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امللخص:

هددده هددلا الاح د الددى بنددا برنددامد دراتدداي عليددا لتلهيددي المعلمددين ةدرام هبيعددة المو اددة ورعايددة
الموهوبين .ولتحقيق هلا الهده ،تمت المراجعة والتحليي للمعايير المهنية لمعلم الموهوبين المقدمدة

بالتشدددارم بدددين الجمعيدددة الوهنيدددة لاهمددداي الموهدددوبين  )NAGCومجلدددأل ااهمددداي ائتدددت نا يون
 )CECفددي الوئيدداي المتحدددا ائمريةيددة ،اة دددار ال دداني العددادر فددي عددا  2013والتددي مددازاي
معموي بها حاليا على نطاق واتع عالميدا .باةضدافة للدى كلدت ،تدم لجد ار مراجعدة ومقارندة مدع عددد
من البرامد القا مدة كاي العدلة المقدمدة فدي الجامعداي ال ار ددا التدي تتمتدع بسدمعة وباديميدة وبح يدة
عالية في مجاي تعليم الموهوبين في الوئياي المتحدا اامريةية .في ضو التحليي والمقارنة ،خلد

الااح للى برنامد مقترح في مستوى درجدة الماجسدتير يحقدق المعدايير المهنيدة ،ويجمدع بدين نقدا

التميددل للب درامد التددي تمددت مراجعتهددا .يحتددوا البرنددامد ،فددي نسدداتي النها يددة ،علددى تسددعة مقددرراي
باةضددافة للددى متطلادداي الاب دراي الميدانيددة ورتددالة الماجسددتير ت طددي موضددوعاي جوهريددة واتددعة
لتمةدددين المعلمدددين مدددن ائتجاهددداي ،المعددداره ،والمهددداراي الالزمدددة ةدرام هبيعدددة المو ادددة ورعايدددة

الموهددوبين فددي المدددار

العامددة ،وكددللت فددي الب درامد الاا ددة اةضددا ية .وعليددي ددد تسدداهم النتيجددة

النها يددة لهددلا الاح د فددي تطددوير ب درامد الجامعدداي حي د يمةددن اتددتادا مةوندداي البرنددامد المقتددرح
بمرجدددع لتقيددديم وتطدددوير برامجهدددا الحاليدددة ،وو اعتمددداد البرندددامد المقتدددرح للتنميدددل اتدددتجابة لاهميدددة
الموضوعية لقضية تعليم الموهوبين ،باةضافة الى الحاجة الماتدة لموابادة ائتجاهداي العالميدة فدي
لعداد المعلمين القادرين على رفع جودا التعليم وتوفير فرص م الية للنمدو اام دي للطدالل الواعددين
مع مليد من الدعم للموهوبين اللا يحقق ائتت مار المعاي لقدراتهم.
الكلمات املفتاحية:

رعاية الموهوبين ،تلهيي المعلمين ،المعايير المهنية ،الجامعاي العالمية.
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Teacher Preparation to Understand the Nature of Giftedness and
Nurture the Gifted: A Proposed Graduate Program Based on
Professional Standards and Experiences of International
Pioneering Universities
Majed Rabhan Wadaani
College of Education, Jazan University, Saudi Arabia
mwadaani@jazanu.edu.sa

Abstract:
This research article aimed at establishing a proposed graduate program to
prepare teachers to understand the nature of giftedness and nurture the gifted.
To achieve this aim, the professional standards of gifted teachers were
reviewed; specifically, the standards that were provided jointly by the
National Association for Gifted Children (NAGC), and the Council of
Exceptional Children (CEC) in the United States of America; the second
edition issued in 2013, that is still widely used. In addition, review and
comparison were made with a number of relevant existing programs offered
in pioneering universities that have academic and research reputation in the
field of gifted education in the USA. Based on the analysis and comparison,
the researcher reached to a proposed master's degree program that achieves
the professional standards and combines positive elements of the reviewed
programs. The program contains, in the final version, nine courses in
addition to the requirement of field experiences and the master's thesis to
cover broad substantial topics that enable teachers establish strong attitudes,
knowledge and skills in understanding the nature of giftedness and nurturing
the gifted in public schools, as well as, in the additional special programs.
Therefore, the result of this research is significant for universities where the
components of the proposed program can be used as a reference to review
and develop their existing programs, it also can be adopted for full
implementation responding to the objective importance of gifted education
issue, as well as, the current vital need to keep up with the international
trends in preparation of teachers who are able to raise the quality of
education and provide ideal opportunities for optimal growth of promising
students, with further support to the gifted that facilitates effective
development and investment of their abilities.
Keywords:
Gifted Education, Teacher Preparation, Standards, International Universities
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املقدمة:

تم ي القضايا المرتاطة بالمو اة ورعاية الموهوبين محاور كاي وهمية كبيرا في عالمنا

اليو  ،نتيجة للتحدياي وائحتياجاي المستمرا التي تواجي المجتمعاي ،حي تسعى الدوي المتقدمة
من و ار اهتمامها بالموهوبين للى توفير كافة الظروه واةمةاناي لتنمية دراتهم العقلية على
نحو يسمح باتت مارها وتوظيمها بالطريقة الم لى بما ياد المجتمع والعالم الجغيمان2018 ،؛
جروان .)2016،و د وولت العديد من الدوي حوي العالم اهتماما كبي ار بمئة الموهوبين ،فمي
المملكة العربية السعودية تؤكد السياتاي التعليمية على ضرورا لتاحة المرص المناتاة لجميع
المتعلمين ةظهار و قي مواهبهم وتلبية احتياجاتهم بما يمةنهم في مجائي العلم الماتلمة
لمواباة التطور التقني والتحوي نحو مجتمع المعرفة

الشريف2015 ،؛ الجغيمان

ومعاجيني .)2013،و د انعةأل كلت في ظهور العديد من الماادراي والمرابل المتاععة في
رعاية الموهوبين ،ومن كلت ما تتضمني رؤية السعودية  2030من تركيل كبير على محور
اتت مار ور

الماي الاشرا ،والتي تولد عنها العديد من الماادراي في هلا الشلن ،ولعي منها

اتتمرارية تمعيي المشروع الوهني للكشف ورعاية الموهوبين بالتعاون المشترم بين وزارا التعليم
ومؤتسة الملت عبدالعليل ورجالة للمو اة وائبداع.
وحي

ان المعلم يم ي حجل اللاوية في الكشف عن الواعدين من الطالل ودعم

الموهوبين للو وي الى ا عى حد ممةن من التطور والتوظيف اام ي لقدراتهم ،فهو بالتالي
العنعر ااهم ويضا في نجاح المشروعاي الوهنية كاي العلة .وعليي تحرص اانظمة التربوية
على ان يمتلت المعلم الكماياي الالزمة حوي المو اة وتعليم الموهوبين .ولكن نتا د الدراتاي
السابقة في هلا الجانب تشير للى وني مازالت لدى نساة غير ليلة من المعلمين نظرا محدودا
لطبيعة المو اة واتجاهاي غير ثابتة يما يتعلق بالرعاية الاا ة بالموهوبين ودعاني2018 ،؛
حسين.)2018 ،
وفي ضو كلت يتجدد التلبيد في ادبياي اعداد المعلم والتربية الاا ة للموهوبين على
اهمية لتاحة برامد تلهيي للمعلمين ةدرام هبيعة المو اة ورعاية الموهوبين وفقا لالتجاهاي
الحدي ة في هلا المجاي .حي

تتضمن ائتجاهاي الحدي ة على معايير مهنية علمية مو ى بها

لتمةين المعلم من الكماياي الالزمة لتحقيق فهم شامي لطبيعة المو اة وتماي الموهوبين ،مع
دراي على توفير بيئة تعليمية تحمل ائتتعداداي ،وتتضمن ونشطة متنوعة للكشف الماةر عن
مؤشراي الكما ا ،باةضافة للى الادماي ائرشادية الالزمة لتلبية ائحتياجاي النمسية
وائجتماعية للواعدين؛ وكلت لتحقيق ائتت مار اام ي لقدراي للموهوبين (Bannister-Tyrrel
.)et al., 2018; Tassel-Baska & Johenson, 2007
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ود

دري نسخ متعددا من المعايير المهنية لمعلمي الموهوبين على المستوى العالمي

لتم ي اةهار العا لبنا برامد التلهيي المهني المتاععة ،حي

شملت نساة المعايير المهنية

المعدلة العادرا بالتشارم بين الجمعية الوهنية ائمريةية لاهماي الموهوبين  NAGCومجلأل

ااهماي ائتت نا يون  CECعا  2013على تاعة معايير تم ي النساة ااخيرا التي مازالت
ممعلي في ك ير من الجامعاي حوي العالم .في حين و در المركل الوهني للقيا

في المملكة

العربية السعودية في ضو كلت نساة محلية وولية للمعايير المهنية لمعلمي الموهوبين في عا
 2017لتتضمن عشرا معايير شملت :ااتاتياي حوي تعليم الموهوبين ،نمو وخعا

الموهوبين ،المروق المردية في التعلم ،اةتتراتيجياي التعليمية ،بيئة التعلم والتكامي ائجتماعي،

الل ة ،التاطيط التعليمي ،التقويم ،الممارتاي ااخالقية والمهنية ،التعاون الجغيمان ،العامر،
والقحطاني.)2017،
وبنا

على ما تبق فإني من الها ان يوابب الجهود الوهنية القا مة في رعاية

الموهوبين وجود برامد اباديمية متاععة في الجامعاي لدعم هلا التوجي في ضو ما تتضمني
المعايير المهنية العالمية والمحلية وبائتتمادا من تجارل الجامعاي العالمية ال ار دا في تحسين

بماياي المعلمين في مجاي تدريأل ورعاية الموهوبين ،وكلت من خالي رفع مستوى الوعي بطبيعة

المو اة وتلهيي التربويين القادرين على المساهمة في توفير بيئة لتنمية المهاراي العليا ولدعم
تطور دراي الموهوبين في ضو النظرياي الحدي ة وااتأل العملية العلمية .ويلتي هلا الاح
للمساهمة في هلا الجانب ،من خالي توظيف التو ياي النظرية ،المعايير المهنية ،والتجارل
العالمية ال ار دا ،لتحديد مةوناي برنامد دراتاي عليا لتلهيي المعلمين ةدرام هبيعة المو اة
ورعاية الموهوبين ليتكامي مع الجهود القا مة المساهمة في تحقيق ائهداه الوهنية العليا يما
يتعلق برعاية الموهوبين .وهو ايضا امتداد لرتالة التعليم التي تشمي ضمان تحقق الكماياي

الالزمة للمعلم في التعامي مع جميع فئاي كوا ائحتياجاي الاا ة بما في كلت فئة الموهوبين.

ويهده البرنامد المقترح للى تلهيي المعلمين اثنا الادمة الممارتين) او التربويين

غير الممارتين الحا لون على مؤهي تربوا غير الملتحقين بمهنة التعليم) بالمعرفة والمهاراي
الالزمة للتعره على الموهوبين وتقديم فرص التعلم المعاي وخدماي الرعاية الاا ة لهم في ضو
لدرام شامي لممهو المو اة ومتطلااي التنمية الاشرية وفق المعايير المهنية العالمية المو ى
بها والممارتاي الحدي ة في الجامعاي ال ار دا .حي تم تعميم البرنامد المقترح ليتضمن مةوناي
في تنتين دراتية تم ي السنة ااولى دبلو عالي) ابي للتمديد اختياريا تنة اضا ية كجل من
المركب الر يسي للبرنامد المتم ي في الماجستير مع الرتالة بحد ودنى تنتان دراتية 4 :فعوي
دراتية ،وبللت فإن البرنامد يشمي فر ة التطوير المهني الالز لمعلم التعليم العا

يما يتعلق

بالمو اة ورعاية الموهوبين ضمن لهار عير المدى ،باةضافة الى التلهيي ااباديمي الممتد
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لتلهيي المعلم المات

ببرامد رعاية الموهوبين المهيل ويضا لمليد من التعمق في المراحي

الدراتية العليا التالية دكتوراه الملسمة) ليةون باح ا قياديا في مجاي تعليم الموهوبين.

مشكلة البحث:
يلتي هلا الاح

في ضو مشةلة تم لت يما اظهرتي الدراتاي السابقة حوي المما يم السا دا

الااهئة لدى نساة غير ليلة من المعلمين حوي المو اة ،مع عد و وي ائتجاهاي نحو

التعليم والرعاية الاا ة بالموهوبين الى المستوى الملموي ودعاني)2018 ،؛ والتي ترتاط
بدورها هردي ا بالممارتاي المعلية المعالة لدعم الموهوبين توا في المدار

العامة او ضمن

البرامد الاا ة ) .(Wadaani, 2015ويعد هلا الاح ويضا انعةاتا لعد وجود مقرراي اجاارية
حو المو اة ورعاية الموهوبين في عدد من برامد اعداد المعلم بي الادمة ،وايضا برامد التلهيي
اثنا الادمة المنملا ،باةضافة الى ندرا البرامد الجامعية الاا ة بإعداد ائخعا ي وو تلهيي
المعلم في مجاي تدريأل ورعاية الموهوبين ،وعليي فمن المتو ع ان تساهم نتا د هل الاح

في

معالجة جانب من هله المشةلة ،وكلت باةجابة عن السؤاي الر يأل التالي :ماهي المةوناي
الدراتية للبرنامد المناتب لتلهيي المعلمين ةدرام هبيعة المو اة ورعاية الموهوبين؟

أهداف البحث:
هده هلا الاح

الى تعميم لهار عا لبرنامد دراتاي عليا لتلهيي المعلمين ةدرام هبيعة

المو اة ورعاية الموهوبين في مدار

التعليم العا ابتدا

دبلو عالي) ،وتمةينهم ويضا من

الكماياي اةضا ية الالزمة لتوفير فرص النمو الم الي داخي المدرتة باةضافة الى ائثرا الممتد
من خالي اانشطة الاا ة وفرص تطوير المهاراي خارج المدرتة ماجستير) .كما يعد ايضا
توجيي التركيل حوي موضوع اعداد وتلهيي المعلم للتعامي اام ي مع الطالل الواعدين والموهوبين
وحد ااهداه الر يسية لهلا الاح  ،حي

من المتو ع ون تحمل النتا د مليد من الدراتاي

والق ارراي على مستوى التاطيط والتطوير للسياتاي والبرامد الدراتية في وزارا التعليم والجامعاي
المحلية.

أهمية البحث:
يعتبر هلا الاح

كاي وهمية لكوني يتعلق بالمو اة والموهوبين من جانب ،حي

يعد رعاية

الموهوبين موضوعا محوريا في عالمنا اليو اللا يشهد تسارعا علميا وتقنيا يتطلب تحميل
القدراي لجميع الطالل مع الدعم اةضافي للواعدين والموهوبين منهم وتسهيي اتت مار مهاراتهم
الى الحد اا عى الممةن لمواباة التطوراي التي نشهدها .كما يعد هلا الاح

كاي وهمية ويضا

من جانب آخر كوني مرتاط بمشةلة ا مة متم لة في احتياجاي المعلمين لهلا النوع من البرامد
في ظي ندرا البرامد الجامعية المتاععة في تدريأل ورعاية الموهوبين.
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مصطلحات البحث:

يمةن تحديد المعاني ا ةج ار ية للمعطلحاي الر يسية في هلا الاح على النحو التالي:

برنامد تلهيي للمعلمين :ويم ي مةوناي دراتية في مستوى الدراتاي الجامعية العليا لتمةين
المعلمين من المعاره والمهاراي الالزمة ةدرام هبيعة المو اة ورعاية الموهوبين .ويمنح من

يجتاز هله المتطلااي درجة الماجستير .ويم ي معطلح المعلمون هنا جميع الملتحقين فعليا
بمهنة التعليم او التربويين غير الممارتين الراغبين في مليد من ائعداد في تاع

تدريأل

ورعاية الموهوبين.
هبيعة المو اة :تم ي المو اة مجموعة القدراي التي تؤهي ائنسان لادا العالي والتموق ضمن
مجموعة اا ران في مجاي ما ،والمو اة كاي وبعاد وهبيعة غامضة من حي
بامنة ومن حي

احتمالية كونها

تعدد مجائتها ،مةوناتها ،وعوامي تطورها ) .(Wadaani, 2015فالمو اة من

جانب د ينظر لليها انها تركياة ثالثية متداخلة تتم ي في القدراي العقلية فوق المتوتطة،
ائبداع ،وائلت ال بالمهماي بدافعية عالية  .)Renzulli, 2005وبالتالي فإن المو اة د تكون

في مجاي دراتي او غير كلت ،ومن كلت المو اة المرتاطة بالقيادا والحةمة او ما هو متعلق

بمجائي اادا المني او الحركي ...باةضافة للى كون المو اة تتلثر في ظهورها وتطورها
بعوامي شاعية وبيئية متعددا منها نوعية الادماي التعليمية والحالة ائجتماعية ائ تعادية...

رعاية الموهوبين :يتحدد الموهوبين في ضو تعريف المو اة المتمق عليي وبالتالي فإني يمةن

القوي ان الموهوبين هم من لديهم اتتعداداي او يظهرون دراي تؤهلهم لادا العالي وائنجاز
في مجاي ما .ولكي يتحقق اادا العالي وائنجاز المتوافق مع دراتهم المعلية يتطلب كلت رعاية

تتم ي في خدماي خا ة اضا ية نمسية تعليمية ومجتمعية لضمان النمو السليم لشاعياتهم
والتوظيف اام ي لقدراتهم بمرور الو ت في ظي الدعم المستمر ).(Wadaani, 2019

المعايير المهنية :تم ي المعايير عااراي تتضمن ما ٌيمترض ان يمتلكي المعلم من اتجاهاي،
معاره ،ومهاراي في مجاي رعاية الموهوبين ،وهي محددا اج ار يا في هلا الاح بالمعايير
المهنية ةعداد معلم الموهوبين المقدمة بالتشارم بين الجمعية الوهنية اامريةية لاهماي

الموهوبين ) (NAGCومجلأل ااهماي ائتت نا يون  )CECفي ومريةا؛ النساة ااخيرا العادرا
عا  2013والمستادمة حاليا في ك ير من الجامعاي ،وتعد هله المعايير عالمية كونها
مستادمة كمرجعية في نطاق واتع على مستوى العالم.
الجامعاي العالمية ال ار دا  :ويقعد بها في الاح

الحالي مجموعة من الجامعاي كاي السمعة

ائباديمية والاح ية العالية التي تقد فيها برامد متاععة في مجاي اعداد وو تلهيي معلم
الموهوبين في مرحلة الماجستير ،وتم تحديد كلت في هلا الاح

بعدد من الجامعاي في الوئياي

المتحدا ائمريةية وفق معيار تواجد باح ين بارزين في مجاي تعليم الموهوبين ،وو دمية هرح
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برامد متاععة في هلا المجاي .و د تم تحديد الجامعاي التالية :جامعة جون هوبةنل/ميرئند،
جامعة فيرجينيا /فيرجينيا ،جامعة كونيةتيةت /كونيةتيةت ،وجامعة كولومبيا /نيويورم.

الطريقة واالجراءات:

اتتاد الااح المنهد الو مي التحليلي المقارن من خالي مراجعة اادبياي كاي العال ة بإعداد
المعلم المعاي المؤهي للكشف عن دراي الواعدين وتعليل تطور الموهوبين .وشمي كلت اتتعراض
وتحليي المعايير العالمية المتمق عليها لبنا برامد اعداد معلم الموهوبين كمرجعية محورية .كما
تمت المراجعة والمقارنة مع عدد من البرامد الاا ة بإعداد وتلهيي معلم الموهوبين المنملا في

بعض الجامعاي ال ار دا لالتتمادا من التجارل والممارتاي العالمية للو وي الى مستوى موثوقية

وعلى في مةوناي البرنامد المقترح .وكإج ار للتحقق اةضافي من مدى ارتاا مةوناي البرنامد
بااهداه العامة التي

مم من وجلها ،تم عرض العورا ااولية على مجموعة من المتاععين

في التربية وعلم النمأل الااح ين في مجاي رعاية الموهوبين ،وفي ضو الت لية الراجعة تم اج ار
التحسيناي الالزمة على البرنامد وإخراجي في

ورتي النها ية.

حدود البحث:
يقو هلا الاح

في ضو حدود نظرية ،وحدود نوعية للجامعاي المشمولة في المراجعة التي

تمت ائتتمادا من برامجها .حي

تم ائ تعار على معايير اعداد معلم الموهوبين المقدمة

بالتشارم بين الجمعية الوهنية اامريةية لاهماي الموهوبين ) (NAGCومجلأل ااهماي

ائتت نا يون ) (CECكمرجعية نظرية وتاتية .كما تم تحديد مجموعة من الجامعاي في
الوئياي المتحدا ائمريةية التي تقد فيها برامد اعداد وتلهيي معلم الموهوبين بتواجد باح ين
بارزين في مجاي تعليم الموهوبين ضمن وعضا هيئة التدريأل المنملين لهلا البرامد ،و د كان
اختيار الوئياي المتحدا ائمريةية لتحديد التجارل ال ار دا في اعداد معلم الموهوبين نظرا للمةانة
التي تحتلها الجامعاي فيها بما تتميل بي من برامد كاي عنا ر شاملة وواضحة يشره على
تنميلها باح ون كو اتهاماي بح ية كاي تلثير عالمي في مجاي تعليم الموهوبين .باةضافة الى
ان هله البرامد متاحة بةي تما يلها للجميع في موا عها ائلكترونية عبر اةنترنت وهو امر غير

متحقق لدى عدد من الجامعاي ائخرى .ونظ ار لك را الجامعاي التي تقد برامد تلهيي معلم
الموهوبين في الوئياي المتحدا ائمريةية فقد تم اختيار بعض منها في ضو تمعة الجامعة
وتنواي الابرا في تنميل البرنامد ،باةضافة الى عدد الااح ين المتاععين الاارزين ضمن هيئة
التدريأل ،ومدى ارتاا عنا ر برامجها بااهداه العامة للبرنامد المقترح في هل الاح  ،مع

بون التركيل في هلا الاح مقتعر على برامد درجة الماجستير.
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إطار املعايري والتجارب العاملية:

تؤكد الاحوث والدراتاي في مجاي التربية وعلم الدنمأل ان التددريأل عمليدة معقددا متعدددا

ائبعاد والعوامي ،ويتجلى هلا التعقيد في عدا جوانب وهمها التعامي مع مجموعداي مدن الطدالل كو
دراي واحتياجاي خا ة متماوتة .ومن ضمن هدله المئداي الاا دة فئدة الموهدوبين ،وعليدي وظمدت
الجهود في العديد الاحوث والدراتاي للتلبيد على وهمية اعداد المعلم بمدا يضدمن تحقيدق الكمايداي

المهنية الالزمة للتدريأل المعاي بشدةي عدا بمدا يحقدق مراعداا المدروق المرديدة وتلبيدة ائحتياجداي
الاا ة للمتعلمين ،ومازالت الحاجة ا مة لمليد من الدراتاي التي تركدل علدى تلهيدي المعلدم لديأل
فقط لتلبية احتياجاي الموهوبين المعنمين مسداقا وإنمدا ويضدا تدوفير بيئدة تعليميدة تكشد ف القددراي
الكامنة وتبرز الواعدين كمرحلة هامدة مدن مراحدي رعايدة الموهدوبين معداجيني2015 ،؛ ودعداني،
.)2018

ويم ددي مدددخي المعددايير الايددار اام ددي لتحديددد مددا ينا ددي ان يمتلكددي ويتقنددي المعلددم ليةددون

ااتا

في بنا برامد اعداد وتلهيي المعلدم ،كمدا ان المعدايير العامدة لبدرامد اعدداد المعلدم المعداي

هدي ااتدا

للمعدايير الاا دة ببد ارمد اعدداد معلدم الموهدوبين  .)Johnsen, et al., 2015حيد

اتاددلي الجمعيددة الوهنيددة ائمريةيددة لاهمدداي الموهددوبين  )NAGCمو مددا داعمددا للمعددايير العامددة
المتمق عليها بين الوئياي للمعلم بي الادمة والتي شملت :)NAGC, 1997

 المعرفددة بمحتددوى المددادا الدراتددية وكيميددة تقددديمها بطريقددة تجعددي الو ددوي لليهددا تددهاللجميع الطالل.
-

لدرام كيمية تعليل التعلم والتطور.

 -القددددرا علدددى خلدددق خبد دراي تعلميدددة ت ارعدددي التعدديدددة فدددي الاعدددا

وائحتياجددداي لددددى

المتعلمين.
-

اتتادا اتتراتيجياي التدريأل التي تعلز التمكير النا د ،حي المشةالي ،واادا العالي.

 القدرا على خلق بيئة تعلم هادفة ليجابية.-

معرفة كيمية دعم التوا ي والتعاون المعاي في العف الدراتي.

 القدددرا علددى التاطدديط للتعلدديم وفددق هبيعددة المددادا الدراتددية ،احتياجدداي المتعلمددين ،ووفددقاهداه المنهد واةهار المجتمعي.
 المعرفة والمهارا في اتتادا عدد واتع متعدد من اتتراتيجياي التقييم. القدرا على التمكير التلملي في التدريأل والتعلم من اجي التقويم والتحسين.-

القدرا على التعاون مع اللمال والوالدين لدعم تعلم الطالب.

 -ويعد التطبيق المعاي لهله المعايير ااتدا

الضدمني لبدرامد اعدداد معلدم الموهدوبين التدي

تستمر بشةي مااشر وب ر ظهو ار في تحقيق المعايير الاا ة التي تشمي:
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 -المعرفة باعا

الموهوبين والمروق المردية ضمن مجتمع الموهوبين.

 لدرام ائحتياجاي الاا ة للطالل كو القدراي العالية في العموه الدراتية. فهدددم العال دددة ائرتااهيدددة التاادليدددة بدددين التحددددا التعليمدددي المناتدددب ،دافعيدددة الطالدددب،والتحعيي العلمي للطالل كوا القدراي العالية.

 التطوير المسبق لابراي التعلم فوق مستوى العف الدراتي المتو ع. التقييم المستمر والتكييف للابراي التعليمية وفق بياناي التقييم.-

ائتدددتادا المناتدددب ئتدددتراتيجياي تعليميدددة متعدددددا لتقدددديم فدددرص تعلدددم متقدمدددة غيدددر
محدودا.

-

لدارا العف الدراتي كو المها المتعددا.

تقريددر تقددد الطالددب بمددداخي تركددل علددى نمددو الطالددب المددردا بدددئ مددن المقارنددة بمسددتوى

العف الدراتي ائعتيادا.
وفي عا  2013و دري الجمعيدة الوهنيدة لاهمداي الموهدوبين  )NAGCبالتعداون مدع

المجلددأل الددوهني لاهمدداي ائتددت نا يون  )CECمددن خددالي جمعيددة الموهددوبين المرعيددة CEC-

 )TAGفددي ومريةددا ،النسدداة ال انيددة مددن المعددايير الوهنيددة ةعددداد المعلددم فددي تعلدديم الموهددوبين
والمتمدددو ين ،والتدددي حظيدددت بقبدددوي واعتمددداد مدددن المجلدددأل الدددوهني لالعتمددداد فدددي اعدددداد المعلدددم
 ،)NCATEالمطددور مددؤخ ار ليعدداح مجلددأل اعتمدداد اعددداد التربددويين  .)CAEPو ددد شددملت هددله

النساة المطورا على تاعة معايير ر يسية هي :تطور المتعلم والمروق المرديدة فدي الدتعلم ،بيئداي

الددتعلم ،محتددوى المددنهد ،التقيدديم ،التاطدديط واتددتراتيجياي التعلدديم ،الممارتدداي ااخالقيددة والددتعلم

المهني ،والتعاون .ووضيف ضمن المعايير المتقدمة لاخعا يين فدي تعلديم الموهدوبين تركيدل وببدر
علددى كمايدداي القيددا

والتقيدديم مددع لضددافة معددايير تعةددأل هبيعددة الدددور المتو ددع تتعلددق بددالبرامد

والادددددماي والمارجدددداي ،الاحدد د وائتتقعددددا  ،باةضددددافة للددددى القيددددادا والسياتدددداي فددددي تعلدددديم
الموهوبين.
وعليددي يتو ددع ان تعددمم ب درامد اعددداد وو تلهيددي المعلددم لرعايددة الموهددوبين فددي ضددو هددلا
المعددايير لتسدداهم فددي اعددداد التربددويين ليمتلك دوا ائتجاهدداي المعد اره ،والمهدداراي فددي عدددا جوانددب
تشمي ما يلي :)NAGC & CEC,2013
 لدرام العوامي المؤثرا في تعلم الموهوبين واتتادا المهم العحيح لطبيعة نمو الموهدوبينوالمروق المردية في ائتتجابة المعالة ئحتياجاتهم الاا ة.

 خلددق بيئددة ليجابيددة مشددو ة تحقددق انا د ار الموهددوبين فددي ونشددطة تعلددم كاي معنددى تحقددقمستوى كما ا متقد وتماعي اجتماعي فعاي.
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 اتتادا اتتراتيجياي التوا ي وتعليل الدافعية والتعليم المناتداة التد ي تسدهي فهدم المداداالدراتدددية وتمةدددن الموهدددوبين مدددن تكييدددف البيئددداي الماتلمدددة وتطدددوير مهددداراتهم القياديدددة

ااخالقية.
 تكييدددف اتدددتراتيجياي التوا دددي مدددع الموهدددوبين فدددي ضدددو كمدددا تهم الل ويدددة وائختالفدددايال قا ية.

 ائدرام للاياراي التعليمية المتعددا للموهوبين في ضو الملايا والمآخد ل والظدروه الالزمدةلمعالية كي نوع من الادماي المدعومة بالاحوث والدراتاي.

 لدرام دور الممددا يم ااتاتددية المحوريددة والبنددا للمجدداي العلمددي فددي كددي مددادا دراتددية،والتمةن من ودواي الاح فيها وتوظيمها.

 -تنظيم المعرفة المقدمة للطالل لتحقيق الدتعلم المعداي كو المعندى وتعليدل المهداراي البينيدة

بددين المجددائي العلميددة ضددمن مسددتوى العددف الدراتددي نمسددي وعبددر العددموه الدراتددية

ااخرى.

 تعدددميم تعدددديالي مناتددداة للدددتعلم وائدا للموهدددوبين لتحميدددل ائبدددداع ،التسدددريع ،العمدددقوالتعقيد في المادا التعلمية والمجائي التاععية.

 اتتادا التقييم ئختيدار ،تكييدف ،وبندا منداهد عامدة وتاععدية لتمريدد التعلديم وتحددادراي الموهوبين.

 لدرام ان الموهددوبين ددد يظهددرون معرفددة متقدمددة ومسددتوياي ودا ماتلمددة فددي مجددائيمتعددا.

 -اختيار واتتادا عدد متنوع من ودواي القيدا

للتقليدي مدن مسدتوى التحيدل المحتمدي فدي

تحديد الموهوبين في ضو لدرام بوجود بعض مجموعاي من كوا المو اة غيدر معدنمين

لاللتحاق بالبرامد الاا ة بالموهوبين.
 -اتددتادا المعرفددة بالقيددا

ومااد ددي فددي تمريددد التقيدديم وتمسددير النتددا د لتوجيددي الق د ارراي

التعليمية الاا ة بالموهوبين.

 التعدداون مددع الددلمال والعددا الي فددي ائتددتادا انددواع ماتلمددة لبياندداي القيدداالق ارراي المتعلقة بقدراي الموهوبين ومستوى التقد في التعلم.

ئتادداك

 اتدددتادا نتدددا د التقيددديم لبندددا اهدددداه عددديرا وهويلدددة المددددى تلخدددل بائعتادددار القددددرايوائحتياجاي المردية ،والعوامي المت يرا ائخرى.

 مساعدا الموهوبين في ائنا ار بلنمسهم في تقييم مستوى تعلمهم وجودا ودا هدم ،وكدللتوضع اهدافهم المستقبلية.
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 معرفددة ماددادا ممارتدداي التمريددد والتسددريع فددي تعلدديم الموهددوبين ،وامددتالي ماددلون مددناتتراتيجياي التعليم التي تحمل التمكير النا دد وائبدداعي ،حدي المشدةالي ،ومهداراي اادا

العالي.
 -توظيف التقنياي المناتاة لدعم التقييم ،التاطيط ،والو وي التعليمي للموهوبين.

 التعددداون مدددع الدددلمال المهنيدددين والعدددا الي ،والتربدددويين ائخدددرين فدددي اختيدددار ،تكييدددف،واتتادا ائتتراتيجياي التعليمية المناتاة للموهوبين.

 التركيددل علددى التطددور والممارتددة ونقددي المعرفددة والمهدداراي المتقدمددة عبددر البيئدداي مدددىالحياا لدعم و وي الموهوبين الى مهن لنتاجية ابداعية في مجتمع متعدد ال قافاي.

 -اتتادا اتتراتيجياي التعليم التي تعلز تطور الجوانب ائنمعالية للموهوبين.

 اتدددتادا المادددادا ااخالقيدددة المهنيدددة ومادددادا البددرامد التاععدددية لتوجيدددي الممارتدددايالتعليمية.

 لدرام وهمية المعاره ااتاتية ،وجهاي النظر ،القضايا التارياية والحاليدة ومددى تلثيرهداعلى الممارتاي المهنية والتعليم والتعامي مع الموهوبين في المدرتة والمجتمع.

 احت ار التعددية كجل متكامي في مؤتسداي المجتمدع وإدرام تلثيرهدا علدى تعلدم الموهدوبينوايعاي الادماي الاا ة بهم.

 لدرام احتياجدداي الددتعلم المهند ي الشاعددي ،وفهددم وهميددة الددتعلم المسددتدا مدددى الحيدداا،والمشاركة في ونشطة التعلم المهني ومجتمعاي التعلم.

 الدددفع ٌدددما بمهنددة التعلدديم مددن خددالي ائنادد ار فددي ونشددطة مهنيددة م ددي ونشددطة الدددعموائشراه في مجاي تعليم الموهوبين.

 تطبيددق عنا ددر التعدداون المعدداي مددع الددلمال المهنيددين والعددا الي واآلخددرين مددن التربددويينوكوا العال ة.

 -القيا بدور معدر التعاون لدعم اآلخرين في رعاية الموهوبين.

 توظيددف التعدداون مددع اآلخددرين مددن كوا العال ددة فددي تنميددة السددعادا والرفا يددة للموهددوبينضمن مدى واتع من الموا ع ،التجارل ،والمتعاونين.

بمدا تتضددمن المعدايير المتقدمددة لاخعددا ي فدي تعلدديم الموهددوبين لضدافاي بتلهيلددي ليمتلددت
بماياي كاي عمق وببر في اتدتادا ودواي قيدا

وممارتداي تقيديم فدي مسدتوى عداي مدن العددق

وال ااي للتقليدي مدن التحيدل المحتمدي ،ددراي فدي تسدهيي ودعدم تطدوير البدرامد والاددماي الاا دة
بدددالموهوبين داخدددي وخدددارج المدرتدددة ،اجد د ار الاحدددوث لتقيددديم وتطدددوير الممارتددداي المهنيدددة مدددع
الموهددوبين ،باةضددافة الددى القيددادا للممارتدداي المهنيددة المعالددة والدددعم بالددق بيئددة عمددي ليجابيددة
منتجة  .)NAGC& CEC,2013وفي ضو هدله المعدايير والعنا در المرعيدة ،بدادري الجامعداي
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حدددوي العدددالم فدددي تطدددوير برامجهدددا الاا دددة بإعدددداد وتلهيدددي المعلدددم فدددي تعلددديم الموهدددوبين ،لئ ان
الجامعاي العربية التي تقد برامد في اعداد معلم الموهوبين مازالت محدودا ،فمي المملكدة العربيدة
السعودية ،تعد جامعة الملت يعي الجامعة الوحيدا التي تحقق توتع واتتمرارية في تنميدل بدرامد
الدراتاي العليا في مجاي تعليم الموهوبين.
وضددمن لهددار جهددود الجامعدداي العالميددة فددي هددلا المجدداي ظهددري تجددارل ونمدداكج ار دددا
لاياراي متعددا للمعلم في التعلم المهني ،و د تميلي عدد من الجامعاي في ومريةا بنمداكج لبدرامد

معددممة بعنايددة حي د يقددو علددى تنميددلها وتطويرهددا باتددتمرار وبدداديميون بدداح ون كو اتددهاماي
عالميددة نوعيددة فددي مجدداي تعلدديم الموهددوبين .وت طددي المقددرراي فددي هددلا الب درامد الكمايدداي الالزمددة
لمعلم الموهوبين مع تعدد فدي محداور التركيدل فدي كدي برندامد ،وإن كاندت فدي مجملهدا ا مدة علدى
المعايير المهنية المقدمة من الجمعيدة الوهنيدة اامريةيدة لاهمداي الموهدوبين ) (NAGCومجلدأل
ااهمداي ائتددت نا يون  )CECفدي ومريةددا؛ لتمةدين التربددويين مدن ائتجاهدداي والمعداره والمهدداراي
المتعلقددة بددادرام وبعدداد المو اددة وتددماي الموهددوبين ،احتياجدداتهم ائنمعاليددة وائجتماعيددة ،القيددا
والتقدددويم للقددددراي والسدددماي الشاعدددية ،المنددداهد وائتدددتراتيجياي التعليميدددة للموهدددوبين ،تعدددميم

البددرامد ائث ار يدددة ،التعددداون مدددع ائتدددرا والمجتمدددع فدددي دعدددم الموهدددوبين ،مهددداراي الاحدد لتطدددوير
الممارتاي الميدانية .و يما اتتعراض لتجارل بعض الجامعاي ال ار دا في هدلا المجداي مدع التركيدل
على برامد درجة الماجستير ،وهي المرتاطة بموضوع الاح الحالي.

فمددي جامعددة جددون هددوبةينل  Johns Hopkins Universityيوجددد عدددد مددن الب درامد

المتاحة لتلهيي التربويين بدرجاي علمية متعددا .وتعدد بدرامد جامعدة هدوبةنل مدن البدرامد المتميدلا
بالشمولية والد ة في مجاي تعليم الموهوبين وفق وتأل وماادا التربيدة ومعدايير معلدم الموهدوبين.

ويتكددون برنددامد الماجسددتير لتاع د

تعلدديم الموهددوبين فددي هددل الجامعددة مددن عدددد مددن المقددرراي

الدراتية التي تؤهي الاريجين ليعاحوا اخعا يين فدي رعايدة الموهدوبين وفدق المتطلاداي المعتمددا
من وئية ماريالند ،ويوضح الجدوي التالي خطة المقرراي الدراتية المطلوبة.
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جدوي .1المقرراي الدراتية لبرنامد الماجستير في تعليم الموهوبين ،جامعة جون هوبةنل ،ماريالند

مسمى المقرر الدراتي

الساعاي

مسمى المقرر الدراتي

المعتمدا

1

المتعلم الموهول

3

7

2

المتعلمون كو ائتت نا ية الملدوجة

3

8

3
4
5

6

ائحتياجاي ائنمعالية وائجتماعية
للموهوبين

ائبداع في التعليم
المناهد والتعليم والتقييم للمتعلمين
المتمو ين
القيادا في تعليم الموهوبين وبرامد
تطوير التموق

حلقة نقاش علمي في تعليم الموهوبين
وتطوير التموق 1

حلقة نقاش علمي في تعليم الموهوبين
وتطوير التموق 2

المعتمدا
3
3

3

9

مقرر اختيارا 1

3

3

10

مقرر اختيارا 2

3

ياتار الطالب مما يلي:

3

•

تدريب ميداني في تعليم الموهوبين

•

مقرر الاح في تعليم الموهوبين

وتطوير التموق

11
3

3

وتطوير التموق

مجموع المقرراي

11

مجموع الساعاي

33

مسمى الدرجة العلمية

الساعاي

ماجستير العلو في التربية تاع

تعليم الموهوبين

بما تعتبر كلية المعلمين في جامعة كولومبيا  University of Columbiaبوئية
نيويورم من ضمن الكلياي كاي السمعة والريادا في مجاي لعداد وتلهيي المعلمين ومن ضمن
برامجها برنامد ماجستير في تعليم الموهوبين اللا يتكون من  32تاعة معتمدا تشةي 12
مقر ار دراتيا في موضوعاي جوهرية ويضا وإن اختلمت المسمياي بتوزيع متوازن وفق البيان

الموضح في الجدوي التالي:
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جدوي .2المقرراي الدراتية لبرنامد الماجستير في تعليم الموهوبين ،جامعة كولومبيا ،نيويورم

مسمى المقرر الدراتي
1

هبيعة واحتياجاي الطالل
الموهوبين

الساعاي

مسمى المقرر الدراتي

المعتمدا
3

7

التعليم المتمايل للموهوبين في
العموه الدراتية العامة

الساعاي
المعتمدا
3

2

نماكج في تعليم الموهوبين

2

8

ائبداع :هبيعتي وتنميتي

3

3

المناهد المتمايلا للموهوبين

3

9

تدريب ميداني :المو اة

3

4

التاطيط والتنميل لبرامد الموهوبين

3

10

3

11

3

12

5
6

رعاية المو اة والتموق في تنواي
الطمولة الماةرا

ائتت نا ية واللكا  :مداخي نظرية

حلقة نقاش علمي في تعليم
الموهوبين

دراتة مستقلة حوي المو اة
مشروع تارج بالتنسيق مع
المشره

مجموع المقرراي

11

مجموع الساعاي

32

مسمى الدرجة العلمية

ماجستير اآلدال في تعليم الموهوبين

3
3
-

بما تقد جامعة فيرجينيا  University of Virginiaبرنامد ماجستير في تعليم
الموهوبين وفق المعايير المهنية المتمق عليها ويضا ولكن مع تركيل وببر على المناهد
واتتراتيجياي تعليم الموهوبين .حي

يتضمن البرنامد خمسة مقرراي دراتية كمتطلااي عامة

تم ي  15تاعة معتمدا) ،ويتعين على الطالب اختيار هله الامسة مقرراي لدراتتها بوا ع مقرر

في كي من المجائي العامة التالية :المناهد ،هرق التدريأل ،القيا

والتقويم ،باةضافة مقرر

دراتي حوي التعليم في ضو التنوع ال قافي والمروق المردية .كما تضم المتطلااي التاععية

خمسة مقرراي في مجاي تعليم الموهوبين ،والجدوي التالي يوضح الاياراي المتاحة للمقرراي
التاععية في مجاي تعليم الموهوبين:
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جدوي .3المقرراي الدراتية التاععية لبرنامد الماجستير في تعليم الموهوبين ،جامعة فيرجينيا ،فيرجينيا

مسمى المقرر الدراتي

الساعاي

مسمى المقرر الدراتي

المعتمدا

الساعاي
المعتمدا

اختيارا :1مقرر من التالي:
1

مقدمة حوي الموهوبين

3

•

4

•

تمريد التعليم للموهوبين

مناهد الموهوبين

3

والمتمو ين
2

3

القضايا ائنمعالية

وائجتماعية وائرشادية في
تطوير التموق

نماكج واتتراتيجياي تدريأل
الموهوبين

3

اختيارا  :2مقرر من التالي:
5

•
•

3

المتعلم ملدوج ائتت نا ية
ائبداع وحي المشةالي

مجموع المقرراي

 5 10مقرراي عامة  5 +مقرراي تاععية)

مجموع الساعاي

30

مسمى الدرجة العلمية

ماجستير التربية في تعليم الموهوبين

3

ومن ضمن الجامعاي كاي السمعة ااباديمية الاح ية العالية ايضا في مجاي المو اة
جامعة كونيةتيةت  University of Connecticutحي

يقد فيها برنامد ماجستير في تعليم

الموهوبين كاي تركيل وببر على ااتأل النمسية لرعاية الموهوبين .ويتكون البرنامد من 30

تاعة معتمدا تشةي عشرا مقر اري دراتية في موضوعاي محورية باةضافة الى ائختاار الشامي

وفق البيان الموضح في الجدوي التالي:
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جدوي .4المقرراي الدراتية لبرنامد الماجستير في تعليم الموهوبين ،جامعة كونيةتيةت ،كونيةتيةت

مسمى المقرر الدراتي
1

مقدمة في تعليم الموهوبين وتطوير

الساعاي

مسمى المقرر الدراتي

المعتمدا
3

6

2

ماادا وهرق الاح في التربية

3

7

3

مقدمة في علم ائبداع

3

8

التموق

بنا البرامد ائث ار ية المدرتية
الشاملة

حلقة نقاش علمي

الساعاي
المعتمدا
3
3

اختيار مقررين من التالي:
•

دراتة مستقلة في التربية دمد

مجائي العلو  ،التقنية،

الهندتة ،والرياضياي للطالل

الموهوبين)
•
•
•

اتتراتيجياي تمريد المنهد

3

تحسين مهاراي التمكير للطالل
المةوناي ائنمعالية

وائجتماعية للمو اة وتطوير

التموق
4
5

خياراي المنهد للمتعلمين كو القدراي
العالية
تحميل ائبداع في العف الدراتي

3

10

تدريب ميداني

3

3

11

اختاار شامي

-

مجموع المقرراي

10

مجموع الساعاي

30

مسمى الدرجة العلمية

ماجستير التربية في علم النمأل :المو اة وائبداع وتطوير التموق

ويتضح من خالي ما تبق حرص الجامعاي على بنا برامجها ائباديمية لتلهيي معلم
الموهوبين وفق المعايير العادرا بالتشارم بين الجمعية الوهنية لاهماي الموهوبين )NAGC

والمجلأل الوهني لاهماي ائتت نا يون  )CECفي امريةا ،حي

تنوعت المقرراي الدراتية في

مسمياتها ولكنها غطت معظم المعايير خا ة ما يتعلق بااتاتياي ةدرام هبيعة المو اة
والماادا الالزمة لمعالجة ضايا واتجاهاي تعليم الموهوبين و وئ الى المهاراي وائتتراتيجياي
العملية لتلبية احتياجاي الموهوبين وتطوير دراتهم .كما يالحظ ان كي برنامد من البرامد
ائباديمية المستعرضة كاي تميل خاص غير مؤثر في كوني مبني وفق المعايير العالمية المتمق
عليها .حي

نجد البرنامد المقد في جامعة فيرجينيا ،على تبيي الم اي ،يركل بشةي وببر على

مناهد وهرق تدريأل الموهوبين ،في حين البرنامد ااباديمي المقد في جامعة كونيةتيةت يعالد
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موضوع تعليم الموهوبين من بوابة علم النمأل حي

التركيل وببر على ااتأل النمسية لرعاية

الموهوبين .وهلا ما يجعي الاياراي واتعة للمتقدمين ويجعي المعداقية اعلى للكلياي المقدمة
للبرنامد كونها تقد برنامد في ضو الالمية التاععية والتركيل الاح ي اعضا

هيئة

التدريأل فيها المشاركين في تنميل البرنامد .وتاتلف هبيعة كي برنامد في كي جامعة من حي
بوني يؤهي الاريد للحعوي على رخعة ائنضما لمهنة التدريأل من عدمي ،نظ ار ئرتاا

الرخعة لممارتة التدريأل بمتطلااي وخرى تاتلف من وئية اخرى ،ولللت يمةن القوي لن

البرامد المستعرضة في مجملها معدا لتلهيي الحا لين على رخعة التعليم بتلهيي تربوا عا

تابق ،وان الحعوي على رخعة التعليم من خالي هلا البرنامد يستدعي غالاا اتتكماي متطلااي

وخرى .كما تجدر اةشارا الى عد وجود متطلب رتالة الماجستير ضمن مةوناي البرامد
ا لمستعرضة مع وجود بدا ي تعليمية تساهم جل يا في تحقيق كماياي الاح

الالزمة لمعلم

الموهوبين كمقرر حلقة النقاش العلمي ،الدراتة المستقلة ،او مشروع التارج.

الربنامج املقرتح:

من خالي ائتتعراض السابق للمعايير العالمية في تلهيي المعلم لرعاية الموهوبين،

والتحليي لنماكج من التجارل ال ار دا في جامعاي كاي تميل وباديمي وبح ي في مجاي المو اة
ورعاية الموهوبين .وفي ضو الحاجة الى تقديم برامد اباديمية كاي مةوناي وب ر توافقا مع
المستجداي التربوية لتحقيق جودا وعلى في التعليم للجميع ومساهمة فعالة في تنمية ور
الاشرا ،فإني يمةن ا تراح المةوناي التالية لبرنامد وباديمي متاع

الماي

لتلهيي المعلمين في مجاي

تدريأل ورعاية الموهوبين .ويتشةي هلا البرنامد من  36تاعة دراتية ٌيمنح الاريد يي درجة
تدريأل ورعاية الموهوبين .الجدوي التالي يوضح المقرراي
الماجستير في التربية تاع
الدراتية للبرنامد المقترح:
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جدوي .5المقرراي الدراتية لبرنامد الماجستير المقترح في التربية تاع
مسمى المقرر الدراتي

الساعاي

تدريأل ورعاية الموهوبين

مسمى المقرر الدراتي

المعتمدا

الساعاي
المعتمدا

1

التدريأل والتنمية الاشرية

3

7

هرق الاح في علو التربية

3

2

نظرياي المو اة واحتياجاي الموهوبين

3

8

التاطيط والقيادا لبرامد الموهوبين

3

3

9

وتاتياي التحليي ائحعا ي

3

4

تدريأل ورعاية الموهوبين

3

10

دراتة مستقلة

3

5

تعليل ائبداع وتحقيق اللاي

3

6

خبراي ميدانية حوي الموهوبين

3

3

الكشف والقيا

ابعاد المو اة

11

رتالة الماجستير

مجموع المتطلااي

 9مقرراي دراتية  +خبراي ميدانية  +رتالة الماجستير

مجموع الساعاي

36

مسمى الدرجة العلمية

ماجستير التربية في تدريأل ورعاية الموهوبين

6

ويهده هلا البرنامد بشةي ر يسي الى تحقيق التلهيي الالز اللا يمةن المعلم من لدرام
هبيعة المو اة العحيحة بلبعادها الماتلمة ،العمي بمعالية في رعاية اتتعداداي جميع الطالل،
والمساهمة في دعم الواعدين منهم وتطوير دراي الموهوبين .ويتحدد ارتاا البرنامد بقسم معين
بحسب تياتة الكلية المنملا واللا ئ يعتبر عامال كاي وهمية هنا ،حي

التركيل على المةوناي

الدراتية ومحتوياتها بالدرجة ااولى .وفي هلا البرنامد المقترح تتحدد المعاره والمهاراي التي
يسعى البرنامد الى توفيرها للمعلمين بشةي مااشر من خالي مسمياي المتطلااي الدراتية
والمةونة من معطلحاي مرنة واتعة ائتتادا في ائتجاهاي النظرية الحدي ة لتسمح باتتيعال
موضوعاي متعددا بحسب المستجداي في مجاي تدريأل ورعاية الموهوبين .ويمةن

ياغة

توضيحاي ماتعرا لطبيعة المتطلااي الدراتية المقترحة وفق ما يلي:
.1

التدريأل والتنمية الاشرية
Teaching and Human Development

يم ي هلا المقرر المدخي الى البرنامد لدارتة تاع

تدريأل ورعاية الموهوبين ويقو على

الملسمة التي تؤكد على التدريأل كعملية للتنمية الاشرية .حي

يتيح هلا المقرر المر ة

لمنا شة ضايا جوهرية متنوعة من مجائي متعددا في التربية وعلم النمأل وفروعها
التطبيقية بما في كلت علم نمأل النمو ،علم النمأل التربوا ،علم النمأل اةيجابي ،وتأل

المناهد الدراتية ،ماادا التدريأل المعاي ،وبيئاي التعلم الم الية في ضو المروق المردية

وائحتياجاي الاا ة ،باةضافة الى القضايا المعا را والمستجداي العالمية المرتاطة
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بالتدريأل والتنمية المستدامة للمجتمعاي .كما يوفر هلا المقرر فرص دراتة السماي ائنسان
وآلية تطويرها بالتماعي مع البيئة اةيجابية لتمةين كي فرد من اتتادا

دراتي الكامنة الى

الحد اا عى الممةن .وعليي فإن الموضوعاي في هلا المقرر متعددا تشمي التعلم منتقي ااثر
بمااد ي وعواملي ،والتعليم بحي ياتي وشرو فعاليتي بما في كلت التدريأل باعتااره تعليم مدرتي
كاي انعةاتاي على التنمية الاشرية و وئ الى ممارتاي يمةن ون تساهم في نمو م الي
لإلنسان في كافة الجوانب .وبالتالي ف من المتو ع ان يهيئ هلا المقرر الملتحقين بالبرنامد
لتشةيي اتجاهاي ليجابية وية نحو التدريأل كعملية اتاتية للتنمية الاشرية ،ونحو مهنة
التدريأل باعتاار الدور الها للمنتمين لهلا المهنة في نهضة المجتمع من خالي تعليل دراي
وعضا ي واتت مارها.
.2

نظرياي المو اة واحتياجاي الموهوبين
Theories of Giftedness and the Gifted Needs

يعتبر هلا المقرر المقدمة للتاع

الد يق حي

يتضمن ااتاتياي في مجاي المو اة

ورعاية الموهوبين بما في كلت الالمية التارياية وتطور ائهتما بالموهوبين ووتاليب رعايتهم
في ضو النظرياي الممسرا لممهو المو اة ومما يم القدرا اةنسانية ائخرى كاي العال ة
باللكا وائبداع .باةضافة الى تحليي خعا

الموهوبين واحتياجاتهم ائنمعالية وائجتماعية

والتعليمية في ضو نظرياي ائرشاد النمسي الحدي ة لتلتيأل الملتحقين حوي آلياي تلبية هلا
ائحتياجاي.
.3

الكشف والقيا

ابعاد المو اة
Identification and Assessment of Giftedness Dimensions

يهده هلا المقرر الى ابسال المسجلين بااتأل العلمية لعملياي الكشف والتقييم للسماي
والقدراي اةنسانية ،وابسابهم المهاراي الالزمة لتحديد اادواي وااتاليب المناتاة واتتادامها
بمعالية في تحديد الموهوبين والتعره على وبعاد المو اة لديهم بما يضمن عد التحيل في
القيا
.4

او تجاهي وا مو اة محتملة وكلت في ضو اتجاهاي القيا

والتقييم المعا را.

تدريأل ورعاية الموهوبين
Teaching and Nurturing the Gifted

يقد هلا المقرر اتتعراض شامي ئهم النماكج العالمية للمناهد وهرق التدريأل ،والرعاية
الاا ة بالموهوبين المدعومة بالدراتاي التجريبية بما كلت تطبيقاي التقنياي الحدي ة في

تدريأل ودعم الموهوبين .ويحتوا مجاي تدريأل الموهوبين على نماكج تعليمية عديدا منها
على تبيي الم اي :النموكج ائث ار ي ثالثي المحور ،نموكج المتعلم المستقي ،نموكج اللكا اي

المتعددا ،نموكج المنهد الموازا ،نموكج المنهد المدمد ،نموكج التموق الالمحدود ...حي

يوفر هلا المقرر فر ة تناوي كي نموكج بالتحليي واتتاالص التطبيقاي وموا متها مع كي
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مجموعة اهداه يرجى تحقيقها بحسب هبيعتها ومن كلت تتحدد ويضا مالمح المنهد وهرق
للتدريأل والرعاية الممتدا ولعي وهمها التمريد ،ائث ار  ،التسريع ،المشاريع المردية ،الرحالي
العلمية ،اةرشاد النمسي والمهني ،التلملا والتجارل الوا عية...
.5

تعليل ائبداع وتحقيق اللاي
Enhancing Creativity and Self-Actualization

ينا ش هلا المقرر ممهو ائبداع وفق ائتجاه اةنساني في علم النمأل ،حي

ااتا

في

هلا المقرر هو دراتة ائبداع بممهومي الواتع المؤدا الى تحقيق اللاي اللا يعتبر ااتمى
ضمن ائحتياجاي اةنسانية وفق هر ماتلو  .)Maslow, 1968من ضمن الموضوعاي التي
يشملها هلا المقرر ائبداع اةنساني عبر التاريخ ،نظرياي ائبداع ،ائحتياجاي اةنسانية،
ائبداع كوتيلة لتحقيق اللاي ،التمكير المعاي كلتا

لإلبداع وكلت بمنا شة مستوياي التمكير

ومهاراتي وااتاليب المااشرا وغير المااشرا لتنميتها ،الشاعية والعملياي العقلية اةبداعية،
محملاي ائبداع ،معيقاي ائبداع ،دور المدرتة وائترا ،البيئة ائجتماعية المعلزا لابداع،
العوامي المعلزا لإلبداع لدى الموهوبين ،اةنتاجية وائبتكار ،تحقيق اللاي ،النجاح الحقيقي
في الحياا .ويعد هلا المقرر الدراتي كاي وهمية لجميع المعلمين بشةي عا باعتاار الممهو
الواتع لإلبداع ،وهو ايضا وتاتي للمتاععين في رعاية الموهوبين باعتاار ان ائبداع
مةون من مةوناي المو اة ومحعلة ئتت مارها عندما يعي ائبداع الى اعلى مستوياتها
ليشةي اعماي ريادية او ابتكاراي فريدا من نوعها.
.6

خبراي ميدانية حوي الموهوبين
Field Experiences about the Gifted

يتيح هلا المقرر للملتحقين بالبرنامد فرص التطبيق الميداني للمعاره والمهاراي المةتساة
حوي الموهوبين في البيئة الوا عية للمدار

والمرابل التعليمية المتاحة بالتنسيق مع المشره

ااباديمي بآلية ممتوحة .و د يشمي كلت تقارير مشاهداي ،بنا وتطبيق ودواي قيا

للكشف

عن الموهوبين ،تعميم خطة تعليمية وو برنامد للرعاية الاا ة وتنميلها مع هالل موهوبين
مع

ياغة التقارير للممارتاي الميدانية ،منا شة اةيجابياي ،وا تراح معالجاي للتحسين

والتطوير.
.7

التاطيط والقيادا لبرامد الموهوبين
Planning and Leadership of Gifted Programs

يعد هلا المقرر الدراتي لحدى اةضافاي التي تميل هلا البرنامد المقترح حي يوفر للملتحقين
فرص ابتسال كماياي التاطيط والقيادا لبرامد رعاية الموهوبين حي يشتمي هلا المقرر على
معاره ومهاراي مرتاط بالتاطيط وقيادا التنميل لبرامد الموهوبين كعملياي مترابطة من خالي
ع دا جوانب منها دراتة الوا ع وتحليي ائحتياجاي ،تحديد ائهداه وتوفير المقوماي ،تعميم
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المحتوى في ضو نوع البرنامد ،لج ار اي التنميل والتدخالي التكوينية ،التقويم وتحديد مالمح
التطوير المستقبلي للبرامد باختاله ونواعها توا كانت لث ار ية علمية او لرشادية شاعية مع
التركيل على التطبيقاي المرتاطة ببنا وتنميل نموكج رينلولي لإلث ار المدرتي الشامي.

هرق الاح في علو التربية

.8

Research Methods in Education Sciences

يحتي هلا المقرر مةانة هامة لطالب الدراتاي العليا ةدرام الاح
الماادا ،والمناهد .حي

العلمي؛ ااهداه وااتأل،

يوفر هلا المقرر المرص لمنا شة الطريقة العلمية في الاح

بشةي

وعمق مع ام لة وتطبيقاي لكي اج ار في موضوعاي علو التربية .كما تتكون من ضمن

الموضوعاي في هلا المقرر آلياي تحديد الموضوعاي الاح ية الهامة ،وخالقياي الاح العلمي

وودواي جمع البياناي وتحديد ائتاليب اةحعا ية المناتاة .وهو مقرر وتاتي تحضيرا
للااح

ةنجاز الرتالة لعلمية لدرجة الماجستير.

اتاتياي التحليي ائحعا ي

.9

Foundations of Statistical Analysis

يهده هلا المقرر الى مساعدا هالل الدراتاي العليا على لدرام وعمق لعلم اةحعا والتمةن
من مهاراتي التطبيقية في علو التربية .حي
اةحعا  ،ماادا اةحعا

تيةون من ضمن الموضوعاي تطور علم

واتسي ،اهداه اةحعا

ووتا لي ،انواع البياناي ،تلاي

البياناي ،ربط ااتئلة الاح ية بلتاليب المعالجة وائختااراي ائحعا ية المناتاة ،واتتادا
البرامد اةحعا ية الحدي ة.
.10

دراتة مستقلة
Independent Study

من خالي هلا المقرر الدراتي يتاح لكي هالب بالتنسيق مع مشرفي ااباديمي اختيار موضوع
او عدا موضوعاي يرغب هو بمليد من المعرفة فيها من خالي الدراتة اللاتية مع تقرير
اةج ار اي وائنجاز في كلت للمشره ،ويم ي هلا النوع من المقرراي مساحة للدراتة الحرا

التي د تكون في مجاي من مجائي المقرراي السابقة د يرى الطالب اني لم يتمةن مني بشةي
عميق ،او موضوعاي جديدا لم ت طيها المقرراي ،او مهاراي بح ية متقدمة وتحضير لتقديم
مقترح رتالة الماجستير.
.11

رتالة الماجستير
Master Thesis

يم ي هلا المتطلب الجانب الاح ي المااشر في البرنامد و يي يقو كي هالب تحت لشراه
وحد وعضا هيئة التدريأل المتاععين بتعميم وتنميل بح
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وتعليم الموهوبين ،ويةون ل رار المقترح وتحديد مدى اجتياز هلا المتطلب بمنا شة علمية في
الكلية ضمن لجنة ثالثية من وعضا هيئة التدريأل المتاععين.

املناقشة:

يمةن تحديد مميلاي خا ة البرنامد ااباديمي المقترح في هلا الاح في كوني ي طي كافة

الكماياي المهنية للمعلم الالزمة لتدريأل ورعاية الموهوبين وفق المعايير العادرا بالتشارم بين الجمعية

الوهنية لاهماي الموهوبين  )NAGCوالمجلأل الوهني ائمريةي لاهماي ائتت نا يون ،)CEC
وكلت من خالي محتوياي تكاملية تحقق وب ر من معيار بنسب ماتلمة ضمن وب ر من مقرر ملحق.)1
بما ان البرنامد المقترح د

مم بنظا المقرراي الدراتية والابراي الميدانية مع رتالة الماجستير ،وهو

ما ليأل متحققا في البرامد المستعرضة وعدد كبير من البرامد في جامعاي وخرى ،مما يجعلي يقد ميلا

لضا ية متم لة في الشموي والتكامي في تطوير كماياي محورية و توفير فرص واتعة للنمو المهني
نظريا وعمليا من خالي الجانب التطبيقي المتم ي في الابراي الميدانية ،باةضافة الى التلهيي في الاح
العلمي التاععي في مجاي تعليم الموهوبين من خالي رتالة الماجستير واللا يعد جانب ها للراغبين
في مليد من التعمق العلمي في هلا المجاي من خالي اتتكماي درجة الدكتوراه.
ويتميل البرنامد المقترح ايضا في كوني يقد مقرراي عامة نوعية اجاارية محددا في
مسمياتها ،مرنة في محتوياتها بما يضمن معالجة القضايا التي يحتاجها جميع المعلمين وليأل فقط من

يرغب العمي مع الموهوبين ،في حين ون المقرراي العامة المطلوبة في برامد بعض الجامعاي ائخرى
معنمة ضمن فئة المقرراي ائختيارية التي يتاح للطالب من خاللها تسجيي ما يرغب في دراتتي كمقرر
عا  .وهنا تجدر اةشارا ان هله التوجي د يةون مناتب في الجامعاي التي تقد عدد متنوع من

المقرراي الدراتية التي ت طي اغلب الموضوعاي الجوهرية والقضايا المتجددا في التربية ،في حين اني

من غير المناتب ان يحدد متطلب بسمة مقرر اختيارا مع لة في المقرراي المتاحة التي تدعم
التاع

 .وعليي كان هرح مقرر التدريأل والتنمية الاشرية كمقرر تقديمي عا ها من حي

كوني

كاي عال ة بتدريأل ورعاية الموهوبين ،فهو تلتيأل ةدرام وهمية التدريأل والحاجة الى التنمية الاشرية
من خاللي وكلت بتطوير اتتعداداي المتعلمين واتت مار كافة المواهب.
وكما يوفر البرنامد مقرر عا آخر بعنوان تعليل ائبداع وتحقيق اللاي واللا يعد كاي هبيعة
عامة وخا ة في آن واحد حي

يعتبر وتاتي لكي معلم وويضا مرتاط بشةي وثيق بمجاي تعليم

الموهوبين كوني ينا ش ائبداع اللا يعتبر من مةوناي المو اة وتحقيق اللاي اللا يعد نتيجة لتوظيف
المو اة في اادا العالي المستدا  .وفي بقية المتطلااي يةون التركيل بشةي مااشر في مجاي

التاع

تدريأل ورعاية الموهوبين) .وبالتالي فان متطلااي البرنامد المقترح كاي تركيل موجي بشةي

عالي للتاع

الد يق حي

المقرراي العامة كاي عال ة مااشرا بتدريأل ورعاية الموهوبين ،والعدد

ااببر من المقرراي في موضوعاي محددا حوي المو اة والموهوبين ،مع مقررين دراتيين متعلقة
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بمهاراي الاح وائحعا في التربية لتعليل الكما ا في انجاز الرتالة العلمية في التاع

 .وعليي

فإن البرنامد المقترح يتيح الوفرا العلمية والتركيل التاععي ضمن ا ي عدد ممةن من المتطلااي
الدراتية وكلت يعد وحد احتياجاي المستميدين الملتحقين بالبرنامد خا ة مع التحوئي المتو عة
للجامعاي المحلية نحو ائتتقاللية المالية من خالي فرض رتو دراتية بحسب عدد الساعاي المعتمدا

في كي برنامد .وكما تجدر اةشارا ويضا للى كون البرنامد المقترح ابي للتجل ة بلن تمنح من خاللي

درجتين علمية بحسب تمضيالي المتقدمين؛ الدبلو العالي من خالي متطلااي السنة ااولى فعلين
دراتيين) وو الماجستير بةامي المتطلااي وربعة فعوي دراتية) كما هو موضح في ملحق  ،)1وهي
فر ة تتاح للمعلمين او التربويين غير الممارتين لمهنة التعليم بحسب احتياجاتهم وتطلعاتهم المهنية
المستقبلية.

اخلالصة والتوصيات:
د هلا الاح

مقترح برنامد دراتاي عليا لتلهيي المعلمين ةدرام هبيعة المو اة ورعاية

الموهوبين يمنح درجة الماجستير في ضو المعايير المهنية وبائتتمادا من نماكج عالمية ار دا في
جامعاي كاي تميل في مجاي تعليم الموهوبين .وهو اتتجابة للحاجة القا مة في الجامعاي المحلية لهلا
النوع من البرامد التلهيلية للمعلم ليوابب التطلعاي الوهنية في المساهمة بمعالية في تنشئة جيي يوابب
مستجداي الععر .و د روعي في بنا الاطة لهلا البرنامد التنوع في المقرراي الدراتية المطروحة
وال ار في المحتوى لكي مقرر لت طية ما يمةن ت طيتي من موضوعاي متعلقة بتدريأل ورعاية

الموهوبين مع ائخل بائعتاار الحد المتعاره عليي للمدا اللمنية والساعاي الدراتية لدرجة الماجستير.
وانطال ا من المرجعية المستادمة في تعميم خطة هلا البرنامد والتي شملت توظيف المعايير المهنية
بمرجعية وائتتمادا من التجارل العالمية ،باةضافة الى المميلاي الاا ة التي تم منا شتها ،يو ي
الااح بتجربة تنميل البرنامد المقترح في الجامعاي المحلية ،كما يو ي الااح بإج ار دراتاي تقويمية

بعد فترا معتبرا من التنميل للتعره على مستوى رضا المستميدين وجودا مارجاي البرنامد من اجي

التحسين وتطوير مةوناتي.
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ملحق 1
مقارنة مرجعية مع المعايير المهنية العالمية Benchmarks
1

2

3

المتطلبات الدراسية للبرنامج المقترح
9
8
7
5
4

10

11

12

التدريس والتنمية البشرية

نظريات الموهبة واحتياجات الموهوبين

الكشف والقياس ألبعاد الموهبة

تدريس ورعاية الموهوبين

تعزيز االبداع وتحقيق الذات

خبرات ميدانية حول الموهوبين

4

التقييم



















التخطيط واستراتيجيات



















5
6
7

طرق البحث في علوم التربية

3

محتوى المنهج



















الفردية في التعلم

اساسيات التحليل االحصائي

التخطيط والقيادة لبرامج الموهوبين

دراسة مستقلة

2

بيئات التعلم



















1

تطور المتعلم والفروق

رسالة الماجستير

















المعايير المهنية المرجعية
()NAGC & CEC, 2013



التعليم
الممارسات األخالقية والتعلم























المهني
التعاون
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ملحق 2

الخطة الدراسية للبرنامج المقترح موزعة على الفصول الدراسية
الخطة الدراسية لماجستير التربية في مجال تدريس ورعاية الموهوبين وفق الحد األدنى للمدة الدراسية
عامان دراسيان 36 :ساعة معتمدة
الفصل الدراسي االول

م

مسمى المقرر الدراسي

عدد الساعات
المعتمدة

Course Title

1

التدريس والتنمية البشرية

3

Teaching and Human Development

2

نظريات الموهبة واحتياجات الموهوبين

3

3

الكشف والقياس ألبعاد الموهبة

3

Theories of Giftedness and Gifted
Needs
Identification and Assessment of
Giftedness Dismissions

الفصل الدراسي الثاني
م

مسمى المقرر الدراسي

عدد الساعات
المعتمدة

Course Title

1

تدريس ورعاية الموهوبين

3

Teaching and Nurturing the Gifted

1

تعزيز االبداع وتحقيق الذات

3

Enhancing Creativity and SelfActualization

3

خبرات ميدانية حول الموهوبين

3

Field Experience about the Gifted

الفصل الدراسي الثالث
م

مسمى المقرر الدراسي

عدد الساعات
المعتمدة

Course Title

1

طرق البحث في علوم التربية

3

Research Methods in Education
Sciences

2

اساسيات التحليل االحصائي

3

Foundations of Statistical Analysis

3

التخطيط والقيادة لبرامج الموهوبين

3

Planning and Leadership of Gifted
Programs

الفصل الدراسي الرابع
م

مسمى المقرر الدراسي

عدد الساعات
المعتمدة

Course Title

1

دراسة مستقلة

3

Independent Study

2

رسالة الماجستير

6

Master Thesis
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