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تقدمي

�حلمد هلل وحده، و�ل�صالة و�ل�صالم على من ال نبي بعده، وعلى �آل بيته و�صحبه، وبعد:

فاإن عطاء�ت �لعلم بيت خربة ر�ئد يف تطوير �لرب�مج �لعلمية �ل�صرعية بطريقة منهجية، و�صواًل لتحقيق 
مقا�صد �ل�صريعة، وتر�صيخ �لقيم �الإ�صالمية.

-�صّممتها  �حرت�فية  منهجية  وفق  نوعية  م�صاريع  بعدة  تاأ�صي�صها  منذ  �لعلم  عطاء�ت  نه�صت  لقد 
ي�صًا ل�صناعة �مل�صاريع �لعلمية�ل�صرعية- بني در��صات علمية حمّكمة، وبر�مج تطويرية  عطاء�ت �لعلم خ�صّ
�مل�صاريع  من  وغريها  �الأعالم،  من  كوكبة  �إ�صد�ر�ت  و�صل�صلة  متميزة،  �إلكرتونية  ومو�صوعات  متخ�ص�صة، 

�لعميم. و�لنفع  �لعظيم،  �الأثر  ذ�ت  و�لرب�مج 

و�أفر�د  موؤ�ص�صات  من  و�ملهتمني  �ل�صرعي  �لعلم  يف  للمتخ�ص�صني  تقدم  �أن  �لعلم  لعطاء�ت  ويطيب 
�لعلم  يف  �ملوهوبني  �لطلبة  الكت�صاف  منوذج  )تطوير  و�لدر��صات:  �لبحوث  �صل�صلة  من  )�لثالث(  �الإ�صد�ر 
بدر��صات  �ل�صرعية  �لعلمية  �لبحوث  �إثر�ء  يف  منها  �إ�صهامًا  تطبيقية(،  نظرية  در��صة  ورعايتهم-  �ل�صرعي 

متخ�ص�صة. ريادية 

�إن �الهتمام باملوهوبني و�لعناية بهم من ركائز نهو�ض �الأوطان و�أ�صباب تقدمها، و�حل�صارة �الإ�صالمية 
ز�خرة بنماذج م�صرقة يف �صتى ميادين �ملعرفة وخمتلف �لع�صور.

و�حلديث،   �لقدمي  يف  �ملوهبة  لتاريخ  عر�صًا  بابها  يف  �لفريدة  �ملحّكمة  �لعلمية  �لدر��صة  هذه  م  وُتقدِّ
�أحدث  وفق  بناوؤها  مت  و�ختيارهم  �ملوهوبني  �لطلبة  الكت�صاف  �ملنهجية  و�الآليات  �ملقايي�ض  من  وجمموعة 
�لرتبية  وبر�مج  و�لقيا�ض  �ملوهبة  جمال  يف  �الأكادمييني  من  نخبة  مب�صاركة  و�لرتبوية  �لنف�صية  �لنظريات 

�ل�صرعية. �لعلوم  يف  و�ملتخ�ص�صني  �خلا�صة 

ن�صر  �لعلم  ترجو من خالله عطاء�ت  ��صرت�تيجي  �صامل  م�صروع  �الأوىل يف  �للبنة  �لدر��صة  وتعد هذه 
عمليات  �إد�رة  من  �ل�صرعية  �لعلمية  �جلهات  ومتكني  �لعلم،  طالب  من  باملوهوبني  �لعناية  باأهمية  �لوعي 

مي�صرة. منهجية  باأدو�ت  وتدريبهم  تثقيفهم  �إىل  �إ�صافة  ورعايتهم  �ملوهوبني  �لطلبة  �كت�صاف 

لل�صيخ  �ملثوبة  ويعظم  �الأجر  و�أن يجزل  �الأمة،  به  وينفع  �لر�ئد  �مل�صروع  يبارك يف هذ�  �أن  ن�صاأل  و�هلل 
�صليمان بن عبد �لعزيز �لر�جحي وموؤ�ص�صته �خلريية على �لرعاية �ملباركة �لتي �أثمرت هذ� �مل�صروع. ول�صركة 
�لدر��صة  هذه  تنفيذ  يف  �لكبرية  جهودهم  على  �ل�صكر  جزيل  ومن�صوبيها  �لتطويرية(  لال�صت�صار�ت  )ر�ز 

و�الإتقان. �جلودة  بهذه  و�إخر�جها 
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الباحثون

�أ.د. عالء �لدين عبد �حلميد �أيوب
�أ.د. �أ�صامة حممد �إبر�هيم

املشاركون يف التطبيق امليداين

د. فو�ز حممد �ملن�صور
م. تركي عبد �لعزيز �لهديان

املحكمون

د. عبد �لرحمن نور �لدين كلننت
د. عائ�ض عبد �هلل �ل�صهر�ين

املراجعون

�أ.د. نا�صر عبد �هلل �لتومي
�أ. مازن عبد �لكرمي �لفريح

املرشف العلمي واملستشار التطوعي ملبادرة نبوغ

د. �صالح عبد �هلل �ل�صمر�ين

إدارة املرشوع

علي مهدي �لكثريي
د. ز�هر �صامل بلفقيه

وهم: �أيدينا،  بني  �لتي  �لدر��صة  يف  �لعمل  فريق  �جلزيل  بال�صكر  نخ�ض  كما 

�صكر �هلل لهم، وجلميع من �صارك يف مر�حل �مل�صروع �ل�صابقة، وجعل ما قدموه يف ميز�ن ح�صناتهم.

عطاءات العلم
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املحتوى

�ل�صفحة�ملو�صوع
اأواًل: الـجزء النظري

٩الف�سل الأول: مقدمة الدرا�سة
١٥�أواًل: �أهد�ف �كت�صاف �لطلبة �ملوهوبني يف �لعلم �ل�صرعي ورعايتهم.

١٥ثانيًا: م�صوغات �كت�صاف �ملوهوبني يف �لعلم �ل�صرعي ورعايتهم.
١٦ثالثًا: �أهمية بناء منوذج الكت�صاف �لطلبة �ملوهوبني يف �لعلم �ل�صرعي ورعايتهم .

١٧الف�سل الثاين: املوهبة يف اأدبيات الرتبية احلديثة
٢٠�أواًل: مفهوم �ملوهبة.

٢٢ثانيًا: نظريات �ملوهبة �حلديثة.
٣٢ثالثاً: �لذكاء �الأخالقي و�لعقل �الأخالقي.

٣٥ر�بعًا: خ�صائ�ض �لطلبة �ملوهوبني و�حتياجاتهم.
٤١خام�صًا: �لنماذج �لعاملية و�لعربية يف �كت�صاف �ملوهوبني ورعايتهم.

٥١الف�سل الثالث: اأ�ساليب التعرف على الطلبة املوهوبني
٥٦�أواًل: ُنُهج )مد�خل( �لتعرف على �لطلبة �ملوهوبني.

٥٨ثانيًا: معايري بناء �إجر�ء�ت حتديد �لطلبة �ملوهوبني.
٦٠ثالثًا: طرق وو�صائل �كت�صاف �لطلبة  �ملوهوبني.

٦٥الف�سل الرابع: املوهبة يف املنظور الإ�سالمي
٦٨�أواًل: �ملوهبة عند �لعرب ويف �لرت�ث �الإ�صالمي.

٧١ثانيًا: �كت�صاف �ملوهوبني ورعايتهم ِوْفق �ملنظور �الإ�صالمي.
٨١ثالثًا: �لدر��صات �لعلمية �ملعا�صرة �لتي تناولت رعاية �ملوهوبني يف �لعلم �ل�صرعي.

٨٥ر�بعًا: موؤ�صر�ت مفيدة الكت�صاف �لطالب �ملوهوب يف �لعلم �ل�صرعي:
ثانيًا: اجلزء التطبيقي

٨٩الف�سل الأول: مكونات اأدوات عطاءات العلم لكت�ساف الطلبة املوهوبني يف العلم ال�سرعي
١٩٥- اختبار الذكاء الناجح

٢٩٩- مقيا�س احلكمة ثالثي الأبعاد
٣١٠٠- مقيا�س الفاعلية الذاتية

١٠٣الف�سل الثاين:  موؤ�سرات �سدق بطارية الختبارات وثباتها
١٢٩الف�سل الثالث:  اإجراءات تنفيذ منوذج عطاءات العلم يف الكت�ساف والرعاية

١٣٨- املراجع العربية والأجنبية





أوالً : الجزء النظري





الفصل األول

 مقدمة
الدراسة
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الف�شل االأول:  مقدمة الدرا�شة

- متهيد

- �أواًل: �أهد�ف �كت�صاف �ملوهوبني يف �لعلم �ل�صرعي ورعايتهم

- ثانيًا: م�صوغات �كت�صاف �ملوهوبني يف �لعلم �ل�صرعي ورعايتهم

- ثالثًا: �أهمية بناء منوذج الكت�صاف �لطلبة �ملوهوبني يف �لعلم �ل�صرعي ورعايتهم 
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متهيد

 
تعدُّ �لقدر�ت و�ال�صتعد�د�ت و�لطاقات �لتي ميتلكها �لطلبة �ملوهوبون من �أهم �ملقومات �لتي 
جتعل لهم �أهمية عظمى بو�صفهم ثروة ب�صرية يجب �لعناية بها و��صتثمارها لتحقيق �لتنمية و�لرقي يف 

�ملجتمعات �الإن�صانية مبجاالتها �ملتعددة.

�ملعرفة  فنون  يف  و�لعاملون  �ملهن،  جماالت  وخمتلف  �لعلم،  ميادين  خمتلف  يف  و�ملوهوبون 
�لعلمية و�لعملية ومنها �لعلوم �ل�صرعية يقدمون كلَّ جديد، تقدمًيا ال ي�صتطيعه �الأفر�د �لعاديون، فهم 

عماُد �الأمة ومنار �لنه�صة و�لتقدم �لذي مُيّكن �الأمم �لنامية بخا�صة.

وُيعدُّ مو�صوع �ملوهبة قدمًيا وحديًثا ذ� قيمة عالية الأهميتها يف تنمية وتطور �ملجتمعات؛ لذلك 
ت�صعى �ملجتمعات �ملعا�صرة �إلى �كت�صاف �لطلبة �ملوهوبني و�إتاحة فر�ض �لنماء و�لرعاية فيما يتفوقون 
)�ل�صكاكر،  و�ملعنوية  �ملادية  باالإمكانات  و�ملزودة  لهم،  �ملحفزة  و�لفنية  �لتعليمية  �لبيئة  وتوفري  فيه، 

٢٠١١م(.

وقد �أدت �لدول ممثلة يف وز�ر�ت �لتعليم و�ملنظمات �لر�صمية و�لبحث �لعلمي و�لتقني وظيفة 
بارزة يف مثل هذ� �لنوع من �العتناء بتبني بر�مج �كت�صاف �ملو�هب ورعايتها وتنميتها، و�حلر�ض على 
توفري �الإمكانات �ملادية و�ملعنوية �لد�عمة لها، فمثاًل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية توؤدي وز�رة �لتعليم 
وظيفة جيدة يف رعاية �ملوهبة، وجند تطوًر� كبرًي� يف بر�مج رعاية �ملوهبة باالإ�صهام �لر�ئد و�ملتميز 
�لذي توؤديه )موؤ�ص�صة �مللك عبد �لعزيز ورجاله للموهبة و�الإبد�ع(، �إال �أنه حتى هذه �للحظة تقت�صر 

تلك �لرب�مج على �ملوهوبني يف جماالت �لريا�صيات و�لعلوم و�الخرت�عات �لعلمية.

يقّدرها  �لتي  �لعالية  �لقيمة  ذ�ت  �ملجاالت  �أحَد  بو�صفها  �ل�صرعية  باملوهبة  �لعناية  وتاأتي 
�إ�صهاًما  ي�صهم  �أن  من  مُتكنه  و�إمكاناٍت خا�صة  قدر�ٍت  من  فاملوهوُب مبا ميتلكه  �الإ�صالمي،  �ملجتمع 
ا يف جماله وفّنه، �صيجُد �أنَّ جمال �لعلوم �ل�صرعية رحًبا، و�صيجُد �أنَّ �إمكان �لتطور و�لرقي فيها  مهمًّ

له. �صاحل  ال  بحٌر  وعلومه  �ل�صرعي  فاملجال  ممكن، 

وبرغم �ملحاوالت �ملتنوعة لبع�ض �لرب�مج �لتي حاولت تقدمي م�صاركات جيدة يف رعاية �ملجال 
�ل�صرعي، فاإنها يف �الأغلب �قت�صرت على حفظ �لقر�آن �لكرمي وتدري�صه، وهي جهوٌد ذ�ت قيمة عالية، 
غري �أن �ملاأمول يف مثل هذ� �لع�صر �ملت�صارع من �ملعنيني يف �ملجال �ل�صرعي �بتكار بر�مج ت�صهم يف 
�كت�صاف ورعاية �ملوهبة �ل�صرعية؛ لتتو�كب مع روح �لع�صر وتقود �لنا�صئة �إلى فهم و�قعهم و�لوقوف 

عند مقت�صيات �ل�صرع �الإ�صالمي جتاهه.
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كما ت�صهم يف حتقيق روؤية ٣٠٢٠ و�لتي من �أهم عنا�صرها �الهتمام باملورد �لب�صري وتوظيف 
�إمكاناته من خالل �صناعة بيئة د�عمة للموهبة ورعاية �ملوهوبني.

يعتني  متميز  �إ�صالمي  فكري  طابع  ذ�ت  بر�مج  توفري  �أهمية  �إلى  �حلاجة  تربز  هنا  ومن 
باملوهوبني يف �ملجال �ل�صرعي؛ ليحقق لهم �لرعاية برب�مج عاملية علمية ذ�ت بناء متميز وخمطط لها 
تنطلق من فل�صفة علمية ومر�حل و�إجر�ء�ت و��صحة للمعلم و�ملتعلم ذ�ت نتاجات �أد�ئية قابلة للقيا�ض 

٢٠١١م(. )�صكاكر، 

قائمة  و��صحة وحمددة  ��صرت�تيجيات  على  ُتْبنى  �أْن  بد  ال  �أي جمال  �ملوهبة يف  رعاية  والأن 
على �الإدر�ك �لتام الأهميتها، وكذلك �أهمية �العتماد على ��صرت�تيجيات علمية الأ�صاليب �لك�صف عن 
�صركة عطاء�ت  و�إ�صر�ف  برعاية  �لدر��صة  �ملختلفة جاءت هذه  �ملوهبة  رعاية  �ملوهوبني يف جماالت 

�ل�صرعي ورعايتهم. �لعلم  �ملوهوبني يف  �لطلبة  للتعرف على  �آلية  لتطوير  �لعلم 
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اأوًل: اأهداف درا�سة اكت�ساف الطلبة املوهوبني يف العلم ال�سرعي ورعايتهم:

ت�سعى هذه الدرا�سة اإلى حتقيق الأهداف التالية:

�إلقاء نظرة تاريخية عن �ملوهبة عند �لعرب ويف �الأدبيات �الإ�صالمية.  .١

�لتعرف على نظريات �ملوهبة و�لذكاء.  .٢

�لتعرف علىطرق �كت�صاف �لطلبة �ملوهوبني ورعايتهم.  .٣

�لتعرف على �أ�صاليب �كت�صاف �ملوهوبني ورعايتهم من �ملنظور �الإ�صالمي.  .٤

بناء �آلية �كت�صاف للموهوبني يف �لعلم �ل�صرعي قائمة على �لنظريات و�لتوجهات �لعلمية   .٥
و�لعاملية.

بناء �أدو�ت علمية ميكن �الإفادة منها كموؤ�صر�ت يف حتديد �لطلبة �ملوهوبني يف �ملجال   .٦
�ل�صرعي.

موؤ�صر�ت  لبناء  جتريبية  وعينة  ��صتطالعية  عينة  على  �ملتبع  �لك�صف  منوذج  تطبيق   .٧
�لربنامج. يف  �ملتبعة  �لقيا�ض  الأدو�ت  و�لثبات  �ل�صدق 

ثانياً: م�سوغات درا�سة اكت�ساف الطلبة املوهوبني يف العلم ال�سرعي ورعايتهم:

ت�صتند هذه �لدر��صة على �مل�صّوغات �الآتية:

قلة �لرب�مج يف جمال �لعلم �ل�صرعي �لتي تتبنّى منهجية علمية لرعاية �ملوهبة، فاملتاأمل   -١
لكثرٍي من �لرب�مج �لعاملية يجد �أنها جعلت بر�مج �لرعاية �خلا�صة بها بح�صب �ل�صياق 
�مل�صلم  و�ملجتمع  وغريه،  �لفن  مثل:  �ملجتمعات،  تلك  تقرره  �لذي  و�الجتماعي  �لثقايف 
يقدر �لعلوم �ل�صرعية، ويعدها من �أ�صرف �لعلوم و�ملجاالت �لتي ميكن در��صتها ورعاية 
�ملو�هب لالأفر�د �ملتخ�ص�صني يف هذ� �ملجال، ومع هذ� يندر وجود بر�مج علمية �صرعية 

تبنى يف �صوء �لدر��صات �لعلمية يف �ملجال �الإن�صاين. 

ندرة �أدو�ت �لك�صف عن �لطلبة �ملوهوبني يف �لعلم �ل�صرعي، فرغم �أهمية �لعلم �ل�صرعي   -٢
�كت�صاف  يف  �جتهادية  ي�صرية  حماوالت  �إال  توجد  ال  فاإنه  �مل�صلمة،  �ملجتمعات  و�قع  يف 
ورعاية �ملوهبة يف �ملجال �ل�صرعي يف �صوء نظريات �ملوهبة رغم �إمكانية توظيف تلك 
�لنظريات، وهذ� يوؤكد على �أهمية تبني مثل هذ� �مل�صروع، خا�صة وقد �نح�صرت بر�مج 

رعاية �ملوهبة يف �ملجال �ل�صرعي يف جمال حتفيظ �لقر�آن وحفظ �ملتون.



16

�إن �لطلبة �ملوهوبني يف �لعلم �ل�صرعي فئة مهمة لنه�صة �الأمة وح�صارتها، ذلك �أنه �إذ�   -٣
مت �لرعاية �لالزمة لها على جميع �مل�صتويات، فاإنها ت�صهم يف تقّدم  ُك�ِصَف عنها وُقدِّ
جمتمعاتها، فاملوهوبون هم �أثمن ما يف �لرثوة �لب�صرية و�أجزلها عائًد� على جمتمعاتهم 

يف جميع جماالت �حلياة.

ثالثاً: اأهمية بناء منوذج لكت�ساف الطلبة املوهوبني يف العلم ال�سرعي ورعايتهم

فيما يلي تت�صح �أهمية بناء منوذج الكت�صاف �لطلبة �ملوهوبني:

�ل�صرعي  �ملجال  يف  �ملوهوبني  عن  للك�صف  منوذج  تطوير  يف  �ملوهبة  نظريات  توظيف   .١
�ل�صرعية. �لعلمية  و�جلهات  �ملوؤ�ص�صات  يف  وتبنيه  منه  �الإفادة  ميكن  بحيث  ورعايتهم، 

تزويد �جلهات �ملعنية مبجال �لعلوم �ل�صرعية ببطارية ك�صف مقننة ميكن ��صتعمالها   .٢
بفاعلية يف حتديد �لطلبة �ملوهوبني يف �ملجال �ل�صرعي مما ي�صهم يف ��صتثمار �لوقت 

�ل�صرعي �ملوهوبني. �لعلم  �أف�صل طلبة  و�جلهد �ملبذول مع 

بناء برنامج للرعاية بحيث يكون مالئًما الحتياجات �لطلبة �ملوهوبني يف �لعلم �ل�صرعي   .٣
ويتحقق فيه �لتكامل �ملنهجي �لذي يحتاج �إليه �ملوهوب يف جمال �لعلم �ل�صرعي.



الفصل الثاني

المـوهــبــــة فـــي
أدبيات التربية الحديثة 
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الف�شل الثاين:  املوهبة يف اأدبيات الرتبية احلديثة

- �أواًل: مفهوم �ملوهبة.

- ثانيًا: نظريات �ملوهبة �حلديثة.

- ثالثاً: �لذكاء �الأخالقي و�لعقل �الأخالقي.

- ر�بعًا: خ�صائ�ض �لطلبة �ملوهوبني و�حتياجاتهم.

- خام�صًا: �لنماذج �لعاملية و�لعربية يف �كت�صاف �ملوهوبني ورعايتهم.
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اأوًل: مفهوم املوهبة

Talent and Giftedness على تاريخ طويل من �لبحوث يف جمال  تاأ�ص�ض مفهوم �ملوهبة 
�لقدر�ت �لعقلية. و�ملتتبع ملفهوم �ملوهبة يجد �أنه قد تطور عرب �صنو�ت طويلة من �لروؤية �ملحافظة �لتي 
ت�صاوي بني �ملوهبة و�لذكاء �ملرتفع �إلى �لروؤية متعددة �الأبعاد �لتي تت�صمن عو�مل عقلية وعو�مل �أخرى 

وجد�نية وبيئية، باالإ�صافة �إلى تعدد �ملجاالت �لتي تظهر فيها �ملوهبة.  

وظهرت  و�ل�صيكولوجي،  �لرتبوي  �لبحث  �أدبيات  يف  �ملوهبة  م�صطلح  ��صتخد�م  �نت�صر  وقد 
�ملوهبة  مفهوم  �لباحثون  وعالج  �الإن�صانية.  �لظاهرة  هذه  تف�صري  حاولت  عديدة  وتعريفات  نظريات 
�ملفاهيم  على  قامت  نظريات  فهناك   .)Sternberg & Davidson, 2005( خمتلفة  جو�نب  من 
�ملفاهيم  �صوء  يف  تاأ�ص�صت  و�أخرى  �لفردية،  �لفروق  �صوء  يف  تاأ�ص�صت  �لتي  للموهبة  �ل�صيكولوجية 
�لرتبوية �لتي تقوم على �الأد�ء و�لتقومي �ملدر�صي للطالب، كما �أ�ص�ض �لبع�ض روؤيتهم للموهبة من خالل 

�رتباطها مبجاالت حمددة.  �ملوهبة من حيث  �آخرون  َدَر�َض  �لتطورية، يف حني  �لنظريات 

فو� �ملوهبة يف �صوء �لقدرة �لعقلية �لعامة، و�أعطو�  �إن هناك عدًد� كبرًي� من �لباحثني قد عرَّ
ا للتعرف على �مل�صتوى �لعقلي �لوظيفي للفرد. ومع  ا �أ�صا�صيًّ كًّ للذكاء خا�صة مكانة كبرية باعتباره حَمَ
ا للتعرف على �لطلبة �ملوهوبني، فاإنهم  �أن هوؤالء �لباحثني قد �عتمدو� على �لذكاء �لعام ب�صفته حمكًّ

�ختلفو� يف حتديد ن�صبة ذكاء �ملوهوب ودرجة �صيوع �ملوهبة بني �أفر�د �ملجتمع �لو�حد.

ويف بد�يات �لقرن �ملا�صي، �عترب تريمان �أنَّ ن�صبة �لذكاء �أ�صا�ًصا معقواًل وكافًيا للتعرف على 
�الأطفال �ملوهوبني، و��صتخدم مقيا�ض �صتانفورد - بينيه للذكاء يف �أول در��صة للموهوبني يف �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكية كاأ�صا�ض �أويل للتعرف على �ملوهوبني، وقد ح�صل معظم �مل�صاركني يف �لدر��صة على 
�ختبار  ��صتخدمت  فقد  �ملنهج،  نف�ض  هولنجورث  نهجت  كما   ،)١٨٠( على  �الآخر  و�لبع�ض   )١٤٠(
لتحديد  �أدنى  و��صتخدمت درجة ذكاء )١٣٠( بحد  �ملوهوبني،  �لطلبة  لتحديد  �أويل  كاأ�صا�ض  �لذكاء 

�ملوهوبني. �الأطفال 

ويبدو �أن هذ� �الجتاه نحو تعريف �ملوهبة من خالل ن�صبة �لذكاء جاء متما�صيًا مع نظريات 
�ملكانة  �لعامة  �لعقلية  �لقدرة  فيها  �حتلت  �لتي  �لفرتة،  تلك  يف  �صائدة  كانت  �لتي  �لعقلي  �لتكوين 
�إلى �ختبار�ت �لذكاء  �لنف�صي بد�أ �لباحثون ينظرون  �لرئي�صية. ومع تقدم �لبحث يف جمال �لقيا�ض 
كو�صيلة وحيدة للتعرف على �لطلبة �ملوهوبني نظرة مليئة بال�صك، ووجهو� �إليها �لعديد من �النتقاد�ت 
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�لذين يربزون يف جماالت  �لطلبة  بع�ض  �ملوهبة. فهناك  �إلى  �لنظرة  �إلى تطور  �أدت  �لتي  �ملو�صوعية 
خمتلفة مثل: �لفنون �ملختلفة �أو �لكتابة �أو �لقيادة �الجتماعية، رغم عدم ح�صولهم على ن�صبة ذكاء 
عالية. وعلى �لرغم من �أن هذه �الأمثلة قليلة �إال �أنها تبني �أن �ختبار�ت �لذكاء غري منا�صبة للتعرف على 
كل �لطلبة �ملمتازين يف كل �مليادين. كما �أن ��صتخد�م �لذكاء وحده معيارً� للتعرف على �ملوهوبني يوؤدي 
�إلى �ختيار �ملجموعة �لتي تتفوق يف �لقدر�ت �الأكادميية، وهي جمموعة تت�صف ب�صرعة �لتعلم، و�لفهم 

�جليد، و�لقدرة �ملجردة، وبخا�صة يف �لنو�حي �للفظية. 

للموهبة  �لفل�صفية  �لت�صور�ت  بني  �لتفريق  يجب  فاإنه  �ملوهبة  تعريف  يف  �لتنوع  نفهم  وحتى 
ذوي  تخ�ض  قر�ر�ت  �ملد�ر�ض  بع�ض  ت�صع  حيث  �ملد�ر�ض،  بع�ض  ت�صعها  �لتي  �لعملية  و�لت�صور�ت 
جماالت  يف  للموهوبني  بر�مج  و�صع  �ملد�ر�ض  هذه  تقرر  ورمبا  خا�صة،  برب�مج  �لعادية  فوق  �لقدر�ت 
فقط   )%٣( �لربنامج  يت�صمن  �أن  مادية  والأ�صباب  �أي�صًا  تقرر  ورمبا  مثاًل(،  )�لريا�صيات  حمددة 
�أفر�دها. ويف هذه �حلالة فاإن �لعديد من �لطلبة �ملوهوبني يف جماالت �أخرى �صوف ال ي�صنفون  من 
�أنهم  �لطلبة على  �أعلى )٥،٠ %( من  ُيختار  �صنغافورة(  )يف  �ملثال،  �صبيل  �أنهم موهوبون. فعلى  على 
موهوبون، وذلك بعد تطبيق �ختبار لقيا�ض مدى �الإدر�ك �لعقلي، وقر�ءة �لقطع، و�ملفرد�ت �جلديدة. 
ويف “تايو�ن” ُيختار �أعلى ) ٠١%( من �لطلبة، وذلك بعد تطبيق �ختبار�ت يف �لذكاء و�لقدر�ت �لعقلية، 
هذه �ملعايري جميعها ت�صري �إلى �ملحدد�ت �لعملية �لتي تخ�صع لها عملية �ختيار �لطلبة �ملوهوبني �لتي 

�أطر نظرية حمددة. �إلى  �لغالب  ت�صتند يف  حتددها ظروف خمتلفة، ولكنها ال 

�ملدخل  فاإن  �خلا�صة،  �أو  �لعامة  �لقدر�ت  على  للموهبة  �ل�صيكومرتي  �ملدخل  يركز  وبينما 
�لنف�صي يعد �لتن�صيق �الأويل للمعلومات من عنا�صر �الأن�صطة �لد�لة على �ملوهبة. وعلى �لرغم من �أن 
�لبحوث �حلديثة �ملتعلقة باملوهبة تف�صل �ملد�خل �لنف�ض معرفية على �ملد�خل �ل�صيكومرتية، فاإنَّ هذين 
�ملدخلني �أ�صهما يف زيادة فهمنا للموهبة؛ الأنه لي�ض من �ل�صهل �أن يحل مدخل من هذين �ملدخلني حمل 
�الآخر، فمن خالل �الأبحاث �لتحليلية للموهبة ميكن �حل�صول على معلومات مهمة فيما يتعلق بالظروف 
�لتي تنمي �أو تعوق منو �ملوهبة. ومن ناحية �أخرى فاإن �لنتائج �لت�صخي�صية )�ل�صيكومرتية( ما تز�ل تعد 

ا لكل �أمناط �لتنبوؤ بالتح�صيل و�لنجاح. �أ�صا�ًصا مهمًّ

والأغر��ض عملية تتعلق بتعليم �لطلبة ذوي �لقدر�ت �لعالية، عادة ما تعرف �ملناطق �لتعليمية 
�لطلبة �ملوهوبني يف �ملد�ر�ض باأنهم: »�أولئك �لطلبة �لذين ميتلكون قدر�ت �أو �إمكانات �أعلى من �ملتو�صط 
بدرجة ��صتثنائية يف بع�ض �ملجاالت و�الأن�صطة �ملعتربة يف �لنظام �لرتبوي«. هذه �لقدر�ت �ال�صتثنائية 
تولد �حتياجات تربوية خا�صة ال تلبيها �ملناهج �لعادية ب�صكل جيد. هذ� �لتعريف يوؤ�ص�ض على �حتياج 
�لطلبة �ملوهوبني لرب�مج تربوية جلعل كل طالب قادرً� على �لنمو �إلى �أق�صى حد ت�صمح به قدر�تهم. 
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وب�صكل عام فاإن �لطلبة �ملوهوبني يحتاجون �إلى مناهج وخدمات تختلف يف �لعمق، و�الت�صاع، ودرجة 
�لتعقيد، و�صرعة �صري �لتدري�ض لتنا�صب قدرتهم على �لتعلم ب�صرعة كبرية، وتتعامل مع م�صتويات عالية 
من �لتجريد وعمل �رتباطات ال ي�صتطيع �لطلبة �لعاديني عملها. وهذه �الحتياجات ال تقت�صر فقط 

على �الحتياجات �الأكادميية، فهناك �حتياجات �جتماعية و�نفعالية يجب تلبيتها يف كل �مل�صتويات.

ثانياً: نظريات املوهبة احلديثة:

��صتثار مفهوم �لذكاء �الإن�صاين �ملفكرين عرب �لع�صور ويف خمتلف �ملجاالت. وخالل عقود م�صت 
�قرتح �لعلماء �لعديد من �لنظريات �لتي حاولت تف�صري طبيعة هذ� �ملفهوم من خالل روؤًى متباينة. 

�لتا�صع  �لقرن  نهايات  مع  علميًّا  قيا�ًصا  �الإن�صاين  �لذكاء  لقيا�ض  �لباحثني  حماوالت  بد�أت   
ع�صر  �مليالدي على يد �لعامل �الإجنليزي �ل�صري فر�ن�صي�ض جالتون، �لذي �عتقد �أن ذكاء �لفرد يرتبط 
بحو��صه، و�أنه ميكن قيا�ض �الأد�ء �لوظيفي للعقل من خالل �ختبار�ت �لتميز �حل�صي وزمن رد �لفعل. 
ثم جاء بعده �لعامل �لفرن�صي �ألفرد بنييه Alfred Binet �لذي تعترب حماولته �أولى �ملحاوالت �جلادة 
ر  لقيا�ض �لذكاء �الإن�صاين، وهو �أول من نحت مفهوم “�لعمر �لعقلي”. ويف بد�يات �لقرن �لع�صرين طوَّ
عامل �لنف�ض �الأمريكي لوي�ض تريمان ورفاقه يف جامعة �صتانفورد بالواليات �ملتحدة هذ� �ملقيا�ض �لذي 
ذلك  ومنذ  �لروؤية.  تلك  لتوؤكد  �صبريمان  �أعمال  ذلك  بعد  وجاءت  بنييه”.  “�صتانفورد  با�صم  ��صُتِهر 
�حلني، ذ�ع بني �لعامة و�خلا�صة ��صتخد�م م�صطلح �لعامل �لعام GF ون�صبة �لذكاء �أو IQ، تعبرًي� 
�أنَّ معظم علماء هذ� �جليل كانت لديه قناعة باأنَّ �أف�صل  عن �لقدرة �لعقلية �لعامة لالأفر�د. ويبدو 
�أو �لقدرة �لعقلية �لعامة،  بنية لتمثيل كيفية عمل �لعقل �الإن�صاين تتمثل يف قبول فكرة �لعامل �لعام 
تلك �لقدرة �لتي تختزل جميع �لقدر�ت �لعقلية وتعرب عنها من خالل درجة و�حدة يح�صل عليها �لفرد 

على �ختبار ذكاء مقنن.

ورغم ظهور نظريات �أخرى لعلماء نف�ض مثل ثري�صتون )١٩٦٠م( وجيلفورد )١٩٦٧م( �لذين 
نادو� بوجود عدد من �لعو�مل �أو �لقدر�ت �أو �ملكونات فاإنَّ مناهجهم ظلت مت�صابهة، وغري بعيدة عن 

بع�صها من حيث �لنتائج.

وحديثًا �كت�صبت نظريات مثل نظرية �حللقات �لثالث لرينزويل )١٩٧٩م(، ونظرية �لذكاء�ت 
�ملتعددة لـجاردنر )١٩٨٣م( ونظرية �لقدر�ت �لثالثية لـ�صترينبريج )١٩٨٥م( مزيدً� من �لقبول بني 
�لنظريات  هذه  جانييه.  منوذج  مثل  �ملجال  �أثرت  �أخرى  مناذج  �أو  نظريات  ظهرت  كما  �لباحثني. 

ُعر�صت باخت�صار فيما يلي:
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 Renzulli’s Three Rings Model منوذج احللقات الثالث لرينزويل

يعد �لنموذج �لثالثي للموهبة �لذي طوره رينزويل )١٩٧٩م( �أحد �أكرث �لنماذج �نت�صاًر� يف 
�لواليات �ملتحدة، وتاأ�ص�ض عليه برنامج �إثر�ئي متكامل، كما �أجريت عليه در��صات كثرية حتى �أ�صبح 

�أحد �أكرث �لرب�مج �نت�صارً� على نطاق و��صع يف �لعامل �ليوم.

جمموعات  ثالث  تفاعل  من  تتكون  �ملوهبة  )Renzulli, 1978, 1979(�أن  رينزويل   يرى 
�أو قدر�ت متخ�ص�صة فوق �ملتو�صط )ولكن لي�صت بال�صرورة  �ل�صمات �الإن�صانية هي: قدرة عامة  من 
عالية(، م�صتويات مرتفعة من �اللتز�م باملهمة )�لد�فعية(، وم�صتويات عالية من �لقدر�ت �الإبد�عية. 
و�الأطفال �ملوهوبون هم �أولئك �الأطفال �لذين ميتلكون �أو لديهم �لقدرة على تطوير هذه �لرتكيبة من 
�ل�صمات و��صتخد�مها يف �أي جمال قيم من جماالت �الأد�ء �الإن�صاين. هوؤالء �الأطفال �لذين يظهرون 
تفاعاًل �أو �لذين مبقدورهم تطوير تفاعل بني تلك �ملجموعات �لثالث يتطلبون خدمات وفر�صًا تربوية 

متنوعة ال توفرها عادة �لرب�مج �لتعليمية �ملعتادة. 

ويرى رينزويل �أن هذ� �ملفهوم ميكن ��صتخد�مه لتنمية �ل�صلوك �ملوهوب لدى قطاع عريــ�ض 
)١٥-٢٠ %( من �ملجتمع �لطلبةي يف �ملدر�صة �أكرث �ت�صاعًا من تلك �لتعريفات �لتي تركز على جمموعات 

دو� با�صتخد�م �ختبار�ت �لذكاء �أو �لتح�صيل. �صغرية من �لطلبة �لذين ُحدِّ

قدرة عقلية عامة
)فوق المتوسط(

قـــــــــــدرات
 إبــــداعيــــة

االلتـــــــزام
 بالمهمة )الدافعية(

�حللقات �لثالث لرينزويل
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يف هذ� �لنموذج ي�صتخدم م�صطلح “قدرة فوق �ملتو�صط” لي�صري �إلى كل من �لقدر�ت �لعامة 
�خلرب�ت  وتكامل  �ملعلومات  معاجلة  على  �لفرد  قدرة  �إلى  �لعامة  �لقدرة  ت�صري  �خلا�صة:  و�لقدر�ت 
و�لقدرة على �الندماج يف �لتفكري �ملجرد. هذه �لقدر�ت عادة ما تقا�ض من خالل �ختبار�ت �لذكاء 
�لتقليدية. وت�صري �لقدر�ت �خلا�صة �إلى �لقدرة على �كت�صاب �ملعارف و�ملهار�ت �أو �لقدرة على �الأد�ء 
يف و�حد �أو �أكرث من �الأن�صطة �ملرتبطة مبجال خا�ض ود�خل مدى حمدد.  بع�ض هذه �لقدر�ت �خلا�صة 
مثل �ملهار�ت يف �لريا�صيات �أو �لعلوم ميكن �أن حتدد من خالل �ختبار�ت �لذكاء، ولكن �لكثري من 

�لقدر�ت �خلا�صة ال ميكن �لتعرف عليها با�صتخد�م هذه �الختبار�ت.

مب�صطلح  رينزويل  �إليها  ي�صري  �لتي  �لد�فعية  من  منقح  �صكل  عن  عبارة  �لثانية  �ملجموعة 
�اللتز�م باملهمة Task Commitment وهي متثل �لطاقة �لتي ي�صتح�صرها �لفرد عند �أد�ئه ملهمة �أو 
 Endurance لطاقة �أو �جَلَلد� Perseverance م�صكلة حمددة. �إن بع�ض �مل�صطلحات مثل �ملثابرة
تنفيذ  �أو  �لقيام  على  �لفرد  قدرة  و�العتقاد يف   ،Self-confidence بالنف�ض  و�لثقة  بجد،  �لعمل  �أو 

�أعمال هامة، كل هذه �مل�صطلحات هي ما يعني به رينزويل �إجناز �ملهمة.

�ملجموعة �لثالثة من �ل�صمات يف منوذج رينزويل هي “�الإبد�ع” Creativity. وي�صري رينزويل 
�ملعيار  كانت  �الإبد�عية  �الإجناز�ت  �أن  �لو��صح  من  كان  �لبحثية  �مل�صروعات  من  �لعديد  يف  �أنه  �إلى 
�لطالقة  خالل:  من  جيًد�  متثياًل  متثيلها  ميكن  �لقدرة  هذه  �ملوهوبني.  �لطلبة  الختيار  �الأ�صا�صي 
و�ملرونة و�الأ�صالة يف �لتفكري، �النفتاح على �خلربة، �لف�صول و�خليال �لعقلي، و�حل�صا�صية للتفا�صيل.

وقد �أكد رينزويل بقوة على فكرة �لتفاعل بني هذه �ملجموعات �لثالث من �ل�صمات يف منوذجه 
لتكوين �الأد�ء �ملوهوب، و�أن �أي مكون من هذه �ملكونات �لثالثة مهما كان ال ميكن �أن يوؤدي مبفرده �إلى 

ظهور �الأد�ء �ملوهوب.

�لباحثني �الأملان �لذين  َع بو��صطة جمموعة من  ُو�صِّ �أن منوذج رينزويل  ومن �جلدير بالذكر 
�أ�صافو� بعًد� ر�بًعا �أطلقو� عليه �لبيئة �الجتماعية. على �أية حال هذه �لنظرية تالقي قبواًل و��صًعا ولها 
�لكثري من �ملنا�صرين على م�صتوى �لعامل و�إن كان هناك من يرى �أن �لتطبيق �خلاطئ لهذ� �لنموذج 

قد يحول دون �لتعرف على �لطلبة �ملوهوبني منخف�صي �لتح�صيل. 
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منوذج جانييه الفارق للموهبة والتفوق )اأو النبوغ(

 Gagné, 1985, 1993, 1995, 1998,( و�لتفوق للموهبة  �لفارق  �قرتح جانييه منوذجه 
هذ�  ويف   ،Giftedness and Talent م�صطلحي  بني  و��صح  متييز  على  �عتمادً�   )2000, 2004

�الإن�صانية  �لقدر�ت  �إلى  لي�صري  �لكامنة(  Giftedness)�ملوهبة  م�صطلح   جانييه  ي�صتخدم  �لنموذج 
�لفطرية �أو �لطبيعية �لتي يطلق عليها �ال�صتعد�د�ت، يف حني ي�صري م�صطلح Talent )�ملوهبة �ملتطورة( 
ن �خلربة يف جمال حمدد من �لن�صاط �الإن�صاين. وب�صكل �أدق  �إلى �لقدر�ت �أو �ملهار�ت �ملتطورة  �لتي تكوِّ
فاإن جانييه ي�صتخدم م�صطلح Giftedness لي�صري �إلى �متالك �لقدر�ت �لطبيعية غري �ملدربة و�لعفوية 
)�لتي عادة ما يطلق عليها �ال�صتعد�د�ت �أو �ملو�هب �لطبيعية( �لتي تظهر يف جمال و�حد على �الأقل �أو 
�أكرث من جمال �إلى �حلد �لذي ي�صع �لطفل �أو �ملر�هق بني �أعلى )١٥%( من �أقر�نه يف هذ� �ملجال. وعلى 
�لعك�ض من ذلك ي�صري م�صطلح Talent �إلى �الإتقان �لفائق لقدر�ت ومعارف متطورة تطويًر� منظًما يف 

جمال و�حد �أو �أكرث �إلى �حلد �لذي ي�صع �لطفل بني �أعلى )١٥%( من �أقر�نه يف هذ� �ملجال.






































من  ينتج  �لعلوم...(  �أو  �لريا�صيات  �أو  �الآد�ب  معينة )يف  موهبة  �نبثاق  �أن  �لنموذج  ويقرتح 
�ملوهبة. هذه  �ملرتبطة مبجال هذه  و�ملهار�ت  �ملعارف  الإتقان  �ال�صتعد�د�ت  �أكرث من  �أو  و�حد  تطبيق 
عو�مل  عدة  يتو�صطها  معني(  جمال  يف  نامية  موهبة  لت�صبح  �لعامة  �ال�صتعد�د�ت  )تطوير  �لعملية 
حمفزة ود�عمة للتطور هي: �لعو�مل �ل�صخ�صية )مثل �لد�فعية و�لثقة بالنف�ض(، و�لعو�مل �لبيئية )مثل 
 .)Gagné, 1993: 72( ملنظم� و�لتعلم  �ملكثف  و�لتدريب  و�ملمار�صة  و�ملجتمع(،  و�ملدر�صة  �الأ�صرة 
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من خالل هذه �لروؤية للموهبة فاإن كل �ملو�هب �ملتطورة يجب �أن تت�صمن و�حًد� �أو �أكرث من 
�ملو�هب  جميع  بال�صرورة  لي�ض  ولكن   Giftedness �لفطرية   �أو  �لكامنة  �ملوهبة  جو�نب  من  جانب 
�لكامنة �صوف جتد طريقها لكي ت�صبح مو�هب متطورة Talents. ويرى جانييه �أن �أ�صلوب �لتعبري عن 
�ملوهبة �لفطرية يجب �أن يدر�ض يف مدى و��صع من جماالت �ملو�هب �ملتطورة، ويجب �أن يت�صمن �لبحث 

يف �أمناط �لد�فعية و�اللتز�م و�لتعرف د�خل وعرب جماالت متنوعة من �الأد�ء.

Theory of Multiple Intelligences نظرية الذكاءات املتعددة

حتدى  وقد  )١٩٨٣م(،  عام   مرة  الأول  �ملتعددة  �لذكاء�ت  نظرية   Gardner جاردنر  قدم 
من  �لكثري  عليها  �رتكزت  �لتي  �لعامة  �لعقلية  �لقدرة  �أو  �لعام  �لذكاء  فكرة  �جلديدة  �أطروحته  يف 
�لنظريات �لتي حاولت تف�صري طبيعة �لذكاء �الإن�صاين. وي�صتخدم جاردنر يف كتاباته عدة م�صطلحات 
Compe� �لكفاء�ت ي�صتخدم م�صطلح  �أحيانا  �ملت�صمنة يف نظريته، فهو  �لذكاء�ت  تلك  �إلى   لي�صري 
ن�صاأت هذه  وقد  �لذكاء�ت.  �إلى هذه  لي�صري   Talents �ملو�هب   �أو   Abilities �لقدر�ت    �أو   tences

�لنظرية من �لوعي باأن �الإن�صان ميتلك �لعديد من �لقدر�ت و�ملو�هب �لتي ال تعك�صها درجات �ختبار 
�لذكاء �لعالية. هذه �ملالحظة جعلت جاردنر يفرت�ض �أنه يوجد �أمناط خمتلفة من �لذكاء د�خل كل 
فرد، و�أن هذه �الأمناط من �لذكاء �أو �لقدر�ت منف�صلة وم�صتقلة ن�صبيًّا عن بع�صها �لبع�ض. وهو يوؤكد 
ذلك من خالل در��صته ل�صري بع�ض �لعظماء يف خمتلف �لعلوم و�ملجاالت �الإن�صانية )�لعلوم و�الآد�ب 

و�لريا�صة(. و�لفنون  و�ل�صيا�صة 

ويعرف جاردنر �لذكاء باأنه: »�لقدرة �أو جمموعة �لقدر�ت �أو �ملهار�ت �خلا�صة �لعقلية �لتي 
ن �لفرَد من حلِّ م�صكالت �أو ت�صميم منتٍج جديٍد ذي �أهمية يف ثقافة �أو بيئة ما«، وهذه �لذكاء�ت  كِّ مُتَ
قد تدرك �أو ال تدرك �عتماًد� على �ل�صياق �لذي ين�صاأ فيه �لفرد و�لفر�ض �ملتاحة لتحديد هذه �لذكاء�ت 
�إنها فتحت  و�لتعبري عنها وتنميتها. وقد القت هذه �لنظرية قبوال و��صعًا يف �الأو�صاط �لرتبوية حيث 
�الأفاق لتو�صيع مفهوم �لذكاء و�ملوهبة �أمام �لرتبويني وخا�صة يف �ملد�ر�ض ملا تت�صمنه من ت�صمينات 
تربوية عديدة ملختلف �لقدر�ت و�ملو�هب �لتي يظهرها �لطلبة يف �ملد�ر�ض بعيدً� عن �ملو�هب �لريا�صية 

و�للغوية �لتي غالبًا ما تت�صبع بهما �ملو�د �لدر��صية �الأكادميية وكذلك �ختبار�ت �لذكاء �لتقليدية.

وقد عر�ض جاردنر �صبعة �أمناط من �لذكاء عام )١٩٩٣م( وز�د هذ� �لعدد الحًقا لي�صل �إلى 
ع�صرة �أنو�ع من �لذكاء، ونذكر هنا �أهمها:
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 Intelligence Linguistic ١- الذكاء اللغوي

�للغوي  �لفهم  مثل  فرعية  قدر�ت  عدة  ويت�صمن  در��صة،  �الإن�صانية  �لذكاء�ت  �أكرث  �أحد  هو 
و�لتعبري �للغوي، و�لكتابة وغريها. وهو �لقدرة على �إنتاج وتاأويل جمموعة من �لعالمات �مل�صاعدة على 
نقل معلومات لها داللة. �إن �صاحب هذ� �لذكاء يبدي �ل�صهولة يف �إنتاج �للغة، و�الإح�صا�ض بالفرق بني 
و�لكتابة ورو�ية  �لقر�ءة  �لذكاء، يحبون  يتفوقون يف هذ�  �لذين  و�إيقاعها. فالطلبة  �لكلمات وترتيبها 

�لق�ص�ض.

 Logical�Mathematical Intelligence ٢- الذكاء املنطقي

هو �لقدرة على ��صتعمال �الأرقام، وفهم �لعالقات و�لت�صنيف و�ال�صتدالل و�لتعميم و�حل�صاب. 
ويتمثل هذ� �لذكاء يف جممل �لقدر�ت �لذهنية، �لتي تتيح لل�صخ�ض مالحظة و��صتنباط وو�صع �لعديد 
�لبيانية  �لر�صوم  على  �لتعرف  على  �لقدرة  وكذ�  للم�صكالت،  �حللول  الإيجاد  �ل�صرورية  �لفرو�ض  من 
و�لعالقات �لتجريدية و�لت�صرف فيها. فالطلبة �لذين يتفوقون يف هذ� �لذكاء، يتمتعون مبوهبة حل 
�مل�صاكل، ولهم قدرة عالية على �لتفكري، فهم يطرحون �أ�صئلة طرًحا منطقيًّا، وميكنهم �أن يتفوقو� يف 

�ملنطق �ملرتبط بالعلوم وبحل �مل�صكالت.

 Intelligence Spatial  ٣- الذكاء املكاين

هو �لقدرة على �إدر�ك �الألو�ن و�خلطوط و�الأ�صكال و�لنماذج و�لفر�غات و�لعالقات �ملوجودة 
تكوين  من  �لفرد  متكن  �لقدرة  وهذه  �ملكانية  �الأفكار  متثيل  و�إعادة  و�ل�صور  و�الأ�صكال  �لعنا�صر  بني 
�إدر�ك  من  �صاحبه  كما ميّكن  ملمو�صة،  وبطريقة  ذهنيًّا  وتكييفها  �لف�صاء  للعامل يف  مرئية  متثيالت 
�الجتاه، و�لتعرف على �لوجود �أو �الأماكن، و�إبر�ز �لتفا�صيل، و�إدر�ك �ملجال وتكوين متثل عنه. فالطلبة 
�لذين يتجلى لديهم هذ� �لذكاء حمتاجون ل�صورة ذهنية �أو �صورة ملمو�صة لفهم �ملعلومات �جلديدة، 
كما يحتاجون �إلى معاجلة �خلر�ئط �جلغر�فية و�للوحات و�جلد�ول وتعجبهم �ألعاب �ملتاهات و�ملركبات. 

�إن هوؤالء �ملتعلمني متفوقون يف �لر�صم و�لتفكري فيه و�بتكاره.

 Intelligence Bodily-Kinesthetic 4- الذكاء اجل�سمي-احلركي

هو قدرة �لفرد يف ��صتعمال �أع�صاء ج�صمه الإظهار �مل�صاعر و�الأفكار مبرونة وب�صرعة و�تز�ن 
وتنا�صق مع �متالك �حل�صا�صية �للم�صية. ي�صمح هذ� �لذكاء ل�صاحبه با�صتعمال �جل�صم حلل �مل�صكالت، 
و�لقيام ببع�ض �الأعمال، و�لتعبري عن �الأفكار و�الأحا�صي�ض. فالطلبة �لذين يتمتعون بهذه �لقدرة يتفوقون 

يف �الأن�صطة �لبدنية، ويف �لتن�صيق بني �ملرئي و�حلركي، وعندهم ميوٌل للحركة ومل�ض �الأ�صياء. 
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Intelligence Musical 5- الذكاء الإيقاعي

ل�صاحبها  �لذهنية  �لقدرة  هذه  وت�صمح  ومتييزها.  و�إدر�كها  و�لنغم  لالإيقاع  �حل�صا�صية  هو 
بالقيام بت�صخي�ض دقيق للنغمات �ملو�صيقية، و�إدر�ك �إيقاعها �لزمني، و�الإح�صا�ض باملقامات �ملو�صيقية 
وجر�ض �الأ�صو�ت و�إيقاعها، وكذ� �النفعال باالآثار �لعاطفية لهذه �لعنا�صر �ملو�صيقية. جند هذ� �لذكاء 
�لنوع من  وهذ�  و�الإيقاعات،  �ملقامات  على  و�لتعرف  �الأحلان  تذكر  ي�صتطيعون  �لذين  �ملتعلمني  عند 

�ملتعلمني يحبون �ال�صتماع �إلى �ملو�صيقى، وعندهم �إح�صا�ض كبري لالأ�صو�ت �ملحيطة بهم.

Intelligence Interpersonal 6- الذكاء الجتماعي

ويبدو هذ�  �ملحيطني.  لدى  و�مل�صاعر  و�لدو�فع  و�لنو�يا  �الأمزجة  �لتميز بني  �لقدرة على  هو 
�لذكاء يف قدرة �لفرد على فهم �الآخرين، وحتديد رغباتهم ومقا�صدهم وحو�فزهم و�لعمل معهم، 
كما �أن ل�صاحبه �لقدرة على �لعمل بفاعلية مع �الآخرين. فالطلبة �لذين لهم هذ� �لذكاء يرغبون يف 

�جلماعي.  �لعمل 

 Intrapersonal Intelligence 7- الذكاء ال�سخ�سي

وتكوين  �صخ�صيته،  يف  و�ل�صعف  �لقوة  جو�نب  حتديد  على  وقدرته  بذ�ته  �لفرد  معرفة  هو 
�صورة و��صحة عن �صخ�صيته و��صتخد�م هذ� �لت�صور للت�صرف بطريقة �صليمة يف حياته. وهذ� �لنمط 
النفعاالته  فهمه  على  و�لقدرة  لها،  وفهمه  لذ�ته،  �ل�صخ�ض  تاأمل  يتمحور حول  يبدو  كما  �لذكاء  من 
و�أهد�فه ونو�ياه، و�الأفر�د �لذين يتفوقون يف هذ� �لذكاء يتمتعون باإح�صا�ض قوي باالأنا، ولهم ثقة كبرية 

بالنف�ض، ولهم �إح�صا�صات قوية بقدر�تهم �لذ�تية ومهار�تهم �ل�صخ�صية.

تلبية  على  �لنظرية  قدرة  ب�صبب  �ليوم  �لرتبويني  لدى  و��صعًا  قبواًل  �لنظرية  هذه  القت  وقد 
�لعاملني.  نظرية  �أو  �الأحادية  �لنظرة  تبني  ظل  يف  تلبيتها  ميكنهم  ال  �لتي  �لعملية  �الحتياجات 

 Sternberg’s Triarchic Theory نظرية القدرات الثالث ل�سترينربغ

عديدة  مرتكز�ت  يوجد  ١٩٨٨م(   ،١٩٨٥( �الإن�صاين  للذكاء  �لثالثية  �صترينربغ  نظرية  يف 
للموهبة �لعقلية، حيث يرى �صترينربغ �أن �ملوهبة ال ميكن بب�صاطة �أن حُتدد برقم مفرد يح�صل عليه 
�لفرد على �ختبار ما، وما مل نخترب �ملرتكز�ت �ملتعددة للموهبة، فاإننا نخاطر بفقد عدد كبري من 
�الأطفال �ملوهوبني. ويحدد �صترينربغ يف نظريته ثالثة �أنو�ع من �ملوهبة �لعقلية هي: �ملوهبة �لتحليلية، 

�لعملية. و�ملوهبة  �الإبد�عية،  و�ملوهبة 
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  Analytic Giftedness املوهبة التحليلية   ●

فاالأفر�د  �أجز�ئها؛  وفهم  �مل�صكلة  جتزئة  على  �لقدرة  �لتحليلية  �ملهار�ت  يف  �ملوهبة  تت�صمن 
�لذين لديهم موهبة قوية يف هذ� �ملجال من �الأد�ء �لعقلي يوؤدون بطريقة جيدة يف �ختبار�ت �لذكاء 
�لتقليدية �لتي توؤكد على �لتفكري �لتحليلي، حيث يتطلب �لتناظر حتلياًل للعالقات، كما يتطلب �لرت�دف 
حتلياًل الأي من �ختيار�ت �الإجابات �ملتاحة �أقرب و�أكرث تنا�صًقا مع �لكلمة �ملعطاة، كما ي�صتلزم فهم 
�لقر�ءة حتليل �لن�ض، وت�صتلزم م�صفوفات �مل�صكالت حتليل �لعالقات �لد�خلية بني �الأ�صكال �أو �الأرقام 
تقي�صه  ما  هي  �لتحليلية  �ملوهبة  �إن  بو�صوح  �لقول  ميكن  هنا  ومن  و�الأعمدة.  �ل�صفوف  يف  �ملوجودة 

�لتقليدية. �لذكاء  �ختبار�ت 

  Synthetic Giftedness املوهبة الإبداعية   ●

�أولئك  �أو  �حلد�ض  �أو  �ال�صتب�صار  على  قدرة  لديهم  �لذين  �الأفر�د  يف  �الإبد�عية  �ملوهبة  تبدو 
�خلرب�ء يف �ملكافحة بنجاح يف �ملو�قف غري �ملاألوفة �أو �جلديدة ن�صبيًّا. هوؤالء �الأفر�د �ملوهوبون �إبد�عيًّا 
�الأ�صياء بطريقة خمتلفة،  �لتقليدية، فاإنهم قد يرون  �لذكاء  لي�صو� بال�صرورة متميزين يف �ختبار�ت 
كما قد يرون يف م�صكلة ما �أ�صياء �أكرث مما ير�ه معدو �الختبار�ت �أنف�صهم، فهم ال يرون �الأ�صياء بنف�ض 
�أولئك �لذين  �إبد�عيًّا قد ال يكونون من بني  �لطريقة �لتي ير�ها �الآخرون. لذ� فاإن �الأفر�د �ملوهوبني 
يح�صلون على درجات عالية يف �ختبار�ت �لذكاء �لتقليدية، ولكنهم قد يكونون من بني �أولئك �لذين 

يقدمون �إجناز�ت ر�ئعة يف جماالت مثل: �لعلوم و�الأدب و�لدر�ما وغريها.

Practical Giftedness املوهبة العملية   ●

تت�صمن �ملوهبة �لعملية تطبيق �لقدر�ت �لتحليلية و�الإبد�عية �لتي لدى �لفرد يف �ملو�قف �ليومية 
و�لعملية؛ فال�صخ�ض �ملوهوب عمليًّا هو �لفرد �لذي ميكنه دخول موقع ما، ويحدد ما يحتاج �أن يفعله 
قدرة  ميتلكون  �لذين  �الأ�صخا�ض  من  �لعديد  هناك  �إن  تنفيذه.  يف  ي�صرع  ثم  �ملوقع،  هذ�  يف  للنجاح 
�الآخرين  مع  �لناجح  للتفاو�ض  �لقدر�ت  هذه  تطبيق  ي�صتطيعون  ال  ولكنهم  عالية  �إبد�عية  �أو  حتليلية 
�أو للفوز �أو �لت�صابق يف مو�قعهم �لوظيفية. �إنَّ �ل�صخ�ض �ملوهوب عمليًّا هو �صخ�ض متخ�ص�ض يف تلك 

للقدر�ت. �ال�صتخد�مات 
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املوهبة التحليلية والإبداعية والعملية املتحدة

بالطبع فاإن �الأفر�د ال ميلكون نوًعا و�حًد� فقط من هذه �ملهار�ت �أو �لقدر�ت، بل على �لعك�ض 
فهم ميتلكون جتمًعا ما من هذه �لقدر�ت �لثالث. هذه �لتجمعات ميكن �أن تتغري عرب �لزمن الأن �لذكاء 
ميكن �أن ينمو ويتطور يف �جتاهات متعددة، فاالأفر�د ذوو �لقدرة �لعالية يف جمال من تلك �ملجاالت 
�لثالثة، ولكنه ال ميلك �حلد �الأدنى من �ملهار�ت يف �ملجالني �الآخرين قد يكون �أقل جناًحا يف �إقناع 
�إبد�عية عالية ولكنه ال  �لذي لديه قدرة  �لفرد  �إن  �ملثال،  �الأفر�د مبا لديهم من موهبة. على �صبيل 
�أفكاره، �صوف  �الآخرين بجد�رة  �إقناع  ي�صتطيع  �لعملية وال  �ملو�قف  �أن يربهن على ذلك يف  ي�صتطيع 
يو�جه �إحباًطا يف كل مرة. ولذ� فاإن �جلزء �ملهم يف موهبة �لفرد تكمن يف قدرته على �لتن�صيق بني 
�جلو�نب �لثالثة للموهبة، ومعرفة متى ي�صتخدم �أيها. �إن �ملوهبة ال تكمن فقط يف �لدرجة �لعالية �لتى 
ا بنف�ض �لدرجة يف �لتو�زن �لناجح  يح�صل عليها �لفرد يف �أحد هذه �لقدر�ت �لثالث، ولكنها تكمن �أي�صً
�ل�صخ�ض  �أن  �إلى  ي�صري  ما  �صترينربغ غالًبا  فاإن  ولذ�  �لثالث.  �لقدر�ت  تلك  �لفرد بني  �لذي يحدثه 

.Good Mental Self�Manager ”ملوهوب ميكن و�صفه باأنه “مدير ذ�تي جيد للقدرة �لعقلية�

ا�ستثمار نقاط القوة والتعوي�س لإ�سالح نقاط ال�سعف

�إن �لق�صية �الأ�صا�صية �لتي ُتنوولت هو �أنه يوجد �أنو�ع خمتلفة من �ملوهبة، و�إنه من �ل�صاذج 
�أحد  �أن �ملوهبة �لعقلية ميكن حتديدها حتديًد� كاماًل من خالل جمرد رقم مفرد على  �أن نفرت�ض 
�ختبار�ت �لذكاء. عموًما هناك �صيء و�حد م�صرتك بني �الأفر�د �ملوهوبني عقليًّا خالل م�صرية حياتهم، 
هذ� �ل�صيء هو �أن �الأفر�د �ملوهوبني على �ختالف مو�هبهم يعرفون مو��صع متيزهم كما يعرفون نقاط 
�صعفهم، وهم قادرون على �أن ي�صتفيدو� من نقاط قوتهم و�أن يعو�صو� نقاط �صعفهم �أو �أن ي�صلحو� 
نقاط �صعفهم �إلى �حلد �لذي تتال�صى معه هذه �لنقاط من طريقهم. وعلى �ملدى �لق�صري قد يكون 
من �ملمكن �أن يظهر موهوبون دون �أن يعرفو� �أو ي�صتثمرو� نقاط �لقوة لديهم، ودون �أن يجدو� طرًقا 
للتغلب على نقاط �صعفهم. ولكن على �ملدى �لبعيد لكي ي�صتثمر �ملوهوب قدر�ته �إلى �حلد �الأق�صى فاإن 

�الإفادة من نقاط �لقوة وتعوي�ض نقاط �ل�صعف تظل هي مفتاح �ملوهبة.

هذه �لقدر�ت �ملو�صوفة هنا ال ُتقا�ض بطريقة جيدة من خالل �ختبار�ت �لذكاء �لتقليدية. ويف 
�أح�صن �حلاالت فاإن هذه �الختبار�ت قد تقي�ض �ملهار�ت �لتحليلية، ولكنها ال تقي�ض �الإبد�عية و�لعملية، 
Stern� ل�صترينبريج  �لتحليلية بطريقة جيدة جًد� وفقًا  �لقدر�ت  �لغالب ال تقي�ض حتى  �إنها يف  )بل 
berg, 1984(. كما �أن �الختبار�ت �لتقليدية لالإبد�ع حتاول قيا�ض قدر�ت �لتفكري �لتباعدي ولكنها 

ال تقي�ض �لذكاء �لرتكيبي �أو �الإبد�عي بطريقة متقنة.
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وقد طور �صترينربغ مقيا�ًصا لقيا�ض �لقدر�ت �لثالث. هذ� �الختبار يعطي ثالث درجات منف�صلة 
للقدرة �لتحليلية، و�لقدرة �لتاأليفية، و�لقدرة �لعملية. �أحد �ال�صتخد�مات �خلا�صة بهذ� �الختبار هو 
�لتعرف على �الأفر�د �ملوهوبني. وفكرته تتلخ�ض يف �أن �لفرد قد يكون موهوًبا يف جمال ما من �ملجاالت 
قليل من  يوجد عدد  فاإنه  �ملجاالت. ويف �حلقيقة  باقي  لي�ض موهوًبا يف  ولكنه  �لذكر،  �صابقة  �لثالثة 
�الأفر�د يجمعون بني �ملو�هب �لثالث. �الختبار يحاول تو�صيع فكرتنا عن �ملوهبة، ومن ثم نكون �أكرث 
قدرة على حتديد �الأفر�د �ملوهوبني يف �ملهار�ت �لثالث �لتي ال تقي�صها �الختبار�ت �لتقليدية. �إن هناك 
حاجة �إلى �لتفكري �الإبد�عي و�لتفكري �لعملي بنف�ض درجة حاجتنا �إلى �لتفكري �لتحليلي. فهوؤالء �الأفر�د 

�ملوهوبون يف تلك �ملجاالت هم �الأفر�د �لذين ي�صنعون �إ�صهامات �أكرث �أهمية يف حياتنا �لقادمة.

ويف عام )٢٠٠٠م( �صّمن �صترينربغ نظريته �حلكمة )wisdem(. وترتكز �حلكمة يف �لعناية 
باحتياجات �الآخرين ورفاهيتهم، و�حلكمة �لعالية عادة تاأخذ �صكل �لن�صيحة �جليدة لالآخرين وللنف�ض.

تعقيٌب عاٌم على نظريات املوهبة

على �لرغم من �الختالف بني تناول �لباحثني ملفهوم �ملوهبة، �إال �أنَّ هناك عاماًل م�صرتًكا بني 
كل تعريفاتها، يتمثل هذ� �لعامل يف ��صتخد�م مفهوم �لقدر�ت ب�صفته فكرة حمورية لها، فريى �لبع�ض 
�أن �ملوهبة ت�صتمل على خ�صائ�ض  �أن مفهوم �ملوهبة يتفق مع �لقدر�ت �لعقلية، يف حني يرى �لبع�ض 
�لتوزيع �العتد�يل  �لن�صبة �ملتطرفة يف نهاية  �صخ�صية ووجد�نية. وهناك من يعرف �ملوهبة يف �صوء 
�الجتماعية  قيمه  �صوء  �ملو�هب يف  يحدد  �لذي  هو  �ملجتمع  �أن  �لباحثني  بع�ض  يرى  كما  �ملجتمع،  يف 

و�الإن�صانية. 

وبينما ركز �لبع�ض على �لعو�مل �لتي ميكن من خاللها �لك�صف عن �ملوهوبني بطريقة علمية، 
ركز �لبع�ض �الآخر على �لعو�مل �لتي ت�صاعد على منو �ملوهبة من خالل نظرة متعمقة للعو�مل �ملعرفية 
و�لوجد�نية �لالزمة لظهور �ملوهبة، كما ركز �لبع�ض �الآخر على �لعو�مل �لتي يجب �النتباه �إليها عند 
رعاية �ملوهبة، ثم ظهرت �أهمية �لبيئة �الجتماعية �ملحيطة. ومن �ملوؤكد �أن �ملوهبة حتتوي على �لعديد 
من �جلو�نب يف تكوينها. كما �أن �ملوهبة تظهر يف �لعديد من �ملجاالت. وهذ� يعني �أهمية تنوع �ملحكات 

وتعددها عند حماولة �لك�صف عن �ملوهوبني.
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ثالثاً: الذكاء الأخالقي والعقل الأخالقي

ففي  �الأخالقي،  �جلانب  دون �حلديث عن  �ل�صرعي  �لعلم  �ملوهبة يف  ال ميكن �حلديث عن 
باأهمية  �ملوهوبني  تربية  و�لباحثني يف جمال  �لرتبويني  كبار  �لعديد من  �هتمام  برز  �الأخرية  �لفرتة 
�صترينربغ  عن  �ملر�هقة، فتحدث  �ملوهوبني خا�صة يف مرحلة  �لطلبة  لدى  �الأخالقي  �لتفكري  تعزيز 
تنمية �حلكمة لدى �لطلبة من خالل تعزيز ��صتخد�م �لفرد �ملوهوب لقدر�ته من �أجل �ل�صالح �لعام 
للم�صتقبل”  “عقول خم�صة  �ل�صيقة. كما طرح جاردنر يف كتابه  �ل�صخ�صية  �أجل م�صاحله  ولي�ض من 
�الهتمام بتن�صئة �لعقل �الأخالقي لدى �لن�ضء، وبخا�صة �ملوهوبني، وعر�ض رينزويل �صرورة �الهتمام 
بر�أ�ض �ملال �الجتماعي �لتي متثل �الأخالق �أحد �أهم عنا�صرها، ثم جاء مفهوم �لذكاء �الأخالقي ليوؤكد 
على �أهمية غر�ض مهار�ت �لتفكري �الأخالقي لدى �لن�ضء؛ ليحدث تو�زًنا بني �لعناية بالعقل و�لعناية 

و�لقيم.  و�الأخالق  بالروح 

العقل المتخصص
)مجال اإلجادة(

العقل التأليفي
) المنظومي (

العقل المبدع
 ) االبتكار (

العقل المحترم 
) شامل / توحدي ( 

العقل األخالقي
) قيم إنسانية عالمية (



33

�لذكاء �الأخالقي هو �أحدث �أنو�ع �لذكاء �ملقرتحة. وي�صري �لذكاء �الأخالقي �إلى �لقدرة على 
تطبيق �ملبادئ �الأخالقية على �الأهد�ف �ل�صخ�صية و�لقيم و�الإجر�ء�ت. يتكون بناء �لذكاء �الأخالقي 
من �أربع كفاء�ت مرتبطة بالنز�هة، وثالث مرتبطة بامل�صوؤولية، و�ثنتان بال�صفح، وو�حدة بالرحمة. 

.)Lennick and Kiel, 2005(

�لكفاء�ت �الأربع �خلا�صة بالنز�هة هي �لتالية: 

)١( �لعمل ب�صكل مت�صق مع �ملبادئ و�لقيم و�ملعتقد�ت.

)٢( قول �حلقيقة.

)٣( �لوقوف عند ما هو �حلق.

)٤( حفظ �لوعود. 

�أما �لكفاء�ت �لثالث للم�صوؤولية فهي �لتالية:

)١( حتمل �مل�صوؤولية �ل�صخ�صية.

)٢( �العرت�ف باالأخطاء و�الإخفاقات.

)٣( تبني �مل�صوؤولية خلدمة �الآخرين. 

ويت�صمن �لت�صامح �لعفوين �الآتيني:

)١( �لعفو عن �الأخطاء �ل�صخ�صية.

)٢( �لعفو عن �أخطاء �الآخرين، و�لرحمة هي �لعناية �ل�صادقة باالآخرين.

ويعرف فريق ر�بطة �الإ�صر�ف على �ملناهج وتطويرها )ASCD( �ملعني بـ “�لرتبية �الأخالقية” 
�الآخرين، ويجمع بني  �الإن�صان ويهتم برعاية  �لذين يحرتم كر�مة  �ل�صخ�ض  باأنه  �ل�صخ�ض �الأخالقي 
وي�صعى  �الأخالقية،  �لنز�هة، ويعرب عن �خليار�ت  و�مل�صوؤوليات �الجتماعية، ويظهر  �لفردية  �مل�صالح 

�إلى حلول �صلمية لل�صر�عات.
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العقل الأخالقي

�صيكون  �أنه  وذكر  �الأخالقي  �لعقل  جاردنر  ناق�ض  للم�صتقبل”،  �خلم�صة  “�لعقول  كتابه  يف 
ا للغاية يف �لقرن �حلادي و�لع�صرين لالآباء و�ملعلمني و�أفر�د �ملجتمع من �أجل رعاية �لعقول  �أمًر� مهمًّ
�الأخالقية للمر�هقني و�صغار �لبالغني. و�لعقل �الأخالقي هو �لذي ي�صمح لالأفر�د باأن يفهمو� �أدو�رهم 

و�لدولية.  و�لوطنية  �ملحلية  �ملجتمعات  �أع�صاء يف خمتلف  وم�صوؤولياتهم ب�صفتهم 

ووفقًا لـجاردنر، “يفكر �لعقل �الأخالقي يف طبيعة �لعمل، و�حتياجات ورغبات �ملجتمع �لذي 
ا  �أغر��صً �أن يخدمو�  للعاملني  �ل�صالمة وكيف ميكن  �إلى مفهوم  �لعقل  �لفرد. وينظر هذ�  يعي�ض فيه 
�أنانية من �أجل حت�صني �حلياة  تتجاوز �مل�صلحة �لذ�تية، وكيف ميكن للمو�طنني �لعمل بطريقة غري 

للجميع. ومن ثم، يعمل �لعقل �الأخالقي على �أ�صا�ض هذه �لتحليالت.” 

كاأفر�د لهم دور  �أنف�صهم  �ملتطورة  �الأخالقية  �لعقول  �ملر�هقون ذوو  �أخرى، يت�صور  وبعبارة 
يوؤدونه يف حت�صني خمتلف �ملجتمعات �لذين هم جزء منها. هذه �الأدو�ر عادة ما ت�صمل بع�ض �أو كل ما 
يلي: �البن/�البنة يف �الأ�صرة �ل�صغرية؛ و�لطلبة يف �ملجتمع �ملدر�صي؛ و�لزمالء يف جمتمعات �ملناهج 

�لدر��صية �الإ�صافية؛ و�ل�صديق يف �ملجتمع؛ و�ملو�طن يف �ملجتمعات �ملحلية و�لوطنية و�لعاملية.

كل من هذه �الأدو�ر تكون م�صحوبة مب�صوؤوليات معينة، ويدعو جاردنر �لو�لدين و�ملربني لدعم 
�الأدو�ر  فهم هذه  قادرين على  ي�صبحو�  �ل�صباب حتى  و�لبالغني  للمر�هقني  �الأخالقية  �لعقول  تنمية 
�؛ الأن  �مل�صعى عاٍل جدًّ �لرهان يف هذ�  فاإن  بها. بح�صب جاردنر،  و�مل�صوؤوليات و�العرت�ف و�الحتفاء 

�الأفر�د بدون �أخالقيات ي�صفرون عن عامل خاٍل من عمال الئقني ومو�طنني م�صوؤولني.

وبطبيعة �حلال، فاإن �ل�صباب ذوي �لعقول �الأخالقية �لعالية و�ملتقدمة يجب �أن يفعلو� �أكرث من 
جمرد �العرت�ف �أو تقدير �الأعمال �لتي يوؤدونها يف خمتلف �ملجتمعات �ملحلية؛ بداًل من ذلك، يجب �أن 

ي�صعى هوؤالء �ل�صباب للوفاء مب�صوؤولياتهم جتاه هذه �ملجتمعات عندما يذهبون �إلى �أعمالهم وحياتهم.

مرحلة املراهقة والعقل الأخالقي

متثل مرحلة �ملر�هقة فرتة تطورية مثالية لتعزيز تنمية �لعقل �الأخالقي من نو�ح خمتلفة. فوفًقا 
لعدد من �لعلماء، يتطلب �لنظر يف �أعمال جمتمع معني وم�صوؤولياته م�صتوى من �لتفكري �لنقدي وهو ال 
”)Dawson, 2002; Fischer & Bidell, 1998(، وطبقًا لهوؤالء  �إال بالو�صول ل�صن �ملر�هقة  يتطور 
�لثانوية، فاإنهم ي�صبحون قادرين بنحو متز�يد على  �لعلماء، كلما تقدم �ملر�هقون يف �صنو�ت �ملدر�صة 
�لقيام بالتفكري �لنقدي �لالزم للتفكري يف �أعمالهم وم�صوؤولياتهم د�خل جمموعة مت�صابكة من �ملجتمعات.
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 )١٩٦٨( Erik Erikson يف �أعماله عن تطوير �لنظرة �ملعقدة للعامل، ينظر عامل �لنف�ض �إريك�صون
الأريك�صون، خالل مرحلة  وفًقا  �الأخالقي.  �لعقل  لرعاية  �ملثايل  للنمو  وقًتا  �ملر�هقة ب�صفتها  �إلى مرحلة 
�ملبا�صرة  �الهتمامات  تتجاوز  �لتي  و�الأيديولوجيات  �لقيم  حتديد  �إلى  �ل�صباب  ي�صعى  �ملتاأخرة  �ملر�هقة 
ن فيها قيم �لفرد �الأ�صا�صية ونظرته للحياة �لتي ت�صتمر معه طو�ل حياته.   للذ�ت و�الأ�صرة و�ملجتمع، وتتكوَّ

�لعامل  �لفرد  فيها  يخترب  �لتي  �ملدة  باأنها  �ملر�هقة  �إريك�صون  يت�صور  �أخرى،  وبعبارة 
و�الأيديولوجيات �لتي يتبناها �ملجتمع، ويبد�أ يف �لبحث عن وجهات نظر خمتلفة عن تلك �لتي يقدمها 
�ملعلمون و�ملوجهون، و�الأقر�ن وهيئات �ملجتمع. ويعرف �إريك�صون �الأيديولوجية باأنها “منظومة �الأفكار 
�لبناء�ت  �لتعر�ض ملثل هذه  �إلى  �أن �ملر�هقني يحتاجون  �لعامل”، و�قرتح  �لتي توفر �صورة مقنعة عن 
“�لدين  �الأيديولوجيات  هذه  م�صادر  وت�صمل  للعامل.  �ملتز�يد  و�لفهم  خرب�تهم  تنظيم  بغية  �لفكرية 

.)Erikson, 1964, p. 24( و�خليال”  و�لفنون  و�مل�صرح  و�لعلوم،  و�ل�صيا�صة، 

تطوير  يف  مهمة  خطوة  ن  ُيكوِّ و�النعكا�ض  �الإدر�ك  هذ�  باأن  �لقول   )٢٠٠٧( جاردنر  ويرجح 
متنوعة من  م�صوؤولياته جتاه جمموعة  �لفرد  يدرك  لكي  �أنه  بذلك  نعني  �الأخالقية.  �ملر�هقني  عقول 
�ملجتمعات، فاإن على �لفرد �ملر�هق �أواًل �أن يدرك �ملجتمعات �ملتنوعة �لتي هو ع�صو فيها، و�لت�صرف 

�ملتنوعة.    �ملجتمعات  د�خل هذه  كع�صو  م�صوؤولياته  على  بناء 

رابعاً: خ�سائ�س الطلبة املوهوبني واحتياجاتهم

�ملعرفية،  �ملتغري�ت  ي�صمل جميع  �أنه تركيب متكامل  �ملوهوبني على  �لطلبة  �إلى  �لنظر  ينبغي 
هذه  �إلى  �لنظر  يجب  وكذلك  وتفاعالتها،  وتد�خالتها  و�الجتاهات  و�لقيم،  و�لد�فعية،  و�ملز�جية، 
�لوظائف �أو �لعمليات كاأجز�ء فى نظام متكامل، وهذ� �لنظام يحتوي على عالقات متد�خلة ومتنوعة 

�الأد�ء. توؤثر على  �أجز�ئه  ومتعددة بني 

وتك�صف �لدر��صات �لنف�صية عن �أن �لطلبة �ملوهوبني يتميزون ب�صمات حمددة �صو�ء من �لناحية 
�جل�صمية �أو �لعقلية �أو �الجتماعية �أو �النفعالية.  ولذلك �تفق �لباحثون يف جمال تعليم �ملوهوبني على 
و�ختيارهم  عليهم،  �لتعرف  عملية  يف  �ملحكات  �أحَد  �ل�صلوكية  �خل�صائ�ض  قو�ئم  ��صتخد�م  �صرورة 

للرب�مج �لرتبوية �خلا�صة.

�خل�صائ�ض  جمال  بح�صب  تلخي�صها  ميكن  �ملوهوبون  بها  يتميز  �لتي  �خل�صائ�ض  و�أهم 
�الآتي  �لنحو  على  وذلك  للجانب،  �ملنا�صبة  باالحتياجات  جانب  كل  �إحلاق  مع  هي  جو�نب  �أربعة  يف 

)�لرفاعي،٢٠١٠(:
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)اأ( اجلانب املعرفـي:

١- اخل�سائ�س:

 وتتلخ�ض يف �لتايل:

-  �لقدرة على �حلفظ و�ال�صتيعاب لكم كبري من �ملعلومات.
-  �لقدرة على �لفهم �ملتقدم.

-  تنوع �الهتمامات.
-  حب �ال�صتطالع.

-  �رتفاع م�صتوى �لنمو �للغوي.
-  �لقدرة على تناول �ملعلومات.

-  مرونة �لتفكري.
-   �لتجميع �ل�صمويل للمعلومات و�الأفكار.

-  �رتفاع م�صتوى روؤية �لعالقات.
- �لقدرة على توليد �الأفكار.

- �لقدرة على ��صتنتاج حلول وبد�ئل.
-  توفري �ملدخل �لتقوميي.
-  �ل�صلوك �لدوؤوب �ملوجه.

٢- احتياجات الطلبة املوهوبني املالئمة خل�سائ�سهم املعرفية:

وميكن جمع هذه �الحتياجات يف �لتايل:

●  احتياجات تنا�سب �سعة املعرفة، ومنها:

توفري فر�ض �لقر�ءة و�الطالع �لعام ب�صورة منا�صبة.  -

�الحتكاك باخلرب�ت �ل�صابقة بطريقة مبا�صرة وغري مبا�صرة.   -

تقدمي مادة علمية غري عادية يف �صورة برنامج �أو منهج �أو غريهما.   -

●  احتياجات تنا�سب �سعة الفهم، ومنها:

�الت�صال وتبادل �الأفكار و�ملعلومات.   -
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تنوع �الآر�ء و�الجتاهات.   -

خرب�ت جمع �ملادة �لعلمية )فيما ي�صبه �خلطة �لبحثية(.   -

●  احتياجات تنا�سب اجلانب التطبيقي، ومنها:

توفري فر�ض عمل منا�صبة للموهوب.   -

تطوير ��صتخد�مات �ملعرفة ب�صورة عملية.   -

●  احتياجات تنا�سب القدرة التحليلية للموهوب، ومنها:

�لتدريب على كيفية تغيري �الأمناط )كاأمناط �لتفكري و�لتعلم(.  -

حتليل عمليات �لتعليم.   -

مقارنة عمليات �لتعليم.  -

�لتدريب على �تخاذ �لقر�ر.   -

●  احتياجات تنا�سب القدرة الرتكيبية للموهوب، ومنها:

فر�ض �الإفادة و�لتدريب على �لتكامل �ملعريف.    -

�لتدريب على �لرت�كيب �لعقلية.   -

●  احتياجات تنا�سب القدرة التقوميية للموهوب، ومنها:

م�صتويات �ملقارنة.   -

م�صتويات �لتقومي.   -

تطوير �الآر�ء و�ملهار�ت.   -

)ب( اجلانب الوجداين:

١- اخل�سائ�س:

وت�صمل �لتايل:

ا كبري من �ملعلومات عن �لعو�طف )عمق عاطفي(. كمًّ  -

ح�صا�صية لتوقعات �الآخرين وم�صاعرهم.   -

روح دعابة قوية.   -
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وعًيا كبرًي� بالذ�ت م�صحوًبا �أحياًنا بال�صعور باأن �لفرد مغاير لالآخرين.  -

�ملثالية و�ل�صعور بالعد�لة.   -

تقدم م�صتوى �الأحكام �الأخالقية.   -

�حل�صا�صية لعدم �الن�صجام بني �لو�قع و�ملثالية.   -

٢- احتياجات الطلبة املوهوبني املالئمة خل�سائ�سهم الوجدانية

تتبلور هذه �الحتياجات يف �لتايل:

●   احتياجات تنا�سب وعي املوهوب، ومنها:

فر�ض �لتعرف على عو�طفهم �ل�صخ�صية وحتديدها.   -

فر�ض �لتعرف على �الأبعاد �الإدر�كية.   -

فر�ض �لتعرف على دفاعتهم �لذ�تية.  -

●   احتياجات تنا�سب تلقي املوهوب، ومنها:

فر�ض �لبحث عن �الأفكار و�مل�صاعر لدى �الآخرين.   -

فر�ض �لتثقيف وتلقي �خلرب�ت )وخا�صة �لوجد�نية(.   -

●   احتياجات تنا�سب ا�ستجابة املوهوب، ومنها:

فر�ض �الت�صال �ل�صخ�صي.   -

فر�ض �لتعرف و�الحتكاك بالبيئات �مل�صجعة لال�صتجابات �لفردية.   -

●  احتياجات تنا�سب قيم املوهوب، ومنها:

فر�ض بناء �لقيم �لفردية.   -

فر�ض �لتعبري عن �لقيم �لفردية.   -

●   احتياجات تنا�سب البناء القيمي للموهوب، ومنها:

فر�ض �لتعرف على �لبناء �لقيمي للفرد.   -

فر�ض �لتعرف على عالقة �الأهد�ف بالقيم.    -
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)ج( اجلانب البدين:

١- اخل�سائ�س :

وت�صمل �لتايل:

�لفجوة بني �لنمو �جل�صمي و�لنمو �لذهني.   -١

�لتاأثر بالفجوة بني �مل�صتوى �جل�صمي و�مل�صتوى �لذهني.   -٢

�لتغافل عن �الأن�صطة �لالبدنية �أحيانًا.  -٣

٢- احتياجات الطلبة املوهوبني املالئمة خل�سائ�سهم البدنية

●  احتياجات تنا�سب الوعي البدين للموهوب، ومنها:

- �خلرب�ت �لد�عمة للوعي �جل�صمي. 

- �خلرب�ت �لد�عمة للياقة �جل�صمية. 

- �خلرب�ت �ملو�صحة لعالقة �جل�صم بالعو�طف. 

●   احتياجات تنا�سب ممار�سات املوهوب، ومنها:

- ممار�صة فنون �ال�صرتخاء. 

- ممار�صة �لتعبري �حلركي. 

- فر�ض تطوير �ملهار�ت �جل�صمانية.

●   احتياجات تنا�سب تكامل البناء اجل�سدي لدى املوهوب، ومنها:

- فر�ض تعلم �أحد �لعلوم �لباعثة على �لتكامل بني �لعقل و�جل�صد. 

- فر�ض �لعناية باأ�صلوب حياة �لفرد و�ل�صحة. 

)د( اجلانب املجتمعي:

١- اخل�سائ�س وهي:

�لد�فعية �لقوية نحو �ملجتمع.   -

�لقدرة �لعالية لفهم وحل �مل�صكالت.   -
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�لقدرة �لقيادية.   -

�مليل نحو �حلقيقة و�لعد�لة و�جلمال.   -

٢- احتياجات املوهوبني املالئمة خل�سائ�سهم املجتمعية:

●  احتياجات تتعلق بع�سوية املوهوب، ومنها:

فر�ض �مل�صاركة �أو �لع�صوية يف �الأن�صطة و�ملجموعات �ملتنوعة.   -

فر�ض �لعمل و�لتعاون مع �الآخرين.   -

فر�ض �لقيام باأدو�ر يف �جلماعة.   -

فر�ض �لتعرف على �أثر �الت�صال و�حرت�م �الآباء.   -

فر�ض �ختيار �الأعمال و�لوظائف وحت�صينها.  -

●  احتياجات تتعلق ب�سحبة املوهوب، ومنها:

فر�ض �لتعرف على �أ�صاليب �لقيادة.   -

فر�ض �لتعرف على ممار�صة �ل�صورى و�لن�صيحة.   -

فر�ض عر�ض وتطوير �خلربة.   -

فر�ض ك�صب �حل�صا�صية لق�صايا �لقوة.   -

●  احتياجات تتعلق بع�سوية املوهوب العامة، ومنها:

فر�ض �لتعرف على جو�نب �العتماد �ملتبادل بني �لب�صرية.   -

فر�ض �لتوفيق بني �حلاجات �خلا�صة و�حلاجات �لعامة.   -
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خام�ساً: مناذج عاملية وعربية يف اكت�ساف املوهوبني ورعايتهم

ودر��صة  )٢٠٠٧م(،  معاجيني  در��صة  مثل  و�لدر��صات  �لنظري  �الأدب  على  باالطالع 
 )Nicholas & Davis, 2003( )٢٠٠٩م(،  و�ل�صمادوين  )٢٠٠٢م(،  ويني  )١٤٣٤هـ(،  �الأحو�ض 
و)Sternberg&Davidson2005( �لتي تناولت �ملوهبة يف �لع�صر �حلديث يت�صح �أن هناك تطوًر� 
ملحوًظا يف تعدد �لرب�مج، و�لنماذج و�لتجارب �لدولية �لتي تناولت �العتناء باملوهوبني و�صبل �كت�صافهم 

ياأتي: ما  �لتجارب  �أهم هذه  ومن  �ملجاالت،  �لعديد من  لهم يف  �ملقدمة  و�خلدمات  ورعايتهم 

١- الوليات املتحدة الأمريكية:

�لتجارب  ر�ئدة  عقليًّا  و�ملتفوقني  �ملوهوبني  رعاية  �الأمريكية يف  �ملتحدة  �لواليات  تعد جتربة 
�لعاملية من حيث �لقو�نني �لفيدر�لية �لتي تدعمها د�ئًما، فقد �عتمدت �لواليات �ملتحدة �الأمريكية على 

�لعديد من �لطرق يف �لك�صف عن �ملوهوبني وتقدمي �خلدمات لهم، ومنها ما ياأتي:

توفري جماالت �لك�صف عن �ملوهوبني.  -١

�ملناهج �خلا�صة.  -٢

طرق �لتدري�ض �ملنا�صبة لهم.  -٣

نظام خا�ض يف تربية �ملوهوبني و�ملتفوقني.  -٤

م�صاعدة �لطلبة يف �ملرحلة �لثانوية على �جتيازها يف زمن �أقل من �ملعتاد.  -٥

وقد �أكدت �حلكومة �لفيدر�لية متويل �مل�صروعات �ملختلفة؛ لتح�صني �لرب�مج �لتعليمية لتنمية 
�ملو�هب، و�ال�صتعد�د�ت �لكامنة لدى �لطلبة يف جماالت �لعلوم و�لريا�صيات و�للغات، وتطوير بر�مج 

م مد�ر�ض �لواليات �ملتحدة بد�ئل وخيار�ت �أخرى للت�صريع، منها: �لتوجيه و�الإر�صاد. وتقدِّ

�اللتحاق �ملبكر بريا�ض �الأطفال �أو �ل�صف �الأول �البتد�ئي.  -

تخطي بع�ض �ل�صفوف �لدر��صية )�لرتفيع �ال�صتثنائي(.  -

�صغط �أو تركيز �ملقرر�ت �أو �ل�صفوف.  -

ت�صريع حمتوى �ملقرر�ت.  -

�لقبول �ملبكر يف �ملرحلة �ملتو�صطة �أو �لثانوية.  -

�لتخطي باالختبار�ت.  -
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در��صة �ملقرر�ت �جلامعية يف �أثناء �ملرحلة �لثانوية.  -

در��صة مقرر�ت عن بعد �أو باملر��صلة.  -

�لقبول �ملبكر يف �لكلية �أو �جلامعة.  -

ومد�ر�ض �لواليات �ملتحدة �الأمريكية لها نظام خا�ض يتمثل فيما ياأتي:

ال تّتبع �ملدر�ض �لثانوية نظاًما و�حًد� يف �لتعليم.  -

ال تّتبع نظام �ملقرر�ت �الإجبارية.  -

تعتمد على �خلرب�ت �الإثر�ئية �خلا�صة يف �الآد�ب و�لفنون �ملختلفة.  -

توفري �لدعم �ملادي �ملنا�صب.  -

و�لرتبية  و�لعلوم  �للغة،  تركز يف جماالت  بنوعيها  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  و�ملد�ر�ض يف 
�لبدنية، وتعدد �لتخ�ص�صات و�الختيار�ت يف جمال �لتعليم بالواليات �ملتحدة �الأمريكية له عدة فو�ئد، 

من �أهمها ما ياأتي:

زيادة �ملتعة يف �لتعلم.  -

تعزيز �ل�صعور بالقيمة �ل�صخ�صية وتطويرها ون�صوء �الإجناز.  -

�حلد من �صعور �ملوهوبني بالتعايل.  -

�حل�صول على تعلم �أف�صل.  -

تخفي�ض �لتكلفة �ملادية للتعليم.  -

٢-  جتربة بريطانيا

تقدم بريطانيا بالنموذج �الإجنليزي �لعديد من �الأنظمة �لتعليمية لرعاية �ملوهوبني و�ملتفوقني، 
ولتحقيق هذه �لروؤية �أُ�ص�صت عام ٢٠٠٢م �الأكادميية �لوطنية للمتفوقني و�ملوهوبني �ل�صباب يف جامعة 

�أوربك بو�صفها مبادرة لرعاية �ل�صباب �ملتفوقني.

�لتق�صري  �أولوية ق�صوى ال ميكن  �الأبناء  و�ل�صغار من  �ل�صباب  �أن رعاية  �الأكادميية  وتعتقد 
فيها، وتوؤكد بخدماتها �ملتميزة �أن جميع �الأطفال و�ل�صباب �ليافعني �صيح�صلون على �لفر�ض �لتعليمية 

�لر�صمية وغري �لر�صمية، كل بح�صب �حتياجاته �خلا�صة.
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- ر�سالة الأكادميية

تتلخ�ض ر�صالة �الأكادميية �لوطنية للمتفوقني و�ملوهوبني فيما ياأتي:

لتنمية  للجميع؛  �ملنا�صبة  �لدعم  و�أ�صاليب  و�خلرب�ت  و�ملهار�ت  �ملعرفة  لتوفري  �لعمل   -
قدر�تهم.

جمال  يف  قياديًّا  مركًز�  لتكون  وحت�صينه  وتوجيهه  �لريادي  �لقومي  �إ�صهامها  تطوير   -
ورعايتهم. �ملكفوفني  تربية  حقل  يف  �لعملي  و�لتطبيق  و�الخرت�ع  و�البتكار  �لبحث 

ملف  ــــ  �ملعلمني  تقييم  ــــ  )�لفحو�صات  للطالب من حيث  قبولها  ب�صروط  �الأكادميية  وتتميز 
�لطلبة(. مع  و�ملناق�صات  �حلو�ر  ــــ جل�صات  بالنو�دي  �لطلبة  م�صاركات  ــــ  لكل طالب  �صخ�صي 

- اأن�سطة الأكادميية

قدمت �الأكادميية �لعديد من �الأن�صطة للموهوبني و�ملتفوقني، من �أهمها ما ياأتي:

�لرب�مج �ملدر�صية �ل�صيفية ملدة حمددة بح�صب برنامج كل طالب.  -

بر�مج �الإقامة �ملوجهة لطالب �مل�صتوى �ل�صاد�ض وطالب �جلامعات.  -

ر�صمي،  غري  ب�صكل  مًعا  �لتحدث  من  �الأع�صاء  متّكن  �لتي  �ملفيدة  �الإنرتنت  منتديات   -
و�ملناظر�ت. �ملناق�صات  وعقد 

٣-  جتربة �سنغافورة:

�عتمد �لتعليم يف �صنغافورة على �ملهار�ت و�ملعارف �جلديدة �لتي توؤدي بال�صرورة �إلى تعزيز 
ر�أ�ض �ملال �لب�صري، �الأمر �لذي يوؤدي �إلى حت�صن �إ�صهامات �الأيدي �لعاملة يف �لدولة، ويزيد من �لنمو.

وتتمثل رعاية �ملوهوبني يف �صنغافورة يف برنامج خا�ض يف �لتعليم �صعت وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�إلى �إعد�د برنامج �أكادميي م�صمم لغاية جمتمعية فر�صتها �الأو�صاع �حلياتية هناك. وُحدد �لربنامج 
من �الختبار�ت �مل�صحية باإ�صر�ف �لوز�رة، وذلك بطريقة تعليمية ت�صاعد على �لنمو و�لتحفيز، وت�صاعد 

على حتقيق منو �لطالب وكفاءته �لعلمية.
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اآليات القبول يف الربنامج

يبد�أ �لقبول بتقدمي جميع �لطلبة من �ل�صف �لثالث �البتد�ئي ممن ت�صل �أعمارهم �إلى �صنِّ 
�لتا�صعة الجتياز مرحلتني �أو جولتني من �الختبار: �الأولى وهي مرحلة �مل�صح، و�لثانية مرحلة �الختيار، 

ويتوقع �أن تفرز نتائج �ملرحلتني �أعلى من )١%( من �لطلبة �ملن�صمني للربنامج.

مدة الربنامج وطبيعته

يق�صي �لطلبة يف �لربنامج ثالث �صنو�ت من �ل�صف �لر�بع �إلى �ل�صف �ل�صاد�ض �البتد�ئي، 
وبعد ذلك ميكن �أن يختارو� مو��صلة �لدر��صة يف �لربنامج فقط بالتكامل و�لدمج يف بر�مج �لتعليم 

�لعام، غري �أن بع�ض �أولياء �الأمور و�لطلبة �أنف�صهم يتذمرون بع�ض �ل�صيء من �ل�صغوط �ملالية.

وقد ُترك للمد�ر�ض �خليار يف و�صع بر�مج �إثر�ئية وخرب�ت متنوعة ونظام تقييم منف�صل �أو 
مب�صاركة جمموعة من �ملدر��ض �لتي تطبق �لربنامج وت�صمل �ملجاالت �لتالية:

ـــ بر�مج  �ملرحلة �البتد�ئية )٤-٥( وتتمثل فيما ياأتي: )�لرب�مج �الإثر�ئيةــــ در��صات بحثيةـ   -
تفكري ــــ �أ�صاليب حل �مل�صكالت ــــ مع�صكر�ت لغة ــــ ف�صول �إثر�ئيةــــ وجو�ئز خا�صة(.

�ملرحلة �لثانوية وتتمثل يف م�صتويات من )١-٤( وتطبق عليها بع�ض �لرب�مج، من �أهمها   -
)بر�مج لغويةــــ كتابة �إبد�عية ــــ مقرر حا�صب ــــ م�صابقات خطابة ــــ مع�صكر ريا�صيات ــــ 

ــــ برنامج تطوير �لقياد�ت...�إلخ(. مناظر�ت ومناق�صات 
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4-  جتربة اليابان:

و��صحة،  تعليمية  �صيا�صات  و�صعت  لكونها  وذلك  متفوق؛  مليون  و�لع�صرين  �ملئة  �أمُة  �ليابان 
و�ختبار�ت دولية حت�صيلية يف �لعلوم و�لريا�صيات، فاليابان ال تتفوق يف �لتعليم فح�صب بل يف جماالت 

�الإبد�ع و�الإنتاج و�ل�صناعات، وتبدو عدة مالمح على نظام �لتعليم �لياباين من �أهمها ما ياأتي:

- املركزية والالمركزية يف التعليم:

�لعام  �الإطار  هناك  �لتعليم  وز�رة  تقرر  �إذ  �لتعليم،  يف  باملركزية  عام  ب�صكل  �ليابان  تتميز 
للمقرر�ت، ونظم �لدر��صة لكل ف�صل وكل �ل�صعب باملدر�صة، وتتمثل �لالمركزية يف �أن لكل مقاطعة يف 
�ليابان جمل�ًصا يختار �لكتب �ملنا�صبة ملقاطعته بعد �حل�صول على مو�فقة �لوز�رة عليها، وهذ� �ملجل�ض 
له �حلق يف �إد�رة �صوؤون �لعاملني مبا يف ذلك نقلهم و�الإ�صر�ف عليهم وعلى �ملوؤ�ص�صات �الإقليمية، ولذلك 
ي�صعر �ملعلمون يف �ليابان باأهميتهم يف �صنع �لقر�ر؛ الأنهم لي�صو� جمرد موظفني تابعني لوز�رة �لتعليم. 

- روح اجلماعة والعمل اجلماعي والنظام وامل�سوؤولية:

يركز �لنظام �لياباين يف خلق روح �جلماعة و�لعمل �جلماعي و�لنظام و�مل�صوؤولية، وميتد هذ� 
�ل�صعور �إلى كل موؤ�ص�صات �لتعليم فال تفرقة بني موظف و�آخر من �ملدير �إلى عامل �لنظافة.

- اجلد والجتهاد اأهم من املوهبة والذكاء:

يركز �ليابانيون على مبد�أ �جلد و�الجتهاد، فكل �صخ�ض ي�صتطيع ��صتيعاب در��صة �ملجال �لذي 
�ملوهبة  باختالف  يتحدد�ن  ال  و�لتفوق  فالنجاح  �لوز�رة،  من  �ملتبعة  �لقبول  �آليات  وفق  ويتقنه  يحبه 
و�لذكاء ولكن باالختالف يف بذل �جلهد و�لكم �ملعريف وثقل �لعبء �لدر��صي، يبد�أ �لنظام �لدر��صي 
للطالب من �ل�صاعة �لثامنة �إلى �لر�بعة تقريًبا، �أما �ملعلمون فيظلون يف عملهم حتى �ل�صاد�صة م�صاًء.
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5-  التجربة امل�سرية:

�أولت م�صر رعاية باملوهوبني و�ملتفوقني منذ مر�حل متقدمة تعود �إلى ما قبل حركة �لتنوير 
�ملوهوبني  لتجميع  جهود  من  ع�صر  �لتا�صع  �لقرن  يف  علي  حممد  به  قام  ما  ذلك  ومن  و�لتحديث، 

�حلديثة. �لعلوم  لدر��صة  �أوروبا  �إلى  خارجية  بعثات  يف  و�إر�صالهم  و�ملتفوقني 

فقد بد�أ �العتناء �لفعلي باملوهوبني يف م�صر عام ١٩٥٤م عندما ُخ�ص�صت لهم ب�صفة موؤقتة 
�خلم�صة  �لطلبة  قبول  يف  ��صتمرت  �لتي  للبنني  �لنموذجية  �لثانوية  �ملعادي  مبدر�صة  خا�صة  ف�صوٌل 
مدر�صة  �أُن�صئت  �أن  �إلى  تعليمية  مديرية  �أو  حمافظة  كل  يف  �الإعد�دية  �ل�صهادة  بامتحانات  �الأو�ئل 

ياأتي: ما  �إلى حتقيق  �ملتفوقني  وت�صعى مدر�صة  �صم�ض عام ١٩٦٠م،  بعني  �لثانوية  �ملتفوقني 

�لك�صف عن ��صتعد�د�ت �ملتفوقني �لكامنة.  -

�إعد�د جيل يتولى زمام �الأمور.  -

معاونة �ملتفوقني بالفكر و�لعمل.  -

�ل�صباب �ملتفوق باملجتمع �لعربي و�خلارجي ربًطا متم�صًيا مع �ملبادئ و�الجتاهات  ربط   -
�لعربية.

ولوز�رة �لتعليم �أثر كبري يف رعاية �ملوهوبني مب�صر، و�عتمدت على �الإجر�ء�ت و�لو�صائل �لتالية:

توفري �الأو�صاع �لتعليمية �ل�صليمة �ملدرو�صة بعناية و�ملحققة الحتياجات هذه �لفئة من   -
�لفكري. �الإ�صباع  حيث  �لطلبة 

تخطيط مناهج �إ�صافية تنا�صب تفوق �لطلبة وت�صاعدهم.  -

تزويد �ملكتبة بالكتب و�ملر�جع �حلديثة.  -

توفري �لتنظيمات �لقيادية.  -

توفري �إمكانات �لتعرف على �لبيئة و�ملجتمع وحل �مل�صكالت �الجتماعية.  -

�أما �ملوهوبون يف �لفنون �الأد�ئية و�ملتفوقون ريا�صيًّا فقد �أُن�صئت لهم ف�صول خا�صة، و�أن�صئت 
كذلك �لعديد من �ملدر��ض يف كل �لفنون على م�صتوى حمافظات م�صر بدعم من وزرة �ل�صباب ووز�رة 

�لرتبية و�لتعليم، �إ�صافة �إلى �ملد�ر�ض �لع�صكرية �لتابعة للقو�ت �مل�صلحة.
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6-  جتربة اململكة الأردنية الها�سمية:

�عتنت �ململكة �الأردنية �لها�صمية باملوهوبني �عتناًء و��صًحا وملمو�ًصا منذ عام ١٩٨٢م، وقدمت 
�ملوهوبني،  للطلبة  �لريادي  )�ل�صلط(  مركز  �إن�صاء  فكرة  فبزغت  �ملجال،  ذلك  يف  �لر�ئدة  �الأفكار 

�أ�صا�صني، هما: و�صاعدت وز�رة �لرتبية و�لتعليم باململكة �الأردنية �لها�صمية على حتقيق هدفني 

توفري �لفر�ض �أمام �لطلبة ملتابعة ميولهم.  -

م�صاعدتهم على �كت�صاف م�صكالت و�قعية وحلها لتكون متجان�صة مع ميولهم.  -

ملحاولة  و�ملتفوقني؛  �ملوهوبني  لرعاية  �ملر�كز  من  �لعديد  �لها�صمية  �الأردنية  �ململكة  و�أن�صاأت 
�إبر�ز مو�هب �لطلبة ورعايتها وتهيئة �الأو�صاع �ملالئمة لهم. وُنظمت �لرب�مج يف �ملر�كز بحيث يبد�أ 

�إعد�دي( مبوجب حمكات متعددة، منها: �ل�صابع )�الأول متو�صط/  �ل�صف  بدًء� من  �لطلبة  �ختيار 

�لتح�صيل �لدر��صي �لذي تظهره �لعالمات �ملدر�صية.  -

�ل�صمات �ل�صلوكية.  -

�لتح�صيل �الأكادميي.  -

�لنتاجات �ملتميزة و�الإجناز�ت �خلا�صة بالطلبة.  -

�أن�صئت �لعديد من �ملر�كز يف و�صط �الأردن و�صمالها يف عام  وحلاجة �الأردن لنجاح �لتجربة 
٢٠٠٢م حتى و�صلت �ملر�كز �إلى �صبعة مر�كز على م�صتوى �ململكة، منها )مركز�ليوبيل، ومركز �لتميز 

�لرتبوي، وحديقة �حل�صني للعلوم، ونحو جيل رقمي مبدع(.

ورمت هذه �ملر�كز �إلى حتقيق ما ياأتي:

�إعد�د �ملناهج و�خلطط وتطويرهما.  -

�إعد�د �لرب�مج �لتدريبية و�لندو�ت وتنظيمها.  -

تطوير �الختبار�ت.  -

تطوير �أ�صاليب ��صتعمال تقنيات �ملعلومات و�الت�صاالت.  -

تطوير نظم تقييم �الأد�ء �ملدر�صي ومعايري �مل�صاءلة و�مل�صاركة يف �لرتبية و�لتعليم.  -

تقدمي �ال�صت�صار�ت �ملهنية.  -
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7-  جتربة اململكة العربية ال�سعودية:

�لعناية برعاية  �ل�صعودية ١٩٧٠م  �لعربية  للتعليم يف �ململكة  �لعامة  �ل�صيا�صة  مل تغفل وثيقة 
ت �ملادة )٧٥( على �صرورة �لعناية باكت�صاف �لطلبة �ملوهوبني ورعايتهم  �لطلبة �ملوهوبني، فقد ن�صّ
بر�مج خا�صة  وبو�صع  �لعامة،  �لرب�مج  �إطار  لنمو بر�جمهم يف  �ملختلفة  و�لفر�ض  �الإمكانات  و�إتاحة 

لهم. 

- مراحل تطور موؤ�س�سات رعاية املوهوبني يف اململكة:

املرحلة الأولى: اإعداد برنامج الك�سف عن املوهوبني ورعايتهم

�لتعليم )١٤١٦هـ/١٩٩١م( ومدينة �مللك عبد  ت�صافرت �جلهود �لر�صمية يف كلٍّ من وز�رة 
�لعزيز للعلوم و�لتقنية للبدء يف برنامج بحثي متكامل بتكليف جمموعة من �لباحثني، يبد�أ �لربنامج 
بالتعرف على �لطلبة �ملوهوبني ورعايتهم يف �ملر�حل �لدر��صية �ملتعددة، فظهر للوجود م�صروع بحث 
وطني با�صم )برنامج �لك�صف عن �ملوهوبني ورعايتهم( �لذي متخ�ض عنه �إعد�د مقايي�ض يف �لذكاء 
�لعلوم و�لريا�صيات، بو�صفهما  �إثر�ئيني جتريبيني يف  �إعد�د برناجمني  و�الإبد�ع وتقنينهما، وت�صمن 
مناذج �أولية لرب�مج رعاية �ملوهوبني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. وبناًء على ذلك فاإن �الأ�صا�ض �لعلمي 
ت عليه �ل�صيا�صة �لتعليمية يف �ململكة يكون قد �كتمل و�أ�صبح جاهًز� ليدخل حيز �لتطبيق  لتنفيذ ما ن�صّ

و�لتنفيذ.

املرحلة الثانية: تطبيق برنامج الك�سف عن املوهوبني ورعايتهم

وز�رة  بادرت  ورعايتهم  �ملوهوبني  عن  �لك�صف  برنامج  مل�صروع  �لعلمي  �لبحث  �كتمال  فور 
�لب�صرية  �الإمكانات  جميع  وتوفري  �لتعليم،  لوز�رة  �لتابعة  �لبنني  مد�ر�ض  يف  وتطبيقه  بتبنيه  �لتعليم 

لتنفيذه. �لالزمة  و�لتقنية 

املرحلة الثالثة: تاأ�سي�س موؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني

�ملوهوبني ورعايتهم  �لك�صف عن  �لتعليم لربنامج  تبني وز�رة  تقريًبا على  بعد م�صي عامني 
باملوهوبني. �لعناية  �لوز�رة لدعم �جتاه  تاأ�صي�ض جمعية وطنية يف  جاءت فكرة 
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املرحلة الرابعة: اإن�ساء الإدارة العامة لرعاية املوهوبني

�صمن �صعي وز�رة �لتعليم �إلى �لتو�صع يف برنامج �لك�صف عن �ملوهوبني ورعايتهم برزت �حلاجة 
�إلى �إيجاد �إد�رة عامة لرعاية �ملوهوبني متثل �جلهاز �لرتبوي و�لتعليمي و�الإد�ري �لذي ينفذ �صيا�صة 

�ململكة يف رعاية �ملوهوبني، ويحقق �الأهد�ف �لتي ترمي �إليها �لوز�رة.

�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  �ملوهوبني يف  �لر�صمية �حلالية لرعاية  �ملوؤ�ص�صات  وعلى ذلك تكون 
هما:

موؤ�ص�صة �مللك عبد �لعزيز ورجاله للموهبة و�الإبد�ع.  -

�الإد�رة �لعامة لرعاية �ملوهوبني بوز�رة �لتعليم.  -

اخلال�سة

بعد �لعر�ض �ل�صريع ملجموعة �لتجارب �لعاملية و�لعربية ميكن ��صتخال�ض �لنقاط �لتالية:

توؤكد جميع �لتجارب �أهميَة �لعن�صر �لب�صري �ملتميز يف تنمية �ملجتمعات ومدى �حلاجة   -١
لتويل �ملوهوبني من �الأبناء منا�صب �لقيادة يف �مل�صتقبل يف �ملجاالت �حليوية �لتي حتقق 

تقدم �ملجتمع وتطوره.

من �لو��صح �أن هناك رو�بط وثيقة بني حاجات �ملجتمعات �الآنية و�مل�صتقبلية وحاجات   -٢
من  �ملختلفة  �الجتهاد�ت  تربزها  �خلا�صة  و�ملبدعني  و�ملتفوقني  �ملوهوبني  �الأبناء 

�لطرفني. �حتياجات  تلبي  متميزة  رعاية  لتقدمي  و�ملعتنني  �ملخت�صني 

�لعاملية  �لتجارب  كل  يف  �مل�صرتك  �لعامل  هو  �لتح�صر  نحو  �لعاملي  �لتناف�ض  عن�صر   -٣
�لناجحة. 

مقومات جتربة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية هي �الأ�صمل و�الأعم، وهي �لتي ت�صتقي منها   -٤
باقي �لتجارب �الأ�ص�ض �لعلمية و�لعملية يف �لتطبيق.

�أي  يف  �لعام  �لتعليمي  �لنظام  من  �أ�صا�صيٌّ  جزٌء  وتعليمهم  و�ملتفوقني  �ملوهوبني  رعاية   -٥
لعدم  �ملتوقع  و�ل�صرر  فاخل�صارة  بع�صهم،  يدعي  كما  كمااًل  �أو  رفاهية  ولي�ض  جمتمع، 
�ملجتمع  �ل�صرر يف  لي�صمل  نف�صه  للموهوب  �ل�صخ�صي  �ل�صرر  يتعدى  �لفئة  رعاية هذه 

وم�صتقبله.  ومقدر�ته 





الفصل الثالث

 أساليب التعرف على
 الطلبة المـوهـوبيـن
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الف�شل الثالث: اأ�شاليب التعرف على الطلبة املوهوبني

-�أواًل:  ُنُهج )مد�خل( �لتعرف على �لطلبة �ملوهوبني.

- ثانيًا: معايري بناء �إجر�ء�ت حتديد �لطلبة �ملوهوبني.

-ثالثًا: طرق وو�صائل �كت�صاف �لطلبة �ملوهوبني.
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اأ�شاليب التعرف على الطلبة املوهوبني

�لباحثون  ناق�صها  �لتي  �ملو�صوعات  �أكرث  �أحد  �ملوهوبني  �لطلبة  �لتعرف على  �إجر�ء�ت  تعد   
من  منطان  هناك  �لعملي،  �لو�قع  يف  للجدل.  �إثارة  و�أكرثها  �ملوهوبني  تعليم  جمال  يف  و�لرتبويون 
�لتعريف  �لتحديد  �إجر�ء�ت  تعك�ض  ما  وغالبًا  �إجر�ئية.  و�أخرى  نظرية  تعريفات  �ملوهبة،  تعريفات 
�لر�صمي من وز�رة �لرتبية للطالب �ملوهوب �لذي تقدم له �خلدمات �لرتبوية �خلا�صة. وخالل عقود 
بعد  حتى  �لتعرف،  �إجر�ء�ت  على  ت�صيطر  �أنو�عها  مبختلف  �لذكاء  �ختبار�ت  درجات  ظلت  م�صت، 
وتطور   )Gardner, 1983; Sternberg, 1985(لذكاء� مفهوم  عن  �حلديثة  �لنظريات  ظهور 
 Gagne, 1999, Renzulli, 1988, 2005;( نظريات �ملوهبة وحتركها بعيد� عن �ملفهوم �الأحادي
 .)Simonton, 2003; Sternberg,2004, 2005, 2010; Sternberg & Davidson, 2005

�قرتح �لبع�ض �صرورة �لتمييز بني �ملو�هب �لكامنة �أو �ملحتملة و�ملو�هب �لفعلية �لتي تظهر يف 
�صكل �أد�ء ��صتثناين يف جمال معني )Gagne, 2005(. �أي�صًا، �زد�د �هتمام علماء �لنف�ض و�لرتبية 
 Renzulli, 2003, 2005; Runco, 2004,( للموهبة  ا  �صروريًّ �صرطًا  وه  وعدُّ �الإبد�ع،  مبفهوم 
2005(، و�أ�صبح �ليوم �العرت�ف باأهمية بع�ض �خل�صائ�ض �ل�صخ�صية يف تطور �ملوهبة �أكرث قبواًل. 

وجاءت دعوة �لعديد من �لباحثني ب�صرورة تو�صيع �إجر�ء�ت وو�صائل �لتعرف ��صتجابة لتلك 
�أدو�ت مو�صوعية و�أخرى  �لتغري�ت يف �ملجال لت�صمل ��صتخد�م معايري متعددة للرت�صيح، و��صتخد�م 
ذ�تية، مع �صرورة مر�عاة �ل�صياق �الجتماعي وخ�صائ�ض �لفئات �ملختلفة ثقافيًّا و�جتماعيًّا. وترددت 
هذه �لدعوة كثريً� يف �لعديد من مر�جع تعليم �ملوهوبني للعديد �لباحثني و�لرتبويني يف جمال تعليم 
 see Coleman & Cross, 2001; Davis & Rimm, 2004; Johnsen, 2011a,(ملوهوبني�

  )Kaufman & Sternberg, 2008; Maker & Nielson, 1996; Sternberg, 2007

 National Association for Gifted �ملوهوبني  لالأطفال  �لوطنية  �جلمعية  و�صعت  وقد 
�ملوهوبني  لرب�مج  معايري  قائمة  �أمريكا  يف   )see Johnsen, 2011b(  )NAGC(  Children

�لقوة  لنقاط  ملف  تطوير  و�صرورة  �لقيا�ض،  باإجر�ء�ت  بع�صها  يتعلق  توجيهية  مبادئ  عدة  ت�صمنت 
و�ل�صعف لكل طالب من �أجل �لتخطيط �ملالئم للخدمات، و�أن تعك�ض هذه �مللفات �هتمامات �ملتعلمني، 
و�أمناط تعّلمهم وحاجاتهم �لتعليمية، و�أكدت هذه �ملعايري على �صرورة ��صتناد �إجر�ء�ت �لتعرف �إلى 
�لنظريات �حلديثة عن �ملوهبة، و�أهمية �عتماد �الإجر�ء�ت على م�صادر قيا�ض متعددة، و�أن حتتوي 

هذه �الإجر�ء�ت على تو�زن منا�صب بني �ملقايي�ض �لكمية و�لكيفية �لتي تتمتع بال�صدق و�لثبات.

ومنذ �إن�صاء �إد�ر�ت �ملوهوبني باململكة �لعربية �ل�صعودية ظل �العتماد على �ختبار�ت �لقدر�ت 
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ب�صفتها عاماًل �أ�صا�صيًّا يف عمليات �لتعرف، وعلى �لرغم من �إدخال تر�صيحات �ملعلمني يف �إجر�ء�ت 
�لتعرف )�مل�صروع �لوطني للك�صف عن �لطلبة �ملوهوبني، ٢٠١٢(، �إال �أن �لتعويل �الأ�صا�صي ظل مرتكًز� 
على �لقدر�ت �لعقلية كما تعك�صها درجات �لطلبة يف �ختبار�ت �لذكاء و�لتح�صيل �الأكادميي، ويبدو �أن 
حر�ض �ملمار�صني �لرتبويني على �تباع �أ�صاليب وو�صائل مو�صوعية يف عملية �لتعرف �أدى �إلى ��صتمر�ر 
�العتماد على �ختبار�ت �لذكاء يف عملية �لتعرف ملا توفره من �إعطاء درجات و�أرقام ي�صهل ��صتخد�مها 
دون عناء كبري يف تطبيقها �أو تف�صري نتائجها، فاالعتماد على درجات �الختبار�ت ميثل طريقة مو�صوعية 

و�صهلة �لتف�صري ن�صبيًّا فاإنها توفر للمعلمني طريقة �صهلة لرتتيب �لطلبة.

ومع تطور �لنظريات �لتي تف�صر �ملوهبة كان ال بد �أن ت�صتجيب �إجر�ء�ت �لتعرف لتتم�صى مع تلك 
�لتطور�ت، �إال �أنه من �ملفارقات يف جمال تعليم �ملوهوبني �أن �لعديد من �لهيئات �لتعليمية �لر�صمية طورت من 
تعريفها للموهبة دون �أن ينعك�ض ذلك على �إجر�ء�ت �لتعرف ذ�تها. فعلى �صبيل �ملثال، تتبني وز�رة �لرتبية 
�لتعرف  �إجر�ء�ت  �أن  للموهبة، يف حني  �ل�صعودية تعريفًا �صبيًها بتعريف مارالند  �لعربية  باململكة  و�لتعليم 
�مل�صتخدمة ما ز�لت تعتمد �عتماًد� �أ�صا�صيًّا على �ختبار�ت �لقدر�ت. هذه �ملفارقة لي�صت فقط موجودة يف 

و�قعنا �ملحلي بل هي موجودة �أي�صًا يف دول متقدمة يف جمال تعليم �ملوهوبني مثل �لواليات �ملتحدة.

�رتباًطا  �ملوهوبني  �لطلبة  على  �لتعرف  �إجر�ء�ت  �رتبطت  عقوًد�،  �متدت  ممار�صات  عرب 
�أن طور ترمان �ختبار �لذكاء �صتانفورد بنييه )١٩٢٥م( و��صتخدمه  كبرًي� باختبار�ت �لذكاء، فمنذ 
يف در��صته، �أ�صبح مفهوم �ملوهبة مر�دًفا للذكاء �لعايل، و�صار �لتعريف �الأكرث تد�واًل للطالب �ملوهوب 
 IQ( mildly[ :وفًقا لت�صنيفات خمتلفة مثل )%هو من يح�صل على درجة ت�صعه �صمن �أف�صل )٢.٥
 115�129, top 2.5%(, moderately (130�144, top 1%(, highly (145�159, top 0.13%(,

 exceptionally (160�174, top 0.003%(, and profoundly (175+, top 0.000003%([

�لطلبة  على  �لتعرف  يف  �لذكاء  �ختبار�ت  ��صتخد�م  �صيوع  على  �صاعد  وقد   .((Gross, 2004: 7

�ملوهوبني يف �ملد�ر�ض ما تتميز به من دقة. باالإ�صافة �إلى ما يتحلى به �ملدخل �لكمي من �لو�صوح وقلة 
�أو تف�صري  �لغمو�ض خا�صة بالن�صبة الأولئك �لذين لي�ض لديهم خربة كبرية يف جمال بناء �الختبار�ت 

“رقًما” يختزل كل �صيء.  بياناتها، فهوؤالء يف�صلون 

وهكذ� �أ�صبح �لطالب يو�صف باأنه موهوب عند تخطيه لنقطة قطع حمددة Cutoff point على 
�أحد �ختبار�ت �لذكاء �ملقننة، يف حني �أن جميع �لطلبة �لذين تقع درجاتهم �أ�صفل نقطة �لقطع ال يعدون 
�لذكاء  �ختبار�ت  ��صتخد�م  وهكذ� ظل  �ملوهوبني.  وبر�مج  بخدمات  �اللتحاق  لهم  يحق  وال  موهوبني 
باأنو�عها �ملختلفة م�صتمرً�، كما ظل تاأثريها على ت�صور �صانعي �لقر�ر باملوؤ�ص�صات �لتعليمية لقدر�ت 

�الأفر�د قويًّا وم�صيطرً� حتى قرب نهايات �لقرن �لع�صرين. 
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اأوًل: ُنُهج )مداخل( حتديد الطلبة املوهوبني:

 Static Approach  َنْهج ال�سمة الثابتة  -

يفرت�ض هذ� �ملدخل �أن �ملوهبة خا�صية ثابتة للفرد. فالطالب �إما �أن يكون موهوًبا �أو ال يكون 
ٍف �صارم لتقييم قدر�ت �لطلبة يف  كذلك. لذلك فاإن �ملناطق �لتعليمية �لتي توؤمن بذلك ت�صع نظاَم َتَعرُّ
 Single-Cutoff Point حلظة ما، وت�صنع قر�ر �لتحديد يف �صوء معلومات �صارمة ونقطة قطع و�حدة

�أو �أكرث Multiple Cutoff points مثل �ختبار�ت �لذكاء و�لتح�صيل و�الإبد�ع.

 Multiple Criteria Approach َنْهج التقييم متعددة الأبعاد  -

يعد مدخل �لتقييم متعددة �الأبعاد �لذي ي�صتخدم م�صادر عديدة للمعلومات عند �لتعرف على 
 e,g. Coleman, 2003; Machek( لطلبة �ملوهوبني، �أحد �ملد�خل �لتي يوؤيدها كثري من �لباحثني�
 & Plucker, 2003; National Research Council, 2002;  VanTassel�Baska, Feng, &

Evans, 2007; Ziegler, & Stöger, 2003, 2004(. تت�صمن هذه �مل�صادر معلومات مو�صوعية 

�الإجناز،  وملفات  معلمني،  وتقدير�ت  �لتح�صيل،  ودرجات  �لقدر�ت،  �ختبار�ت  مثل:  ذ�تية،  و�أخرى 
ومقابالت، و�أي معلومات �أخرى مفيدة عن �أد�ء �لطالب، و ت�صاعد هذه �ملعلومات على �إيجاد �صورة 
�صاملة الأد�ء �لطلبة وقدر�تهم ومو�هبهم. وتكمن م�صكلة مدخل �الإجر�ء�ت متعددة �الأبعاد يف �أنه عادة 
َمُع طائفة و��صعة من �لبيانات �ملالئمة و�ملثرية، وهذه �لبيانات عادة ما تثري خالًفا يف تف�صريها  ما جُتْ

ووزنها �لن�صبي و�أ�صلوب معاجلة هذه �لبيانات. 

 Dynamic Approach َنْهج التقييم الدينامي  -

يعدُّ مدخل �لتقييم �لدينامي �أحد �لطرق غري �لتقليدية �لتي ت�صتخدم لتقييم �لقدر�ت �ملعرفية 
�لتي ال تظهر عادة عند ��صتخد�م �ختبار�ت �لقدر�ت �لتقليدية. ي�صتخدم هذ� �ملدخل عادة طريقة 
)�الختبار – �لتدخل – �إعادة �الختبار( مع �لرتكيز على �لتح�صن �لذي يظهره �لطلبة بعد �لتدخل. 
ويعد �ملدخل �لدينامي �أحد �ملد�خل �ملهمة ال�صتماله على تقييم م�صتوى �لتغري يف قدرة �لطالب مبرور 
�لوقت )Grigorenko & Sternberg, 1998(. يف هذ� �ملدخل ُيقارن �الأطفال باأنف�صهم يف عدد من 

�لنقاط �ملفرت�صة يف �لوقت �ملنا�صب، وذلك بداًل من مقارنة �الأطفال ببع�صهم �لبع�ض. 

 Contextual Approach النَّْهج ال�سياقي  -

ُ م�صطلح  يوؤكد �لباحثون على �أهمية مر�عاة �ل�صياق �صمن �إجر�ء�ت �لتّعرف �لر�صمية. وُيَعربِّ
�ل�صياق Context عن �لبيئة �ملحيطة بالفرد. وهو م�صطلح و��صع ي�صري �إلى �أ�صياء خمتلفة: ثقافية، 
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�أو �لبيئات لها تاأثري�ت  �أن هذه �ل�صياقات  و�أ�صرية ومدر�صية )Bronfenbrenner,1994(. وال �صك 
متباينة على �لتطّور �ملتقّدم. وقد �نتقد جاردنر )١٩٨٣( �لنظريات �لنف�صية �لتي تتجاهل �الختالفات 
يختلفون  بيئات ح�صرية  ن�صوؤو� يف  �لذين  فاالأفر�د  �الأفر�د،  فيها  يعي�ض  �لتي  �ل�صياقات  �حلا�صمة بني 
عن �أولئك �لذين ن�صوؤو� يف بيئات ريفية �أو غري �صناعية. وفقًا لنظرية �صترينربغ )١٩٨٥م( �أي�صًا فاإن 

�أجز�ء من �لذكاء يتمثل يف ح�صا�صية �ملرء لل�صياقات �ملتنوعة حوله. 

Performance-based Assessment َنْهج التقومي املعتمد على الأداء  -

�أن  �إال  �النت�صار،  و��صعة  �ملمار�صات  تعد من  �ال�صتعد�د  �ختبار�ت  �أن منحى  �لرغم من  وعلى 
مثل  �لدولية،  و�ملناف�صات  �مل�صابقات  �لدول يف  بع�ض  �ملتبع يف  �لتقليد  هو  �الأد�ء  على  �ملعتمد  �لتقومي 
 .)see Jeltova & Grigorenko, 2005( الأوليمبياد�ت �لدولية يف �لتخ�ص�صات �ملدر�صية �ملختلفة�
وقد �قرتحت فانتا�صل با�صكا )Van�Tassel Baska, 2008( �أ�صلوب تقومي معتمد على �الأد�ء كاإجر�ء 
م �صترينبريج )Sternberg, 2008( من خالل م�صروع  بديل للتعرف على �لطلبة �ملوهوبني. كما قدَّ
�الإبد�عي  �الأد�ء  �ملعتمد على  �لتقومي  توظيف  يقوم على  للتعرف  بدياًل  Rainbow Project مدخاًل 

و�لتحليلي. و�لعملي 

Domain-specific Approach َنْهج املجالت املحددة -

�لرتكيز  �إلى  �ملوهوبني”  “تعليم  على  �لرتكيز  من  �لتحول  و�كبت  �لتي  �ملهمة  �لتحوالت  �أحد 
على”تطوير �ملوهبة”، مَتثَّل يف �لتحول نحو مدخل �ملجاالت �ملحددة بداًل من �ملدخل �لذي يوؤكد على 
 Lohman( وقد نبه بع�ض �لباحثني .)Dai, 2010; VanTassel�Baska, 2005( لقدر�ت �لعامة�
Lakin, 2008; Naglieri, 2008 &( �إلى �أهمية ��صتخد�م �ختبار�ت متحررة ن�صبيًّا من �أثر �لثقافة 

من �أجل تقليل �أثر �لتحيز �ملتعلق باخلربة �أو جتنبه قدر �الإمكان، وذلك من خالل �الجتاه �إلى ت�صميم 
�أ�صاليب تقومي غري لفظية كطريقة لتعزيز حتديد �لطلبة �ملوهوبني خا�صة يف �ملجموعات �الأقل متثياًل 

يف �ملجتمعات وكطريقة لقيا�ض �لذكاء من خالل و�صائل غري لفظية. 

وهكذ� يبدو من هذ� �لعر�ض �ل�صابق تنوع مد�خل و�إجر�ء�ت �لتعرف، وهذ� �لتنوع يعك�ض تعقيد 
�لق�صايا �لتي يجب �أخذها باحل�صبان عند حتديد �لطلبة �ملوهوبني �لتي يجب �أن تتوخى باالإ�صافة �إلى 
معايري �لدقة و�ل�صدق و�ملو�صوعية، ومعايري �مل�صاو�ة و�لعد�لة، �الأمر �لذي يجعل من عملية �لتعرف 
�أو حتديد �لطلبة �ملوهوبني مع�صلة مهنية و�أخالقية يف نف�ض �لوقت. وهذ� بال�صرورة له �نعكا�صاته على 

ت�صور�ت �ملعلمني و�أفكارهم عن �أف�صل �الإجر�ء�ت �لتي يجب �أن تت�صمنها عملية �لتعرف.
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ثانياً: معايري بناء اإجراءات حتديد الطلبة املوهوبني 

�أف�صل  فاإن   )Callahan, Tomlinson, & Pizzat, 1993( و�آخرون  كاالهان  لـ  وفقًا 
�إدر�ك: تت�صمن  �أن  ينبغي  �لتحديد  ممار�صات  عن  �نبثقت  �لتي  �ملمار�صات 

)١( �أن �ملوهبة متعددة �الأوجه.

)٢( �أن �ملوهبة تظهر نف�صها بطرق متعددة.

)٣( �أن �إجر�ء�ت �لتحديد تتم ب�صكل جيد عندما جتمع �لبيانات عرب فرتة زمنية ممتدة .

)٤( �أن �إجر�ء�ت �لتحديد يجب �أن ت�صعى بجدية �إلى �إدر�ج جميع �لطلبة من خلفيات متنوعة.

�أمًر�  يعدُّ  و�لطلبة  و�ملتخ�ص�صني  و�الآباء  �ملعلمني  مثل  متنوعة  مدخالت  ��صتخد�م  �أن   )٥(
ا. مهمًّ

)٦( �أن من �ملهم �إيجاد تناغم بني �إجر�ء�ت �لتحديد و�لرب�مج �ملقدمة.  

عن  �لك�صف  يف  باحل�صبان  و�صعها  يجب  �أ�صا�صية  مبادئ  �صبعة  بورتر  لوي�ض  ��صتخل�ض  وقد 
وهي: �ملوهبة، 

تختار على  و�أن  متنوعة،  و�أدو�ته  �لتقييم  �أ�صاليب  تكون  �أن  و�ملنا�صرة: مبعنى  �لتاأييد   -١
�أ�صا�ض مدى كفاءتها يف �لك�صف عن خمتلف �أ�صكال �ملوهبة ومظاهرها، و�لعمل لتلبية 

�ملوهوبني. �حتياجات 

٢-  �ملوثوقية و�إمكان �لدفاع عنها: �إذ يجب �أن نختار �أ�صاليب �لتقييم بناء على �ملر�جعة 
تقييم ما  �أد�ة يف  ت�صتعمل كل  و�أن  �ملوهبة،  �لك�صف عن  �ملرتبطة يف  للبحوث  �لدقيقة 

و�لتعرف. �لك�صف  لها من مر�حل  �ملنا�صبة  �ملرحلة  �أجله وفى  �صممت من 

�لعد�لة و�مل�صاو�ة: فيتناول �لتقييم بو�صائل متعددة كل �الأفر�د و�جلماعات حتى متثل   -٣
يف �لرب�مج �ملتاحة للرعاية.

�لتعددية: وتعني �أن ُيبنى �لت�صخي�ض و�لتقييم على �ملفهوم �ملو�صع للموهبة و�لتفوق، وال   -٤
يقت�صر على ��صتعمال مقايي�ض �لذكاء فح�صب.

�ل�صمولية: �إذ كلما �أ�صفر �لك�صف و�لتعرف عن �إظهار مو�هب عدد كبري من �لطلبة قلت   -٥
�أخطاء �لتقييم من �لنوع �لذي يطلق عليه �لرف�ض �لز�ئف.

�لعملية: مبعنى ح�صن توظيف و�صائل �لتقييم يف �صوء �الإمكانات �ملادية �ملتاحة و�ملتو�فر   -٦
من �الإخ�صائيني �لقائمني على �لك�صف و�لتقييم.
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�الرتباط بت�صميم برنامج �لرعاية: فمن �ل�صرورة �أن تكون و�صائل �لتقييم ذ�ت وظائف   -٧
�حتياجاته،  وكذلك  �لطالب  لدى  �لقوة  مو�طن  كتحديد  �لت�صخي�ض  جمرد  من  �أبعد 
�لتعليمية  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  له،  �ملنا�صب  �لرتبوي  للربنامج  �لتخطيط  على  و�مل�صاعدة 

)�لقا�صي،٢٠١٥م(. به.  �ملتعلقة 

وقد ��صتق �لباحثون عدًد� من �ملبادئ عن بناء �إجر�ء�ت �لتحديد من خالل �لبحث و�خلرب�ت 
 e.g.,(ملوهبة� �لباحثني يف جمال  �لعديد من  �لتاأكيد عليها من  �ملبادئ مت  للممار�صني. هذه  �لعملية 
 Borland, 2004; Davis & Rimm, 2004; Frasier & Passow, 1994; Jonsen, 2004,

Renzulli, 2004(. توفر هذه �ملعايري �ملرتبطة ببناء �إجر�ء�ت �لتعرف فر�صة الإجر�ء مناق�صات عن 

�لكامنة  و�لقدر�ت  �ملو�هب  عن  تك�صف  �أو  توؤكد  �لتي  �ال�صرت�تيجيات  وتطوير  ت�صميم  معاجلة  كيفية 
للطالب. �أهم هذه �ملعايري �ملتد�ولة يف هذ� �ملجال هي: 

�إجر�ء�ت �لتعرف هي �إجر�ء�ت ميكن �لدفاع عنها و�صمولية �أكرث منها ��صتثنائية.  .١

�إجر�ء�ت �لتعرف هي عبارة عن �إفاد�ت منطقية ومبا�صرة لـ “كيف” و”�أين” تبد�أ �إجر�ء�ت   .٢
�لتعرف.

يجب �أن يكون �أ�صلوب فح�ض �إمكانية �لتحيز يف �إجر�ء�ت �لتعرف �أو �أدو�ت �لقيا�ض جلّيًا.  .٣

جتمع �إجر�ء�ت �لتعرف بني �أدو�ت متعددة للقيا�ض ومالحظة �ملو�هب �خلا�صة للطالب.  .٤

ينبغي �أن تكون �إجر�ء�ت �لتعرف متاحة للجميع يف �صكل مكتوب وبلغة مفهومة.  .٥

تعك�ض �إجر�ء�ت �لتعرف �ل�صاملة خ�صائ�ض جمتمع �لطلبة يف �ملنطقة �لتي يعي�صون فيها.  .٦

ذوي  �لطلبة  تر�صيحات  تت�صمن  كافية  بدرجة  و��صعة  عملية  هي  �لتعرف  �إجر�ء�ت   .٧
و�ملختلفة. و�القت�صادية  �لثقافية  �خللفيات 

تعك�ض �إجر�ء�ت �لتعرف �حتياجات �لطلبة وتعريف �ملوهبة �ملختار بو��صطة �ملنطقة �لتعليمية.   .٨

ُيْعَلُم جميع �مل�صتفيدين باإجر�ء�ت �لتعرف وما تت�صمنه من تقدمي بيانات �الختبار�ت   .٩
و�لرت�صيحات.   و�الأد�ء�ت  و�ملقابالت  �ملالحظة  ومناذج  �لتقدير  ومقايي�ض 

١٠. تر�جع �إجر�ء�ت �لتعرف وحتدث بانتظام للتاأكد من �أنها تعك�ض �لتغري�ت يف �لتوزيع 
�ل�صكاين.
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ثالثاً: طرق وو�سائل اكت�ساف الطلبة املوهوبني:

عّد �لعلماء �لك�صف عن �ملوهوبني وت�صنيفهم وت�صخي�صهم �أمًر� �صعًبا ومعقًد� وذلك الحتو�ئه 
عز�  وقد  و�لت�صخي�ض.  �لقيا�ض  �أدو�ت  من  كثري  ��صتعمال  �إلى  حتتاج  �لتي  �الإجر�ء�ت  من  كثري  على 
�لعلماء �صعوبة �لك�صف عن �الأطفال �ملوهوبني �إلى عدة عو�مل �أهمها �أن مفهوم �لطفل �ملتفوق يت�صمن 

مكونات و�أبعادً� كثرية ومتعددة. )ك�صاب، ٢٠٠٩م(.

وتعد كفاءة �لطرق �مل�صتعملة وفعاليتها يف �لتعّرف على �لطلبة �ملوهوبني �إحدى �الهتمامات 
�مل�صتمرة يف و�صع �لرب�مج لهم، وحتى وقت قريب كان ينظر �إلى �ملوهبة يف �صوء درجة �لذكاء �لعالية، 
�الجتاهات  كفاءة  على  �حلكم  يف  نهائيًّا  ا  حمكًّ بو�صفها  �لذكاء  �ختبار�ت  �لدر��صات  ��صتعملت  ولذ� 

وفعاليتها �ملختلفة يف �لتعرف على �ملوهوبني.

عن  �لك�صف  فاإن  قدمًيا  �أمًر�  تعد  �الأفر�د  من  باملوهوبني  �ملختلفة  �ملجتمعات  عناية  �أن  ومع 
�ملوهوبني و�ختيارهم ظل خا�صًعا لالأ�صاليب غري �لعلمية عرب مر�حل طويلة، فاعتمدت على �ل�صدفة 
وقد  �مل�صبوطة علميًّا،  �أو  �ملقننة  �الأ�صاليب غري  �ل�صخ�صية وغريها من  �لعابرة، و�خلربة  و�ملالحظة 
تطور  على  ١٩٠٨م  عام  للذكاء  بينيه   - �إ�صتانفورد  �ختبار  و�أهمها   - �لذكاء  �ختبار�ت  ظهور  �صاعد 
ومقايي�ض  �ختبار�ت  و�صع  �إلى  و�لباحثون  �لعلماء  فتو�صل  و�ختيارهم،  �ملوهوبني  �كت�صاف  �إجر�ء�ت 
عقلية لتحديد م�صتويات �لذكاء و�ال�صتعد�د�ت �لعقلية �خلا�صة، وتطبق هذه �الختبار�ت بطريقة فردية 
�أو جماعية بح�صب نوع �الختبار، وتو�صع مل�صتويات خمتلفة من �الأعمار، وهناك �ختبار�ت �أخرى لقيا�ض 
�مليول و�الجتاهات �لعقلية ومقايي�ض لل�صخ�صية. )�ملجل�ض �لقومي للتعليم و�لبحث �لعلمي و�لتكنولوجيا، 

٢٠٠٠م(.

يف  لال�صرت�ك  و�ختيارهم  �ملوهوبني  �كت�صاف  يف  �مل�صوؤولني  تو�جه  �لتي  �الأ�صا�صية  و�مل�صكلة 
�أو �لقدرة  �أو معامل �لذكاء،  بر�مج تربية �ملوهوبني هو معيار �الختيار، فهل هو �لتح�صيل �لدر��صي، 

ذلك؟ غري  �أو  �البتكارية، 

وميكن حتديد �أهم �الأدو�ت و�الأ�صاليب �ملعتمدة يف �ختيار �لطلبة �ملوهوبني و�كت�صافهم فيما 
ياأتي: 

)General intelligence tests( اختبارات الذكاء العام  ●

تعد �ختبار�ت �لذكاء من �أكرث و�صائل �لك�صف عن �ملوهوبني و�ختيارهم على �أ�صا�ض �أنها �أف�صل 
للفرد، ومن هذه �الختبار�ت ما هو جمعي، ومنها ما هو فردي،  �لوظيفي  �لعقلي  �مل�صتوى  تعبري عن 
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�لطبيعة  ذ�ت  للدر��صات  و�صائل  ت�صتعمل  عندما  ومفيدة  مهمة  ا  �أغر��صً تخدم  �جلمعية  فاالختبار�ت 
�أما �الختبار�ت �لفردية فت�صتعمل يف �الأغلب يف تقدير �لقدر�ت �لعقلية  �أد�ة م�صح عام،  �أي  �مل�صحية 
وت�صخي�صها لكل طفل على حدة، و�أكرث هذه �الختبار�ت �لفردية �نت�صاًر� �ختبار )�إ�صتانفوردـ ـــ بينيه(، 

و�ختبار )وك�صل( لذكاء �الأطفال. )�ل�صليمان، ٢٠١٠م(.

)Achievements Tests( الختبارات التح�سيلية  ●

تعد �الختبار�ت �لتح�صيلية من �الأدو�ت �ملهمة يف �لتعرف على �ملوهوبني من منطلق �أن �رتفاع 
�أهم  ومن  وتعلمهم،  و��صتيعابهم  فهمهم  و�صرعة  �ملوهوبني  تفوق  على  موؤ�صًر�  يعدُّ  �لتح�صيلي  �ملعدل 
�لتح�صيل  لقيا�ض  ت�صتعمل  �لتي  للتح�صيل  )كاليفورنيا(  �ختبار�ت  �ملقننة  �لتح�صيلية  �الختبار�ت 
من �ل�صف �الأول �البتد�ئي حتى �ل�صف �لثالث �لثانوي يف جماالت مفرد�ت �لقر�ءة و�لفهم �لقر�ئي 
و�ال�صتدالل �حل�صابي و�الأ�ص�ض �حل�صابية و�للغة. و�ختبار�ت )جيت�ض( لال�صتعد�د للقر�ءة، و�ختبار�ت 
�ل�صف  من  �لتالميذ  مع  وت�صتعمل  �الأ�صا�صية  للمهار�ت  )�أيو�(  و�ختبار�ت  �ل�صامتة،  للقر�ءة  )�أيو�( 

�الإعد�دية. )�خلو�لدة، ٢٠٠٦م(. �ملرحلة  نهاية  �البتد�ئي حتى  �لثالث 

)Aptitude tests( اختبارات ال�ستعدادات والقدرات  ●

تعد �ختبار�ت �لقدر�ت و�ال�صتعد�د�ت من �الأدو�ت �لعامة يف �كت�صاف �ملوهوبني و�ختبارهم يف 
�مليادين �خلا�صة، ومن �أمثلة هذه �الختبار�ت )�لعبيد�ن، ٢٠٠٨م(:

�الختبار�ت �لفنية ملاير.   -

�ختبار �لقدرة �لفنية �لب�صرية �الأ�صا�صية.   -

�ختبار�ت �ال�صتعد�د �مليكانيكي.  -

�ختبار مين�صوتا �ملنقح للوحات و�الأ�صكال.   -

)Creative Thinking tests( اختبارات التفكري الإبداعي  ●

بد�أ ��صتعمال �ختبار�ت �لتفكري �الإبد�عي للك�صف عن �ملوهوبني و�ختبار�تهم يف �لن�صف �لثاين 
من �لقرن �لع�صرين، فاأُعدت �ملقايي�ض �للفظية و�مل�صورة لقيا�ض �لتفكري �الإبد�عي عموًما �أو �لتفكري 

�الإبد�عي يف حمتوى معني )�صليمان، و�أحمد، ٢٠٠٣م(.
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)Parents Observations, Reports( مالحظات الآباء وتقاريرهم  ●

ا للح�صول على بع�ض �ملعلومات  �أبنائهم م�صدًر� مهمًّ تعدُّ مالحظات �الآباء وتقاريرهم عن 
و�صيلة  بو�صفها  �لو�لدين  تر�صيحات  على  ويوؤخذ  �ملوهوبني،  �أبنائهم  عن  �ملبكر  �لك�صف  ت�صهل  �لتي 
للك�صف عن �ملوهوبني �أن حكمها على �لطفل ال يخلو من �لهوى �ل�صخ�صي و�لذ�تية ملا يف طبيعتها من 
ميل الأبنائهم، ولذ� فقد يبالغان يف تقدير ما يتمتع به طفلهما من خ�صائ�ض بدرجة �أعلى مما هو عليه 
بالفعل، ويفتقر �الآباء و�الأمهات �إلى �ملعرفة و�لفهم �ل�صحيحني ملعنى �ملوهبة، ولهذ� فقد يعتمدون على 

موؤ�صر�ت غري دقيقة يف �حلكم على مو�هب �أبنائهم. )�لقريطي، ٢٠٠٥م(.

)Teachers Observations, Reports( مالحظات املعلمني وتقاريرهم  ●

�ملوهوبني  ت�صخي�ض  يف  �ملفيدة  و�لو�صائل  �الأدو�ت  من  وتقاريرهم  �ملعلمني  مالحظات  تعد 
و�ختيارهم، و�لتي تبدو من �الت�صال �ملبا�صر بني �ملعلم و�لتلميذ من �الأن�صطة �ل�صيفية و�لال�صفية، 
ولعل من �أهم مميز�ت هذه �لطريقة �أنها تاأخذ باحل�صبان �ل�صفات و�ل�صمات �ل�صخ�صية �ملميزة للطفل 
كاملثابرة  وخارجه  �لف�صل  د�خل  �لطفل  �صلوك  متابعته  من  �ملعلم  يالحظها  �أن  ميكن  �لتي  �ملوهوب 

)�ل�صرور، ٢٠٠٣م(. و�لطموح.  �ملعريف  و�لف�صول  و�الجتهاد 

)Peers Nominations( تر�سيحات الأقران  ●

تتاح لالأقر�ن من �الأن�صطة �ملدر�صية �مل�صرتكة �صو�ء �ل�صفية �أو �لال�صفية �لتي ميار�صونها مًعا 
فر�صٌة جيدة ملعرفة جو�نب �لتميز �لتي يتمتع بها كل منهم يف �ملجاالت �ملختلفة، ولهذ� يتمكنون من 
تقييم �أنف�صهم، ووفًقا لهذه �لطريقة فاإنه يطلب من �لتالميذ ت�صمية زمالئهم �ملوهوبني يف جمال ما 

�أو عدة جماالت. 

)Experts Nominations(  تر�سيحات اخلرباء  ●

تعد تر�صيحات �خلرب�ء �إحدى �لطرق و�الأدو�ت �ملالئمة يف �لك�صف عن �ال�صتعد�د�ت �خلا�صة 
�لفنية و�الأد�ئية و�لعملية و�الأدبية وغريها مما تخفق يف ك�صفه مقايي�ض �لذكاء و�لتح�صيل �لدر��صي. 
ويكون هوؤالء �خلرب�ء د�ئًما من �ملعلمني و�ل�صيكولوجيني ذوي �خلربة �لطويلة يف �لعمل مع �ملوهوبني، 
�أو من �لثقات �مل�صهود لهم باالأد�ء �لرفيع يف جمال من جماالت �لتفوق و�الإبد�ع كالفنانني �لت�صكيليني 
�أو  كاللوحات،  للطالب،  �لفعلي  �الإنتاج  من  ممثلة  عينات  فح�ض  �خلرب�ء  لهوؤالء  فيتاح  �الأدباء،  �أو 

�لق�صائد و�ملقاالت، �أو �لتاأليف �أو �الأد�ء، و�حلكم على مدى متيزها وجد�رتها. )مانع، ١٤١٤هـ(.
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ويف �صوء ما �صبق يتبني �أنه لكي يختار �ملوهوبون وُيكت�صفون ب�صورة �صحيحة و�أكرث دقة، فال ُبدَّ 
من �العتماد على �ملعايري و�الأدو�ت �ل�صابقة جمتمعة وعدم �العتماد على معيار و�حد منها، فال ميكن 

مثاًل ��صتعمال �ختبار�ت �لذكاء �لعام فقط دون �لنظر �إلى �ملعايري و�الأدو�ت �الأخرى. 

 





الفصل الرابع
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الف�شل الرابع: املوهبة يف املنظور االإ�شالمي

- �أواًل: �ملوهبة عند �لعرب ويف �لرت�ث �الإ�صالمي.

- ثانيًا: �كت�صاف �ملوهوبني ورعايتهم ِوْفق �ملنظور �الإ�صالمي.

- ثالثًا: �لدر��صات �لعلمية �ملعا�صرة �لتي تناولت رعاية �ملوهوبني يف �لعلم �ل�صرعي.
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اأواًل: املوهبة عند العرب ويف الرتاث االإ�شالمي

●  املوهبة عند العرب قبل الإ�سالم

�إن �ملتتبع حلالة �لعرب قبل بعثة �لر�صول ــــ �صلى �هلل عليه و�صلم ــــ يجد �أن هذ� �ملجتمع كان 
�لع�صر ع�صٌر  والأن ذلك  و�لف�صاحة؛  و�لبالغة  و�ل�صعر  �ملو�هب كالفرو�صية و�خلطابة  ببع�ض  يعتني 
قبلٌي؛ فقد كانت �لقبيلة ت�صجع �الأطفال و�ل�صباب �لنابغني على �خلطابة و�ل�صعر وترعاهم، �إذ كانو� 

يفرحون �أ�صدَّ �لفرح �إذ� نبغ يف �لقبيلة �صاعر.

والأن �لبالغة و�لف�صاحة و�ل�صعر كانت �أكرث ما مييز �لع�صر �جلاهلي، فقد عقدو� لها �لكثري 
يت �ملعلقات �لع�صر،  من �ملنتديات ك�صوق عكاظ، وتبارز فيها كبار �ل�صعر�ء بق�صائد خلَّدها �لتاريخ �ُصمِّ
كما كان للعرب مقوالت ر�ئعة تدل على ف�صاحتهم وقوة بالغتهم متثلت فيما ي�صمى باحلكم و�الأمثال 

عند �لعرب.

●  املوهبة يف الع�سر الإ�سالمي

بلغة معجزة  �لذي جاء  �لكرمي  �لقر�آن  و�ل�صعر بعد نزول  �لف�صاحة  �ملوهبة يف   �متد جمال 
الأهل �لف�صاحة و�لبالغة من �لعرب، جاءت لتاأخذ باالألباب وتزيد قوة �للغة و�لف�صاحة عند �لعرب 
�مل�صلمون  و��صتطاع  و�ل�صعر،  و�لف�صاحة  �لبالغة  �الإ�صالم  �صّجع  وقد  عام.  ب�صكل  و�مل�صلمني  خا�صة، 
�أو�صع و�أرحب من �ملعارف  �إلى جماالت  �بتكار قو�لب نظم �صعرية تعدت حدود �الأحا�صي�ض و�مل�صاعر 
�لتنامي  تالم�ض  �أخرى  جماالت  �لتقليدية،  �ل�صعرية  �ملجاالت  �إلى  باالإ�صافة  فابتكرو�،  �الإن�صانية، 
�للغة  وعلوم  و�لتاريخ  و�لفلك  �لطب  �لعلوم  �صتى  يف  �لعلمي  �الإبد�ع  فجاء  �لعلمي،  و�لتطور  �ملعريف 

�لتعليمي. �لنظم  �الإبد�ع يف  على  مثااًل  مالك(  �بن  )�ألفية  وتعد  �لدينية،  و�لعلوم  و�لقو�يف  �لعربية 

ويدل  و�الأقو�م،  �الأ�صخا�ض  ملو�هب  عديدة  �لتفاتات  هناك  يجد  �لكرمي  �لقر�آن  يتتبع  و�لذي 
مبنهجه �لعام على �أهمية �كت�صاف مز�يا �الأ�صخا�ض وتوظيفها يف �ملو�طن �ملنا�صبة لها، فمن �أمثلة ذلك:

)١(   �الإ�صادة بقوة مو�صى -عليه �ل�صالم- و�أمانته، يظهر ذلك يف ق�صة �صعيب عندما مدحت 
نَّ  َبِت ��ْصَتاأِْجْرُه �إِ ْحَد�ُهَما َيا �أَ �إحدى �بنتيه مو�صى -عليه �ل�صالم-، قال تعالى: {َقاَلْت �إِ

َخرْيَ َمِن ��ْصَتاأَْجْرَت �ْلَقِويُّ �الأَِمنُي} )�لق�ص�ض: ٢٦(.

قال  بيانه،  وقوة  ل�صانه،  ف�صاحة  ب�صبــب  له؛  وزيًر�  هـــارون  الأخيـــه  مو�صــى  �ختيــار    )٢(
ن  َخاُف �أَ ينِّ �أَ ُقِني �إِ دِّ ي ِل�َصانًا َفاأَْر�ِصْلُه َمِعَي ِرْدءً� ُي�صَ ُح ِمنِّ تعالى: {َو�أَِخي َهاُروُن ُهَو �أَْف�صَ

)�لق�ص�ض:٣٤(. ُبوِن}  ُيَكذِّ
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َطَفاُه  )٣(  ��صطفاء طالوت على �صائر بني �إ�صر�ئيل؛ لعلمه وقوته، قال تعالى: {َقاَل �إِنَّ �هلّلَ ��صْ
�ْصِم} )�لبقرة:٢٤٧(. َعَلْيُكْم َوَز�َدُه َب�ْصَطًة يِف �ْلِعْلِم َو�جْلِ

)٤(  ��صطفاء ملك م�صر ليو�صف -عليه �ل�صالم-، ومتكينه يف دولته عندما ظهرت مو�هبه 
ُه  يف �لعلم، و�خللق �لكرمي، وتاأويل �لروؤى، قال تعالى: {َوَقاَل �مْلَِلُك �ْئُتويِن ِبِه �أَ�ْصَتْخِل�صْ

َك �ْلَيْوَم َلَدْيَنا ِمِكنٌي �أَِمنٌي} )يو�صف:٥٤(. ا َكلََّمُه َقاَل �إِنَّ ِلَنْف�ِصي َفَلمَّ

لنبوغه،  �خل�صر؛  مع  ورحلته  �صفره  �أثناء  يف  نون(  بن  )يو�صع  لفتاه  مو�صى  �ختيار   )٥(
ْو  �أَ �ْلَبْحَرْيِن  َمَع  جَمْ �أَْبُلَغ  َحتَّى  �أَْبَرُح  ال  ِلَفَتاُه  ُمو�َصى  َقاَل  ْذ  {َو�إِ تعالى:  قال  و��صتعد�ده، 
�لغالم عامل  �أ�صبح  �لرعاية، فقد  �آثار تلك  ُحُقًبا} )�لكهف:٦٠(، وقد ظهرت  َي  �أَْم�صِ

�ل�صالم. عليه  مو�صى،  موت  بعد  �إ�صر�ئيل  بني 

و�ملتاأمل يف �ل�صنة �لنبوية يجد �أن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- قد �عتنى باملوهوبني وبرعايتهم 
وبو�صائل توجيههم؛ لت�صخري طاقاتهم وقدر�تهم يف حتقيق ذ�تهم �أواًل، ثم خلدمة �أمتهم ودينهم ثانًيا.

فحر�ض �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- على توظيف تلك �لقدر�ت و�ملهار�ت يف خدمة �لق�صية 
وخدمة �لدعوة ون�صرة �لدين ونفع �لنا�ض و�الأمة، و�إال فما قيمة �ملوهبة �إذ� مل ُت�صتغل يف �لنفع �لعام؟ 
فجعل �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- خالًد� قائًد� للجيو�ض، ومعاًذ� معلًما للفقه، و�ختار �بن م�صعود 
�ء، وجعل بالاًل موؤذًنا، وم�صعب بن عمري د�عًيا، وهكذ� كل �صحابي  و�أُبيَّ بن كعب فكانا من �أكابر �لُقرَّ

جعله -�صلى �هلل عليه و�صلم- يف مكانه �لالئق به، فنفع �هلل بهم جميًعا.

َوُر رعايته -�صلى �هلل عليه و�صلم- للموهبة تتجلى يف �لعديد من �ملو�قف منها على �صبيل  و�صُ
�ملثال ال �حل�صر ما ذكره �لذهبي يف �صري �أعالم �لنبالء عندما ترجم لزيد بن ثابـت فقــال: يحكــي 
زيد بن ثابت �أن ر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- قِدم �ملدينة، وهو �بن �إحدى ع�صرة �صنة، فقيل للنبي 
-�صلى �هلل عليه و�صلم- �إن زيًد� قر�أ مما �أُنزل من �لقر�آن �صبع ع�صرة �صورة، ثم قر�أ على �لنبي -�صلى 
�هلل عليه و�صلم- ما حفظه فاأعجبه ذلك، وقال: “تعَلّْم كتاَب �ليهوِد فاإين ال �آمُنهم على كتابنا، قال: فما 
مرَّ بي خم�َض ع�صرَة حتى تعلَّمُته فكنُت �أكتُب للنبيِّ -�صلى �هلل عليه و�صلم- و�أقر�أُ كتَبهم �إليه )�أحمد 

. )٢١٦٥٨

فقد �أدرك �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- ما تنطوي عليه موهبة زيد و�لقدر�ت �لفائقة �لتي 
ميكن �أن توجهه توجيًها �صليًما يخدم �الإ�صالم.
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وكان �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- ير�قب �أ�صحابه، ويتفر�ض مهار�تهم، وي�صنف قدر�تهم 
ومو�هبهم كما يف حديث �أن�ض -ر�صي �هلل عنه- �أن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- قال: “�أرحُم �أّمتي 
باأّمتي �أبو بكٍر، و�أ�صدُهْم يف �أمِر �هلِل عمُر، و�أ�صدقُهم حياء عثمان، و�أقروؤُُهم لكتاِب �هلِل �أَُبّي بن كعٍب، 
هم زيُد بن ثابٍت، و�أعلُمهم باحلالِل و�حلر�ِم معاذ بن جبٍل، �أال و�إن لكّل �أُّمٍة �أمينا، و�إن �أمنَي  و�أفر�صُ

هذِه �الأمِة �أبو عبيدَة بن �جلر�ِح” رو�ه �لرتمذي ٣٧٩١.

ا�ٍض -ر�صي  ومر�قبته ملوهبة �بن عبا�ض يف تفهم معاين �لقر�آن �لكرمي وتتبعها، فَعْن �ْبِن َعبَّ
ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- وقال: “�للَُّهمَّ َعلِّْمُه �ْلِكَتاَب” �لبخاري ٧٥،  ِني َر�ُصوُل �هللَّ مَّ �هلل عنهما- َقاَل: �صَ

وم�صلم ٢٤٧٧.

ودعوته -�صلى �هلل عليه و�صلم- الأخذ �لقر�آن ممن ��صتهرو� بالنبوغ و�ل�صبط فيه، فعن َعْبِد 
ِبيَّ -�صلى �هلل عليه و�صلم- َيُقوُل:»ُخُذو� �ْلُقْر�آَن ِمْن  ِ ْبِن َعْمٍرو -ر�صي �هلل عنهما- قال: �َصِمْعُت �لنَّ �هللَّ
َبيِّ ْبِن َكْعٍب« متفق  ِ ْبِن َم�ْصُعوٍد َفَبَد�أَ ِبِه، َو�َصامِلٍ َمْوَلى �أَِبي ُحَذْيَفَة، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َو�أُ �أَْرَبَعٍة ِمْن َعْبِد �هللَّ

عليه: �لبخاري ٣٨٠٨، م�صلم ٢٤٦٤.

ويف �لع�صور �الإ�صالمية �زدهر �لعلم، ونبغ �لعلماء، و�صادت �ملعارف، و�نت�صرت حركة �لتاأليف 
و�بتكار �لعلوم و�صبطها، وظهرت �لتخ�ص�صات �لدقيقة، و��صتهر �لعرب و�مل�صلمون بالتقدم �لعلمي يف 
جميع �ملجاالت �لعلمية، ويف جمال �ل�صريعة و�لفقه و�حلديث و�للغة، وبرز جمموعة من �لعلماء �الأفذ�ذ، 
�الجتهاد  م�صار  لي�صبط  �لفقه؛  �أ�صول  علم  �أ�صا�صيات  و�صع  �لذي  )�ل�صافعي(،  �الإمام  ر�أ�صهم  على 
و�ال�صتنباط، و)�جلرجاين( �لذي و�صع نظرية �لنظم يف �لبالغة، و)�خلليل �لفر�هيدي( �لذي و�صع 
قو�عد علم �لنحو، و)�بن �ل�صالح( �لذي و�صع قو�عد علم �حلديث، و)�ل�صاطبي( �لذي و�صع معامل 
علم �ملقا�صد، وكان النت�صار �الإ�صالم يف حو��صر �لعامل وبو�ديه �الأثر �لكبري يف �الحتكاك بالثقافات 
�ملختلفة، و��صتهر �لعديد من �لعلماء يف خمتلف �لعلوم، مثل �بن �لهيثم، �لذي ��صتهر يف جمال �لطبيعة 
و�حل�صاب، و�أّلف جمموعة من �ملوؤلفات يف �جلرب و�لهند�صة و�لطب و�للغة و�الأخالق، و�بن �صينا �لذي 
رئي�ًصا  مرجًعا  �لقانون  كتابه  وظل  بالطب،  و��صتهر  �صنة،  وع�صرون  �إحدى  وعمره  �لت�صنيف  يف  بد�أ 
و�جلرب  و�لهند�صة  �لطب  جمال  يف  �لتاريخية  �لعلمية  �إ�صهاماته  له  �لذي  و�لبريوين  �لطب،  لدر��صة 
و�لفلك، و)�بن خلدون( موؤ�ص�ض علم �الجتماع وعلم فل�صفة �لتاأريخ، وقد �أفنى �لباحث �لتاأريخي �مل�صلم 
“د. فوؤ�د �صزكني” ٦٠ عاًما من عمره وهو يبحث يف �لعلوم �الإ�صالمية �لتي ن�صبتها �أوروبا لنف�صها، وهي 

�مللك  جائزة  بها  ونال  �لعربي”،  �لرت�ث  “تاريخ  �صماها  عديدة،  جملد�ت  ذلك  يف  و�أنتج  لها،  لي�صت 
في�صل للدر�صات �الإ�صالمية، و�صملت خمتلف �الآد�ب و�لعلوم �لتي �بتكرها وطورها �مل�صلمون، فكتب 
عن جميع فروع �ملعرفة �لتي ��صتغلو� بها، وَعدَّ �لتطور �لعلمي عند �مل�صلمني »ال يتوقف عند بع�ض ُفُروع 
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ر  ُه ال مُيكن �أن يتطَوّ ر �صمل جميع نو�حي �لُعُلوم تبًعا ِلقانون تطور �لُعُلوم، �أي �أَنّ �لعلم، بل �إَنّ هذ� �لتطُوّ
�لُعُلوم«. ون�صر �صزكني مو�صوعته  ر يف �لنو�حي �الأُخرى من  �أن يو�كبه تطُوّ نٍة دون  ُمعَيّ �لعلم يف ناحيٍة 
و�الإبد�عات  �ثني ع�صر جملًد� �صملت كثرًي� من �الخرت�عات و�الكت�صافات  �لعربي« يف  »تاريخ �لرت�ث 

https://ar.wikipedia.org/wiki/فوؤ�د_�صزكني[ ]ويكيبيديا  �ملُ�صلمون.  �لُعلماء  �أنتجها  �لتي 

م  “ماذ� قدَّ نفي�ًصا بعنو�ن  �ل�صرجاين بحًثا  �ملوؤرخ ر�غب  �لدكتور �لطبيب �مل�صري  وقد �صجل 
ث فيه عن �الإبد�ع �البتكاري لعلماء  �مل�صلمون للعامل” نال به جائزة �ملبارك للدر��صات �الإ�صالمية، حتدَّ

�الإ�صالم، وكيف بنى عليه �لغرب علومه �ليوم.

ثانيًا: اكت�شاف املوهوبني ورعايتهم وفق املنظور االإ�شالمي

اأ- املوهبة يف القراآن الكرمي

�إلى معنى �لعطاء  �أنها ت�صري  �آيات �لقر�آن �لكرمي جند  عند تتبع مفهوم )�ملوهبة( يف �صياق 
َلُه  {َوَوَهْبنا  تعالى:  قال  للب�صر،  م�صتحيلة  �أ�صبابها  تبدو  �لتي  �حلاالت  ويف  �لندرة  وجه  على  �خلا�ض 
ِ �لَِّذي َوَهَب يِل َعَلى �ْلِكرَبِ �إِ�ْصماِعيَل َو�إِ�ْصحاَق} )�إبر�هيم/ ٣٩(،  ْمُد هلِلَّ �إِ�ْصحاَق} ]�الأنعام/ ٨٤[، {�حْلَ
َزِكيًّا} )مرمي/ ١٩(، ففي هذه �حلاالت جاء �لولد الإبر�هيم  اِلأََهَب َلِك ُغالمًا  ِك  َربِّ �أََنا َر�ُصوُل  ا  {�إِمنَّ
على �نقطاع �حلي�ض من زوجه، وعلى �نعد�م �لو�لد لعي�صى -عليه �ل�صالم- وهي م�صتحيلة �نقطعت 

�أ�صبابها. 

ي ُحْكمًا} )�ل�صعر�ء/  ا يف قول �إبر�هيم: {َفَوَهَب يِل َربِّ وتاأتي على معنى حتقق �مل�صتحيل �أي�صً
خاُه  ْهَلُه} ]�ض/ ٤٣[، {َوَوَهْبنا َلُه ِمْن َرْحَمِتنا �أَ ٢١(، {َوَوَهْبنا ِلد�ُوَد �ُصَلْيماَن} ]�ض/ ٣٠[، {َوَوَهْبنا َلُه �أَ
نا َهْب َلنا ِمْن �أَْزو�ِجنا  ا َيِرُثِني} )مرمي/ ٥(، {َربَّ هاُروَن َنِبيًّا} )مرمي/ ٥٣(، { َفَهْب يِل ِمْن َلُدْنَك َوِليًّ
} )�لفرقان/ ٧٤(، {َهْب َلنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة} )�آل عمر�ن/ ٨(، {َهْب يِل ُمْلكًا  َة �أَْعنُيٍ اِتنا ُقرَّ يَّ َوُذرِّ
ال َيْنَبِغي اِلأََحٍد ِمْن َبْعِدي} )�ض/ ٣٥(. وكل هذه �ل�صياقات يلحظ فيها �أن �لهبات جاءت يف �مل�صتحيل 
�لذي �نقطعت �أ�صبابه عن �لب�صر، وهذ� يدل على معنى �ملوهبة �إذ هي �صيء نادر ميتلكه �أحد �لب�صر يهبه 

�هلل له يتمكن من خالله من تقدمي نوع من �لعطاء.

وهذ� �لتتبع �لدقيق للفظ )�لهبة( وم�صتقاته يف �لقر�آن �لكرمي يدل على معنى �لعطاء و�ملنح، 
�ملوهبة هي  �أن  �إفادة« ويلحظ  بالعطاء عن ظهر يد من غري  �لذي يجود  اب هو  »�لوَهّ قال �خلطابي: 
عطاء خا�ض من �هلل -تعالى-، فكل من �متلك موهبة فهو موهوب، كما �أورد �بن منظور يف معناها 



72

�للغوي. وعند تتبع ��صم �هلل )�لوهاب( يف �لقر�آن �لكرمي �لذي ذكر يف ثالثة مو��صع فقط جند د�ئًما 
ما يقرن ��صم �هلل )�لوهاب( بالهبات �لعظيمة )من �لرحمة و�مللك و�حلكم و�لذرية �ل�صاحلة من 

�ملر�صلني وهبة �الأهل و�لتاأييد باالأخ �ل�صالح �لنبي(.

و�خلال�صة �أنَّ �ملوهبة مبفهومها �لقر�آين: »�صيء نادر �حلدوث لعدم توفر �أ�صبابه، وعطاء ذو 
�أو معنوية،  �جتاهني، �الأول: من �خلالق مبا منح للعبد من خ�صو�صية بهبة من �لهبات ح�صية كانت 
معنوية كالهبات �لعقلية من �لذكاء و�لعبقرية و�لفهم وغريها من قدر�ت �لعقل، وح�صية كاملال و�مللك 
و�لولد وغريها. و�الجتاه �لثاين: من �ملخلوق للخلق وهذ� نتاج �ملوهبة �ملمنوحة له و�آثارها على �حلياة«. 

]�نظر �ملفرد�ت ٨٨٥[.

بِّ  وقد دفع �لقر�آن �لكرمي �مل�صلمني �إلى �ال�صتز�دة من طلب �لعلم يف قوله -تعالى-: {َوُقل رَّ
ِزْديِن ِعْلًما} )١١٤: طـه(، فالعامل ميتاز على غريه بعلمه وتفوقه لقوله تعالى: {ُقْل َهْل َي�ْصَتِوي �لَِّذيَن 
�أُْوُلو� �اْلأَْلَباِب} )�لزمر ٩(، من هذ� �ملنطلق �لقر�آين يجب �أن  ُر  َيَتَذكَّ ا  َ �إِمنَّ َيْعَلُموَن  ِذيَن اَل  َيْعَلُموَن َو�لَّ
نغر�ض يف �لطالب �ملبدع �حلر�ض و�ل�صعي �لد�ئم على �ال�صتز�دة من �لعلم؛ الأنه من �ل�صرور�ت �لتي 

تنمي �لعقل و�ملوهبة )بني �لدومي، �لربيع، ٢٠١٦(.

وقد كانت ظروف �حلياة �الإ�صالمية يف بد�ية ن�صاأة �لدولة�الإ�صالمية مو�ئمًة لالإتقان، فاأنتجت 
م �صد�رة هذه �الأمة وريادتها، كما دعم �هتد�ءها باالإ�صالم وهد�يتها  تنوًعا �إبد�عيًّا متميًز� مما دعَّ
تلك  �مل�صلمني، يف ظل  و�ملربني  و�لفقهاء  و�لعلماء  �لباحثني  كله  �أغنى ذلك  وقد  �إليه،  �الأخرى  �الأمم 
�الإ�صالمي،  �لفعل  يف  باملوهبة  �أو  �الإ�صالمية  باملوهبة  �لتف�صيلي  �ملفهومي  �الن�صغال  عن  �ل�صروط 
و�حل�صارة  �الإ�صالمية،  و�حلياة  و�لعقيدة،  �الإميان،  فيها  ينتظم  �لتي  �الإ�صالمية  �لن�صقية  نطاق  ويف 

�الإ�صالمية )رمزي، ٢٠٠٥، �ض ١٥(.

�لتالية )�لدومي  �لنقاط  �ملوهوبني يف �صوء حّثه على  �لقر�آن يف �صناعة  بيان منهج  وميكن 
و�لربيع،٢٠١٦(:

�أواًل: �ل�صعي لطلب �لعلم و�ال�صتف�صار عن �ل�صيء �لذي يجهله �ملتعلم؛ الأن �ل�صوؤ�ل للح�صول على �ملعرفة 
ن ُكنُتْم اَل َتْعَلُموَن }  ْكِر �إِ ُلوْ� �أَْهَل �لذِّ �أول �لدرجات يف �صلم تنمية �ملوهبة و�الإبد�ع، قال تعالى: {َفا�ْصاأَ
ا بال�صوؤ�ل  )�الأنبياء، ٧(، وهذ� يدلل على �أهمية �ل�صوؤ�ل يف �لتعليم و�لتعلم، و�الآية و�إن كان �صببها خا�صًّ
�أَْر�َصْلَنا  عن حالة �لر�صل -عليهم �ل�صالم- �ملتقدمني الأهل �لذكر وهم �أهـــــل �لعلــــــم لقولـــــه: {َوَما 
ْكِر �إِْن ُكْنُتْم اَل َتْعَلُموَن } )�الأنبياء: ٧(، فاإنها عامة يف كل  َقْبَلَك �إِالَّ ِرَجااًل ُنوِحي �إَِلْيِهْم َفا�ْصاأَُلو� �أَْهَل �لذِّ
م�صاألة من م�صائل �لدين، �إذ� مل يكن عند �الإن�صان علم منها �أن ي�صاأل من يعلمها، ففيه �الأمر بالتعلم 
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�لتعليم و�الإجابة عما علموه )�ل�صعدي،  �إال الأنه يجب عليهم  و�ل�صوؤ�ل الأهل �لعلم، ومل يوؤمر ب�صوؤ�لهم 
.)٢٠٠٠

ِ �أَن َتُقوُلو� َما اَل َتْفَعُلوَن } )�ل�صف،  ثانيًا: ربط �لقر�آن �لعلم بالعمل: قال تعالى:{َكرُبَ َمْقًتا ِعنَد �هللَّ
٣(، فاالأ�صل يف كل م�صلم ف�صاًل عن �ملربي �مل�صلم �أن يطابق فعله قوله، وبذلك يتحقق �لتعليم بالعمل 
اه من معلمه،  و�ل�صلوك، و�إذ� خالف �صلوك �ملعلم قوله ��صطرب فكر �ملتعلم، و�صك يف علمه �لذي تلقَّ

وذلك مدعاة لقتل �الإبد�ع ال تنميته، لذ� جاء �لنكري يف �لقر�آن �لكرمي.

وهذه �الآية وغريها كثري يف كتاب �هلل -تعالى- حتث �مل�صلم على �أن يو�فق عمله قوله وعلمه، 
وهو �أبلغ �أنو�ع �لتعليم و�أوثقه، و�أكرثه تاأثرًي� يف نف�ض �ملتلقي للعلم؛ الأن يف معاينة �ملعلومة من �ملعلم �صلوًكا 
عمليًّا ما يف�صل على كل طريقة �أخرى، و�صبيل �لتعليم بالقدوة �لعملية خري مما يلقى يف �الأ�صماع من 

�لن�صائح و�لتعاليم �لنظرية، بل هو �أنفع و�ر�صخ يف ذهن �ملتعلم و�أدعى ال�صتخر�ج مو�هبه و�إبد�عاته.

ثالًثا: �لتعلم متعدد �حلو��ض: فاهلل -�صبحانه وتعالى- خلق لالإن�صان حو��ضَّ و�أدو�ٍت هي م�صادر �لتعلم 
�لَِّذي  �لتي ال بد من توظيفها بالقدر �ملمكن، لالإفادة منها على �لوجه �الأمثل لقوله -تعالى-: {َوُهَو 
ا َت�ْصُكُروَن} )�ملوؤمنون: ٧٨( وهذه �الآية و�الآيات �لتي بعدها،  ْفِئَدَة َقِلياًل مَّ اَر َو�اْلأَ ْمَع َو�اْلأَْب�صَ �أَن�َصاأَ َلُكُم �ل�صَّ
تعر�ض بع�ض نعم �هلل على �لنا�ض، و�أعظم هذه �لنعم و�أكرمها، �ل�صمع و�لب�صر، و�لفوؤ�د، وهو �لقلب، �إذ 

�إنَّ هذه �جلو�رح هي �لتي جتعل �الإن�صان �إن�صاًنا �إذ� �أح�صن ��صتثمارها فيما ير�صي �هلل.

ب- و�سائل الك�سف عن املوهوبني يف ال�سنة النبوية

�الإبد�ع و�صناعة �ملوهوبني و�إطالق �لطاقات �خلالقة لي�ض غريًبا على �الإ�صالم بل هو من �أهم 
باأ�صباب  تاأخذ  كانت  عندما  �الأمة  نه�صة  ع�صور  يف  و�زدهرت  �لكرمي،  �لقر�آن  رها  فجَّ �لتي  �ل�صمات 
�ملوهبة و�الإبد�ع فكًر� وعماًل و�صلوًكا و�إنتاًجا، يف خمتلف مناحي �حلياة �لفردية و�جلماعية و�الأدبية 

]�ل�صيد ٢٠١٥[. و�لع�صكرية  و�لفقهية  و�لت�صريعية  و�لعلمية 

وفيما يلي تبيني لبع�ض و�صائل �لك�صف عن �ملوهوبني يف �ل�صنة �لنبوية مع �لتمثيل لها:

الو�سيلة الأولى: مالحظة �ملوهبة، ومن �أمثلة ذلك: ظهور موهبة علي بن �أبي طالب  -ر�صي �هلل عنه- 

مبكًر�، فقد �أ�صلم وهو �بن ع�صر �صنني، و�متاز ب�صجاعة فائقة وهو يف �صن �ل�صباب، عندما نام مكان 
�لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- ولب�ض ثوبه -ر�صي �هلل عنه-، فقربه �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- منه، 
جه �بنته فاطمة، وكان �صجاًعا مقد�ًما، عندما كرب، فعن �أَِبي ُبَرْيَدُة -ر�صي  و�أحاطه برعاية خا�صة، وزوَّ
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َرَف َومَلْ ُيْفَتْح َلُه، ُثمَّ �أََخَذُه ِمْن �ْلَغِد، َفَخَرَج  ْرَنا َخْيرَبَ َفاأََخَذ �للَِّو�َء �أَُبو َبْكٍر، َفاْن�صَ �هلل عنه- َقاَل: َحا�صَ
ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-:�إِينِّ  ٌة َوَجْهٌد، َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ ا�َض َيْوَمِئٍذ �ِصدَّ اَب �لنَّ َفَرَجَع َومَلْ ُيْفَتْح َلُه، َو�أَ�صَ
َبٌة  َ َوَر�ُصوَلُه، ال َيْرِجُع َحتَّى ُيْفَتَح َلُه، َفِبْتَنا َطيِّ ُ َوَر�ُصوُلُه، َوُيِحبُّ �هللَّ َد�ِفٌع �للَِّو�َء َغًد� �إَِلى َرُجٍل ُيِحبُُّه �هللَّ
لَّى �ْلَغَد�َة، ُثمَّ َقاَم َقاِئًما، َفَدَعا  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم �صَ َبَح َر�ُصوُل �هللَّ �صْ ا �أَْن �أَ �أَْنُف�ُصَنا �أَنَّ �ْلَفْتَح َغًد�، َفَلمَّ
ا َوُهَو �أَْرَمُد َفَتَفَل يِف َعْيَنْيِه، َوَدَفَع �إَِلْيِه �للَِّو�َء، َوُفِتَح َلُه” رو�ه  ِهْم، َفَدَعا َعِليًّ افِّ ا�ُض َعَلى َم�صَ ِباللَِّو�ِء َو�لنَّ

�أحمد رقم / ٢١٩١٥.

بع�ض  لدى  �لتميز  جلو�نب  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  مالحظته  ا  �أي�صً �ملالحظة  �صور  ومن 
�لتميز: ذلك  على  و�إقبالهم  �أ�صحابه 

)١(   �إقبال �أبي هريرة على حفظ �الأحاديث حتى �صجعه �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- على ذلك ودعا 
له فاأ�صبح ر�وية �الإ�صالم.

)٢(   �إقبال �بن عبا�ض على تفهم معاين كتاب �هلل -تعالى- حتى الحظ �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- 
ذلك، ودعا له، فاأ�صبح ترجمان �لقر�آن.

)٣(   �إقبال عمر بن �خلطاب على �لق�صايا �ال�صرت�تيجية و�ل�صوؤون �ل�صيا�صية و�لقيادية، حتى الحظ 
�آر�ئه �لقيادية �لتي جتلت  �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- ذلك، فدعا له و�صجعه، و�أثنى على 

بو�صوح يف خالفته، ر�صي �هلل عنه.

)٤(   �إقبال معاذ بن جبل على حب �لفقه و�لفروع �لفقهية، حتى �صهد له �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- 
باأنه �أعلم �الأمة باحلالل و�حلر�م، وبعثه �إلى �ليمن ليخاطب �أهل �لكتاب هناك ويتنا�صب مع 

م�صتو�هم �لعلمي.

الو�سيلة الثانية: �لفر��صة وهي �إدر�ك �الأ�صياء بقوة �لذكاء ووفرة �لفطنة، وقد كان �لنبي -�صلى �هلل 
عليه و�صلم - يتفر�ض يف �أ�صحابه ليكت�صف �لنابغني و�ملوهوبني منهم، ومن ذلك:

ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- ِني َر�ُصوُل �هلَلّ َمّ ا�ٍض ــــ ر�صي �هلل عنهما ــــ َقاَل: “�صَ َعْن �ْبِن َعَبّ  ●
�ْلِكَتاَب”. )�لبخاري ٧٥، وم�صلم ٢٤٧٧(. َعِلّْمُه  �لَلُّهَمّ  َوَقاَل: 

الَء  ِبَيّ -�صلى �هلل عليه و�صلم-َدَخَل �خْلَ �لَنّ �أََنّ  ا�ٍض -ر�صي �هلل عنهما-:”  َعَبّ �ْبِن  َعْن   ●
ين”. )م�صلم  ْهُه يِف �لِدّ َع َهَذ�؟” َفاأُْخرِبَ َفَقاَل: “�لَلُّهَمّ َفِقّ وًء قاَل:”َمْن َو�صَ ْعت َلُه و�صُ َفَو�صَ

.)٢٤٧٧
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ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-: “�أَْرَحُم  َعْن �أََن�ِض ْبِن َماِلٍك -ر�صي �هلل عنه-َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل �هلَلّ  ●
ْقَروؤُُهْم ِلِكَتاِب  َدُقُهْم َحَياًء ُعْثَماُن، َو�أَ ِ ُعَمُر، َو�أَ�صْ ُهْم يِف �أَْمِر �هلَلّ ِتي �أَُبو َبْكٍر، َو�أَ�َصُدّ َمّ ِتي ِباأُ �أَُمّ
َر�ِم ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل،  الِل َو�حْلَ ْعَلُمُهْم ِباحْلَ ُهْم َزْيُد ْبُن َثاِبٍت، َو�أَ ِ �أَُبُيّ �ْبُن َكْعٍب، َو�أَْفَر�صُ �هلَلّ
�ِح”. )�صحيح �لرتمذي  َرّ ْبُن �جْلَ ُعَبْيَدَة  ُبو  �أَ ِة  َمّ َهِذِه �الأُ �أَِمنَي  َو�إَِنّ  ِميًنا  �أَ ٍة  �أَُمّ ِلُكِلّ  َو�إَِنّ  �أَال 

لالألباين، ٣٧٩(.

َعْمٍرو  ْبِن   ِ �هلَلّ َعْبِد  فعن  عنهم-،  �هلل  -ر�صي  �ل�صحابة  ُقر�ء  �كت�صاف  ذلك  ومن   ● 
�ْلُقْر�آَن  “ُخُذو�  ِبَيّ -�صلى �هلل عليه و�صلم-َيُقوُل:  “�َصِمْعُت �لَنّ -ر�صي �هلل عنهما- قال: 
َوُمَعاِذ ْبِن َجَبل،  �أَِبي ُحَذْيَفةَ،  َفَبَد�أَ ِبهِ، َو�َصامِلٍ َمْوَلى  ِ ْبِن َم�ْصُعوٍد  �أَْرَبَعٍة ِمْن َعْبِد �هلَلّ ِمْن 

ْبِن َكْعبٍ”. )�لبخاري ٣٨٠٨، م�صلم ٢٤٦٤(. َو�أَُبِيّ 

ومن ذلك ذكره مو�هب �أهل �ليمن، فعن �أَِبي ُهَرْيَرَة -ر�صي �هلل عنه- َقاَل: “ َقاَل َر�ُصوُل   ●
اٍن،  اٍن، َو�ْلِفْقُه مَيَ ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-:َجاَء �أَْهُل �ْلَيَمِن ُهْم �أََرّق �أَْفِئَدًة، �الإِمَياُن مَيَ �هلَلّ

اِنَية”. )متفق عليه( )�لبخاري ٤٣٨٨، م�صلم ٥٢(. ْكَمُة مَيَ َو�حْلِ

وقد  و�ملو�هب،  �لقدر�ت،  �أ�صئلة الكت�صاف  �لذكاء: وهي عبارة عن طرح  �ختبار�ت  الثالثة:  الو�سيلة 
فعلها �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- مع �أ�صحابه، ليخترب ما عندهم من �لعلم، فَعن �ْبِن ُعَمَر -ر�صي 
َها  َجِر �َصَجَرًة ال َي�ْصُقُط َوَرُقَها َو�إِنَّ ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-: “�إِنَّ ِمْن �ل�صَّ �هلل عنهما- َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
ْخَلُة،  َها �لنَّ : َوَوَقَع يِف َنْف�ِصي �أَنَّ ا�ُض يِف �َصَجِر �ْلَبَو�ِدي َقاَل َعْبُد �هللَّ ُثويِن َما ِهَي؟! َفَوَقَع �لنَّ َمَثُل �مْلُ�ْصِلِم َفَحدِّ
ْخَلُة” رو�ه �لبخاري / ٥٩. )مهار�ت  َقاَل: ِهَي �لنَّ ؟  ِ َر�ُصوَل �هللَّ َيا  َما ِهَي  ْثَنا  َقاُلو�: َحدِّ ُثمَّ  َفا�ْصَتْحَيْيُت، 

تدري�ض �لقر�آن �لكرمي. جمال �لقر�ض(

وقد �أبرزت �ل�صرية �لنبوية �ل�صريفة مناذج عديدة للمو�هب، فمن �صور �كت�صاف �لنبي -�صلى 
�هلل عليه و�صلم-ملو�هب �ل�صحابة مايلي:

ج- من �سور رعاية املوهوبني يف الهدي القراآين والنبوي

ال�سورة الأولى: �صقل �ملوهبة و�لعناية بها حال ظهورها: ومن �الأمثلة على ذلك:

عناية يعقوب عليه �ل�صالم بولده يو�صف حني ر�آه يجيد تعبري �لروؤيا وتظهر عليه عالمات   ●
�لعلم و�حلكمة.

●  طلب �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- من �أبي هريرة -ر�صي �هلل عنه- �العتناء بحفظ 
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�حلديث ودعا له بتثبيت �حلفظ و�ملعلومة فكان ر�وية �الإ�صالم، )�لبخاري ٧٣٥٤) كما 
دعا البن عبا�ض -ر�صي �هلل عنه- بالفقه يف كتاب �هلل وتف�صريه. )�لبخاري ١٠٤٣)

منح  يف  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  يفعل  كان  كما  �إليها  �الأنظار  ولفت  �ملوهبة  تعزيز   ●
�ل�صحابة -ر�صي �هلل عنهم- �ألقاًبا خمتلفة، تدل على مو�هبهم وتخ�ص�صاتهم )�صيف 
�هلل �مل�صلول( )�أ�صد �هلل( )�أمني هذه �الأمة( )�ل�صديق( )�لفاروق( )ذو �لنورين(، 
وتعزيزها عنده،  �لتي ميلكها،  �لقوة  بنقاط  �ل�صخ�ض  تعريف  يت�صمن  �الأ�صلوب  وهذ� 
�الأمل  روح  وبث  ميتلكها  �لتي  �مليزة  تلك  خالل  من  له  �لنظر  على  �ملجتمع  وت�صجيع 

لديه. و�لرجاء 

ال�سورة الثانية: �الإ�صادة باأ�صحاب �لقدر�ت �لعالية، مثل:

�الإ�صادة بقوة مو�صى -عليه �ل�صالم- و�أمانته يظهر ذلك يف ق�صة �صعيب عندما مدحت   ●
�أََبِت  َيا  �إِْحَد�ُهَما  {َقاَلْت  تعالى:  قال  �ل�صالم-،  -عليه  مو�صى  �صعيب  �بنتي  �إحدى 

.]٢٦ ]�لق�ص�ض:  �الأَِمنُي}  �ْلَقِويُّ  ��ْصَتاأَْجْرَت  َمِن  َخرْيَ  نَّ  �إِ ِجْرُه  ��ْصَتاأْ

مدح �ملوؤمن �لقوي، قال ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم-: “�ملوؤمن �لقوي خري عند   ●
 .٤٦٥ / م�صلم  كل �خلري”رو�ه  �ل�صعيف، ويف  �ملوؤمن  �هلل من 

ال�سورة الثالثة: �إ�صناد �ملهمات �لعظيمة لذوي �ملو�هب �خلا�صة: مثل:

قــال  بيانــه،  وقـــوة  ل�صـــانه،  ف�صاحــة  ب�صبب  له  وزيًر�  هارون  الأخيه  مو�صى  �ختيار   ●
ن  َخاُف �أَ ينِّ �أَ ُقِني �إِ دِّ ي ِل�َصانًا َفاأَْر�ِصْلُه َمِعَي ِرْدءً� ُي�صَ ُح ِمنِّ تعالـى: {َو�أَِخي َهاُروُن ُهَو �أَْف�صَ

ُبوِن})�لق�ص�ض:٣٤(. ُيَكذِّ

َطَفاُه  ��صطفاء طالوت على �صائر بني �إ�صر�ئيل لعلمه وقوته، قال تعالى: {َقاَل �إِنَّ �هلّلَ ��صْ  ●
�ْصِم} )�لبقرة:٢٤٧( َعَلْيُكْم َوَز�َدُه َب�ْصَطًة يِف �ْلِعْلِم َو�جْلِ

��صطفاء ملك م�صر ليو�صف -عليه �ل�صالم-، ومتكينه يف دولته ملا ظهرت مو�هبه يف   ●
ُه  �أَ�ْصَتْخِل�صْ ِبِه  �ْئُتويِن  �مْلَِلُك  تعالى: {َوَقاَل  قال  �لروؤى،  وتاأويل  �لكرمي،  �لعلم، و�خللق 

�أَِمنٌي} )يو�صف:٥٤(. ِمِكنٌي  َلَدْيَنا  �ْلَيْوَم  َك  �إِنَّ َقاَل  َكلََّمُه  ا  َفَلمَّ ِلَنْف�ِصي 



77

ال�سورة الرابعة: �الهتمام بذوي �لقدر�ت و�إك�صابهم مهار�ت توؤهلهم للقيادة. 

مثال لذلك: �ختيار مو�صى لفتاه )يو�صع بن نون( يف �أثناء �صفره ورحلته مع �خل�صر، لنبوغه، و��صتعد�ده، 
َي ُحُقبًا} )�لكهف:٦٠(،  ْم�صِ َمَع �ْلَبْحَرْيِن �أَْو �أَ قال تعالى: {َو�إِْذ َقاَل ُمو�َصى ِلَفَتاُه ال �أَْبَرُح َحتَّى �أَْبُلَغ جَمْ

وقد ظهرت �أثار تلك �لرعاية، فقد �أ�صبح �لغالم عامل بني �إ�صر�ئيل بعد موت مو�صى، عليه �ل�صالم. 

د-�سور من مراعاة حاجات املوهوبني وخ�سائ�سهم يف ال�سرية النبوية

● رعاية النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- للجوانب املعرفية واحلد�سية للموهوب: عن م�صعب 
�إين  فقال:  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  فاأتى  ا  ِمنَّ غالم  قال:)�نطلق  عنه-  �هلل  -ر�صي  �الأ�صلمي  
�أن جتعلني ممن ت�صفع له يوم �لقيامة، قال: من دلك على  �أ�صاألك  �صائلك �صوؤ�اًل: قال: ما هو؟ قال: 
هذ�؟ قال: ما �أمرين به �أحد �إال نف�صي، قال: فاإنك ممن �أ�صفع له يوم �لقيامة(. )�لطرب�ين يف �ملعجم 

�الأو�صط ٨٥١(.

نلحظ يف هذا احلديث التايل:

كرثة  وهي  �ملوهوب  خ�صائ�ض  من  خا�صية  يظهر  معرفيًّا  جانًبا  ميثل  �لغالم  �صوؤ�ل   -
�للغوية. و�لطالقة  �ال�صتطالع  وحب  �لت�صاوؤالت 

م�صمون �ل�صوؤ�ل عن �أمر غيبيٍّ )�ل�صفاعة يوم �لقيامة وهي �أمر حد�صي(، وهي خا�صية   -
�ملوهوب. خ�صائ�ض  من 

مدى �لثقة و�لطماأنينة و�لي�صر �لتي حتدث بها �لغالم مع �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم-   -
وهي بيئة منوذجية لرعاية �ملوهوب. 

-  �لبيئة �لرتبوية و�لنف�صية �لتي دفعت �لغالم للتحاور مع �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- 
�ملوهوب. لرعاية  بيئة منوذجية  وهي 

ثقة �لغالم بنف�صه يف �إجابته للنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم-�صاأن كثري من �ملوهوبني.  -

رعاية  و�صائل  �إحدى  )وهي  للغالم  و�صلم-وتقديره  عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  مكافاأة   -
�ملوهوب(.
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�لبخاري  روى  للموهوب:  الوجداين  و�سلم-للجانب  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  رعاية     ●
)٢٤٥١(: »�أن ر�صول �هلل  -�صلى �هلل عليه و�صلم-�أُتي ب�صر�ب ف�صرب منه، وعن ميينه 
غالم �أ�صغر �لقوم، وعن ي�صاره �الأ�صياخ، فقال للغالم: �أتاأذن يل �أن �أعطي هوؤالء؟ فقال 

�لغالم: و�هلل يا ر�صول �هلل، ال �أوثر بن�صيبي منك �أحًد� فتّله ر�صول �هلل يف يده«. 

نلحظ يف هذا احلديث: 

عناية �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- بالغالم وتقديره له رغم �صغر �صنه لعلمه مدى   -
للتقدير. �ملوهوب  حاجة 

�ختالط �ل�صغار باالأ�صياخ يف بع�ض �ملجال�ض، وما له من �أثر يف منو  قدر�تهم وخرب�تهم   -
وتو�رث �خلربة و�لعلم.

ثقة �لغالم و�صجاعته يف �حلديث مع ر�صول �هلل، �صلى �هلل عليه و�صلم.  -

●   رعاية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اجلانب الجتماعي للموهوب: عن عبد �هلل بن 
�لزبري وعبد �هلل بن جعفر -ر�صي �هلل عنهم-: »�أنهما بايعا ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه 
و�صلم- وهما �بنا �صبع �صنني، فلما ر�آهما ر�صول �هلل  -�صلى �هلل عليه و�صلم- تب�ّصم 

وب�صط يديه فبايعهما«. )رو�ه �لطرب�ين يف �ملعجم �الأو�صط، ٣٦٠(.

نلحظ يف هذا احلديث:

-   د�فعية �لغالمني نحو �ملجتمع.

�صعور �ل�صبيان باأهميتها و�أهمية �لبيعة و�صرورتها يف �ملجتمع وهما يف هذ� �ل�صن.  -

��صتقبال �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- لهما وتقديرهما ورفع �صاأنهما وتقبل بيعتهما   -
�ملجتمعية. �مل�صاركة  فر�ض  الإتاحة  منوذًجا  هذ�  ويعد 

باأنف�صهما  ثقتهما  من  وز�د  �صجعهما  لهما  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  تب�ّصم   -
�ملجتمع. نحو  ود�فعيتهما 
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هـ-مراكز رعاية املوهوبني يف التاريخ الإ�سالمي

١-  امل�سجد:

مثلما �أن �مل�صجد �صاحة در�ض ووعظ وعبادة، فهو كذلك د�ر رعاية للموهوبني �أمثال �أبي هريرة 
�صاحب �ملوهبة �لفذة يف �حلفظ، و�بن عبا�ض ترجمان �لقر�آن، و�بن م�صعود و�بن عمر، ومن بعدهم 
من �أئمة �لفقه و�حلديث ممن كانو� يتلقون �لعلم و�صط جموع �لنا�ض. وقد ظهرت موهبتهم فكان لهم 

جمل�ض خا�ض يليق بهذه �ملوهبة.

٢-  ُدور احلكمة:

�صة و�صعت فيها كتب قيمة يف خمتلف  وهي ت�صبه �ملكتبة مبفهومها �حلديث، فهي دور خم�صّ
�لعلوم و�ملعارف �أ�ص�صها �خللفاء بغر�ض �إتاحة �أف�صل �لفر�ض للبحث و�ملطالعة و�لتاأليف؛ لت�صبح بذلك 
دور رعاية للموهوبني كما فعل �ملاأمون يف بغد�د، و�آل عمار يف �ل�صام، و�الأغالبة يف �لقريو�ن، وغريهم. 
وكذلك كانت دور �لعلم يف �ملو�صل وني�صابور و�لكرخ، وكلها دور علم وحكمة، ترعى �ملوهوبني وتوفر لهم 

فر�ض �الإثر�ء �ملعريف و�الإنتاج �لوفري.

٣-  الكتاتيب:

�لتاريخ  عرب  �لُكتَّاب  �زدهر  وقد  �ل�صبيان،  فيه  يتعلم  �لذي  �ملكان  على  �لُكّتاب  ��صم  ُيطلق 
�لعلوم  ومبادئ  و�لقر�آن  �لقر�ءة  �ل�صبيان  �ملعلمون  فيها  يعلم  مدر�صة  بو�صفه  �الإ�صالمية  و�حل�صارة 
�الأخرى، ف�صاًل عن كونه د�ر رعاية للموهوبني يرعى فيه كبار �ملوؤدبني و�صعر�ء �لبادية �ملوهوبني، �صو�ء 

�أم غريهم. �أم خلفاء  �أ�أبناء وزر�ء كانو� 

4-  املار�ستان )امل�ست�سفى(:

مل يكن �ملار�صتان مكاًنا للعالج وتعليم طالب �لطب فح�صب، بل كان موطَن رعاية للموهوبني من 
�الأطباء �أمثال مهذب �لدين حممد بن �أبي �لوح�ض باملار�صتان �ملن�صوري، وخلف بن عبا�ض �لزهر�وي، 
وعي�صى بن �إ�صحاق، ويو�صف بن �أحمد بن ح�صد�ي، وغريهم كثري ممن كانو� يقيمون بجو�ر �ملار�صتان 

ويعاونهم م�صاعدون وتخ�ص�ض لهم معامل ومكتبة. 

5- املدار�س النظامية يف العلوم ال�سرعية:

�عتادو�  �لذين  و�خلطباء  �مل�صاجد  �أئمة  و�جبات  �صمن  وتطبيقها  �الأحكام  ن�صر  مهمة  بقيت 
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ت�صمني خطبهم ومو�عظهم كثرًي� من �الأحكام �لتي يرون حاجة الإير�دها، �أو �إجابة عن �أ�صئلة �مل�صلني 
قار�ت  و�صكان  خمتلفة  �أقو�م  من  �لب�صر  ماليني  لت�صمل  نطاقها  �ت�صع  �لتي  و�ملعامالت  �لعباد�ت  يف 
متباينة، وهو ما ��صتوجب تكليف بع�ض �لعلماء مبهمة �لتدري�ض وتخريج فقهاء متخ�ص�صني بالعلوم 
)�أي:  �لكتب  خز�نات  تاأ�صي�ض  �لظاهرة  هذه  عا�صر  وقد  �لطبيعية.  �لعلوم  وبع�ض  و�للغوية  �لدينية 

و�الأندل�ض. و�ملغرب  �مل�صرق  �الإ�صالمية يف  �الأقطار  �ملكتبات( يف عدد من 

�الأقطار  �أم يف غريه من  �لعر�ق كانت  �أيف  �صو�ء  �لتعليم،  �مل�صاجد بحلقات  بع�ض  و�خت�صت 
�الإ�صالمية، لكن ما يهمنا هو ما يتعلق بالعر�ق �لذي كان مركًز� للخالفة خلم�صة قرون، ونخ�ض يف هذ� 
�ل�صدد جامع �ملن�صور ببغد�د، وجامع �لر�صافة، وجامع �أبي حنيفة، وم�صجد �لب�صرة، وم�صجد �لكوفة 
للخطوة �لتالية، وهي �لبدء  �لتي �صبقت جميع �مل�صاجد يف �الأقطار �ملفتوحة. وهكذ� كان �جلوُّ مهياأً 
باإن�صاء �ملد�ر�ض، �إذ كان �لعر�ق مهياأً لهذه �خلطوة لكرثة ما فيه من �لعلماء، ومنهم �أئمة �ملذ�هب، 
�إنه مركز  �أبا جعفر �ملن�صور، ثم  �أبو حنيفة �لذي ولد يف �لعر�ق وتثقف فيها وعا�صر  ويف مقدمتهم 

�خلالفة، وكان تلميذه �أبا يو�صف قا�صي �لق�صاة جلميع �أقطار �خلالفة �لعبا�صية.

وقا�صى يف عهد  فيها،  وتويف  �لعر�ق  ولد يف  �أحمد بن حنبل -رحمه �هلل- قد  �الإمام  �إن  ثم 
� لها، وينبغي �أن نتذكر �أن �الإمام  �ملاأمون �ملحنة �لتي نكب بها�لعلماء حتى �أيام �ملتوكل �لذي و�صع حدًّ
�ل�صافعي -رحمه �هلل- قد ز�ر بغد�د مرتني، ثم �إن �لعر�ق قد �صهد ظهور �ملذ�هب �لتي مل يكتب لها 
�لبقاء كاملذهب �ملن�صوب �إلى �الإمام �لطربي �ملوؤرخ )�ملتوفى �صنة ٣١٠هـ(، وهو �إمام �ملوؤرخني وكبري 
ا  �ملف�صرين للقر�آن �لكرمي؛ لذلك مل يكن غريًبا �أن ي�صهد �لعر�ق والدة �ملدر�صة بو�صفها جهاًز� تعليميًّ
�إ�صالميًّا مل ي�صبق �إليه، وقد جتلى ذلك يف �ملدر�صة �لنظامية �لتي �أ�ص�صها يف بغد�د نظام �مللك وزير 

�ل�صالجقة -رحمه �هلل- وتخ�ص�صت يف تدري�ض �لفقه �ل�صافعي، و�ُصميت )�أم �ملد�ر�ض(.

�لفقه  بتدري�ض  بغد�د متخ�ص�صة  �أبي حنيفة يف  �أ�ص�صت مدر�صة يف جامع  نف�صه  �لوقت  ويف 
�صعد  �أبي  �مللك  �صرف  بانيها  با�صم  �ل�صرفية(  )�ملدر�صة  �أو  �أبي حنيفة(  و�صميت )مدر�صة  �حلنفي، 
حممد بن من�صور �لعميد �خلو�رزمي، وهو من رجال �ل�صلطان �ل�صلجوقي )�ألب �أر�صالن(. ثم �نت�صرت 
مد�ر�ض �مل�صاجد يف �لقرن �خلام�ض، وهي متثل �ملذ�هب �لفقهية �لثالثة، وقد بلغ عددها يف بغد�د 
�خللفاء  ومنهم  �حلكام  كان  بل  �لفر�غ  من  عامل  يف  توؤ�ص�ض  مل  �ملد�ر�ض  وهذه  مدر�صة،  ع�صرة  ت�صع 
�ملعت�صم  �لعبا�صي  �خلليفة  فعله  ما  ذلك  ومن  �لعلمي،  للن�صاط  �ملو�تية  �لظروف  وجود  �إلى  يرنون 
�لذي ويل �خلالفة �صنة ٢٧٩هـ حتى وفاته عام ٢٨٩هـ قد بني ق�صرً� وز�د يف م�صاحته؛ كي يبني فيه 
م�صاكن الأ�صحاب �لعلوم �لذين قرر لهم رو�تب. )�ملدر�صة �لنظامية( يف جملة �ملجتمع �لفار�صية ل�صنة 
١٣١٢هـ/ ١٩٣٤م(. ولعل هذه هي �لبذرة �الأولى للمد�ر�ض �لتي ظهرت باأبهى �صورها يف �لقرن �لر�بع، 
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�إحد�هما  وكانت  لل�صافعية،  �صنة ٣٩٦هـ  �ملتوفى  �الإ�صماعيلي  �الإمام  �صيدهما  �للتان  �ملدر�صتان  ومنها 
ببغد�د خم�ص�صة لالإمام �الإ�صفر�ئيني �لذي تويف �صنة ٤١٨هـ. وقد حفل �لقرن �لر�بع بتاأ�صي�ض �لعديد 

من �ملد�ر�ض تاأ�صي�ًصا مبدئيًّا يف خمتلف �أنحاء �لعامل �الإ�صالمي.

ب�صمات  تركو�  �ل�صرعية  �لعلوم  يف  موهوبني  تخريج  يف  �لنظامية  �ملد�ر�ض  �أ�صهمت  وهكذ� 
�الإ�صالمية. �الأمة  تاريخ  يف  م�صيئة 

ثالثًا: الدرا�شات العلمية املعا�شرة التي تناولت رعاية املوهوبني يف العلم ال�شرعي

در��صة  و�أخرى  بطريقة  تناولت  �لتي  �ملعا�صرة  �لدر��صات  من  جمموعة  �لعنو�ن  هذ�  يتناول 
�لنوع  هذ�  ملثل  �لعربية  �ملكتبة  يف  ندرة  جند  �مل�صتمر  �لبحث  خالل  ومن  �ل�صرعي،  �لعلم  يف  �ملوهبة 

�لدر��صات.

الدرا�سة الأولى: در��صة عبد �هلل ترك�صتاين )١٤٢٧-١٤٢٨هـ( بعنو�ن )منهج �لنبي -�صلى �هلل عليه 
و�صلم- يف تربية �ملوهوبني(.

هدفت هذه �لدر��صة �إلى �لتايل:

١-  معرفة �مل�صطلحات �خلا�صة باملوهوبني، و�إبر�ز �خل�صائ�ض و�ل�صمات �لعامة لهم.

٢-  �إبر�ز منهج �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- يف تربية �ملوهوبني.

٣-  و�صع ت�صور مقرتح لتفعيل منهج �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- يف تربية �ملوهوب يف 
�ل�صعودية. �لعربية  باململكة  �لعام  �لتعليم  مد�ر�ض 

�لبيانات  وجمع  و�ملو�قف  �لظو�هر  و�صف  على  �ملعتمد  �لو�صفي  �ملنهج  �لباحث  ��صتعمل  وقد 
�الآتي: �لنحو  على  �لنتائج  �أهم  وجاءت  منها.  �لنتائج  و��صتنباط  وتف�صريها  وحتليلها  عنها، 

��صتقر�ء  �إلى  حتتاج  للموهوبني،  �مل�صرقة  �لنماذج  من  بكثري  يزخر  �ل�صحابة  جمتمع   -١
و�لتاريخ. و�لرت�جم  و�ل�صري  �ل�صنة  كتب  بطون  يف  ملا  وتتبع 

�لفرد  موهبة  منو  يف  بارز  �أثر  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  ع�صر  يف  لالأ�صرة   -٢
و��صتمر�رها.
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فاعلية �الأ�صاليب �لنبوية يف تربية �ملوهوبني ك�صًفا ورعاية.  -٣

ُي�ْصر �الأ�صاليب �لنبوية و�صهولتها يف تربية �ملوهوبني، وهو ما يي�صر تطبيقها يف موؤ�ص�صات   -٤
�لرتبية عموًما.

تربية  يف  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  منهج  تفعيل  �صرورة  يف  �لتو�صيات  �أهم  ومتثلت 
و�لتحقق من كفاياتها لدى  �لتعليمية  �لعام، ومر�جعة حمتوى �لرب�مج  �لتعليم  �ملوهوبني يف مد�ر�ض 
�لطلبة و�إن�صاء �أكادمييات متخ�ص�صة للموهوبني، و�أخرًي� تدريب �ملعلمني ومن يف حكمهم على طرق 

و�أ�صاليبها. �ملوهوبني  رعاية 

الدرا�سة الثانية: در��صة علي عجني )١٤٢٧هـ( بعنو�ن )رعاية �ملوهوبني يف �ل�صنة �لنبوية: �بن عبا�ض 
-ر�صي �هلل عنهما-منوذًجا(.

وقد هدفت �لدر��صة �إلى بيان �أن �لوحي )�لقر�آن و�ل�صنة( م�صدر �أ�صا�ض يف �لعلوم �لرتبوية؛ 
الأنه من عند �هلل، و�هلل هو خالق هذ� �الإن�صان و�أعلم مبا ي�صلحه، و�إظهار �الن�صجام بني كثري مما 
و�تبع  �لدين،  ثو�بت  تنازل عن  �أو  تكلف  �لنبوية من غري  �ل�صنة  �ملعا�صر وبني  �لرتبية  ُيطرح يف علم 
�لباحث �ملنهج �ال�صتقر�ئي لتتبع �الأحاديث و�ملو�قف �لنبوية مع �بن عبا�ض من كتب �حلديث �ل�صريف، 
ثم حللها ودر�صها و�صنفها، و�تبع �لباحث �ملنهج �لنقدي للمو�زنة بني مناهج �لرتبية �ملعا�صرة ومنهج 
�لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- يف رعاية �ملوهوبني وبيان مدى �لتو�فق و�الختالف بينهما، وتو�صل �إلى 

عدة نتائج، من �أهمها:

١-  �أن  �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- ��صتطاع �لك�صف عن موهبة �بن عبا�ض -ر�صي �هلل 
عنهما- من طريق �ملالحظة وقيا�ض �لقدر�ت و�لرت�صيح، فرعاها رعاية خا�صة بعدة و�صائل تربوية 
باإتاحة �لفر�صة البن عبا�ض الإظهار موهبته وتنمية مو�هبه وتكليفه بحل �مل�صكالت و�الإثر�ء ونحوها 

و�لوجد�نية. و�الجتماعية  �لعقلية  �ملوهوب  بذلك حاجات  ملبًيا 

�ملنحة  �بتد�ًء من  �ملوهوبة،  �بن عبا�ض  تكوين �صخ�صية  �أ�صهمت يف  ثمة عدة عو�مل  �أن   -٢
و�ل�صمات  عا�صها  �لتي  �لعلمية  و�لبيئة  رعايته،  ثم  له  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  ودعاء  �الإلهية 

بها. متتع  �لتي  �ل�صخ�صية 
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الدرا�سة الثالثة: در��صة باحارث )٢٠١٣( بعنو�ن )مفاهيم يف �ملوهبة و�الإبد�ع وعالقتهما بالبعد �حل�صاري(.

�لوجهة  من  �حل�صاري  بالبعد  وعالقتهما  و�الإبد�ع  �ملوهبة  ق�صّيتي  بالدر��صة  �لبحث  تناول 
�الإن�صانية  وجماالتهما  بهما،  �ملتعلقة  للمفاهيم  �الإ�صالمي  �لتاأ�صيل  جهة  من  �الإ�صالمية،  �لرتبوية 
�ل�صاملة، �لتي ��صتوعبت قطاعات �حلياة ون�صاطاتها �ملختلفة، مع حديث و��صع عن �صخ�صية �ملبدع، 
�الجتماعية،  �لعو�ئق:  �أهم  عر�ض  �إلى  �إ�صافة  مبوهبته،  �لنهو�ض  وو�صائل  وم�صكالته،  وطبيعته، 
و�لتعليمية، و�القت�صادية، �لتي حتول دون بلوغ �ملوهوبني يف �لوطن �الإ�صالمي قمة عطائهم �الإبد�عي، 
�عتمده  �لذي  �ال�صتنباطي،  �ملنهج  �لبحث  ��صتخدم  �الإ�صالمية.وقد  �حل�صارة  �صرح  لبناء  �ل�صروري 
يف  �لتاريخي  �ملنهج  ��صتخدم  كما  �ل�صرعية،  �لن�صو�ض  من  �الأحكام  ��صتخر�ج  يف  �مل�صلمون  �لعلماء 
�مل�صلمني،  �ملبدعني  من  ل�صتة  وجيزة  ترجمة  مع  تاريخية،  �صخ�صيات  عن  �ملنقوالت  بع�ض  معاجلة 
ممن �أ�صبحت �صريهم يف ذمة �لتاريخ، �إ�صافة �إلى ��صتخد�م �لبحث �ملنهج �لو�صفي لت�صخي�ض و�قع 
من  بعدد  �لبحث  وختم  �لفكري.  عطائهم  منتهى  �ملوهوبني  بلوغ  دون  حتول  �لتي  و�لعو�ئق  �مل�صكالت 

�أهمها: من  كان  �لنتائج 

١- �أن فكرة �الإبد�ع �لتي تقوم على �لتميز و�الإتقان: �أ�صيلة يف نظام �الإ�صالم �لرتبوي لبناء 
�حل�صارة.

٢- �أنها مدعومة بالن�صو�ض �لقر�آنية، و�لتطبيقات �لنبوية.

الدرا�سة الرابعة: در��صة قمر �لدين )٢٠١١( بعنو�ن )�ملوهبة و�لتميز �الأكادميي من منظور �إ�صالمّي(

هدفت �لدر��صة �إلى ت�صليط �ل�صوء على مفهوم �ملوهبة و�لتميز �الأكادميي من منظور �إ�صالمي، 
�لروؤى منها، من خالل فهمه  و��صتنباط  �لن�صو�ض  �لتاريخي يف حتليل  �ملنهج  �لباحث  ��صتخدم  وقد 
وقد  �حلديثة.  �ملر�جع  وبع�ض  �الإ�صالمي  �لرت�ث  م�صادر  على  معتمًد�  �ملادة،  من  ��صتخل�صه  �لذي 

�إلى: �لدر��صة  تو�صلت 

ن ح�صوًر� يف فكر �لعلماء �مل�صلمني. وقد عذو� �ملوهبة و�لتميز  - �أنَّ مفهوم �ملوهبة و�لتميز كوَّ
كالذكاء،  �مل�صطلحات  ببع�ض  �ملوهبة  و�رتباط  �لب�صر،  لدى  �لطبيعي  و�ال�صتعد�د  �الإلهية  �لهبة  �إلى 

ذلك. و�لكيا�صة وغري  و�لفطنة،  �لفهم،  و�صرعة  و�لعبقرية، 

- و�أن للبيئة تاأثرًي� يف �ملوهبة، و�بتكر �لعلماء �مل�صلمون ما يزيد من مقدر�ت �لتفكري و�إمنائه، 
�أن يتحلى بها طالب �لعلم ف�صاًل عن تقدميهم لعدد من �لن�صائح  كما قدمو� يف ذلك �صروًطا يجب 
للطالب ليحوز �لتميز �الأكادميي. كما �أو�صت �لدر��صة باأهمية �الهتمام باملوهبة و�لتميز و�لعناية بها، 

ف�صاًل عن �لرجوع �إلى �لرت�ث �الإ�صالمي ال�صتخال�ض مفاهيم معا�صرة وتاأ�صيلها.
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الدرا�سة اخلام�سة: در��صة بني �لدومي، حممد، ربيع، كوثر)٢٠١٦(  بعنو�ن )تنمية �ملوهبة ورعاية 
�ملوهوبني من منظور �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية(

�لتي قامت بدر��صة تنمية �ملوهبة ورعاية �ملوهوبني من منظور �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية 
و�ل�صنة  �لكرمي  �لقر�آن  �صوء  يف  �الإ�صالم  يف  �ملوهوبني  تربية  م�صاألة  على  �ل�صوء  ت�صليط  خالل  من 
�لنبوية، وتو�صيح منهج �لقر�آن يف �صناعة �ملوهوبني، وتناول �لنماذج من حياة �لر�صول �صلى �هلل عليه 
و�صلم يف رعاية وت�صجيع �ملوهبة و�ملوهوبني، وو�صع ت�صور نظري م�صتنبط من �ل�صريعة �الإ�صالمية يف 
رعاية �ملوهوبني د�خل �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية، وقد تو�صل �لبحث �إلى �أنه من �ملمكن �إيجاد بيئة تعليمية 
م�صجعة على �ملوهبة من خالل ��صتلهام �ملنهج �لقر�آين وتطبيقه يف حياتنا �ليومية، وجت�صيد �ل�صنة 

�لنبوية يف �لعملية �لتعليمية.وقد هدفت �لدر��صة �إلى:

�أواًل: �لتعرف على منهج �لقر�آن و�ل�صنة يف رعاية �ملوهوبني و��صتثمار طاقاتهم وتوجيهها.

ثانًيا: حماولة �إلقاء �ل�صوء على تطبيقات هذ� �ملنهج يف ع�صر �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم.

ثالًثا: �إبر�ز دور �لتعليم �الإ�صالمي �لنابع من �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية و�أقو�ل �ل�صحابة 
�الأمة  بناء  يف  دورنا  على  و�لتاأكيد  �الإن�صانية،  �حل�صارة  بناء  يف  �مل�صلمني  �لرتبية  علماء  و�جتهاد�ت 

�إ�صالمية حقيقية يف �لع�صور �حلديثة. �إبد�عات  �إلى  وتر�صيخ �لعقيدة �ل�صليمة، و�صواًل 

جند �أن �لدر��صات �ل�صابقة ركزت على �هتمام �مل�صلمني باملوهوبني وقد تناولتها من خالل 
�ملنهج �لتاريخي وقد حاولت ��صتق�صاء �الهتمام باملوهوبني و�ملبدعني من خالل �ال�صلوب �لق�ص�صي 
و�لتاريخي منذ عهد �لنبوة مثل در��صة علي عجني )١٤٢٧هـ( ، در��صة عبد �هلل ترك�صتاين )١٤٢٧-
در��صة  مثل  �ال�صالمي  �ملنظور  عرب  و�الإبد�ع  �ملوهبة  مفاهيم  در��صة  تناولت  ودر��صات  ١٤٢٨هـ( 
باحارث )٢٠١٣م( و در��صة قمر �لدين )٢٠١١م( وبح�صب حدود علم �لباحثني مل تتناول �أي در��صة 
حماولة دمج �لتوجهات �لنظرية �حلديثة وتطبيقاتها يف جمال �لعلم �ل�صرعي من �لناحية �لنظرية 

و�لتطبيقية، وتاأتي هذه �لدر��صة ل�صد هذه �لفجوة �لبحثية.



85

خام�ساً: موؤ�سرات مفيدة لكت�ساف الطالب املوهوب يف العلم ال�سرعي:

يح�صن �أن نختم هذ� �ملدخل �لنظري مبجموعة من �ملوؤ�صر�ت �لتي ت�صاعد على حتديد �ملوهوب 
يف �لعلم �ل�صرعي من خالل �لتتبع و�ال�صتقر�ء ل�صفات �ملوهوبني يف �لعلم �ل�صرعي مبوؤ�ص�صات �لتعليم 

�ل�صرعي، وميكن �الإفادة منها يف منوذج �لت�صجيل �أو مرحلة �ملقابلة �ل�صخ�صية:

موؤ�سر املوهبة يف التعليم ال�سرعيم

حفظ �ملتون �لعلمية و�صرعة ��صتظهارها بطالقة يف �صن مبكر.1
حفظ �لقر�آن �لكرمي بقر�ء�ته مبهارة يف �صن مبكر.2
حفظ كتب �حلديث �لنبوي مبهارة وب�صن مبكر.3
�لقدرة على ��صتظهار �أقو�ل �ملذ�هب يف �مل�صائل �لفقهية و�ملقارنة بينها.4
�ل�صرعة يف �لك�صف عن �الألفاظ �للغوية و�مل�صطلحات مبلكة عالية يف �صن مبكر.5
�لتدري�ض �ملبكر لكتب �الإ�صناد �لعايل يف �ملذ�هب و�لقدرة على مناق�صتها و��صتظهارها.6
�الإفتاء �ملبكر يف �لفروع �لفقهية مع �لقدرة على ��صتظهار �أدلتها وتخريجها.7
�مللكة �ل�صعرية يف �لنظم للقو�عد �ل�صرعية و�صرعة ��صتظهارها.8

9
�مَلَلَكة �لعلمية يف ��صــتح�صار م�صــائل �لنو�زل �لفقهية �ملعا�صرة و�لقدرة على �لتكييف �لفقهي 

لها يف �صوء �لقو�عد �الأ�صولية.

10
قــدرة �لطالــب علــى �كت�صــاف طــرق �بتكاريــة يف تقعيــد �لعلــم �ل�صــرعي و�صــرعة ت�صويــره 

ــرعية. ــائل �ل�ص للم�ص
�لقدرة �لعالية على تخريج �أ�صانيد �الأحاديث يف �صن مبكر و��صتظهار رو�تها ودرجاتهم.11

12
�لقــدرة �لعاليــة علــى �لك�صــف عــن �خلالف �لعلمي يف �أبو�ب �لعلوم �ل�صــرعية و�أ�صــبابه ومورده 

وطرق حله و�لرد عليه.
�لنبوغ �لعلمي يف حلقات �لتعليم �ل�صرعي على جميع �الأقر�ن وثناء �ل�صيوخ على �لطالب.13

14
�لنبــوع �لعلمــي يف مقاعــد �لتدري�ــض �جلامعــي علــى جميــع �الأقــر�ن يف �ل�صــنة �لدر��صــية وثنــاء 

�الأ�صــاتذة علــى �لطالــب وح�صولــه علــى �لدرجات �لنهائية يف �صــلم �لتعلم.

15
ــك مــن  ــائل و�مل�صطلحــات ونبوغــه يف ذل ــر للم�ص ــق �لعلمــي �ملبكــر و�لتحري �لدقــة يف �لتحقي

خــالل موؤلفــات وبحــوث 





 : الجزء التطبيقي
ً
ثانيا





الفصل األول

 مكونات أدوات عطاءات العلم

 الكتشاف الطلبة الموهوبين

في العلم الشرعي
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الف�شل االأول: مكونات اأدوات عطاءات العلم

الكت�شاف الطلبة املوهوبني يف العلم ال�شرعي

١- �ختبار �لذكاء �لناجح

٢- مقيا�ض �حلكمة ثالثي �الأبعاد

٣- مقيا�ض �لفاعلية �لذ�تية

١- �ختبار �لذكاء �لناجح

٢- مقيا�ض �حلكمة ثالثي �الأبعاد

٣- مقيا�ض �لفاعلية �لذ�تية
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مقدمة

منوذج )عطاءات العلم( يف اكت�شاف الطلبة املوهوبني يف العلم ال�شرعي

�أمانها ورقيها، كان  و�صر  �أغلى م�صدر لالأمة فهم م�صتقبلها  �ملوهوبني هم  �لطلبة  �أنَّ  مبا 
�إلى  يرمي  برنامج  �أو  الأي م�صروع  �لطبيعي  �ملدخل  و�لتعرف عليهم هو  �ملوهوبني  �لطلبة  �لك�صف عن 
رعايتهم و�إطالق طاقاتهم، وهو �الأمر �ملهم �لذي يرتتب عليه �تخاذ قر�ر�ت قد يكون لها �آثار خطرية، 

وي�صنف مبوجبها طالب ما على �أنه موهوب، وي�صنف �آخر على �أنه غري موهوب.

ة، لي�صت وليدة �ليوم،  �إنَّ فكرَة �كت�صاف �ملو�هب وما ينتج عن ذلك من خري للمجتمع كافَّ
ع �أحد�ثها  ا حينما نتتبَّ ابقة، وما ق�ص�ض �لقر�آن �لكرمي ببعيدة عنَّ بل �إنها موجودة يف تاريخ �الأمم �ل�صَّ
ُح ِمِنّي  برويَّة ومتعن، فقد قال �هلل -تعالى- يف ق�صة مو�صى -عليه �ل�صالم-: {َو�أَِخي َهاُروُن ُهَو �أَْف�صَ

ُبوِن} ٣٤ �لق�ص�ض. ْن ُيَكِذّ ُقِني �إِيِنّ �أََخاُف �أَ ِدّ ْر�ِصْلُه َمِعَي ِرْدًء� ُي�صَ ِل�َصانًا َفاأَ

الم- �ملوهبة �لكامنة يف �أخيه هارون، و�أنه �أْقدر منه  لقد �أدرك كليم �هلل مو�صى -عليه �ل�صَّ
�إقناًعا، يقول �بن كثري �صارًحا �الآية، �أي: »�ْجَعْلُه َمِعي ُمِعيًنا  على �إبالغ �لفكرة باأ�صلوب و��صح و�أكرث 
ُح ِمِنّي ل�صاًنا، و�أبلغ بياًنا« )تف�صري  ِورْدًء� َوَوِزيًر� ُي�َصاِعُدين َوُيِعيُنني على �أََد�ء ِر�َصاَلِتك �إَِلْيهم، َفاإِنُه �أَْف�صَ

�لقر�آن �لعظيم، جزء ٣(.

�أخيه هارون -عليه  ر موهبة  ُي�صخِّ �أن  الم-  لقد حاول �صيدنا مو�صى بن عمر�ن -عليه �ل�صَّ
وُن�صرة �حلق. الم- خلدمة دين �هلل  �ل�صَّ

ولقد عنيت �ل�صنة �لنبوية باملوهوبني وطرق رعايتهم وو�صائل توجيههم لت�صخري طاقاتهم 
وقدر�تهم يف حتقيق ذ�تهم �أواًل ثم خلدمة �أمتهم ودينهم ثانًيا.

وي�صنف  مهار�تهم،  �ض  ويتفرَّ �أ�صحابه،  ير�قب  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  كان  فقد 
قدر�تهم ومو�هبهم مبا يخدم �لر�صالة �ل�صماوية و�لدعوة �إلى �هلل تعالى، فبعد �أن الحظ �لنبي -�صلى 
�هلل عليه و�صلم- ُقدر�ت زيد -ر�صي هلل عنه- يف �حلفظ و�لتعلُّم حاول �أن يجعل زيًد� ي�صتغل �إمكانياته 
وطاقاته ��صتغالاًل �إيجابيًّا، فطلب منه تعلُّم �للُّغة �لعربية لتكون له ب�صمة خالدة يف تاريخ �الإ�صالم، �إذ 

كان ياأمره -�صلى �هلل عليه و�صلم- بالكتابة �إلى �ليهود. )خلوي،٢٠١٤(.

وكانت �خلطوة �لتالية هي توظيف تلك �لقدر�ت و�ملهار�ت يف خدمة �لق�صية وخدمة �لدعوة 
ون�صرة �لدين ونفع �لنا�ض و�الأمة، و�إال فما قيمة �ملوهبة �إذ� مل ت�صتغل؟ وما فائدة �لعبقرية �إذ� مل ينتفع 
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بها؟ فجعل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم خالًد� قائًد� للجيو�ض، ومعاًذ� معلًما للفقه، وكذ� �بن م�صعود، 
�ء، وبالاًل موؤذًنا، وم�صعب بن عمري د�عًيا، وح�صان بن ثابت �صاعًر�. وهكذ�  و�أَُبّي بن كعب من �أكرب �لُقرَّ

كل �إن�صان يف مكانه �لالئق به فنفع �هلل بهم جميًعا.

و�ل�صنة،  �لكتاب  �أ�صله يف  �أمًر� جاء  �ل�صرعي  �لعلم  �ملوهوبني يف  �لطالب  �كت�صاف  ولكون 
فاإنه من �الأهمية �الإفادة من نتاج �لعقل �لب�صري يف جمال �ملوهبة وتوظيفه يف جمال �لعلم �ل�صرعي، 
 ,1985 ,1984 ,Sternberg( وهو ما �عتنت به هذه �لدر��صة، فقد �ختارت ما عر�صه �صترينبريغ
�لناجح(،   )�لذكاء  نظرية  با�صم  تعرف  �لتي  �لثالثي  �لذكاء  نظرية  عن   )2005  ,2000  ,1999
ف باأنه جمموعة من �لقدر�ت �لالزمة لتحقيق �لنجاح يف �حلياة، و�لفرد يحددها  فالذكاء �لناجح ُيَعرَّ
�صمن �صياقه �الجتماعي �أو �لثقايف، �إ�صافة �إلى ذلك فاإن هذ� �لذكاء يت�صمن �ملو�زنة بني  �لقدر�ت 
�ملوهوبني  �لطالب  تختار الكت�صاف  �لدر��صة  و�لعملية(، وهذ� ما جعل  و�الإبد�عية  �لثالث )�لتحليلية 
يحتاج  �ل�صرعية  �لعلوم  فمحتوى  �ل�صرعي،  �لعلم  لطالب  �ملهمة  �لقدر�ت  تالم�ض  الأنها  �لنظرية  هذه 
�إلى �لقدر�ت �لتحليلية و�لقدر�ت �الإبد�عية و�لقدر�ت �لعملية؛ ليتو�زن طالب �لعلم �ل�صرعي يف بنائه 
�لذهني، ثم ي�صتفيد من �ملعارف و�لعلوم �لتي يح�صلها يف و�قع جمتمعه �لذي يعي�صه، خا�صة و�أن جمال 
�لعلوم �ل�صرعية يف و�قع �ليوم ما ز�ل مقت�صًر� يف �أغلب بر�جمه على �حلفظ، و�حلفظ و�إن كان مهارًة 
مهمة فاإنها بحاجة �إلى �أخو�تها �الأخرى، كمهارة �لفهم و�لتحليل و�لرتكيب و�لنقد و�ملقارنة وغريها، 
وهو ما ت�صهم هذه �لنظرية �ملختارة يف حتقيقه، حيث تت�صمن �لقدر�ت �لثالث �لرئي�صة �لعديد من 
�ملهار�ت �لتي تندرج حتتها، و�لتي مبجموعها ميكن تكوين �مللكة �لذهنية �لعلمية �ملتعدية �لنفع، وهو ما 

يطمح له كل موهوب يف �لعلوم �ل�صرعية )�لقا�صي، ٢٠١٥(.

ومن هناك كان تعريف �ملوهوب يف �لعلم �ل�صرعي �ملختار لهذه �لدر��صة:

�لتو�زن �جليد بني  �إيجاد  بالقدرة على  ويتمتع  �لذي لديه فاعلية ذ�تية،  �لطالب  هو ذلك 
�لقدر�ت �لعقلية �لثالث: و�أولها: �لقدرة �لعقلية �لتحليلية �لتي تت�صمن حفظه للن�صو�ض �ل�صرعية وفهم 
و�إ�صافاته  �جلديدة  �ل�صرعية  ��صتنباطاته  تت�صمن  �لتي  �الإبد�عية  �لعقلية  �لقدرة  وثانيها:  مر�د�تها، 
تت�صمن  �لتى  �لعملية  �لعقلية  �لقدرة  وثالثها:   ، �لن�صو�ض  فهم  خالل  من  �ل�صرعي  للمجال  �لعلمية 

�إ�صقاطه للن�صو�ض على �ملو�قع �ملعا�ض و�إدر�ك ماآالتها، مع �متالكه �حلكمة يف �لتعامل مع و�قعه.
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الف�شل االأول: مكونات اأدوات عطاءات العلم الكت�شاف الطلبة املوهوبني يف العلم 
ال�شرعي

تبنَّت عطاء�ت �لعلم منوذًجا �صاماًل للتعرف على �لطالب �ملوهوبني يف �لعلم �ل�صرعي، �إذ 
�لتايل  �لذ�تية. و�ل�صكل  �لناجح، و�حلكمة، و�لفاعلية  �لذكاء  �أ�صا�صية، هي:  يتكون من ثالثة مكونات 

�لنموذج: يلخ�ض 

 املجهود واملثابرة،
واملباداأة

 القدرات التحليلية،
والإبداعية والعملية

�شكل )١(: منوذج »عطاءات العلم« للك�شف عن الطالب املوهوبني يف العلم ال�شرعي

   املقابلة ال�سخ�سية

التحقق من املعرفة ال�سرعية، القدرات العقلية، وال�سمات ال�سخ�سية

الذكاء الناجح

الفاعلــيــة الذاتــيـــةالــحـــكــمـــــــة

 اجلوانب املعرفية
والنا�سئة والنفعالية

ملا  �لقارئ مدركًا  �أكرث تف�صياًل، ومبا يجعل  ب�صكل  �لنموذج  يلي عر�ض ملكونات هذ�  فيما 
و�جتاه: ومهارة  معرفة  من  يحتويه 

١- اختبار الذكاء الناجح :

ا �إلى �أعمال �صترينبريغ عن �لذكاء �لناجح، و�الختبار�ت  ي�صتند هذ� �لنموذج ��صتناًد� �أ�صا�صيًّ
 ,1985  ,Sternberg( �ملوهبة  عن  للك�صف  �لعقلية  �لقدر�ت  لقيا�ض  ورفاقه  �صترينبريغ  طورها  �لتي 

 .(2005 ,1999

مقايي�ض  بناء  جمال  يف  وخا�صة  عام،  ب�صكل  بالذكاء  �ملتعلق  �لرتبوي  �الأدب  ُروجع  وقد 
�لذكاء و�الطالع على �ملفاهيم �خلا�صة بالذكاء ومفهوم �لذكاء �لناجح، مثل مقيا�ض �لقدر�ت �لثالث 
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للبيئة �الأردنية )�أبو  �لناجح  �لناجح  )�لعنزي،٢٠١٦(، ومقيا�ض �لذكاء  ل�صترينربغ، وبطارية �لذكاء 
�الأدب  هذ�  مر�جعات  �صوء  ويف  )غامن،٢٠١٥(،  �لناجح  �لذكاء  بطارية  وكذلك    ،)٢٠٠٦ جادو�، 
للمرحلة  �لناجح  �لذكاء  �ختبار  تطوير  �أُعيد  َل عليها  ُح�صِ �لتي  و�لبيانات  للمعلومات  وَوفًقا  �لنظري، 

)غامن،٢٠١٥(. جمال  �أمين  �لدكتور  َره  طوَّ �لذي  و�جلامعة  �لثانوية 

ف نظرية �لذكاء �لناجح باأنها: »جمموعة من �لقدر�ت �لتي تلزم لتحقيق �لنجاح يف  وُتعرَّ
�حلياة، و�لفرد هو �لذي يحددها �صمن �صياقه �الجتماعي �أو �لثقايف«،  وتتمثل �لقدر�ت �لعقلية �لثالث 

يف نظرية �لذكاء �لناجح )١٩٨٥م، ١٩٨٨م، ١٩٩٦م، ١٩٩٩م، ٢٠٠٥م( يف �لتايل:

�لتقليدية،  �لذكاء  باختبار�ت  تقا�ض  �لتي  �الأكادميية  �لقدرة  وهي  �لتحليلية:  �لقدر�ت   -
وتتعلق بالتحليل و�لتقييم و�حلكم و�ملقارنة و�ملقابلة و�ال�صتقر�ء و�لتذكر. وتظهر هذه 
�لقدر�ت يف �لتفكري �ملنطقي و�لتربيري يف �أثناء ممار�صتها يف ن�صاطات مثل �لنقا�صات، 

�أو �حل�صابية.  و�لبحوث وحّل �مل�صائل �لريا�صية 

-  �لقدر�ت �الإبد�عية وتتمثل يف �لقدرة على توليد �الأفكار �جلديدة، و�إبد�ع �أ�صياء جديدة 
�ل�صوء  ت�صلط  �لتي  �مل�صكالت  من  جيًد�  تقييًما  ُتقيَّم  �لقدر�ت  هذه  ومثل  وت�صميمها، 
و�الهتمام  للم�صكالت  حلول  و�إيجاد  �الأ�صالة  مع  �لتكيف  على  �لفرد  قدرة  مدى  على 

بالتفا�صيل. 

-  �لقدر�ت �لعملية وتتمثل يف �لقدرة على و�صع �لقدر�ت مو�صع �لتنفيذ يف �لعامل �حلقيقي، 
ومو�جهة �مل�صكالت �لتي تو�جه �لنا�ض يف �حلياة �ليومية، مثلما يحدث يف �أثناء معامالت 
�لتحليلية  �لقدر�ت  تطبيق  على  �لقدرة  باأنها  عنها  �لتعبري  وميكن  ومعي�صتهم،  �لنا�ض 

و�الإبد�عية يف �ملو�قف �ليومية بنجاح.

�ل�صنو�ت  يف  بروًز�  �الأكرث  �لنظرية  جعلتها  �أ�ص�ض  على  �لناجح  �لذكاء  نظرية  بنيت  وقد 
�لتايل: �الأ�ص�ض  تلك  �أهم  ومن  �الأخرية، 

تركيزها على �لقدر�ت �لعملية و�ل�صعوبات �لتي تو�جه �ملرء يف حياته �لعملية.  -

�البتعاد عن ح�صر �ملوهبة يف �لفئة �لقليلة �لتي جتتاز �ختبار�ت �لذكاء.  -

�لنظرة �لو��صعة ال�صرت�تيجيات �حللول �لذكية وحل �مل�صكالت �ملرتبطة باملجتمع.  -

يف  �لطالب  ��صتهدف  �لذي   )STAT( �ختباَر  وزمالوؤه  هو   �صترينبريغ  وقنن  م  �صمَّ وقد 
يت هذه �لنظرية الأنها توؤ�ص�ض للقدر�ت �الأ�صا�صية لطالب �لعلم  �ملرحلتني �لثانوية و�جلامعية، وقد ُتُبنِّ
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�ل�صرعي، �لذي يحتاج �إلى مهار�ت �لتحليل و�لتقييم و�ملقارنة بعد حفظ �لن�صو�ض وفهمها، ثم �لتمكن 
من �إيجاد حلول مل�صكالت ع�صره، �لتي تو�جه �أهل زمانه وهو ما ي�صمى بفقه �لنو�زل.

وفيما يلي و�سف مف�سل لبطارية اختبارات الذكاء الناجح يف الدرا�سة احلالية

تقي�ض  �ختبار�ت  ثالثة  من  �حلالية  �لدر��صة  يف  �لناجح  �لذكاء  �ختبار�ت  بطارية  تتكون 
�ملكونة  �أنها  يفرت�ض  �لعملية(،  و�لقدرة  �الإبد�عية،  و�لقدرة  �لتحليلية،  )�لقدرة  رئي�صة  قدر�ت  ثالث 
للذكاء �لناجح، ويتفرع عن كل قدرة رئي�صة ثالث قدر�ت فرعية )لفظية، وعددية، و�صكلية( لي�صبح 

�لتايل:  �لنحو  على  نعر�صها  �ختبار�ت  للبطارية )٩(  �ملكونة  �الختبار�ت  عدد 

اختبارات القدرة التحليلية، وت�ستمل على التايل:  -١

فهم  منها  بع�ٍض  يف  يطلب  فقر�ت  عن  عبارة  لفظي:   - حتليلي  �ختبار    )١-١(
لل�صياق، كما يتطلب بع�صها �الآخر  �صياق �جلملة، و�ختيار �لكلمة �ملنا�صبة 
من �لفقر�ت ��صتنتاج �لكلمة �ملنا�صبة من خالل حتليل �لفقرة لغويًّا، وقد 
ُروعي �أن تعربِّ �لفقر�ت عن �ملكونات �الأ�صا�صية للقدرة �لتحليلية )ما ور�ء 
�ملعرفة(، وجاءت �ختبار�ت  �كت�صاب  �الأد�ء، ومكونات  �ملكونات، ومكونات 

�لقدرة يف )٧( فقر�ت بنظام �الختيار من متعدد. هذه 

�ختبار حتليلي- عددي: عبارة عن �صال�صل �أعد�د، كل �صل�صلة مرتبة َوْفًقا   )١-٢(
�أن  �لطالب  وعلى  رقم،  نهايتها  ويف  قاعدة،  من  �أكرث  �أو  معينة  لقاعدة 
ا على بع�ض �الألغاز  ي�صتنتج هذ� �لرقم �لذي ُيكِمل �ل�صل�صلة، كما يحتوي �أي�صً
�إلى  �لتو�صل  قبل  �لريا�صية  �لعبارة  حتليل  حلُّها  يتطلب  و�لتي  �لريا�صية، 

�الختيار من متعدد. بنظام  �الختبار يف )٧( فقر�ت  �حلل، وجاء هذ� 

�ختبار حتليلي- �صكلي: عبارة عن م�صفوفات، كل م�صفوفة تتكون من ثالثة   )١-٣(
�أ�صكال، �ثنني يف �ل�صف �الأعلى، وو�حد يف �ل�صف �الأدنى، وعلى �لطالب �أن 
�أن يو�صع يف �ملربع  ي�صتنتج �ل�صكل �لر�بع من بني عدة بد�ئل و�لذي يجب 
�ل�صف  على  ويطبقها  �الأعلى،  �ل�صف  قاعدة  �لطالب  في�صتنتج  �خلايل، 
�الأدنى مع تغيري �ل�صكل، كما يحتوي هذ� �الختبار على بع�ض �الأ�صكال �لتي 
�إلى �صكل منا�صب، وجاء هذ� �الختبار يف )٧(  �إلى تركيب؛ لي�صل  حتتاج 

فقر�ت بنظام �الختيار من متعدد.
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اختبارات القدرة الإبداعية: وت�ستمل على:  -٢

تقدم  �لفرعي  �الختبار  هذ�  من  فقرة  كل  يف  لفظي:  �إبد�عي-  �ختبار   )٢-١(
�ل�صوؤ�ل ثالث كلمات حتتها خط، وهناك  �أ�صئلة، بحيث يوجد يف  للطالب 
عالقة معينة بني �لكلمة �الأولى و�لثانية. وعلى �لطالب �ختيار �لكلمة �لتي 
تتفق مع �لكلمة �لثالثة بنف�ض �لعالقة بني �لكلمة �الأولى و�لثانية، علًما �أنَّ كل 
�لعبارة.  �فرت��ض �صحة هذه  وعليك  �فرت��صية،  �صوؤ�ل يحتوي على عبارة 
ر جيًد� يف �لعبارة �لتي قد تكون �صحيحة يف بع�ض �الأحيان �أو ال، ثم �خرت  فكِّ
�لكلمة �لتي تتنا�صب مع �لكلمة �لثالثة �لتي حتتها خط بنف�ض �لكيفية �لتي 
�الختبار يف )٧( فقر�ت  و�لثانية، وجاء هذ�  �الأولى  �لكلمتان  فيها  �تفقت 

بنظام �الختيار من متعدد.

تقدم  �لفرعي  �الختبار  هذ�  من  فقرة  كل  يف  عددي:  �إبد�عي-  �ختبار   )٢-٢(
معينة.  بطريقة  فيها  �الأرقام  تتو�فق  �لتالية  �مل�صائل  من  م�صاألة  للطالب 
و�لبيانات �ملوجودة حتت ذلك �ملربع تتيح لك طريقة �أخرى لكي ُتكِمل بها 
متعدد. من  �الختيار  بنظام  فقر�ت   )٧( يف  �الختبار  هذ�  وجاء  �الأرقام، 

تقدم  �لفرعي  �الختبار  هذ�  من  فقرة  كل  يف  �صكلّي:  �إبد�عّي-  �ختبار   )٢-٣(
للطالب جمموعة من �الأ�صكال ويطلب من �لطالب �إيجاد �أكرب عدد ممكن 
من �الأ�صكال تت�صمن حتوياًل �أو �أكرث، كما يقدم للطالب �صكل ب�صيط وُيطلب 
�الختبار  هذ�  وجاء  ة،  �ملَُعربِّ �لر�صومات  من  ممكن  عدٍد  �أكرب  �إيجاد  منه 

�أي�صًا. فقر�ت  �صبع  متعدد يف  �الختيار من  بنظام 

اختبارات القدرة العملية: وت�ستمل على:  -٣

ويقدم  حياتية،  مو�قف  يف  �لتفكري  يتطلب  �ختبار  لفظي:  عملي-  �ختبار   )٣-١(
�أن  ميكن  م�صكلة  على  حتتوي  �لتي  �حلياتية  �ملو�قف  من  جمموعة  للطالب 
تو�جهه يف حياته، وعلى �لطالب �أن يختار حالًّ لهذه �مل�صكلة من بني �لبد�ئل 

�الختيار من متعدد. بنظام  �الختبار يف )٧( فقر�ت  �ملعطاة، وجاء هذ� 

�ختبار عملّي- عددّي: �ختبار �لريا�صيات يف �حلياة �ليومية، فيعر�ض على   )٣-٢(
�لطالب �صيناريوهات تتطلب ��صتخد�م �لريا�صيات يف �حلياة �ليومية )ِمْثُل 
�صر�ء جو�ل �أو �إمكانية ت�صليحه(، وعلى �لطالب �أن يختار حالًّ لهذه �مل�صكلة 
من بني �لبد�ئل �ملعطاة، بناء على تلك �ل�صيناريوهات، وجاء هذ� �الختبار 

يف )٧( فقر�ت بنظام �الختيار من متعدد.
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تقدم  وفيه  م�صلك،  �أو  طريق  تخطيط  عن  عبارة  �صكلي:  عملي-  �ختبار   )٣-٣(
ويجب  ومدينة(،  ه،  متنزَّ حديقة،  )ِمْثُل:  ما  ملنطقة  خريطة  �لطالب  �إلى 
�إلى مكان ما  للو�صول  �أن يجتاز �ملنطقة من خالل �خلريطة  على �لطالب 
يف �خلريطة من �أق�صر طريق، وجاء هذ� �الختبار يف )٧( فقر�ت بنظام 

متعدد. من  �الختيار 

2-  مقيا�س الـحكمة ثالثي االأبعاد:

معرفية،  موؤ�صر�ت:  ثالثة  له  كامًنا  ُمَتَغرًي�  ب�صفته  �حلكمة  مفهوم  حول  �ملقيا�ض  يتمحور 
تاأملية، و�نفعالية. �ختبار �حلكمة ثالثي �الأبعاد هو ��صتبيان تقرير ذ�تي، يتكون من )١٤( بنًد� للمعريف، 
)١٢( للبعد �لتاأملي، و)١٣( فقرة للبعد �النفعايل للحكمة. وهو �ختبار يتميز بالثبات و�ل�صدق وُيعترب 

مقيا�ًصا و�عًد� للحكمة �لكامنة ب�صكل عام.

حتقيق  باجتاه  �لقيم  تتخللها  �لتي  �ل�صمنية  �ملعرفة  “تطبيق  باأنها  �حلكمة  �صترينربغ  ف  ُيعرِّ
�ل�صالح �لعام، من خالل �إيجاد تو�زن بني �الأبعاد )�أ( �الجتماعية )ب( �ل�صخ�صية )ج( �لعالقات فوق 
�ل�صخ�صية، من �أجل حتقيق تو�زن بني �لتكيف مع �لبيئات �لقائمة، وت�صكيل �لبيئات �ملوجودة، و�ختيار 

    .)Sternberg 1998:347( ”بيئات جديدة

 ،Reflective تاأملي  وبعد   ،  Cognitive معريف  ُبْعٍد  على  �حلكمة  تعريفات  معظم  وحتتوي 
ُف �حلكمة باأنها: »تكامل لالأبعاد �ملعرفية، و�لتاأملية،  وبعد �نفعايل Affective. يف هذه �لدر��صة، ُتَعرَّ
و�النفعالية ��صتناًد� �إلى �أعمال« )Clayton & Birren, 1980(. يظهر هذ� �لتعريف �الأ�صا�صي للحكمة 
 Levitt 1999; Manheimer, 1992;( تو�فقًا مع �أو�صاف �أكرث �لنظريات �حلديثة و�لقدمية للحكمة

.)Sternberg 1990b, 1998

�الأهميِة  َفْهَم  يعني  �لذي  �حلياة،  فهم  على  �لطالب  قدرة  �إلى  للحكمة  �ملعريف  �لُبعد  وي�صري 
 Ardelt( و�الجتماعية  �ل�صخ�صية  بالعالقات  يتعلق  فيما  خا�صة  و�الأحد�ث،  للظو�هر  �لعميق  و�ملعنى 
 2000; Blanchard� Fields and Norris 1995; Chandler and Holliday 1990; Kekes

�لب�صرية،  Sternberg 1990 ;1983(.   وهذ� ي�صمل �ملعرفة باجلو�نب �الإيجابية و�ل�صلبية للطبيعة 

و�حلدود �ملالزمة للمعرفة، و�جلو�نب غري �لقابلة للتنبوؤ يف �حلياة وحاالت عدم �ليقني. و�لفقر�ت �لتي 
�أو ظاهرة فهًما  ن �ملعريف للحكمة تت�صمن تقييَم قدرِة �الأفر�ِد ورغبتهم يف فهم حالة  �إلى �ملكوِّ تنتمي 

�الإن�صان و�حلياة ب�صكل عام.  �لذي يكتنف طبيعة  بالغمو�ض  �لنا�ض  كاماًل، ف�صاًل عن معرفة 
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�لبعد �لتاأملي هو متطلب قبلي لتطور �لبعد �ملعريف للحكمة. وي�صبح �لفهُم �لعميُق للحياة ممكًنا 
فقط �إذ� ��صتطاع �ل�صخ�ض �إدر�ك �لو�قع كما هو دون �أي ت�صوهات جوهرية. وللقيام بذلك، يحتاج �ملرء 
كثرية  خمتلفة  روؤى  خالل  من  و�الأحد�ث  �لظو�هر  يف  يبحث  �لذي  �لتاأملي  �لتفكري  يف  �النخر�ط  �إلى 
لتطوير وعي وتب�صر ذ�تي باالأحد�ث و�لوقائع. هذه �ملمار�صة ُتَقلُِّل تدريجيًّا من متركز �ملرء حول ذ�ته، 
Chan�( لالأ�صياء �حلقيقية  �لطبيعة  عن  �لفرد  ��صتب�صار�ت  من  تزيد  فاإنها  �لذ�تية،  من  ُتَقلُِّل   وكما 
 dler & Holliday 1990; Clayton 1982; Csikszentmihalyi & Rathunde 1990; Kramer

.)1990; Orwoll & Achenbaum 1993; Rathunde 1995; Taranto 1989

�أما بنود �لبعد �النفعايل للحكمة فيقيم وجود �مل�صاعر �الإيجابية و�ل�صلوك جتاه �الآخرين، 
مثل �مل�صاعر و�أفعال �لتعاطف و�لرت�حم، وغياب �لعو�طف و�ل�صلوكيات �ل�صلبية جتاه �الآخرين.

ا.  �أي�صً ا  لي�صت متطابقة نظريًّ لكنها  �لبع�ض،  بع�صها  لي�صت م�صتقلة عن  �لثالثة  �الأبعاد  هذه 
على �صبيل �ملثال، يختلف �لفهم �لعميق للو�قع )�لبعد �ملعريف( متاًما عن �ل�صعور بالتعاطف، و�لر�أفة 
باالآخرين )�لبعد �لعاطفي(. ومع ذلك، يجب �أن تكون �الأبعاد �لثالثة حا�صرة يف ذ�ت �لوقت لدى �لفرد 

  .)Clayton and Birren 1980( حتى يعد حكيًما

3- مقيا�س الفاعلية الذاتية:

 ،)Sheerer et. al, 1982( و�آخرون  �صري�ر  �إعد�د  من  �الأ�صلية  ن�صخته  يف  �ملقيا�ض  هذ� 
و�إمنا  �صلوك حمدد،  �أو  ترتبط مبوقف  ال  �لتي  �لذ�تية،  للفاعلية  �لعامة  �لتوقعات  تقييم  �إلى  ويهدف 
تغطي  بنًد�  �ملقيا�ض من )١٧(  ويتكون  لل�صلوك،  �لناجح  �الأد�ء  على  قدرته  �لفرد يف  باعتقاد  ترتبط 
جو�نب فاعلية �لذ�ت من �لرغبة يف �بتد�ء �ل�صلوك “ �ملبادرة “ Initiative، و�لر�صا عن بذل �ملجهود 

 .Persistence  “ �ملثابرة   “ �ل�صغوط  Effort و�ملثابرة يف مو�جهة   “ “ �ملجهود  �ل�صلوك  �إكمال  يف 

يطورها  �لتي  �ملعتقد�ت  ا  �أي�صً ولكنها  فقط  طالب  قدرة  تقدير  لي�صت  �لذ�تية  و�لفاعلية 
�لطالب بخ�صو�ض قدرته الإكمال �ملهمة بنجاح، وتطور �لفاعلية �لذ�تية للعالقة �لوثيقة �لثالثية بني 
�لبيئة و�صمات �ل�صخ�صية و�ل�صلوك �إذ توؤثر �لفاعلية �لذ�تية يف �إكمال �ملهمة و�إجر�ء �لعمل �أو �مل�صاركة 
بن�صاط، ويرتبط هذ� �لفهم للفاعلية �لذ�تية مع قدرة �لطالب الإكمال �ملهمة. )�لن�صاوي، ٢٠٠٦م(.

وتعدُّ �لفاعلية �لذ�تية من �لعو�مل �ملهمة �ملف�صرة ل�صلوك �لطالب، فالطالب يوؤدي �الأعمال 
لبذل  يدفعه  ما  وهو  �ملختلفة،  �جلو�نب  يف  ميتلكها  �لتي  قدر�ته  عن  معتقد�ته  �إلى  ��صتناًد�  �ملختلفة 

�الأف�صل )بقيعي، وهما�ض، ٢٠١٥م(. �مل�صتوى  �إلى  �لعمل و�لو�صول  �ملنا�صبة الأد�ء  �جلهود 
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وقد ظهر مفهوم �لفاعلية �لذ�تية �صمن �لنظرية �ملعرفية �الجتماعية فذكر )باندور�( �أن 
معتقد�ت �لطالب �ملرتبطة بقدرته على �أد�ء عمل معني توؤثر يف كيفية �أد�ئه لذلك �لعمل، فالطريقة 
ن معتقد�ت �لطالب  ُتَكوِّ �إذ  توؤثر يف �لكيفية �لتي يت�صرف بها،  �لتي يفكر ويعتقد وي�صعر بها �لطالب 
�ملفتاح �لرئي�ض للقوى �ملحركة ل�صلوكه، �إذ يعمل لتف�صري �إجناز�ته �عتماًد� على �لقدر�ت �لتي يعتقد �أنه 
ميتلكها، وهذ� ما يجعله يبذل ق�صارى جهده لتحقيق �لنجاح يف �ملهمة �لتي يوؤديها )�أرنوط، ٢٠١٥م(.

يرى باندور� �أنَّ هناك �أربعة م�صادر توؤثر على فعالية �لذ�ت لدى �لطالب وهي: �إجناز�ت 
�الأد�ء �أو خرب�ت �لتمكن )جتارب �لطالب وخرب�ته �ملبا�صرة(؛ �خلرب�ت �لبديلة )�إمكانية قيام �لطالب 
باأعمال و�صلوكيات متعددة عندما يالحظ �أن من ي�صبهونه قادرون على �لقيام بها(؛ و�الإقناع �للفظي 
)�حلديث عن �خلرب�ت �ملتعلقة باالآخرين بهدف �الإقناع و�إك�صاب �لطالب �لرتغيب يف �الأد�ء �أو �لعمل 
�أثناء �أد�ئه ملهمة ما(؛ و�ال�صتثارة �النفعالية ) قدرة �لطالب على �لتحكم يف  و�لتاأثري على �صلوكه يف 
حاالت �لقلق و�ل�صغوط �لنف�صية و�ال�صت�صارة و�الإجهاد وما ترتكه من �أثر يف معتقد�ت فاعلة للذ�ت( 

)�ل�صيد، �أبو �لوفا، ٢٠١٥م، �ض٦٢-٦٣(. 





الفصل الثاني

مؤشرات صدق
بطارية االختبارات وثباتها 
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الف�شل الثاين: موؤ�شرات �شدق بطارية االختبارات وثباتها

بطارية اختبارات الذكاء الناجح

ر �ختبار �لذكاء �لناجح successful Inteligence  بناء  الختبار يف �سورته الأ�سلية: ُطوِّ
 ،)Sterngberg Triarchic Test- Modified-level H( على �ختبار �صترينربغ �لثالثي للقدر�ت �ملعدل
�لذي يتكون من ت�صعة �ختبار�ت فرعية، من نوع �الختيار من متعدد، تقي�ض �لقدر�ت �لتحليلية و�الإبد�عية 

و�لعملية، بحيث ُتقا�ض كلُّ قدرة من هذه �لقدر�ت يف �ختبار�ت )لفظية وكمية و�صكلية(. 

�شدق االختبار يف �شورته االأ�شلية وثباته

مع  �الختبار  معامالت  ُح�صبْت  فقد  �لتالزمي،  �ل�صدق  خالل  من  �الختبار  �صدق  من  ق  قِّ حُتُ
�جلزء  مع   )٠،٥( �الرتباط  معامالت  وكانت  �لناقد،  للتفكري  جال�صر  �ختبار  مثل  �ختبار�ت،  عدة 
�لتحليلي و)٠،٥٣( مع �جلزء �الإبد�عي، و)٠،٣٢( مع �جلزء �لعملي وجميع هذه �ملعامالت د�لة عند 
م�صتوى )P>0.01(، وكذلك ُح�صبت معامالت �الختبار مع �ختبار �ملفاهيم �الإتقاين، وكانت معامالت 
�لعملي،  �الإبد�عي، و)٢١،٠( مع �جلزء  �لتحليلي، و)٤٣،٠( مع �جلزء  �الرتباط )٠،٤٩( مع �جلزء 

.)P>0.01( د�لة عند م�صتوى �ملعامالت  وجميع هذه 

�أما ثبات �الختبار يف فقر�ته �الأ�صلية فقد �أ�صار �صترينربغ و�آخرون �أنَّ �الختبار يتمتع بثبات 
�جلزء  لفقر�ت   )٠،٦٣( �لثبات  معامالت  وكانت  متعدد،  من  �الختيار  فقر�ت  يف  �لد�خلي  �الت�صاق 
�لتحليلي و)٠،٦٢( لفقر�ت �جلزء �الإبد�عي و)٠،٤٨( لفقر�ت �جلزء �لعملي، وهي موؤ�صر�ت ُتعدُّ جيدة 

يف مثل هذ� �لنوع من �الختبار�ت.

بطارية اختبار الذكاء الناجح لطالب املرحلة الثانوية واجلامعية الن�شخة امل�شرية 

�ختبار�ت  ثالثة  من  تتكون  �لبطارية  باأنَّ  ذكر  وقد  غامن،  جمال  �أمين  �لدكتور  �إعد�د  من 
�لعملية(، ويفرت�ض  و�لقدرة  �الإبد�عية،  و�لقدرة  �لتحليلية،  رئي�صة )�لقدرة  تقي�ض ثالث قدر�ت  رئي�صة 
�أنها �ملكونة للذكاء �لناجح، ويتفرع عن كل قدرة رئي�صة ثالث قدر�ت فرعية )لفظية، وعددية، و�صكلية(، 
لي�صبح عدد �الختبار�ت �ملكونة للبطارية )٩( �ختبار�ت هي: )�ختبار حتليلّي - لفظي، و�ختبار حتليلّي- 
عددّي، و�ختبار حتليلّي- �صكلّي، و�ختبار عملّي - لفظّي، و�ختبار عملّي- عددّي، و�ختبار عملّي- �صكلي، 
و�ختبار �إبد�عّي - لفظّي، و�ختبار �إبد�عّي- عددي، و�ختبار �إبد�عّي- �صكلّي( وقد ر�عى ُمِعدُّ �لبطارية 
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يف �إعد�د بنود كل �ختبار �أن ي�صتمل على مكونات كل قدرة رئي�صة )�لتحليلية و�لعملية و�الإبد�عية(. وقد 
تكونت بطارية �الختبار�ت ب�صورتها �لنهائية من )٨٥( مفردة موزعة على )٩( �ختبار�ت فرعية تقي�ض 

�لذكاء �لناجح. )غامن، ٢٠١٥(.

�سدق بطارية اختبارات الذكاء الناجح الن�سخة امل�سرية

ق ُمِعدُّ �لبطارية من �صدق بطارية �ختبار�ت �لذكاء �لناجح، من خالل �صدق �لتحليل  حتقَّ
�لعاملي با�صتخد�م تدوير �ملحاور بطريقة �لفارميك�ض، فكانت جميع �لت�صبعات د�لة عند �حلدِّ �ملقبول 

للت�صبع )٠،٣٠( على حمك جيلفورد.

ثبات بطارية اختبارات الذكاء الناجح الن�سخة امل�سرية

معامالت  وقيمة  ككل،  للبطارية   )٠،٧٨( بلغ  �لذي  كرونباخ  �لفا  معامل  قيمة  ُح�صبْت 
و)  ٠،٦٧١(  �لتو�يل )٠،٧٦٦( و)٠،٧١٣(  و�لعملية على  و�الإبد�عية  �لتحليلية  للقدر�ت  �لفاكرونباخ 

.٠،٠١ م�صتوى  عند  �إح�صائيًّا  د�لة  ثبات  معامالت  وجميعها 

اإجراءات تطوير بطارية اختبارات الذكاء الناجح يف الدرا�شة احلالية

�لذكاء  مقايي�ض  بناء  وخا�صة يف جمال  عام،  ب�صكل  بالذكاء  �ملتعلق  �لرتبوي  �الأدب  ُروجع 
يتكون من ثالث قدر�ت هي  �لذي  �لناجح،  �لذكاء  بالذكاء ومفهوم  �ملفاهيم �خلا�صة  و�الطالع على 
�لقدرة �لتحليلية و�لقدرة �لعملية و�لقدرة �الإبد�عية، وتتفرع من كل قدرة رئي�صة قدرة فرعية )لفظية 

لع على �ملتو�فر من موؤلفات ودر��صات موؤ�ص�ض �لنظرية �صترينبريغ. وعددية و�صكلية(، كما �طُّ

مقايي�ض  وبخا�صة  �لنف�صية،  و�الختبار�ت  �ملقايي�ض  من  عدد  على  �لبحث  فريق  �طلع  كما 
�لذكاء. ومقايي�ض �لذكاء �لناجح مثل مقيا�ض �لقدر�ت �لثالث لــ �صترينربغ ) مو�صى،٢٠١٣(، وبطارية 
�لذكاء �لناجح  )�لعنزي،٢٠١٦(، ومقيا�ض �لذكاء �لناجح للبيئة �الأردنية )�أبو جادو�،٢٠٠٧(، وكذلك  
للمعلومات  ووفًقا  �لنظري،  �الأدب  هذ�  مر�جعات  �صوء  ويف  غامن،٢٠١٥(   ( �لناجح  �لذكاء  بطارية 
ره  َل عليها �أُعيد تطوير �ختبار �لذكاء �لناجح للمرحلة �لثانوية و�جلامعية �لذي طوَّ و�لبيانات �لتي ُح�صِ

�لدكتور �أمين جمال غامن، عام ٢٠١٥(.
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تقنني بطارية اختبارات الذكاء الناجح

- العينة ال�ستطالعية الأولى

تكونت  ��صتطالعية  عينة  على  �لناجح  �لذكاء  �ختبار�ت  بطارية  قْت  ُطبِّ ١٤٣٨هـ،  عام  يف 
بطارية  فقر�ت  للوقوف على مدى مالءمة  �ل�صريف  �لنبوي  كلية �حلرم  من )٢٣( طالًبا من طالب 
وكذلك  �الختبارية،  �لعملية  �صري  وطريق  �الختبار  تعليمات  و�صوح  من  �مل�صتهدفة  للعينة  �الختبار�ت 
حل�صاب �لزمن �مل�صتغرق الختبار�ت �لبطارية ككل، وكذلك �ختبار�ت �لقدر�ت �لثالث �ملكونة للبطارية 

كالًّ على ِحَدة.

للعينة  �ملنا�صبة  غري  �لفقر�ت  بع�ض  لت  ُعدِّ �ال�صتطالعية  �لدر��صة  نتائج  على  وبناء 
�مل�صتهدفة، وكذلك حذفت )٣( فقر�ت جاءت غري و��صحة لعينة �لدر��صة، فتكونت بطارية �ختبار�ت 
�لذكاء �لناجح بن�صختها �لنهائية، من )٥٧( فقرة، متثل منها )١٩( فقرة �ختبار�ت �لقدرة �لتحليلية، 

�الإبد�عية. �لقدرة  �ختبار�ت  فقرة  و)٢١(  �لعملية،  �لقدرة  �ختبار�ت  فقرة  و)١٧( 

- العينة ال�ستطالعية الثانية

قْت بطارية �ختبار�ت �لذكاء �لناجح )٥٧( فقرة على عينة ��صتطالعية  يف عام ١٤٣٩هـ، ُطبِّ
ثانية بلغت )٧٥( طالًبا مت �ختيارهم من طالب �جلامعات يف مدينة �لريا�ض. وذلك بهدف �لتحقق 
من فهم �لطالب الأ�صئلة �الختبار�ت وتعليماتها، و�لتحقق من بع�ض �ملوؤ�صر�ت �الإح�صائية لالختبار�ت 
ل عدد من �الأ�صئلة يف �الختبار �الأول �للفظي، و�الختبار �لر�بع  �لفرعية. ويف �صوء �لتجربة �لثانية، ُعدِّ

�للفظي �الإبد�عي.

- عينة الدرا�سة النهائية

قْت بطارية �ختبار�ت �لذكاء �لناجح يف ن�صختها �لنهائية )٥٧( فقرة  يف عام ١٤٤٠هـ، ُطبِّ
�ملحا�صن  يف  �أ�صاتذة  َحهم  َر�صَّ �لذين  �ل�صرعي  �لعلم  طالب  من  طالًبا   )٢٥٢( من  تكونت  عينة  على 
�ل�صرعية و�جلامعات �ل�صعودية يف مدن: مكة �ملكرمة، و�ملدينة �ملنورة، و�لريا�ض، و�لدمام. وقد ��صتبعد 
ع�صرة طالٍب ب�صبب لغتهم �الأ�صلية الأنها مل تكن �للغة �لعربية، مما �أثَّر على فهمهم لفقر�ت �الختبار، 
و��صتبعد خم�صة طالب ب�صبب عدم �لتز�مهم بتعليمات �الختبار. ومن ثم بلغت �لعينة �لنهائية )٢٣٧( 

طالًبا،

كما طبق مقيا�ض �لفاعلية �لذ�تية ومقيا�ض تفكري �حلكمة مع كافة �لعينات �ل�صابقة.
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املوؤ�شرات االإح�شائية الختبارات الذكاء الناجح

�ملوؤ�صر�ت  بع�ض  ُح�ِصَبت  �لناجح،  �لذكاء  الختبار�ت  �الإح�صائية  �ملوؤ�صر�ت  من  للتحقق 
و�لتفلطح،  �ملعياري،  و�خلطاأ  �ملعياري،  و�النحر�ف  و�لو�صيط،  �حل�صابي،  �ملتو�صط  وهي:  �الإح�صائية 
با�صتخد�م  �لعملية،  و�لقدر�ت  �الإبد�عية  و�لقدر�ت  �لتحليلية  للقدر�ت  درجة  و�أعلى  و�أقل  و�اللتو�ء، 

.)١( باجلدول  مو�صح  هو  كما   )Version, 20.00(  SPSS �الإح�صائي  �لربنامج 

     جدول )١(: �ملوؤ�صر�ت �الإح�صائية للدرجات �خلام الختبار�ت �لذكاء �لناجح

MMedianModeSDSkewnessKurtosisMinimumMaximumالأبعاد

٣.٣٤٠.٠٠٦.٠٠-٤.٩٠٥.٠٠٥.٠٠١.٠٧١.٥٨٣حتليلي_لفظي
٠.٧٦٧٠.٠٠٧.٠٠-٤.٨٨٥.٠٠٦.٠٠١.٥٤٠.٨٦١حتليلي_كمي

٠.٠٠٦.٠٠-٠.١٩٦-٢.٩٠٣.٠٠٣.٠٠١.٢٩٠.٠٦٩حتليلي_�صكلي
٠.٩٦٨٢.٠٠١٩.٠٠-١٢.٦٨١٣.٠٠١٤.٠٠٢.٨٠٠.٨٢٤�لقدر�ت �لتحليلية
٠.٠٠٧.٠٠-٣.٥٣٣.٠٠٣.٠٠٢.١٨٠.١٣٧١.١٧٥�إبد�عي_لفظي
٠.٠٠٧.٠٠-١.١٠٣-٤.٤٩٥.٠٠٧.٠٠٢.٢١٠.٤٣٤�إبد�عي_كمي
٠.٠٠٧.٠٠-٣.١٤٣.٠٠٠.٠٠٢.٦٣٠.١٧١١.٥٧٠�إبد�عي_�صكلي
٠.٠٠٢١.٠٠-١١.١٦١٠.٠٠١٠.٠٠٥.٥٧٠.٢٥١١.١٤٨�لقدر�ت �الإبد�عية
٠.٣٨٨٠.٠٠٧.٠٠-٣.٩٢٤.٠٠٤.٠٠١.٣٩٠.٤٤٩عملي_لفظي
٠.٠٠٥.٠٠-٠.٦٧٧-٣.١٢٣.٠٠٤.٠٠١.٤٢٠.٤٦٨عملي_كمي

٠.٠٠٤.٠٠-١.٣٥١.٠٠١.٠٠٠.٩١٠.٢١٣٠.٤٠٧عملي_�صكلي
٠.٦١٥٠.٠٠١٤.٠٠-٨.٣٨٩.٠٠٩.٠٠٢.٥٤٠.٥٢٠�لقدر�ت �لعملية
٥.٠٠٥٢.٠٠-٠.٥٠٤-٣٢.٢٣٣٢.٠٠٣٤.٠٠٩.٠٣٠.١١٩�لذكاء �لناجح

�لذكاء  Statistical Indices  الختبار�ت  �الإح�صائية  �ملوؤ�صر�ت  باأن  يت�صح من جدول )١( 
 Normal Distribution �لناجح، تو�صح مدى قرب توزيع درجات �أفر�د �لعينة من �لتوزيع �لطبيعي 
يحتاج  �أحيان كثرية  �لنتائج. ويف  بعدها  لتعمم  للمجتمع،  �لعينة  للحكم على متثيل  معياًر�  يعد  �لذي 
م�صتخدم �الختبار�ت �أو �ملقايي�ض �إلى �ملقارنة بني �لنتائج �لتي يتو�صل �إليها يف بحثه وموؤ�صر�ت جمتمع 

�لتقنني.
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وفيما يلي عر�س لبع�س املنحنيات العتدالية لختبارات الذكاء الناجح:

القدرات التحليلية
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القدرات البداعية
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القدرات العملية:
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اختبار الذكاء الناجح ككل
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�شدق البطارية

 ال�سدق البنائي

�ختبار  لكل  �ملفرت�صة  �لبنود  وت�صبع  �لناجح  �لذكاء  ملقيا�ض  �لبنائي  �ل�صدق  من  للتحقق 
 Structural �أ�صلوب معادلة �لنمذجة �لبنائية  باالختبار �لفرعي �لذي يقي�ض هذه �ملفرد�ت ��صتخدم 
SEM( Equation Modeling(، وهو ما يطلق عليه بالتحليل �لعاملي �لتوكيدي للتحقق من �ل�صدق 

 .)MacCallum & Austin, 2000( لبنائي لالختبار�ت �لتي يتم بناوؤها يف �صوء �أطر نظرية �صابقة�
وعليه �أخ�صعت ��صتجابات عينة �لدر��صة )٢٣٧( طالًبا على بنود �الختبار للتحليل �لعاملي �لتوكيدي 
LIS� عتماًد� على برنامج� Maximum likelihood Method  بو��صطة طريقة �الحتمالية �لق�صوى

 .)Version, 8.8( REL

ن من  وقد �أكد �لتحليل �لبناء �لثالثي ملقيا�ض �لذكاء �لناجح: �ختبار �لقدر�ت �لتحليلية وتكوَّ
)١٩( مفردة، و�ختبار �لقدر�ت �الإبد�عية وتكون من )٢١( مفردة، و�ختبار �لقدر�ت �لعملية وتكون 

من )١٧( مفردة. ويو�صح جدول )٢( نتائج �لتحليل �لعاملي �لتوكيدي ملقيا�ض �لذكاء �لناجح.

جدول )٢(: نتائج �لتحليل �لعاملي �لتوكيدي الختبار �لذكاء

املفردات
القدرات العمليةالقدرات الإبداعيةالقدرات التحليلية

الخطأ التشبع
الخطأ التشبعTالمعياري

الخطأ التشبعtالمعياري
Tالمعياري

10.470.098**4.840.740.091**8.130.580.099**5.85

20.580.096**6.000.700.092**7.700.670.099**6.77

30.490.098**5.030.740.091**8.150.560.100**5.60

40.620.096**6.520.800.093**8.600.380.098**3.88

50.660.095**7.010.480.095**5.100.490.099**4.95

60.360.099**3.650.900.087**10.290.430.098**4.39

70.580.096**5.980.880.088**10.050.370.100**3.64

80.460.098**4.690.570.094**6.050.610.099**6.22

90.800.092**8.730.400.0968*4.130.660.098**6.67

100.760.093**8.150.620.093**6.670.830.095**8.78

110.300.100**3.010.500.095**5.290.310.100**3.02

120.630.098**6.430.460.095**4.850.710.097**7.35

130.670.095**7.010.590.094**6.250.400.100**3.91
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140.430.098**4.410.390.096**4.090.490.098**5.00

150.550.091**6.040.860.088**9.790.560.099**5.66

160.720.094**7.680.740.091**8.180.710.098**7.24

170.390.091**4.290.720.091**7.860.490.100**4.90

180.770.094**8.190.620.093**6.62

190.840.094**8.940.820.089**9.21

200.830.089**9.28

210.640.093**6.94

(χ2(  2473.16قيمة مربع كاي

 ** م�صتوى �لداللة )٠.٠١(

�إلى �أن قيم �لت�صبع لفقر�ت �ملقيا�ض تر�وحت بني )0.31 – 0.90( وجميعها  �أ�صارت �لنتائج 
د�لة �إح�صائيًّا عند م�صتوى )٠.٠١(. كما �أظهرت �لنتائج �أن قيمة مربع كاي  )χ2(بلغت )٢٤٧٣.١٦( 
 )٣( ويو�صح جدول  للبيانات.  �جليدة  �لنموذج  �إلى مطابقة  وت�صري  ت�صاوي )١٥٣٦(  بدرجات حرية 
موؤ�صر�ت ح�صن �ملطابقة )Jöreskog & Sörbom, 2006(. كما يو�صح �صكل )١( �لبناء �لعاملي 

ملقايي�ض �لذكاء �لناجح.

جدول )٣(: موؤ�صر�ت ح�صن مطابقة منوذج �ختبار �لذكاء

قيمة اأف�سل مطابقة املدى املثايل القيمةموؤ�سرات ح�سن املطابقة

df/χ2 1.615مربع كاي<df/χ2 <0صفر

(RMSEA( 0.05مؤشر جذر مربعات البواقيRMSEA>1<0صفر

(GFI( 0.941مؤشر حسن المطابقة<GFI<01

(AGFI( 0.931مؤشر حسن المطابقة المصحح<AGFI<01

(NFI( 0.901مؤشر المطابقة المعياري<NFI<01

Approximation of Error Square Mean Root :RMSEA

Index Fit Normed :NFI ;Index Fit of Goodness Adjusted :AGFI ;Index Fit of Goodness :GFI
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�صكل )٢( يو�صح �لبناء �لعاملي ملقيا�ض �لذكاء �لناجح

�سدق الت�ساق الداخلي

�لكلية  ُكلِّ عبارة من عبار�ت �ملقيا�ض و�لدرجة  �لباحث معامل �الرتباط بني درجة  َح�َصَب 
�خل�صائ�ض  من  للتحقق  وذلك  طالبًا،   )٢٣٧( من  مكونة  عينة  على  �إليها  تنتمي  �لتي  �لقدرة  لبعد 

�الرتباط.  معامالت  قيم  تو�صح  �لتالية  و�جلد�ول  للمقيا�ض،  �ل�صيكومرتية 

جدول )٤(: معامالت �رتباط �لبنود بدرجة �لبعد �لذي تنتمي �إليه الختبار �لقدرة �لتحليلية )ن =٢٣٧(

�سكليكميلفظي
معامل الرتباطالبندمعامل الرتباطالبندمعامل الرتباطالبند

1**0.5461**0.5551**0.550
2**0.5862**0.5882**0.378
3**0.5413**0.6053**0.448

4**0.4724**0.5914**0.401
5**0.4255**0.3145**0.482
6**0.5206**0.4116**0.420

7**0.641

**  د�لٌّ عن �أقل من ٠.٠١
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جدول )٥(: معامالت �رتباط �لبنود بدرجة �لبعد �لذي تنتمي �إليه الختبار �لقدرة �الإبد�عية )ن =٢٣٧(

�سكليكميلفظي
معامل الرتباطالبندمعامل الرتباطالبندمعامل الرتباطالبند

1**0.5781**0.5911**0.755
2**0.6322**0.6172**0.722
3**0.7073**0.7263**0.767

4**0.4364**0.6414**0.681
5**0.5785**0.6305**0.756
6**0.7866**0.6886**0.869
7**0.8187**0.6067**0.745

** د�لٌّ عن �أقل من ٠.٠١

جدول )٦(: معامالت �رتباط �لبنود بدرجة �لبعد �لذي تنتمي �إليه الختبار �لقدرة �لعملية )ن =٢٣٧(

�سكليكميلفظي
معامل الرتباطالبندمعامل الرتباطالبندمعامل الرتباطالبند

1**0.4451**0.5731**0.401
2**0.4912**0.5952**0.605
3**0.3893**0.6433**0.416

4**0.4844**0.5464**0.497
5**0.3825**0.624
6**0.31260.112
7**0.478

** د�لٌّ عن �قل من ٠.٠١

و�الأبعاد  �لبنود  بني  �الرتباط  معامالت  قيم  �رتفاع  �إلى   )٦  ،٥  ،٤( �جلد�ول  نتائج  ت�صري 
�لفرعية للقدر�ت، با�صتثناء �لفقرة )٦( من �ختبار �لقدرة �لعملية �ل�صكلي �لتي ُت�صتبعد من �لتحليالت 

�الإح�صائية.

كما ُح�صب معامل �الرتباط بني �الأبعاد �لفرعية للقدر�ت �ملكونة للمقيا�ض و�لدرجة �لكلية 
لكل قدرة، �إ�صافة �إلى ح�صاب �لعالقة بني �لقدر�ت �لفرعية، و�لدرجة �لكلية ملقيا�ض �لذكاء �لناجح، 

و�جلد�ول �لتالية تو�صح ذلك: 
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جدول )٧(: معامالت �رتباط �الأبعاد �لفرعية بدرجات �الختبار�ت 
�ملكونة الختبار �لذكاء )ن =٢٣٧(

معامالت الرتباط

القدرة العمليةالقدرة الإبداعيةالقدرة التحليليةالختبارات الفرعية لبطارية الذكاء الناجح

0.718**0.817**0.624**لفظي

0.714**0.705**0.774**كمي

0.477**0.827**0.687**شكلي

** د�لٌّ عن �أقل من ٠.٠١

جدول )٨(: معامالت �رتباط �الأبعاد �لفرعية بالدرجة �لكلية الختبار �لذكاء )ن =٢٣٧(

معامل الرتباطالختبارات الفرعية لبطارية الذكاء الناجح

0.796**�لقدرة �لتحليلية

0.913**�لقدرة �الإبد�عية

0.678**�لقدرة �لعملية

** د�لٌّ عند ٠.٠٥ ** د�ل عن �أقل من ٠.٠١

ت�صري نتائج �جلدولني )٧، ٨( �إلى �رتفاع قيم معامالت �الرتباط بني �ختبار�ت �لقدر�ت 
�لفرعية و�لدرجة �لكلية لكل قدرة، �إ�صافة �إلى معامالت �الرتباط بني �لقدر�ت و�لدرجة �لكلية ملقيا�ض 

�لذكاء �لناجح، مما يوؤكد �صدق موؤ�صر�ت بطارية �لذكاء �لناجح �مل�صتخدم.

ثبات املقيا�س

و�جلدول  ريت�صارد�صون،  كيودر-  معاملي  با�صتخد�م  �لناجح  �لذكاء  بطارية  ثبات  ُح�ِصب 
�الإجر�ء. هذ�  نتائج  يو�صح  �لتايل 

جدول )٩(: معامالت ثبات كيودر ريت�صارد�صون الختبار �لذكاء �لناجح )ن = ٢٣٧(

كيودر- ريت�سارد�سونعدد البنوداملقيا�س

190.792�لقدرة �لتحليلية

210.672�لقدرة �الإبد�عية

170.833�لقدرة �لعملية

570.877�لذكاء �لناجح
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ت�صري نتائج �جلدول )٩( �إلى �رتفاع قيم معامالت ثبات كيودر- ريت�صارد�صون ملقيا�ض �لذكاء 
�لناجح ومكوناته �لفرعية، وهي قيم مقبولة تعطي موؤ�صر�ت مقبولة لثبات بطارية �لذكاء �لناجح.

درجة القطع

�لذكاء  مقايي�ض  على  و�ملتميز  �ملوهوب  خاللها  من  يحدد  �لتي  �لقطع  درجة  على  للتعرف 
رت درجة �لقطع با�صتخد�م حتديد متو�صط درجات عينة �لبحث على )�لقدر�ت �لتحليلية  �لناجح ُقدِّ
– �لقدر�ت �الإبد�عية – �لقدر�ت �لعملية( و�لدرجة �لكلية على �ختبار�ت �لذكاء �لناجح. وبلغت قيمة 
�ملتو�صط )٣٢.٢٣(، و�ختيار �لطالب �لذين تزيد درجاتهم على �نحر�ٍف معياريٍّ و�حد )٩.٠٣( �أي 
�لطالب �لذين تزيد درجاتهم عن )٤١.٢٦(  ٤١≈ وال تقل درجاتهم على �ملقايي�ض �لفرعية عن )١٤( 

للقدر�ت �لتحليلية، و)١٦( للقدر�ت �الإبد�عية، و)١٠( للقدر�ت �لعملية. 

ل عليها من �لدرجة �لكلية الختبار�ت �لذكاء �لناجح،  ونظًر� لتقارب درجة �لقطع �لتي ُح�صِ
وجمموع درجات �لقطع للقدر�ت )�لتحليلية، و�الإبد�عية، و�لعملية( �عتمدت درجة �لقطع )٤٠( لتمثل 

�حلدَّ �لفا�صل بني �أد�ء �ملوهوب وغري �ملوهوب على �ختبار �لذكاء �لناجح. 

جدول )١٠(: درجات �لقطع الختبار �لذكاء �لناجح

درجة القطعالنحراف املعيارياملتو�سطالقدرات

14 ≈ 12.682.80�لقدرة �لتحليلية

16 ≈11.165.57�لقدرة �الإبد�عية

10 ≈8.382.54�لقدرة �لعملية

40 ≈32.239.03�لذكاء �لناجح
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معايري بطارية الذكاء الناجح:

ُح�ِصَب ��صتخد�م �ملئني لتحويل �لدرجات �خلام �إلى معيار ي�صهل �ملقارنة من خالله بني �أفر�د 
�لعينة وحتديد موقع كل �صخ�ض من خالل �لرتبة �ملئينية. و�جلد�ول �لتالية تو�صح حتويل �لدرجات 

�خلام بح�صب �ملعيار �ملئيني:

معايري اختبار القدرة التحليلية

املئني الدرجة اخلام املئني الدرجة اخلام املئني الدرجة اخلام
57 14 5 8 � 1
74 15 8 9 � 2
86 16 13 10 � 3
95 17 20 11 1 4
� 18 29 12 2 5

100 19 41 13 3 6
4 7

معايري اختبار القدرة الإبداعية

املئني الدرجة اخلام املئني الدرجة اخلام املئني الدرجة اخلام
69 15 31 8 1 1
71 16 39 9 1 2
74 17 46 10 3 3
80 18 55 11 6 4
86 19 60 12 12 5
92 20 62 13 17 6
97 21 68 14 25 7

معايري اختبار القدرة العملية              

املئني الدرجة اخلام املئني الدرجة اخلام املئني الدرجة اخلام
96 13 21 7 1 1
98 14 34 8 2 2
� 15 49 9 3 3
� 16 66 10 5 4
� 17 82 11 8 5

90 12 11 6
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معايري اختبار الذكاء الناجح

املئني الدرجة اخلام املئني الدرجة اخلام املئني الدرجة اخلام
72 39 8 20 � 1
74 40 9 21 � 2
79 41 12 22 � 3
81 42 14 23 � 4
84 43 18 24 � 5
86 44 22 25 � 6
91 45 26 26 � 7
95 46 29 27 � 8
97 47 32 28 � 9
97 48 35 29 1 10
99 49 39 30 � 11
99 50 45 31 1 12

100 51 50 32 2 13
100 52 53 33 � 14

� 53 57 34 3 15
� 54 63 35 3 16
� 55 65 36 4 17
� 56 67 37 5 18
� 57 69 38 7 19
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املوؤ�شرات االإح�شائية ملقيا�س احلكمة

ال�سدق البنائي

Struc�  للتحقق من �ل�صدق �لبنائي ملقيا�ض �حلكمة ��صُتْخِدَم �أ�صلوب معادلة �لنمذجة �لبنائية
Confirma- وهو ما يطلق عليه بالتحليل �لعاملي �لتوكيدي ،)SEM( tural Equation Modeling

tory Factor Analysis للتحقق من �ل�صدق �لبنائي للمقايي�ض �لتي ُبِنيت يف �صوء �أطر نظرية �صابقة. 

بو��صطة  �لتوكيدي  �لعاملي  للتحليل  �ملقيا�ض  مفرد�ت  على  �لدر��صة  عينة  ��صتجابات  �أخ�صعت  وعليه 
Ver�( LISREL عتماًد� على برنامج� Maximum likelihood Method  طريقة �الحتمالية �لق�صوى
�لعاملي  �لتحليل  نتائج  ويو�صح جدول )١(  للمقيا�ض،  �لثالثي  �لبناء  �لتحليل  د  �أكَّ وقد   .)sion, 8.8

�لتوكيدي ملقيا�ض �حلكمة. 

جدول )١(: نتائج �لتحليل �لعاملي �لتوكيدي ملقيا�ض �حلكمة

الت�سبعاملفرداتم

اخلطاأ 
املعياري 

لقيم 
الت�سبع

قيمة
 )ت(

اأوًل: البعد املعريف 

20,6**44,0071,0�جلهل نعمة1

2
مــن �الأف�صــل عــدم معرفــة �لكثــري عــن �الأ�صــياء �لتــي ال ميكــن 

ها تغيري
42,0071,0**92,5

3
يف و�قعنــا �ملعقــد، �لطريقــة �لوحيــدة ملعرفــة مــا يجــري حولنــا 

هو �العتماد على �لعلماء �أو �خلرب�ء �لذين ميكن �لوثوق بهم.
43,0071,0**06,6

22,5**36,0069,0هناك طريقة �صحيحة و�حدة فقط للقيام باأي �صيء.4

07,5**35,0069,0�ل�صخ�ض �إما �أن يعرف �الإجابة عن �صوؤ�ل ما �أو �أنه ال يعرف.5

6
ميكــن ت�صنيــف جميــع �لنا�ــض تقريًبــا باأنهــم �إمــا �صادقــني، �أو 

�أنهــم غري م�صــتقيمني.
36,0069,0**22,5

88,7**52,0066,0�لنا�ض �صنفان �إما �صاحلني �أو  فا�صدين.7

77,5**41,0071,0ت�صري �حلياة ب�صكل �أ�صا�صي على وترية و�حدة معظم �لوقت.8
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9
ت�صبــح �لق�صيــة غــري جذ�بــة بالن�صــبة يل �إذ� ر�أيــت �أنهــا لي�ــض 

لها حل.
46,0067,0**87,6

10
�أحــاول �أن �أجتنــب �ملو�قــف �لتــي يتعــني علــيَّ �لتفكــري فيهــا 

بعمــق.
71,0062,0**45,11

11
�أف�صــل �أن �أدع �الأمــور ت�صــري يف �أعنتهــا بــداًل مــن �أن �أحــاول فهم 

�صبب حدوثها على هذ� �لنحو.
44,0068,0**47,6

12
بب�صــاطة، يعنينــي �أن �أعــرف حــلَّ �ملع�صــالت �أكــرث مــن فهــم 

�الأ�صــباب �لتــي تكمــن ور�ء هــذه �حللــول.
36,0070,0**14,5

33,8**55,0066,0�أتردد يف �تخاذ قر�ر�ت مهمة بعد �لتفكري فيها.13

33,8**55,0066,0غالًبا ال �أفهم �صلوك �الأفر�د )�أو ت�صرفاتهم(.14

ثانًيا: البعد التاأملي

88,5**40,0068,0كثريً� ما ت�صوء �الأمور معي دون خطاأ �أو ذنب مني.15

ت ظرويف �حلالية.16 22,9**59,0064,0�صوف �أ�صعر بتح�صن كبري لو تغريَّ

34,6**45,0071,0�أحاول �لنظر �إلى جميع �الآر�ء �ملعار�صة قبل �تخاذ �أي قر�ر.17

18
عندمــا �أ�صــعر بال�صيــق مــن �صــخ�ض مــا، فاإنني عادة مــا �أحاول 

�أن �أ�صع نف�صي مكانه للحظات.
39,0071,0**49,5

19
�جلو�نــب  كافــة  مــن  �مل�صــكلة  �إلــى  �لنظــر  د�ئًمــا  �أحــاول 

ملتعار�صــة( �(
51,0070,0**29,7

20
قبــل �أن �أنتقــد �أيَّ �صــخ�ض �أحــاول �أن �أتخيــل نف�صــي كما لو كنت 

مكانه.
49,0071,0**90,6

21
�أحياًنــا �أجــُد مــن �ل�صعــب روؤيــة �الأمــور مــن وجهة نظر �صــخ�ض 

�آخر.
41,0068,0**03,6
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22

عندمــا حتــريين م�صــكلة، فــاإنَّ �أول �صــيء �أفعلــه هــو در��صــة 

�ملوقــف مــن جميــع جو�نبه، و�الأخذ باحل�صــبان جميع �ملعلومات 

ــة.   ذ�ت �لعالق

37,0070,0**29,5

23
�أحيانــًا �أكــون م�صــحونًا بانفعــال لدرجــة �أين ال �أ�صــتطيع �لنظــر 

يف طــرق عديدة للتعامل مع �مل�صــكالت.
51,0066,0**73,7

24
عندمــا �أعــود بذ�كرتــي ملــا م�صــى مــن حياتــي، ال �أ�صــتطيع �أن 

�أمنــع نف�صــي مــن �ل�صــعور باال�صــتياء.
78,0061,0**79,12

29,11**70,0062,0عندما �أعود بذ�كرتي للما�صي، �أ�صعر �أنني مل �أكن موفًقا.25

77,8**57,0065,0�أ�صعر بالغ�صب �ل�صديد �أو �الإحباط عندما ت�صوء �الأمور.26

ثالًثا: �لبعد �لعاطفي

27
ي�صايقنــي �الأ�صــخا�ض �لتع�صــاء �لذيــن ي�صــعرون باالأ�صــف علــى 

�أنف�صهم.
45,0073,0**16,6

23,4**30,0071,0يبالغ �لنا�ض يف م�صاعرهم و�إح�صا�صهم جتاه �الآخرين.28

37,4**31,0071,0هناك بع�ض �لنا�ض �أعرفهم لكنهم ال يروقون يل مطلقًا.29

03,6**44,0073,0�أ�صتطيع �أن �أ�صعر باالرتياح مع خمتلف �أنو�ع �لنا�ض.30

14,5**36,0070,0لي�صت م�صكلتي �أن �لبع�ض يف ماأزق ويحتاج �إلى م�صاعدة.31

32
ــن لديهــم  ــخا�ض �آخري ــديد الأ�ص ــف �ل�ص ــعر باالأ�ص ــًا ال �أ�ص �أحيان

م�صاكل.
31,0071,0**37,4

62,5**41,0073,0يف بع�ض �الأحيان �أ�صعر بتعاطف حقيقي مع �جلميع.33

34
ملــن  يحتاجــون  عندمــا  �الآخريــن  خاطــر  ــب  �أُطيِّ ال  غالبــًا 

يو��صــيهم.
49,0069,0**10,7

67,6**46,0069,0ال �أحب �أن �أتورط يف �ال�صتماع �إلى متاعب �الآخرين.35

36
هنــاك بع�ــض �لنا�ــض �لذيــن �أكرههــم جــًد� لدرجة �أنه ي�صــعدين 

توقيفهم ومعاقبتهم على ما قامو� به.
44,0069,0**38,6
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14,6**43,0070,0�أحياًنا عندما يتحدث �إيلَّ �لبع�ض، �أمتنى لو �أنهم يرحلون.37

09,9**60,0066,0�أ�صعر بالغ�صب ب�صهولة عندما �أجتادل مع �الآخرين.38

39
�أحــاول  فاإننــي  م�صــاعدة،  �إلــى  يحتاجــون  �أنا�ًصــا  ر�أيــت  لــو 

باأخــرى. �أو  بطريقــة  م�صــاعدتهم 
38,0072,0**28,5

)χ2(  76,2667قيمة مربع كاي

** مستوى الداللة )0.01)
 ،)78,0  –30,0( بني  تر�وحت  �حلكمة  مقيا�ض  ملفرد�ت  �مل�صار  معامالت  قيم  �أن  �لنتائج  �أظهرت 
بلغت   )χ2( �أنَّ قيمة مربع كاي  �لنتائج  و�أظهرت   )P≤0.01( إح�صائيًّا عند م�صتوى� وجميعها د�لة 
)٧٦،٢٦٦٧( بدرجات حرية ت�صاوي )٦٩٩( وهي قيمة د�لة �إح�صائيًّا عند م�صتوى )P≤0.05(، كما 
�أنَّ قيم موؤ�صر�ت ح�صن �ملطابقة )RMSEA, GFI, AGFI, NFI( وقعت يف �ملدى �ملثايل لكل موؤ�صر 
ا مطابقة �لنموذج �ملقرتح للبيانات، و�أن �ملقيا�ض �صادق عامليًّا. ويو�صح جدول )٢(  �أي�صً وهي توؤكد 

موؤ�صر�ت ح�صن �ملطابقة. كما يو�صح �صكل )١( �لبناء �لعاملي للمقيا�ض.

جدول )٢(: موؤ�صر�ت ح�صن مطابقة منوذج مقيا�ض �حلكمة للبيانات

قيمة اأف�سل مطابقة املدى املثايل القيمةموؤ�سرات ح�سن املطابقة

df/χ2 82,35مربع كاي<df/χ2 <0صفر

)RMSEA( 07,01مؤشر جذر مربعات البواقي<RMSEA<0صفر

)GFI( 93,01مؤشر حسن المطابقة<GFI<01

مؤشر حسن المطابقة المصحح 
)AGFI(

92,01<AGFI<01

)NFI( 90,01مؤشر المطابقة المعياري<NFI<01

Approximation of Error Square Mean Root :RMSEA

 :NFI ;Index Fit of Goodness Adjusted :AGFI ;Index Fit of Goodness :GFI
Index Fit Normed
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�صكل )١(: يو�صح �لبناء �لعاملي ملقيا�ض �حلكمة
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الثبات

ُح�ِصَب �لثبات با�صتخد�م طريقة �ألفا-كرونباخ ال�صتجابات عينة من �لطالب

معامل األفاالأبعادم

78,0�لبعد �ملعريف1

77,0�لبعد �لتاأملي2

79,0�لبعد �لعاطفي3

80,0�لدرجة �لكلية

جميع معامالت �لثبات �ل�صابقة مرتفعة وموجبة ومقبولة وت�صري �إلى ثبات مقيا�ض �حلكمة.
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مقيا�س الفاعلية الذاتية
ال�شدق البنائي

للتحقق من �ل�صدق �لبنائي ملقيا�ض �لفاعلية �لذ�تية ��صُتخِدَم �أ�صلوب معادلة �لنمذجة �لبنائية 
Con� وهو ما يطلق عليه بالتحليل �لعاملي �لتوكيدي ،)SEM( Structural Equation Modeling
firmatory Factor Analysis للتحقق من �ل�صدق �لبنائي للمقايي�ض �لتي ُتبنى يف �صوء �أطر نظرية 
�لتوكيدي  �لعاملي  للتحليل  �ملقيا�ض  مفرد�ت  على  �لدر��صة  عينة  ��صتجابات  �أخ�صعت  وعليه  �صابقة. 
برنامـــج  علـــى  �عتمـــــاًد�   Maximum likelihood Method �لق�صوى  �الحتمالية  طريقة  بو��صطة 
نتائج  ويو�صح جدول )١(  للمقيا�ض،  �لثالثي  �لبناء  �لتحليل  �أكد  وقد   .)Version, 8.8( LISREL

�لتحليل �لعاملي �لتوكيدي ملقيا�ض �لكفاءة �لذ�تية. 

جدول )١(: نتائج �لتحليل �لعاملي �لتوكيدي ملقيا�ض �لفاعلية �لذ�تية

الت�سبعاملفرداتم
اخلطاأ 

املعياري 
لقيم الت�سبع

قيمة
)ت(

أوًل: بعد المبادأة
14,5**38,0074,0ال يعجبني تعلم �لق�صايا �ملعقدة1

87,8**63,0071,0�أجتنب تعلم �الأ�صياء �جلديدة ذ�ت م�صتويات �ل�صعوبة �لعالية   2

00,10**69,0069,0عند حماولة تعلم �صيء جديد �صرعان ما �أتوقف �إذ� مل �أجنح يف �لبد�ية.3

ثانيًا: بعد المجهود
40,9**63,0067,0حينما �أعد خطًطا �أكون على يقني من جناحها.4

عندما �أف�صل يف �لقيام مبهمة ما، فاإنني �أ�صتمر يف �ملحاولة مر�ت عديدة 5
حتى �أجنح.

76,0064,0**88,11

70,10**76,0071,0يدفعني �لف�صل �إلى تكر�ر حماوالتي للو�صول �إلى هديف. 6

ه حتى �لنهاية.7 00,7**49,0070,0حتى لو كان �لعمل �لذي �أقوم به غري �صيق، فاإنني �أُتـــمَّ

34,5**39,0073,0حينما �أقرر �لقيام ب�صيٍء ما، فاإنني �أتوجه مبا�صرة للبدء فيه. 8

ثالثًا: بعد المثابرة
51,8**57,0067,0عندما �أ�صع �أهد�ًفا لنف�صي من �لنادر �أن �أُحققها.9

42,12**77,0062,0�أبدو عاجًز� عن معاجلة معظم �مل�صكالت �لتي تو�جهني10

43,11**72,0063,0�أجد �صعوبة يف معاجلة �مل�صكالت غري �ملتوقعة بطريقة جيدة.11

10,12**75,0062,0�أ�صعر بعدم �لثقة يف قدرتي على �لنجاح يف عمل �الأ�صياء.12

)χ2(  76,2667قيمة مربع كاي

** مستوى الدللة )0.01(
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مقيا�س الفاعلية الذاتية
ال�شدق البنائي
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�لتحليل �لعاملي �لتوكيدي ملقيا�ض �لكفاءة �لذ�تية. 

جدول )١(: نتائج �لتحليل �لعاملي �لتوكيدي ملقيا�ض �لفاعلية �لذ�تية

الت�سبعاملفرداتم
اخلطاأ 

املعياري 
لقيم الت�سبع

قيمة
)ت(

أوًل: بعد المبادأة
14,5**38,0074,0ال يعجبني تعلم �لق�صايا �ملعقدة1

87,8**63,0071,0�أجتنب تعلم �الأ�صياء �جلديدة ذ�ت م�صتويات �ل�صعوبة �لعالية   2

00,10**69,0069,0عند حماولة تعلم �صيء جديد �صرعان ما �أتوقف �إذ� مل �أجنح يف �لبد�ية.3

ثانيًا: بعد المجهود
40,9**63,0067,0حينما �أعد خطًطا �أكون على يقني من جناحها.4

عندما �أف�صل يف �لقيام مبهمة ما، فاإنني �أ�صتمر يف �ملحاولة مر�ت عديدة 5
حتى �أجنح.

76,0064,0**88,11

70,10**76,0071,0يدفعني �لف�صل �إلى تكر�ر حماوالتي للو�صول �إلى هديف. 6

ه حتى �لنهاية.7 00,7**49,0070,0حتى لو كان �لعمل �لذي �أقوم به غري �صيق، فاإنني �أُتـــمَّ

34,5**39,0073,0حينما �أقرر �لقيام ب�صيٍء ما، فاإنني �أتوجه مبا�صرة للبدء فيه. 8

ثالثًا: بعد المثابرة
51,8**57,0067,0عندما �أ�صع �أهد�ًفا لنف�صي من �لنادر �أن �أُحققها.9

42,12**77,0062,0�أبدو عاجًز� عن معاجلة معظم �مل�صكالت �لتي تو�جهني10

43,11**72,0063,0�أجد �صعوبة يف معاجلة �مل�صكالت غري �ملتوقعة بطريقة جيدة.11

10,12**75,0062,0�أ�صعر بعدم �لثقة يف قدرتي على �لنجاح يف عمل �الأ�صياء.12

)χ2(  76,2667قيمة مربع كاي

** مستوى الدللة )0.01(

بني  تر�وحت  �لذ�تية  �لفاعليـــة  مقيا�ض  ملفرد�ت  �مل�صار  معامالت  قيم  �أن  �لنتائج  �أظهرت 
�أن قيمة مربع  )38,0– 76,0(، وجميعها د�لة �إح�صائًيا عند م�صتوى )P≤0.01( و�أظهرت �لنتائج 
م�صتوى  عند  �إح�صائيًّا  د�لة  قيمة  وهي   )٥١( ت�صاوي  حرية  بدرجات   )٤٨،١٨٦( بلغت   )χ2( كاي 
)P≤0.05(، كما �أنَّ قيم موؤ�صر�ت ح�صن �ملطابقة )RMSEA, GFI, AGFI, NFI( وقعت يف �ملدى 
عامليًّا.  �صادق  �ملقيا�ض  و�أن  للبيانات،  �ملقرتح  �لنموذج  مطابقة  ا  �أي�صً توؤكد  وهي  موؤ�صر  لكل  �ملثايل 

للمقيا�ض. �لعاملي  �لبناء   )١( �صكل  يو�صح  كما  �ملطابقة.  موؤ�صر�ت ح�صن   )٢( ويو�صح جدول 

جدول )٢(: موؤ�صر�ت ح�صن مطابقة منوذج مقيا�ض �لفاعلية �لذ�تية للبيانات

قيمة اأف�سل مطابقة املدى املثايل القيمةموؤ�سرات ح�سن املطابقة

df/χ2 66,35مربع كاي<df/χ2 <0صفر

)RMSEA( 11,01مؤشر جذر مربعات البواقي<RMSEA<0صفر

)GFI( 90,01مؤشر حسن المطابقة<GFI<01

)AGFI( 89,01مؤشر حسن المطابقة المصحح<AGFI<01

)NFI( 88,01مؤشر المطابقة المعياري<NFI<01

Approximation of Error Square Mean Root :RMSEA

Index Fit Normed :NFI ;Index Fit of Goodness Adjusted :AGFI ;Index Fit of Goodness :GFI

�صكل )١(: يو�صح �لبناء �لعاملي ملقيا�ض �لكفاءة �لذ�تية
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الثبات:

ُح�ِصَب �لثبات با�صتخد�م طريقة �ألفا-كرونباخ ال�صتجابات عينة من �لطالب

معامل األفاالأبعادم
80,0�ملباد�أة1
78,0�ملجهود2
76,0�ملثابرة3

82,0�لدرجة �لكلية

وجميع معامالت �لثبات �ل�صابقة مرتفعة وموجبة ومقبولة وت�صري �إلى ثبات مقيا�ض �لكفاءة 
�لذ�تية.



الفصل الثالث

 إجراءات تنفيذ نموذج عطاءات
العلم في االكتشاف والرعاية
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الف�شل الثالث:اإجراءات تنفيذ منوذج عطاءات العلم لالكت�شاف والرعاية

)اأ( االكت�شاف

�ختريت ثالث مر�حل الكت�صاف �لطالب �ملوهوبني يف �لعلم �ل�صرعي يف هذه �لدر��صة على 
�لنحو �لتايل:

املرحلة الأولى: مرحلة الرت�سيح

وهي �لتي تكون مبا�صرًة بعد �الإعالن عن �لت�صجيل يف برنامج �لطالب �ملوهوبني يف �لعلم 
�ل�صرعي، فبعد �آلية �لت�صجيل، تاأتي هنا مرحلة )�لرت�صيح( من خالل ثالث قنو�ت هي: 

١

٢

٣







يف هذه �ملرحلة ُيعتمد على تقدير�ت �الأ�صاتذة، للقدر�ت و�الإمكانات �لتي يتوقع �أن ميتلكها 
اأ عند �لت�صجيل، باالإ�صافة �إلى تعبئته للبيانات  �لطالب �ملوهوب يف �لعلم �ل�صرعي من خالل ��صتبيان ُيعبَّ
�الأولية عن �لطالب �ملر�صح، وُيف�صّل �إرفاق �صهاد�ت �لتقدير و�مل�صاركة وبع�ض �ملنتجات �الإبد�عية �لتي 
قام بها �لطالب )ملف(، و�الإفادة من ��صتمارة �ل�صمات �ل�صلوكية، و�لتي تناولت جمموعة من �ل�صمات 
�ل�صلوكية �ملتنا�صبة مع �لقدر�ت �لثالث )�لتحليلية و�الإبد�عية و�لعملية(، حيث ت�صاعد يف �الكت�صاف 

�الأويل من قبل �ملعلمني للطلبة �ملوهوبني.
ف والك�سف الدقيق املرحلة الثانية: مرحلة التعرُّ

يف هذه �ملرحلة يح�صل �لتايل:
تطبيق بطارية �ختبار �لذكاء �لناجح ومقيا�ض �حلكمة ومقيا�ض �لفاعلية �لذ�تية.  -١

�ملو�صوعية  �لعلمية  �ملعايري  على  بناء  للربنامج  تر�صح  كل طالب  درجات  على  �لتعرف   -٢
�لعلمية. �لدر��صة  على  �ملعتمدة 

ترتيب �لطالب �ملرت�صحني للربنامج بناء على درجاتهم.  -٣
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املرحلة الثالثة: املقابلة ال�سخ�سية 

َدُر تقرير عن �لطالب َوْفَق نتائجه يف �ملقايي�ض، ومن ثم  يف �صوء �خلطوتني �ل�صابقتني ُي�صْ
حت�صل عملية �ملقابلة �لتي ت�صتند �إلى منوذج معّد ليتنا�صب ومو�صوع �لدر��صة يف جمال �لعلم �ل�صرعي.

خطو�ت �لتنفيذ الآلية �كت�صاف �لطالب �ملوهوبني يف �لعلم �ل�صرعي

الإعالن عن 
الرت�سيح الأويل

مراجعة البيانات 
والتاأكد من اكتمالها

املقابلة ال�سخ�سية

الختيار النهائي

الإعالن عن موعد 
الختبار واملقايي�س 

النف�سية

الت�سجــــــــيل 
والتعبــــئـــــــة

الرت�سيح النهائي 
بح�سب املحكات 

املطروحة

التعرف



132

)ب( الرعاية

يف �صوء نتائج �لطلبة ي�صدر تقرير يت�صمن درجات �لطالب يف كل من :

١-مقيا�ض �لفاعلية �لذ�تية

٢-مقيا�ض تفكري �حلكمة

٣-�ختبار �لذكاء �لناجح

�ملقابلة  وبطاقة  �ل�صلوكية  �ل�صمات  ��صتمارة  خالل  من  و�ل�صعف  �لقوة  لنقاط  باالإ�صافة 
�ل�صخ�صية ، وبذلك ي�صبح لدى �ملعلم �صفحة موجزة للطالب، يتم بناءً� عليها و�صع خطة �لرعاية، 
وتقّدم عطاء�ت �لعلم يف جانب �لرعاية منوذجها �ملرتبط باالكت�صاف، و�لذي يت�صمن عددً� من �الأدو�ت 

�ملتمثلة يف �لتايل:

١-دليل �لطالب لعمل �ليوم و�لليلة )لتفعيل �لذ�تية لدى �لطالب وتر�صيخ �جلانب �الإمياين(.

٢-�أدو�ت �لتعّلم �لذ�تي )الإك�صاب �لطالب �الأدو�ت �الأ�صا�صية يف �لتعلم: قدر�ت ومهار�ت (.

حيث �أ�صار �لقا�صي )٢٠٠٩( �إلى �صرورة تدريب �ملوهوبني على �ملهار�ت �لدر��صية كاأدو�ت 
للنجاح �لعلمي و�الأكادميي و�أهم تلك �ملهار�ت :

مهارات التعلم 

مهارة �لرتكيز

مهارة �لفهم                       

مهارة �حلفظ )�لوعي(

مهارة قوة �لتذكر  

مهارة �لدر��صة

مهارة �لتلخي�ض )ر�صم �خلر�ئط �لذهنية(

مهارة �الإن�صات و�ال�صتف�صار

مهارة �صرعة �لقر�ءة
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لتفعيل كل قدرة من  �لقدر�ت )و�لذي يت�صمن عددً� من �ملهار�ت  ٣-دليل مهار�ت تفعيل 
�لناجح(. �لذكاء  قدر�ت 

وقد �أ�صار �جلغيمان )٢٠١٨( �إلى تق�صيم �ملهار�ت وفق نوعني متكاملني ، و�أ�صافت �لدر��صة 
نوعًا ثالثًا للقدر�ت �لعملية.

مهارات التفكري الإبداعيةمهارات التفكري التحليلي والناقد

�لطالقة�لتحليل

�ملرونة�ال�صتدالل

�الأ�صالةتقييم �الأفكار

�لتو�صع و�لتف�صيل�ملالحظة و�لتاأمل 

�لربط بني �الأفكار�ال�صتقر�ء و�ال�صتنتاج

�ال�صتك�صاف��صتخد�م �الأرقام   وعالقات �لزمان و�ملكان                    

مهارات التفكري العملي

�تخاذ �لقر�ر

حل �مل�صكالت

معاجلة �الأفكار

مر�عاة �الأولويات

وبالتايل ي�صبح بني يدي �جلهة �لر�عية للموهوب جمموعة �أدو�ت لو�صع خطة رعاية منا�صبة للطالب 
�ملوهوب ، مع �الأخذ بعني �العتبار الأمرين مهمني :

�الأول: تنويع و�صائل �لتعامل مع �ملعلومات )�الأن�صطة �الإثر�ئية ( كما يف �ل�صكل �الآتي:
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�لثاين : طرق مر�عاة �لتدري�ض �ملنا�صبة للقدر�ت �لثالث كما يلي: 

التدري�س با�ستخدام التحليل: 

يعني ت�صجيع �لطلبة على �لتحليل و�حلكم و�لنقد و�ملقارنة و�لتقييم و�لتقومي، وتتطابق هذه 
�لطريقة �إلى حد كبري مع �أ�صاليب �لتفكري �لناقد. و�ملعلم قادر على �أن يرتجم تلك �ملهار�ت �إلى �أن�صطة 

عملية د�خل �لف�صل، عن طريق: 

-  حتليل �لق�صايا: ملاذ� �هتم �لعلماء بعلم �جلرح و�لتعديل؟ ملاذ� ��صتثنى �لفقهاء جو�ز بيع 
�ملر�بحة لالآمر بال�صر�ء؟ �لبيع بزيادة �لثمن نظري زيادة �الأجل؟

-  نقد �لق�صايا: ملاذ� جعل �لعلماء �ل�صرور�ت خم�ض؟ ما �ل�صر يف تدرج حترمي �خلمر؟

-  تقييم �لق�صايا: ما هي �لطريقة �الأمثل لتعليم �الأطفال �لعباد�ت ؟ 

-  �ملقارنة بني �صيئني و�أكرث : قارن بني �أمهات �لعباد�ت من حيث �ل�صروط و�الأحكام )ميكن 
�الإفادة من كتاب �الإر�صاد يف معرفة �الأحكام لل�صيخ �ل�صعدي(.

-  تقييم قيمة �صيء:  قدر �لقيمة �لنقدية للذهب و�لف�صة بعدد من عمالت �لعامل 
�الإ�صالمي.

-  حل �مل�صكالت : حل م�صكلة فقهية �أو نازلة معا�صرة. 
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التدري�س با�ستخدام الإبداع:

يعني ت�صجيع �لطلبة على �الإبد�ع و�الخرت�ع و�الكت�صاف و�خليال و�الفرت��ض )�إذ�... فاإن( 
و�لتنبوؤ، وال يقت�صر على ت�صجيع �لعمل �الإبد�عي، بل مكافاأة �لطلبة عندما تربز �إبد�عاتهم وتتحقق على 
�أر�ض �لو�قع، فاالإبد�ع ال يحتاج �إلى �أقو�ل فقط بل �إلى �أفعال كذلك، وميكن للمعلم �أن ي�صجع �لتفكري 

�الإبد�عي عن طريق: 

-  �الإبد�ع: و�صع ت�صور حلاالت ونو�زل فقهية ومعاجلتها، �إبد�ع طريقة ت�صاعد على حفظ 
باب من �الأحاديث �أو منت من �ملتون )كاخلر�ئط �لذهنية مثال(. 

-  �الخرت�ع: �خرت�ع طريقة جديدة يف حل م�صاألة ما، �خرت�ع حو�ر بني �صاعرين �أحدهما 
يف �لع�صر �لقدمي و�الآخر يف �لع�صر �حلديث. 

-  �الكت�صاف: �كت�صاف �لعالقات بني �لقو�عد و�الأحكام �لفقهية. 

-  �خليال: يتخيل ظروف �لعي�ض يف مكان ما، ومنه تخيل �ل�صالة يف مناطق ال تغرب بها 
�ل�صم�ض. 

-  �الفرت��ض: �فرت��ض حاالت غري و�قعه يف �حلال �لر�هن.

-  �لتنبوؤ: ما �ملتوقع حلال �الأمة �الإ�صالمية �مل�صتقبلي يف �صوء �ل�صنن �اللهية؟ 

�مل�صكلة،  تعريف  �إعادة  فت�صمل:  �الإبد�عي  �لتفكري  تدري�ض  با�صرت�تيجيات  يتعلق  وفيما 
و�لتغلب  �لعو�ئق  �ملعرفة، وحتديد  و�إدر�ك وجهي  �الأفكار،  وتوليد  �الفرت��صات وحتليلها،  �ل�صوؤ�ل عن 
عليها، و�الأخذ باملخاطر �ملح�صو�صة، وحتمل �لغمو�ض، وبناء �لفاعلية �لذ�تية، وعدم �صمول �الهتمامات 

�حلقيقية. 

التدري�س با�ستخدام الأ�ساليب العملية: 

يعني ت�صجيع �لطلبة على �لتطبيق و�ال�صتخد�م وو�صع �لفكرة مو�صع �لتنفيذ وتوظيف �لفكرة 
�أثناء عملية �لتدري�ض،  وترجمة �الأمور عمليًّا، و�لرتكيز على �الحتياجات �لعملية �حلقيقية للطلبة يف 

وميكن للمعلم �أن ي�صجع �الأ�صلوب �لعملي عن طريق: 

-  �لتنفيذ: �لتحدث مع �صخ�ض عامي حول م�صاألة فقهية فيها خالف بني �لفقهاء. 

-  �ال�صتخد�م: ��صتخد�م ما يعرفه من مهار�ت تخريج �الأحاديث و�حلكم عليها. 
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-  و�صع �خلطط: و�صع خطة لتوجيه �صرف �ملال يف م�صارف �لزكاة �لثمانية مبا ينا�صب 
�حتياجات ع�صرنا. 

-  �لتقريب: ترجم ما تعلمه يف �أعمال �لقلوب �إلى �صلوك عملي  ميكن بيانه للنا�ض ب�صكل 
�إجر�ئي.

�لعلم  يف  �ملوهوبني  �لطلبة  �كت�صاف  يف  �لعلم  عطاء�ت  منوذج  تلخي�ض  ميكن  هنا  ومن 
�الآتي: �ل�صكل  يف  ورعايتهم  �ل�صرعي 

منوذج عطاءات العلم يف الكت�ساف والرعاية

اأ- ا�ستمارة ال�سمات ال�سلوكية
ب- مقيا�س الفاعلية الذاتية

ج- مقيا�س تفكري الـحكمة
د- اختبار الذكاء الناجح

هـ- ا�ستمارة املقابلة ال�سخ�سية

اأ- تقرير الطالب ال�سخ�سي
ب- دليل الطالب العبادي

ج- دليل التعّلم الذاتي
د- اأدلة مهارات القدرات

اأدوات خطة الرعايةاأدوات االكت�شاف
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املراجع العربية واالأجنبية

اأوًل: املراجع العربية للجزء النظري

�بن منظور، حممد بن مكرم. ل�صان �لعرب، بريوت: د�ر �صادر، ١٤١٤هـ.  -  

�أبوجادو، حممود علي )٢٠٠٦م(، نظرية �لذكاء �لناجح، ط١، �الأردن: د�ر ديبونو للطباعة   -  
و�لتوزيع. و�لن�صر 

�ل�صعودية يف �صوء  �ملوهوبني باجلامعات  لرعاية  ��صرت�تيجية مقرتحة  �الأحو�ض )١٤٣٤(.   -  
كلية  �الإ�صالمية،  �صعود  �الإمام حممد بن  ر�صالة دكتور�ة مودعة جامعة  �لعاملية.  �لتجارب 

�الجتماعية. �لعلوم 

جرو�ن، فتحي)٢٠٠٨م(، �ملوهبة و�لتفوق و�الإبد�ع، عمان: د�ر �لفكر للطباعة و�لن�صر.  -  

ط٢،  و�البد�عية،  �لتحليلية  و�لقدر�ت  �لناجح  �لذكاء   ،)٢٠١٥ �أحمد.)  فاطمه  �جلا�صم،   -  
و�لتوزيع. و�لن�صر  للطباعة  ديبونو  د�ر  عمان: 

�إ�صماعيل.)٢٠١٥م(.�لتنبوؤ  �إبر�هيم  حممد  �لوفا،  �أبو  �أحمد،  �لهادي  عبد  نبيل  �ل�صيد،   -  
بالتفكري �الأخالقي من �التز�ن �النفعايل وفاعلية �لذ�ت �الأكادميية لدى عينة من طالب 

.)٣(  ،٢٣ �لرتبوية:  �لعلوم  جملة  بالقاهرة،  �الأزهر  جامعة  كلية 

�صنك، �صمرية �أحمد.) ٢٠١٤(، �لذكاء، ط١. عمان: د�ر ديبونو للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع.  -  

�لعاجز، فوؤ�د علي، ومرجتي، زكي رمزي.)٢٠١٢م(. و�قع �لطلبة �ملوهوبني مبحافظة غزة   -  
و�لنف�صية، ٢٠)١(. �لرتبوية  للدر��صات  �الإ�صالمية  و�صبل حت�صينه، جملة �جلامعة 

�لعنزي، عبد �هلل قريطان )٢٠١٦م(. بناء بطارية �ختبار�ت لقيا�ض �لقدر�ت �لعقلية ت�صتند   -  
�إلى نظرية �لذكاء �لناجح و��صتق�صاء خ�صائ�صها �ل�صيكومرتية وفق )منوذج ر��ض(، ر�صالة 

دكتور�ه غري من�صورة، كلية �لعلوم �لرتبوية، �جلامعة �الأردنية، عمان.

//:https ويكيبيديا    �لعربي.  �لرت�ث  تاريخ   .)٢٠١٥( �صزكني  فوؤ�د  مولولد  عومير   -  
wiki/فوؤ�د_�صزكني.  /org .wikipedia .ar

�ملرحلة  لطالب  �لناجح  �لذكاء  �ختبار�ت  بطارية  دليل  )٢٠١٥م(.  حممد  �أمين  غامن،   -  
�مل�صرية. �الأجنلو  مكتبة  �لقاهرة:  �جلامعية،  و�ملرحلة  �لثانوية 
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ترك�صاين، عبد�هلل يعقوب.)٢٠٠٧(. منهج �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- وتربية �ملوهوبني،   -  
ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة �أم �لقرى، �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

در��صة  ورعايتهم:  �ملوهوبني  �كت�صاف  يف  �لنبوي  ٢٠١٣(.�ملنهج  عبد�هلل.)  �أحمد  �لبناء،   -  
.٣٤٩-٤٠٤  ،)  ٣(  ٢٩ �أ�صيوط،  �لرتبية،  كلية  جملة  حتليلة. 

عجني، علي �إبر�هيم.)٢٠٠٨(. رعاية �ملوهبة يف �ل�صنة �لنبوية: �بن عبا�ض منوذًجا. �ملجلة   -  
�الأردنية يف �لدر��صات �الإ�صالمية، ٤ )٤(، ١٥٧-١٧٥.

قمر �لدين، عبد �لعظيم عثمان. )٢٠١١( �ملوهبة و�لتميز �الأكادميي من منظور �إ�صالمي.   -  
.١-٣٣  ،)١٢)٢٤ �لعلمي،  و�لبحث  للمناهج  �لقومي  �ملركز 

بالبعد  وعالقتهما  و�البد�ع  �ملوهبة  يف  مفاهيم  �صالح.)٢٠١٣(.  ح�صن  عدنان  باحارث،   -  
.١٧٨-٢٥٦  ،)١)١٥٥ �الأزهر،   جامعة  �لرتبية  جملة  �حل�صاري. 

ورعاية  �ملوهبة  تنمية  حممود.)٢٠١٦(.  حممد  �لدومي،  بني  ��صماعيل؛  كوثر  �لربيع،   -  
�ل�صريعة  علوم  در�صات  ]ملحق[.  �لنبوية  و�ل�صنة  �لكرمي  �لقر�آن  منظور  من  �ملوهوبني 

.٣(،١٢٠١-١٢١٤( و�لقانون،٤٣ 

�لعاملي  �الإ�صالمية.�ملعهد  �لتن�صيقة  يف  �الإبد�ع  ها�صم.)٢٠٠٥(.مفهوم  عبد�لقادر  رمزي،   -  
.١١)٤١(،١١-٤٦ �ال�صالمي،  للفكر 

�حلل  ��صرت�تيجيات  �إلى  م�صتند  تدريبي  برنامج  علي.)٢٠١١(.�أثر  عبد�لعزيز  �ل�صكاكر،   -  
�الإبد�عي للم�صكالت �مل�صتقبلية يف تنمية مهار�ت �لتفكري ما ور�ء �ملعريف و�ملهار�ت �لقيادية 

لدى �لطلبة �ملوهوبني. ر�صالة دكتور�ه غري من�صورة، جامعة عمان �لعربية، عمان. 

�ل�صمادوين، �ل�صيد �إبر�هيم )٢٠٠٩(. تربية �ملوهوبني و�ملتفوقني، د�ر �لفكر، �الأردن.  -  

معاجيني، �أ�صامة )٢٠٠٨(. �لتجارب �لر�ئدة عربيًّا ودوليًّا يف تربية �ملوهوبني ورعايتهم.   -  
خيار  �ملوهوبني  تربية  �لعرب:  و�لتعليم  �لرتبية  لوزر�ء  �ل�صاد�ض  �ملوؤمتر  يف  مقدم  بحث 

�لريا�ض. و�لتعليم:  �لرتبية  وز�رة  ف�صل.  �الأ �ملناف�صة 

د�ر  �لبحرين،  �ملحّرق،  �الأمثل.  �ملناف�صة  خيار  �ملوهوبني  رعاية  عدنان)٢٠٠٩(.  �لقا�صي،   -
و�لوزيع. للن�صر  �حلكمة 
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ثالثاً: املراجع العربية للجزء التطبيقي

�أرنوط، ب�صرى �إ�صماعيل �أحمد.)٢٠١٥(. فاعلية برنامج �إر�صادي قائم على نظرية �لعالج   -
طالبات  لدى  �الأكادميية  �لذ�ت  فاعلية  وزيادة  �لع�صابية  �لكمالية  خف�ض  يف  �لو�قعي 
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رعايـــة املوهبـــة يف اأي جمـــال ل بد اأن تبنى على ا�ســـرتاتيجيات 
وا�سحة وحمددة، قائمة على الإدراك التام لأهميتها، منطلقة 
من تبني  ا�ســـرتاتيجيات علمية لأ�ســـاليب الك�ســـف عن الطلبة 
املوهوبـــني وجمـــالت رعايتهـــم ، ومن هنا جاءت هذه الدرا�ســـة 
اآليـــة  برعايـــة واإ�ســـراف عطـــاءات العلـــم لتلقـــي ال�ســـوء علـــى 

اكت�ساف الطلبة املوهوبني يف العلم ال�سرعي ورعايتهم.




