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  "تربية الموهوبين في الوطن العربي في برامج تكوين المعلم"

 : مقدمة

صنع بيئة الموهبة قبل أن تبحث عن الموهوبين، المجتمعات الواعية والبصيرة بنواميس النهوض ت

تجعل من رعاية القدرات في شتى المجاالت جزءاً من ثقافتها القومية، ورسالة يؤمن بها أفرادها، ومهمة 

المجتمع كله يبحث في . يشترك في أدائها مؤسساتها التربوية والسياسية واالجتماعية واإلعالمية واالقتصادية

رعاية الموهبة ال تتطلب كثير علم في آلية الرعاية وأساليبها . وعة ويعترف بها ويرعاهاقدرات أفراده المتن

 . وطرائقها، وإنما تتطلب وعي بأهميتها، واستشعار بالمسؤولية حيالها، وقيام كل بدوره تجاهها

ى ال يختلف اثنان في أن رعاية الموهبة مسؤولية قومية كبرى، وقد ال يجادل من وهب بصيرة أن مد

التطور والتقدم الذي يمكن أن تعانقه أي أمة مرهون وبدرجة كبيرة بعقول فذة ألفراد أعدادهم قليلة نسبيا في 

سقراط، ابن تيمية، ابن سينا، جابر بن حيان، أديسون، أينشتاين، وغيرهم نماذج تتراقص في . مجتمعاتهم

ة لمواهب خالدة، أثرت حضارة مخيلة كثيرين عند الحديث عن فئة الموهوبين، فهم بحق صور متنوع

اإلنسان، وأورثت علماً ال يزال العالم بأسره يستقي من معينه على اختالف مشاربهم وقيمة إسهاماتهم، 

تلك األسماء . ومازالوا نجوماً ساطعة يستدل بعلومهم، ويؤثرون في مجتمعات وعصور متعاقبة رغم غيابهم

 وال مراء في ذلك أبداً، إال أنها ليست من الفئة القليلة التي يجب الالمعة في سماء اإلنسانية مواهب فذة ال شك

أن يبحث عنها أي مجتمع ويرعاها، وإنما هي من نوادر المجتمعات اإلنسانية وفلتات األزمنة والعصور 

المتتالية، وهي أقل فئات الموهوبين حاجة إلى اكتشاف ورعاية، إذ لها القدرة على أن تضيء بمولدات 

وأن تجد طريقها إلى القمم على مستوى مجتمعاتها في معظم األحايين بيسر وسهولة، واألهم من ذلك داخلية، 

كله أن نسبة ظهور من يمتلك أمثال استعداداتهم العقلية والشخصية في المجتمعات اإلنسانية نسبة محدودة قد 

 . ال تتجاوز في بعض التقديرات واحد من مليون

رة قد يتبادر إلى األذهان أن مسؤولية النهوض بالمجتمعات إنما تقع على وبنظرة خاطفة إلى هذه الفك

عواتق هذه الظاهرة نادرة الحدوث، والحق أن نوعيات بشرية كتلك جديرة أن تجعل من أمتها أمة عظيمة في 

 مجال ما أو أكثر بإذن اهللا جل وعال، لكن المجتمعات التي يهمها أمر حضارتها وتتطلع إلى أن ترتقي في

معارج التطور والرفعة والسيادة في شتى المجاالت، ال يمكن أن تنتظر معجزة أو تغيير جذري في قوانين 

الطبيعة التي خلقها اهللا عز وجل، لينبثق منها العشرات أو المئات من تلك الفئة النادرة ليغيروا حالها بين 

 .عشية وضحاها، ويجعلوا منها أمة عظمية في فترة وجيزة

 األعناق، لهم تشرئب أن يستحق من فقط أولئك وليسوا الحضارة، يصنع من فقط النوادر أولئك ليس

 المائة في عشر خمسة إلى العلمية التقديرات بعض في تصل مجتمع كل في نسبة هناك األمنيات، عليهم وتعقد

)15) (%Renzulli & Reis, 1997 1992( وجدت لو فيما يؤهلها ما العقلية االستعدادات من لديها 



 - 3 -

 بعض وتشير بل المجاالت، شتى في والمنافسة التقدم مصاف إلى مجتمعاتها تقود أن المناسبة الرعاية

 المجاالت اعتبار على التميز إلى النظر حال في أنه) Taylor, 1988( تايلر كدراسة العلمية الدراسات

 إذ%). 70( المائة في سبعين لىإ تصل قد النسبة فإن فحسب، العقلية االستعدادات وليس والشخصية العلمية

 ثماراً منها يجنى أن يمكن مناسبة بأساليب وتعزيزها عليها التعرف ُأحسن ما إذا تميز مجاالت إنسان لكل

 .الشاملة النهضة في مجموعها في تسهم نافعة يانعة

ب ال بأس ال شك أن العمل المنظم والمتتابع بأساليب علمية موثقة مع مواهب الطلبة والمتوافرة بنس

تقديم الرعاية المناسبة في وقت . بها من بين فئات المجتمع استثمار مضمون األرباح لحاضر األمة ومستقبلها

، النافع وآخرون، 1998جروان، (بروز صفوة من العلماء والمفكرين والمخترعين مبكر يسهم بال شك في 

فئة ليست وظيفة جهة أو إدارة أو مؤسسة وجدير بنا أن نتنبه إلى أن مهمة رعاية تلك ال. )2001/هـ1421

فحسب، بل هي رسالة أمة، ومهمة مجتمع بأسره، لذا كان لزاماً أن تحتضن مؤسسات التربية العليا في األمة 

هذه الرسالة لتجعل منها ثقافة مجتمعية وممارسة تربوية عند إعداد النشء ليتبوءوا مقاعدهم القيادية في بناء 

  .المجتمع وصنع حضارته

إن العناية بالموهبة جزء مهم ال يمكن تجزئته عن وظيفة المدرسة التربوية، بل أن العناية بمواهب 

الطلبة وقدراتهم من أسمى وظائف المدرسة وهو األمر الذي يستدعي تكاتف وتعاون من جميع أعضاء 

في الوطن العربي إلى هذه القناعة هي التي حملت وزارات التربية والتعليم . المدرسة إلنجاح هذه المهمة

 أثبتت .تبني فكرة تأهيل كوادر وطنية قادرة على توفير رعاية تربوية متخصصة لمواهب الطلبة المتنوعة

 & Karnes(مجموعة من الدراسات العلمية أن األطفال الموهوبين يتعلمون بطريقة مختلفة         
Bean, 2005(ا ال يتم تلبيتها بالصورة المناسبة ، وأن حاجاتهم وخاصة األكاديمية والعلمية منه

)Deborah, 1997; Whitmore, 1980, Whitmore & Maker, 1985 ( فهم في موضع ،

هذه الفئة الخاصة من ). Rimm, 1988(يفقدهم متعة التعلم كما يفقد المجتمع فرص اإلفادة من قدراتهم 

عليم العام مع استعداداتها العقلية المنطقية منها الطلبة غالبا ما تعاني من عدم توافق ما يقدم لها في مدارس الت

ومن . Davis & Rimm, 2004) (واإلبداعية مما يكون له األثر البالغ في ضمور مواهبهم أو انحرافها

هذا المنطلق أظهرت نتائج مجموعة كافية ومقنعة من الدراسات العلمية أن هناك حاجة ملحة إلى توفير 

 Feldhusen, 1989; Tomlinson) قدراتهم وتستجيب الحتياجاتهم برامج خاصة للموهوبين تتحدى
et al.; 2002) . 

إن الرقي إلى مرحلة تقديم رعاية خاصة وموجهة لتنمية مواهب الطلبة داخل المحتضن التربوي 

برعاية  المدرسي يعد خطوة رئيسة وقفزة واثقة نحو تحقيق الهدف األسمى من إنشاء وحدات خاصة

لذا فقد . زارات التربية والتعليم أال وهو االستثمار في العنصر البشري ذو القدرات العاليةالموهوبين في و

كان من المهم أن تتضمن برامج تكوين المعلم في مستويات اإلعداد الجامعية ومستويات التطوير والتهيئة 
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ف على الموهوبة المهنية وحدات خاصة تعنى بتزويد المعلم بخبرات معرفية ومهنية تتعلق بسبل التعر

 . ورعايتها بصفة مستمرة ومتتابعة

   :مشكلة الدراسة

تقديم خدمات تربوية متنوعة تساعد على اكتشاف وتنمية مواهب الطلبة في مدارس التعليم العام حيث 

 أحد أهم األهداف التربوية التي خطتها وزارات التربية والتعليم في الوطن ةيقضون معظم أوقاتهم التعلمي

، المادة التاسعة في جمهورية مصر 139قانون التعليم رقم : انظر على سبيل المثال ال الحصر( لنفسهاالعربي

الهدف الشامل للتربية . 194، 193، 192: سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية المواد. العربية

. لوزارة التربية في السودانالهدف السادس من األهداف العامة . ومشاريع تطوير التعليم في دولة الكويت

اإلبداع واالبتكار في االستراتيجية . لوزارة التربية والتعليم في دولة قطر 14، 13، 11األهداف العامة 

الفصل الثامن من وظائف المدرسة في القانون التوجيهي للتربية والتعليم .  الوطنية للتعليم في المملكة األردنية

، إال أن إعداد المعلمين المؤهلين لحمل هذه الرسالة تأهيالً علمياً منظماً )يةالمدرسي في الجمهورية التونس

وحيث يعول على المعلم ترجمة هذه . يظل الشغل الشاغل للمخططين والقائمين على هذه الرسالة واألهداف

ج السياسات واألهداف في مدرسته ومع طلبته، فإن الحاجة ماسة إلى تضمين تربية الموهوبين في برام

لذا فقد جاءت هذه الدراسة . المهني التكوين المهني للمعلمين في مرحلة اإلعداد الجامعي ومراحل التطوير

وبذلك يمكن . لتستكشف بعض صور تضمين تربية الموهوبين في برامج تكوين المعلم في الوطن العربي

 : الهدف الرئيس لهذه الدراسة في تحديد

 الموهوبين برامج تكوين المعلم في مرحلة اإلعداد األكاديمي تعرف األوجه الممكنة لتضمين تربية

 .قبل الخدمة ومراحل التطوير المهني أثناء الخدمة

  :  ولتحقيق هذا الهدف، تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية

علم في ما أهمية تضمين تربية الموهوبين في برامج تكوين المعلم في مرحلة اإلعداد األكاديمي للم .1

الجامعات العربية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية والمشرفين التربويين 

 في وزارات التربية والتعليم؟ 
ما واقع تضمين تربية الموهوبين في برنامج تكوين المعلم في مرحلة اإلعداد األكاديمي للمعلم في  .2

 الجامعات العربية في ضوء الخطط الدراسية؟
 المقررات الدراسية الواجب تضمينها البرنامج األكاديمي لتكوين المعلم في الجامعات العربية من ما .3

 وجهة نظر الخبراء في مجال رعاية الموهوبين؟
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ما أهمية تضمين تربية الموهوبين في برنامج تكوين المعلم في مرحلة التطوير المهني أثناء الخدمة  .4

طن العربي من وجهة نظر المشرفين التربويين في وزارات في وزارات التربية والتعليم في الو

 التربية والتعليم؟ 
ما البرامج التدريبية ذات العالقة بتربية الموهوبين التي يمكن تضمينها في برامج التطوير المهني  .5

 للمعلم من وجهة نظر الخبراء في مجال رعاية الموهوبين؟
 :أهمية ومبررات الدراسة

 الصفوف العادية من عدم توافق ما يقدم لهم من منهج تعليمي مع قدراتهم يعاني الموهوبون في  

العقلية، وهو األمر الذي يجعل من نمو مواهبهم وقدراتهم بطيئاً ومحدوداً، وبالتالي يفقدون روح التحدي 

ومن هنا تبرز أهمية الدور ). Davis & Rimm, 2004؛ 2007الجغيمان،  (ويصابون بالكسل الذهني

كن أن يؤديه المعلم في مدارس التعليم العام ليساهم في تسديد كثير من هذه الفجوات وتقديم فرص الذي يم

ويمكن تلخيص أهم الجوانب التي تجعل من تضمين تربية . تربوية لجميع الطلبة إلبراز مواهبهم وتنميتها

 :الموهوبين في برامج تكوين المعلم أمراً في غاية اإللحاح في اآلتي

المعلم ألساليب التعرف على الموهوبين ورعايتهم  راسات العلمية والتجارب العملية أن فهمأثبتت الد 

 . داخل المدرسة أمر في غاية األهمية وله عظيم األثر في تنمية المواهب ورعايتها
وجود موضوعات ذات عالقة بتربية الموهوبين في برنامج تكوين المعلم يعطي انطباعاً على أن  

هبة جزء مهم ال يمكن تجزئته عن وظيفة المدرسة التربوية، وهو األمر الذي يستدعي العناية بالمو

 .تكاتف وتعاون من جميع أعضاء المدرسة إلنجاح هذه المهمة
 الطالب الموهوب بحاجة إلى رعاية خاصة ومستمرة من قبل معلم يتفهم حاجياته المتنوعة وهي أكثر  

قلية والمعرفية، بل تتجاوز إلى توفير خدمات إرشادية من مجرد المساعدة على تنمية قدراته الع

 . واجتماعية ونفسية
من طبيعة الموهبة أنها تبرز حيناً وتخبو حيناً آخر ألسباب كثيرة منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو  

نفسي، لذا فوجود معلم على دراية بهذه الخصائص متابع لهذا التطور والتغير أمر في غاية األهمية 

 . يز مواطن القوة ومحاولة معالجة ما يمكن عالجه للحفاظ على هذه الموهبة متوهجةلتعز
على وعي بخصائص الموهوبين واحتياجاتهم النفسية والعلمية يعطي الطالب الموهوب  وجود معلم 

 .راحة واطمئناناً وشعوراً باأللفة مما يزيد في إنتاجيته ويحفزه على مضاعفة الجهد
بحاجة إلى برامج خاصة وفرص تربوية متنوعة تبرز من خاللها مواهبهم معظم طلبة المدرسة  

المتعددة ويشعرون من خاللها بالرضا عن النفس وأن المدرسة مجال فسيح ال يقتصر على جانب 

 . واحد فقط من التفوق بل يستوعب جميع طاقاتهم وقدراتهم مهما كانت متنوعة
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المواهب ورعايتها يجعل من تلبية حاجات المواهب إن وجود معلم على وعي بأساليب التعرف على  

المتعددة والمتنوعة أمرا ميسورا ـ إن شاء اهللا تعالى ـ حيث يعمل على تتبع مواهب الطلبة المتعددة 

 .وتقديم فرص تربوية لتنميتها إما بشكل فردي أو جماعي
مج تكوين المعلم في تعمل هذه الدراسة على تعرف األوجه الممكنة لتضمين تربية الموهوبين برا

وعلى هذا يمكن تلخيص أهمية . مرحلة اإلعداد األكاديمي قبل الخدمة ومراحل التطوير المهني أثناء الخدمة

 :هذه الدراسة فيما يلي

 .تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية برامج رعاية المواهب وحداثة وجودها في الوطن العربي 
 .موهوبين البرامج األكاديمية ذات العالقة بتكوين المعلمالحاجة الملحة إلى تضمين تربية ال 
الحاجة الميدانية إلى وجود خطط وبرامج تدريبية منظمة ومصممة بشكل علمي لتلبية الحاجة إلى  

 . تأهيل المعلمين على التعامل مع الطلبة ذوي المواهب المتعددة
وضوع الحيوي لتطوير نماذج متعددة قد تسهم هذه الدراسة في إثارة اهتمام الباحثين نحو هذا الم 

 .لتضمين تربية الموهوبين في برامج تكوين المعلم

 :حدود الدراسة

تقتصر هذه الدراسة على دراسة األوجه التي يمكن من خاللها تضمين تربية الموهوبين في برامج تكوين  .1

 . المعلم في مرحلة اإلعداد األكاديمي الجامعي ومرحلة التطوير المهني
الهدف من توزيع استبيانات الدراسة الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات ذات العالقة ولم اقتصر  .2

 .يقصد به إطالقاً تقويم الواقع
اقتصر توزيع استبيانات الدراسة على عدد من الجامعات التي تمكن الباحث من التواصل معها سواء  .3

 فإن البيانات المتمخضة عن هذه االستبيانات ال يمكن بالمراسلة اإللكترونية أو المراسلة البريدية، وبالتالي

 . تعميمها على جميع الجامعات العربية وإنما يمكن االسترشاد بها والقياس عليها
اقتصرت عمليات التحليل على ما أتيح للباحث اإلطالع عليه من بيانات تم تحصيلها من خالل  .4

ربية والتعليم على الشبكة العنكبوتية فيما يتعلق االستبيانات أو تحليل لمواقع الجامعات ووزارات الت

 . ببرامجها األكاديمية والبرامج التدريبية

  :مصطلحات الدراسة

مجموعة العمليات واإلجراءات الهادفة إلى إعداد المعلمين وتأهيلهم من الناحية المعرفية  : تكوين المعلم-

راحل التعليمية وفق تخصصاتهم األكاديمية، وتنقسم في والتربوية والثقافية للقيام بمهنة التدريس في جميع الم

 :طبيعتها إلى قسمين
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وهو البرنامج الذي تقدمه كليات التربية إلعداد الطالب : اإلعداد األكاديمي قبل الخدمة: األول

الجامعيين ليتبوءوا مقاعدهم المهنية كمعلمين في مدارس التعليم العام لتدريس مقررات ذات عالقة 

 .  األكاديميبإعدادهم

ويقصد به في هذه الدراسة مجموعة اإلجراءات المنظمة التي : التطوير المهني أثناء الخدمة: الثاني

تتبناها وزارات التربية والتعليم لتطوير قدرات المعلمين لتلبية االحتياجات المهنية المتنامية للرقي 

 .بالمستوى التعليمي والتربوي المدرسي

عمليات التطوير المنظمة : "توظيف والتدريب البريطاني التدريب بأنهيعرف قسم ال: التدريب

"   لالتجاهات، المعارف، المهارات، والسلوك الالزمة لتلبية حاجات الفرد ألداء وظيفة أو مهمة محددة

)Glossary of Training Terms, 1971 .( من التعريف السابق يمكن اعتماد ثالثة مبادئ رئيسة لمبدأ

  : ي هذه الدراسة وهي كاآلتيالتدريب ف

التدريب عملية منتظمة ومخططة تعتمد على المنهجية العلمية وليست عملية عشوائية ناتجة عن  •

 .خبرات سابقة فحسب
يجب أن يعنى بتغيير أو تطوير مفاهيم ومعارف، مهارات، واتجاهات المشاركين بشكل فردي  •

 .وجماعي
  .ناسب وحاجات مهمة ووظيفة المعلم المشارك القادمةيجب أن يهدف إلى تغيير وتطوير األداء ليت •

مجموع التغيرات المطلوبة لرفع كفاءة األداء : "تعرف االحتياجات التدريبية بأنها:  االحتياجات التدريبية-

الحالية والمستقبلية بالنسبة للمنظمات واألفراد، وذلك عن طريق إضافة معلومات وزيادة مهارات وتغيير 

). 1982/هـ1402الصباب، " (ؤدي إلى تحسين في األداء وتغيير في نتائج العمل النهائيةاتجاهات بما ي

ويقصد بها في هذه الدراسة مجموع التطوير المطلوب في المعلومات والمهارات واالتجاهات لرفع كفاءة 

 . معلمي التعليم العام لتلبية الحاجة إلى تعرف الموهبة ورعايتها في الفصل الدراسي العادي

 ويقصد به في هذه الدراسة معلم التعليم العام المؤهل تربوياً وعلمياً في أحد المجاالت األكاديمية : المعلم-

 .ويزاول مهنة التدريس في المدرسة

مع إجراء تعديل طفيف، ) Marland, 1982(تتبنى هذه الدراسة تعريف ميريالند : الطلبة الموهوبـون  -

أولئك الذين يتم التعرف والكشف عنهم بواسطة المختصين والذين يمتلكـون   "وعلى هذا فالطلبة الموهوبين هم      

قدرات واستعدادات عالية تؤهلهم إلنجاز وأداء متميز، وهم الطلبة الذين يحتاجون إلى برامج وخدمات تربوية               

ا فـي   متنوعة تتخطى ما تقدمه المدرسة في برامجها العادية، من أجل أن يتمكن هؤالء الطلبة من أن يسهمو                
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تطوير أنفسهم ومجتمعهم، ويشمل ذلك الطلبة الذين يتميزون في إحدى القدرات التالية، أو في بعضها سـواء                 

 :بشكل إنجاز ظاهر أو استعداد محتمل

 .القدرة العقلية العامة .1
 .استعداد أكاديمي خاص .2
 . التفكير اإلبداعي .3
  .القدرة القيادية .4

 : إجراءات الدراسة

راسة، استخدم الباحث المنهج الوصفي في تتبع األدبيات المتاحة في مجال لإلجابة عن تساؤالت الد  

الموهبة وبناء البرامج التدريبية ذات العالقة بتربية الموهوبين، والمواقع اإللكترونية والوثائق الخاصة التي 

 والتعليم في أمكن الوصول إليها ذات العالقة ببرامج تكوين المعلم في الجامعات العربية ووزارات التربية

 : وقد مرت عملية اإلجابة عن تساؤالت الدراسة بعدة مراحل يمكن إجمالها في اآلتي. الوطن العربي

 . االطالع على األدب التربوي في مجال تربية الموهوبين فيما يتعلق بتكوين المعلم والبرامج التدريبية .1
عضاء هيئة التدريس في الجامعات بناء أدوات الدراسة المتمثلة في استبيانين األول موجه إلى أ .2

العربية، واآلخر موجه إلى المشرفين التربويين في بعض من وزارات التربية والتعليم في الوطن 

 .  العربي
 .تحكيم االستبيانين لدى عينة من الخبراء في مجال رعاية الموهوبين .3
ية وعينة من المشرفين في توزيع االستبيانين على عينة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العرب .4

 .   وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي
 .تحليل خطط برامج تكوين المعلم في بعض الجامعات العربية .5
تحليل خطط البرامج التدريبية المتوافرة في بعض مواقع وزارات التربية والتعليم على الشبكة  .6

 .العنكبوتية
 . الل االستبيانات من خ تحليل البيانات التي تم تجميعها .7
 . اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفق المعطيات السابقة .8

 :عينة الدراسة

.  األساسي للدراسةالمجتمعأن تتوافر فيها معظم خصائص ومواصفات الدراسة  عند اختيار عينة روعي

 : العينة الشروط اآلتيةفيومن ثَمَّ فقد عمل الباحث على أن تتوفر 
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لدراسة أعضاء هيئة تدريس من مختلف التخصصات التربوية، وأعضاء هيئة ا عينة تضمنأن ت: أوالً

تدريس من تخصصات أخرى يعملون في كليات تربوية من جامعات متعددة منتشرة في بعض الدول 

  .العربية

الحصول (أن تتضمن عينة الدراسة خبراء في تربية الموهوبين من ذوي المؤهالت العلمية العليا : ثانياً

المملكة : خبيراً من) 13(، حيث ضمت عينة الدراسة ) الدكتوراه في مجال تربية الموهوبينعلى درجة

األردنية، اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين،المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، 

 رائدة مجال رعاية باإلضافة إلى خبراء من دولة أجنبية واحدة وهي الواليات المتحدة األمريكية لكونها

  .الموهوبين في العالم في العصر الحديث

 .الدراسة مشرفين تربويين عينة تضمنأن ت: ثالثاً

 

 ) 1(جدول 

  الدراسة من أعضاء هيئة التدريسعينة 

 ونجيبالمست  عدد االستبيانات الموزعة

  مجموع  أنثى  ذكر  مجموع  أنثى  ذكر

80 80 160  58 27  85 

 

 ) 2(جدول 

 ة من المشرفينالدراسعينة 

  ونجيبالمست  عدد االستبيانات الموزعة

  مجموع  أنثى  ذكر  مجموع  أنثى  ذكر

80 80 160  30 12 42  
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 ) 3(جدول 

 الدراسة من الدول العربيةعينة 

  الدولة

  المملكة األردنية الهاشمية

  اإلمارات العربية المتحدة

 الجمهورية التونسية

  الجمهورية العربية السورية

  رية مصر العربيةجمهو

  دولة قطر

  دولة الكويت

  مملكة البحرين

  المملكة العربية السعودية

 الجمهورية اليمنية

    

ينقسم كل استبيان إلى قسمين، األول بيانات عامة ومعلومات حول واقع تربية الموهوبين في برنامج تكـوين                 

لب عدد كبير من المستجيبين، إذ يكفي مـستجيب         المعلم في الجامعة أو الوزارة التي ينتمي إليها، وهذه ال تتط          

أما الجزء اآلخر من االستبيانين فيتعلق باستطالع آراء        . واحد ذو اطالع جيد على البرنامج لتعبئة هذا الجزء        

الخبراء والمشرفين والميدانيين حول مرئياتهم حول مدى أهمية تضمين تربية الموهوبين برنامج تكوين المعلم              

ة لذلك، كما تستكشف اقتراحاتهم في هذا المجال، في هذا الجزء حاول الباحث اسـتطالع آراء                واألوجه الممثل 

  .عدد أكبر بما يساعد على تحقيق أهداف الدراسة

 : أدوات الدراسة

قام الباحث ببناء استبيانين، األول استبيان للتعرف على مدى تضمين تربية الموهوبين في برامج   

، وهو موجه إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية، )1ملحق رقم (عربي تكوين المعلم في الوطن ال
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واآلخر استبيان للتعرف على مدى تضمين تربية الموهوبين في برامج تكوين المعلم في الوطن العربي، وهو 

 على ناالستبيانيتم عرض . موجه إلى المشرفين والمعلمين في وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي

وعلى عدد من الخبراء ) 5(الخبراء في مجال رعاية الموهوبين في الوطن العربي وعددهم مجموعة من 

االستبيانين ومالمتهما ، وقد اتفقوا جميعاً على صالحية )10(المتخصصين في التربية وعلم النفس وعددهم 

 . اقترحها المحكمونالتي، وقد أجرى الباحث التعديالت للغرض من الدراسة

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في محاولة تعرف األوجه الممكنة لتضمين تربية الموهوبين برامج   

تكوين المعلم في مرحلة اإلعداد األكاديمي قبل الخدمة ومراحل التطوير المهني أثناء الخدمة، تم تقسيم اإلطار 

األول الموهبة والموهوبين، الثاني الطلبة الموهوبون في : عة أقسام رئيسةالنظري والدراسات السابقة إلى أرب

الصفوف الدراسية، الثالث تربية الموهوبين وتكوين المعلم، الرابع تعقيب على اإلطار النظري والدراسات 

 .السابقة

  :الموهبة والموهوبين: أوالً

  :مفهوم الموهبة

لح دقيق لمفهوم الموهبة والموهوبين، إال أن الوصول على الرغم من المحاوالت الجادة لتحديد مصط

ففي األدبيات التربوية تنتشر مصطلحات .  إلى تعريف موحد بين الباحثين في ذلك ال زال أمراً بعيد المنال

، لكل منها مدلوالته "Creative"مبدع " Superior"متميز " Talented"متفوق " Gifted"موهوب 

من أن ) 2002أبو عوف، (ويؤكد ذلك ما ذكره . ورة مختلفة بين باحث وآخرالعلمية التي قد تستخدم بص

كثيراً من المعلمين، ومديري المدارس، واألخصائيين النفسيين واآلباء يشتكون من عدم وجود مصطلح مقبول 

 . ومألوف للموهبة حتى بين الهيئات القومية والدول

له الشيء ) َوَهَب(مأخوذ من الفعل ) 1992(وجيز إن المعنى اللغوي للموهبة كما ورد في المعجم ال  

االستعداد الفطري لدى المرء للبراعة في : الهبة): الموهبة(أعطاه إياه بال عوض و : َوهباً، َوهَبةً) َيَهبه (- 

ذهب سبيرمان . أما المعنى االصطالحي للموهبة فقد تطور تدريجياً عبر الزمن. فن أو نحوه

)Spearman, 1923 ( أن الموهبة تظهر من خالل ما يسمى بالذكاء العام إلى)g ( حيث يشير إلى

إلى ) g( الذكاء العام (Cattell, 1963)وقسم . القدرة العامة لتحقيق النجاح أو التفوق في مجاالت متعددة

القدرات المكتسبة من خالل " crystallized"واآلخر "fluid"األول عن طريق الجينات الموروثة : قسمين

 في دراستهم الشهيرة مفهوم الموهبة للداللة على )Terman & Fenton, 1921(و استخدم . علمالت

 .فأكثر وفق مقياس بينيه للذكاء أو أي مقياس مشابه 140األفراد ذوي الذكاء العالي ممن تصل نسبة ذكائهم 
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قدرة وسرعة حيث عرفت الموهوب بأنه ذلك الطالب الذي يتعلم ب) Hollingworth, 1937 (ثم تلته 

الذي تبناه المكتب الفدرالي   (Marland, 1982) وقد جاء تعريف.تفوق بقية زمالئه في مجال اهتمامه

األمريكي للتربية ليصبح أكثر التعريفات قبوالً وانتشاراً على مستوى العالم خاصة فيما يتعلق بالموهبة 

تم التعرف عليهم من قبل مختصين، والذين الذين يالمدرسية، حيث ينص هذا التعريف على أن الموهوبين هم 

يظهرون أو لديهم تميز ال يستوعبه التعليم العام مما يستلزم توفير برامج خاصة لرعاية وتنمية هذا التميز 

، الذكاء: قد يظهر هذا التميز في أحد المجاالت التالية. وتوظيفه بصورة مناسبة لخدمة أنفسهم ومجتمعهم

 . ، اإلبداع والتفكير اإلنتاجي، القدرات القيادية، والقدرات التصورية والفنيةالتحصيل األكاديمي

العلماء في مجال تربية الموهوبين بين المتشدد وبين المتساهل في تحديد من هو الموهوب على النحو   

لذكاء هناك من يرى أن الموهوب هو من يظهر تفوقا باهرا مستمرا في معظم المجاالت أو ما يسمى ا: اآلتي

وفريق آخر يرى أن ) (Terman, 1926 ، وهذا التوجه يعد األكثر تشدداً%1العام بما يشكل أعلى 

 1984 ،جابر (IQفي اختبارات الذكاء  135 -130الموهوب من يستطيع الحصول على درجة أعلى من

Burt , 1975; Hollingworth, 1937; Terman, 1947; (.وهبة  ويتجه فريق ثالث إلى اعتبار الم

تميز نسبي في مجتمع بعينه، وعليه، وبغض النظر عن نسبة الذكاء التي يتحصل عليها الطلبة، فإن 

من % 15وبعضهم أوصلها إلى  % 5 ـ 3الموهوبين هم أفضل طلبة المدرسة بحيث ال تتجاوز نسبتهم 

هم للموهبة ومنهم من يؤكد على التحصيل الدراسي كمحك م) Renzulli,1992 (ةالمجموع الكلي للطلب

وفريق رابع يركز على بعد آخر من أبعاد  .)1970 ،حسن؛ 1990الشخص،  (ووسيلة عادلة للتعرف عليها

 ;Guilford, 1967 (الموهبة أال وهو اإلبداع فيعرف الموهوب على أنه من يظهر قدرات إبداعية عالية
Torrance & Myers, 1970; .(. الموهوب على أنه من لديه ويتخذ فريق آخر موقفاً متساهالً بتعريف

 ,Coleman & Cross, 2005; Gardner (تميز ملحوظ في واحد أو أكثر من مجاالت الحياة
1997; Wallach, 1985; Witty, 1958 ; Whitmore, 1980.(   

  :االتجاهات الحديثة في مجال تربية الموهوبين

العقلية للموهوبين غير محددة، من المثبت علمياً أن الخصائص النفسية، االجتماعية، الشخصية، و

 (Aljughaiman, 2002)ومتداخلة، وال يمكن أن توجد كلها في أفراد محددين يفوزون بلقب الموهبة 

إن االتجاهات الحديثة في النظر إلى الموهبة على أنها . هذا ال يعني أن تمييز الموهوب أمر ال يمكن حدوثه

وبمعنى أدق، من األفضل تربوياً الحديث عن سلوك بعينه . نةسلوك وليست خاصية مطلقة يتمتع بها فرد بعي

  . على أنه داللة على موهبة في مجال محدد بدالً من وصف اإلنسان ذاته بأنه موهوب أو غير ذلك

خالل معظم القرن الماضي حددت الموهبة على أنها مفهوم أحادى البعد، وكانت نسبة الذكاء أكثر 

وقد كان وراء هذا اعتقاٌد بأن الذكاء مركب أحادى وأن نسبة الذكاء . ذا البعدالوسائل المستخدمة لتحديد ه

وأحياناً تستخدم درجات التحصيل ونسبة الذكاء لتحديد . تمثل مقياساً جيداً، وإن كان غير كاف، لتحديد الذكاء
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سبة الذكاء وفي كٍل، فإن درجات التحصيل تميل ألن تكون مرتبطة بدرجة كبيرة بن. األطفال كموهوبين

لقد طرأ تقدم كبير في تحديد معنى الموهبة مع نهاية السبعينات، حيث ظهرت إلى . وتقيس الشيء نفسه تقريباً

الوجود مجموعة دراسات علمية اتخذت منحى مختلف وجريء وذلك بنقل النظرة إلى الموهبة من كونها 

حصيل الدراسي إلى أنها قدرات متنوعة في مجرد قدرات عقلية يمكن تحديدها من خالل اختبارات الذكاء والت

من هذا المنطلق ذهب كثير من الباحثين . جوهرها، متعددة في دالالتها، مختلفة في مقاييسها وطرائق تمييزها

 ثمان (Williams, 1993, 1970)إلى محاولة تصنيف هذه القدرات إلى مكونات دقيقة فصنف وليامز 

، هذه الدراسات والنظريات (Guilford, 1967)مهارة  120ى مهارات تفكيرية وأوصلها قيلفورد إل

العلمية كانت نتيجة للحاجة الملحة لتغطية العجز والقصور في تمييز الموهوبين عن غيرهم الناتج عن 

هذه . االقتصار على استخدام المقاييس واالختبارات الموضوعية مثل مقاييس الذكاء واإلبداع والقدرات

ا تعطي إطاراً علمياً وقواعد أساسية يتم من خاللها فهم كنه الموهبة وأنواعها النظريات في مجموعه

  .وتقسيماتها على سبيل العموم ال الخصوص وفي ضوء خطوط عريضة دون تفصيل

التي ظهرت إلى الوجود من خالل جهود  Three Rings Theoryنظرية الحلقات الثالث 

 التابع له بعد دراسات طويلة ألعداد كبيرة من األفراد  وفريق البحث(Renzulli, 1986; 2003)رنزولي 

تعد نقلة نوعية -هذه النظرية تم تسميتها بـ الحلقات الثالث  -ذوي اإلسهامات اإليجابية العميقة في المجتمع 

هذه النظرية تفترض . في مجال تمييز الموهوبين وبالتالي نقلة نوعية لطبيعة البرامج التي يمكن تقديمها لهم

قدرات فوق : هذه الخصائص هي.  السلوك الذي يتسم بالموهبة هو نتيجة لتوفر ثالث خصائص لدى الفردأن

، (Creativity)، مستوى عال من اإلبداع (Above Average Ability)المتوسط في مجال محدد 

األفراد ) (Task Commitment/Motivationومستوى عال من اإلصرار وااللتزام ألداء عمل محدد

ذين يظهرون سلوكاً يتسم بالموهبة عادة ما تكون لديهم القدرة على الجمع بين هذه الخصائص الثالث ال

في هذه النظرية، وإن كانت تشترط ثالث . وتفعيلها للخروج بنتيجة باهرة في أحد المجاالت النافعة للبشرية

سلوك ناتج من التقاء هذه الخصائص قدرات لدى الفرد ليمكن تصنيفه موهوباً، إال أنها تركز على أن الموهبة 

  . الثالث بمستويات مرتفعة نسبياً

هذا التصور لطبيعة الموهبة ينقل النظرة إليها من أنها هبة عقلية أو جسمية يتميز بها أفراد محدودون 

 قادرون بفضل هذه الموهبة على تحقيق النجاحات المناسبة لقدراتهم دون مساعدة إلى أن الموهبة عقلية كانت

فوجود . أم جسمية بحاجة إلى رعاية واهتمام خاص ليتم استثمارها بصورة صحيحة إلى أقصى درجة ممكنة

قدرات عالية في مجال بعينة ال يكفي لتحقيق التميز، فالبد من وجود قدرات إبداعية يمكن تطويرها من خالل 

 الجيدة أن يحافظ على الدافع للعمل إضافة إلى ذلك، يمكن للمربي ذي الخبرة. برامج تنمية التفكير واإلبداع

ولعل من أهم ما يمكن الخروج به من هذه النظرية أن هناك طالباً في صفوفنا الدراسية ينظر . واإلنجاز عاليا

إليهم على أنهم ذوو قدرات محدودة أو إنجازات ال تذكر هم في الحقيقة أصحاب مواهب متعددة ينقصها 
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مواهب إلى الوجود لتنطلق فتضيء سماء األمة بإنجازات ال يمكن لمسات من مرب ناضج ليخرج بهذه ال

  . حصرها

 التي تعد من أكبر (Gardner, 1997) برزت خالل الخمسة عشر سنة األخيرة نظرية قاردنر 

  أطلق على هذه النظرية اسم الذكاءات المتعددة . صيحات التربية الحديثة فيما يتعلق بالذكاء والموهبة
(Multiple Intelligences) . هذه النظرية خرجت إلى الوجود نتيجة ألبحاث متعمقة في مجال العقل

من الممكن ألي فرد أن . هذه النظرية تفترض أن هناك ثمان أضرب من الذكاء. البشري الطبي والنظري

لفظي الذكاء اللغوي أو ال: هذه األنواع الثمانية هي. يكون صاحب موهبة في واحد أو أكثر من هذه األنواع

Verbal-Linguistic Intelligence حيث يظهر هذا النوع من الذكاء في القدرة على استخدام ،

اإلقناع، : ومن أمثلة هذا النوع من الذكاء قدرات. المفردات اللغوية في مواقف متعددة وألهداف متنوعة

يزين في هذا النوع من الذكاء عادة ما تجد أن األفراد المتم. المناظرة، رواية القصص، إنشاء الشعر، الكتابة

يعشقون اللعب بالمفردات على سبيل الدعابة كما أنهم متقنين في عمليات التشبيه والتمثيل والتوصيف 

 Logical-Mathematicalالذكاء الرياضي المنطقي . ويقضون أوقات طويلة في القراءة بال ملل
Intelligence :األفراد المتميزون . ي العلوم الطبيعية والرياضياتهذا النوع من الذكاء يعد أساساً للتميز ف

في هذا المجال عادة ما يركزون على المنطق، لديهم قدرة عالية في الوصول إلى المتناغمات، لديهم قدرة 

وعادة ما تجد . على إيجاد العالقة بين األسباب والنتائج، لديهم قدرة ورغبة عارمة في تنفيذ التجارب العملية

المتميزين في هذا النوع من الذكاء يميلون إلى طرح التساؤالت واالفتراضات ويعشقون وضعها أن األفراد 

يتضمن هذا النوع قدرات غير :  Spatial Intelligenceالذكاء الفضائي أو التصوري. تحت االختبار

لقدرة على تحويل الفرد هنا لديه ا. عادية على تصور المشاهد أو الصور من خالل الحديث اللفظي أو الكتابي

فهو قادر من خالل استخدام الخيال على صنع أو . المكتوب أو حتى المحسوس انفعالياً إلى صورة مرئية

الرسامون، المصورون، المهندسون، : أوضح األمثلة للمتميزين في هذا المجال. إعادة تكوين وضع قائم

تضمن القدرة على التلحين واإلحساس وي: Musical Intelligenceالذكاء التناغمي . ومهندسو الديكور

الفرد القادر على تحويل الكلمات العابرة أو القصائد إلى أصوات متناغمة مع القدرة على . بالتناغم الصوتي

من أمثلة األفراد المتميزين . تمييز الجمال أو الخلل في ذلك، هو في الغالب يتمتع بذكاء موسيقي أو تناغمي

 Bodily-Kinestheticالذكاء الجسدي أو الحركي . لمنشدون، والموسيقيونالقراء، ا: في هذا المجال
Intelligence :هذا النوع من الذكاء يتيح . وتتضمن القدرات المتعلقة باستخدام الجسد بصورة فائقة للعادة

اب ومن األمثلة على أصح. لصاحبه أن يتحكم بنوع من السهولة والخفّة بالمواد المحسوسة أو بحركات جسمه

 Interpersonalالذكاء االجتماعي . الرياضيون وأصحاب ألعاب خفْة اليد: هذا النوع من الذكاء
Intelligence : يتضمن هذا النوع من الذكاء قدرات على فهم أطباع اآلخرين النفسية واالجتماعية بل

الجيد مع أصناف متعددة هذا النوع من الذكاء يتيح لصاحبه فرصة التعايش . وحتى العقلية بحساسية وشفافية

غالبا ما يكون األفراد المتميزون بهذا النوع من الذكاء أفراد يألفون ويؤلفون، أفراد قادرون على . من البشر
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المدراء المتميزون، : من أمثلة المتمتعين بهذا النوع من الذكاء. التعامل مع ردات فعل المقابل ببراعة فائقة

الذكاء النفسي الداخلي . و القدرة على العمل الجماعي على وجه العموماألطباء النفسيون، واألفراد ذو

Intrapersonal Intelligence : ويتضمن القدرة على فهم اإلنسان نفسه من الناحية النفسية واالنفعالية

هم أصحاب هذا النوع من الذكاء غالبا ما يفضلون العمل منفردين كما أن لديهم ثقة كبيرة في قدرات. والعملية

تتيح هذه القدرة لصاحبها االختيار المناسب لنوعية العمل واالتجاه الذي يتناسب طبيعته . على فهم األمور

الذكاء . أغلب من تم تصنيفهم في هذا النوع من الذكاء هم من القادة العالميون. النفسية واألهداف المناسبة له

عامل بصورة متميزة مع الطبيعة  ويتضمن القدرة على الت: Natural Intelligenceالطبيعي 

 . تحديد الفروقات والتشابهات بين الحيوانات والنباتاتو، اتها وأنواعهاتصنيفوالمخلوقات الحية األخرى ب

هذه النظرية على بساطة محتواها يعدها كثير من التربويين المحدثين واحدة من أعظم اإلسهامات 

داً جلياً للبرامج التي تنتهج استخدام مقاييس الذكاء العام وحدها التربوية في هذا العصر، كما أنها توجه انتقا

كما أن وعي المعلمين بها يساعدهم . للتعرف على الموهوبين لما في ذلك من تجاهل للقدرات األخرى المهمة

 .على تفهم قدرات طلبتهم بصورة أفضل والتعامل معهم بإيجابية تسهم في تعزيز مواطن القوة لديهم

ظرية قاردنر السابقة الذكر تتحدث عن تصنيف الذكاء وأحوال الناس فيه، فإن هناك نظريات كما أن ن

ذهبت إلى أبعد من ذلك لتضع تفصيالً أكثر في اختالف الناس في آلية التفكير وخطواته، وتميز بعضهم في 

 بين جمع كبير من فمن أوائل الذين أفردوا تصنيفاً للقدرات المهمة التي تتوزع. بعض مراحله دون األخرى

 Thinking)الذي خرج بتصنيف سماه مهارات التفكير )  (Taylor, 1978, 1988تايلور : البشر
Talents) .الذكاء التحصيلي، التفكير اإلنتاجي، الذكاء االجتماعي، : القدرات التسع التي ذكرها تايلور هي

يط، التطبيق، العالقات اإلنسانية، القدرة على قدرات التخمين والتوقعات، قدرات اتخاذ القرار المناسب، التخط

 يساعد فهم هذه النظرية .هذا التصنيف يلفت االنتباه إلى ضرورة تعرف قدرات الفرد ككل. استغالل الفرص

بتطبيقاتها العملية المعلمين على حسن توجيههم لقدرات الطلبة ومهاراتهم العقلية بما يعزز مواطن القوة 

  .ديهمويعالج مواطن الضعف ل

 الذكاء مجال في الباحثين أكبر أحد - )(Sternberg, 1977, 1985, 1988, 2000 ستيرنبرغ

 من لمجموعة الجودة عالية ذاتية إدارة عملية أنها للموهبة تعريفه في ينطلق ـ الحديث العصر في والموهبة

 بأنه السلوك وسم يمكن حتى عال مستوى على قدرات ثالث وجود تشترط النظرية هذه. العقلية القدرات

 اإلبداع ،)Analytic Intelligence( التحليلي أو المنطقي الذكاء: هي الثالث القدرات. موهوب

Creativity)(، التطبيقي والذكاء (Practical Intelligence) .هذه من مزيج لديهم الناس معظم 

 الثالث القدرات هذه وجود هو ستينبرغ رأي حد على الموهبة يصنع ما ولكن متفاوتة بنسب الثالث القدرات

 على القدرة هي هنا الموهبة. المناسب الوقت في منها أيا استخدام على القدرة مع الفرد لدى عالية بنسب

 قادر اإلبداعية القدرات من عال مستوى بامتالكه الطالب إن. بفاعلية الثالث القدرات لهذه المتوازنة اإلدارة
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 قدرات إلى حاجة في فهو لذا. الجودة متواضعة أفكاراً إلنتاج معرض أنه كما الجودة عالية أفكاراً إنتاج على

 حيز إلى األفكار نقل أن منطلق ومن. فاعلية أكثر لتكون أفكاره تقويم ثم ومن تقييم على تعينه عالية تحليلية

 التطبيقي الذكاء من عالية قدرات إلى بحاجة الموهوب فإن الجيدة؛ األفكار توليد عن أهمية يقل ال أمر التنفيذ

 األفكار تسويق في عالية قدرات يتطلب الذي األمر وهو عملي برنامج إلى األفكار هذه ترجمة من ليتمكن

 ألهمية واضحة صورة تعطي النظرية هذه. لتنفيذها عملي تصور وضع ثم ومن بجدواها اآلخرين وإقناع

  . موهوببال وسمه يمكن الذي السلوك تحقيق في عامل من أكثر تكامل

النظرية الثالثية تفترض أن الطفل الموهوب يتميز بقدراته العقلية التحليلية العالية وهي غالباً ما تكون 

فطرية قابلة للنمو والتطور، لذا فهو بحاجة ماسة إلى فرص متنوعة لتطوير قدراته العقلية على اكتساب 

 النظرية أن الذكاء يمكن تنميته، وأن الطفل تفترض هذه. المعرفة، والتحكم في أسلوب التفكير الذي يتبعه

. الموهوب بحاجة إلى أن تتاح له الفرصة لتنمية القدرات الثالث التي حددها ستيرنبرغ في مواقف متعددة

القدرات العقلية التحليلية يجب أن تترجم إلى الخروج بمواقف جديدة على أن تكون قابلة للتكيف أو تكييف 

  .أكبر  لقدرات الطفل في مجتمعهالبيئة المحيطة لتفعيل 

وعليه  . أن الموهبة استعداد فطري، والتفوق نتاج هذا االستعداد(Gagne, 1991; 2003)ويرى 

ية، إبداع عام، قدرات ذكاء ذهنيفقد وضع أنموذجاً يفسر فيه الموهبة على أنها استعداد داخلي يتمثل في 

منها بحاجة إلى مجموعة عمليات تسهم في ترجمتها ، جميعها أو بعض مهارات جسمية، ومهارات اجتماعية

 التعرف على ، ومدىعائلة والمدرسة متمثلة في المؤثرات بيئيةإلى تفوق ملموس، هذه العمليات تتكون من 

هذه العمليات تسهم في ترجمة . داخلية دوافع واتجاهاتوميول  تتمثل في داخليةة، ومؤثرات موهبطبيعة ال

 .جال أو أكثرالموهبة إلى تفوق في م

من خالل النظريات السابقة وغيرها من االتجاهات الحديثة في النظر إلى الموهبة، أصبح التأكيد اآلن 

أكثر مما مضى على دور المعلم في تهيئة فرص النمو المتوازن اإليجابي للطلبة الموهوبين وتعزيزها 

 . وتوجيهها بما يخدم المصلحة الفردية للطالب والمصلحة المجتمعية

  :الطلبة الموهوبون في الصفوف الدراسية: ثانياً

 وآخرون، النافع( غيرهم عند عنها واالجتماعية والنفسية الذهنية الموهوبين الطلبة حاجات تختلف

 خاصة فئة فهم. (Renzulli, 1992; Whitmore, 1980; Maker, 1985   ;2001/هـ1421

 من الفئة هذه حرمان يؤدي وقد األخرى، الخاصة اتللفئ الحال هو كما وحاجاتها تتناسب رعاية تستحق

 على وإنما فحسب الطلبة مواهب على ليس ظلم وقوع إلى وحاجاتها وقدراتها تتناسب رعاية في حقوقها

إن الرعاية التي يحتاجها الطلبة الموهوبون أكبر ) . .Davis & Rimm, 2004 ( ومستقبلها األمم حاضر

دراتهم العقلية والمعرفية، بل تتجاوز إلى توفير خدمات إرشادية واجتماعية من مجرد المساعدة على تنمية ق
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ونفسية عدها عدد غير قليل من المربين أساس للنمو الذهني اإليجابي الستثمار طاقاتهم وقدراتهم لمصالحهم 

 ). Silverman, 1997-2004 (الفردية والمجتمعية بشكل فاعل

ساعدة الطلبة، جميع الطلبة، على التعرف على قدراتهم إن من أبرز أهداف التربية الحديثة م

والمجاالت األكثر مناسبة لمستقبلهم العلمي والمهني وتقديم خبرات متنوعة لرعاية تلك القدرات والطاقات في 

 ,Feldhusen & Treffinger)نطاق يصل فيه الطالب إلى مستوى مرتفع من تحقيق الذات والتميز 
 تنطلق في األساس من هذا المبدأ حيث االعتراف بحق الطلبة الموهوبين في تربية الموهوبين. (1980

الحصول على برامج تربوية وأساليب تدريسية وفرص تعليمية ترعى هذا التفوق والتميز رعاية تكاملية 

 . تتابعية

من المتعارف عليه أن الطالب الموهوب يتمتع بمجموعة من القدرات العقلية التي يتفوق بها على 

أقرانه، ووجوده في الصف العادي يجعل من فرص مراعاة هذه القدرات العالية محدودة في ظل تركيز 

المنهج العام على الشريحة األكبر عدداً في البيئة المدرسية والتي غالبا ما تظهر حاجة أكبر لتعلم المهارات 

اجات الطالب الموهوب العقلية األساسية والمحتوى العلمي المحدد سلفاً، مما يضطر المعلم إلى تجاهل ح

بحجة تمكنه من المقدار العلمي المقرر لجميع الطلبة في فترة زمنية محددة وهو األمر الذي يجعل من معظم 

  . األوقات التي تقضيها هذه الفئة من الطلبة في المدرسة قليلة ومحدودة الفائدة

ي الصفوف العادية وتحتاج من وقد تعرضت دراسات عديدة لخصائص الموهوبين والتي قد تظهر ف  

تعرف هذه . المعلم يقظة ووعي بمتطلبات تعزيز اإليجابي منها وحكمة في التعامل مع ما قد يبدو سلبياً

يشترك الموهوبون مع . الخصائص يساعد المعلم على التعرف عليهم، ومن ثم تقديم الرعاية المناسبة لهم

هم أكبر، كما أن مجموع هذه الخصائص ال يمكن تواجده غيرهم في كثير من الخصائص إال أن وضوحها لدي

في طفل موهوب مهما عظمت موهبته، وتزداد مؤشرات احتمالية وجود موهبة عالية بزيادة نسبة توافرها 

ويمكن إجمال أبرز ما توصلت إليه الدراسات العلمية فيما يتعلق بخصائص الموهوبين   .لدى الفرد

 إلى ) Terman,1925 (دراسة تيرمانأشارت : عية واللغوية على النحو اآلتيالعقلية، واالنفعالية واالجتما

القراءة المبكرة، الثروة اللغوية، الرياضيات : أن األطفال الموهوبين لديهم قدرات أفضل من غيرهم في

 إلى وجود ثالث خصائص )(Van Tassel-Baska, 1998 أشارت .العلوم األدبية، العلومالسببية، 

 أن )Walberg, 1988( وأشارت دراسة والبرغ .النضج المبكر، التركيز، والتعقيد أو التعددمشتركة هي 

األطفال الموهوبين متعددو المهارات، قدرات عالية في التركيز، مثابرون، قدرات عالية في التواصل اللفظي، 

لون، يتمتعون بالجاذبية يتمتعون بنسبة ذكاء مرتفع نسبياً، أصحاب قيم عالية، لديهم حساسية مفرطة، متفائ

طالباً وطالبة إلى أن الموهوبين علميا لديهم خصائص  771 كما أشارت دراساته على أكثر من .والشعبية

لديهم ميول إلى القراءة أكثر من غيرهم، لديهم ميول مبكرة إلى األدوات الميكانيكية : مشتركة من أهمها

ون وذوي نفس طويل في العمل في شيء محدد، ينجزون والعلمية، يركزون على التفاصيل الدقيقة، مثابر
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مهامهم الدراسية بسرعة فائقة، لديهم ميول إلى الخيال وحب االستطالع، ولديهم رغبة دائمة في التعبير عن 

لديهم اهتمامات نحو إيجاد األفكار أكثر من إيجاد : ومن جهة أخرى، وجد أنهم. أفكارهم بطريقة إبداعية

والبرغ  كما وجد. هم أقل في النشاطات العامة، لديهم صعوبات في تكوين صداقات حميمةاألصدقاء، مشاركات

في حياتها الخاصة والعامة خاصة منها المدرسية، هو توفير فرص  أن من أهم عوامل نجاح عينة الدراسة

 لها فضل لالستقاللية الفردية وحرية التعبير عن الرأي كعامل مشترك بين المدارس التي شعر طلبتها بأن

وتوصل .  كما أشارت إلى أن والديهم ومعلميهم كانوا يظهرون توقعات إيجابية واضحة.كبير في نجاحاتهم

)Frasier & Passow ,1994 ( إلى أن الموهوبين باختالف خلفياتهم الثقافية والعلمية يعبرون عن

دة في التعلم، ميول متعمق في مجال رغبة شدي: استعداداتهم العقلية العالية من خالل إظهار المؤشرات اآلتية

محدد، قدرة عالية في استخدام الرموز والكلمات واألرقام والتواصل، قدرة عالية على تحسس وحل 

 . المشكالت، ذاكرة جيدة من المعلومات، سرعة في فهم األفكار الجديدة، القدرة على توليد أفكار جديدة

 1985عبد السالم على سعيد : (لى سبيل المثالكما أيدت دراسات عديدة السمات أعاله منها ع
Clark, 1997; Colangelo & Davis, 1991; Coleman & Cross, 2005; Davis & 
Rimm, 2004; Gilliam, Carpenter, & Christensen, 1996; Khatena, 1992; 
Piirto, 1999; Renzulli et al., 2002; Rogers, 2001; Sternberg & Davidson, 

1986; Swassing, 1985; Tannenbaum, 1983).  وبالمقابل لدى الموهوبون سمات شخصية

، تجاهل مسئوليات اآلخرين،  المقاطعةةكثر، ج اآلخرينازع، تعمد إ المللةسرعيمكن اعتبارها سلبية مثل 

رفض العمل مع ،  التعليماتإتباع ، عدمتذمر من روتين الصف، التالعب بالمناقشة، ال للبروزيسعال

يتحدى ، قليل الصبر مع اآلخرين،  من اآلخرينيةسخر، الح للكبار بطريقة غير الئقةيصح، التاآلخرين

 ,Clark, 1997; Davis & Rimm, 2004; Davis)  متمرد على المعتقدات والتقاليد، السلطة
2006; Laffoon, Jenkins-Friedman, & Tollefson, 1989; Whitmore, 1980).   

أن األطفال الموهوبين في الصفوف العادية التي ال ) Johnsen, 2004(ونسون وتؤكد الباحثة ج

يمارس فيها المعلمون استراتيجيات تفريد التعلم المبني على القدرات غير قادرين على إبراز سماتهم 

كما أن السمات السلبية . وخصائصهم التي تميزهم عن غيرهم وبالتالي ال يجدون الرعاية التي يستحقونها

ومن هنا تبرز أهمية تزويد . تعاظم لديهم مما قد يفقدهم حب معلميهم وبالتالي يخسرون حب المدرسةت

المعلمين أثناء تكوينهم األكاديمي وتطويرهم المهني بأساليب التعرف على الموهوبين ورعايتهم وفق أساليب 

  .علمية ومنهجية سليمة

 إلى بحاجة بذلك فهم العادية، الصفوف في ةميالتعلي أوقاتهم معظم الموهوبون األطفال يقضي وحيث

 ةالتعليمي احتياجاتهم لتلبية "curriculum differentiation" المنهج بتنويع يسمى ما أو التعلم تفريد

 ,Van Tassel-Baska( حولهم من الطلبة مستوى أو الزمني العمر حدود في وليس العقلية قدراتهم وفق
 للطلبة والشخصية ةالتعليمي الخصائص فهم على المعلم قدرة على ولىاأل بالدرجة يعتمد والذي )2002
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 بآليات وعي لديه يكون أن إلى حاجة في المعلم. سابقاً منها بعض عن الحديث سبق التي الموهوبين

 لعملية الختامي والمنتج التعلم، بيئة التعلم، وآليات المعرفي، المحتوى مستوى على المنهج تنويع وإجراءات

 مفيدة أيضاً أنها إال الموهوبين، األولى بالدرجة تخدم كانت وإن اإلجراءات هذه. (Maker,2005) مالتعل

 عرض طريقة في التنويع خاللها من للمعلم يمكن إذ وقدراتهم مستوياتهم اختالف على الطلبة لبقية جداً

 حيث والحقائق التفصيلية اتوالمعلوم والمفاهيم األفكار مستوى على فيه التعمق ودرجات المعرفي المحتوى

 الطلبة يشجع بما المحتوى، تنظيم وإعادة المنهج، ضغط المعرفي، التسريع أسلوب طريق عن ذلك يتم

 فيه يتساوى مشترك رسم وفق وليس وحاجاتهم وميولهم قدراتهم مع يتوافق بما المنهج في قدماً للمضي

  . التعلم وسريع ومتوسط ضعيف

وعي أيضاً بطبيعة بيئة التعلم المناسبة لنمو قدرات الطلبة الموهوبين يجب أن يكون لدى المعلم 

الطلبة الموهوبون يتعلمون بصورة أفضل في البيئة التي تجعل من الطالب هو محور العملية . بصورة طبيعية

ات التعلمية، مشجعة على البحث والتقصي الفردي والجماعي واالستقاللية في الرأي، قليلة االنتقادات، خبر

التعلم مرتبطة بالبيئة المحيطة، مشجعة على األسئلة المتعمقة والغريبة، مشجعة على النمو الشخصي والتفكير 

  ). Davis, 2006; Diezmann & Watters, 1997 (اإلبداعي

 ، بعد استعراض عدد كبير من (Van Tassel-Baska et al., 1988)وتوصلت دراسة 

الدراسات العلمية حول المناهج الفعالة للموهوبين والمفيدة في الوقت نفسه لبقية الطلبة، إلى أن تنويع المنهج 

:  من خالل ثالث طرق رئيسة هيةيمكن أن يستجيب للحاجات المتنوعة لقدرات الطلبة وخصائصهم التعليمي

بة الموهوبين على إتقان المهارات األساسية من خالل االختبارات القبلية وإعادة تنظيم محتوى مساعدة الطل

الثانية؛ إتاحة الفرصة للطلبة لالنخراط في مناشط تحديد . المنهج تبعاً لمهارات أعلى ومفاهيم أكثر تعمقاً

ثالثة، توفير فرص للطلبة ال. مواطن الخلل وحل المشكالت بطرق إبداعية ومناشط بحثية متدرجة الصعوبة

من خالل التركيز على " systems of knowledge"للتعمق في موضوعات تتطلب روابط معرفية 

  .    األفكار والمسائل متشعبة العالقة

تقديم منهج تعلمي يتوافر فيه سمات التماسك والتحدي لجميع الطلبة بما فيهم الموهوبين مهمة ليست 

 جيداً للمعلم للقيام بهذه المهمة، ويمكن أن يكون هذا اإلعداد في مرحلة اإلعداد باليسيرة، وتتطلب إعداداً

 .األكاديمي قبل الخدمة، ومن الضروري التدريب عليه في مرحلة اإلعداد المهني بعد الخدمة

  تربية الموهوبين وتكوين المعلم: ثالثاً

 :اإلعداد األكاديمي

مدرسة القادر على تعرف مواهب الطلبة وتقديم الرعاية يعد معلم الصف العادي أول المهنيين في ال

ويعد ترشيح ).  &2002Barbe, ;1981    Friersonأبو عوف، (المناسبة لها لقربه وكثرة احتكاكه بهم 
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المعلمين لألطفال الموهوبين أحد اإلجراءات المهمة المستخدمة على نطاق واسع عند تحديد الطلبة الموهوبين 

ويرجع سبب انتشار هذا . رسهم لاللتحاق بالبرامج والخدمات اإلثرائية الخاصة بالموهوبينالذين ترشحهم مدا

األسلوب في التعرف على الموهوبين إلى أن الطلبة الموهوبين يتميزون عن أقرانهم العاديين بمجموعة من 

ت الذكاء التقليدية أو الخصائص المعرفية والدافعية والشخصية التي قد ال يتم التعرف عليها من خالل اختبارا

، ولما كان المعلمون هم األكثر معايشة (Gross, 1999; Renzulli, 2005)االختبارات التحصيلية 

للطلبة أثناء سنوات دراستهم كانوا هم األقدر على الحكم على قدراتهم واستعداداتهم، والتعرف على األطفال 

مراحل العمرية والدراسية المختلفة، ولذا كان من المنطقي الذين يظهرون نبوغاً مبكراً مقارنة بأقرانهم في ال

أن تؤخذ مالحظات وتقديرات المعلمين والمعلمات في االعتبار عند عملية التعرف على الطالب الموهوبين 

  .الذين يحتاجون إلى برامج وخدمات تربوية تتخطى تلك التي تقدمها المدارس في برامجها العادية

يات البحث في هذا المجال سواء في البيئات األجنبية أو العربية قد أكدت فعالية وعلى الرغم من أن أدب

استخدام ترشيحات المعلمين في التعرف على الطالب الموهوبين ودوره المهم في تقديم الرعاية المناسبة لهم، 

 خاصة (e.g., Neber, 2004)إال أن قدرة المعلمين على تحقيق ذلك تتعرض للتشكيك من قبل الباحثين 

عندما ال يتوافر في المدرسة متخصص في برامج الموهوبين، أو عندما يكون المعلمين غير مدربين أو ليست 

أن معلمات (Gross, 1999)لديهم خبرة كافية بخصائص وسمات األطفال الموهوبين، وقد الحظ جروس 

 أي تدريب أثناء الخدمة على رياض األطفال الالتي لم يتلقين معلومات مسبقة في إعدادهن األكاديمي أو

خصائص األطفال الموهوبين كن يملن إلى المبالغة في تقدير قدرات األطفال الذين يظهرون تعاوناً داخل 

  .الفصل ويسعون إلى إرضاء المعلمات

وربما كانت أكثر المشكالت ارتباطاً بعملية ترشيحات المعلمين تكمن في عدم وجود مفهوم صحيح 

لمين وعدم إلمامهم بالسمات والخصائص التي ينبغي أن يوجه إليها االنتباه عن تحديد هؤالء للموهبة لدى المع

 Slabbert, 1994; Torrance)الطلبة، وعدم تدربهم على مالحظة السلوك الموهوب بشكل موضوعي 
& Safter, 1986; Smutny,1997; 2000)، وقد أكد العديد من الباحثين على حقيقة أن الدراسة 

اديمية والتدريب المكثف أثناء الخدمة حول تعليم الموهوبين وتوفير قوائم تشتمل على السمات المميزة األك

 من خالل زيادة وعيهن بمؤشرات الموهبة وبالتالي تقديم لألطفال الموهوبين يساعد على زيادة كفاءة المعلمين

 ,Hill 1992; Silverman, Chitwood, & Waters)الرعاية المناسبة لهم في الصف العادي
1986; Pardeck, Pardeck, & Callahan, 1990) . ًدراسة تالل وهذا ما أكدته أيضا)Tlale, 

من أن دور المعلم مهم في التعرف على الموهبة، كما أظهرت الدراسة أيضاً ضرورة تدريب  (1991

  .ف على الموهوبينالمعلمين على كيفية بناء بيئة تعليمية مناسبة إلظهار الموهبة ومؤشرات التعر

حيث أشارت إلى أن معلم الصف ) John & Arthur, 1989(ويؤيد ذلك دراسة لجون وآرثر   

الدراسي العادي أفضل من يستطيع التعرف على الطالب ذي القدرة العالية أو الموهبة الخاصة إذا تم إعداده 
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 الموجه إلى مقدرة المعلم على حيث أشار إلى أن النقد ) Cropley, 1994(ومع هذا المعنى يتفق . لذلك

تحديد األطفال الموهوبين ورعايتهم بسبب عدم معرفتهم المسبقة بخصائص الموهوبين وعد تلقيهم شيئاً من 

. ووجد أنه عندما يتوفر للمعلم التدريب المناسب فإن قدرته على ذلك تصبح أكثر جودة. التدريب في ذلك

ألنهم قد : ر المدربين جيداً يخطئون مرتين، األولىأن المعلمين غي) Gallagher, 1975(ويشير 

قد : يختارون أطفاالً يعتقدون أنهم من فئة الموهوبين ثم تثبت نتيجة االختبارات العقلية عكس ذلك، وثانيا

يستبعدون من فئة الموهوبين أطفاالً ثم تبين االختبارات أنهم فعالً موهوبون وهذا خطأ أبلغ خطراً من الخطأ 

أن التوقعات غير الدقيقة التي يبديها المعلمون نحو المتفوقين ) Whitmore, 1980(يرى وايتمور و. األول

أو الموهوبين تنشأ أساساً من عدم فهم لطبيعة الموهوبين وحاجاتهم وأن ذلك يعرض هؤالء الطالب لكثير من 

  ). 1990الشخص، . (المشكالت األكاديمية والنفسية

 & Bermudez(ربية الموهوبين برامج تكوين المعلم ما وجده ومما يؤيد أهمية تضمين ت  
Rakow, 1990  ( في دراسة حول تحليل مالحظات المعلمين إلجراءات التعرف على الطلبة األسبان

المتفوقين والموهوبين المهرة في اللغة اإلنجليزية، من أن المعلمين في حاجة إلى تدريب جيد حتى يستطيعون 

أن المعلمات غير قادرات على التعرف ) 1988(وقد وجد مصطفى كامل . ين ورعايتهمالتعرف على الموهوب

على الطلبة المبدعين وفق مقياس تورانس ألسباب من أهمها عدم فهمهن لطبيعة الطفل المبدع وخصائصه 

أنه بتدريب المعلمين لمدة عشرة أسابيع على أساليب التعرف ) Lethbridge, 1986(وقد وجد . السلوكية

على الموهوبين وسماتهم الشخصية وسبل تقديم الرعاية التربوية المناسبة لهم، أظهروا مقدرة جيدة ونجاحاً 

  . كبيراً في التعرف على الموهوبين وتقديم الرعاية المناسبة لهم

من أعضاء هيئة التدريس في ) 62( التي استطلع من خاللها آراء (Mack, 1987)وفي دراسة   

طالباً جامعياً في مرحلة التطبيق الميداني حول مدى أهمية وجود مقررات ذات ) 388(الجامعات، وعدد 

عالقة بالموهبة واإلبداع في برنامج تكوين المعلم، حيث أسفرت نتيجة هذه الدراسة عن اتفاق الطلبة مع 

 المعلم إذا أعضاء هيئة التدريس على أهمية تضمين مقررات ذات عالقة بالموهبة واإلبداع في برنامج تكوين

وإلى ذلك أيضاً أشارت . ما أريد للمعلمين رعاية مواهب طلبتهم وخلق بيئة إبداعية في فصولهم الدراسية

 إلى أهمية تضمين مقررات ذات عالقة بالموهبة واإلبداع في برنامج تكوين المعلم، (Kay, 1998)دراسة 

 بعض البرامج المساندة التي تمارس فيها إضافة إلى أهمية أن يمارس الطلبة في مرحلة اإلعداد الجامعي

مناشط متنوعة لرعاية الموهوبين من الطلبة الجامعيين، حيث أن ذلك سيبني لديهم قناعات في مرحلة تكوينهم 

األكاديمي بأهمية رعاية الطلبة الموهوبين والمبدعين كما سيقدم لهم نماذج حية يقتدون بها في مسيرتهم 

 بتأكيده على أن تدريس الطلبة من خالل Sternberg,) (1996ؤيده ستيرنبرغ وهو ما ي. المهنية الحقاً

  .القدوة والممارسة أكثر عمقاً وأثراً من التعليم النظري منفرداً
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إلى مجموعة من الكفايات المهمة ذات العالقة ) Jenkins-Friedman, 1984(وقد توصل   

يمكن تلخيصها في  لمعلم إلى تكوينها لدى المعلمبتربية الموهوبين التي يفترض أن تسعى برامج تكوين ا

االستمتاع بالعمل مع الطلبة من ذوي القدرات العقلية المرتفعة، عدم االقتصار في تدريسهم على ما هو : اآلتي

متوافر في الكتاب المدرسي أو في المدرسة بل يبحثون دائماً عن توفير فرص للطلبة للتعرف على مواد 

  . افية، التعمق في فهم التخصص األكاديمي ومواكبة الجديد فيهومعلومات وخبرات إض

استعرض نتائج مجموعة متنوعة من األبحاث العلمية التي ) Feldhusen, 1997(وفي دراسة 

الحظ . تحدد السمات الشخصية والمهنية التي يجب توافرها في المعلم الذي يتعامل مع الموهوبين

Feldhusenخصية والمهارات المهنية وحاول تحديد الخصائص تحت هذين  العالقة بين السمات الش

 إلى بعض Feldhusenوقد خلص . المحورين كأساس يهتدى به لتحديد محتوى البرنامج التكويني للمعلم

القدرة على تصور وجهة نظر الطلبة، القدرة على تحفيز التعلم الذاتي، التنظيم، : المهارات المهمة مثل

  . مراعاة الفروق الفرديةالمرونة، القدرة على 

إلى ضرورة أن يتضمن برنامج تكوين المعلم مهارات ذات ) Towers, 2001(وتشير دراسة 

عالقة باالنفتاح إلى خبرات اآلخرين، النمو الشخصي المستمر، االنشراح النفسي، اإلبداع، االستمتاع بالتفكر 

ة الستنتاج معان جديدة خاصة بهم من خالل في األسلوب الذي يفكر به الطلبة، الميول إلى تشجيع الطلب

المنهج، مشاركة الطلبة في تعلمهم واستكشافاتهم، القدرة على التمييز بين المهم وغير المهم، التعمق العلمي 

في مجال التخصص األكاديمي، التمكن من أساليب التدريس الفعال، الربط بين معلومات المجاالت العلمية 

  .  ويشرك الطلبة بفاعلية في عملية التعلمالمختلفة بطريقة جذابة،

في دراسة حالة ) Wendy, 2001(، توصلت )(Feldhusen, 1997وفي تعزيز لما أكد عليه 

الطالب هو محور العملية التعليمية، : قامت بها إلى نتيجة مفادها أنه يجب مراعاة بناء السمات المهنية اآلتية

  .نفتح في فكره، يتقبل الطلبة، مرنمستقل يسعى إلى تطوير نفسه باستمرار، م

إلى محاولة استكشاف أبرز السمات الواجب توافرها في المعلم من خالل ) Mills, 2003(سعى 

أشارت نتائج هذه الدراسة إلى االنفتاح الفكري والمرونة، . طالباً موهوباً 1247معلماً و  63استطالع آراء 

لقدرات العقلية يلعبان الدور األكبر في النجاح العملي مع إلى أن السمات الشخصية وا هذه الدراسة تشير

  .الموهوبين

للتعامل اإليجابي مع  االستطالعية حول سمات وكفايات المعلمين) Chan, 2001(وفي دراسة 

الموهوبين في هونغ كونغ توصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن السمات والكفايات التي تم التوصل إليها من 

وقد خلص الباحث إلى قائمة . اسة جديرة بأن تراعى عند اإلعداد لتنفيذ برامج تدريبية للمعلمينخالل هذه الدر
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ارتفاع الذكاء، الثقافة العامة، : سمة وكفاية مرتبة حسب األهمية، وقد جاء على رأس القائمة 39مكونة من 

 .ع الطلبة الموهوبينالمثابرة وحب اإلنجاز، الحماس لمجال الموهوبين، التواصل اإلنساني الجيد م

  :برامج التطوير المهني

ال تختلف عملية إعداد وتصميم البرامج التدريبية في مرحلة التطوير المهني عنها في عملية إعداد 

وتصميم البرامج األكاديمية، ولكن الفارق الرئيس بينهما يتمثل في األهداف الرئيسة لكل نوع من هذه 

ف غالبا إلى تزويد الطالب بمعارف عامة تتعلّق بإعداده للحياة العامة بمختلف فالبرامج التعليمية تهد. البرامج

جوانبها وتزويده كذلك بمعارف ومهارات تتعلق بميدان مهنة معينة يستطيع الطالب بعد تخرجه أن يقوم 

 ما تهدف إلى أما البرامج التدريبية فإنها غالباً. بأنواع عديدة من األعمال داخل المجال التعليمي الذي أعد له

وبهذا . إعداد المتدرب ليقوم بعمل محدد بعد تزويده بالمعارف والمهارات الالزمة للقيام بذلك العمل المحدد

السيف، (يمكن القول بأن هدف البرامج التعليمية عام شامل وهدف البرامج التدريبية خاص ومحدد 

 ). 1987/هـ1407

دراسة علمية  200استعرضت أكثر من والتي ) Joyce & Showers, 1980(تضع دراسة 

تتعلق بتدريب المعلمين، إطاراً عاماً لمكونات برامج تدريب المعلمين، حيث أشارت الدراسة إلى أن هناك 

استعراض النظريات المهمة : خمسة مكونات رئيسة يجب مراعاتها عند تصميم محتوى البرنامج التدريبي هي

و األساليب، الشرح العملي لكل مهارة مطلوبة، المشاركة في المجال وشرح نظري مسبق للمهارات أ

التطبيقية لالستراتيجيات أو المهارات المطلوبة، تنظيم تغذية راجعة منتظمة لألداء، التدريب على مواقف 

  .تطبيقية ميدانية

تحديد أهداف البرامج التدريبية عملية رئيسة ومحورية ويتم تحديدها من خالل تحديد االحتياجات 

تدريبية والتحديد الدقيق لموضوعات البرامج ونوعية المشاركين فيها، والدقة في تحديدها عامل رئيس في ال

ويتطلب أن تكون هذه األهداف واضحة ومحددة وواقعية ذات صلة بأهداف المجتمع، ونظام . نجاح البرامج

 الفرد بالمعلومات األساسية العمل وخططه واحتياجاته، كما يجب أن تتصف بالشمولية بحيث تؤدي إلى تزويد

؛ السلمي، 1994/هـ1414سعادة، (والمهارات واالتجاهات اإليجابية في ميدان التخصص والنمو المهني 

  ).  Nadler, 1982 ؛ Hardingham, 1997؛ 1982/هـ1402؛ المفتي، 1994/هـ1414

هداف العامة والتي إلى أهمية أن يتضمن البرنامج نمطين من األهداف، األ) 1989(ويشير جلميران 

تمثل ما يصبوا البرنامج إلى الوصول إليه خالل فترة انعقاده، األهداف التفصيلية والتي تمثل الجوانب التي 

وقد أشارت دراسات . يهدف البرنامج إلى تغييرها في المتدربين على وجه التحديد، أي السلوك المستهدف

إلى مجموعة من األهداف التي يجب أن تسعى ) Rogers, 1989   Feldhusen, 1997; ;:مثل(عديدة 

إلى تحقيقها البرامج التطويرية المهنية لدى المعلمين في صورة منهجية متتابعة، يمكن بلورة هذه األهداف في 
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استكشاف أهم النظريات : مساعدة المعلمين المشاركين في البرامج التدريبية التطويرية المتتابعة على

لتي تعين على فهم مجال رعاية الموهوبين واألسس التي يقوم عليها، تنمية االتجاه والتطبيقات التربوية ا

اإليجابي نحو برامج رعاية الموهوبين والطلبة الموهوبين، تعرف أهم األساليب الكمية والنوعية لتمييز 

 تحديد سبل الموهبة والطلبة الموهوبين، وصف الخصائص النفسية واالجتماعية والعقلية للطلبة الموهوبين،

رعاية الحاجات النفسية واالجتماعية للطلبة الموهوبين، وإظهار معرفة بالبرامج المتنوعة في تنمية التفكير 

  .الناقد والتفكير اإلبداعي

لعل من أهم األمور التي يجب العمل على تحديدها المرتبطة بالحاجات المهنية والحاجات التدريبية 

، التحديد الدقيق لمحتويات مجاالت التكوين )يعة المهمة والمجال، نوعية األفرادالجهة المستفيدة والميدان، طب(

؛ 2001؛ عليوه، 1989/هـ1409إبراهيم وآخرون، (والتدريب الثالثة التي حددها عدد كبير من الباحثين 

المفاهيم والمبادئ  والمعارف والمعلوماتمجال : في اآلتي) Stoneall, 1991؛ 2000حمدان، عساف و

وتشير عدد من . مجال المهارات والقدرات الذهنية، ومجال االتجاهات تجاه المجال ونوع المهمةألساسية، وا

أن محتوى البرنامج التكويني للمعلم يمكن ) Loschert, 2003؛  1994/هـ1414سعادة،(الدراسات 

في االعتبار مجموعة من استخالصها من خالل الدراسات السابقة واألهداف العامة وأدبيات المجال مع األخذ 

مناسبة الموضوعات : المحددات التي يجب مراعاتها عند اختيار وتحديد المحتوى يمكن تلخيصها في اآلتي

لمستوى المتدربين، حداثة المعلومات والمهارات واالتجاهات في ميدان العمل، وتطعيم الجوانب النظرية 

 .بالجوانب العملية

: ت التي يجب أن يحويها البرنامج التكويني إلى ثالثة أنواعالموضوعا) 1989(ويقسم جلميران 

موضوعات تتضمن ما ينبغي بالضرورة معرفتها مثل الحقائق أساسية، البيانات، األرقام، وغيرها مما ال 

يمكن استيعاب الموضوع إال بها، موضوعات تتضمن ما ينبغي معرفتها مثل تفصيالت المواضيع األساسية 

قة وطيدة بالمجال، موضوعات يستحسن معرفتها ذات الصفة التكميلية غير األساسية وال أو مواضيع لها عال

 .يتأثر فهم الموضوع بعدم وجودها مثل النبذ التاريخية، وغيرها من المواضيع

من المهم أن تتضمن برامج تكوين المعلم لموضوعات ومفردات ذات عالقة بتربية الموهوبين تسهم 

 للتعامل مع مواهب الطلبة المتنوعة التي يتعامل معها يومياً في صفه الدراسي، ومن في بناء خبرات المعلم

المهم اإلشارة أيضاً أن محتوى برامج التطوير المهني في تكوين المعلم تفترض أن المعلم لديه قاعدة تربوية 

طويرية البناء عليها صلبة في األساليب العامة للتدريس من خالل دراسته الجامعية، وأن وظيفة البرامج الت

  ).Rogers, 1989. (لتتناسب مع تربية الموهوبين

وقد أشارت مجموعة من الدراسات العلمية إلى عدد كبير من المفردات التفصيلية التي يجب أن 

أشار إلى ضرورة مراعاة المحاور ) Feldhusen, 1997( ففي دراسة .يتضمنها برنامج تكوين المعلم
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طبيعة الموهبة، حاجات الموهوبين، أساليب التعرف على : امج تكوين المعلميناألساسية اآلتية في بر

الموهوبين، وسائل تطوير واختيار أساليب تدريسية ومواد تعلمية تتناسب وحاجات الطلبة الموهوبين، وسائل 

محفزة للتفكير تنمية مهارات التفكير العليا وخاصة مهارات التفكير اإلبداعي، استراتيجيات استخدام األسئلة ال

 ,Feldhusen(ما ذكره ) Haensly, 2001(وأكدت دراسة ). المستويات الثالثة العليا عند بلوم(
، إال أنها أوصت بمزيد من اإللحاح على أن أي برنامج لتكوين المعلم يراعي تربية الموهوبين يجب )1997

  .ؤشراتهاأن يتمحور حول تدريب المعلمين على التعرف على القدرات العالية وم

بالغة األهمية خرجت بأنموذج تدريبي للمعلمين لتلبية الحاجات ) Rogers, 1989(وفي دراسة 

استخلصت هذا األنموذج من خالل دراسة مجموعة كبيرة من الدراسات العلمية . التربوية للطلبة الموهوبين

تناولت والتي ) Schlichter, 1986; Weiss & Gallagher, 1986; Kaplan, 1986: مثل(

استعرضت الباحثة أنموذجاً تدريبياً من عدة . أساليب تدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة الموهوبين

مستويات، المستوى األول لمعلمي الصفوف الدراسية لتدريبهم على أساليب التعامل مع الطلبة الموهوبين 

المستوى الثاني لمعلمي الموهوبين . يةساعة تدريب 45داخل الصف العادي، ويتضمن هذا المستوى ما معدله 

المتفرغين لتدريبهم على أساليب التعرف على الموهوبين ورعايتهم بصفة فردية وجماعية، ويتضمن هذا 

ويختص البرنامج التدريبي في . ساعة تدريبية بما فيها ساعات المستوى األول 180المستوى ما معدله 

لموجهين في مجال رعاية الموهوبين لتدريبهم على أساليب المستوى الثالث لتأهيل مشرفي البرامج وا

ساعة تدريبية بما  225 التخطيط والتنظيم العام لبرامج رعاية الموهوبين، ويتضمن هذا المستوى ما معدله

األول، : تم تصنيف ما يقدم للمعلمين في جميع المستويات إلى قسمين. فيها ساعات المستويين األول والثاني

: عام لفهم طبيعة الموهبة وسبل التعرف على الموهوبين ورعايتهم يحتوي الموضوعات التاليةإطار نظري 

الخصائص العقلية والشخصية المؤثرة للطلبة الموهوبين، الحاجات النفسية واالجتماعية للطلبة الموهوبين، 

ين، وطبيعة الموهبة اإلبداع وأساليب التفكير اإلبداعي، أساليب تصميم المهمات الخاصة للطلبة الموهوب

ويتضمن القسم الثاني تركيز على اكتساب وتنمية بعض مهارات التفكير والتنظيم لبرامج الموهوبين . والذكاء

أساليب تفريد التعلم أو التدريس، أساليب تصميم الدروس، : ،ويحتوي على الموضوعات التالية)المهارات(

عليا للتفكير، حل المشكالت بطرق إبداعية، مهارات العمل مختارات من أساليب التدريس، أسئلة المستويات ال

يتم تقديم موضوعات هاذين القسمين بدرجات متفاوتة . الجماعي، تفعيل مجالس أولياء أمور الطلبة الموهوبين

ما يتميز به هذا البرنامج أنه يعطي تصوراً و. في مدى العمق والتشعب بحسب المستويات السابق ذكرها

ة دمج القسمين اإلطار النظري وإطار المهارات بحيث يتم تقديم اإلطار النظري من خالل إطار مقترحاً آللي

  . المهارات

على مجموعة من المفردات تضمنتها دراسة            ) Davison, 1996(وتؤكد دراسة 

)Rogers, 1989 (مؤثرة طبيعة الموهبة ونظرياتها، التعرف على الموهوبين، السمات الشخصية ال: وهي
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. للموهوبين، أساليب تدريس الموهوبين، استراتيجيات بناء األسئلة في مستوى المراحل العليا من تصنيف بلوم

إلى ضرورة االهتمام باألساليب التدريسية التي يجب التأكد من إتقان ) Kaplan, 2003(وأكدت دراسة 

وعدم االقتصار  -في المرحلة الجامعيةوبعضها يمكن أن يكون من ضمن برنامج إعداد المعلم  - المعلم لها 

الحوارات السقراطية، المهارات البحثية، حل المشكالت : فقط على المحتوى المعرفي، ومن أهم تلك األساليب

بطرق إبداعية وغيرها، حيث من المهم التنويع في استخدام األساليب التدريسية لتتراوح بين تلك التي تتطلب 

  .الرئيس وتلك التي تتطلب أن يكون فيها الطالب هو المحور الرئيسأن يكون المعلم هو المحور 

أن على رأس الكفايات التي يجب أن يتم تأهيل المعلم ) Chan, 2001(وفي دراسة موسعة، يؤكد

طبيعة ونظريات الموهبة، الحاجات النفسية واالجتماعية للموهوبين، أساليب التعرف على الموهوبين، : فيها

) Sisk,1975(وقد أعد    . موهوبين، مهارات التفكير العليا، استراتيجيات طرح األسئلةأساليب تدريس ال

وقد أشارت دراسته إلى بعض . أنموذجاً تدريبياً لتأهيل المعلمين للتعامل مع الموهوبين بصورة أكثر فاعلية

ولعل من أهم هذه المكونات المهمة التي يجب أن تراعى في برنامج تكوين المعلم اإلعدادي والتطويري، 

طبيعة الموهبة ونظرياتها األساسية، حاجات الموهوبين النفسية واالجتماعية، أبرز المستجدات : المكونات

والدراسات الحديثة في مجال رعاية الموهوبين، أساليب التجميع، التفكير اإلبداعي وحل المشكالت بطرق 

  .إبداعية، تصميم برامج خاصة لرعاية مواهب الطلبة

، والتي تناولت أوضاع )Bain, Bourgeois, & Pappas, 2003( أوصت دراسة وقد

الموهوبين في الواليات الجنوبية من الواليات المتحدة األمريكية، بأهمية تضمين برامج تأهيل المعلمين 

ف األساس النظري لرعاية الموهوبين من أهداف ونظريات، مجاالت التفكير العليا في تصني: المحاور اآلتية

أشارت بعض من استطالعات الرأي التي . بلوم، مهارات التفكير اإلبداعي، وآلية استخدام البرامج اإلثرائية

تضمنتها هذه الدراسة إلى أن البرامج اإلثرائية من أهم الخدمات التي يمكن أن يقدمها المعلم للموهوبين في 

  .مها وتنفيذهاالمدرسة، وأن المعلمين بحاجة ماسة إلى تدريب مكثف على تصمي

لتحديد الحاجات التدريبية للمعلمين في بعض ) Schlichter, 1992(وفي دراسة قامت بها 

وجدت أن الحاجات تختلف باختالف المدارس ) SEM(المدارس المطبقة لألنموذج اإلثرائي المدرسي 

أساليب التعرف على : راسةهذه الد وسنوات الخبرة ، ولعل أبرز المفردات التدريبية البارزة التي أشارت إليها

  .مواهب الطلبة، سبل تقديم البرامج الفردية والجماعية للطلبة، استراتيجية ضغط المنهج

مجموعة من المهارات التي يجب أن يكتسبها ) Jenkins-Friedman, 1984(وقد أضاف 

مهارات مراعاة : مهاالمعلم والتي تساعد بشكل مؤثر في فاعلية تنظيم برامج خاصة للطلبة الموهوبين من أه

الفروق الفردية بين الطلبة وتنمية قدراتهم العقلية والمعرفية، مهارات التنظيم واإلدارة، وتشمل مهارات 

  . التواصل مع أولياء األمور، التوثيق ومتابعة تقدم الطلبة، وضع خطط التعلم الفردي والجماعي
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 :تعقيب على اإلطار النظري والدراسات السابقة: رابعاً

جهود العلمية في مجال الموهبة وتربية الموهوبين في برامج تكوين المعلم           لل السابقالعرض   من خالل   

  :اآلتييتضح 

ولعل أهم نقلة في مفهوم . معظم نظريات الموهبة تعتمد في تعريفاتها على مفهوم الذكاء ونظرياته 

دت من النظرة الحديثة للذكاء على أنه هذه النظرة استم. الموهبة في العصر الحديث أنها ليست وجهاً واحداً

أنواع متعددة وأنماط مختلفة ويؤثر ويتأثر بعوامل متعددة أبرزها السمات الشخصية واالنفعالية للفرد ذاته 

 ;Gagne, 1991; Gardner, 1997; Renzulli, 1986) والمجتمع والبيئة المحيطة
Sternberg, 2000)وهو األمر الذي يتطلب مراعاته في برامج تكوين المعلم  .  

 معرفة األنواع المتعددة للذكاء ومهارات التفكير المتنوعة يعين المعلم على أن ينظر إلى من يتعهدهم  

فالنظرة هنا نظرة احترام ) ذكي ، متوسط الذكاء، غبي أو صاحب قدرات متدنية (بمنظور يختلف عن الشائع

م أصحاب قدرات متعددة بحاجة إلى توفير فرص تعلمية متقدمة تتناسب مع هذا التنوع في للجميع فمعظمه

 . (Gagne, 1991; Gardner, 1997) القدرات وأنماط التعلم
األخذ بمفهوم الموهبة ليست أحادي الجانب يضع أساساً لتغيير جذري ونوعي في النظام التعليمي وبرامج  

 رعاية مناسبة وفق قدرات الطلبة المتنوعة بما يجعل منهم أفراداً فاعلين في المعلم بما يسهم في تقديم تكوين

 ;Maker, 1985; Taylor, 1978, 1988 ) مجتمعهم مع الشعور بالرضا والثقة اإليجابية في النفس
Williams, 1982) . 

فقط يضيق االهتمام المبالغ فيه من قبل المدارس بالتحصيل الدراسي وحصر الموهبة في هذا الجانب  

في بناء شخصية متوازنة  أهميتها فرص االهتمام بتنمية قدرات الطفل األخرى التي أظهرت الدراسات العلمية

 ).Davis & Rimm, 2004; Renzulli, 1986 (]معدة إعداداً جيداً للحياة بجميع جوانبها
 توافر األجواء وجود قدرات عالية في أحد المجاالت ال يكفي لحصول النبوغ والتميز، فالبد من 

 ;Gagne, 1991; Gardner, 1997) االجتماعية والنفسية المناسبة لرعاية هذه القدرة وتنميتها
Sternberg, 2000). وهو ما يعني تضمين جوانب أساليب توفير األجواء االجتماعية والنفسية المناسبة 

 .في برامج تكوين المعلم اإلعدادية والتطويرية
التفكير وأدوات التعلم األخرى ال يتم بصورة مستقلة عن حياة الطالب التعلمية في  التدريب على مهارات  

  .( Van Tassel Baska, 2002) الفصل الدراسي العادي، كما ال يتم بصورة منعزلة

األطفال الموهوبون في الصفوف العادية التي ال يمارس فيها المعلمون استراتيجيات تفريد التعلم المبني  

 غير قادرين على إبراز سماتهم وخصائصهم التي تميزهم عن غيرهم وبالتالي ال يجدون على القدرات

كما أن السمات السلبية تتعاظم لديهم مما قد يفقدهم حب معلميهم وبالتالي يخسرون . الرعاية التي يستحقونها

ألكاديمي ومن هنا تبرز أهمية تزويد المعلمين أثناء تكوينهم ا. (Tomlinson, 1995) حب المدرسة
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 أبو عوف، (وتطويرهم المهني بأساليب التعرف على الموهوبين ورعايتهم وفق أساليب علمية ومنهجية سليمة

2002Wendy, 2001; . ( 
في مرحلة اإلعداد األكاديمي على المحتوى المعرفي  تركز مفردات محتوى برنامج تكوين المعلم 

 والذكاء والتفكير، الخصائص الذهنية والشخصية نظريات الموهبة: ويتضمن المفردات الرئيسة اآلتية

للموهوبين، أساليب التعرف على الموهوبين، الحاجات النفسية واالجتماعية للطلبة الموهوبين، برامج رعاية 

 ,Bain, Bourgeois, & Pappas (الموهوبين، ومهارات التفكير الناقد وأساليب التفكير اإلبداعي
2003; Chan, 2001; Davison, 1996; Feldhusen, 1997; Jenkins-Friedman, 

1984; Kaplan, 2003; Rogers, 1989 .( 
 على الجانب )أثناء الخدمة (وتركز مفردات محتوى برنامج تكوين المعلم في مرحلة التطوير المهني 

مات أساليب رعاية الموهوبين في الصفوف الدراسية العادية، أساليب تمييز الس: المهاري، ويتضمن اآلتي

الشخصية للطلبة الموهوبين في الصفوف العادية، أساليب تعرف المواهب المتعددة ورعايتها، مشكالت 

الموهوبين النفسية واالجتماعية والتعليمية في الصفوف العادية، أساليب مواءمة المنهج العام بما يتوافق مع 

لية، أساليب تفريد التعلم للموهوبين، قدرات الموهوبين، أساليب العمل الجماعي المبني على القدرات العق

تصميم البرامج اإلثرائية، بناء أسئلة المستويات العليا للتفكير،حل المشكالت بطرق إبداعية، وطرق ضغط 

 ;Bain, Bourgeois, & Pappas, 2003; Davison, 1996; Haensly, 2001 (المنهج
Kaplan, 2003; Rogers, 1989; Schlichter, 1992; Sisk,1975  .(  

  تحليل البيانات وتفسير النتائج ومناقشتها

يتمثل الهدف الرئيس من هذه الدراسة في محاولة تعرف األوجه الممكنة لتضمين تربية الموهوبين 

  .برامج تكوين المعلم في مرحلة اإلعداد األكاديمي قبل الخدمة ومراحل التطوير المهني أثناء الخدمة

    دراسة إلى اإلجابة عن خمسة أسئلة، ولتحقيق هذا الهدف، سعت هذه ال

ما أهمية تضمين تربية الموهوبين في برامج تكوين المعلم في مرحلة اإلعداد األكاديمي للمعلم في : األول

الجامعات العربية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية والمشرفين التربويين في 

  وزارات التربية والتعليم؟ 

مشرفاً ) 42(من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات العربية، وعدد ) 85(استجاب عدد           

تربوياً لبنود االستبيان الخاص باستطالع آراء العينة حول مدى أهمية تضمين تربية الموهوبين في برامج 

  :تكوين المعلم، وكانت النتائج على النحو اآلتي
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  )4(جدول رقم 

ئة التدريس في الجامعات العربية حيال تضمين موضوعات تتعلق بتربية الموهوبين في وجهة نظر أعضاء هي

  ).قبل الخدمة(برنامج تكوين المعلم 

أوافق 

  بشدة
  أوافق

أوافق 

إلى 

  حد ما

  أعارض
أعارض 

  بشدة

نسبة 

 الموافقة

نسبة 

 المحايدة

نسبة 

  العبارة  المعارضة

4  3  2  1  0     

 تكوين برنامج في مقرر تضمين المهم من

  .الموهوبين على بالتعرف يتعلق المعلم
45 27 8 5 0 85% 9% 6% 

 البرنامج في مقرر تضمين المهم من

  .الموهوبين رعاية بأساليب يتعلق
42 33 5 5 0 88% 6% 6% 

 مقرر البرنامج في يكون أن المفترض من

  .التفكير وتنمية باإلبداع يتعلق أدنى كحد
22 55 8 - 0 91% 9% -  

 مقرر البرنامج في يكون أن دالجي من

 اإلثرائية البرامج بتصميم يتعلق

  .الموهوبين

22 29 11 23 0 60% 13% 27% 

 المقررات مفردات تضمين يتم أن يكفي قد

 المفاهيم بعض البرنامج في القائمة

  .الموهوبين برعاية المتعلقة

2 8 7 62 6 12% 8% 80% 

 تكون أن يجب الموهوبين تربية مقررات

 وليس االختيارية المقررات نضم من

  .البرنامج في اإللزامية

2 10 2 60 11 14% 2% 84% 

 المؤسسة في للموهوبين ناد وجود

 إعداد برنامج في مهم عامل التعليمية

  . المعلم

54 15 11 5 0 81% 13% 6% 

 حول تثقيفية برامج تقديم المهم من

 من ورعايتهم الموهوبين على التعرف

  .المعلم إعداد برنامج ضمن

57 22 6 0 0 93% 7% - 

 المستوى في الطلبة مواهب لرعاية برامج تقديم

 كمعلمين تكوينهم في إيجابياً يسهم الجامعي

  .مستقبالً

66 16 3 0 0 96% 4% - 

البد أن تتضمن البرامج المساندة في برنامج 

  .تكوين المعلم برامج تدريبية في رعاية الموهوبين
12  10 27 36 0 26% 32% 42% 
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 )5(جدول رقم 
وجهة نظر المشرفين التربويين في وزارات التربية والتعليم العربية حيال تضمين موضوعات تتعلق بتربية الموهوبين في 

  ).قبل الخدمة (برنامج تكوين المعلم

  

أوافق 

  بشدة
  أوافق

أوافق إلى 

  حد ما
  أعارض

أعارض 

  بشدة

نسبة 

  الموافقة

نسبة 

  المحايدة

نسبة 

 العبارة  معارضةال

4  3  2  1  0  
 برنامج في مقرر تضمين المهم من

 على بالتعرف يتعلق المعلم تكوين

  .الموهوبين

36 6 0 0 0 100% - - 

 البرنامج في مقرر تضمين المهم من

  .الموهوبين رعاية بأساليب يتعلق
36 6 0 0 0 100% - - 

 البرنامج في يكون أن المفترض من

 داعباإلب يتعلق أدنى كحد مقرر

  .التفكير وتنمية

40 2 0 0 0 100% - - 

 البرنامج في يكون أن الجيد من

 البرامج بتصميم يتعلق مقرر

  .للموهوبين اإلثرائية

20 15 5 2 0 83% 12% 5% 

 مفردات تضمين يتم أن يكفي قد

 بعض البرنامج في القائمة المقررات

  .الموهوبين برعاية المتعلقة المفاهيم

0 0 2 27 13 0% 5% 95% 

 أن يجب الموهوبين تربية مقررات

 االختيارية المقررات ضمن من تكون

 .البرنامج في اإللزامية وليس

0 2 2 32 6 5% 5% 90% 

 المؤسسة في للموهوبين ناد وجود

 برنامج في مهم عامل التعليمية

  . المعلم إعداد

24 15 3 0 0 93% 7% 0% 

 حول تثقيفية برامج تقديم المهم من

 ورعايتهم الموهوبين ىعل التعرف

  .المعلم إعداد برنامج ضمن من

33 8 1 0 0 98% 2% - 

 الطلبة مواهب لرعاية برامج تقديم

 إيجابياً يسهم الجامعي المستوى في

  .مستقبالً كمعلمين تكوينهم في

32 9 1 0 0 98% 2% - 

البد أن تتضمن البرامج المساندة في 

برنامج تكوين المعلم برامج تدريبية 

  .رعاية الموهوبينفي 

16 19 5 2 0 83% 12% 5% 
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  :اآلتي )5( رقم وجدول) 4( رقم جدول في الواردة النتائج من يتبين

أهمية تضمين مقررات تتعلق بتربية الموهوبين في برنامج تكوين المعلم في مرحلة : )1(نتيجة رقم   

االتجاه اإليجابي لدى عينة ) 5(رقم وجدول ) 4(حيث يتضح من جدول رقم : اإلعداد األكاديمي قبل الخدمة

الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والمشرفين التربويين تجاه تضمين تربية الموهوبين برامج تكوين المعلم 

هناك شبه اتفاق بين عينة الدراسة على ضرورة تضمين مقرر في برنامج تكوين . في الجامعات العربية

من %) 100(من أعضاء هيئة التدريس و%) 85(حيث أبدى المعلم يتعلق بالتعرف على الموهوبين، 

من المشرفين %) 100(من أعضاء هيئة التدريس و%) 88(كما أبدى . المشرفين التربويين تأييدهم لذلك

وكانت حجم المعارضة . التربويين تأييدهم لتضمين مقرر في البرنامج يتعلق بأساليب رعاية الموهوبين

 وترتفع نسبة التأييد لدى أعضاء هيئة التدريس .من أعضاء هيئة التدريس%) 6( محدودة للغاية إذ لم تتجاوز

  من عينة الدراسة لتضمين برنامج تكوين المعلم مقرر كحد أدنى يتعلق باإلبداع وتنمية التفكير،%)91(إلى 

ارة حيث ويظهر المشرفون التربويون حماسة أكبر بتأييدهم المطلق لهذه العب. ولم تسجل أي نسبة معارضة

وقد يرجع ذلك إلى مالمستهم للواقع التربوي في مدارس التعليم العام %). 100(وصلت نسبة التأييد إلى   

هذه النتيجة تتفق مع ما تم التأكيد عليه في . حيث الحاجة ماسة إلى تعزيز مهارات التفكير العليا لدى الطلبة

ا في اإلطار النظري والدراسات السابقة من هذه عدد من الدراسات العلمية التي سبق ذكر بعض من نتائجه

 ;Bain, Bourgeois, & Pappas, 2003; Chan, 2001; Davison, 1996(الدراسة 
Feldhusen, 1997; Jenkins-Friedman, 1984; Kaplan, 2003; Kay, 1998; 

Mack, 1987; Rogers, 1989 .(ًعند الحديث هذا التأييد الكبير من قبل عينة الدراسة انخفض نسبيا 

عن تضمين برنامج تكوين المعلم مقرر يتعلق بتصميم البرامج اإلثرائية للموهوبين، حيث بلغت نسبة الموافقة 

، بينما نسبة التأييد لدى المشرفين مرتفعة نسبياً إذ %)27(والمعارضة %) 60(لدى أعضاء هيئة التدريس 

ينة الدراسة إجماالً لمقرر يعنى بتدريب المعلمين وهذا يعني تأييد ع%). 5( ونسبة المعارضة %)83(بلغت 

-Maker,2005; Van Tassel)على تصميم البرامج اإلثرائية، وهو ما يتفق مع ما أشارت إليه دراسة 
Baska, 2002) وقد يرجع انخفاض نسبة التأييد لدى . من أهمية المناهج والبرامج اإلثرائية للموهوبين

رر عدم وضوح المقصود بمقرر يتعلق بتصميم البرامج اإلثرائية إذ أن هذا أعضاء هيئة التدريس لهذا المق

وتعزز . المصطلح متعارف عليه بين المتخصصين في برامج الموهوبين ولم يشتهر بين التربويين إجماالً

 استجابة عينة الدراسة للبند الخامس والسادس من بنود االستبيان النتيجة التي تم التوصل إليها من أهمية

من أعضاء هيئة %) 80(وجود مقررات ذات عالقة بتربية الموهوبين في برنامج تكوين المعلم،حيث رفض 

من المشرفين التربويين فكرة االكتفاء بتضمين مفردات تربية الموهوبين بعض المقررات %) 95(التدريس، و

من %) 90(ة التدريس، و من أعضاء هيئ%) 84(كما رفض . القائمة في برنامج تكوين المعلم في الجامعات

وهذا التوجه قد . المشرفين التربويين أن تكون مقررات تربية الموهوبين من ضمن المقررات االختيارية

يكون نابعاً من قناعة عينة الدراسة بحق الطلبة الموهوبين في الحصول على رعاية تتناسب مع قدراتهم 

 بصورة مستمرة كونهم جزء من التركيبة الطالبية للصف العقلية السيما وأن المعلم يحتاج إلى التعامل معهم
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وعليه فإن عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والمشرفين التربويين يؤكدون أهمية وجود . الدراسي

مقررات أساليب التعرف على الموهوبين، أساليب رعاية الموهوبين، ومهارات التفكير كأولوية أولى في 

  .   مقرر تصميم البرامج اإلثرائية كأولوية ثانيةبرنامج تكوين المعلم، و

أهمية تضمين برنامج تكوين المعلم في المرحلة الجامعية قبل الخدمة برامج مساندة  )2(نتيجة رقم   

االتجاه اإليجابي لدى ) 5(وجدول رقم ) 4(حيث يتضح من جدول رقم : تعزز االتجاه نحو تربية الموهوبين

ئة التدريس والمشرفين التربويين تجاه ضرورة وجود برامج مساندة للبرنامج عينة الدراسة من أعضاء هي

من عينة الدراسة %) 81(األكاديمي ذات عالقة بتربية الموهوبين، حيث تمثل هذا االتجاه اإليجابي في تأييد 

لك وأيد ذ. فقط%) 6(من أعضاء هيئة التدريس لوجود ناد للموهوبين في المؤسسة التعليمية، ومعارضة 

من المشرفين %) 98(من أعضاء هيئة التدريس و %) 93(كما أيد . ولم يعارض أحد من المشرفين%) 93(

من أعضاء %) 96(ورأى . وجود برامج تثقيفية عامة حول رعاية الموهوبين في مؤسسة اإلعداد األكاديمي

مي برعاية مواهب الطلبة من المشرفين التربويين أن قيام مؤسسة اإلعداد األكادي%) 98(هيئة التدريس و 

بينما وصلت نسبة التأييد انخفاضاً شديداً لدى أعضاء هيئة . أمر إيجابي يفيد في تكوينهم كمعلمين مستقبالً

. التدريس لضرورة تضمين البرامج المساندة في برنامج تكوين المعلم برامج تدريبية في رعاية الموهوبين

، وهو ما قد يشير إلى شعور %)42(بينما نسبة المعارضة بلغت  %)26(حيث لم تتجاوز نسبة التأييد لديهم 

أعضاء هيئة التدريس أن مهمة التدريب ليست من وظائف الجهة األكاديمية وإنما وزارة التربية والتعليم 

من المشرفين تدريب الطلبة في موضوعات ذات عالقة بتربية %) 83(بينما أيد . عندما يلتحق بها المعلم

وفي المجمل هناك اتجاه إيجابي نحو البرامج . وهو أمر قد يبدو منطقياً إذ أن ذلك يخدمهم ميدانياًالموهوبين، 

المساندة ذات العالقة بتربية الموهوبين في برنامج تكوين المعلم إذ هي إحدى وسائل الممارسة العملية لتربية 

جعة على نمو الموهبة وخلق اتجاهات الموهوبين واكتساب الخبرة المباشرة، كما تسهم في خلق البيئة المش

 ;Diezmann & Watters, 1997(إيجابية نحو رعايتها، وهو أمر منسجم مع ما أشارت إليه دراسة 
Kay, 1998; Mack, 1987; ( نمو الموهبة لخلق توجه إيجابي من ضرورة تهيئة البيئة المشجعة على

  .نحو التنمية الذاتية للقدرات الشخصية والتحول من مستهلك للمعرفة إلى المشاركة في صنعها

   ما واقع تربية الموهوبين في برامج تكوين المعلم في مرحلة ما قبل الخدمة في الجامعات العربية؟ : الثاني

مج تكوين المعلم في عدد من الجامعات العربية لمعرفة لإلجابة عن هذا السؤال؛ تم تحليل محتوى برنا

تم فحص هذه الخطط من خالل مواقع الجامعات على الشبكة العنكبوتية . واقع تربية الموهوبين في البرنامج

.  أو من خالل الحصول على نسخة مطبوعة ممن لم تتوافر معلومات كافية عن برنامجهم على االنترنت

 ). 6(ئج التي تم تحصيلها من خالل هذا التحليل في جدول رقم ويمكن تلخيص أهم النتا
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  )6( جدول

  لموهوبينا بتربية العالقة ذات العربية الجامعات بعض في) الخدمة قبل( المعلم تكوين برنامج مكونات

  المقررات ذات العالقة الدولة الجامعة

  األردن  جامعة اليرموك 
  )اختياري(تنمية تفكير األطفال 

  )اختياري(ل ذوو الحاجات الخاصة األطفا

  .تربية خاصة  األردن  الجامعة األردنية

  .تربية خاصة  األردن  جامعة مؤتة

  .تربية خاصة  األردن  الجامعة الهاشمية

  ال يوجد  اإلمارات  جامعة عجمان

  األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  اإلمارات  جامعة زايد

  اإلمارات  جامعة اإلمارات

 التفكير، مهارات ،الخاصة ربيةالت إلى المدخل

 والمتميزون الموهوبون التفكير، مهارات تعليم

  ).اختياري(

  مهارات التفكير  البحرين  جامعة البحرين

  تربية خاصة  السعودية  جامعة الملك فيصل

  تربية خاصة  السعودية  جامعة الملك سعود

  )اختياري(تربية خاصة   السعودية  زجامعة الملك عبد العزي

  )اختياري(تربية خاصة   السعودية  ة الملك خالدجامع

  التربية الخاصة  سوريا جامعة دمشق

  .إرشاد ذوي الحاجات الخاصة  سوريا  جامعة حلب

  عمان  جامعة السلطان قابوس
تعليم ) اختياري(التفكير الناقد واإلبداعي 

  )اختياري (المتفوقين والموهوبين

  .ال يوجد  فلسطين  جامعة النجاح
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  قطر  رجامعة قط
  مدخل للتربية الخاصة 

  أساليب تشخيص الموهوبين ورعايتهم

  )اختياري(تربية الفئات الخاصة   الكويت  جامعة الكويت

  .يوجد ال: التربية في دبلوم  لبنان  الجامعة اللبنانية األمريكية

  .ال يوجد  لبنان  جامعة بيروت العربية

  .ال يوجد  مصر  جامعة حلوان

  تدريس الفئات الخاصة طرق   مصر  جامعة المنيا

  .ال يوجد  مصر  جامعة المنصورة

  .والموهبة التفوق سيكولوجية خاصة فئات  مصر  جامعة سوهاج

  علم نفس الفروق الفردية  مصر  جامعة جنوب الوادي

  علم نفس الفروق الفردية  مصر  جامعة الزقازيق

    

  :اآلتي) 6(يتبين من النتائج الواردة في جدول رقم   

تضمين تربية الموهوبين في برنامج تكوين المعلم في الجامعات العربية؛ حيث   ضعف)3(نتيجة رقم   

أن برنامج تكوين المعلم في معظم عينة الدراسة من الجامعات العربية ال تتضمن ) 6(يتضح من الجدول رقم 

 مقرر جامعة اإلمارات حيث يتضمن برنامجها: مقررات خاصة بتربية الموهوبين عدا أربع جامعات هي

جامعة السلطان قابوس حيث يتضمن برنامجها مقرر تعليم المتفوقين ، إال أنه اختياري الموهوبون والمتميزون

والموهوبين إال أنه اختياري، وجامعة قطر حيث يتضمن برنامجها مقرر أساليب تشخيص الموهوبين 

ويتضمن برنامج ست . لموهبةورعايتهم، وجامعة سوهاج حيث يتضمن برنامجها مقرر سيكولوجية التفوق وا

جامعة اليرموك حيث يتضمن برنامجها : جامعات مقررات عامة أخرى ذات عالقة بتربية الموهوبين هي

مقرر تنمية تفكير األطفال، وجامعة اإلمارات حيث يتضمن برنامجها مقرر مهارات التفكير، ومقرر تعليم 

 مقرر مهارات التفكير، وجامعة السلطان قابوس مهارات التفكير، وجامعة البحرين حيث يتضمن برنامجها

حيث يتضمن  جامعة جنوب الوادي التفكير الناقد واإلبداعي إال أنه اختياري،وحيث يتضمن برنامجها مقرر 

علم نفس الفروق  برنامجها مقرر علم نفس الفروق الفردية، وجامعة الزقازيق حيث يتضمن برنامجها مقرر

جامعة : برامج خمس جامعات أي ذكر لمقررات ذات عالقة بتربية الموهوبين وهي فيما لم يوجد في .الفردية

واكتفت الجامعات . جامعة المنصورة عجمان، جامعة النجاح، جامعة بيروت العربية، جامعة حلوان، و
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األخرى بمقرر عام يتضمن جميع فئات التربية الخاصة وهو مقرر التربية الخاصة، وهو بال شك ال يفي 

كون الجزء الخاص بتربية الموهوبين في هذا المقرر ال يتجاوز في أحسن حاالته :  لسببين، األولبالغرض

فصل من بين عشرة فصول أخرى، مما لن يسمح بتقديم أكثر من محاضرة أو محاضرتين في تربية 

 الخاصة من في كثير من الجامعات يعد مقرر التربية: الثاني. الموهوبين في كامل حياة الطالب األكاديمية

ويود الباحث التأكيد على أنه توجد بعض المقررات ذات العالقة بتربية الموهوبين في . المقررات االختيارية

برنامج عينة الدراسة من الجامعات العربية إال أنه لم يتم ذكرها بسبب أن هذه المقررات ليست من ضمن 

أو قسم التربية الخاصة وليست متطلباً إلزامياً برنامج تكوين المعلم وإنما من ضمن تخصص قسم علم النفس 

 . أو اختيارياً في برنامج تكوين المعلم في الجامعة

ما المقررات الدراسية الواجب تضمينها البرنامج األكاديمي لتكوين المعلم في الجامعات العربية : الثالث  

  من وجهة نظر خبراء رعاية الموهوبين؟

عشرة منهم من الخبراء العرب،  خبيراً في مجال رعاية الموهوبين، )13(تم توجيه هذا السؤال إلى   

  ).7(وثالثة من الخبراء العالميين، حيث يمكن تلخيص إجاباتهم في جدول رقم 

 )7(جدول 

 وجهة نظر الخبراء في تربية الموهوبين حول المقررات التي يمكن تضمينها برنامج تكوين المعلم

 النسبة المئوية التكرار المقرر

  %100  13  مقدمة في الموهبة والتفوق العقلي

  %100  13  العادية الصفوف في الموهوبين رعاية أساليب

  %100  13  مقدمة في مهارات التفكير 

  %77  10  تصميم البرامج اإلثرائية

  %62  8 )تنويع المنهج(المنهج الفارق 

  %54  7  التفكير اإلبداعي

  %38  5  نالحاجات النفسية واالجتماعية للموهوبي

  %31 4 ) والنوعية الكمية( الموهوبين على التعرف أساليب
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  :اآلتي) 7(يتبين من النتائج الواردة في جدول رقم   

. هناك ثالثة مقررات رئيسة يجب تضمينها برنامج تكوين المعلم في الجامعات العربية: )4(نتيجة رقم   

الموهوبين يتفقون إلى حد ما مع عينة الدراسة من أعضاء أن خبراء تربية ) 7(حيث يتضح من الجدول رقم 

هيئة التدريس والمشرفين التربويين في أهمية وجود مقرري أساليب رعاية الموهوبين و مقدمة في مهارات 

التفكير، حيث اتفقت آراء الخبراء جميعاً عليها، كما اتفقت آراؤهم حول مقرر آخر هو مقدمة في الموهبة 

ويضع خبراء رعاية الموهوبين مقرر تصميم البرامج اإلثرائية في المرتبة الرابعة من حيث . والتفوق العقلي

حيث ذكره ) تنويع المنهج(منهم، ثم يلي ذلك مقرر المنهج الفارق %) 77(تكرار اتفاقهم عليه حيث ذكره 

ة تضمينه في وجاء مقرر التفكير اإلبداعي في المرتبة السادسة من حيث ورود ذكر أهمي. منهم%) 62(

 قد يرجع سبب انخفاض عدد من ذكر مقرر التفكير .من الخبراء%) 54(برنامج تكوين المعلم إذ ذكره 

اإلبداعي إلى تصنيف التفكير اإلبداعي من ضمن مقرر مقدمة في مهارات التفكير، وقد يكون سبب وروده 

عي بمقرر خاص به ليمكن التعمق في من اآلخرين راجع إلى االعتقاد بأهمية إفراد مهارات التفكير اإلبدا

ولم يذكر مقرر الحاجات النفسية واالجتماعية للموهوبين . مهاراته التفصيلية واستراتيجيات تنميته لدى الطلبة

فقط من %) 31 (من الخبراء، في حين لم يذكر مقرر أساليب التعرف على الموهوبين إال%) 38(إال 

تقاد النسبة األكبر من الخبراء بعدم أولوية تضمين هذه المقررات الخبراء، وقد يكون ذلك راجعاً إلى اع

برنامج تكوين المعلم السيما أنها تقدم من ضمن مقررات اإلعداد العام إضافة إلى أنه يتم التطرق عادة إلى 

مقدمات في أساليب التعرف على الموهوبين والحاجات النفسية واالجتماعية في مقرر مقدمة في الموهبة 

 ويرى الباحث أهمية تبني الجامعات العربية لهذه المقررات الثالث إضافة إلى مقرر تصميم .فوق العقليوالت

البرامج اإلثرائية لما في ذلك من مردود إيجابي على عمليات التعلم في الصف الدراسي إجماالً، حيث يستفيد 

م بآليات متنوعة في تنمية التفكير منها جميع طلبة الصف الدراسي من الموهوبين وغيرهم، حيث تزود المعل

  . Constructivism Activatesوبناء المناشط التعلمية ذات الطبيعة البنائية 

ما أهمية تضمين تربية الموهوبين في برامج تكوين المعلم في مرحلة التطوير المهني للمعلم : الرابع  

  .ربية والتعليم؟ من وجهة نظر المشرفين التربويين في وزارات الت)أثناء الخدمة(

مشرفاً تربوياً لبنود االستبيان الخاص باستطالع آراء العينة حول مدى أهمية ) 42(استجاب عدد   

، وكانت )أثناء الخدمة(تضمين تربية الموهوبين في برامج تكوين المعلم في مرحلة التطوير المهني للمعلم 

  :النتائج على النحو اآلتي



 - 37 -

  )8(جدول رقم 

ين التربويين  في وزارات التربية والتعليم  العربية حيال تضمين موضوعات تتعلق بتربية وجهة نظر المشرف

  ).أثناء الخدمة (الموهوبين في برنامج تكوين المعلم

أوافق 

  بشدة
  أوافق

أوافق إلى 

  حد ما
  أعارض

أعارض 

  بشدة

نسبة 

 الموافقة

نسبة 

 المحايدة

نسبة 

المعار

  ضة
 العبارة

4  3  2  1  0     

 في تدريبية برامج تضمين المهم من

 تتعلق للمعلم المهني التطوير برنامج

  .الموهوبين على بالتعرف

30 12 0 0 0 100% - - 

 في تدريبية برامج تضمين المهم من

 تتعلق للمعلم المهني التطوير برنامج

  .الموهوبين رعاية بأساليب

40 2 0 0 0 100% - - 

 برنامج في يكون أن المفترض من

 تتعلق برامج للمعلم هنيالم التطوير

  .التفكير وتنمية باإلبداع

40 2 0 0 0 100% - - 

 التطوير برنامج في يكون أن الجيد من

 بتصميم تتعلق برامج للمعلم المهني

  .للموهوبين اإلثرائية البرامج

13 17 11 1 0 72% 26% 2% 

 مفردات تضمين يتم أن يكفي قد

 بعض القائمة التدريبية البرامج

  .الموهوبين برعاية المتعلقة مالمفاهي

0 8 8 15 11 19% 19% 62% 

 الموهوبين تربية في التدريبية البرامج

 ومعلمات معلمي على تقتصر أن يجب

  .الموهوبين رعاية

0 0 4 6 32 0% 10% 90% 

 محاضرات( تثقيفية برامج تقديم

 على التعرف حول) الخ...ونشرات

 التعليم لمعلمي ورعايتهم الموهوبين

 .التدريبية البرامج عن تغني عامال

1 3 5 27 6 10% 12% 78% 
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 :اآلتي) 8( رقم جدول في الواردة النتائج من يتبين

أهمية تضمين برامج تدريبية تتعلق بتربية الموهوبين في برنامج تكوين المعلم في : )5(نتيجة رقم   

االتجاه اإليجابي المطلق لدى عينة ) 8(حيث يتضح من جدول رقم : أثناء الخدمة مرحلة التطوير المهني

هناك اتفاق . الدراسة من المشرفين التربويين تجاه تضمين تربية الموهوبين برامج تكوين المعلم أثناء الخدمة

تتعلق بالتعرف على الموهوبين ورعايتهم وبرامج  تام بين عينة الدراسة على ضرورة تضمين برامج تدريبية

للبنود الثالثة األول في استبيان استطالع الرأي %) 100 (ث بلغت نسبة التأييدفي تنمية مهارات التفكير، حي

هذه النتيجة تتوافق مع آرائهم وآراء أعضاء هيئة التدريس حول تضمين ). 8(الموضح في جدول رقم 

 كما أبدى). 1(مقررات بهذا الشأن في برنامج تكوين المعلم قبل الخدمة كما تم تبيان ذلك في نتيجة رقم 

من المشرفين التربويين تأييدهم لتضمين برنامج في تصميم البرامج اإلثرائية في برنامج تكوين %) 72(

، وعلى الرغم من انخفاض نسبة )1(المعلم أثناء الخدمة، وهو ما يتفق أيضاً مع توجههم في نتيجة رقم  

ند مالحظة أن نسبة المعارضة محدودة التأييد عن البنود الثالثة األول، إال أن التأييد يعد مرتفعاً السيما ع

ومما يؤيد حماسة المشرفين التربويين لوجود برامج تدريبية ذات عالقة بتربية %). 2(للغاية إذ لم تتجاوز 

الموهوبين بشكل مباشر؛ معارضتهم المرتفعة نسبياً االكتفاء بتضمين مفردات البرامج التدريبية القائمة بعض 

من حجم العينة ولم تتجاوز نسبة %) 62( الموهوبين، إذ وصلت نسبة المعارضة المفاهيم المتعلقة برعاية

، نسبة المعارضة هذه ال تبدو ذات ارتفاع مطلق عند مقارنتها بنسب تأييدهم لوجود برامج %)19(التأييد 

ى  ومما قد يساعد عل.مستقلة تتعلق بتربية الموهوبين، مما قد يثير بعض التساؤل حول وجود نوع تناقض

تفهم وجهة نظر المشرفين التربويين ما أبداه بعضهم من تعليقات في هامش االستبيان وفي خانة التعليقات 

العامة من إمكانية االستفادة من البرامج التدريبية القائمة لتضمينها بعض مفردات تربية الموهوبين كخطوة 

ه باالكتفاء بتضمين موضوعات تربية ومما يؤيد أن من أبدى قبول. مرحلية خاصة مع وجود أولويات أخرى

من عينة الدراسة من %) 90(الموهوبين في البرامج التدريبية القائمة لم يكن إال قبوالً مرحلياً؛ معارضة 

المشرفين اقتصار البرامج التدريبية في تربية الموهوبين على معلمي ومعلمات رعاية الموهوبين، وانعدام 

من المشرفين التربويين نحو معارضة االكتفاء %) 78(وكذلك توجه نحو . ماماًالتأييد المطلق لهذه العبارة ت

بتقديم برامج تثقيفية كالمحاضرات ونحوها حول التعرف على الموهوبين ورعايتهم لمعلمي التعليم العام عن 

 المواد وقد ترجع هذه المعارضة الشديدة إلى قناعة المشرفين التربويين بحاجة معلمي. البرامج التدريبية

الدراسية المتنوعة إلى هذه البرامج كونهم يتعاملون بشكل دوري ودائم مع الطلبة الموهوبين في صفوفهم 

 ;Davis & Rimm, 2004؛ 2007الجغيمان، (الدراسية، وهذا الرأي يتوافق مع ما نص عليه 
Smutny, Walker, & Meckstroth, 1997. (عادية إلى من حاجة الطلبة الموهوبين في الصفوف ال

وقد أشار بعض .  في المدرسةةرعاية تربوية تتناسب وقدراتهم العقلية حيث يقضون معظم أوقاتهم التعليمي

المشرفين التربويين إلى أهمية وجود برامج تثقيفية واسعة النطاق تستهدف شرائح كبيرة من المعلمين وأولياء 
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يب تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والمنطقي والتحذير األمور تتعلّق بأساليب اكتشاف الموهبة ورعايتها وأسال

  . من بعض الممارسات غير الصحية المعيقة للتفكير الفعال

ما واقع تربية الموهوبين في برامج تكوين المعلم في مرحلة التطوير المهني أثناء الخدمة في                :الخامس  

  وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي ؟ 

ا السؤال؛ تم تحليل محتوى برنامج تكوين المعلم في مرحلة التطوير المهني أثناء لإلجابة عن هذ  

تم . الخدمة في عدد من وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي لمعرفة واقع تربية الموهوبين في البرنامج

 نسخة فحص هذه الخطط من خالل مواقع الوزارات على الشبكة العنكبوتية أو من خالل الحصول على

مطبوعة ممن لم تتوافر معلومات كافية عن برنامجهم على االنترنت، أو من خالل مراسلة بعض المسؤولين 

وتجدر اإلشارة إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها جراء هذا التحليل . في وزارات التربية والتعليم العربية

احث راسل معظم وزارات التربية العربية إال أن مبنية على ما توافر لدى الباحث من بيانات، علماً بأن الب

ويمكن تلخيص أهم النتائج التي تم تحصيلها من خالل هذا التحليل في . حجم التجاوب كان ضعيفاً للغاية

  ).8(جدول رقم 

 )9(جدول 

لتعليم ذات العالقة بتربية الموهوبين في بعض وزارات التربية وا) أثناء الخدمة(مكونات برنامج تكوين المعلم 

 العربية 

  البرامج التدريبية ذات العالقة الدولة
عدد الساعات 

  التدريبية
  اإلجمالي

  4  األسئلة السابرة+ العصف الذهني 

  4  )مراعاة الفروق الفردية( التعلم بالتفريد 

الناقد ، التشعبي، ( أنواع التفكير واليات تنميته 

الذكاء كاء المتعدد، نظريات الذ) الخ...اإلبداعي

  العاطفي

12  
  األردن

  4  )العالية(تشخيص أصحاب القدرات الخاصة 

  ساعة  24

  8  التفكير مهارات تنمية

  اإلمارات  8  التعليم في التفكير مهارات

  8  األطفال تفكير تطوير

  ساعة  24

  ساعة  24  24  تعليم وتقويم مهارات التفكير  البحرين

  ساعة  20  20  داعتنمية التفكير وتحفيز اإلب  السعودية



 - 40 -

  -  غير محدد  التربية الخاصة  عمان

  3  تعليم مهارات التفكير

  12  تعلم وتعليم مهارات التفكير اإلبداعي

  4  مفاهيم اإلبداع وأساليب تنميته

  15  األنموذج اإلثرائي الشامل لتنمية التفكير

  15   العليااستراتيجيات تابا لتعليم مهارات التفكير

  15  المعلم وتنمية التفكير اإلبداعي

  15  الكورس

  15  طرق  الكشف عن الموهوبين في البيئة المدرسية

  15  األنموذج اإلثرائي الشامل

  قطر

  12  تعليم مهارات التفكير اإلبداعي في البيئة المدرسية

ساعة  120

  تدريبية

  18  18  تعليم التفكير وتنمية اإلبداع  الكويت

  -  -  ال يوجد  اليمن

  

  :اآلتي) 9(يتبين من النتائج الواردة في جدول رقم   

 بعض في) الخدمة أثناء (المعلم تكوين برنامج في الموهوبين تربية تضمين ضعف: )6 (رقم نتيجة  

 عينة معظم في المعلم تكوين برنامج أن) 9 (رقم الجدول من يتضح حيث ،العربية والتعليم التربية وزارات

 الموهوبين بتربية خاصة تطويرية أو تدريبية برامج تتضمن ال العربية والتعليم لتربيةا وزارات من الدراسة

 تشخيص بعنوان تدريبياً برنامجاً الوزارة في المركزية التدريب خطة تتضمن حيث األردن: هما دولتان عدا

 خطة نتتضم حيث قطر ودولة فقط، تدريبية ساعات) 4 (بإجمالي) العالية (الخاصة القدرات أصحاب

 المدرسية البيئة في الموهوبين عن الكشف  طرق بعنوان تدريبياً برنامجاً الوزارة في المركزية التدريب

 التربية وزارات من الدراسة عينة غالبية في المركزية التدريب خطط وتتضمن. تدريبية ساعة) 15 (بإجمالي

 في التدريبية برامجها تتركز حيث موهوبينال بتربية جزئية عالقة ذات أخرى عامة تدريبية برامج والتعليم

، مع وجود تفاوت بينها في عدد الساعات التدريبية المخصصة لهذه التفكير بمهارات عالقة ذات موضوعات
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ساعة تدريبية في ) 24(ساعة تدريبية في اإلمارات، ) 24(ساعة تدريبية في األردن،     ) 20(البرامج، 

ساعة تدريبية في ) 18(ساعة تدريبية في قطر، ) 105(السعودية، ساعة تدريبية في ) 20(البحرين، 

الكويت، في حين اكتفت وزارة التربية والتعليم العمانية ببرنامج تدريبي عام في التربية الخاصة ولم يتم تحديد 

 تدريبي مجبرنا أي اليمنية والتعليم التربية وزارة برامج في يوجد ولمعدد ساعاته التدريبية في الخطة العامة، 

 وجود عدم) 9 (رقم جدول في إليها التوصل تم التي البيانات خالل من يالحظ. الموهوبين بتربية عالقة ذا

 المتعددة الجوانب تتناول العربية والتعليم التربية وزارات من الدراسة عينة خطط في متنوعة تدريبية برامج

 ,Bain, Bourgeois (العلمية الدراسات من يلقل غير عدد عليها نصت والتي الموهوبين تربية مجال في
& Pappas, 2003; Davison, 1996; Haensly, 2001; Kaplan, 2003; Rogers, 

1989; Schlichter, 1992; Sisk,1975(، ضمنياً عليها نصت التي العناوين أهم من كان حيث :

 الموهوبين للطلبة الشخصية السمات تمييز أساليب العادية، الدراسية الصفوف في الموهوبين رعاية أساليب

 واالجتماعية النفسية الموهوبين مشكالت ورعايتها، المتعددة المواهب تعرف أساليب العادية، الصفوف في

 العمل أساليب الموهوبين، قدرات مع يتوافق بما العام المنهج مواءمة أساليب العادية، الصفوف في والتعليمية

 أسئلة بناء اإلثرائية، البرامج تصميم للموهوبين، التعلّم تفريد أساليب لعقلية،ا القدرات على المبني الجماعي

 مرة) 9 (رقم للجدول وبتحليل. المنهج ضغط وطرق إبداعية، بطرق المشكالت للتفكير،حل العليا المستويات

 عن ذلك رعةالمتف النتائج من مجموعة استخالص يمكن التربوي األدب في الواردة بالعناوين ومقارنته أخرى

  :اآلتي في تلخيصها يمكنو

اقتصرت البرامج التدريبية المتمركزة في مجال تربية الموهوبين والموجهة على وجه الخصوص  6-1

للطلبة الموهوبين على برنامج واحد فقط تقدمه وزارة التربية والتعليم في األردن وقطر وهو برنامج تدريبي 

على اختالف كبير بين الوزارتين في عدد الساعات التدريبية المقدمة، يتعلق بأساليب التعرف على الموهوبين 

) 15(ساعات تدريبية، بينما بلغت في دولة قطر ) 4(حيث لم تتجاوز الساعات المحددة للبرنامج في األردن 

وبالرجوع إلى الكم المعرفي والمهاري الذي يتضمنه عنوان أساليب التعرف على الموهوبين . ساعة تدريبية

ما في ذلك من أساليب كمية وأساليب نوعية وحاجة إلى التدرب على أدوات القياس المتنوعة وبطاقات ب

ساعات تدريبية لن تتعدى كونها تثقيف عام ) 4(المالحظة وقوائم السمات السلوكية للموهوبين، نلحظ أن 

 15(ية والتعليم في دولة قطر بالموضوع، بينما سيتاح للمتدربين في البرنامج التدريبي التابع لوزارة الترب

 . تعرف أفضل على محتويات الموضوع إال أن برنامج واحد فقط لن يفي بالغرض) ساعة تدريبية
 لعينة التدريبية الخطط جميع في الموهوبين الطلبة رعاية أساليب على تركز تدريبية برامج وجود عدم 6-2

 الشامل، اإلثرائي األنموذج: بعنوان قطر دولة في عليموالت التربية وزارة تقدمه واحد برنامج عدا الدراسة،

 في المتعددة المواهب رعاية في الجيدة التربوية النماذج من لواحد التدريبي البرنامج هذا يتعرض حيث

 تدريباً يتطلب المدارس في األنموذج هذا تنفيذ أن إال له، المنفذة للجهة تحسب إيجابية نقطة وهي المدرسة،

 منها كل يحتاج متعددة تفصيلية برامج يتضمن األنموذج وأن السيما بكثير، تدريبية ساعة) 15 (وقيف متتابعاً
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 إضافة إلى أن .نشاط ومشرفي ومرشدين ومعلمين إداريين من المدرسة أعضاء لجميع منفصل تدريب إلى

  .لموهوبيناالقتصار في أساليب الرعاية على أسلوب واحد أمر غير محبذ تربوياً في مجال تربية ا

البرامج التدريبية ذات العالقة بتنمية مهارات التفكير التي تضمنتها معظم الخطط التدريبية لعينة    6-3

إذ يالحظ، باستثناء دولة قطر، أن مجموع الساعات . الدراسة من وزارات التربية والتعليم العربية قليلة نسبياً

النسبة تعد قليلة نظراً لما يحتويه  ساعة تدريبية، هذه) 24( إلى) 18(التدريبية لمهارات التفكير تراوحت بين 

طبيعة التفكير، آليات عمل : على سبيل المثال(موضوع مهارات التفكير من حجم معرفي ومهاري كبير 

الدماغ، أنماط التفكير، التفكير المنطقي بتفصيالته، التفكير اإلبداعي بعناصره الرئيسة، مهارات التفكير 

مهارات التفكير المتقدمة، استراتيجيات تنمية التفكير، سبل دمج مهارات التفكير في المناهج األساسية، 

. ، يتطلب من المتدرب التعرف عليها والتدرب عملياً على ممارستها...)الدراسية وفق التخصصات المتنوعة

مي لدى الطلبة إضافة إلى أن عدم تخصيص بعض من هذه البرامج لتنمية مهارات التفكير والبحث العل

 . الموهوبين يجعل من استفادة الطلبة الموهوبين منها ميدانياً محدود ومعتمد على ذاتية المعلم
 البرامج التدريبية الواردة ال تشكل لحمة متماسكة بحيث تحقق أهداف تربوية واضحة ذات عالقة 6-4

 إلى عدم وجود تحديد مسبق للكفايات وهو ما قد يشير، بكفايات مهنية تتناول جميع جوانب تربية الموهوبين

المهنية في هذا المجال في الخطة المركزية للتدريب، من وجهة نظر الباحث، فإن هذه النتيجة يمكن تعميمها 

  .على جميع الخطط التي اطلع عليها لعينة الدراسة

 التطوير برامج في تضمينها يمكن التي الموهوبين بتربية العالقة ذات التدريبية البرامج ما: السادس    

  الموهوبين؟ رعاية خبراء نظر وجهة من للمعلم المهني

خبيراً في مجال رعاية الموهوبين، عشرة منهم من الخبراء العرب، ) 13(تم توجيه هذا السؤال إلى     

وثالثة من الخبراء العالميين، وحيث تعددت االستجابات وأساليب التعبير عن المراد من الخبراء؛ عمل 

 إلى تجميع االستجابات الدالة على معنى واحد بصياغته الخاصة، كما استبعد الباحث العناوين التي لم الباحث

  ).10(وعليه، يمكن تلخيص إجاباتهم في جدول رقم    ). 3(تزد عدد تكراراتها عن 
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 ) 10(جدول 

 برنامج تكوين المعلموجهة نظر الخبراء في تربية الموهوبين حول البرامج التدريبية التي يمكن تضمينها 

  )أثناء الخدمة(

 

النسبة المئوية  التكرار البرنامج التدريبي

  %100  13  أساليب رعاية الطلبة الموهوبين في الصفوف العادية

  %100  13  المنطقي التفكير مهارات تنمية استراتيجيات

  %100  13  اإلبداعي التفكير مهارات تنمية استراتيجيات

  %92  12  العادي الصف داخل الموهوبين عن الكشف في أساليب

  %92  12  )عام( المنهج في التفكير مهارات دمج

  %85  11 أساليب تنويع المنهج

  %85  11  )تخصص بكل خاص( المنهج في التفكير مهارات دمج

  %77  10  مقدمة في الموهبة والتفوق

  %69  9  تصميم البرامج اإلثرائية

 النفسية موهوبينال الطلبة مشكالت مع التعامل أساليب

  %69  9 واالجتماعية

  %69 9 العليا التفكير لمهارات الموجهة األسئلة بناء

  %62  8  المتعددة الذكاءات نظرية وفق المواهب رعاية أساليب

  %46  6  للتفكير المعززة والبيئة التفكير تنمية في مقدمات

  %46 6  الموهوبين للطلبة التعلم وتسريع المنهج ضغط أساليب
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 :اآلتي) 10( رقم جدول في الواردة النتائج من تبيني

برنامجاً تدريبياً يجب تضمينهم برنامج تكوين المعلم في مرحلة التطوير ) 14(هناك : )7(نتيجة رقم   

برامج يمكن ) 7(أن هناك ) 14(حيث يتضح من خالل التكرارات في الجدول رقم . المهني أثناء الخدمة

أساليب : خبيراً فأعلى، هذه البرامج هي) 11(ولى وهي التي اتفق على مضمونها اعتبارها أولوية تدريبية أ

رعاية الطلبة الموهوبين في الصفوف العادية، استراتيجيات تنمية مهارات التفكير المنطقي، استراتيجيات 

 التفكير تنمية مهارات التفكير اإلبداعي، أساليب في الكشف عن الموهوبين داخل الصف العادي، دمج مهارات

 وهناك ).خاص بكل تخصص(، أساليب تنويع المنهج، ودمج مهارات التفكير في المنهج )عام(في المنهج 

من الخبراء فأعلى، هذه ) 8(برامج يمكن اعتبارها أولوية تدريبية ثانية وهي التي اتفق على مضمونها ) 5(

ة، أساليب التعامل مع مشكالت الطلبة تصميم البرامج اإلثرائي، مقدمة في الموهبة والتفوق: البرامج هي

الموهوبين النفسية واالجتماعية، بناء األسئلة الموجهة لمهارات التفكير العليا، وأساليب رعاية المواهب وفق 

خبراء فيمكن ) 7- 4(أما البرامج التي تراوح عدد تكرارات االتفاق عليها ما بين . نظرية الذكاءات المتعددة

أساليب   ، ومقدمات في تنمية التفكير والبيئة المعززة للتفكير: هذه البرامج هي. بية ثالثةاعتبارها أولوية تدري

من ) 10(ويرى الباحث أن جميع ما ذكر في جدول رقم . ضغط المنهج وتسريع التعلم للطلبة الموهوبين

وهوبين في الصفوف برامج تدريبية له أهميته الخاصة ويعالج جانباً مهماً من الرعاية المرجوة للطلبة الم

العادية، كما يرى الباحث ضرورة تضمين برنامج تكوين المعلم أثناء الخدمة برامج تدريبية تتعلق بتنمية 

هذه البرامج المقترحة . الدافعية وتنمية مهارات التعلم الذاتي، وأساليب تعزيز السمات الشخصية المؤثرة

 ,Bain(افقة مع أوصت به عدد من الدراسات العلمية  متو)10(إضافة إلى ما ورد من برامج في جدول رقم 
Bourgeois, & Pappas, 2003; Bermudez & Rakow, 1990; Feldhusen, 1997; 

Lethbridge, 1986; Kay, 1998; Jenkins-Friedman, 1984)  وقد رأى بعض من عينة

 متدرجة يتم تقديمها لجميع الدراسة من الخبراء ضرورة تقسيم هذه البرامج التدريبية على عدة مستويات

وبمحاولة من الباحث للجمع بين . المعلمين وفق خطة واضحة، وقد اقترح أحد الخبراء، وهو ما يؤيده الباحث

آراء الخبراء في محتويات هذه المستويات، ومن خالل خبرة الباحث المهنية في تخطيط وتنفيذ عدد كبير من 

وبين؛ قام الباحث بإعداد تصور أولي لمحتويات المستويات من البرامج التدريبية في مجال تربية الموه

البرامج التدريبية ومن ثم عرضها مرة أخرى على خبراء تربية الموهوبين في عينة الدراسة، تلقى الباحث 

وبعد الجمع بين تلك المقترحات، انتهى الباحث إلى أن تكون . عشرة ردود مع مقترحات ببعض التعديالت

  ).11( كما هو موضح في جدول رقم هذه المستويات
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  )11(جدول 

  المستويات التدريبية المقترحة لمعلمي الصفوف الدراسية المتنوعة

  البرامج التدريبية  المستويات
الساعات 

  التدريبية

  25  مقدمة في الموهبة والتفوق

 25  مقدمات في تنمية التفكير والبيئة المعززة للتفكير
 25   رعاية الطلبة الموهوبين في الصفوف العاديةأساليب في

  المستوى األول

 25  أساليب في الكشف عن الموهوبين داخل الصف العادي
 25  المنطقي التفكير مهارات تنمية استراتيجيات

  25  استراتيجيات تنمية مهارات التفكير اإلبداعي

  25  )عام(دمج مهارات التفكير في المنهج 
  المستوى الثاني

 20  ع المنهجأساليب تنوي
 20  العليا التفكير لمهارات الموجهة األسئلة بناء

  25  )خاص بكل تخصص(دمج مهارات التفكير في المنهج 

أساليب التعامل مع مشكالت الطلبة الموهوبين النفسية 

  واالجتماعية
20 

  المستوى الثالث

 25  أساليب ضغط المنهج وتسريع التعلم للطلبة الموهوبين
  25  تصميم البرامج اإلثرائية

 20  أساليب رعاية المواهب وفق نظرية الذكاءات المتعددة
 20  الدافعية  + أساليب تعزيز السمات السلوكية المؤثرة 

  رابعالمستوى ال

 15  مهارات التعلم الذاتي
  

 في عنيةالم للجهات الحال وبطبيعة وتجريب، دراسة مزيد إلى وتحتاج نهائية ليست المستويات هذه       

 على لديها، المتاحة اإلمكانات وفق المستويات هذه بين المواءمة العربي الوطن في والتعليم التربية وزارات

  .المنهج على العملية للتطبيقات كاف وقت إتاحة االعتبار بعين األخذ يتم أن
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  الدراسة توصيات

 الموهوبين تربية لتضمين الممكنة األوجه تعرف محاولة في الدراسة هذه من الرئيس الهدف تمثل  

 .الخدمة أثناء المهني التطوير ومراحل الخدمة قبل األكاديمي اإلعداد مرحلة في المعلم تكوين برامج

 الجامعي التكوين مرحلة في كان سواء الدراسة عينة في المعلم تكوين برامج افتقار الدراسة نتائج وأظهرت

 . الموهوبين بتربية تتعلق تدريبية وبرامج مقررات إلى الخدمة أثناء نيالمه التطوير مرحلة في أو الخدمة قبل

  :  التوصيات 

     :    توصي هذه الدراسة باآلتي  

 .الخدمة قبل ما مرحلة في المعلم تكوين: أوالً

  أن تعمل المؤسسات المعنية بتكوين المعلم قبل الخدمة على إعادة بناء برامج تكوين المعلم لديها بما 1-1

 راسخة جذور الفردية، هذا المبدأ له الفروق مراعاة مبدأيتوافق مع معطيات التربية الحديثة التي تؤكد على 

 الفردية الفروق مراعاة مبدأ أهداف كأحد الموهوبين رعاية أن شك وال. اإلسالمية التربية أصول أيضاً في

 وتزويد تتبناه شعاراً النوعية تربيةال من تجعل تربوية مؤسسة أي وظيفة من يتجزأ ال وحيوي رئيس جزء

 وعليه، فإن وجود عدد من المقررات األكاديمية .تحقيقه إلى تسعى هدفاً المؤثرة العلمية بالقيادات المجتمع

ذات العالقة المباشرة بتربية الموهوبين أمر مهم يجب أن يؤخذ في االعتبار عند إعادة تطوير برنامج تكوين 

  .ربيةالمعلم في الجامعات الع

 أن تعمل وزارات التربية والتعليم، بصفتها سوق العمل األول لمخرجات مؤسسات تكوين المعلم قبل 1-2

الخدمة، على وضع كفايات مهنية عامة وتفصيلية تتضمن كفايات خاصة بتربية الموهوبين تراسل بها 

بيل تحقيق التوافق بين مؤسسات تكوين المعلم لتؤخذ في االعتبار عند بناء برنامجها األكاديمي في س

  .مخرجات هذه الجهات وحاجات سوق العمل

 لطبيعة الحياة األكاديمية التي يعيشها الطلبة، معلمي المستقل، في مؤسسات تكوين المعلم قبل الخدمة 1-3

أثر بالغ في تكوين شخصياتهم المهنية في المستقبل، وعليه توصي هذه الدراسة بأن تتجاوز مؤسسات اإلعداد 

قتصار على الجانب األكاديمي إلى العناية بوجود برامج مساندة للتوعية بأهمية رعاية الموهبة، ووجود اال

برامج لرعاية مواهب الطلبة في مرحلة التكوين األكاديمي قبل الخدمة، لما في ذلك من مساهمة في نشر 

ي المستقبل، وبين أعضاء هيئة مفهوم الموهبة وأهمية اكتشافها وسبل رعايتها بين جميع فئات الطلبة، معلم

ونظراً لكون طلبة كليات التربية يتم إعدادهم ليتبوءوا مقاعدهم كمعلمين في . التدريس القائمين على إعدادهم

مدارس التعليم العام بالدرجة األولى، ويسهموا في صناعة مستقبل الوطن بتربية نشئه، وهم بذلك مقبلون وال 

ة من الطلبة ومن بينهم الموهوبين، كان لزاماً أن تهيئ لهم الفرص للتعرف شك على التعامل مع فئات متنوع

على األساليب المثلى في التعامل مع هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن ورعايتها بما يتناسب وقدراتها العقلية 
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ولهم وقدراتهم، إضافة إلى ذلك، جميع الطلبة بحاجة إلى مناشط متنوعة يتعرفون من خاللها على مي. العالية

وتتاح لهم الفرص للتعبير عنها وتنميتها بما يحقق التوافق النفسي واالجتماعي في فترة التكوين األكاديمي 

  .والمهني، وبما يساعد في اكتساب مهارات اكتشاف ورعاية المواهب باألسلوب العملي المباشر

  .تكوين المعلم في مرحلة التطوير المهني أثناء الخدمة: ثانياً  

 أن تعمل الجهات المسئولة عن التدريب والتطوير المهني في وزارات التربية والتعليم في الوطن 2-1

العربي على تضمين برنامج تكوين المعلم أثناء الخدمة برامج تدريبية في تربية الموهوبين على أن يكون ذلك 

اجب توافرها في المعلم فيما يتعلق وفق رؤية واضحة وسياسة علمية قائمة على تحديد الكفايات المهنية الو

بتربية الموهوبين واتخاذ إجراءات تنفيذية تهدف إلى تبني مجموعة من البرامج التدريبية والتطويرية وفق 

  .منظومة متكاملة تشمل الجوانب المتعددة في مجال رعاية المواهب وتعزيز القدرات الذهنية

 إدارات التدريب والتطوير المهني في وزارات التربية  لعل من األولويات التي يجب أن تعمل عليها2-2

والتعليم في الوطن العربي بذل عناية خاصة في تدريب معلمي الصفوف األولية من التعليم العام على أساليب 

التعرف على مؤشرات الموهبة ورعايتها في سن مبكر، حيث تكاد تجمع الدراسات العلمية في ميدان تربية 

نه كلما كان التعرف على الموهبة ورعايتها مبكراً كلما كان األثر أعمق وفرص فقدان أو الموهوبين على أ

  . خمول الموهبة أقل

 قد ال يكون مجدياً بدرجة كبيرة أن يتم تخصيص ساعات تدريبية قليلة لبرامج ذات طبيعة متعمقة تحتاج 2-3

 تدريبي فحسب، وإنما ما وراء إقامته؛ إلى تدريب عملي وتطبيقات حية، إذ أنه ليس الهدف إقامة برنامج

وعليه فيرى الباحث ضرورة أن تتوازن موضوعات التدريب مع المدة الزمنية المخصصة له، وال بأس من 

  . تقسيم المادة التدريبية إلى برامج تدريبية متسلسلة في حال صعوبة استقطاع وقت طويل لتنفيذ برنامج واحد

 المرحلة تدريباً وظيفياً موجهاً لتحقيق أهداف محددة مرتبطة بمهمة  يجب أن يكون التدريب في هذه2-4

المعلم في صفه الدراسي وعالقتها بتربية الموهوبين، مع التركيز على الجوانب التطبيقية على المنهج 

  .الدراسي



 - 48 -

  المراجـع
تحديد االحتياجات ). هـ1409   (.أحمد وعودة، لطفي؛ راشد، سيد؛ محمد حمزاوي، محمد؛ سعود النمر، محمود؛ حسن إبراهيم، .1

  .الرياض: مركز البحوث، كلية العلوم اإلدارية، جامعة الملك سعود. التدريبية لقطاع األعمال في المملكة العربية السعودية

رسالة . مدى فعالية محك تقدير المدرسين في التعرف على الطالب الموهوبين لغوياً). 2002(، طلعت محمد محمدأبو عوف، .2

  .ير غير منشورةماجست

  .دار النهضة العربية: القاهرة. الذكاء ومقاييسه): 1984(جابر عبد الحميد  .3

 .دار الكتاب الجامعي: العين. الموهبة والتفوق واإلبداع). 1998(جروان، فتحي  .4

دراسات في .  العامتصميم برنامج تدريبي تأهيلي إلعداد معلمي الموهوبين في مدارس التعليم). 2007. (الجغيمان، عبداهللا محمد .5

 .122الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، مارس، العدد . المناهج وطرق التدريس
، اللقاء العلمي حول العملية التدريبية. بحث غير منشور حول تصميم البرامج التدريبية). 1989. (جلميران، عمار نجم الدين .6

  . م22/7/1989-18مراكش، 

 .مكتبة البراق: الكويت. التدريب. )هـ1414. (سعادة،يوسف جعفر .7
مصر، جامعة .  أبريل6-5. ورقة عمل مقدمة الملتقى العربي األول للتدريب. ضمانات فاعلية التدريب). 1995. (السلمي، علي .8

 .مطبعة كلية الزراعة: القاهرة
كرة دورة إعداد المدربين بالمركز مذ: الرياض. منهجية إعداد وتصميم البرامج التدريبية). هـ1407. (السيف، خالد عبد الرحمن .9

 .العربي للدراسات األمنية والتدريب
. أساليب اكتشافهم وسبل رعايتهم: العربي التعليم العام بدول الخليج في الطلبة الموهوبون .)1990( عبد العزيز السيد ،الشخص .10

  . لدول الخليجالعربيمكتب التربية : الرياض

مركز البحوث : ت التدريبية في المملكة العربية السعودية، دراسة استطالعية ميدانية، جدةاالحتياجا). هـ1402. (الصباب، أحمد .11

  .والتنمية بجامعة الملك عبد العزيز

الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع : ليبيا. سماتهم وظروف نموهم:  الجماهيريةفيالموهوبون ): 1985(عبد السالم على سعيد  .12

  . واإلعالن

دار زهران : األردن. األسس والعمليات. التدريب وتنمية الموارد البشرية). 2000. ( محمد؛ و حمدان، يعقوبعساف، عبد المعطي .13

 .للنشر
  .ايتراك للنشر والتوزيع: مصر. تحديد االحتياجات التدريبية). 2001. (عليوه، السيد .14

 .موزارة التربية والتعلي: القاهرة . المعجم الوجيز): 1992(مجمع اللغة العربية  .15

دراسة تحليلية لشخصية الطالب المتفوقين فى الجمهورية العربية المتحدة والمتطلبات التربوية ): "1970(محمد على محمد حسن  .16

 . رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس". والنفسية لرعايتهم
.  مصرفيبحوث المؤتمر الرابع لعلم النفس ." تكارية التالميذالباالقيمة التنبؤية لتقديرات المعلمات ): "1988(مصطفى محمد كامل  .17

 . 389-360الجمعية المصرية للدراسات النفسية، ص : القاهرة
 .124-107، ص 33، ع مجلة اإلدارة العامة. فعالية البرامج التدريبية بين القياس والتقويم). هـ1402. (المفتي، كمال جعفر .18
 .مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: الرياض. برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم). هـ1421(النافع، عبد اهللا وآخرون  .19

20. Aljughaiman, Abdullah (2002). Teachers’ perceptions of creativity and creative students. 
Unpublished doctoral dissertation. University of Idaho. 

21. Allyn and Bacon. 
22. Bain, S., Bourgeois, S., & Pappas, D. (2003). Linking theoretical models to actual practices: A survey of 

teachers in gifted education. Roeper Review, Vol. 25, Issue 4, pp 166-172. 
23. Barbe, W. B., & E. C. Frierson. (1981). Teaching the gifted--A new frame of reference. In W. B. Barbe 

& J. S. Renzulli (Ed), Psychology and education of the gifted, New York: Irvington Press. 



 - 49 -

24. Bermudez, A. and Rakow ,S. (1990): Analyzing teacher’s perceptions of identification procedures for 
gifted and talented Hispanic limited English proficient (lep) students at- risk. The Journal of Educational 
Issues of language Minority Students, Vol. 7, pp: 21-33.  

25. Burt, C. (1975). The gifted child. New York: Wiley. 

26. Cattell, R. B. (1963). Theory of fluid and crystallized intelligence: A critical experiment. Journal of 
Educational Psychology, 54,pp. 1–22.  

27. Chan, D. (2001). Characteristics and competencies of teachers of the gifted learners: The Hong Kong 
teacher perspective. Roeper Review, Vol. 23, No. 4, pp.197-204.  

28. Clark, B. (1997). Growing up gifted (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.  
29. Colangelo, N., & Davis, G. A. (1991). Handbook of gifted education. Boston: Allyn and Bacon.  
30. Coleman, L. J., & Cross, T. L. (2005). Being gifted in school: An introduction to development, guidance, 

and teaching (2 ed.). Waco, TX: Prufrock Press.  

31. Cropley, .A. (1994). Creative intelligence: A concept of (true) giftedness”. European Journal for High 
Ability, Vol.5, No 1, pp. 6-23.  

32. Davis, D. (2006). Gifted children, gifted education. Arizona: Great Potential Press.  

33. Davis, G., & Rimm, S. (2004). Education of the gifted and talented (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.  

34. Davison, J. (1996). Meeting state mandates for gifted and talented. Iowa Teacher Preparation. 

35. Deborah, E. (1997). Able children in ordinary school. U. K: Fulton Publication. 

36. Diezmann, C. & Watters, J. (1997). Bright but bored: Optimizing the environment for gifted 
children. Australian Journal of Early Childhood, Vol. 22, No. 2. pp. 17-21. 

37. Feldhusen, J. (1989). Synthesis of research on gifted youth. Educational Leadership, Vol. 54, No. 6, pp. 
6-12. 

38. Feldhusen, J. F. (1997). Educating teachers for work with talented youth. In N. Colangelo & G. A. Davis 
(Eds.), Handbook of gifted education (2nd ed). (pp. 547-552). Boston: Allyn & Bacon.  

39. Feldhusen, J.F. & Treffinger, D.J. (1980). Creative thinking and problem solving in gifted education. 
Dubuque: Kendall/Hunt.  

40. Frasier, M., & Passow, A. H. (1994). Toward a new paradigm for identifying talent potential (Research 
Monograph 94112). Storrs: The National Research Center on the Gifted and Talented, University of 
Connecticut. 

41. Gagné, F. (1991). Toward a differentiated model of giftedness and talent. In N. Colangelo and G. A. 
Davis (Eds.), Handbook of gifted education (pp. 65-80). Boston: Allyn and Bacon.  

42. Gagne, F. (2003). Transforming gifts into talents: The DMGT as a developmental theory. In N. 
Colangelo, & G.A. Davis (Eds), Handbook of Gifted Education (3rd ed.) (pp 60 - 74). Boston: Allyn & 
Bacon 

43. Gallagher, J. (1975). Teaching the Gifted Child (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon, Inc. 

44. Gardner, H. (1997). Extraordinary minds: portraits of exceptional individuals and an examination of our 
extraordinariness. New York: Basic Books. 

45. Gilliam, J. E., Carpenter, B. O., & Christensen, J. R. (1996). Gifted and talented evaluation scales. 
Austin, TX: PRO-ED.  

46. Glossary of Training Terms. (1971). H.M. Stationery Off: Great Britain.  

47. Gross, M. (1999). Small poppies: Highly gifted children in early years. Roeper Review, Vol. 21, No. 3, 
pp. 207-214. 



 - 50 -

48. Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill. 

49. Haensly, P. (2001). Gifted teachers/ teachers of gifted learners. Roeper Review, Vol. 23, Issue 4, p189. 

50. Hardingham, A. (1997). Designing training. London: Institute of Personnel and Development.  

51. Hollingworth, L. S. (1937). Bright students take care of themselves. North American Review, pp. 261-
273. 

52. Jenkins-Friedman, R. (1984). Professional training for teachers of the gifted and talented. ERIC 
Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children Reston VA. ED262525. 

53. John, M. & Arthur, C. (1989). Fostering academic excellence. Pergamon. 

54. Johnsen, S. (2004). Identifying gifted students: A practical guide. Prufreck Press, Inc. 

55. Joyce, B., & Showers, B. (1980). Improving in-service training: The message of research. Educational 
Leadership, Vol. 49, No. 1, pp 4-10. 

56. Kaplan, S. (1986). The grid: A model to construct differentiated curriculum for the gifted. In J. S. 
Renzulli (Ed.), Systems and models for developing programs for the gifted and talented (pp. 180-193). 
Mansfield Center, CT: Creative Learning Press. 

57. Kaplan, S. (2003). Is there a gifted-child pedagogy? Roeper Review, Vol. 25, Issue 4, p 165.  

58. Karnes, F. A., & Bean, S. M. (2005). Methods and materials for teaching the gifted.(2nd ed.) Waco, TX: 
Prufrock Press, Inc. 

59. Kay, S. (1998). Curriculum and the creative process: Contributions in memory of A. Harry Passow. 
Roeper Review, Vol. 21, No. 1, pp. 5-13.  

60. Khatena, J. (1992). Gifted: Challenge and response for education. Itasca, IL: Peacock.  

61. Laffoon, K. S., Jenkins-Friedman, R., & Tollefson, N. (1989). Causal attributions of underachieving 
gifted, achieving gifted, and nongifted students. Journal for the Education of the Gifted, Vol. 13, pp. 4–
21.  

62. Lethbridge, D. L. (1986). A Gifted education in service program for regular classroom teachers. 
Unpublished Doctoral Dissertations. 

63. Loschert, K. (2003). Teachers and ESPs speaks up about their professional development needs. NEA, 
Sep, Vol. 22, Issue 1, p33. 

64. Mack, R. (1987). Are methods of enhancing creativity being taught in teacher education programs as 
perceived by teacher educators and student teachers? Journal of Creative Behavior, Vol. 21, No. 1, pp. 
22-33.  

65. Maker, C. J. (2005). The DISCOVER Project: Improving assessment and curriculum for diverse gifted 
learners (RM05206). Storrs, CT: The National Research Center on the Gifted and Talented, University 
of Connecticut. 

66. Marland, S. J. (1982).  Education of the gifted and talented, USGPO, Washington D.C.  

67. Mills, C. (2003). Characteristics of effective teachers of gifted students: Teacher background and 
personality styles of students. Gifted Child Quarterly, Vol. 47, Issue 4, pp272-282. 

68. Nadler, L. (1982). Designing training programs. Philippines: Addison-Wesley Publishing Company.  

69. Neber, H. (2004). Teacher identification of students for gifted programs: Nomination to a summer school 
for highly gifted programs. Psychology Science, 46(3), 348-362. 



 - 51 -

70. Pardeck, J. T., Pardeck, J. A., & Callahan, D. (1990). An exploration of an assessment instrument 
measuring beliefs about and understanding of gifted children. Education, Vol. 111, pp. 548-552. 

71. Piirto, J. (1999). Talented children and adults: Their development and education (2nd ed.). Upper Saddle 
River, NJ: Merrill.  

72. Renzulli, J.S. (1986). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for creative 
productivity. In R.J. Sternberg & J.E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 53-92). 
Cambridge, MA: Cambridge University Press. 

73. Renzulli, J.S. (2003) Conception of giftedness and its relationship to the development of social capital. 
In N. Colangelo, & G.A. Davis (Eds), Handbook of Gifted Education (3rd ed.) (pp. 75 - 87). Boston: 
Allyn & Bacon 

74. Renzulli, J. S. (2005). Assumptions underlying the identification of gifted and talented students. Gifted 
Child Quarterly, Vol. 49, No. 1, pp. 68-79. 

75. Renzulli, J. S. & Reis, S. M. (1997). The Schoolwide Enrichment Model: A Comprehensive Plan for 
Educational Excellence (2ed.). Mansfield Center, Connecticut, USA: Creative Learning Press. 

76. Renzulli, J. S., Smith, L. H., White, A. J., Callahan, C. M., Hartman, R. K., & Westberg, K. L. (2002). 
Scales for rating the behavioral characteristics of superior students. Mansfield Center, CT: Creative 
Learning Press.  

77. Rimm, S. (1988). Identifying underachievement: The characteristics approach. Gifted Child Today, Vol. 
11, No. 1, pp. 50-54. 

78. Rogers, K. (1986). Training teachers of the gifted: What do they need to know? Roeper Review, Vol. 11, 
No. 3.  

79. Rogers, K. (1989). Omnibus units. Minneapolis, MN: Junior League of Minneapolis. 

80. Rogers, K. B. (2001). Re-forming gifted education: Matching the program to the child. Scottsdale, AZ: 
Great Potential Press.  

81. Schlichter, C. (1986). Talents Unlimited: An in-service education model for teaching thinking skills. 
Gifted Child Quarterly, 30(3), 119-23. 

82. Schlichter, C. (1992). Identification of in-service needs among schoolwide enrichment schools. Roeper 
Review, Vol. 14, Issue3, pp 159-156.   

83. Silverman, L. K. (1997-2004). Characteristics of giftedness scale: A review of the literature. Retrieved 
April 25, 2005, from the World Wide Web: 
www.gifteddevelopment.com/Articles/Characteristics_Scale.htm 

84. Silverman, L. K., Chitwood, D. G., & Waters, J. L. (1986). Young gifted children: Can parents identify 
giftedness? Topics in Early Childhood Special Education, 6(1), 23-38. 

85. Sisk, D. (1975). Teaching the gifted and talented teachers: A training model. Gifted Child Quarterly, 19, 
pp81-88. 

86. Slabbert, J. A. (1994). Creative in education revisited: reflection aid of progression. The Journal of 
Creative Behavior, 28(1), 60-69. 

87. Smutny, J. F. (1997). Teaching young gifted children in the regular classroom. Minneapolis, MN: Free 
Spirit Publishing, Inc. 

88. Smutny, J. F. (2000). How to stand up for your gifted child: Making the most of kids' strengths at school 
and at home. Minneapolis, MN: Free Spirit Publishing, Inc. 



 - 52 -

89. Smutny, J. F., Walker, S. Y., & Meckstroth, E. A. (1997). Teaching young gifted children in the regular 
classroom: Identifying, nurturing, and challenging ages 4-9. Minneapolis, MN: Free Spirit Publishing 
Inc. 

90. Spearman, C. (1923). The nature of intelligence and the principles of cognition. London: Macmillan.  

91. Sternberg, R. J. (1996). Successful intelligence : how practical and creative intelligence determine 
success in life. New York: Simon & Schuster. 

92. Sternberg, R. J. (Ed.). (1988). The nature of creativity: Contemporary psychological perspectives. 
Cambridge, MA: Cambridge University Press. 

93. Sternberg, R. J., & Davidson, J. E. (Eds.). (1986). Conceptions of giftedness. Cambridge: Cambridge 
University Press.  

94. Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L.  (2000). Teaching for successful intelligence.  Arlington Heights, 
IL: Skylight Training and Publishing Inc. 

95. Sternberg, R.J. (1977). Intelligence, information processing, and analogical reasoning. Hillsdale, NJ: 
Erlbaum.  

96. Sternberg, R.J. (1985). Beyond IQ. New York: Cambridge University Press.  

97. Stoneall, L. (1991). How to write training materials. California: Pfeiffer & Company. 

98. Swassing, R. H. (1985). Teaching gifted children and adolescents. Columbus, OH: Merrill.  

99. Tannenbaum, A. J. (1983). Gifted children: Psychological and educational perspectives. New York: 
Macmillan.  

100. Taylor, C. W. (1978). How many types of giftedness can your program tolerate? Journal of Creative 
Behavior, 12 (1), 39-51. 

101. Taylor, C.W. (1988). Various approaches and definitions of creativity. In R.J. Sternberg (Ed.), the 
nature of creativity (pp. 99-121). New York: Cambridge University Press.  

102. Terman, L. M. (1925). Genetic studies of genius: Vol. 1. Mental and physical traits of a thousand 
gifted children. Stanford, CA: Stanford University Press.  

103. Terman, L. M. (Ed.), (1947). Genetic studies of genius: Vol. IV. The gifted child grows up: Twenty-
five years' follow-up of a superior group, Stanford. CA: Stanford University Press. 

104. Terman, L. M., & Fenton, J. C. (1921). Preliminary report on a gifted juvenile author. Journal of 
Applied Psychology, 5, 163-178.  

105. Terman, L.M. (1926). Genetic studies of genius (Vol. 1): Mental and physical traits of a thousand 
gifted children. Stanford, CA: Stanford University Press. 

106. Thorndike, R. L., & Hagen E. P. (1993). Cognitive abilities test. Itasca, IL: Riverside Publishing. 

107. Tlale, C.  (1991). Principles for the design of a culturally relevant instrument to identify gifted black 
secondary school children. Dissertation Abstracts International, Vol. 52, No. (4-A). pp. 1301-1302.  

108. Tomlinson, C. A. (1995). Differentiating instruction in mixed-ability classroom. Alexandria, VA: 
Association for Supervision and Curriculum Development.  

109. Tomlinson, C., Kaplan, S., Renzulli, J., Purcel, J., Leppien, J. & Burns, D. (2002). The parallel 
curriculum. California: Corwin Press. 

110. Torrance, E. P & Myers, R.E. (1970). Creative Learning and Teaching. New York: Dodd & Mead 
Co. 



 - 53 -

111. Torrance, E. P., & Safter, H. T. (1986). Are children becoming more creative? The Journal of 
Creative Behavior, 20(1), 1-13. 

112. Towers, E. (2001). Gifted teaching: thought and action. Roeper Review, Vol. 23, Issue 4, pp202-208. 

113. VanTassel-Baska, J. (1998). Excellence in educating the gifted (3rd ed.). Denver, CO: Love.  

114. VanTassel-Baska, J. (2002). Implementing innovative curricular and instructional practices in 
classrooms and schools. In J. VanTassel-Baska and C. Little (Eds.), Content-based curriculum for high-
ability learners. (pp. 355-375). Waco, TX: Prufrock Press 

115. VanTassel-Baska, J., Feldhusen, J., Seeley, K., Wheatley, G., Silverman, L., & Foster, W. (1988). 
Comprehensive curriculum for gifted learners. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. 

116. Walberg, H. (1988). Creativity and talent as learning. In R. J. Sternberg (Ed.) The nature of 
creativity (pp. 340-361). New York: Cambridge University Press.  

117. Wallach, M. (1985). Creativity testing and giftedness. In: Horowitz, F. & O’ brien, M. (Eds). The 
gifted and talented developmental perspectives. Washington: American Psychological Association. 

118. Weiss, P. & Gallagher, J.J. (1986). Project TARGET: A needs assessment approach to gifted 
education in service.  Gifted Child Quarterly, Vol.30 (3), 114-118.  

119. Wendy, J. (2001). Investigating the acquisition of pedagogical knowledge: Interviews with a 
becoming teacher. Roeper Review, Vol. 23, Issue 4, p219-227. 

120. Whitmore J. (1980).  giftedness, conflict, and under achievement.  Boston:  Allyn and Bacon. 

121. Whitmore, J. & Maker, J. (1985). Intellectual giftedness among disabled persons. Rockville, MD: 
Aspen Press.  

122. Williams, F. E. (1970). Classroom ideas for encouraging thinking and feeling (2nd edition). Buffalo, 
New York: D.O.K. Publishers.  

123. Williams, F. E. (1993). The cognitive-affective interaction model for enriching gifted programs. In J. 
S. Renzulli (Ed.) Systems and models for developing programs for the gifted and talented. Melbourne: 
Hawker Brownlow.  

124. Witty, P. A. (1958). Who are the gifted? In N. B. Henry (Ed.), Education for the gifted, (pp. 42-63). 
The fifty-seventh yearbook of the National Society for the Study of Education, Part II. Chicago: 
The University of Chicago Press.  


