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 مقدمة  

تعدُّ القدرات واالستعدادات والطاقات التي �متلكها الموهو�ون من أهم المقومات التي تجعل لهم أهم�ة عظمى بوصفهم  

 �مجاالتها المتعددة. ثروة �شر�ة �جب العنا�ة بها واستثمارها لتحقیق التنم�ة والرقي في المجتمعات اإلنسان�ة 

والموهو�ون في مختلف م�ادین العلم، ومختلف مجاالت المهن، والعاملون في فنون المعرفة العلم�ة والعمل�ة ومنها العلوم  

الشرع�ة �قدمون �لَّ جدید �شكل ال �ستط�ع تقد�مه األفراد العادیون، فهم عماُد األمة ومنار النهضة والتقدم الذي ُ�مّكن األمم  

 . �ة �خاصة النام

وُ�عدُّ موضوع الموه�ة قد�ًما وحدیًثا ذا ق�مة عال�ة خاصة إذا ما ارت�ط �أهم�ة األفراد وأثرهم في تنم�ة وتطور المجتمعات؛  

البیئة   وتوفیر  ف�ه،  یتفوقون  ف�ما  والرعا�ة  النماء  فرص  و�تاحة  الموهو�ین  اكتشاف  إلى  المعاصرة  المجتمعات  تسعى  لذلك 

 م). 2011لمحفزة لهم، والمزودة �اإلمكانات الماد�ة والمعنو�ة (سكاكر، التعل�م�ة والفن�ة ا

وقد أدت الدول ممثلة في وزارات التعل�م والمنظمات الرسم�ة وال�حث العلمي والتقني وظ�فة �ارزة في مثل هذا النوع من  

ت الماد�ة والمعنو�ة الداعمة لها،  االعتناء بتبني برامج اكتشاف المواهب ورعایتها وتنمیتها، والحرص على توفیر اإلمكانا

فمثًال في المملكة العر��ة السعود�ة تؤدي وزارة التعل�م وظ�فة جیدة في رعا�ة الموه�ة، ونجد تطوًرا �بیًرا في برامج رعا�ة  

لحظة تقتصر  الموه�ة �اإلسهام الرائد والمتمیز الذي تؤد�ه (مؤسسة الملك عبد العز�ز ورجاله) لرعا�ة الموه�ة، إال أنه حتى ال

 تلك البرامج على الموهو�ین في العلوم النظر�ة.

وتأتي العنا�ة �الموه�ة الشرع�ة بوصفها أحد المجاالت ذات الق�مة العال�ة التي �قّدرها المجتمع اإلسالمي، فالموهوُب �ما  

المجال رحً�ا في العلوم الشرع�ة  �متلكه من قدراٍت و�مكاناٍت خاصة ُتمكنه من أن �سهم إسهاما مهم�ا في مجاله وفّنه س�جُد  

 وس�جُد أن إمكان التطور والرقي فیها ممكن، فالمجال الشرعي وعلومه �حٌر ال ساحل له. 

و�رغم المحاوالت الجیدة ل�عض البرامج التي حاولت تقد�م مشار�ات جیدة في رعا�ة المجال الشرعي فإنها في األغلب  

ي جهوٌد ذات ق�مة عال�ة في تحف�ظ القرآن الكر�م، غیر أن المأمول في مثل  اقتصرت على حفظ القرآن الكر�م وتدر�سه، وه

هذا العصر الذي تتسارع ف�ه األحداث والتطورات العلم�ة والتقن�ة یتحّتم على المعنیین في المجال الشرعي ابتكار برامج تسهم 



 

 

إلى فهم واقعهم والوقوف عند مقتض�ات   في اكتشاف ورعا�ة الموه�ة الشرع�ة لتتواكب مع متطل�ات العصر وتقود الناشئة

 الشرع اإلسالمي تجاهه. 

ومن هنا تبرز الحاجة إلى أهم�ة توفیر برامج ذات طا�ع فكري إسالمي متمیز �عتني �الموهو�ین في المجال الشرعي؛  

ومراحل و�جراءات واضحة  ل�حقق لهم الرعا�ة ببرامج عالم�ة علم�ة ذات بناء متمیز ومخطط لها تنطلق من فلسفة علم�ة  

 م).2011للمعلم والمتعلم ذات نتاجات أدائ�ة قابلة للق�اس (سكاكر، 

وألن رعا�ة الموه�ة في أي مجال ال بد أن تبنى على استرات�ج�ات واضحة ومحددة قائمة على اإلدراك التام ألهمیتها، 

هو�ین في مجاالت رعا�ة الموه�ة المختلفة جاءت و�ذلك أهم�ة االعتماد على استرات�ج�ات علم�ة ألسالیب الكشف عن المو 

 هذه الدراسة برعا�ة و�شراف شر�ة عطاءات العلم لتلقي الضوء على آل�ة اكتشاف الموهو�ین في العلم الشرعي ورعایتهم.

 أهداف دراسة اكتشاف الموهو�ین في العلم الشرعي ورعایتهم: 

 العلم الشرعي ورعایتهم إلى تحقیق مجموعة من األهداف منها:�سعى هذا المدخل النظري آلل�ة اكتشاف الموهو�ین في 

 إلقاء نظرة تار�خ�ة عن اكتشاف الموهو�ین ورعایتهم.  .1

 التعرف إلى المفاه�م العلم�ة للموه�ة وتحر�ر المصطلح العلمي.  .2

 التعرف إلى النظر�ات العلم�ة للموه�ة والذ�اء. .3

 ورعایتهم. التعرف إلى طرق اكتشاف الموهو�ین  .4

 التعرف إلى اكتشاف الموهو�ین ورعایتهم من المنظور اإلسالمي.  .5

 بناء آل�ة اكتشاف للموهو�ین في العلم الشرعي قائمة على النظر�ات والتوجهات العلم�ة والعالم�ة. .6

 بناء أدوات علم�ة �مكن اإلفادة منها �مؤشرات في تحدید الموهو�ین في المجال الشرعي.  .7

الكشف .8 نموذج  ألدوات    تطبیق  والث�ات  الصدق  مؤشرات  لبناء  تجر�ب�ة  وعینة  استطالع�ة  عینة  على  المت�ع 

 الق�اس المت�عة في البرنامج.

 مسوغات هذه الدراسة: 

قلة البرامج في مجال العلم الشرعي التي تتبني نظر�ة علم�ة لرعا�ة الموه�ة، فالمتأمل لكثیٍر من البرامج العالم�ة �جد   -1

�ة الخاصة بها �حسب الس�اق الثقافي واالجتماعي الذي تقرره تلك المجتمعات مثل الفن وغیره،  أنها جعلت برامج الرعا



 

 

والمجتمع المسلم �قدر العلوم الشرع�ة، و�عدها من أشرف العلوم والمجاالت التي �مكن دراستها ورعا�ة المواهب لألفراد  

ة تبنى في ضوء الدراسات العلم�ة في المجال  المتخصصین في هذا المجال، ومع هذا فیندر وجود برامج علم�ة شرع�

 اإلنساني. 

ندرة استعمال وتوظ�ف نتاج العلوم الحدیثة في مجال الموه�ة وأسالیب الكشف عنها ورعایتها في العلم الشرعي، فرغم   -2

ورعا�ة أهم�ة العلم الشرعي في واقع المجتمعات المسلمة إال أنه ال توجد إال محاوالت �سیرة اجتهاد�ة في اكتشاف  

الموه�ة في المجال الشرعي في ضوء دراسات مجال الموه�ة رغم إمكان�ة توظ�ف تلك األدوات، وهذا یؤ�د على  

أهم�ة تبني مثل هذا المشروع، خاصة وقد انحصرت برامج رعا�ة الموه�ة في المجال الشرعي في مجال تحف�ظ القرآن  

 وحفظ المتون.

فئة الموهو�ین في العلم الشرعي تعّد فئة تبنى علیها آمال األمة ونهضتها وحضارتها، ذلك أنه إذا تم الكشف عنها  -3

وتقد�م الرعا�ة الالزمة لها على جم�ع المستو�ات، فإنها تسهم في تقّدم مجتمعاتها، فالموهو�ون هم صانعو حضارة  

هـ) أن أي عمل ثقافي أو حضاري �قوم أساسا على الفكر  1416األمم والثروة الحق�ق�ة لها، حیث یؤ�د العتیبي (

والجهد ال�شري ، وأن أثمن ما في الثروة ال�شر�ة وأجزلها عائدا هي إمكانات الموهو�ین وذلك ألن القدرات العقل�ة  

مجاالت  العال�ة والخاصة التي وهبها هللا إ�اهم تمكنهم من االسهام بنصیب وافر وفعال في تقدم مجتمعهم في جم�ع  

 الح�اة.

 أهم�ة بناء آل�ة الكتشاف الموهو�ین في العلم الشرعي ورعایتهم: 

توظ�ف نتاج دراسات الموه�ة في مجال العلوم الشرع�ة من خالل تقد�م نموذج للكشف عن الموهو�ین في المجال   .1

 الشرعي ورعایتهم، �حیث �مكن اإلفادة منه وتبن�ه في المؤسسات والجهات العلم�ة الشرع�ة.

تزو�د الجهات المعن�ة �مجال العلوم الشرع�ة �أدوات الق�اس العلم�ة المقننة التي �مكن استعمالها بوصفها مؤشرات  .2

جیدة في تحدید الطل�ة الموهو�ین في المجال الشرعي مما �سهم في حفظ الوقت والجهد �حیث �قّدم للفئة الموهو�ة  

 فعل��ا.

الحت�اجات الموهو�ین في العلم الشرعي و�تحقق ف�ه التكامل المنهجي الذي بناء برنامج للرعا�ة �حیث �كون مالئًما   .3

 �حتاج إل�ه الموهوب في مجال العلم الشرعي. 

 



 

 

 

 اإلطار النظري للدراسة : 

 نظرة تار�خ�ة عن اكتشاف الموهو�ین ورعایتهم: أوال: 

 الموه�ة عند العرب في الجاهل�ة: •

الرسول ــــ صلى هللا عل�ه وسلم ــــ �جد أن هذا المجتمع �ان �عتني ب�عض المواهب إن المتت�ع لحالة العرب قبل �عثة  

كالفروس�ة والفراسة وموه�ة الخطا�ة والشعر والبالغة والفصاحة؛ وألن ذلك العصر عصر قَبلّي فقد �انت القبیلة تشجع 

 د الفرح إذا ن�غ في القبیلة شاعر. األطفال والش�اب النا�غین في الخطا�ة والشعر وترعاهم، إذ �انوا �فرحون أش

وعندما �ان أكثر ما �میز العصر الجاهلي هو البالغة والفصاحة ونظم الشعر عقدوا للشعر والخطا�ة الكثیر من المنتد�ات  

كسوق عكاظ، وت�ارز فیها ��ار الشعراء �قصائد خلَّدها التار�خ ُسمِّیت المعلقات العشر، �ما �ان للعرب مقوالت رائعة 

على فصاحتهم وقوة بالغتهم تمثلت �ما �سمى �الحكم واألمثال عند العرب، �ما حظي هذا العصر بتعدد أوجه    تدل

 . البذل والعطاء والشهامة والمروءةالمواهب عند العرب مثل الفروس�ة والشجاعة والكرم و 

 الموه�ة في العصر اإلسالمي:  •

امتد مجال الموه�ة في الفصاحة والشعر �عد نزول القرآن الكر�م الذي جاء بلغة معجزة ألهل الفصاحة والبالغة من   

العرب، جاءت لتأخذ �األل�اب وتز�د قوة اللغة والفصاحة عند العرب خاصة والمسلمین �شكل عام، وقد شّجع اإلسالم  

ر قوالب نظم شعر�ة تعدت حدود األحاس�س والمشاعر إلى مجاالت البالغة والفصاحة والشعر، واستطاع المسلمون ابتكا

أوسع وأرحب من المعارف اإلنسان�ة فابتكر المسلمون �اإلضافة إلى المجاالت الشعر�ة التقلید�ة مجاالت أخرى تالمس 

للغة العر��ة والقوافي  التنامي المعرفي والتطور العلمي فجاء النظم التعل�مي في شتى العلوم الطب والفلك والتار�خ وعلوم ا 

 مثاًال على االبتكار في النظم التعل�مي. والعلوم الدین�ة وتعد (ألف�ة ابن مالك)

والذي یتت�ع القرآن الكر�م �جده یلفت االنت�اه لكثیر من مواهب األشخاص واألقوام، و�دل �منهجه العام على أهم�ة اكتشاف 

 أمثلة ذلك:ها، فمن مزا�ا األشخاص وتوظ�فها في المواطن المناس�ة ل

عل�ه  -وأمانته �ظهر ذلك في قصة شعیب عندما مدحت إحدى ابنت�ه موسى    -عل�ه السالم-] اإلشادة �قوة موسى  1[

 ]. 26، قال تعالى: {َقاَلْت ِإْحَداُهَما َ�ا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْیَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اَألِمیُن} [القصص: -السالم



 

 

اخت�ار موسى ألخ�ه هارون وز�ًرا له؛ �سبب فصاحة لسانه، وقوة ب�انه، قال تعالى: {َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي  ]  2[

ُبوِن} " [القصص: ُقِني ِإنِّي َأَخاُف َأن ُ�َكذِّ  ]. 34ِلَسانًا َفَأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدءًا ُ�َصدِّ

وقوته، قال تعالى: {َقاَل ِإنَّ ّ�َ اْصَطَفاُه َعَلْ�ُكْم َوَزاَدُه َ�ْسَطًة ِفي اْلِعْلِم    ] اصطفاء طالوت على سائر بني إسرائیل؛ لعلمه3[

 ]. 247َواْلِجْسِم} [ال�قرة:

، وتمكینه في دولته عندما ظهرت مواه�ه في العلم، والخلق الكر�م،  -عل�ه السالم-] اصطفاء ملك مصر لیوسف  4[

 ]. 54َمِلُك اْئُتوِني ِ�ِه َأْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسي َفَلمَّا َ�لََّمُه َقاَل ِإنََّك اْلَیْوَم َلَدْیَنا ِمِكیٌن َأِمیٌن} [یوسف:وتأو�ل الرؤى،قال تعالى: {َوَقاَل الْ 

] اخت�ار موسى لفتاه (یوشع بن نون) في أثناء سفره ورحلته مع الخضر؛ لنبوغه، واستعداده، قال تعالى: {َوِ�ْذ َقاَل  5[

]، وقد ظهرت أثار تلك الرعا�ة، فقد أص�ح  60ال َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَ�ْحَرْ�ِن َأْو َأْمِضَي ُحُق�ًا} [الكهف:  ُموَسى ِلَفَتاهُ 

 الغالم عالم بني إسرائیل �عد موت موسى عل�ه السالم. 

و�رعایتهم و�وسائل توجیههم؛  قد اعتنى �الموهو�ین    -صلي هللا عل�ه وسلم -والمتأمل في السنة النبو�ة �جد أن النبي     

 لتسخیر طاقاتهم وقدراتهم في تحقیق ذاتهم أوًال، ثم لخدمة أمتهم ودینهم ثانً�ا. 

على توظ�ف تلك القدرات والمهارات في خدمة القض�ة وخدمة الدعوة ونصرة    -صلي هللا عل�ه وسلم- فحرص النبي   

خالًدا    -صلى هللا عل�ه وسلم -ُتستغل في النفع العام؟ فجعل النبي  الدین ونفع الناس واألمة، و�ال فما ق�مة الموه�ة إذا لم  

مؤذًنا، ومصعب  قائًدا للجیوش، ومعاًذا معلًما للفقه، واختار ابن مسعود وُأبيَّ بن �عب فكانا من أكابر الُقرَّاء، وجعل بالًال 

 �ه، فنفع هللا بهم جم�ًعا. في مكانه الالئق  - صلى هللا عل�ه وسلم -وهكذا �ل صحابي جعله  بن عمیر داعً�ا،

للموه�ة تتجلى في العدید من المواقف منها على سبیل المثال ال الحصر ما  -صلى هللا عل�ه وسلم- وُصَور رعایته     

  - صلى هللا عل�ه وسلم -ذ�ره الذهبي في سیر أعالم النبالء عندما ترجم لز�د بن ثابت فقال: �حكي ز�د بن ثابت أن رسول  

إن ز�ًدا قرأ مما ُأنزل من القرآن س�ع عشرة   -صلى هللا عل�ه وسلم-وهو ابن إحدى عشرة سنة، فقیل للنبي  قِدم المدینة،  

وقال: "تعلَّْم �تاَب الیهوِد فإني ال آمُنهم على   ما حفظه فأعج�ه ذلك،  -صلى هللا عل�ه وسلم -سورة، ثم قرأ على النبي  

وأقرُأ �تَبهم إل�ه" السلسلة    -صلى هللا عل�ه وسلم - ه فكنُت أكتُب للنبيِّ  كتاِبنا قال: فما مرَّ بي خمَس عشرَة حتى تعلَّمتُ 

 .   ١/٣٦٤الصح�حة  



 

 

ما تنطوي عل�ه موه�ة ز�د والقدرات الفائقة التي �مكن أن توجهه توجیًها    -صلى هللا عل�ه وسلم-فقد أدرك الحبیب     

 سل�ًما �خدم اإلسالم.

یراقب أصحا�ه، و�تفرس مهاراتهم، و�صنف قدراتهم ومواهبهم �ما في حدیث    - صلى هللا عل�ه وسلم - و�ان النبي        

قال: "أرحُم أّمتي �أّمتي أبو �كٍر، وأشدُهْم في أمِر ِهللا عمُر،    -صلى هللا عل�ه وسلم -أن النبي    -رضي هللا عنه-أنس  

ثابٍت، وأعلُمهم �الحالِل والحراِم معاذ بن جبٍل،    وأصدقُهم ح�اء عثماَن، وأقرُؤُهم لكتاِب ِهللا ُأَبّي بن �عٍب، وأفرُضهم ز�ُد بن 

 . 3791أال و�ن لكّل ُأّمٍة أمینا، و�ن أمیَن هذِه األمِة أبو عبیدَة بن الجراِح" رواه الترمذي 

ي  َقاَل: َضمَّنِ   -رضي هللا عنهما-ومراقبته لموه�ة ابن ع�اس في تفهم معاني القرآن الكر�م وتت�عها فَعْن اْبِن َع�َّاٍس      

 . 2477، ومسلم 75َوَقاَل: "اللَُّهمَّ َعلِّْمُه اْلِكَتاَب" ال�خاري  -صلى هللا عل�ه وسلم - َرُسوُل �َِّ 

ِ ْبِن َعْمٍرو    -صلى هللا عل�ه وسلم -ودعوته    - رضي هللا عنهما-ألخذ القرآن ممن اشتهروا �النبوغ والض�ط ف�ه فعن َعْبِد �َّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َفَبَدَأ ِ�ِه َوَساِلٍم َمْوَلى َأِبي    - هللا عل�ه وسلم  صلى-قال: َسِمْعُت النَِّبيَّ   َ�ُقوُل:" ُخُذوا اْلُقْرآَن ِمْن َأْرَ�َعٍة ِمْن َعْبِد �َّ

 . 2464، مسلم 3808ُحَذْ�َفَة َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َوُأَبيِّ ْبِن َ�ْعٍب" متفق عل�ه: ال�خاري 

لم، ون�غ العلماء، وسادت المعارف، وانشترت حر�ة التأل�ف وابتكار العلوم وض�طها،  وفي العصور اإلسالم�ة ازدهر الع

وظهرت التخصصات الدق�قة، واشتهر العرب والمسلمون �التقدم العلمي في جم�ع المجاالت العلم�ة، وفي مجال الشر�عة 

(ا اإلمام  األفذاذ، على رأسهم  العلماء  واللغة، و�رز مجموعة من  أساس�ات علم  والفقه والحدیث  الذي وضع  لشافعي)، 

أصول الفقه؛ ل�ض�ط مسار االجتهاد واالستن�اط، و(الجرجاني) الذي وضع نظر�ة النظم في البالغة، و(الخلیل الفراهیدي) 

علم   معالم  الذي وضع  و(الشاطبي)  الحدیث،  علم  قواعد  الذي وضع  الصالح)  و(ابن  النحو،  قواعد علم  الذي وضع 

اإلسالم في حواضر و�وادي العالم األثر الكبیر في االحتكاك �الثقافات المختلفة، واشتهر العدید    المقاصد، و�ان النشار

من العلماء في مختلف العلوم، مثل ابن الهیثم، الذي اشتهر في مجال الطب�عة والحساب، وأّلف مجموعة من المؤلفات  

الذي بدأ   الجبر والهندسة والطب واللغة واألخالق، وابن سینا  التصن�ف وعمره إحدى وعشرون سنة، واشتهر في  في 

�الطب، وظل �تا�ه القانون مرجًعا رئ�ًسا لدراسة الطب، والبیروني الذي له إسهاماته العلم�ة التار�خ�ة في مجال الطب 

م "د.  والهندسة والجبر والفلك، و(ابن خلدون) مؤسس علم االجتماع وعلم فلسفة التأر�خ، وقد أفنى ال�احث التأر�خي المسل

عاًما من عمره وهو ی�حث في العلوم اإلسالم�ة التي نسبتها أورو�ا لنفسها، وهي ل�ست لها، وأنتج في   60فؤاد سز�ین"  



 

 

ذلك مجلدات عدیدة، سماها "تار�خ التراث العر�ي"، ونال بها جائزة الملك ف�صل للدرسات اإلسالم�ة، وغطَّى مختلف  

مسلمون، فكتب عن جم�ع فروع المعرفة التي اشتغلوا بها، واعتبر أن التطور العلمي  اآلداب والعلوم التي ابتكرها وطورها ال

ر الُعُلوم،   عند المسلمین «ال یتوقف عند �عض ُفُروع العلم، بل إنَّ هذا التطوُّر شمل جم�ع نواحي الُعُلوم ت�ًعا ِلقانون تطوُّ

ر العلم في ناح�ٍة ُمعیَّنٍة دون  ر في النواحي اُألخرى من الُعُلوم». ونشر سز�ین   أي أنَُّه ال ُ�مكن أن یتطوَّ أن یواك�ه تطوُّ

موسوعته «تار�خ التراث العر�ي» في اثني عشر مجلًدا شملت �ثیًرا من االختراعات واالكتشافات واإلبداعات التي أنتجها  

 ] 22الُعلماء الُمسلمون. [ُعو�مر"فؤاد سز�ین مؤرخ التراث العلمي العر�ي"ص 

م المسلمون للعالم" نال �ه جائزة وقد سجل   الد�تور الطبیب المصري المؤرخ راغب السرجاني �حًثا نف�ًسا �عنوان "ماذا قدَّ

 الم�ارك للدراسات اإلسالم�ة، تحدَّث ف�ه عن اإلبداع االبتكاري لعلماء اإلسالم، و��ف بنى عل�ه الغرب علومه الیوم. 

 الموه�ة في العصر الحدیث:  •

�ان إلسهامات جالتون وألفرد بین�ه ولو�س تیرمان، وأثر إطالق القمر الصناعي الروسي سبوتن�ك، و�ذلك مر�ز ال�حث    

القومي للموهو�ین والمتفوقین، وحر�ة اإلصالح المضادة للتجم�ع، ومعضلة التعلم التعاوني أثُرها ال�ارز في تر��ة الموهو�ین  

 في التار�خ الحدیث.

ة العنا�ة �الموهو�ین واكتشافهم من االخت�ارات الحدیثة للذ�اء التي برزت أوائل القرن التاسع عشر، فقدم  وقد بدأت حر�  

) بین�ه �مساعدة س�مون  (T.Simonألفرد  دراس��ا  المتخلفین  األطفال  لتحدید  اخت�ار  أول   (dull children  لن الذین   (

ا.�ستفیدوا من الفصول النظام�ة، و�جب وضعهم في فصول خاص  ة لیتلقون تدر�ً�ا خاص�

وتعد من أهم إسهامات بین�ه ال�ارزة فكرة العمر العقلي الذي �عني أن األطفال ینمون في الذ�اء، وأنَّ أيَّ طفٍل ما قد     

 �كون في المرحة المناس�ة عقل��ا لسنوات عمره، أو أنَّ غیره قد �كون أعلى أو أقل �صورة قابلة للق�اس.

) فقد �ان له إسهامان �ارزان   (Lewis –Madison Termanامعة إستانفورد لو�س ماد�سون تیرمانأما عالم النفس �ج

 تار�خ��ا لتر��ة الموهو�ین أكس�اه لقب (أبو حر�ة تر��ة الموهو�ین)، وهما:

م ُسمیت 1916أوًال: إشرافه على تعدیل اخت�ار بین�ه للذ�اء، بتعدیل نسخة أمر�ك�ة من اخت�ارات بین�ه ــــ س�مون عام  

 ف�ما �عد بـ (مق�اس ذ�اء ستانفورد ــــ بین�ه). 



 

 

التي أجراها على ( للموهو�ین  الوراث�ة  الدراسات  المنشورة في سلسة  الطو�لة  قّدم دراسته  ) طفًال موهوً�ا 1528ثانً�ا: 

(1977, 1959 Burk, Jenson & Terman, 1930 Terman, 1925: Terman & Oden) 

) طفٍل من الحاصلین على نس�ة ذ�اء على اخت�ار ستانفورد ــــ بین�ه أعلى  100رمان وزمالؤه (م حدد تی1922وفي عام  

 ). 140) أغلبیتهم �انوا فوق (135من (

وهناك جهود رائعة لكثیر من العلماء، مثل تیرمان وستانلي وغیرهم، وهذا العرض ال یتسع لذ�ر جم�ع إنجازات العصر  

 هنا اإلشارة إلى أهم المحطات من القالدة ما أحاط �العنق. الحدیث في رعا�ة الموه�ة، ف�كفي

 في األدب التر�وي  تعر�فات الموه�ة ثان�ا :

وهي التعر�فات التي تتضمن إشارة واضحة للحاجة إلى برامج تر�و�ة متمایزة �ما في ذلك المنهاج وأسلوب التدر�س، ومن 

 أشهر هذه التعر�فات: 

)، وتعرف وزارة التر��ة في الوال�ات Marland 1972هو�ین أو ما �سمى تعر�ف مارالند (التعر�ف الفیدرالي األمر�كي للمو 

المتحدة األمر�ك�ة في تلك الحق�ة الموهو�ین �أنهم "أولئك الذین �ظهرون أداًء فائًقا في واحد أو أكثر من المجاالت التال�ة: 

إنتاجي، أو القدرة على الق�ادة أو الفنون أو قدرة نفس قدرة عقل�ة عامة، أو استعداد دراسي خاص، أو تفكیر ابتكاري أو  

 م). 2012حر��ة". (العاجز، ومرتجي، 

وتوصلت لجنة من الكونجرس األمر�كي إلى تعر�ف الموهو�ین �أنهم "األفراد الذین جرى تحدیدهم في مدة ما قبل المدرسة  

ث�ات و�رهان تشیر إلى قدرتهم على األداء الراقي وامتالكهم قدرات  االبتدائ�ة أو الثانو�ة على أنهم �متلكون قدرات �امنة ذات  

فكر�ة أو إبداع�ة أو أكاد�م�ة محددة و�تمتعون �فن الق�ادة، و�ستط�عون ممارسة الفنون ال�صر�ة والعلم�ة، ولذلك �حتاجون  

 إلى خدمات ونشاطات تطور من قدراتهم ال تقدمها المدارس النظام�ة". 

"الفرد الذي لد�ه قدرات ممتازة على اإلنجاز، وهو �حتاج إلى برامج تر�و�ة خاصة، وخدمات إضاف�ة    و�عرف الموهوب �أنه

 م). 2001إلى جانب ما �قدم في البرنامج الدراسي العادي �ي �حقق مهماته لنفسه ولمجتمعه". (شقیر، 

القدرات العقل�ة ) الموهوب �أنه "الطالب الذي یتمتع �القدرة على إ�جSternbergو�عرف ستیرنبرغ ( التوازن الجید بین  اد 

الثالث: القدرة العقل�ة التحلیل�ة، والقدرة العقل�ة اإلبداع�ة، والقدرة العقل�ة العمل�ة) أي الذي �ستط�ع أن یدیر العقل �طر�قة 



 

 

ي الذي �ع�ش ف�ه".  ذات�ة جیدة؛ ل�حقق النجاح في الح�اة وفًقا للمعاییر الشخص�ة التي تتوافق مع الس�اق الثقافي واالجتماع

)Sternberg,2005 .( 

لبناء االكتشاف والرعا�ة في ضوئها ف�مكن أن �كون التعر�ف  Sternberg) ولكون هذه الدراسة اختارت نظر�ة ستیرنبرغ (

(الطالب الذي یتمتع �القدرة على إ�جاد التوازن الجید بین القدرات العقل�ة   المختار للموهوب في العلم الشرعي هو ذلك

العقل�ة ال القدرة  وثانیها  مراداتها،  وفهم  الشرع�ة  للنصوص  حفظه  تتضمن  التي  التحلیل�ة  العقل�ة  القدرة  وأولها  ثالث: 

اإلبداع�ة التي تتضمن استن�اطاته الشرع�ة الجدیدة و�ضافاته العلم�ة للمجال الشرعي من خالل فهم النصوص، والقدرة  

 . لى الواقع المعاش و�دراك مآالتها)العقل�ة العمل�ة التي تتضمن إسقاطه للنصوص ع

 أبرز نظر�ات الموه�ة : ًا:  لث ثا 

 النظر�ات أحاد�ة ال�عد:  - أ 

 ):Tow Factors Theoryنظر�ة العاملین للذ�اء ( •

)،  g) الذ�اء من عاملین رئ�سین هما: العامل العام الذي یرمز له �الرمز(Spearmanبنى تفسر نظر�ة العاملین لسبیرمان (

الثاني أو ما �سمى  وهذا   القائم بین جم�ع نواحي النشاط العقلي المعرفي. أما العامل  العامل یدل على القدر المشترك 

العامل الخاص فهو الذي ال یتجاوز نطاق الظاهرة التي �ق�سها االخت�ار وهو بهذا �ختلف من ظاهرة إلى أخرى ومن  

 اخت�ار إلى آخر. 

   Primary Mental Abilitiesائف�ة) نظر�ة القدرات العقل�ة األول�ة (الط •

حیث اشتق  Primary Mental Abilitiesالمنظر لنظر�ة القدرات العقل�ة األول�ة (الطائف�ة)  Thurstone�عد ثیرستون 

) اخت�اًرا، وقد توصل إلى س�عة عوامل  50) قدرة أول�ة �استخدام أسلوب التحلیل العاملي لب�انات جمعها من أكثر من (13(

اللفظي والطالقة اللفظ�ة والتفكیر االستداللي والقدرة ل�س بی نها عالقة وأسماها العوامل العقل�ة األول�ة وهي االست�عاب 

 ). 2015المكان�ة والقدرة العدد�ة والقدرة على الحفظ والتذ�ر والسرعة اإلدراك�ة (الجاسم، 

 :Gulfordنظر�ة جیلفورد  •

) قدرة منفصلة صنفها إلى ثالثة أ�عاد  150و�ضم نموذجه (   (Structure of Intellect)صاحب نظر�ة البناء العقلي  

 هي: العمل�ات ــــ المحتو�ات ــــ النواتج.



 

 

 وقد وضع تحت �ل �عد من هذه األ�عاد عدًدا من الفئات وتوصل إلى إجمالي عدد القدرات �ما �أتي:

 قدرة. 150نواتج =  6محتو�ات ×  5عمل�ات ×   5

الذ�اء �أنه معالجة معلومات، وعرف المعلومات �أنها أي شيء �ستط�ع اإلنسان تمییزه في   (Gulford)وعرف جیلفورد  

مجال إدراكه. وقد استعمل أسلوب التحلیل العاملي إلث�ات وجود القدرات أو العوامل التي تضمنها بناؤه العقلي.وقد فتحت 

 ). 2015م الضیق للموه�ة واإلبداع (شنك،نظر�ته آفاًقا واسعة لدراسة مفهوم اإلبداع وق�اسه ومراجعة المفهو 

الموه�ة والتفوق من تفاعل (تقاطع) ثالث مجموعات من السمات اإلنسان�ة، :(Renzulli)نظر�ة ر�نـزولي   • تتكون 

وهي: قدرات عامة فوق المتوسط، ومستو�ات مرتفعة من االلتزام �المهمة (الدافع�ة)، ومستو�ات مرتفعة من القدرات 

فوقون هم أولئك الذین �متلكون القدرة على تطو�ر هذه التر�ی�ة من السمات واستعمالها في أي مجال اإلبداع�ة. والمت

م)،ولهذا �عرف (ر�نزولي) الموهوب �أنه "ذلك الفرد الذي �ظهر قدرة عقل�ة عال�ة  2008ق�م لألداء اإلنساني.(جروان،  

 ,Cropley)المهمة) أي لد�ه دافع�ة عال�ة على اإلنجاز"  وقدرة ابتكار�ة عال�ة و�لتزم �أداء المهمات المطلو�ة (إنجاز  

A.1994, p. 6- 23)   . 

تطو�ًرا لنموذج ر�نزولي (النموذج الثالثي الحلقات للموه�ة) فأضافوا ثالثة    (Monks, et al)ثم عرض مونكس وآخرون     

أ�عاد أخرى تسهم في تفسیر الموه�ة وتعمل لتطو�رها، وهي: األسرة، والمدرسة، وجماعة األقران، و�هذا تبرهن الموه�ة على  

توسطة، والقدرة االبتكار�ة، والقدرة على إنجاز  أنها نتاج تفاعل من ستة عوامل أو مكونات هي: القدرة العقل�ة العامة فوق الم

 ).م2008المهمات، واألسرة، والمدرسة، وجماعة األقران. (الكامل،  

تعّد من المحاوالت الفر�دة التي استهدفت تقد�م نموذج نظري مدروس للتمییز بین الموه�ة والتفوق نظر�ة جانی�ه: •

ال�احث الكندي فرانسوا جانی�ه ( اGagné, 1993من  م نموذجه ألول مـرة عام  )  م، وتوصل  1985لذي قدَّ

ال�احث �عد مراجعته عندما �تب عن الموضوع إلى أن هناك من الشواهد والوقائع ما یبرر النموذج الذي طرحه 

 م). 2008للتفر�ق بین مفهوم الموه�ة ومفهوم التفوق. (جروان،  

 نظر�ة الذ�اءات المتعددة لجاردنر: •

م) منتقًدا القصور الحاد لنس�ة الذ�اء  1999أن ُیترك لمختبري الذ�اء قال جاردنر ذلك (إن الذ�اء أكثر أهم�ة من  

 العام وحدها. 



 

 

المتعدد   للذ�اء  األصل�ة  نظر�ته  ((Gardner,1983:1993:1999وفي  جاردنر  �قترح   .((Gardner 1983  

مقار�ة مبن�ة على تصور جذري للذهن  )، وهي  IQمقار�ة جدیدة للذ�اء مختلفة عن المقار�ة التقلید�ة (المعامل العقلي  

ال�شري، وتقود إلى مفهوم تطب�قي جدید ومختلف للممارسة التر�و�ة والتعل�م�ة في المدرسة. إن األمر یتعلق بتصور 

الذهن�ة  �اختالفاتنا  �عترف  تصور  وهو  اإلنسان،  نشاط  أشكال  مختلف  �الحس�ان  �أخذ  تصور  للذ�اء،  تعددي 

 وجودة في سلوك الذهن ال�شري.و�األسالیب المتناقضة الم

  (Sternberg's Triarchic Theory) نظر�ة القدرات الثالث لستیرنبرج •

 وحدد ثالثة أنواع رئ�سة من الذ�اء:

التحلیل�ة) - التقلید�ة،   (analytic giftedness(الموه�ة  القدرة األكاد�م�ة التي تقاس �اخت�ارات الذ�اء  ) وهي 

 التحلیلي وفهم القراءة. و�خاصة التفكیر 

) والتخمین   (insightfulnessتشیر إلى اإلبداع�ة والقدرة على االست�صار  (synthetic)الموه�ة التر�یب�ة    -

intuition)  أو القدرة على المعاملة مع الحداثة (novelty)  و�عض األشخاص قد ال �حصلون على أعلى ،(

 اإلسهامات في المجتمع.  نسب ذ�اء، ولكنهم في النها�ة قد �قومون �أعظم

 تتضمن تطبیق القدرات التحلیل�ة / التر�یب�ة بنجاح في المواقف الیوم�ة والعمل�ة،  (practical)الموه�ة العمل�ة    -

 �جب أن �فعله الفرد لكي ینجح ثم یؤدي بذلك. ما ُ�َمكِّن أصحابها من دخول بیئة جدیدة واكتشاف ما وهو

ز�ج من المهارات الثالث وفوق ذلك �مكن أن یتغیر هذا المز�ج �مرور الزمن فینمو الذ�اء  إن أغلب�ة الناس �متلكون �عض الم

 في اتجاهات عدیدة. 

الثالث، و�عرف متى �ستعمل أي واحدة منها. 2003قال ستیرنبرغ:(       القدرات  الموه�ة ینسق بین  ) جزء محوري من 

) للقدرات الثالث، والشخص الموهوب هو مدیر ذاتي عقلي جید  (well-managedوالموه�ة ُترى بوصفها توازًنا إلدارة جیدة  

(agood mental self- manager). 

بوصفه نوًعا فرع��ا من الذ�اء العام.   (wisdem)عدَّل ستیرنبرغ نظر�ة الهرم الثالثي لیتضمن الحكمة    2000في عام      

مة العال�ة عادة تأخذ شكل النص�حة الجیدة لآلخر�ن وللنفس،  وتتر�ز الحكمة في العنا�ة �احت�اجات اآلخر�ن ورفاهیتهم، والحك



 

 

واستعمل ستیرنبرغ (غاندي، واألم تیر�زا، ومارتن لوثر �ینج، ونیلسون ماندیال) �أمثلة ألشخاص مرتفعین في الحكمة العمل�ة، 

 في حین أن األر�عة جم�ًعا لم �حصلوا على درجات عال�ة في الذ�اء العلمي.

لبناء االكتشاف والرعا�ة في ضوئها ف�مكن أن �كون التعر�ف  Sternberg) ة اختارت نظر�ة ستیرنبرغ (ولكون هذه الدراس 

الطالب الذي یتمتع �القدرة على إ�جاد التوازن الجید بین القدرات العقل�ة (  المختار للموهوب في العلم الشرعي هو ذلك

حفظ تتضمن  التي  التحلیل�ة  العقل�ة  القدرة  وأولها  العقل�ة الثالث:  القدرة  وثانیها  مراداتها،  وفهم  الشرع�ة  للنصوص  ه 

اإلبداع�ة التي تتضمن استن�اطاته الشرع�ة الجدیدة و�ضافاته العلم�ة للمجال الشرعي من خالل فهم النصوص، والقدرة  

إضافة إلى تمتعه �الحكمة في التعامل   العقل�ة العمل�ة التي تتضمن إسقاطه للنصوص على الواقع المعاش و�دراك مآالتها

 ). مع مح�طه وعالمه

 اكتشاف الموهو�ین ورعایتهم وفق المنظور اإلسالمي 

 الموه�ة في القرآن الكر�م:  -أ

الندرة وفي   عند تت�ع مفهوم (الموه�ة) في س�اق آ�ات القرآن الكر�م نجد أنها تشیر إلى معنى العطاء الخاص على وجه 

ِ الَِّذي َوَهَب ِلي َعَلى  84س�ابها مستحیلة لل�شر، قال تعالى: {َوَوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق} [األنعام/  الحاالت التي تبدو أ ]، {اْلَحْمُد ِ�َّ

ت جاء  ]، ففي هذه الحاال19]، {ِإنَّما َأَنا َرُسوُل َر�ِِّك ِألََهَب َلِك ُغالمًا َزِك��ا} [مر�م/  39اْلِكَبِر ِإْسماِعیَل َوِ�ْسحاَق} [إبراه�م/  

 الولد ألبراه�م على انقطاع الح�ض من زوجه، وعلى انعدام الوالد لع�سى عل�ه السالم وهي (ه�اتط) مستحیلة انقطعت أس�ابها.  

] ، {َوَوَهْبنا ِلداُوَد ُسَلْ�ماَن}  21وتأتي على معنى تحقق المستحیل أ�ًضا في قول إبراه�م: {َفَوَهَب ِلي َر�ِّي ُحْكمًا} [الشعراء/  

] ، {َفَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِل��ا 53] ، {َوَوَهْبنا َلُه ِمْن َرْحَمِتنا َأخاُه هاُروَن َنِب��ا} [مر�م/  43] ، {َوَوَهْبنا َلُه أَْهَلُه} [ص/  30[ص/  

]  8{َهْب َلنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة} [آل عمران/   ] ،74] ، {َر�َّنا َهْب َلنا ِمْن َأْزواِجنا َوُذرِّ�َّاِتنا ُقرََّة أَْعُیٍن} [الفرقان/  5َیِرُثِني} [مر�م/  

]. و�ل هذه الس�اقات یلحظ فیها أن اله�ات جاءت في المستحیل الذي  35، {َهْب ِلي ُمْلكًا ال َیْنَ�ِغي ِألََحٍد ِمْن َ�ْعِدي} [ص/ 

ه�ه هللا له یتمكن من خالله  انقطعت أس�ا�ه عن ال�شر وهذا یدل على معنى الموه�ة إذ هي شيء نادر �متلكه أحد ال�شر ی

 من تقد�م نوع من العطاء.

وهذا التت�ع الدقیق للفظ (اله�ة) ومشتقاته في القرآن الكر�م یدل على معنى العطاء والمنح قال الخطابي: «الوهَّاب هو الذي  

امتلك موه�ة   ، فكل من-تعالى-�جود �العطاء عن ظهر ید من غیر إفادة» و�لحظ أن الموه�ة هي عطاء خاص من هللا  



 

 

فهو موهوب �ما أشار ابن منظور في معناها اللغوي. وعند تت�ع اسم هللا (الوهاب) في القرآن الكر�م الذي ذ�ر في ثالثة 

الرحمة والملك والحكم والذر�ة الصالحة من   العظ�مة (من  دائما ما �قرن اسم هللا (الوهاب) في اله�ات  مواضع فقط نجد 

 یید �األخ الصالح النبي).المرسلین وه�ة األهل والتأ

والخالصة أن الموه�ة �مفهومها القرآني: "شيء نادر الحدوث لعدم توفر أس�ا�ه، وعطاء ذو اتجاهین،  

لعبد من خصوص�ة به�ة من اله�ات حس�ة �انت أو معنو�ة، معنو�ة �اله�ات   األول: من الخالق �ما منح ل

العقل، وحس�ة �المال والملك والولد وغیرها. واالتجاه    العقل�ة �الذ�اء والع�قر�ة والفهم وغیرها من قدرات 

 ]. 885الثاني: من المخلوق للخلق وهذا نتاج الموه�ة الممنوحة له وآثارها على الح�اة. [انظر المفردات  

ي  (وقد دفع القرآن الكر�م المسلمین إلى االستزادة من طلب العلم في قوله تعالى:   ِن بِّ ِزْد ل رَّ ا َوُق ًم ْل   )ِع

ه)، فالعالم �متاز على غیره �علمه وتفوقه لقوله تعالى:  114(  یَن  (: طـ ِذ لَّ وَن َوا ُم َل ْع یَن َ� ِذ لَّ ِوي ا َت ْس ْل َ� ْل َه ُق

اِب  �َ وا اْألَْل ْوُل ُر ُأ كَّ َذ َت ا َی َم نَّ وَن ِإ ُم َل ْع )، من هذا المنطلق القرآني �جب أن نغرس في الطالب  9(الزمر    )َال َ�

وا  الحرص  والموه�ة  المبدع  العقل  تنمي  التي  الضرورات  من  ألنه  العلم؛  من  االستزادة  على  الدائم  لسعي 

 . ) 2016(بني الدومي، الر��ع،  

وقد �انت ظروف الح�اة اإلسالم�ة في بدا�ة نشأة الدولةاإلسالم�ة موائمًة لإلتقان، فأنتجت تنوعًا إبداع�ًا متمیزا مما دعَّم   

عم اهتداءها �اإلسالم وهدایتها األمم األخرى إل�ه، وقد أغنى ذلك �له ال�احثین والعلماء صدارة هذه األمة ور�ادتها، �ما د

والفقهاء والمر�ین المسلمین، في ظل تلك الشروط عن االنشغال المفهومي التفصیلي �الموه�ة اإلسالم�ة أو �الموه�ة في 

�مان، والعقیدة، والح�اة اإلسالم�ة، والحضارة اإلسالم�ة  الفعل اإلسالمي، وفي نطاق النسق�ة اإلسالم�ة التي ینتظم فیها: اإل

 ).  15، ص  2005(رمزي، 

 ): 2016الدومي والر��ع ،( و�مكن ب�ان منهج القرآن في صناعة الموهو�ین في ضوء حّثه على النقاط التال�ة 

لى المعرفة أول الدرجات في  أوال : السعي لطلب العلم واالستفسار عن الشيء الذي �جهله المتعلم، ألن السؤال للحصول ع

ْكِر ِإن ُ�نُتْم َال َتْعَلُموَن } (األنب�اء،   )، وهذا یدلل على أهم�ة السؤال  7سلم تنم�ة الموه�ة واإلبداع، قال تعالى: {َفاْسَأُلوْا أَْهَل الذِّ

مین ألهل الذ�ر وهم أهل العلم  في التعل�م والتعلم، واآل�ة وٕان �ان سببها خاصا �السؤال عن حالة الرسل علیهم السالم المتقد

ْكِر ِإْن ُ�ْنُتْم َال َتْعَلُمو  )، فإنها عامة في �ل  7َن } (األنب�اء:  لقوله: {َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِإالَّ ِرَجاًال ُنوِحي ِإَلْیِهْم َفاْسَأُلوا أَْهَل الذِّ



 

 

�علمها، فف�ه األمر �التعلم والسؤال ألهل العلم، ولم  مسألة من مسائل الدین، إذا لم �كن عند اإلنسان علم منها أن �سأل من 

 . م) 2000یؤمر �سؤالهم إال ألنه �جب علیهم التعل�م واإلجا�ة عما علموه (السعدي، 

وفي ذلك دافع للمسلمین أن ی�ادروا في تحصیل العلم، وٕاثارة األسئلة حول القضا�ا التي �حتاجونها في ح�اتهم وٕاظهار �عرف 

را م من مواهبهم، بل �ان رسولنا الكر�م صلى هللا عل�ه وسلم هو أسرعهم م�ادرة في تحصیل العلم وأكثرهم  من أصحا�ه الك

�قظة في هذا الشأن، فهو �قول ألبي هر�رة حین سأله عن الشفاعة: "لقد ظننت أن ال �سألني أحد عن هذا الحدیث أول منك 

م الق�امة، من قال ال إله إال هللا، خالصا من قل�ه، أو نفسه"  لما أعلم من حرصك على الحدیث، أسعد الناس �شفاعتي یو 

 ). 99(رواه ال�خاري ، 

ُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن ثان�ا: ر�ط القرآن العلم �العمل ل�كون العمل وسیلة تعل�م�ة، قال هللا تعالى: {َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسَیَرى ّ�ُ َعَمَلُكْم َورَ 

َهاَدةِ  وَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْیِب َوالشَّ ِ َأن َتُقوُلوا َما    105َفُیَنبُِّئُكم ِ�َما ُ�نُتْم َتْعَمُلوَن } (التو�ة،    َوَسُتَردُّ )، وقال تعالى:{َكُبَر َمْقًتا ِعنَد �َّ

قوله، و�ذلك یتحقق التعل�م �العمل )، فاألصل في �ل مسلم فضًال عن المر�ي المسلم أن �طابق فعله  3َال َتْفَعُلوَن } (الصف،  

تلقاه من معلمه، وذلك مدعاة لقتل اإلبداع   والسلوك، وٕاذا خالف سلوك المعلم قوله اضطرب فكر المتعلم، وشك في علمه الذي

 ال تنمیته، لذا جاء النكیر في القرآن الكر�م. 

أن یوافق عمله قوله وعلمه، وهو أبلغ أنواع التعل�م وهاتان اآلیتان وغیرهما �ثیر في �تاب هللا تعالى تحثان المسلم على  

وأوثقه، وأكثره تأثیًرا في نفس المتلقي للعلم، ألن في معاینة المعلومة من المعلم سلو�ًا عمل�ًا ما �فضل �ل طر�قة أخرى، 

فع وارسخ في ذهن المتعلم  وسبیل التعل�م �القدوة العمل�ة خیر مما یلقى في األسماع من النصائح والتعال�م النظر�ة، بل هو أن

 وأدعى الستخراج مواه�ه وٕابداعاته. 

ثالثًا: التعلم متعدد الحواس: فا� س�حانه وتعالى خلق لإلنسان حواسًا وأدوات هي مصادر التعلم التي ال بد من توظ�فها 

ْمَع َواْألَْ�َصاَر َواْألَْفِئَدَة َقِلیًال مَّا َتْشُكُروَن}  �القدر الممكن، لإلفادة منها على الوجه األمثل لقوله تعالى: {َوُهَو الَِّذي َأنَشَأ َلكُ  ُم السَّ

) و هذه اآل�ة واآل�ات التي �عدها، تعرض �عض نعم هللا على الناس، وأعظم هذه النعم وأكرمها، السمع  78(المؤمنون:  

 ا أحسن استثمارها ف�ما یرضي هللا.وال�صر، والفؤاد، وهو القلب، إذ أن هذه الجوارح هي التي تجعل اإلنسان إنسانًا إذ

 

 



 

 

 وسائل الكشف عن الموهو�ین في السنة النبو�ة:   - ب 

ت في  اإلبداع وصناعة الموهو�ین و�طالق الطاقات الخالقة ل�س غر�ً�ا على اإلسالم بل هو من أهم السمات التي فجَّرها القرآن الكر�م، وازدهر 

ة واإلبداع فكًرا وعمًال وسلوً�ا و�نتاًجا، في مختلف مناحي الح�اة الفرد�ة والجماع�ة  عصور نهضة األمة عندما �انت تأخذ �أس�اب الموه� 

 ]. 2015واألدب�ة والعلم�ة والتشر�ع�ة والفقه�ة والعسكر�ة [السید  

 وف�ما یلي تبیین ل�عض وسائل الكشف عن الموهو�ین �ما وردت في القرآن الكر�م والسنة النبو�ة مع التمثیل لها: 

  - رضي هللا عنه -ظهور موه�ة علي بن أبي طالب  الوسیلة األولى: مالحظة الموه�ة في سٍن م�كٍر، ومن أمثلة ذلك:

صلى هللا عل�ه  -م�كًرا، فقد أسلم وهو ابن عشر سنین، وامتاز �شجاعة فائقة وهو في سن الش�اب، عندما نام مكان النبي  

منه، وأحاطه برعا�ة خاصة، وزوَّجه ابنته   -لى هللا عل�ه وسلمص-، فقر�ه النبي  -رضي هللا عنه-ول�س ثو�ه    -وسلم

َقاَل: َحاَصْرَنا َخْیَبَر َفَأَخَذ اللَِّواَء َأُبو َ�ْكٍر،    - رضي هللا عنه-فاطمة، و�ان شجاًعا مقداًما، عندما �بر، فعن َأِبي ُبَرْ�َدُة  

ٌة َوَجْهٌد، َفَقاَل َرُسوُل �َِّ    َفاْنَصَرَف َوَلْم ُ�ْفَتْح َلُه، ُثمَّ َأَخَذُه ِمْن اْلَغِد، - َفَخَرَج َفَرَجَع َوَلْم ُ�ْفَتْح َلُه، َوَأَصاَب النَّاَس َیْوَمِئٍذ ِشدَّ

تَّى ُ�ْفَتَح َلُه، َفِبْتَنا :ِإنِّي َداِفٌع اللَِّواَء َغًدا ِإَلى َرُجٍل ُ�ِح�ُُّه �َُّ َوَرُسوُلُه، َوُ�ِحبُّ �ََّ َوَرُسوَلُه، ال َیْرِجُع حَ  - صلى هللا عل�ه وسلم

 َقاَم َقاِئًما، َفَدَعا ِ�اللَِّواِء َوالنَّاُس  َطیَِّ�ٌة َأْنُفُسَنا َأنَّ اْلَفْتَح َغًدا، َفَلمَّا َأْن َأْصَ�َح َرُسوُل �َِّ صلى هللا عل�ه وسلم َصلَّى اْلَغَداَة، ُثمَّ 

 . 21915ُد َفَتَفَل ِفي َعْیَنْ�ِه، َوَدَفَع ِإَلْ�ِه اللَِّواَء، َوُفِتَح َلُه" رواه أحمد رقم /  َعَلى َمَصافِِّهْم، َفَدَعا َعِل��ا َوُهَو َأْرمَ 

 ومن صور المالحظة أ�ضا مالحظته صلى هللا عل�ه وسلم لجوانب التمیز لدى �عض أصحا�ه و�ق�الهم على ذلك التمیز: 

 على ذلك ودعا له فأص�ح روا�ة اإلسالم.   - هللا عل�ه وسلم صلى  - ] إق�ال أبي هر�رة على حفظ األحادیث حتى شجعه النبي  1[ 

 ذلك، ودعا له، فأص�ح ترجمان القرآن. – صلى هللا عل�ه وسلم  - حتى الحظ النبي    - تعالى   – ] إق�ال ابن ع�اس على تفهم معاني �تاب هللا  2[ 

ذلك، فدعا له    - صلى هللا عل�ه وسلم - ى الحظ النبي  ] إق�ال عمر بن الخطاب على القضا�ا االسترات�ج�ة والشؤون الس�اس�ة والق�اد�ة، حت 3[ 

 وشجعه، وأثنى على آرائه الق�اد�ة التي تجلت بوضوح في خالفته، رضي هللا عنه. 

�أنه أعلم األمة �الحالل والحرام، و�عثه    - صلى هللا عل�ه وسلم - ] إق�ال معاذ بن جبل على حب الفقه والفروع الفقه�ة، حتى شهد له النبي  4[ 

 من ل�خاطب أهل الكتاب هناك و�تناسب مع مستواهم العلمي. إلى ال� 



 

 

یتفرس   -صلى هللا عل�ه وسلم  - إدراك األش�اء �قوة الذ�اء ووفرة الفطنة، وقد �ان النبي  وهي    الوسیلة الثان�ة: الفراسة

 في أصحا�ه ل�كتشف النا�غین والموهو�ین منهم، ومن ذلك: 

َوَقاَل: اللَُّهمَّ َعلِّْمُه اْلِكَتاَب". -صلى هللا عل�ه وسلم-عنهما ــــ َقاَل: "َضمَِّني َرُسوُل �َِّ  َعْن اْبِن َع�َّاٍس ــــ رضي هللا   •

 ). 2477، ومسلم  75(ال�خاري 

ْن  َدَخَل اْلَخالَء َفَوَضْعت َلُه وُضوًء قاَل:"مَ -صلى هللا عل�ه وسلم-:" َأنَّ النَِّبيَّ  -رضي هللا عنهما -َعْن اْبِن َع�َّاٍس   •

ین". (مسلم   ). 2477َوَضَع َهَذا؟" َفُأْخِبَر َفَقاَل:" اللَُّهمَّ َفقِّْهُه ِفي الدِّ

صلى هللا عل�ه وسلم: "َأْرَحُم ُأمَِّتي ِ�ُأمَِّتي َأُبو َ�ْكٍر، -َقاَل: َقاَل َرُسوُل �َِّ  -رضي هللا عنه-َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك   •

ُهْم ِفي َأْمِر �َِّ ُعمَ  ِ ُأَبيُّ اْبُن َ�ْعٍب، َوَأْفَرُضُهْم َزْ�ُد ْبُن َثابِ َوَأَشدُّ ٍت،  ُر، َوَأْصَدُقُهْم َحَ�اًء ُعْثَماُن، َوَأْقَرُؤُهْم ِلِكَتاِب �َّ

َهِذِه األُ  َأِمیَن  َأِمیًنا َوِ�نَّ  ٍة  ُأمَّ ِ�اْلَحالِل َواْلَحَراِم ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َأال َوِ�نَّ ِلُكلِّ  اْلَجرَّاِح".  َوأَْعَلُمُهْم  ُعَبْیَدَة ْبُن  َأُبو  ِة  مَّ

 ).379(صح�ح الترمذي لألل�اني، 

الصحا�ة   • ُقراء  اكتشاف  ذلك  عنهم-ومن  هللا  َعْمٍرو  -رضي  ْبِن   ِ َّ� َعْبِد  فعن   ، 

ِ ْبِن    َ�ُقوُل: "ُخُذوا اْلُقْرآَن ِمْن َأْرَ�َعةٍ -صلى هللا عل�ه وسلم-قال:" َسِمْعُت النَِّبيَّ  -رضي هللا عنهما- ِمْن َعْبِد �َّ

 ). 2464، مسلم  3808َمْسُعوٍد َفَبَدَأ ِ�هِ، َوَساِلٍم َمْوَلى َأِبي ُحَذْ�َفةَ، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبل، َوُأَبيِّ ْبِن َ�ْعٍب". (ال�خاري 

ِ  َقاَل:" َقاَل َرُسوُل  - رضي هللا عنه-ومن ذلك ذ�ره مواهب أهل ال�من، فعن َأِبي ُهَرْ�َرَة   • - صلى هللا عل�ه وسلم- �َّ

،  4388�ه) (ال�خاري  َجاَء أَْهُل اْلَ�َمِن ُهْم َأَرقُّ َأْفِئَدًة، اِإل�َماُن َ�َماٍن، َواْلِفْقُه َ�َماٍن، َواْلِحْكَمُة َ�َماِنَ�ٌة". (متفق عل":

 ). 52مسلم 

صلى هللا  -، والمواهب، وقد فعلها النبي وهي ع�ارة عن طرح أسئلة الكتشاف القدراتالوسیلة الثالثة: اخت�ارات الذ�اء: 

صلى  - َقاَل: َقاَل َرُسوُل �َِّ    -رضي هللا عنهما-مع أصحا�ه، ل�ختبر ما عندهم من العلم، فَعْن اْبِن ُعَمَر    - عل�ه وسلم

َجِر َشَجَرًة ال َ�ْسُقُط َوَرُقَها َوِ�نََّها َمَثُل اْلُمْسِلِم  -هللا عل�ه وسلم ُثوِني َما ِهَي؟! َفَوَقَع النَّاُس ِفي َشَجِر اْلَبَواِدي : "ِإنَّ ِمْن الشَّ َفَحدِّ

ْثَنا َما ِهَي َ�ا َرُسو  : َوَوَقَع ِفي َنْفِسي َأنََّها النَّْخَلُة، َفاْسَتْحَیْیُت، ُثمَّ َقاُلوا: َحدِّ َل �َِّ؟ َقاَل: ِهَي النَّْخَلُة" رواه ال�خاري َقاَل َعْبُد �َّ

 در�س القرآن الكر�م. جمال القرش). (مهارات ت59 /

لمواهب الصحا�ة  -صلى هللا عل�ه وسلم-وقد أبرزت السیرة النبو�ة الشر�فة نماذج عدیدة للمواهب، فمن صور اكتشاف النبي  

 مایلي:



 

 

 من صور رعا�ة الموهو�ین في الهدي القرآني والنبوي -ج

 ومن األمثلة على ذلك: ألنظار إلیها:الصورة األولى :صقل الموه�ة والعنا�ة بها حال ظهورها ولفت ا

 عنا�ة �عقوب عل�ه السالم بولده یوسف حین رآه �جید تعبیر الرؤ�ا وتظهر عل�ه عالمات العلم والحكمة.  •

االعتناء �حفظ الحدیث ودعا له بتثبیت الحفظ والمعلومة    - رضي هللا عنه - من أبي هر�رة    - صلى هللا عل�ه وسلم - طلب النبي     •

 ] 1043] �ما دعا البن ع�اس رضي هللا عنه �الفقه في �تاب هللا وتفسیره. [ال�خاري  7354[ال�خاري   فكان روا�ة اإلسالم، 

ألقاً�ا مختلفة،    - رضي هللا عنهم - في منح الصحا�ة    - صلى هللا عل�ه وسلم - ما �ان �فعل  إشاعة الموه�ة ولفت األنظار إلیها �  •

تدل على مواهبهم وتخصصاتهم (س�ف هللا المسلول) (أسد هللا) (أمین هذه األمة) (الصدیق) (الفاروق) (ذو النور�ن)، وهذا  

شج�ع المجتمع على النظر له من خالل تلك المیزة التي  األسلوب من تعر�ف الشخص بنقاط القوة التي �ملكها، وتعز�زها عنده، وت 

 �متلكها و�ث روح األمل والرجاء لد�ه. 

 الصورة الثان�ة: اإلشادة �أصحاب القدرات العال�ة، مثل: 

وأمانته �ظهر ذلك في قصة شعیب عندما مدحت إحدى ابنتي شعیب موسى    -عل�ه السالم -اإلشادة �قوة موسى   •

 ]. 26: {َقاَلْت ِإْحَداُهَما َ�ا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْیَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اَألِمیُن} [القصص:  ، قال تعالى-عل�ه السالم-

: "المؤمن القوي خیر عند هللا من المؤمن الضع�ف، -صلى هللا عل�ه وسلم-مدح المؤمن القوي، قال رسول هللا   •

 . 465وفي �ل الخیر"رواه مسلم / 

 الثة: إسناد المهمات العظ�مة لذوي المواهب الخاصة: مثل: الصورة الث

اخت�ار موسى ألخ�ه هارون وز�ًرا له �سبب فصاحة لسانه، وقوة ب�انه، قال تعالى: {َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي  •

ُبوِن} [القص ُقِني ِإنِّي َأَخاُف َأن ُ�َكذِّ  ]. 34ص:ِلَسانًا َفَأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدءًا ُ�َصدِّ

اصطفاء طالوت على سائر بني إسرائیل لعلمه وقوته، قال تعالى: {َقاَل ِإنَّ ّ�َ اْصَطَفاُه َعَلْ�ُكْم َوَزاَدُه َ�ْسَطًة ِفي  •

 ] 247اْلِعْلِم َواْلِجْسِم} [ال�قرة:

�م، وتأو�ل ، وتمكینه في دولته لما ظهرت مواه�ه في العلم، والخلق الكر - عل�ه السالم-اصطفاء ملك مصر لیوسف   •

 ]. 54َنا ِمِكیٌن َأِمیٌن) [یوسف:الرؤى، قال تعالى: (َوَقاَل اْلَمِلُك اْئُتوِني ِ�ِه َأْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسي َفَلمَّا َ�لََّمُه َقاَل ِإنََّك اْلَیْوَم َلَدیْ 

 



 

 

 الصورة الرا�عة: االهتمام بذوي القدرات و�كسابهم مهارات تؤهلهم للق�ادة.  

مثال لذلك: اخت�ار موسى لفتاه (یوشع بن نون) في أثناء سفره ورحلته مع الخضر، لنبوغه، واستعداده، قال تعالى: {َوِ�ْذ  

  ]، وقد ظهرت أثار تلك الرعا�ة، فقد أص�ح 60َقاَل ُموَسى ِلَفَتاُه ال َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَ�ْحَرْ�ِن َأْو َأْمِضَي ُحُق�ًا} [الكهف:

 الغالم عالم بني إسرائیل �عد موت موسى، عل�ه السالم.  

 مراعاة حاجات الموهو�ین وخصائصهم في السیرة النبو�ة:-د

رضي هللا  - للجوانب المعرف�ة والحدس�ة للموهوب:عن مصعب األسلمي  -صلى هللا عل�ه وسلم-رعا�ة النبي   •

فقال: إني سائلك سؤاًال: قال: ما هو؟ قال: أسألك  -وسلمصلى هللا عل�ه  -قال:"انطلق غالم منا فأتى النبي  -عنه

أن تجعلني ممن تشفع له یوم الق�امة، قال: من دلك على هذا؟ قال: ما أمرني �ه أحد إال نفسي، قال: فإنك  

 ). 851ممن أشفع له یوم الق�امة". (الطبراني في المعجم 

 نلحظ في هذا الحدیث ما �أتي: 

رف��ا �ظهر خاص�ة من خصائص الموهوب وهي �ثرة التساؤالت وحب االستطالع  سؤال الغالم �مثل جانً�ا مع -

 والطالقة اللغو�ة.

 مضمون السؤال عن أمر غیبي (الشفاعة یوم الق�امة وهي أمر حدسي)، وهي خاص�ة من خصائص الموهوب.  -

بیئة نموذج�ة لرعا�ة    وهي -صلى هللا عل�ه وسلم -مدى الثقة والطمأنینة وال�سر التي تحدث بها الغالم مع النبي   -

 الموهوب. 

وهي بیئة نموذج�ة لرعا�ة  - صلى هللا عل�ه وسلم- البیئة التر�و�ة والنفس�ة التي دفعت الغالم للتحاور مع النبي   -

 الموهوب.

 شأن �ثیر من الموهو�ین. -صلى هللا عل�ه وسلم-ثقة الغالم بنفسه في إجابته للنبي  -

 دیره للغالم (وهي إحدى وسائل رعا�ة الموهوب). وتق-صلى هللا عل�ه وسلم-مكافأة النبي  -

صلى هللا  -للجانب الوجداني للموهوب:روى ال�خاري ومسلم:"أن رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-رعا�ة النبي  •

ُأتي �شراب فشرب منه، وعن �مینه غالم أصغر القوم، وعن �ساره األش�اخ، فقال للغالم: أتأذن لي  -عل�ه وسلم

 فقال الغالم: �هللا �ا رسول هللا، ال أوثر بنصیبي منك أحدا فتّله رسول هللا في یده". أن أعطي هؤالء؟ 



 

 

 نلحظ في هذا الحدیث:  

 �الغالم وتقدیره له رغم صغر سنه لعلمه مدى حاجة الموهوب للتقدیر.-صلى هللا عل�ه وسلم-عنا�ة النبي  -

 مو قدراتهم وخبراتهم وتوارث الخبرة والعلم.اختالط الصغار �األش�اخ في �عض المجالس، وما له من أثر في ن -

 ثقة الغالم وشجاعته في الحدیث مع رسول هللا، صلى هللا عل�ه وسلم.   -

:  -عنهم رضي هللا-رعا�ة النبي الجانب االجتماعي للموهوب:عن عبد هللا بن الز�یر وعبد هللا بن جعفر   •

صلى هللا عل�ه  -سنین، فلما رآهما رسول هللا  وهما ابنا س�ع-صلى هللا عل�ه وسلم-"أنهما �ا�عا رسول هللا 

 ت�ّسم و�سط ید�ه ف�ا�عهما". (رواه الطبراني). -وسلم

 نلحظ في هذا الحدیث: 

 دافع�ة الغالمین نحو المجتمع.-صلى هللا عل�ه وسلم- رعا�ة النبي   -

 شعور الصب�ان �أهمیتها وأهم�ة الب�عة وضرورتها في المجتمع. -

لهما وتقدیرهما ورفع شأنهما وتقبل ب�عتهما و�عد هذا نموذًجا إلتاحة فرص  -هللا عل�ه وسلمصلى  -استق�ال النبي   -

 المشار�ة المجتمع�ة.

 لهما شجعهما وزاد من ثقتهما �أنفسهما ودافعیتهما نحو المجتمع. -صلى هللا عل�ه وسلم -ت�ّسم النبي  -

رضي  -إلمام أحمد عن عبد هللا بن الحارث  الجانب البدني للموهوب:أخرج ا-صلى هللا عل�ه وسلم-رعا�ة النبي   •

عنه هللا  -هللا  رسول  "كان  قال:   أنه 

ثم �قول: من سبق -رضي هللا عنهم-�صف عبد هللا وعبید هللا و�ثیًرا من أبناء الع�اس  -صلى هللا عل�ه وسلم-

 ). 1766،إلّي فلُه �ذا و�ذا، قال: ف�س�قون إل�ه ف�قعون على ظهره وصدره ف�قبلهم و�لتزمهم"(المسند 

•  

 نلحظ في هذا الحدیث: 

النبي   - وسلم-رعا�ة  عل�ه  هللا  ماد�ة -صلى  ومكافآت  ر�اض�ة  مسا�قات  في صورة  للموهوب  البدني  الجانب 

 ومعنو�ة.

 على االعتناء �الجانب البدني ألهمیته.-صلى هللا عل�ه وسلم -حثُّ النبي  -



 

 

 بدن��ا �التنافس والتسابق. في إبراز الموهوب -صلى هللا عل�ه وسلم-أسلوب النبي  -

وهكذا �ان من شأن تلك الرعا�ة النبو�ة أن �ظهر للعالم نماذج متنوعة من الكفاءات والمواهب اإلبداع�ة التي غیرت مسیرة  

 التار�خ العر�ي والعالمي �شكل �بیر.

 رعا�ة الموهو�ین في التار�خ اإلسالمي:   مراكز - هـ 

 المسجد -1

ووعظ وع�ادة، فهو �ذلك دار رعا�ة للموهو�ین أمثال أبي هر�رة صاحب الموه�ة الفذة في  مثلما أن المسجد ساحة درس  

الحفظ، وابن ع�اس ترجمان القرآن، وابن مسعود وابن عمر، ومن �عدهم من أئمة الفقه والحدیث ممن �انوا یتلقون العلم وسط 

 .جموع الناس. وقد ظهرت موهبتهم فكان لهم مجلس خاص یلیق بهذه الموه�ة

 ُدور الحكمة -2

وهي تش�ه المكت�ة �مفهومها الحدیث، فهي دور مخّصصة وضعت فیها �تب ق�مة في مختلف العلوم والمعارف أسسها الخلفاء  

�غرض إتاحة أفضل الفرص لل�حث والمطالعة والتأل�ف؛ لتص�ح بذلك دور رعا�ة للموهو�ین �ما فعل المأمون في �غداد، وآل  

ي القیروان، ونصر الطوسي في مراغة، وغیرهم. و�ذلك �انت دور العلم في الموصل وسابور  عمار في الشام، واألغال�ة ف 

 .والكرخ، و�لها دور علم وحكمة، ترعى الموهو�ین وتوفر لهم فرص اإلثراء المعرفي واإلنتاج الوفیر

 الكتاتیب  -3

الُكتَّاب عبر التار�خ والحضارة اإلسالم�ة بوصفه مدرسة  ُ�طلق اسم الُكّتاب على المكان الذي یتعلم ف�ه الصب�ان، وقد ازدهر 

�علم فیها المعلمون الصب�ان القراءة والقرآن وم�ادئ العلوم األخرى، فضًال عن �ونه دار رعا�ة للموهو�ین یرعى ف�ه ��ار  

 المؤدبین وشعراء ال�اد�ة الموهو�ین، سواء �انوا أبناء وزراء أو خلفاء أو غیرهم.

 مستشفى) المارستان (ال -4

لم �كن المارستان مكاًنا للعالج وتعل�م طالب الطب فحسب، بل �ان موطَن رعا�ة للموهو�ین من األط�اء أمثال مهذب الدین 

محمد بن أبي الوحش �المارستان المنصوري، وخلف بن ع�اس الزهراوي، وع�سى بن إسحاق، وأحمد بن حسداي، وغیرهم 

 ن و�عاونهم مساعدون وتخصص لهم معامل ومكت�ة. كثیر ممن �انوا �ق�مون �جوار المارستا

 



 

 

 المدارس النظام�ة في العلوم الشرع�ة -5

�قیت مهمة نشر األحكام وتطب�قها ضمن واج�ات أئمة المساجد والخط�اء الذین اعتادوا تضمین خطبهم ومواعظهم �ثیًرا من 

دات والمعامالت التي اتسع نطاقها لتشمل مالیین األحكام التي یرون حاجة إلیرادها، أو إجا�ة عن أسئلة المصلین في الع�ا

ال�شر من أقوام مختلفة وسكان قارات مت�اینة، وهو ما استوجب تكل�ف �عض العلماء �مهمة التدر�س وتخر�ج فقهاء متخصصین 

في عدد من    �العلوم الدین�ة واللغو�ة و�عض العلوم الطب�ع�ة. وقد عاصر هذه الظاهرة تأس�س خزانات الكتب (أي: المكت�ات)

 األقطار اإلسالم�ة في المشرق والمغرب واألندلس.

واختصت �عض المساجد �حلقات التعل�م، سواء أفي العراق �انت أم في غیره من األقطار اإلسالم�ة، لكن ما یهمنا هو ما  

المنصور ب�غداد، وج للخالفة لخمسة قرون، ونخص في هذا الصدد جامع  الذي �ان مر�ًزا  �العراق  الرصافة،  یتعلق  امع 

وجامع أبي حن�فة، ومسجد ال�صرة، ومسجد الكوفة التي س�قت جم�ع المساجد في األقطار المفتوحة. وهكذا �ان الجوُّ مه�ًأ 

للخطوة التال�ة، وهي البدء �إنشاء المدارس، إذ �ان العراق مه�ًأ لهذه الخطوة لكثرة ما ف�ه من العلماء، ومنهم أئمة المذاهب، 

بو حن�فة الذي ولد في العراق وتثقف فیها وعاصر أ�ا جعفر المنصور، ثم إنه مر�ز الخالفة، و�ان تلمیذه أ�ا  وفي مقدمتهم أ

 �ما مر معنا. یوسف قاضي القضاة لجم�ع أقطار الخالفة الع�اس�ة

تي نكب بهاالعلماء  قد ولد في العراق وتوفي فیها، وقاسى في عهد المأمون المحنة ال  -رحمه هللا-ثم إن اإلمام أحمد بن حنبل  

ا لها، و�ن�غي أن نتذ�ر أن اإلمام الشافعي   قد زار �غداد مرتین، ثم إن العراق   -رحمه هللا-حتى أ�ام المتو�ل الذي وضع حد�

ه)، وهو 310قد شهد ظهور المذاهب التي لم �كتب لها ال�قاء �المذهب المنسوب إلى اإلمام الطبري المؤرخ (المتوفى سنة 

و�بیر المفسر�ن للقرآن الكر�م؛ لذلك لم �كن غر�ً�ا أن �شهد العراق والدة المدرسة بوصفها جهاًزا تعل�م��ا إسالم��ا    إمام المؤرخین

وتخصصت    -رحمه هللا-لم �سبق إل�ه، وقد تجلى ذلك في المدرسة النظام�ة التي أسسها في �غداد نظام الملك وز�ر السالجقة  

 أم المدارس). في تدر�س الفقه الشافعي، وُسمیت (

وفي الوقت نفسه أسست مدرسة في جامع أبي حن�فة في �غداد متخصصة بتدر�س الفقه الحنفي، وسمیت (مدرسة أبي حن�فة)  

السلطان   الخوارزمي، وهو من رجال  العمید  بن منصور  أبي سعد محمد  الملك  �انیها شرف  �اسم  الشرف�ة)  (المدرسة  أو 

ارس المساجد في القرن الخامس، وهي تمثل المذاهب الفقه�ة الثالثة، وقد بلغ عددها  السلجوقي (ألب أرسالن). ثم انتشرت مد

في �غداد تسع عشرة مدرسة، وهذه المدارس لم تؤسس في عالم من الفراغ بل �ان الحكام ومنهم الخلفاء یرنون إلى وجود  



 

 

هـ حتى وفاته عام  279لذي ولي الخالفة سنة  الظروف الموات�ة للنشاط العلمي، ومن ذلك ما فعله الخل�فة الع�اسي المعتصم ا

هـ قد بني قطًرا وزاد في مساحته؛ �ي یبني فیها مساكن ألصحاب العلوم الذین قرر لهم رواتب. (ینظر: مقال المؤرخ  289

ة م). ولعل هذه هي البذر 1934هـ/ 1312اإلیراني سعید نف�س �عنوان (المدرسة النظام�ة) في مجلة المجتمع الفارس�ة لسنة 

األولى للمدارس التي ظهرت �أبهى صورها في القرن الرا�ع، ومنها المدرستان اللتان شیدهما اإلمام اإلسماعیلي المتوفى سنة  

هـ. وقد حفل القرن الرا�ع بتأس�س  418هـ للشافع�ة، و�انت إحداهما ب�غداد مخصصة لإلمام اإلسفرائیني الذي توفي سنة  396

 ئ��ا في مختلف أنحاء العالم اإلسالمي.العدید من المدارس تأس�ًسا مبد

 وهكذا أسهمت المدارس النظام�ة في تخر�ج موهو�ین في العلوم الشرع�ة تر�وا �صمات مضیئة في تار�خ األمة اإلسالم�ة.

 التي تناولت رعا�ة الموهو�ین في العلم الشرعي:   السا�قة  الدراسات  

الدراسات   من  مجموعة  العنوان  هذا  في  یتناول  الموه�ة  دراسة  وأخرى  �طر�قة  تناولت  التي  المعاصرة 

 العلم الشرعي، ومن خالل ال�حث المستمر نجد ندرة في المكت�ة العر��ة لمثل هذا النوع الدراسات. 

في تر��ة  -صلى هللا عل�ه وسلم  -هـ) �عنوان (منهج النبي  1428-1427الدراسة األولى: دراسة عبد هللا تر�ستاني (

 الموهو�ین) 

 دفت هذه الدراسة إلى: ه

 معرفة المصطلحات الخاصة �الموهو�ین، و�براز الخصائص والسمات العامة لهم.  -1

 تر��ة الموهو�ین.  في-صلى هللا عل�ه وسلم-إبراز منهج النبي  -2

النبي   -3 التعل�م العام  -صلى هللا عل�ه وسلم -وضع تصور مقترح لتفعیل منهج  في تر��ة الموهوب في مدارس 

 �المملكة العر��ة السعود�ة.

وقد استعمل ال�احث المنهج الوصفي المعتمد على وصف الظواهر والمواقف وجمع الب�انات عنها، وتحلیلها وتفسیرها واستن�اط  

 النتائج منها. وجاءت أهم النتائج على النحو اآلتي:

قراء وتت�ع لما في �طون �تب  مجتمع الصحا�ة یزخر �كثیر من النماذج المشرقة للموهو�ین، تحتاج إلى است -1

 السنة والسیر والتراجم والتار�خ.

 �ارز في نمو موه�ة الفرد واستمرارها.  أثر-صلى هللا عل�ه وسلم-لألسرة في عصر النبي  -2



 

 

 فاعل�ة األسالیب النبو�ة في تر��ة الموهو�ین �شًفا ورعا�ة. -3

 �سر تطب�قها في مؤسسات التر��ة عموًما.ُ�ْسر األسالیب النبو�ة وسهولتها في تر��ة الموهو�ین، وهو ما ی -4

تر��ة الموهو�ین في مدارس التعل�م العام،    في-صلى هللا عل�ه وسلم-وتمثلت أهم التوص�ات في ضرورة تفعیل منهج النبي  

�ب ومراجعة محتوى البرامج التعل�م�ة والتحقق من �فا�اتها لدى الطالب و�نشاء أكاد�م�ات متخصصة للموهو�ین، وأخیًرا تدر 

 المعلمین ومن في حكمهم على طرق رعا�ة الموهو�ین وأسالیبها. 

ال (ثان�ةالدراسة  على عجین  دراسة  ابن1427:  النبو�ة:  السنة  في  الموهو�ین  (رعا�ة  �عنوان  رضي هللا  -ع�اس    هـ) 

التر�و�ة؛ ألنه من عند هللا،  وقد هدفت الدراسة إلى:ب�ان أن الوحي (القرآن والسنة) مصدر أساس في العلوم  :نموذًجا)-عنهما

�ظهار االنسجام بین �ثیر مما ُ�طرح في علم التر��ة المعاصر و�ین السنة  ، و الق هذا اإلنسان وأعلم �ما �صلحه�هللا هو خ

ات�ع ال�احث المنهج االستقرائي لتت�ع األحادیث والمواقف النبو�ة مع ابن  ، و یر تكلف أو تنازل عن ثوابت الدینالنبو�ة من غ

�اس من �تب الحدیث الشر�ف، ثم حللها ودرسها وصنفها، وات�ع ال�احث المنهج النقدي للموازنة بین مناهج التر��ة المعاصرة  ع

توصل إلى عدة نتائج، من  ، و ان مدى التوافق واالختالف بینهمافي رعا�ة الموهو�ین و��-صلى هللا عل�ه وسلم-ومنهج النبي  

من طر�ق المالحظة  -رضي هللا عنهما-الكشف عن موه�ة ابن ع�اس  استطاع    - وسلمصلى هللا عل�ه  -النبي    أن    أهمها:

وق�اس القدرات والترش�ح، فرعاها رعا�ة خاصة �عدة وسائل تر�و�ة �إتاحة الفرصة البن ع�اس إلظهار موهبته وتنم�ة مواه�ه  

عدة عوامل  وأن ثمة    جتماع�ة والوجدان�ة.وتكل�فه �حل المشكالت واإلثراء ونحوها ملبً�ا بذلك حاجات الموهوب العقل�ة واال

له ثم رعایته، -صلى هللا عل�ه وسلم-في تكو�ن شخص�ة ابن ع�اس الموهو�ة، ابتداًء من المنحة اإلله�ة ودعاء النبي  أسهمت  

 والبیئة العلم�ة التي عاشها والسمات الشخص�ة التي تمتع بها. 

 ه�م في الموه�ة واإلبداع وعالقتهما �ال�عد الحضاري ) �عنوان مفا2013ة: دراسة �احارث ( ثالثالدراسة ال

تناول ال�حث �الدراسة قضّیتي الموه�ة واإلبداع وعالقتهما �ال�عد الحضاري من الوجهة التر�و�ة اإلسالم�ة، من جهة التأصیل  

الح�اة وأنشطتها المختلفة، مع حدیث اإلسالمي للمفاه�م المتعلقة بهما، ومجاالتهما اإلنسان�ة الشاملة، التي استوعبت قطاعات  

واسع عن شخص�ة المبدع، وطب�عته، ومشكالته، ووسائل النهوض �موهبته، إضافة إلى استعراض أهم العوائق: االجتماع�ة،  

والتعل�م�ة، واالقتصاد�ة، التي تحول دون بلوغ الموهو�ین في الوطن اإلسالمي قمة عطائهم اإلبداعي، الضروري لبناء صرح 

وقد استخدم ال�حث المنهج االستن�اطي، الذي اعتمده العلماء المسلمون في استخراج األحكام من النصوص  .ارة اإلسالم�ةالحض



 

 

المنقوالت عن شخص�ات تار�خ�ة، مع ترجمة وجیزة لستة من   التار�خي في معالجة �عض  الشرع�ة، �ما استخدم المنهج 

التا ذمة  المسلمین، ممن أص�حت سیرهم في  لتشخ�ص واقع  المبدعین  الوصفي  المنهج  ال�حث  إلى استخدام  ر�خ، إضافة 

 .المشكالت والعوائق التي تحول دون بلوغ الموهو�ین منتهى عطائهم الفكري 

فكرة اإلبداع التي تقوم على التمیز والتفوق واإلتقان: أصیلة في نظام اإلسالم أن  :وختم ال�حث �عدد من النتائج �ان من أهمها

 .حضارة، ومدعومة �النصوص القرآن�ة، والتطب�قات النبو�ةالتر�وي لبناء ال

   الموه�ة والتمیز األكاد�مي من منظور إسالميّ  )2011عة: دراسة قمر الدین (را�الدراسة ال

هدفت الدراسة إلى تسل�ط الضوء على مفهوم الموه�ة والتمیز األكاد�مي من منظور اسالمي، وقد استخدم ال�احث المنهج  

التار�خي في تحلیل النصوص واستن�اط الرؤى منها، من خالل فهمه الذي استخلصه من المادة، معتمدا على مصادر التراث 

ا  توصلت  وقد  الحدیثة.  المراجع  و�عض  فكر  اإلسالمي  في  ن حضوًرا  �وَّ والتمیز  الموه�ة  مفهوم  أنَّ  إلى  العلماء  ز لدراسة 

المسلمین. وقد عزو الموه�ة والتمیز إلى اله�ة اإلله�ة واالستعداد الطب�عي لدى ال�شر، وارت�اط الموه�ة ب�عض المصطلحات  

ًرا في الموه�ة، وابتكر العلماء المسلمون ما  كالذ�اء، والع�قر�ة، وسرعة الفهم، والفطنة، والك�اسة وغیر ذلك. وأن للبیئة تأثی 

یز�د من مقدرات التفكیر و�نمائه، �ما قدموا في ذلك شروًطا �جب أن یتحلى بها طالب العلم فضال عن تقد�مهم لعدد من  

ال عن  النصائح للطالب ل�حوز التمیز األكاد�مي. �ما أوصت الدراسة �أهم�ة االهتمام �الموه�ة والتمیز والعنا�ة بها، فض

 .الرجوع إلى التراث اإلسالمي الستخالص مفاه�م معاصرة وتأصیلها

تناولتها من خالل المنهج التار�خي وقد حاولت وقد  نجد أن الدراسات السا�قة التي ر�زت على اهتمام المسلمین �الموهو�ین  

دراسة على عجین مثل    النبوة  استقصاء االهتمام �الموهو�ین والمبدعین من خالل االسلوب القصصي والتار�خي منذ عهد

ودراسات تناولت دراسة مفاه�م الموه�ة واالبداع عبر المنظر    هـ)1428-1427دراسة عبد هللا تر�ستاني (،    هـ)  1427(

و�حسب حدود علم ال�احثین لم تتناول أي دراسة    )2011دراسة قمر الدین (   و  )2013�احارث ( االسالمي مثل دراسة  

من الناح�ة النظر�ة والتطب�ق�ة وتأتي هذه الدراسة  في مجال العلم الشرعي و   محاولة دمج التوجهات النظر�ة الحدیثة وتطب�قاتها

 . لسد هذه الفجوة ال�حث�ة 

 

 



 

 

 الجزء التطب�قي: 

 المختارة في هذه الدراسة: أوًال: آل�ة اكتشاف الموهو�ین في العلم الشرعي 

لكون اكتشاف الموهو�ین في العلم الشرعي أمرًا جاء أصله في الكتاب والسنة ، فإنه من األهم�ة اإلفادة من نتاج العقل   

ال�شري في مجال الموه�ة وتوظ�فه في مجال العلم الشرعي ، وهو ماقامت �ه هذه الدراسة ، فقد اختارت ما عرضه ستیرنبیرج 

)Robert J. Sternberg ) (الذ�اء الناجح) 1996، 1988، 1985) عن نظر�ة الذ�اء الثالثي التي تعرف �اسم نظر�ة  ،

) ، حیث �عرف الذ�اء الناجح �أنها مجموعة من القدرات الالزمة لتحقیق النجاح في الح�اة، والفرد �حددها  2005،  1999

إن هذا الذ�اء یتضمن الموازنة بین  القدرات الثالث (التحلیل�ة واإلبداع�ة  ضمن س�اقه االجتماعي أو الثقافي، إضافة إلى ذلك ف

والعمل�ة )، وهذا ماجعل الدراسة تختار الكتشاف الموهو�ین هذه النظر�ة �ونها تالمس القدرات المهمة لطالب العلم الشرعي،  

ت العمل�ة لیتوازن طالب العلم الشرعي في بنائه  فمحتوى العلوم الشرع�ة �حتاج للقرات التحلیل�ة والقدرات اإلبداع�ة والقدرا

الذهني ، ومن ثم �فید من المعارف والعلوم التي �حصلها في واقع مجتمعه الذي �ع�شه، خاصة وأن مجال العلوم الشرع�ة  

األخرى   في واقع الیوم الزال مقتصرا في أغلب برامجه على الحفظ ، والحفظ و�ن �ان مهارة مهمة إال أنها �حاجة ألخواتها

كمهارة الفهم والتحلیل والتر�یب والنقد والمقارنة وغیرها ، وهو ما تسهم هذه النظر�ة المختارة في تحق�قه، حیث تتضمن القدرات  

الثالث الرئ�سة العدید من المهارات تحتها والتي �مجموعها �مكن تشكیل الذهن�ة العلم�ة المتعد�ة النفع، وهو ما�طمح له في  

 لشرع�ة. موهوب العلوم ا

 ومن هنا �ان تعر�ف الموهوب في العلم الشرعي المختار لهذه الدراسة:      

(الطالب الذي یتمتع �القدرة على إ�جاد التوازن الجید بین القدرات العقل�ة الثالث: وأولها القدرة العقل�ة التحلیل�ة هو ذلك  

العقل�ة اإلبداع�ة التي تتضمن استن�اطاته الشرع�ة التي تتضمن حفظه للنصوص الشرع�ة وفهم مراداتها، وثانیها القدرة 

الجدیدة و�ضافاته العلم�ة للمجال الشرعي من خالل فهم النصوص، والقدرة العقل�ة العمل�ة التي تتضمن اسقاطه للنصوص  

 .)مع حكمته في التعاطي مع مجتمعه وعالمه على الواقع المعاش و�دراك مآالتها

ن الموهو�ین على غرار �طار�ة (آورورا) التي تعد وسیلة متعددة النماذج للكشف عن الموه�ة  وقد تم تبني برنامًجا للكشف ع

)Chart et al., 2008) مبن�ة على نظر�ة ستیرنبرغ للذ�اء الناجح ((Sternberg, 1999, 2005 ول�س الهدف منها .



 

 

قدرات التي ال ُتعزز أح�انا في المدرسة  توفیر وجهة نظر واسعة عن قدرات الطل�ة وحسب، بل تسل�ط الضوء على مجاالت ال

 أو الجامعة، ولكنها ضرور�ة لنجاح األفراد على المدى ال�عید.

والنموذج المختار للكشف عن الموه�ة الشرع�ة یتبنى القدرات األساس�ة الثالث المكونة للذ�اء الناجح، إضافة إلى مهارات 

 تفكیر الحكمة ومفهوم الفاعل�ة الذات�ة.

 ثان�ًا: النظر�ات العلم�ة المختارة آلل�ة اكتشاف الموهو�ین في العلم الشرعي في هذه الدراسة: 

 نظر�ة ستیرنبرغ للذ�اء الناجح  •

) وسمي المشروع �مشروع قوس قزح والذي استهدف الطالب STATوقد قام ستیرنبیرج هو وزمالؤه بتصم�م وتقنین اخت�ار (

رة مع فئة الدراسة تم تبني هذه النظر�ة إضافة إلى أن هذه النظر�ة تؤسس للقدرات األساس�ة الجامعیین ، ولتناسب الفئة المختا

لطالب العلم الشرعي الذي �حتاج لمهارات التحلیل والتقی�م والمقارنة �عد حفظ النصوص وفهمها، ثم التمكن من إ�جاد حلول  

 لمشكالت عصره والتي تواجه أهل زمانه وهو ما�سمى �فقه النوازل.

 نظر�ة الحكمة  •

لكون نظر�ة الذ�اء الناجح تطورت الحقا وأضافت �عدا مهما وهو تفكیر الحكمة، ناسب اإلفادة منها هنا في هذه الدراسة  

،  269س�ما وأن الحكمة مطلب مهم لطالب العلم الشرعي فقد قال تعالى ( ومن یؤت الحكمة فقد أوتي خیرا �ثیرا ) ال�قرة  

�اس رضي هللا عنه وموهبته الفذة دعوة النبي صلى هللا عل�ه وسلم �قوله "اللهم علمه الحكمة"  و�ان من أسرار تمیز ابن ع

 ). 3756(ال�خاري 

 المطبق  مق�اس الذ�اء الناجحثالثا : 

 االخت�ار في صورته األصل�ة: -أ

الناجح   الذ�اء  اخت�ار   ر  المعدل     successful Inteligenceُطوِّ للقدرات  الثالثي  ستیرنبرغ  اخت�ار  على  بناء 

)Sterngberg Triarchic Test- Modified-level H(،   الذي یتكون من تسعة اخت�ارات فرع�ة من نوع االخت�ار من

والعمل�ة واإلبداع�ة  التحلیل�ة  القدرات  تق�س  ف  ،متعدد  القدرات  هذه  من  قدرة  �ل  ُتقاس  و��حیث  لفظ�ة   ) اخت�ارات  م�ة ي 

 ). وشكل�ة

  :صدق وث�ات االخت�ار في صورته األصل�ة 



 

 

مثل اخت�ار   ،فقد ُحسبْت معامالت االخت�ار مع عدة اخت�ارات  ،ُتُحقِّق من صدق االخت�ار من خالل الصدق التالزمي

)  0،32) مع الجزء اإلبداعي، و(0،53) مع الجزء التحلیلي و(0،5جالسر للتفكیر  الناقد، و�انت معامالت االرت�اط (

)، و�ذلك ُحسبت معامالت االخت�ار مع اخت�ار P>0.01مع الجزء العملي وجم�ع هذه المعامالت دالة عند مستوى ( 

) مع 21،0) مع الجزء اإلبداعي، و(43،0و( ،) مع الجزء التحلیلي0,49اط (المفاه�م اإلتقاني، و�انت معامالت االرت�

 ).P>0.01الجزء العملي، وجم�ع هذه المعامالت دالة عند مستوى (

أما ث�ات االخت�ار في فقراته األصل�ة فقد أشار ستیرنبرغ وآخرون أنَّ االخت�ار یتمتع بث�ات االتساق الداخلي في فقرات  

)  0,48) لفقرات الجزء اإلبداعي و(0,62) لفقرات الجزء التحلیلي و(0,63و�انت معامالت الث�ات (  االخت�ار من متعدد،

 لفقرات الجزء العملي، وهي مؤشرات ُتعدُّ جیدة في مثل هذا النوع من االخت�ارات. 

الثانو�ة والجامع�ة النسخة المصر�ة من إعداد الد  -ب �تور أ�من جمال  �طار�ة اخت�ار الذ�اء الناجح لطالب المرحلة 

 غانم: 

تتكون ال�طار�ة من ثالثة اخت�ارات رئ�سة تق�س ثالث قدرات رئ�سة (القدرة التحلیل�ة، والقدرة اإلبداع�ة، والقدرة العمل�ة)  

ل�ص�ح عدد    ، �فترض أنها المكونة للذ�اء الناجح، و�تفرع من �ل قدرة رئ�سة ثالث قدرات فرع�ة (لفظ�ة، وعدد�ة، وشكل�ة)

شكلّي    -عددّي واخت�ار تحلیليّ   - لفظّي واخت�ار تحلیّلي  -) اخت�ارات هي: (اخت�ار تحلیلّي  9ت المكونة لل�طار�ة (االخت�ارا

عددي   -لفظي واخت�ار إبداعيّ   -شكلي واخت�ار إبداعّي    -عددّي واخت�ار عمليّ   -لفظّي واخت�ار عمليّ   -واخت�ار عملّي  

ل�طار�ة في إعداد بنود �ل اخت�ار أن �شتمل على مكونات �ل قدرة رئ�سة (التحلیل�ة شكلّي) وقد راعى ُمِعدُّ ا  -واخت�ار إبداعيّ 

النهائ�ة من ( ) اخت�ارات فرع�ة 9) مفردة موزعة على (85والعمل�ة واإلبداع�ة). وقد تكونت �طار�ة االخت�ارات �صورتها 

 ). 2015تق�س الذ�اء الناجح. ( غانم، 

  النسخة المصر�ة: صدق �طار�ة اخت�ارات الذ�اء الناجح 

تدو�ر  �استخدام   العاملي  التحلیل  الناجح، من خالل صدق  الذ�اء  اخت�ارات  ال�طار�ة من صدق �طار�ة  تحقَّق معد 

 ) على محك جیلفورد.0,30المحاور �طر�قة الفار�مكس، فكانت جم�ع التش�عات دالة عند الحدِّ المقبول للتش�ع ( 

 

 

 



 

 

  الناجح النسخة المصر�ة: ث�ات �طار�ة اخت�ارات الذ�اء 

) لل�طار�ة �كل، وق�مة معامالت الفاكرون�اخ للقدرات التحلیل�ة 0,78ُحسبْت ق�مة معامل الفا �رون�اخ الذي بلغ (

) وجم�عها معامالت ث�ات دالة إحصائ��ا عند  0,671و(   )  0,713) و(   0,766لى التوالي ( واإلبداع�ة والعمل�ة ع

 . 0,01مستوى 

 

 طو�ر �طار�ة اخت�ارات الذ�اء الناجح في الدراسة الحال�ة:إجراءات ت ج_

المفاه�م  الذ�اء واالطالع على  بناء مقای�س  �الذ�اء �كل عام، وخاصة في مجال  المتعلق  التر�وي  األدب  ُروجع 

العمل�ة والقدرة اإلبداع�ة،  الخاصة �الذ�اء ومفهوم الذ�اء الناجح، الذي یتكون من ثالثة قدرات هي القدرة التحلیل�ة والقدرة  

وتتفرع من �ل قدرة رئ�سة قدرة فرع�ة (لفظ�ة وعدد�ة وشكل�ة)، �ما اطُّلع على المتوافر من مؤلفات ودراسات مؤسس النظر�ة 

 ستیر نبیرج. 

مق�اس  كما اطُّلع على عدد من المقای�س واالخت�ارات النفس�ة، و�خاصة مقای�س الذ�اء. ومقای�س الذ�اء الناجح مثل  

)،  2006)، ومق�اس الذ�اء الناجح للبیئة األردن�ة (أبو جادوا،2016القدرات الثالث لستیرنبرغ و�طار�ة الذ�اء الناجح  (العنزي،

) وفي ضوء مراجعات هذا األدب النظري،  ووفًقا المعلومات والب�انات التي 2015و�ذلك  �طار�ة الذ�اء الناجح ( غانم،

 ). 2015اخت�ار الذ�اء الناجح للمرحلة الثانو�ة والجامعة الذي طوره الد�تور أ�من جمال غانم، ُحِصَل علیها أُعید تطو�ر

 :وصف مفصل ل�طار�ة اخت�ارات الذ�اء الناجح في الدراسة الحال�ة 

یل�ة،  تتكون �طار�ة اخت�ارات الذ�اء الناجح في الدراسة الحال�ة من ثالثة اخت�ارات تق�س ثالث قدرات رئ�سة (القدرة التحل

والقدرة اإلبداع�ة، والقدرة العمل�ة) �فترض أنها المكونة للذ�اء الناجح، و�تفرع من �ل قدرة رئ�سة ثالث قدرات فرع�ة 

 ) اخت�ارات نعرضها على النحو التالي:  9(لفظ�ة، وعدد�ة، وشكل�ة) ل�ص�ح عدد االخت�ارات المكونة لل�طار�ة (

 ى:اخت�ارات القدرة التحلیل�ة: وتشتمل عل-1

لفظي: وهو ع�ارة عن فقرات �طلب في �عٍض منها فهم س�اق الجملة، واخت�ار الكلمة المناس�ة    - اخت�ار تحلیلي   )1-1

لغو��ا، وقد  الفقرة  المناس�ة من خالل تحلیل  الكلمة  استنتاج  الفقرات  للس�اق، �ما یتطلب �عضها اآلخر من 

لیل�ة (ما وراء المكونات، ومكونات األداء، ومكونات ُروعي أن تعبر الفقرات عن المكونات األساس�ة للقدرة التح

 فقرات بنظام االخت�ار من متعدد.  7اكتساب المعرفة)، وجاءت اخت�ارات هذه القدرة في 



 

 

عددي: وهو ع�ارة عن سالسل أعداد، �ل سلسلة مرت�ة َوْفًقا لقاعدة معینة أو أكثر من قاعدة،    -اخت�ار تحلیلي )1-2

ب أن �ستنتج هذا الرقم الذي �كمل السلسلة، �ما �حتوي أ�ًضا على �عض األلغاز  وفي نهایتها رقم، وعلى الطال

) فقرات  7الر�اض�ة التي یتطلب حلُّها تحلیل الع�ارة الر�اض�ة قبل التوصل إلى الحل، وجاء هذا االخت�ار في (

 بنظام االخت�ار من متعدد.

ثالثة أشكال، اثنین في الصف األعلى،    شكل: ع�ارة عن مصفوفات، �ل مصفوفة تتكون من  -اخت�ار تحلیلي )1-3

وواحدة في الصف األدنى، وعلى الطالب أن �ستنتج الشكل الرا�ع من بین عدة بدائل الذي �جب أن یوضع  

في المر�ع الخالي، ف�ستنتج الطالب قاعدة الصف األعلى، و�ط�قها على الصفا األدنى مع تغییر الشكل، �ما  

كال التي تحتاج إلى تر�یب؛ ل�صل إلى شكل مناسب، وجاء هذا االخت�ار �حتوي هذا االخت�ار على �عض األش

 ) فقرات بنظام االخت�ار من متعدد.7في (

 اخت�ارات القدرة العمل�ة: وتشتمل على: -2

لفظي: وهو اخت�ار یتطلب التفكیر في مواقف ح�ات�ة. �قدم للطالب مجموعة من المواقف    -اخت�ار عملي )2-1

مشكلة �مكن أن تواجهه في ح�اته، وعلى الطالب أن �ختار حال� لهذه المشكلة من الح�ات�ة التي تحتوى على  

 ) فقرات  بنظام االخت�ار من متعدد.7بین البدائل المعطاة، وجاء هذا االخت�ار في (

عددّي: وهو اخت�ار الر�اض�ات في الح�اة الیوم�ة، ف�عرض على الطالب سینار�وهات تتطلب    -اخت�ار عمليّ  )2-2

لر�اض�ات في الح�اة الیوم�ة (مثل شراء جوال أو إمكان�ة تصل�حه)، وعلى الطالب أن �ختار حال�  استخدام ا

) فقرات بنظام  7لهذه المشكلة من بین البدائل المعطاة، بناء على تلك السینار�وهات، وجاء هذا االخت�ار في (

 االخت�ار من متعدد. 

مسلك، وف�ه تقدم إلى الطالب خر�طة لمنطقة ما شكلي: وهو ع�ارة عن تخط�ط طر�ق أو    -اخت�ار عملي )2-3

(مثًال حد�قة، ومتنزَّة، ومدینة) و�جب على الطالب أن �جتاز المنطقة من خالل الخر�طة للوصول إلى مكان  

 ) فقرات بنظام االخت�ار من متعدد.7ما في الخر�طة من أقصر طر�ق، وجاء هذا االخت�ار في (

 ل على:اخت�ارات القدرة اإلبداع�ة: وتشتم -3

في �ل فقرة من هذا االخت�ار الفرعي تقدم للطالب أسئلة �حیث یوجد في السؤال    لفظي:  - اخت�ار إبداعي )3-1

ثالث �لمات تحتها خط، وهناك عالقة معینة بین الكلمة األولي والثان�ة. وعلى الطالب اخت�ار الكلمة التي  



 

 

والث األولى  الكلمة  بین  العالقة  بنفس  الثالثة  الكلمة  مع  ع�ارة  تتفق  على  �حتوي  سؤال  �ل  أنَّ  علًما  ان�ة، 

افتراض�ة، وعل�ك افتراض صحة هذه الع�ارة. فكِّر جیًدا في الع�ارة التي قد تكون صح�حة في �عض األح�ان  

أو ال، ثم اختر الكلمة التي تتناسب مع الكلمة الثالثة التي تحتها خط بنفس الك�ف�ة التي اتفقت فیها الكلمتان  

 ) فقرات بنظام االخت�ار من متعدد.7، وجاء هذا االخت�ار في ( ةاألولى والثان�

في �ل فقرة من هذا االخت�ار الفرعي تقدم للطالب مسألة من المسائل التال�ة تتوافق عددي:    -اخت�ار إبداعي )3-2

،  األرقام �طر�قة معینة. والب�انات الموجودة تحت ذلك المر�ع تت�ح لك طر�قة أخري لكي تكمل بها األرقام

 ) فقرات بنظام  االخت�ار من متعدد.7جاء هذا االخت�ار في ( و 

شكلّي: في �ل فقرة في هذا االخت�ار الفرعي تقدم للطالب مجموعة من األشكال و�طلب من    -) اخت�ار إبداعيّ 3-3

للطالب شكل �س�ط و�طلب من  أو أكثر، �ما �قدم  أكبر عدد ممكن من األشكال تتضمن تحو�ًال  إ�جاد  الطالب 

 ) بنظام االخت�ار من متعدد.7الطالب إ�جاد أكبر عدد ممكن من الرسومات المعبرة، وجاء هذا االخت�ار في إحدى (

) اخت�ارات فرع�ة تق�س الذ�اء الناجح  9) فقرة موزعة على (63وتتكون �طار�ة االخت�ارات في صورتها األول�ة من (

 لدى طالب المرحلة الجامع�ة. 

  الذ�اء الناجح على عینة استطالع�ة:تطبیق �طار�ة اخت�ارات 

الناجح على عینة استطالع�ة تكونت من ( الذ�اء  اخت�ارات  النبوي  23ُط�ِّقْت �طار�ة  الحرم  ) طالً�ا من طالب �ل�ة 

الشر�ف للوقوف على مدى مالءمة فقرات �طار�ة االخت�ارات للعینة المستهدفة من ووضوح تعل�مات االخت�ار وطر�ق  

اال العمل�ة  الثالثة سیر  القدرات  اخت�ارات  و�ذلك  ال�طار�ة �كل،  المستغرق الخت�ارات  الزمن  لحساب  و�ذلك  خت�ار�ة، 

 المكونة لل�طار�ة �ال� على ِحَدة.

لت �عض الفقرات غیر المناس�ة للعینة المستهدفة، و�ذلك حذفت ( ) فقرات  3و�ناء على نتائج الدراسة االستطالع�ة ُعدِّ

) فقرة تمثل منها  58دراسة، فتكونت �طار�ة اخت�ارات الذ�اء الناجح بنسختها النهائ�ة، من ( جاءت غیر واضحة لعینة ال 

 ) فقرة اخت�ارات القدرة اإلبداع�ة. 21) فقرة اخت�ارات القدرة العمل�ة، و(18) فقرة اخت�ارات القدرة التحلیل�ة، و(19(

  :تطبیق �طار�ة اخت�ارات الذ�اء الناجح على عینة الدراسة 

) طالً�ا من  75) فقرة على العینة الفعل�ة التي بلغت (58ْت �طار�ة اخت�ارات الذ�اء الناجح في نسختها النهائ�ة (ُط�ِّق

 طالب الجامعات في مدینة الر�اض.



 

 

   صدق ال�طار�ة 

 صدق االتساق الداخلي:  -

قام ال�احث �حساب معامل االرت�اط بین درجة �ل ع�ارة من ع�ارات المق�اس والدرجة الكل�ة ل�عد القدرة التي تنتمي  

) التال�ة  75إلیها على عینة مكونة من  للمق�اس، والجداول  الس�كومتر�ة  الخصائص  للتحقق من  ) طال�ًا، وذلك 

 توضح ق�م معامالت االرت�اط.  

 )75معامالت ارت�اط البنود بدرجة ال�عد الذي تنتمي إل�ه الخت�ار القدرة التحلیل�ة (ن =) 1جدول (      

 شكلي كمي  لفظي 

 معامل االرت�اط البند  معامل االرت�اط البند  معامل االرت�اط البند 

1 0.365 ** 1 0.373 ** 1 0.582 ** 

2 0.623 ** 2 0.606 ** 2 0.373 ** 

3 0.737 ** 3 0.611 ** 3 0.713 ** 

4 0.502 ** 4 0.561 ** 4 0.588 ** 

5 0.502 ** 5 0.342 ** 5 0.457 ** 

6 0.513 ** 6 0.547 ** 6 0.117 

  7 0.671 **   

 0.01** دال عن أقل من  0.05*دال عند 

 

 )75) معامالت ارت�اط البنود بدرجة ال�عد الذي تنتمي ال�ه الخت�ار القدرة العمل�ة (ن =2جدول (      

 شكلي كمي  لفظي 

 معامل االرت�اط البند  معامل االرت�اط البند  معامل االرت�اط البند 

1 0.489 ** 1 0.430 ** 1 0.414 ** 

2 0.507 ** 2 0.487 ** 2 0.412 ** 

3 0.471 ** 3 0.674 ** 3 0.614 ** 



 

 

 شكلي كمي  لفظي 

4 0.396 ** 4 0.627 ** 4 0.322 ** 

5 0.646 ** 5 0.387 ** 5 0.326 ** 

6 0.338 ** 6 0.602 **   

7 0.432 **     

 0.01** دال عن أقل من  0.05*دال عند 

 )75) معامالت ارت�اط البنود بدرجة ال�عد الذي تنتمي إل�ه الخت�ار القدرة اإلبداع�ة (ن =3جدول (  

 شكلي كمي  لفظي 

 معامل االرت�اط البند  معامل االرت�اط البند  معامل االرت�اط البند 

1 0.429 ** 1 0.582 ** 1 0.340 ** 

2 0.335 ** 2 0.752 ** 2 0.756 ** 

3 0.276 * 3 0.719 ** 3 0.688 ** 

4 0.390 ** 4 0.777 ** 4 0.635 ** 

5 0.474 ** 5 0.691 ** 5 0.640 ** 

6 0.559 ** 6 0.604 ** 6 0.773 ** 

7 0.386 ** 7 0.651 ** 7 0.688 ** 

 0.01** دال عن اقل من  0.05*دال عند 

) إلى ارتفاع ق�م معامالت االرت�اط بین البنود واأل�عاد الفرع�ة للقدرات، �استثناء الفقرة  3، 2، 1تشیر نتائج الجداول ( 

 ) من اخت�ار القدرة التحلیل�ة الشكلي التي ُتست�عد من التحلیالت اإلحصائ�ة.6(

ة، إضافة إلى حساب  كما ُحسب معامل االرت�اط بین األ�عاد الفرع�ة للقدرات المكونة للمق�اس والدرجة الكل�ة لكل قدر 

 العالقة بین القدرات الفرع�ة، والدرجة الكل�ة لمق�اس الذ�اء الناجح، والجداول التال�ة توضح ذلك.  

 

 



 

 

 )75) معامالت ارت�اط األ�عاد الفرع�ة بدرجات االخت�ارات المكونة لمق�اس الذ�اء الناجح (ن =4جدول (      

 معامالت االرت�اط

ل�طار�ة االخت�ارات   الفرع�ة 

 الذ�اء الناجح

 القدرة اإلبداع�ة القدرة العمل�ة  القدرة التحلیل�ة

 ** 0.634 ** 0.726 ** 0.636 لفظي

 ** 0.789 ** 0.799 ** 0.836 كمي 

 ** 0.744 ** 0.421 ** 0.731 شكلي

 0.01** دال عن أقل من  0.05*دال عند 

 )75الفرع�ة �الدرجة الكل�ة لمق�اس الذ�اء الناجح (ن =) معامالت ارت�اط األ�عاد 5جدول (            

 معامل االرت�اط االخت�ارات الفرع�ة ل�طار�ة الذ�اء الناجح 

 ** 0.712 القدرة التحلیل�ة 

 ** 0.744 القدرة العمل�ة

 ** 0.831 القدرة اإلبداع�ة

 0.01** دال عن أقل من   0.05*دال عند   

) إلى ارتفاع ق�م معامالت االرت�اط بین اخت�ارات القدرات الفرع�ة والدرجة الكل�ة لكل قدرة، 4،5تشیر نتائج الجدولین ( 

�طار�ة الذ�اء إضافة إلى معامالت االرت�اط بین القدرات والدرجة الكل�ة لمق�اس الذ�اء الناجح، مما یؤ�د صدق مؤشرات  

 الناجح المستخدم. 

 ث�ات المق�اس: 

�یودر معاملي  �استخدام  الناجح  الذ�اء  �طار�ة  ث�ات  الطول    - ُحِسب  تصح�ح  �عد  النصف�ة  والتجزئة  ر�تشاردسون 

 �استخدام معادلة سبیرمان براون، والجدول التالي یوضح نتائج هذا اإلجراء.

 )75والتجزئة النصف�ة لث�ات مق�اس الذ�اء الناجح (ن =  ) معامالت ث�ات �یودر ر�تشاردسون 6جدول (    

 التجزئة النصف�ة ر�تشاردسون  -كیودر عدد البنود  المق�اس

 0.621 0.702 18 القدرة التحلیل�ة 



 

 

 0.567 0.523 19 القدرة العمل�ة

 0.686 0.778 21 القدرة اإلبداع�ة

 0.660 0.821 58 الذ�اء الناجح 

ر�تشاردسون، والتجزئة النصف�ة �عد تصح�ح الطول    -الجدول السابق إلى ارتفاع ق�م معامالت ث�ات �یودرتشیر نتائج  

�معادلة سبیرمان براون لمق�اس الذ�اء الناجح ومكوناته الفرع�ة، وهي ق�م مقبولة تعطي مؤشرات مقبولة لث�ات �طار�ة الذ�اء 

 الناجح. 

 التوص�ات  

ال�احثین من تطبیق المقای�س على عینات �یبرة تساعد على إجراء وعلى الرغم من �عض   الصعو�ات التي واجهة 

التحلیالت االحصائ�ة المتعمقة فإن نتائج هذه الدراسة جدیرة �االهتمام من وجة نظر ال�احثین و�التالي خرجت هذه الدراسة  

 �العدید من التوص�ات منها : 

مع العلم الشرع�ة وتضمین مجموعة من الفقرات التي تسهم   تطو�ر �طار�ة الذ�اء الناجح �ما یتوافق -

في ق�اس الذ�اء الناجح من خالل دمجها في التراث االسالمي الذي یزخر �العدید من المواقف التي 

 .�مكن من خاللها ق�اس القدرات اللتحلیل�ة واالبداع�ة والعمل�ة

�طار�ة الذ�اء الناجح �عد تطو�رها على عینات تبني الجهات المهتمة في العلم الشرعي إلعادة تطبیق    -

 كبیرة تساعد على إجراء التحلیالت اإلحصائ�ة المتقدمة لالستقصاء الخصائص الس�كومتر�ة لها .

حث العاملین في مجال العلم الشرعي لتبني المنهج العلمي التكاملي واالستفادة من التطورات العلم�ة   -

واال الموه�ة  مجال  في  خاصة  �ذلك الحدیثة  و  النفسي  الق�اس  ومجال  عنها  الكشف  وطرق  بداع 

 التوجهات الحدیثة ل�قاس الذ�اء . 
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