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 في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 المقدمة
لذلك، فقد تم تطوير خطة وطنية لتعليم . تعليم الموهوبين هو واحد من أهم اولويات التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الموهوبين بهدف اآتشاف الطلبة المتفوقين اآاديميًا ومنحهم برامج تتناسب مع مواهبهم، والتي من شأنها ان تنمي ابداعهم و 
 .      في مختلف المجاالت عمومًا والمساقات االآاديمية خصوصًاقدراتهم الفكرية المتميزة 

 
يهدف هذا العرض الى وصف عمليات التحديد والبرمجة المرسومة في الخطة الوطنية والتي تعد جزءًا مهمًا جدَا من هذه 

 . حيث سيتم في هذا العرض مناقشة مبادئ ومراحل ومنهجية عملية التحديد. الخطة
 

و تشتمل عملية التحديد على . قابلية الدفاع، التأييد، العدالة، الشمولية والواقعية: ان المبادئ الخمس الرئيسية لعملية التحديد هي
وتعد مناهج تقييم األهداف مثل اختبار القدرة واإلنجاز األآاديمي واإلبداع . ثالث مراحل وهي الترشيح والغربلة و االختيار

 .    لعملية التحديدالجوانب الرئيسية 
 

لقد تم تبني نموذج برنامج والية ويسكنسين الشامل والمتكامل لتعليم الموهوبين آإطار عمل لخطة تعليم الموهوبين في دولة 
حيث أثبت هذا النموذج مالئمته مع فلسفة الخطة الوطنية الرامية إلى تلبية حاجات األغلبية من الطلبة . اإلمارات العربية المتحدة

 ي الصفوف الدراسية العادية       ف
 

يتضمن المستوى الرئيسي خيارات للطلبة : يصنف هذا النموذج الخيارات المبرمجة لتلبية احتياجات الطلبة إلى ثالث مستويات
 يأتي بعد ذلك المستوى.  الذين من الممكن تلبية احتياجاتهم الرئيسية من خالل التصنيفات المعتمدة في الصفوف النظامية

المتوسط والذي يتضمن خيارات مبرمجة للطلبة الذين تتطلب تلبية احتياجاتهم تشكيل فئات اجتماعية إلى جانب الصفوف 
وأخيرًا المستوى المتقدم والذي يحتوي على خيارات مبرمجة للطلبة الذين يحتاجون خدمات فردية إلى جانب . النظامية

 .  اميةتصنيفات الصفوف النظ
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 رياضية وعلمية موهبة بناء
 

 فريقيال إشماو لموسعا سطوألق الشرامنطقة يف 
 

 األردن يف اجلمعية العلمية امللكية
 الرابطة األمريآية

 جون متبلتون مؤسسة
 2010  ،سبتمرب  27-29

 
 مقدم من قبل

 د البيليحمم .د
 
 

يسعدني  .شارك يف تنظيم هذا املؤمترمن  لكلأود أن أبدأ بتوجيه الشكر 
أن أآون هنا وأشارك معكم خطتنا الوطنية لتعليم املوهوبني يف دولة 

 .اإلمارات العربية املتحدة
 

حتديد الطالب املوهوبني وبرجمة : سأحتدث عن أمرين على وجه التحديد يف خطتنا
سأحتدث أيضا عن تعليم املوهوبني بشكل عام يف اإلمارات  .للطالب املوهوبني

 .طة الوطنية إلثراء التعليم فيهاالعربية املتحدة وحول اخل
 

 دولة اإلمارات يف همتعليم املوهوبني هو واحد من األولويات التعليمية األ
يف اخلطة اليت اعتمدت مؤخرا من قبل  األساسحجر  العربية املتحدة، وهو

 -بشكل عام العام  -ومع ذلك، تعليم املوهوبني  .وزارة الرتبية والتعليم
دول ال، وآذلك يف اإلمارات العربية املتحدة بشكل خاص دولة جديد نسبيا يف

الثمانينيات، إىل بدأت يف أواخر  على الرغم من أنه .بشكل عام عربيةال
االهتمام اهتمام أقل يف اإلمارات بسبب قد القى تعليم املوهوبني أن 

 -على وجه التحديد  –زاء الطرف اآلخر من الطيف الفكري إ املتزايد
  .العقلي أو صعوبات التعلم االحتياجات اخلاصةالطالب ذوي 

 
خطة باختبار وزارة الرتبية والتعليم  ، قامت2007ومع ذلك، يف عام 

خرباء من  لقد قمنا بدعوة .مشروع مت تطويره من قبل اجلامعة األملانية أومل
استعراض قمنا بمث مت  .لتعليم املوهوبنياجلامعة لتطوير اخلطة الوطنية 

بعد  .2009وتنقيحه من قبل خربائنا اإلقليمية واحمللية يف  لهاوتعديطة اخل
وضعت خطة وفقا ملعايري  وقد قمنا بتنفيذها، ، ذلك، يف العام نفسه

، الرابطة األآثر )NACG(اجلمعية الوطنية األمريكية لألطفال املوهوبني 
متانة  NACGمعايري تعكس  تعليم املوهوبني يف العامل بأسره، حيثلعراقة 

  .ربنامج تعليم املوهوبنيب مستوى عايل فيما يتعلقو
 

الوطنية لإلمارات طة اخلالتعرف على الطالب املوهوبني هو جزء أساسي من 
حيث أن مستوى الربنامج يعرب عن مستوى الطالب الذين ، العربية املتحدة

املوهوبني ذات الصلة ، ولذلك، فإن عملية االختيار، أو حتديد هوية .خيدمهم
املبادئ بعض األهداف ووطنية خطة اإلمارات الوتتبع . بنوعية الربنامج

، وجتتمع اللجنة بانتظام للتأآد من أن املبادئ لتحديد الطالب املوهوبني
 .ما يتم تنفيذه على أرض الواقعهي احملددة 

 
عملية يف  ناسبةامل اتاإلجراء نا، علينا أن نتأآد من أننا استخدامأوال
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على ثالثة وطنية الطة اليت نبحث عنها، حيث ترتكز اخل حتديد أنواع املوهبة
مواضيع ؛ املوهبة يف املوهبة الفكرية بشكل عام: أنواع من املوهبة

اإلدراج،  .واملوهبة اخلالقة وخاصة الرياضيات والعلوم؛ --ددة أآادميية حم
التعرف على هؤالء هدفنا الرئيسي هو : بدال من االستبعاد، هو هدف خاص

عدم استبعاد الطالب هلم، و ناسبةربنامج املالالطالب الذين التحقوا يف 
 .وليس االستبعاداإلدراج  لذلك،، لالختيارالذين ليسوا مؤهلني 

 
 
املوضوعية والتجارب، هذه األهداف، حنن نستخدم آل األدوات  ولتحقيق 

موارد متعددة لتحديد  نقوم باستخدام. يف عملية التحديد والشخصية، 
؛ ، وال تعتمد على مصدر واحد فقط مثل الناس يف بعض األماآنهوية املوهوبني

آاء أو اختبارات الذآاء لتحديد معدل الذمقياس حيث أهنا تستخدم فقط 
ترجح عملية االختيار آل هذه األدوات واملوارد . املوهوب أو املوهوبة هوية

 .والتعرف على املوهوبني أآثر دقة
  
 

الصف نبدأ مع األطفال يف ، حيث تحديد يف أقرب وقت ممكنال ةنبدأ عملي
للتمكن من اآتشاف أآرب عدد ممكن من الطالب ثالث ال أو األول والثاني

عملية ، وليست هي عملية مستمرةمبكر  تحديد يف وقتالملية ع. املوهوبني
 .يف مجيع جماالت التعليم ةكون مستمرتينبغي أن . فقط ملرة واحدة نقوم هبا

 
يف الواقع  معلينا أن نتأآد من أن الطالب الذين يدخلون هذا الربنامج ه

حنن ال نقوم بإدراج طالب لغايات إشباع احلصص ، مبعىنللربنامج،  ونمؤهل
 ونهدفنا هو التأآد من أن الطالب مؤهل املخصصة لكل مؤسسة، حيث أن

بطبيعة احلال، إذا مل . الربنامج متطلباتلديه قدرات وطاقات لتنفيذ و
  .فلن يكون هناك برنامج، طالب مؤهلون للدخول يف الربنامجيتم حتديد 

 
آل . رالرتشيح، الفرز، واالختيا: نتبع منوذج من ثالث مراحل لتحديد الطالب

وسوف يتم ترشيح الطالب من . وب جيب إتباعهوأسلخاصة هبا مرحلة هلا عملية 
، يف بعض احلاالت، أو، من قبل الطالب اآلخرينوقبل معلميهم وآبائهم 

قبل ثالث أو أربع يتم ترشيح الطالب من  .سيتمكن الطالب من ترشيح أنفسهم
 .مصادر، أو سيتم التحقق من قدراهتم يف وقت الحق

 
 

قمنا بوضع وقد يف عملية التحديد، أدوات ترشيح خمتلفة  باستخدامنقوم 
يستطيع املعلمون ترشيح الطالب عن طريق طرح ال . قائمة مرجعية للمعلمني

اخلصائص ميتلك تأآد من أن الطالب يف الواقع أمسيهم فقط، بل عليهم ملء لن
جملاالت الثالثة وهناك قائمة من اخلصائص املختلفة للطالب يف ا. املستهدفة

الطالب الذين  .يف عملية ترشيح الطالبساعد املدرسني تاملذآورة أعاله 
ية مناسبة من هذه اخلصائص املختارة، يتم ترشيحهم من قبل تلكون آممي

 .معلميهم أو ذويهم أو طالب آخرين أو يقومون برتشيح أنفسهم
 

مث يتم فرز الطالب الذين مت ترشيحهم من قبل أدوات وموضوعية موحدة أو 
أنواع  .نستخدم تقييم للطالب الذين مت ترشيحهم يف املرحلة األوىل. التجارب
من ) بإذن(أداء حصلنا  .ن التجارب ترتآز يف األداء واختبارخمتلفة م

وحنن أيضا  .إجنازات الطالب السابقة ، آما هو مبني يف سجل الطالب
استخدام اختبارات القدرة واختبارات التحصيل القياسية ، واختبار 
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  .لتحديد النشاط يف املناطق الثالث املذآورة سابقا رئيسيا من املوهبة
 

املرحلة األخرية ، وحنن نستخدم البيانات اجلماعية من املرحلتني األوىل يف 
جلنة حتديد اهلوية املذآورة  .والثانية جلعل االختيار النهائي للطالب

ينبغي أال يستخدم أي  .سابقا جيتمع وخيتار الطالب املوهوبني لربامج معينة
يري متعددة، مجعت بدال من ذلك، تستخدم اللجنة معا. جتربة واحدة أو معيار

وسوف تستخدم آل من  .، إىل التوصل إىل قراراهتامن مصادر متعددة
  .البيانات الكمية والنوعية يف اختيار الطالب

 
اصة اخلتجارب النستخدم عشرات ، ترشيح الطالب لربنامج املوهوبنيخالل عملية 

يف سجالت الطالب طوال سنوات  نقوم بالنظر. خصوصا املتعلقة بدرجات اإلجنازو
أما للطالب . عتربها مصدرا للرتشيحنهذه الدرجات، وحنسب معدل دراستهم، و

تلك األنشطة ننظر إىل  ،نشاط خارج املدرسةلديهم  بالنسبة للطالب الذين
نأخذ بعني االعتبار التقارير آما . هؤالء الطالب هاحققوإىل اإلجنازات اليت 
أي معلومات أساسية حول الطالب، . إجنازها حول الطالباليت قام املعلمون ب
اجملتمع الذي جاء منه الطالب، العائلة وما إذا آانت على سبيل املثال، 

وآل ، يف الربنامج قبل قد شارآواقاء أش لطالبلإذا آان موهوبة أو ال، 
 . هكذا جنمع املواهب. هذه املواضيع تعترب عوامل مهمة يف عملية التحديد

 
مث يتم اختيار الطالب املرشحني حسب األهداف، حيث أننا نقو بتقييم ومن 

ونقوم بأنواع خمتلفة من , الطالب الذين قاموا بعبور املرحلة األوىل
حيث أننا حصنا على .  التجارب عادة ما تكون امتحان تقييم مستوى أداء

. مستوى أداء الطالب من خالل إجنازاته املسبقة، آما هو موجود يف سجله
آما أننا نستخدم امتحان للقدرات، وامتحان اإلجناز املعياري وامتحان 

 .النشاط للتعرف على الطالب التابعيني للمجاالت املذآورة مسبقا
 

نقوم باستخدام املعلومات اجملمعة مسبقا من املرحلة األوىل والثانية 
بالطالب للقيام باالختيار األخري، حيث تقوم جلنة التحديد بااللتقاء 

وتستخدم اللجنة معايري خمتلفة، جممعة من مصادر خمتلفة، . املختارين
 .للوصول لقرار

 
 تكييف، آان علينا أن الطالب تقدمي الربامج اليت هتدف إىل تلبية احتياجات

نظام ويسكونسني، نظام تكييف ولقد قمنا ب. إطار مناذج من الربنامج الدويل
استخدام هذا النموذج،  من خالل. اجلامعةأعرفه جيدا ألنين من خرجيي تلك 

يف  5نستهدف أعلى . تصنيف الطالب يف املستويات الثالثة من املوهبةب قمنا
  - من الطالب يف آل من املناطق الثالث املذآورة آنفا من املوهبة ةاملائ

تصنيفها إىل ثالثة نطاقات األآادميية واإلبداع و املوهبةو املوهبة الفكرية
يف  1، وتشمل 99 فئةو ، ومئوية 98و  97مئوية، يف  9و  95 يف: نسبية
 .من سكان البالد ةاملائ

 
ج املختلفة، مع ناملطالب املوهوبني على مجيع املستويات خيارات الربلوتقدم 

 لقى الطالباألساسي، والطالب سوف يتيف املستوى . ثالثة مستويات خمتلفة
فال يرتتب على الطلبة . ةعاديج داخل الفصول الدراسية النامخيارات الرب

 .مغادرة فصوهلم الدراسية، واملدرسني يعرفون الطالب املوهوبني
 

ميكن مج، حيث ناالعديد من الطالب يف هذا الربنامج خيارات الربويتلقى 
 نينتظماملمع الطالب  الذي يستخدمونهتعديل املناهج الدراسي للمعلم 
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مهارات  املوهوبني مادةوسيتم تدريس . لتلبية احتياجات الطلبة املوهوبني
إعادة النظر يف املناهج على عملية وسيتم تدريب املعلمني . التفكري

اليت يقوم من خالهلا " ضغط"الدراسية على حنو مالئم، وفقا لطريقة تسمى 
من دون ان يعطي اي تفاصيل اليت املعلم بإعطاء املعلومات األساسية فقط 

ميلون شخص ما أن معظم الطالب املوهوبني ذآر رمبا  .الطلبة املوهوبني للقد مت
 . يف الصف ألن املادة من السهل جدا ومملة جدا

 
. خارج الفصول الدراسية العادية مجناوسيقدم املستوى الثاني من الرب

خاصة على أنشطة  أم حيصلواوسيتم سحب الطالب من فصوهلم الدراسية من أجل 
، فضال عن أنشطة بأآملها إثراءنهج معينة أو حىت م إثراءمثل برنامج 

. ومبرونة من أجل تلبية احتياجات آل طالب هموسيتم جتميع. أخرى إثراء
، عندما يكون الطالب قد تكون على أعلى مستوى أو في املستوى العلويف

مج نابرخيارات الطالب يتلقى ، الطالب يف هناية تعليمه النظامي عند
، حاليا. دمع الرتآيز على النصح واإلرشا خمتلفة يف أشكال اخلدمات الفردية

، الذين موجهني لطالبنا املوهوبني صبحواحنن ندخل يف مناقشات مع العلماء لي
مجيع أحناء العامل من أجل اآتساب املعرفة من  منعلماء  يتم ربطهم معسوف 

 أولئك الذين هم يف امليدان
 

سيطلب : ت الفرديةاملستوى الثالث من خيارات الربنامج يتكون من الدراسا
قادهتم، من أجل استكمال مبساعدة ، ممن الطالب القيام مبشاريع خاصة مبفرده

يف برامج السفر إىل ين املوجود لؤلئكيتم إعطاء املنح الدراسية . املشروع
اخلارج واستكمال تعليمهم العايل يف الغرب أو، يف الواقع، يف أي بلد 

  .ع التعليم الذي نسعى إليهيرغبون، اعتمادا على جمال التخصص ونو
 

وتقدمي  املوظفني،، وتطوير الربامج هي تقدمي املشورة للطالبوظائف دعم  ومن
، مهاتإشراك اآلباء واأل اخلاص للحكومة أيضا، وأعتقد أنه من املهم جدا

رتدد يف يض على جوانب معينة من برنامج أو وبعضهم على خالف ذلك قد يعرت
التنسيق والشراآة مع املدارس وغريها يلعب وأخريا، . إحلاق أوالدهم فيها

لتعليم املوهوبني يف  نامجتحديد والربالمن الوآاالت دورا آبريا يف خطة 
 .دولة اإلمارات العربية املتحدة


