مقرر في الرياضيات والجغرافيا والعلوم الطبيعية ( 0)عدد  -

 (.البيولوجي
 (.  الدراسات االجتماعية، التاريي)مقرر في التربية الوطنية والثقافة والمعرفة ( 0)عدد  -
 .مقرر في التوجيه واإلرشاد( 0)عدد  -
 ,Finish National Board of Education)مقررات دراسات اختيارية ( 2)عدد  -

2014, p.8 .)      
الدراسة التحليلية المقارنة لخنرة كٍل م  سن افورة وفنلندا  : القسم الخامس م  الدراسة

 ورعاية الطالب الموهوني  في اكتشاف والكويت 

خالل العرض السابق، يتضف توافر نقاط تشابه واختالف بين الدول المقارنة، من  
 :ويتضف ذلك فيما يلي

تتمثل أوجه الشبه في رغبة سنغافورة , الموهوني  الطالبتطور رعاية م  حيث 
 األيدي تحسين إسهامات إلى بدوره يؤدي مما البشري، المال رأس تعزيزوفنلندا في 

ولن يتحقق ذلك إال من ، النمو من المزيد إلى يؤدي وبالتالي البلد، اقتصاد في العاملة
الفكرية الالزمة  خالل إنشاء برنامج التعليم الموهوب لتزويد الطالب الموهوبين بالقدرات

كما تتمثل . لكي يكونوا في طليعة التغيير والتقدم والعمل من أجل تحسين المجتمع واألمة
، وأصبحت برامج الدمج أكثر استقطابًا للطالب، أوجه الشبه في دمج الموهوبين مع ذويهم

، موهوبينكما تتمثل في تقارب الفترة الزمنية التي بدأت فيها سنغافورة وفنلندا في رعاية ال
تتضف أوجه االختالف في كما . حي  بدأ االهتمام برعاية الموهوبين منذ فترة الثمانينيات

، وجود بعض المدارس المستقلة لتعليم الطالب الموهوبين في المرحلة الثانوية في فنلندا
اهتمت فنلندا بإنشاء مدارس خاصة بتعليم الموهوبين في المرحلة الثانوية تتضمن حي  

ويمكن للطالب الموهوبين المشاركة في مختلف المسابقات ، الدراسة فيها ثالثة مستويات
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برعاية وجود بعض المدارس الخاصة التي تهتم باإلضافة إلى  .األكاديمية الوطنية
 .   بفنلندا التي تدعهما شركة نوكيا ياكوسكيمثل مدارس ريف فالك، الموهوبين

الموهوبين في الكويت يالحظ وجود اهتمام الطالب وبالنظر إلى تاريي رعاية 
 المتفوقينحي  أوصت الحلقة النقاشية عن ، (1925)المتفوقين منذ عام الطالب كبير ب

وتم افتتاح بعض المراكز ، والمعاقين خالل هذا العام باالهتمام بالمتفوقين والمعاقين
وبدأ االهتمام بالطالب الموهوبين في . اإلثرائية المسائية التي تقدم برامج لرعاية المتفوقين

عاية مؤسسة الكويت تحت ر  الكويت منذ إنشاء مركز صباح األحمد للموهبة واإلبدا 
والهدف من إنشاء المركز اكتشاف ورعاية المتميزين ، (0212)للتقدم العلمي عام 

 0210وفي عام ، وتقديم الدعم والرعاية لهم، والموهوبين والمبدعين من أبناء الكويت
برنامج فصول الموهبة، وهو عبارة عن فصول داخل مدارس أطلقت وزارة التربية مبادرة 

 0212وفي عام ثال  مناطق تعليمية تضم العاصمة واألحمدي والجهراء، حكومية في 
لدعم تم افتتاح أكاديمية الموهبة المشتركة التابعة لمركز صباح األحمد للموهبة واإلبدا  

ويهدف  .ورعاية الطلبة المبدعين والموهوبين من أبناء الكويت وتوفير المناخ المالئم لهم
ملء الفراغ في  :بدولة الكويت إلى تحقيق ما يلي الموهوبين والفائقين الطالبرعاية مشرو  

إعداد ، تثمار قدرات الطلبة إلى أقصى طاقاتهااس، نظام التعليم لهذا النو  من التربية
تفهم المسؤولية االجتماعية واالضطال  ، تنمية السلوك اإلبداعي، القيادات للمستقبل

 .  تنمية الشخصية وتيسير سبل التوافق النفسي لها، بواجباتهم تجاه الوطن

 :يمكن االستفادة من ذلك بالتاليو 

 .أنه استثمار في رأس المال البشري النظر إلى التعليم بدولة الكويت على -
إعادة تصميم المناهج الدراسية وتدريسها في المدارس أن تكون أكثر تنوعًا ومالءمة  -

 .للموهوبين

 .اهتمام وزارة التربية بدولة الكويت بتعزيز المواهب واإلبدا  كأهداف تعليمية وطنية -

https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=69061&s=07a888eed82bbad37e8986e11c013b21
https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=69061&s=07a888eed82bbad37e8986e11c013b21
http://vb1.alwazer.com/t87877.html
http://vb1.alwazer.com/t87877.html
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النفسيين بدولة الكويت حول االهتمام بتدريب المعلمين أثناء الخدمة واألخصائيين  -
 .الجوانب االجتماعية والعاطفية لدى الموهوبين

االهتمام بتنمية مهارات التفكير لدى الطالب في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي  -
 .بدولة الكويت

العمل على وضوح أهداف التعليم ومتطلبات نتائجه في مدارس التعليم العام بدولة  -
 .الكويت

تتمثل أوجه الشبه بين ف, الموهوني  الطالبليب الكشف ع  أساأما م  حيث 
الطالب سنغافورة وفنلندا في االعتماد على نفس المحكات واألساليب تقريبًا للكشف عن 

وال توجد أوجه اختالف فيما يتعلق ، ومن ثم تقديم الرعاية المناسبة لهم، الموهوبين
يتم الكشف ، وعلى الجانب األخر الموهوبين في الدولتينالطالب بأساليب الكشف عن 

والسمات والخصائص ، عن الطالب الموهوبين بدولة الكويت من خالل التحصيل الدراسي
 استناداً  الموهوبين عن الكشف في واالعتماد، واالستعداد األكاديمي، السلوكية للمبدعين

 التقويم نظام يعانيه مال نظراً  الخطأ من يشوبه الكثير المدرسية االختبارات مؤشر إلى
 هذا في والمعاصرة الحديثة االتجاهات مواكبة عن قصور من عام بشكل المدرسي
 . المجال

 :يمكن االستفادة من ذلك بالتاليو 
 . الموهوبين المعتمدة في سنغافورة وفنلنداالطالب االعتماد على أساليب الكشف عن  -

 . ب الموهوبينعدم االعتماد على التحصيل الدراسي فقط عند الكشف عن الطال -

الكشف المبكر عن الطالب الموهوبين حتى يمكن االستفادة من قدرات هؤالء  -
 .   وتوفير الرعاية المناسبة لهم وفقًا لقدراتهم، الطالب

 .الموهوبين في مدارس المرحلة الثانويةالطالب توفير أساليب الكشف عن  -
 . الموهوبينالطالب تدريب المعلمين على أساليب الكشف عن  -
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 .  تدريب المعلمين على كيفية تقدير الدرجات على مقاييس الكشف عن الموهوبين -
يجب أن ينظر إلى عملية الكشف عن الطالب الموهوبين والتعرف عليهم على أنها  -

 .  جزء ال يتجزأ من خطة برنامج رعايتهم أو تعليمهم
 حتى تتحقق الغاية المرجوة من استخدام عدة محكات في الكشف عن الطالب -

 .الموهوبين ال بد من االنتباه للخصائص السيكومترية لالختبارات المستخدمة

تتمثل أوجه الشبه ف الموهوني  الطالب القنول في نرامج تعليمأما م  حيث ن ام 
وتتمثل أوجه االختالف ، في وجود تعليم خاص بالطالب الموهوبين سنغافورة وفنلندابين 

ولكن يمكن السماح ، في عدم وجود إجراءات ترشيف رسمية للطالب الموهوبين في فنلندا
يتم وكذلك ، لنطفال بااللتحاق بالمرحلة االبتدائية في سن السادسة بداًل من السابعة

ترشيحات : ل عدة خطوات تشمل ما يلياختيار الطالب الموهوبين في الكويت من خال
 . والمستوى التحصيلي، المدارس

 :يمكن االستفادة من ذلك بالتاليو 
أن يتم إعداد اختبارات للطالب في اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم عند التقدم  -

 . للقبول في برامج رعاية الموهوبين
مستوى ذكاء مرتفع ال يقل عن  :الموهوبين الطالباعتماد المحكات التالية لقبول   -

استعدادات ذات ، استعدادات عقلية ذات مستوى مرتفع في التفكير اإلبداعي، (102)
  .قيادة الجماعية والسلوك التفاعلي الفعالمستوى مرتفع في ال

عددددم السدددماح بدددأي ندددو  مدددن االسدددتثناءات فدددي قبدددول الطدددالب مهمدددا كاندددت األسدددباب،  -
والمقصود باالستثناءات هنا قبول طلبة ال تتحقق فيهم الشروط الموضوعة وال تنطبق 

 . عليهم المعايير واألسس المناسبة
ي قبدول الطدالب عدن طريدق إتاحدة فدرص تحقيق أقصى درجة من العدالة والمسداواة فد -

متكافئددة للتنددافس الحددّر بددين جميددع الطددالب الددذين تتحقددق فدديهم الشددروط األوليددة لتقددديم 
 . طلبات االلتحاق ولديهم الرغبة في ذلك

http://vb1.alwazer.com/t87877.html
http://vb1.alwazer.com/t87877.html


 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
====================================================== 

--------------------------------------------------------------------------- 
 9109 أغسطس                               -  343  -                       الخامسالعدد  

 

إعطاء وزن أكبر لمؤشرات األداء في الرياضيات والعلوم، واالتجاهدات العامدة للطلبدة  -
  .ثانوية العامة في القسم العلميالموهوبين في تفضيل الحصول على ال

تتمثل أوجه الشبة ، فالموهوني  الطالبتعليم نرامج  طنيعةوأخيرًا, فإن  م  حيث 
بين سنغافورة وفنلندا في أن برامج رعاية الموهوبين تتضمن العديد من المقررات الدراسية 

وتسعى هذه البرامج إلى السماح للطالب الموهوبين بالتعلفم وفقًا لما ، واألنشطة الالصفية
وتتمثل أوجه االختالف في أن بعض المنظمات والشركات غير . تسمف به قدراتهم

وفي وعلى الجانب األخر، . ربحية في فنلندا تقدم بعض الدورات وورش العمل للموهوبينال
الموهوبين مقررًا جديدًا بعنوان  الطالبإطار رعاية الموهبة في الكويت فقد تقرر أن يدرس 

ضافة إلى مقررات إضافية للموهوبين كبرامج إضافية باإل، تعليم التفكير وتنمية اإلبدا 
، الرياضيات، اللغة اإلنجليزية، اللغة العربية: ملحقة بالمقررات األساسية في المواد التالية

 .واالجتماعيات، العلوم

 :يمكن االستفادة من ذلك بالتاليو 
 .إتاحة الفرصة للطالب الموهوبين للتعلفم وفقًا لما تسمف به قدراتهم -
أال تقتصر المقررات المقدمة للطالب الموهوبين على بعض المناهج الدراسية مثل  -

ولكن يجب أن تشمل معظم مقررات المناهج الدراسية ، الرياضيات واللغة اإلنجليزية
، (البيولوجي -الكيمياء -الفيزياء)العلوم الطبيعية ، الرياضات، مثل اللغات األجنبية

 .  إلي... الفنون البصرية
ير العديد من األنشطة التي يشترك فيها الموهوبون بشكل طوعي خالل فترة توف -

 . الصيف
بما يدعم رعايتهم ، أن تقوم بعض مؤسسات الدولة بتقديم أنشطة الصفية للموهوبين -

 .  وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحقيق ذاتهم
استخدام أسلوب اإلسرا  على أن يكون مكماًل ألسلوبى التجميع واإلثراء التعليمي فى  -

 .  نظام التعليم الكويتي

http://vb1.alwazer.com/t87877.html
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االهتمام بإرسال الطالب الموهوبين فى لقاءات علمية مع أقرانهم فى الدول المتقدمة  -
 .  لتبادل الخبرات وتقريب الفجوة بينهم وبين أقرانهم

دولة الكويت نالموهوني  لرعاية الطالب مقترح التصور ال: لدراسةم  ا السادسالقسم 
 :نعض الخنرات األجننيةفي ضوء 
لرعاية الطالب الموهوبين بدولة تصور مقترح تقديم إلى  الدراسة الحاليةخلص ت

رعاية الطالب الموهوبين من خالل دراسة واقع الكويت في ضوء بعض الخبرات األجنبية 
 بسنغافورهما قدمته الخبرات الدولية في هذا الصدد وخاصًة فيما يتعلق و بدولة الكويت، 

    : ويمكن توضيف ذلك كما يلي. فنلنداو 
    :لتصور المقترحأهداف ا

ويت إلى تحقيدق العديدد دولة الكبالموهوبين  لرعاية الطالبيسعى التصور المقترح 
    :منها ما يلي من األهداف

 .بدولة الكويتتطوير أساليب الكشف عن الموهوبين وبرامج رعايتهم العمل على  -
من  بدولة الكويت للكشف عن الموهوبين ورعايتهماإلفادة من خبرات بعض الدول  -

القدرة  للمجتمع الكويتيمن  العلماء والمفكرين والمبدعين مما يحقق جيل أجل إعداد 
  .  التنافسية العالمية

برامج كون عليه ترسم خطط مستقبلية لما يجب أن على مساعدة متخذي القرار  -
   .  بدولة الكويترعاية الموهوبين 

أقصى ما تسمف به تزويد الطالب الموهوبين باإلمكانات التى تجعلهم يحققون  -
 .قدراتهم

 .     الكشف عن الموهوبين ورعايتهمدعم الدراسات الميدانية التي تبح  في موضو   -
    :المقترحلتصور منطلقات ا

للكشف عن الموهوبين ورعايتهم تتحدد أهم المنطلقات الفكرية للتصور المقترح 
بناًء على ما توصلت إليه نتائج الدراسة الخبرات الدولية  بعضفي ضوء  بدولة الكويت
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ويمكن إجمال  دراسات السابقة وخبرات بعض الدول، ومن خالل االطال  على الالنظرية
     :ذلك في اآلتي

 

من ثم ينبغى رعدايتهم  ،فهم قادة المستقبل وعلماؤه، أهمية فئة الموهوبين فى المجتمع -
  . ألن ذلك سيعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم من خالل إسهاماتهم المستقبلية

 .وسائل مواجهة تحديات العصر إحدى يعدالطالب الموهوبين  إن االهتمام برعاية -
 تهيئدةبمعندى  ،بين يتوافق مدع مبددأ تكدافؤ الفدرصإن االهتمام برعاية  الطالب الموهو  -

 .ويحقق ذاته ما تسمف به قدراتهكى يتقدم بأقصى لالظروف المالئمة لكل طالب 
إن إهمددال الموهددوبين وعدددم تقددديم الرعايددة الالزمددة لهددم يجعددل تفددوقهم وقدددراتهم تندددثر  -

   .وتضيع فائدتها عليهم وعلى المجتمع
كاألسددددددددرة، : كددددددددل مؤسسدددددددات المجتمدددددددع المددددددددنىولية تنميدددددددة اإلبددددددددا  ؤ تتحمدددددددل مسددددددد -

، فكددل إنسددان قددادر علددى اإلبدددا  ولكددن تنميددة هددذا اإلبدددا  يتوقددف علددى ...والمدرسددة،
 .وتفاعله معهم وفاعليتهم مع المبد  أو الموهوب مدى إسهام ومشاركة اآلخرين

ة المسدتوى دقيقدة التخصدص، ممدا يحتا  اكتشاف ورعاية الموهوبين إلى مهارات عالي -
اتخددداذ إجدددراءات عدددبء علدددى المدرسدددة علدددى وجددده الخصدددوص كمؤسسدددة تربويدددة  ييلقددد

تنظيميددددة تتعلددددق بدددداإلدارة والطددددالب والمعلمددددين والبيئددددة المدرسددددية والمندددداهج والبددددرامج 
ومددا يصدداحب ذلددك مددن تددوفير ، جتماعيددة والنفسدديةادية واالواألنشددطة والخدددمات اإلرشدد

  . اإلمكانات المتاحة
 

  :    مكونات التصور المقترح
وتتمثل ، الدول خبراتنظرية و محاور من خالل الدراسة ال ستةيشمل التصور المقترح 

       :في اآلتي
 أهداف برامج رعاية الموهوبين: المحور األول. 
 مبادئ رعاية الموهوبين: المحور الثاني. 
  أساليب الكشف عن الموهوبين: المحور الثال. 
 القبول في برامج رعاية الموهوبين: المحور الرابع. 
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 طبيعة برامج رعاية الموهوبين: المحور الخامس. 
 التنمية المهنية لمعلمي الموهوبين: المحور السادس        . 

          : آليات تنفيذ التصور المقترح
 :اإلجراءات التاليةالمقترح من خالل يمكن تنفيذ التصور           

دولة الكويت والمسؤولين عنها لتقبل بمدارس التغيير معتقدات وأفكار العاملين في  -
 .ثقافة التغيير التي تهدف إلى تطوير برامج رعاية الموهوبين وأساليب الكشف عنهم

وتدريب المعلمين على كيفية ، مدارسالتوفير أساليب الكشف عن الموهوبين في  -
 .استخدامها

 .فيما يتعلق بالموهوبين وخصائصهم ورعايتهم نالمهنية للمعلميتوفير برامج التنمية  -
 . قدرات الطالب الموهوبين تناسبالتي  اإلثرائيةتوفير المقررات الدراسية والبرامج  -
وم تحويل التصور المقترح للكشف عن الموهوبين ورعايتهم في إلى آلية عمل يق -

ولي وزارة التربية ومديري المدارس الثانوية بتنفيذها وفقًا لإلمكانات المادية مسؤ 
 .     والبشرية المتاحة

ولين فدي المددارس وأوليداء األمدور والمختصدين فدي رعايدة التعاون المشترك بدين المسدؤ  -
 . الموهوبين

    . مدارس وأهدافها بما يناسب رعاية الطالب الموهوبينالتطوير رؤية  -
 .الالزمة لسير برامج رعاية الموهوبينالكوادر الفنية المدربة و مكانات المادية اإل توفير -
 . العمل على تطوير اتجاهات إيجابية نحو رعاية الموهوبين -
 .  برنامج رعاية الموهوبين بتنفيذمدارس الللعاملين في  والحوافز المكافأة ربط -
من من االستقاللية اإلدارية والمالية التي تمكنهم  المزيدمدارس المنف مديري  -

 .   سهم في نجاح برامج رعاية الموهوبينيات المتاحة بما استخدام الموارد واإلمكان
القرارات الخاصة برعاية  عملية اتخاذ تسهل معلومات مدارس نظمالفي  أن تتوافر -

 . الموهوبين
 . المخططة فيما يتعلق برعاية الموهوبين المدرسة بالتغييرات إدارة تلتزمأن  -
والتكنولوجية بشكل دوري حتى  والبشرية واإلدارية مدارس الماليةالات إمكان تحليل -

 .تتوافق مع متطلبات برامف رعاية الموهوبين
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 . المدى خاصة ببرامج رعاية الموهوبين بعيدة اً مدارس خططالأن تضع  -
 المدرسة أداء في الجوانب الموهوبين كافةالخاصة برعاية  التقويم عملية أن تشمل -

     .والخارجية لها والبيئة الداخلية
  إعداد أدلة خاصة إرشادية لمديري المناطق التعليمية ومديري المدارس والمعلمين

 . يوضف فيها الممارسات التربوية الالزمة الكتشاف ورعاية الطالب الموهوبين
  وكيفية ، التعرف على الموهوبين فيعقد برامج تنمية مهنية للمعلمين تساعدهم

 .لهم اإلثرائيةرعايتهم وتصميم وتنفيذ األنشطة والبرامج 
  بوضع تعريف خاص بها لمدارس لمزيد من الالمركزية بما يسمف الدعم التوجه نحو

  .المحلي المجتمعالموهوبين وطبيعة  الطالبيلبي احتياجات 
 عن عمل وال ؤ ويكون مس، مدارسالفي  دا  وظيفة معلم الطالب الموهوبيناستح

قاعدة بيانات متجددة تحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بالطالب الموهوبين 
خطة ل اً قدم لهم برامج إثرائية ومناشط تدريبية متنوعة وفقتو ، وطريقة سيرهم وتطورهم

   . شاملة لصقل مواهبهم وقدراتهم
  اتيجيات التي يتم تطبيقها ستر وري ومراجعة منتظمة للسياسات واإلتقييم دإجراء

كل ماهو جديد فى هذا ب الموهوبين ورعايتهم مع مراجعة علي الطال للتعرف
 .المجال

 يعد من المداخل فى ظل القدرة التنافسية لمنظومة العالم الجديد، فإن أسلوب اإلسرا  
 . الكويتي نظام التعليمتعليمي فى التجميع واإلثراء ال يالمكملة ألسلوب

إجراء الدراسات والبحو   يمكن بناء على ما توصلت إليه هذه الدراسة: ةالنحوث المقترح
  :التالية

  لمعلمي مدارس التعليم العام الحاجات التدريبية الالزمة إجراء دراسات وبحو  حول
  . ينالموهوب الطالبفي مجال اكتشاف  بدولة الكويت

  في اكتشاف  مدارس التعليم العام والخاصدور إجراء دراسات وبحو  حول
  .بدولة الكويت الموهوبين ورعايتهم

  بدولة الكويت التحديات التى تواجه رعاية الموهوبينإجراء دراسات وبحو  حول. 
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 قائمة المراجع
           :المراجع العرنية: أوالً 
الموهوني  ورعايتهم في األسرة والمدرسة ترنية (. 0212)الخميسي حسن أحمد  .1

 . دار الرفاعي للنشر: حلب، والمجتمع
التجارب الرائدة عربيًا ودوليًا في تربية الموهوبين (. 0228) أسامة حسن معاجيني .0

ترنية الموهوني  "المؤتمر السادس لوزراء الترنية والتعليم العرب ، ورعايتهم
 .  مارس 0-1الفترة خالل ، الرياض، خيار المنافسة األفضل

ذوي االحتياجات )سيكولوجية غير العاديي  (. 0225)آمال عبد السميع أباظة  .5
      .  مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة ,(الخاصة

التفكير اإلنداعي والمت يرات النفسية (. 0215)خالد بن محمد الرابغي  .2
 .  مركز ديبونو لتعليم التفكير: عمان، واالجتماعية لدى الطلنة الموهوني 

الموهنة (. 0222)خليل عبد الرحمن المعايطة ومحمد عبد السالم البواليز  .2
 .دار الفكر: عمان، والتفوق

 اإلسكندرية مركز: اإلسكندرية ،الموهوني  وسمات قدرات(. 0220)معوض  خليل .2
 .للكتاب

، ب الفائقين بدولة الكويتالتطور التاريخي لرعاية الطال(. 0222)دالل الخضير  .2
الترنية  -الملتقى العلمي العرني الثاني لرعاية الموهوني  والمتفوقي 

، المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين، اإلنداعية أفضل استثمار للمستقنل
 . األردن

الملتقى : الكويت، الكويت ندولة الفائقي  الطالب رعاية(. 0221)دالل المشعان  .8
 . الثاني لمؤسسات رعاية الموهوبين

مشكالت مركز الفاتف للمتفوقين وسبل (. 0212)راضي الكبيسي ومنى هويدي  .9
، المؤتمر العلمي العرني السانع لرعاية الموهوني  والمتفوقي  ،التصدي لها

 .110-22ص ، عمان



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
====================================================== 

--------------------------------------------------------------------------- 
 9109 أغسطس                               -  331  -                       الخامسالعدد  

 

: اإلسكندرية، 0ط، والمندعي  الموهوني  رعاية(. 0211)رمضان القذافي  .12
 .المكتبة الجامعية

 ودورها المدرسي التقويم في الحديثة االتجاهات(. 0229)سالم عبد القادر المجاهد  .11
 الموهوني  لرعاية السادس العرني العلمي المؤتمر، الموهوبين اكتشاف في

 - أفضل عرني لمستقنل حتمي  ضرورة الموهوني  رعاية - والمتفوقي 
 .  المجلد الثاني، األردن ،والمتفوقي  للموهوني  العرني المجلس

 العلمية الدار: عمان ،الخاصة الترنية على المدخل(. 0220) العزة حسني سعيد .10
 .والتوزيع للنشر الدولية

دور المؤسسات المعرفية في النهضة (. 0210)الرسول العبيديسمير عبد .15
-001، (58)،والدوليةمجلة المستنصرية للدراسات العرنية ، السنغافورية

058  . 
 والتربوية واالجتماعية النفسية الحاجات(. 0215)سمير موسى كامل مخيمر  .12

، غزة مدينة في معلميهم نظر وجهة ومن نظرهم وجهة من الموهوبين للطلبة
   .125-122، (1) 12، غزة، األقصى جامعة مجلة

 ،0ط ،الخاصة االحتياجات ذوى األطفال سيكولوجية(. 0221)أحمد  كامل سهير .12
 .للكتاب اإلسكندرية مركز: اإلسكندرية

 دار ،والمتميزي  الموهوني  رعاية سيكولوجية(. 0222)صالف صالف الداهري  .12
 . عمان والتوزيع، للنشر وائل

واقع رعاية الموهوبين واحتياجاتهم المستقبلية كما (. 1992)صالف هادي العنزي  .12
كلية ، رسالة ماجستير غير منشورة، يراها التربويون في دولة الكويت

 .البحرين، جامعة الخليج العربي، الدراسات العليا
االتجاهات الحديثة للموهوني  والمتفوقي  (. 0229)طارق عبد الرءوف عامر  .18

 .     المكتبة األكاديمية: القاهرة،  اكتشافهم -خصائصهم -تهمرعاي"
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مؤسسة شباب : اإلسكندرية، سيكولوجية الموهنة واإلنداع(. 0222)طارق كمال  .19
 .الجامعة

دراسة مقارنة لنظم تربية الموهوبين في الواليات (. 0222)عبد الباسط حسن دياب  .02
مكان اإلفادة منها في جمهورية مصر العربية،  المتحدة األمريكية وألمانيا واا

 . ، كلية التربية، جامعة جنوب الواديرسالة دكتوراه غير منشورة
– اكتشافهم– صهمخصائ: عقليا المتفوقو (. 0222)عبد الرحمن سيد سليمان  .01

 .الشرق زهراء مكتبة: القاهرة ،مشكالتهم– رنيتهمت
 مقدمة عمل ورقة ,واإلبدا  الموهبة قياس(. 0222)عبد الستار إبراهيم الحارثي  .00

العزيز  عبد الملك مؤسسة: جدة ،للموهنة اإلقليمي العلمي المؤتمر على
 .أغسطس 52-02، الموهوبين لرعاية ورجاله

مجموعة , مالمح م  تطور المجتمع الكويتي(. 0221)عبد العزيز الصرعاوي  .05
 . محاضرات الموسم الثقافي الثال  عشر لرابطة االجتماعيين

بعض العوامل المرتبطة بالقيم التربوية لدى (. 0222)عبد العزيز محمد الرشيد  .02
، مجلس المجلة الترنوية ,دراسة ميدانية -طلبة كلية التربية بجامعة الكويت

 (.22)، النشر العلمي، جامعة الكويت
خصائصهم : الموهونو  والمتفوقو (. 0212)عبد المطلب أمين القريطي  .02

 .   عالم الكتب: القاهرة, واكتشافهم ورعايتهم
دراسة : تقويم برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين(. 0222)علي فالح عايض كزمان  .02

رسةةةةةالة ، بمديندددددة الريددددداضمطبقدددددة علدددددى مركدددددز رعايدددددة الطدددددالب الموهدددددوبين 
جامعدددددة اإلمدددددام محمدددددد بدددددن سدددددعود : السدددددعودية، ماجسةةةةةتير غيةةةةةر منشةةةةةورة

 .اإلسالمية
 الترنية في والتشخيص القياس أساليب(. 0212)فاروق محمد الروسان  .02

 .الفكر دار: عمان، الخاصة
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، 0ط ،الموهوني  ع  الكشف أساليب(. 0228)الرحمن جروان  عبد فتحي .08
 .الفكر دار: عمان

قضايا , المتفوقو  عقليًا ذوو صعونات التعُلم(. 0225)فضل عبد الستار إبراهيم  .09
 .  مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة ,التعريف والتشخيص والعالج

 عبد طارق ترجمة ،والموهوني  المتفوقي  ع  دراسات(. 0222)كورت هرلر  .52
 . والتوزيع للنشر العلمية الدار :الرءوف، القاهرة

 صفاء دار : عمان، والمتفوقي  الموهوني  ترنية(. 0222)ماجدة السيد عبيد  .51
 .للنشر والتوزيع

البيئة األسرية الداعمة لنمو الموهبة كما (. 0210)محمد عبد العزيز الطالب  .50
دراسة : يدركها التالميذ الموهوبون وعالقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية

المجلة العرنية لتطوير ، على تالميذ مدارس الموهوبين بوالية الخرطوم
 .     22-52، (2) 5، صنعاء، جامعة العلوم والتكنولوجيا، التفوق

(. 0212)وعبد المجيد سيد أحمد منصور التويجري المحسن محمد عبد  .55
 ،5ط, نين الواقعين العرني والعرنيل آفاق الرعاية والتأهيالموهونو  

 .مكتبة العبيكان: الرياض
:  عّمان، قياس وتقويم قدرات الذكاءات المتعددة(. 0225)محمد محمد حسين  .52

 .األردن، دار الفكر
عرشاد األطفال (. 0229)محمد محمد حسين قطناني وسعد موسى المعادات  .52

 .   دار جرير، األردن: عمان ,والمرني  دليل المعلم والمرني
تصور مقترح لرعاية الطالب الموهوبين (. 0222)محمود عطا محمد مسيل  .52

مجلة كلية والمتفوقين في مصر في ضوء خبرة الواليات المتحدة األمريكية، 
 .مايو، (22)، جامعة الزقازيق، يةالترن



 رعاية الطالب الموهوبين بدولة الكويت في ضوء خبرتي سنغافورة وفنلندا  

================================================ 

--------------------------------------------------------------------------- 
 9109 أغسطس                               -  334  -                       الخامسالعدد  

إعداد برنامج للكشف عن الموهوبين (. 0220)محمود منسي وعادل البنا  .52
والمبدعين ورعايتهم من مرحلة التعليم قبل المدرسي إلى مرحلة التعليم 

 .     22-1، (52) 10، المجلة المصرية للدراسات النفسية، الجامعي
الموهوني   رعاية واقع(. 0212)اإلستراتيجية  والبحو  للدراسات اإلمارات مركز .58

، 9103-9109ميدانية  مسحية المتحدة دراسة العرنية اإلمارات دولة في
 .     مركز قنديل للطباعة والنشر والتوزيع: دبي

متاح على ، عدارة الموهنة(. أ( )0218)مركز صباح األحمد للموهبة واإلبدا   .59
   .https://mawhoob.redsoft.org/info.aspx?tp=4: الرابط التالي

حاضنة  –أكاديمية الموهبة (. ب( )0218)مركز صباح األحمد للموهبة واإلبدا   .22
: متاح على الرابط التالي، اإلبدا  الشبابي الكويتي

https://www.sacgc.org/2018/02 . 
التجربة الليبية (. 0212)مصطفى عبد العظيم الطبيب ومحفوظ محمد المعلول  .21

 .22-21، (5)18، الجامعة المجلة، لرعاية الموهوبين والمتفوقين
المشكالت األكاديمية والنفسية لدى الطالب (. 0212)منيرة صالف جاسم القطان  .20

جامعة ، مجلة كلية الترنية، الموهوبين بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت
 .   02-1، (0)، بنها

 .مطبعة قمحة: جامعة دمشق، الترنية الخاصة للمتفوقي (. 0221)مها زحلوق  .25
 دار: عمان ،والموهوني  المتميزي  ترنية على مدخل(. 0225)ناديا هايل السرور  .22

 .الفكر
عرشاد الطلنة الموهوني  وأسرهم, المؤتمر العلمي (. 0222)نايفة الشوبكي  .22

مؤسسة الملك عبد العزيز ، العرني الرانع لرعاية الموهوني  والمتفوقي 
: ورجاله لرعاية الموهوبين والمجلس العربي للموهوبين والمتفوقين، عمان

 .252-215ص ، األردن

https://mawhoob.redsoft.org/info.aspx?tp=4
https://www.sacgc.org/2018/02
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السياسات (. 0212)نجالء محمد حامد وعصام جمال غانم وأيسم سعد محمود  .22
والممارسات اإلدارية التربوية الالزمة الكتشاف ورعاية الموهوبين في 

المؤتمر العلمي ، المدارس المصرية فى ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة
قضايا التعليم في  ل , لمنوفيةالدولي الثاني لكلية الترنية النوعية جامعة ا

 .مارس 02 -02خالل الفترة من ، األلفية الثالثة الواقع والمأمول
برنامج إرشادي مقترح لمعالجة مشكالت الموهوبين (. 0212)نوال قاسم عباس  .22

 .   182-129، (22)، مجلة النحوث الترنوية والنفسية، االنفعالية والمعرفية
رعاية الفائقين والموهوبين بدولة اإلمارات العربية (. 0212)وزارة التربية والتعليم  .28

المتحدة بين المجال الرسمي والمجتمعي، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى 
األول لمؤسسات رعاية الموهوبين بدول الخليج العربية، مكب التربية العربي 

 .يناير 12-15لدول الخليج في الفترة من 
 .الرياض، الدليل التن يمي إلدارة الموهوني (. 0215)وزارة التربية والتعليم  .29
، رعاية الموهوني  في وزارة المعارف القواعد التن يمية(. 0222)وزارة المعارف  .22

 . مكتب وزير المعارف، السعودية، 5/11/0222في  029252تعميم رقم 
             : المراجع األجننية: ثانياً 
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