
   

 

 كلية التربية   
     المجلة التربوية       

          ***  

 

 (Nation Deceived) قراءة يف تقرير أمة خمدوعة
 

 

 

 إعداد

 مَين حمند إبساٍيه غيايه /أ.د

 أستاذ التخطيط التربوي واقتصاديات التعميم
 جامعة المنصورة-كمية التربية 

 
 

 

 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2020. 120308 

 

 و0202  ديشنربـ     الجناىوٌاجمللة الرتبوية ـ العدد  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 ..................................................................................... قراءة في تقرير أمة مخدوعة

- 678 - 

 التقرير أن تجد إجابة عن السؤال :ىذا من المتوقع بعد قراءة  -
 ىل أمريكا أمة مخدوعة تربويا....؟؟

 يعرض التقرير في الجزء األول  منو  إجابة عن السؤال : -
 كيف تعوق المدارس تفوق الطالب األمريكيين المتفوقين ؟

 ثالثة حاصمون عمي الدكتوراه ىم من كتبوا  التقرير ، وىم : -
  جروس .م.ي أسوالين ، ميراكا .ج سوزان،  كوالنجيمو نيكوالس

 الجية التي أصدرت التقرير : -
، التقرير  المواىب وتنمية الموىوبين لتعميم الدولي بالنك .ن وجاكمين بيمين كوني مركز

 (4002صدر في ) أكتوبر 
 عمي الموقع :  موجود، أيوا جامعة التربية كمية

http://www.education.uiowa.edu/belinblank 

 متَيد : 

تعد الواليات المتحدة األمريكية عمي رأس الدول المتقدمة اقتصاديا وقد انعكس ىذا عمي     
ومراحمو ومستوياتو، كما أن سياسة التعميم المركزية مما جودة النظام التعميمي في كل جوانبو 

يعطي فرصا عديدة لمتنافسية والتفوق في مختمف مراحل التعميم ، والتقرير بعنوان أمة 
( يكشف عن موضوع ىام  يسمي التسريع األكاديمي )  A Nation Deceivedمخدوعة )

Academic Acceleration )  ويضع إجابة لمسؤال : كيف تعوق المدارس تفوق )
 الطالب األمريكيين المتفوقين ؟ 

 (Nation Deceived A)   أمة مخدوعة:  عيواٌ التكسيس

 يجيب عن السؤال كيف تعوق المدارس تفوق الطالب األمريكيين المتفوقين ؟:  ٍدف التكسيس
رة التسريع  موضحا كيف أنو ) أي يقع التقرير في جزئين ،  يطرح الجزء األول منو فك   

التسريع ( يعوق تفوق الطالب األمريكيين المتفوقين  في المدارس . أما الجزء الثاني فيطرح 
 مميزات وفوائد التسرع مع بعض المالحظات ) سوف يتم عرضيا الحقا (
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 Academic Acceleration:   مفَوو التشسيع

التسريع ىو أحد الوسائل التعميمية التي تشجع الطالب نحو التقدم في أحد البرامج     
التعميمية أسرع من العادة أو من المراحل العمرية األصغر سنًا. ويشتمل التسريع عمى 
التسريع في المادة الواحدة، وتخطي أحد الصفوف الدراسية الكاممة، وااللتحاق بالمدارس في 

 اسة مناىج برنامج المستوى المتقدم .سن مبكرة، ودر 
 .وحماسو الطالب استعداد درجة مع يتوافق بماتييئة المناخ التعميمي   يعني وىو   
 مواد التعمم الطالب عمى إجبار يعني وال .لؤلمام بقوة الطالب دفع مجرد ال يعني والتسريع
 االستعداد لدييم يكون أن قبل أكبر عمرية من مراحل أطفال مع التعامل أو المستوى متقدمة

 .المناسب لذلك
 ُتقدر استراتيجية وىو .لمتفوق الفرصة الطالب منح ىو األمر حقيقة في التسريع إن   
 المرونة من قدراً  تستحق الفردية الفروق ىذه من اأن بعض بحقيقة وتعترف الفردية الفروق

 التعميم تراكم فرص تقوية عن عبارة فيو .في التعميم
 زسالة  ٍامة مً املؤلفني الجالثة الي املدازس : 

يعرض التقرير رسالة ىامة من مؤلفي التقرير ) ثالثة معممين مارسوا  العمل في مجال 
 التعميم  وحصموا عمي الدكتوراه( ونص رسالتيم ىو :

مجموع عدد السنوات التي قضوىا في مجال ( التعميم في عام 100 يزيد عمى ما قضينا
 حياة في لممعممين وتأثيرىم شديدا احتراما نكن ونحن .حياتنا عمل مجال إنو التعميم ( 

 قيامنا وأثناء .معممين وظيفة في بالعمل التعميم مجال في المينية حياتنا بدأت ولقد .الطالب
 دراية عمى ونحن .التفوق في التي تكمن بالمساواة كثيراً  تأثرنا والتأليف والبحث بالتدريس

 والموقع واالقتصادية االجتماعية والخمفية والعرق النوع حدود يتجاوز التسريع بأن كاممة
 .الجغرافي

 الفصول داخل المتقدم لمنقل االستعداد لدييم ممن األمريكيين الطالب من عدد فيناك
 من النوع وىذا .الضواحي وفي أنحاء األم المدينة وبداخل األمريكية، بالمدارس الدراسية
 المدارس إلى األميرية المدارس من بداية أنواعيا، بمختمف المدارس كافة في موجود الطالب

 نوعا باعتباره األكاديمي التسريع البعض انتقد وبينما .البديمة المدارس إلى الخاصة، وصوالً 
 اآلباء ممن فإن الواقع، في .الحقيقة من أوضح شيء من فميس األثرياء، األطفال تدخل من
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 تستطع لم إن التسريع نفقات تحمل يستطيعون الذين ىم االقتصادية اإلمكانيات يمتمكون
 ودفع الخاصة، المدارس إلى أطفاليم يستطيعون نقل فيم .النفقات ىذه تحمل المدارس
 وبالرغم .اإلضافية المناىج وموارد الصيفية التسريع فصول تكاليف سداد أو التوجيو، تكاليف

 رفضت إذا متميزة مناىج دراسة في األمل يفقدون ما غالباً  الفقراء األطفال فإن من ذلك،
 .ذلك المدارس

 ألننا التسريع حول األوسع العام الرأي أمام الحقيقة توضيح بشأن بشدة نتحمس ونحن
 األمور من أمر والتسريع .ذلك من عمى األطفال تعود قد التي المحتممة الفوائد تماماً  ندرك

 لدييم تتوافر وال دراسياً  الموىوبين األطفال من العظمى لؤلغمبية بالنسبة لمغاية الميمة
 .البدائل

 التعميمية البرامج أحد في يتقدمون الطالب تجعل التي الطرق أحد ىو التسريع أن كما
 المستوى مقارنة يعني وىذا .العاديين من الطالب الصغيرة، لؤلعمار بالنسبة أسرع، بمعدالت
 .وحماستيم الطالب استعداد درجة مع يتوافق بما المناىج سير ومعدل التعقيد ودرجة

 الدراسية، المراحل وتخطي مبكرة، سن في المدرسة دخول التسريع نماذج وتتضمن
 يتعمق فيما ومكمف مؤثر بأنو التسريع ويتميز المجاالت، أحد في التقدم من درجة وتحقيق
في المدارس   الطالب بين المشاركة ميدان  تمييد عمى يساعد قد وىو التعميمي، بالجانب

           .سواء حد عمى أوفقيرة  سواء كانت ثرية
 ة التشسيع ؟يدوز كليات الرتبية حيال قض

لتقرير كميات التربية بيذه كميات التربية  المشكمة الصامتة !!!!!! حيث يصف ا
 :الصفة

 الحالية االتجاىات حول منشأ يدور مناقشتو المعممين من القميل يرغب موضوع ىناك
 المعممين ىو أن نعممو واحد شيء ىناك ولكن مؤكد، بشكل ذلك يعمم أحد ال .التسريع نحو

 شركاء التربية كميات وتعتبر ) ةتربوي درجة)  مشترك واحد شيء لدييم األمريكيين والمديرين
 األمر عندما يتعمق  صامتون شركاء أنيم ىي والمشكمة .التعميمية في العممية المدارس مع

 .األذكياء باألطفال
 األمر بقوليا، تعمق عمي ىذا فاندربيمت، جامعة التربية، كمية عميدة بينبو، كاميال .د

 وقد“ ”.االجتماعية والمساواة بالعدالة كثيراً  التربية كميات اىتمت فقد .ثقافية مشكمة إنيا“
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 بطبيعة لمغاية، ميمة تعتبر والفكرة .التعميم في العدالة بقضية كثيراً  الكمية أعضاء انشغل
 العدالة االجتماعية فإن لي، وبالنسبة .التفوق إلى التعطشوىو   شيئاً حيوياً  فقدنا لكننا الحال،
 ”.خاوياً  شيئاً  تعتبر التفوق بدون

 من لمغاية قميالً  أن عدداً  نعمم التربية كميات في الدورات قوائم عمى سريعة وبنظرة
 الدورات عروض معظم أن ويبدو .الموىوبين تعميم في يقدم )المنتقاة أو المطموبة( الدورات

 المسئول المدير أو المعمم يحصل أن بعد فقط متوفرة الخيارات وىذه داخمية، خدمة عبارة عن
 الموىوبين الطالب عمى التعرف عمى المعممين تساعد والدورات التي .عممية درجة عمى

 الدرجة عمى الحصول من شروط جزءاً  تكون ما نادراً  الدراسية فصوليم في ومساعدتيم
 .العممية

الصامتة؟ جييب التكسيس عً ٍرا الشؤال علي اليحو  املشللة توصف بأىَا  :الرتبية وملاذا كليات

 التالي :

 من جزءاً  ببساطة الموىوبون الطالب ُيعد والعون وال المساعدة تقديم لممدرسين يمكن كيف
 القرارات التخاذ مستعدين الكميات غير من المتخرجين المعممين من والعديد المنيج المطموب،

 .العالية ذوي القدرات الطالب بشأن المناسبة
 عمى تركز دورة بدراسة يطالبون غالبًا ما المسئولين والمديرين المعممين أن من وبالرغم
 دورات الموىوبين في الطالب ضم إن الخاصة، التعميمية االحتياجاتذوي  من الطالب

 .فكرة متأخرة أو غائباً  إما يكون ىذه الخاصة االحتياجات
 الرتبية كليات صنت أسباب يعترب أحد التفوق ومشائل املوٍوبني تعليه على الرتكيز افتكاد إٌ

 .التشسيع موضوع بشأٌ

 المثير فمن السنوات، لمعديد من أتيحت قد التسريع حول المكثفة األبحاث أن وبافتراض
 .المعممين إعداد من كجزء يمقن لم األساسي المنيج في التدخل ىذا أن لمفضول
 التربية لكميات الرسمية إن الصفة“ أيوا، بجامعة التربية كمية عميدة داميكو، ساندرا وتقول
 .التعميم جوانب من العديد حول الجارية األبحاث نشر ثم بتقييم قياميا في تتمثل أن يجب

 من والميارات بالمعمومات معممي المستقبل تزويد ىو تخصصي التزام لدييا التربية فكميات
 .”الطالب جميع لصالح الممارسات أفضل وتنفيذ ترجمة أجل
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 من جزءاً  بالفعل ليست لنقل المتقدم أبحاث بأن القائمة الحقيقة إن“ داميكو، العميدة وتؤكد
 التربية كميات لميمة قاصمة ضربة تعتبر المسئولين، والمديرين المعممين تدريب

 اللوو : يشتحكوٌ ال املعلنوٌ

 بخصوص الفصول الدراسية معممي عمى الموم إلقاء بمسألة التعميم رواد بعض ييتم
 مشكالت بشأن عمييم الموم إلقاء تم كما الموىوبين، تماماً  تعميم تواجو التي المشكالت جميع
 الطالب بخصوصيات واحتياجات معرفتيم عدم عن المعممين نموم أن العدل من وليس .أخرى

 المعممين إعداد عن مسئولة والكميات وتعتبر الجامعات .التسريع خصوصيات أو الموىوبين
توفير  بخصوص المؤسسات ىذه عاتق عمى المسئولية ويمقي المجتمع .والمسئولين
 والممارسات؟ بين المعمومات الفصل يوجد إذن فمماذا .صمة األوثق والممارسات المعمومات

 يؤثر أن ويجب .كميات التربية عن الصادرة البحوث عمي التعميمية الممارسات ترتكز
 ت  التعميمية .الممارسا  تجاىاتا عمى البحث ىذا
 .التعميمية كأساس لمممارسات البحث أىمية عمى يؤكدون التربية كميات أساتذة أن عممنا وقد

 يؤكدون ما يمارسون ال ذلك مع فإنيم المتعمقة بالتسريع، األبحاث إلى األمر يأتي وعندما
 .التسريع لممارسة كأساس التسريع حول األبحاث ال يدعمون وىم .عميو

 ليس ما نحتاجو إن“ فاندربيمت، بجامعة التربية كمية عميدة بينبو، كاميال .د تقول
 .الصعوبة في غاية أمر السموك فتغيير.االحترافية التنمية إلى نحتاج ولكننا معمومات، مجرد
 من سيكون .”وممارساتيم اتجاىاتيم يغيرون عندما دعم المعممين إلى نحتاج أننا كما

العميدة   بونبي لكن لمتسريع، المكثف واإليجابي السجل بشأن األمة معممي إعالم الصعب
 .ذلك بضرورة تؤمن

 تستطيع يروا أنك أن في يرغبون فاألشخاص .بالسيل ليس األمر إن“ تقول، فيي
 لمتنمية منتدى أو األسبوع عطمة نياية في تعقد ندوة في المعممين ىؤالء أفكار تغيير

 سيولتو عدم فإن ذلك، ومع .سيالً  أمراً  ذلك أن أرى ال وأنا .أسبوع مدى عمى ُيعقد االحترافية
 .نفعمو أال تعني بالضرورة ال

 حالً  ليس وىذا .واحد يوم لمدة تمتد التي العمل بورش زاخر التعميم إن“ بينبو، وتقول 
 .”واحد يوم لمدة
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 املشاعدة : على املعلنوٌ حيصل أيً

 التي المراكز أن السبب في “ أيوا، بجامعة التربية كمية عميدة داميكو، سندرا .د تقول
 بالغة جيات اعتبار ىو أكاديمياً  المتقدمين الطالب بشأن المعممين وتدريب تعميم إلى تيدف
 والنابغين بجامعة الموىوبين ألبحاث القومي المركز مثل والمراكز“.”لمستقبل البمد األىمية

 دوراً  وكذلك االحترافية نماذج لمتنمية تعتبر أيوا بجامعة بالنك-بمين ومركز،  كونيكتيكت
يرغبون  الذين المعممين المراكز ىذه وتدعم أكاديميًا، األطفال المتقدمين حول األبحاث ألحدث

 .الطالب ليؤالء المالئمة التحديات توفير كيفية تعمم في
 تعميم تحديات يعممون بشأن الذين المعممين عدد زيادة مع“ داميكو، العميدة وتقول

 الطالب، ىؤالء تساعد قد التي التسريع بخصوص أنواع  العالية، القدرات ذوي من الطالب
 القرارات موجودة التخاذ ستكون الطالب من والنابغين بالموىوبين المراكز المختصة ىذه فإن

 .”الصائبة
 المراكز وجود مع فحتى .أخرى واحدة نقطة بشأن واضحتان وبينبو داميكو والعميدتان

 من لمغاية قميل عدد مساعدة ستتم العالم، في بالموىوبين والمختصة صورة بأفضل المجيزة
 واقتراح الموىوب الطفل تحديد ويعتبر .فرديين معممين جانب من التزام بدوناألطفال 
 حياة وفي .الواحد الفصل معمم تواجو التي دائمًا التحديات ىي المالئمة التعميمية االختيارات

 أن واحد لمعمم يمكن الموىوب، بالنسبة لمطفل ولكن .ميماً  عنصراً  المعمم يعتبر طفل، أي
 في دورة موجود الطفل أن من التأكد طريق عن بالكامل جديد مسار تعميمي أمام الباب يفتح

 .المالئمة التحديات
     الجزء الثاني من التقرير ) أىمية التسريع وفوائده (

كما أنو أحد الوسائل  .الموىوبين لؤلطفال بالنسبة الفعالة الوسائل أكثر أحد ىو التسريع - 
 غير المكمفة

 المستوى عمى الطويل، المدى عمى مفيدة آثار لمتسريع المتفوقين، لمطالب بالنسبة  -
 معاً  واالجتماعي الدراسي

 األعمار، نفس من وزمالئيم أقرانيم من نضجاً  أكثر يكونوا أن إلى المتفوقون الطالب يميل -
 فإن المتفوقين، الطالب من لمعديد فبالنسبة .النفسية والناحية االجتماعية الناحية من
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 نفس من بأقرانيم مقارنة لشخصياتيم أفضل نضج إلى الوصول عمى يساعدىم التسريع
 .العمر

 قد الطالب، من ألقرانيم تطويرىا تم التي المطورة المناىج نالمتفوقو الطالب يتناول عندما -
 .التعمم عممية من النفور من بحالة ويصابون والكآبة، بالممل يشعرون

 تطويرىا يتم التي االختبارات باستخدام ( المستوى عالية االمتحانات خاصة االمتحان، يعد -
 من يستفيدون الذين الطالب تحديد في جداً  الفعالة الوسائل من ،)السن كبار لمطالب
 .التسريع

 فئتين إلى تنقسم وىي المتفوقين، الطالب منيا ليستفيد التسريع أنواع عدةد توج -
 السنوات عدد تقمل وىي الدراسي، الصف عمى وتعتمد التسريع من األولى الفئة :رئيسيتين

 عمى يعتمد الذي التسريع ىي الثانية والفئة األطفال، رياض بمرحمة الطالب يقضييا التي
 .العادة عن مبكرة مرحمة في محتوى متقدم بتقديم يسمح وىو الموضوع،

 دراسياً  الموىوبين الطالب لكافة الممتازة الخيارات من مبكرة سن في بالمدرسة االلتحاق -
 االجتماعي المستوى وعمى األكاديمي المستوى عمى

 وطويل األجل قصير دراسياً  نجاحاً  مبكرة، سن في بالكمية يمتحقون الذين األطفال يحقق -
 والرضا النجاح الميني تحقيق إلى بدوره يؤدي الذي األمر سواء، حد عمى األجل

 .الشخصي
 سن في الكميات لدخول بالنسبة متعددة، بدائل الثانوية، المدارس في نيالمتفوق مطالبل -

 .الطالب من أقرانيم مع يقيموا أن يفضمون الطالب وىؤالء مبكرة،
 المتزامن التسجيل يتضمن حيث   النطاق واسع خيار أفضل ىولتسريع لمطالب المتفوقين  ا-

 .الصيفية والبرامج بعد، عن التعميم من خالل  والجامعة، الثانوية المدارس في
 نحتاج سوف التعميم، في التسريع بشأن األمريكية المفاىيم في كبير تغيير إجراء لتشجيع -

 ومبادرات القواعد اإلدارية، التشريع، القضاء، .التغيير محركات كافة استخدام إلى
 .المتخصصين

 تفوق درجة بشأن القرار، صنع في كاممة بصورة المشاركة لآلباء بالنسبة الميم من -
 .أطفاليم
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 في األفراد لدى بالفروق تعتني فالمساواة .التعميمي التشابو تعني ال التعميم في المساواة -
دراك لمتعمم استعدادىم درجة  .طالب كل قيمة وا 

 أوجُ ىكد )سلبيات (

 شيء من فميس األثرياء، ؤلطفالالتميزل من نوعا باعتباره األكاديمي التسريع البعض انتقد 
 الذين ىم االقتصادية اإلمكانيات يمتمكون اآلباء ممن فإن الواقع، في .الحقيقة من أوضح

يستطيعون  فيم .النفقات ىذه تحمل المدارس تستطع لم إن التسريع نفقات تحمل يستطيعون
 التسريع فصول تكاليف سداد أو التوجيو، تكاليف ودفع الخاصة، المدارس إلى أطفاليم نقل

 يفقدون ما غالباً  الفقراء األطفال فإن من ذلك، وبالرغم .اإلضافية المناىج وموارد الصيفية
 .ذلك المدارس رفضت إذا متميزة مناىج دراسة في األمل

 يراىا كاتبوا التقرير : يومن أىم ىذه السمبيات الت 
 وعند .وعاطفية اجتماعية مشكالت بالكميات الممتحقين الطالب من لمغاية قميل عدد يواجو -

  .التأقمم من مسار جزءاً  وتكون األجل، قصيرة تكون المشكالت، ىذه حدوث
 بالرغم التسريع، ممارسة بشأن ،ة المعتاد غير سمبية مواقف المربين من العديد يتخذ عادة -

 وصالحيتو نجاحو تؤكد الدالئل من العديد ىناك أن من
 وقت يتطمب إعاقات لدييم ممن الموىوبين لمطالب بالنسبة بفاعمية التسريع خيارات تنفيذ -

 مكثفة وموارد
 انعدام أو سوء عن األساس في نشأت فقد بالتسريع ارتبطت التي القميمة المشكالت -

 التخطيط
 تنفيذ كيفية بل الموىوب، الطفل تسريع إمكانية ليست لممربين بالنسبة الرئيسية القضية- 

 ذلك
  خالصة :

، وىناك لوم عمي كميات كما لو سمبياتمنو لو إيجابيات كما وردت في الجزء الثاني  التقرير -
 .التربية

كتب التقرير ثالثة من الخبراء حصموا عمي الدكتوراه ولدييم خبرة طويمة في العمل بمينة  -
التعميم في أمريكا ، بيدف تعرف كيف ان مدارس أمريكا تعوق تفوق الطالب المتفوقين  من 

عديدة تعود عمييم وعمي مجتمعيم ، وبين " التسريع " بالرغم من أنو اليخمو من فوائد خالل 
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التقرير أىمية دور كميات التربية في اعداد المعممين لمتعامل بكفاءة مع قضية التسريع في 
 الجامعات بالمدارس  كما أشار التقرير الي أىمية التسريع في التحاق طالب الثانوي 

 : أسئمة يجب عمى المدارس طرحيافي  خالصتو الي عدة أعذار و يشير التقرير  -
 اليت ستشنعَا عيد احلديح عً التشسيع: أٍه األعرازمً 
والعاطفية.  إن األمور تسير عمى ما يرام، ونحن لم نعمم مطمقًا بأمر القضايا االجتماعية  -8

 فالطالب قد ينزعج إذا جعمناه يتجاوز صفًا دراسيًا.
ىذا يفرض الكثير من الضغط عمى الطفمة. إنيا في سن الثامنة فحسب! فدعيا فيما  -4

 يناسب عمرىا.
لدينا أقل القميل من األوالد األذكياء في ىذه المدرسة. فكيف نعرف أن ىذا الطفل أو ذاك  -8

 نعرف أنو مستعد بالفعل لتجاوز صف دراسي؟ مختمفًا؟ وكيف
ة إلى صف دراسي متقدم سيساعدىا أكاديميًا أو ليس ثمة دليل عمى أن نقل طالب -2

 اجتماعيًا.
 ومً أٍه األسئلة :

تضمن ثالثة أسئمة ييجب أيضًا أن ” التسريع“إن كل حديث في أمريكا يتضمن كممة  -
لمتقدم لطالب ما، تأكد من طرح ىذه اُتدرس مسألة النقل  أساسية وشرعية. إذا كانت

 األسئمة الثالثة:
ىل قمنا بتقييم قدرات الطالب بشكل صحيح بحيث نعمم أنو مستعد بالفعل لمنقل المتقدم  -

 ودراسة منيج دراسي سريع
 مع توافر نتائج التقييم، ما ىي أفضل ثمار التسريع ليذا الطفل؟ -
نحن نعمم جيدًا عدم جدوى التسريع في عدد قميل لمغاية من حاالت التسريع. فما الذي  -

 عمو كمدرسة لضمان نجاح عممية التسريع ليذا الطالب؟يمكننا أن نف
 فائدة عسض التكسيس :

           ما الذي نستفيده من عرض ىذا التقرير ؟
التسريع أشبو ما يكون ) قريب الشبو ( بنظام الساعات المعتمدة الذي يعطي فرصا 
عديدة طول فترة الدراسة لمطالب المتفوقين  ودراسة عدد من الساعات في وقت زمني قصير 

 أقل.مادية  قياسا عمي أقرانيم من الطالب ، وىم بذلك ينجزون وقت وتكمفة 
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، لكنو قد يكون أنسب في المرحمة الجامعية  شك وعميو فالتسريع لو إيجابيات بال
حال  ومع ذلك يمكن تجريبو في المدارس ومن ثم يمكن الحكم عمي فوائده،وليس في المدارس

 .تطبيقو في التعميم الثانوي في مصر
مع  اقراره وتعميمو في التعميم الجامعي المصري  حالوالشك ان لو فوائد عديدة متي 

 حة التسريع لممتفوقيناتا
كما ىي متيمة من  كتمة صامتة (بأنيا كما أن كميات التربية ) متيمة حتي في أمريكا 

 .البعض ىنا في مصر حيث أنيا لم تعد تؤدي الدور المنوط بيا بكفاءة مثمما كانت من قبل 
تأىيل وتدريب الطالب المعمم  يجب أن تتضمنبرامج كميات التربية  وىناك ضرورة أن 

ئ المدرسة طالبيا  ومعممييا الي الي كيف يتعامل مع الموىوبين والمتفوقين ، وكيف تيي
 .كما أن وزارة التعميم عمييا مسئولية ىامة في تدريب المعممين أثناء الخدمة.التسريع

وحدة بكل و ، تعد فكرة جديرة بالدراسة انشاء مركز قومي ألبحاث الموىوبين فكرة إن 
الموىبة بمديريات التربية والتعميم  إداراتفعيل كما أن تجامعة من الجامعات المصرية ،

والتؤدى الدور المطموب  غير فاعمةات إدار قضية في غاية األىمية ألنيا تبدو  بالمحافظات
 منيا بكفاءة .
واالبتكار في دعم وتشجيع البحث والدراسة في مجال الموىبة واالبداع ضرورة وىناك 

 . حوث التربويةبكميات التربية وفي مراكز ال
وبناء عمي ىذه األعذار وتمك األسئمة  التي سبقت اإلشارة الييا في خالصة التقرير 

 ،يجب أن توضع في االعتبار حال تطبيق أو تعميم التسريع في مدارس مصر .


