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اًت خاّؿت و خدماث جمّحز          هم ًُ ٓحرهم، ًدخاج اإلاىهىبىن و اإلاخّ٘ىٛىن ئلى ُز

ت ال بد مً الِىاًت بها، و لرل٣ مً الّلسوزي البدث ُنهم و  ُّ باُخبازهم زسوة ٛىم

ت دُٜٛت ًخم بها جددًد ألاطالُب  ُّ اًتهم، و مً هرا اإلاىولٝ بسشث الحاحت ئلى ُمل ُز

ٛادز ُلى الخِامل  م ٟٙء 
ّ
ً اإلاىهىبحن و اإلاخّ٘ىٛحن، و مِل  ُ التي ًخم بها ال١ؼٙ

ت ُّ ُّاث اإلاىاطبت لخدَزظهم، و في خاحت ئلى  مِهم، و جىم ٛدزاهم و ئطخخدام ؤلاطتراجُج

م و مخابِت ػإون  ت زػُدة مخوّىزة حظخوُّ جخوُى زم جىُ٘ر وجٍٜى ُّ ئدازة مدزط

لبت اإلاىهىبحن و إلادزطت، مّ مىاهج و بسامج حِلُمُا
ّ
ت خاّؿت جخالةم مّ ئخخُاحاث الو

ُت و ؤلاهِ٘اإلاخّ٘ىٛحن في اإلاجاالث اإلِا و ما  الُت وؤلابداُُت، ٗما هي هره البرامجٗس

ّىٛحن لبت اإلاىهىبحن واإلا٘خ
ّ
احاث الو ُّ ت ئخخ ُّ أطئلت و أخسي طيخوّسٚ ئليها . دوزها في جلب

ت ُّ ً خال٤ هره الىزٛت الِلم  .م

ت اليلماث املفخاحيت : لبت اإلاىهىبحن واإلاخّ٘ىٛحن . ؛بسامج الّسُاًت التربىٍّ
ّ
 الو
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  :ملدمت 

ها، لرل٣   ُلُىا للمىهىبحن مظخٜبل بازش وأزس بالٕ قي جوىز ألامت، وجٜدمها، وج٘ٛى

ُاًت الى٘ظُت، والاحخماُُت، والصحُت لهم، ووكّ البرامج الاهخمام بهم، وجىٗحر السِ 

ٜػادًت التي جلمً لهم همىا ه٘ظُاؤلاز  ٖ  أن، ٠ىن ، واحخماُُا مخ٢اماللُا، ُو ئخخال

ره ت جدىاطب مّ ههم ً٘سق الحاحت ئلى بسامج حِلُمُت خاؿألاٗساد في ٛدزاتهم وئم٢اهات

بُت ٟثحرة ومخىى ب ذل٣ جى الٜدزاث وؤلاطخِداداث، و ًخول ٙ مهازاث جدٍز ٗت ُت بًُ اإلكا

بُت مبخ١سة ُىد جدَزع الو ُاث جدٍز جه الِلماء لرا ئجخخل٘ي الٜدزاث، لبت مئلى ئطتراجُج

ت ئُداد ا ُّ بهم ُلى جدَزع الولبت اإلاىهىبحن للبدث ًُ هٚس خدًثت لِمل إلاِلمحن وجدٍز

 . اخخُاحاتهمواإلاخ٘ىٛحن مما ًلبي 

لى هرا جأحي هره الىزٛت الِلمُت للبدث       اًت والخ١٘ل بهره ال٘ئت ُو في بسامج الُس

ُاحاتوٗٝ ما جخولبه الخاؿت  ُت و اإلاجاال مخخلٙ في  همئخخ ٗس  الاهِ٘الُتث اإلِا

ً ؤلابداُُت، الاحخماُُت وو ولهرا ًداو٤ الباخث مً خال٤ هره الىزٛت الاحابت ُ

Gifted and talented people need special care and services that 
distinguish them from others, as they are a national wealth that must 

be cared for, and therefore it is necessary to search for them and care 
for them, and from this standpoint the need for a careful process 

emerged in which the methods by which the talented and talented are 
revealed, and a competent and capable teacher To deal with them, 
develop their capabilities and use appropriate strategies to teach them, 

and in need of a rational, sophisticated school administration that can 
plan, then implement, evaluate and follow up on school affairs, with 

special educational curricula and programs that are appropriate to the 
needs of gifted and talented students in the field S cognitive, 
emotional and creative, what are these programs, And what is its role 

in meeting the needs of talented and talented students, questions and 
others that we will address through this scientific paper. 

Keywords : Educational care programs ; Talented and talented students. 
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اًت التربىٍت ل٘ئت الولبت اإلاىهىبحن واإلاخ٘ىٛحن؟  بسامجما هي الدظاؤالث آلاجُت :  و ما الُس

ت  ُّ  اإلاخخل٘ت؟  اخخُاحاثدوزها في جلب

 أَداف البحث. 2

 ًلي: مالى تهدٖ الىزٛت الِلمُت ئ

-  ٚ  الخِٖس ُلى الاهاز اإلا٘اهُمي للمىهبت والخ٘ى

 الخِٖس ُلى ٗئت اإلاىهىبحن واإلاخ٘ىٛحن وخـاةـهم  -

اًت البسامج أطالُب و الخِٖس ُلى  -   ربىٍتتالُس

ت مدي جلبُت هره البرامج   - ُاحاثإلاوالب وا مِٗس اإلاىهىبحن مً ٗئت الولبت  خخ

 .و اإلاخ٘ىٛحن 

 : البحثأَميت . 3 

ىزٛت الِلمُت أهمُتها مً خال٤ أهمُت ال٘ئت التي جدىاولها وهي ٗئت اإلاىهىبحن ج١دظب ال

واإلاخ٘ىٛحن ألنهم ًمثلىن ُـب الخِلُم وبالخالي لهم دوز  في جٜدم ألامم وجوىزها ، ولهرا 

ً  وحىد أدواث جُُٜمُت و حصخُـُت دُٜٛت وأطالُبالحاحت ئلى جبرش  ًخم بها ال١ؼٙ ُ

ُت والاهِ٘الُت و الاحخماُُت والجظمُتُنهم ختى ٌظهل الخِٖس ُل  ى خاحاتهم اإلاِٗس

اًتهم مً حمُّ وبالخالي  ختى جخدٗٝ اهخاحاتهم الجىاهب هره البدث في بسامج ُز

ت .  ؤلابداُُت والابخ٢اٍز

 إطاز مفاَيمي :. 4

م الباخثحن ٌظخخدمىن ٠لمتي مىهبت املىَبت والخفّىق :  ٚ  Giftednessئّن مٌِ  و جّ٘ى

Talent   (75،ؾ 2115)املساػدة،اللت ُلى مِنى واخد للّد. 

ت، و  (Giftedness)اإلاىهبت  لٔت:هي ما وهب هللا ال٘سد مً ٛدزاث و اطخِداداث ٗوٍس

اؿوالخا هي اطخِداداث الو٘ل للخ٘ىٚ في اإلاجاالث ألا٠ادًمُت و ٓحر ألا٠ادًمُت، و 

٘اث حظمُت و مصاحُت و احخ ماُُت و خلُٜت الوالب اإلاىهىب هى الوالب الري ًخمحز بـ

ً اإلاخىطى.  أطلم و أوضح م
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ُٖس مِىق:اإلاىهىبحن بأنهم ألاٗساد الرًً ًدـلىن ُلى دزحاث ُالُت في اخخبازاث 

ىن في ٛدزاث خاؿت مثل الٜدزاث  ً أو ً٘ٛى ١حر الابخ٢اٍز الر٠اء أو اخخبازاث ٛدزاث ال٘خ

اكُت، أو اإلاىطُُٜت، أو اللٔىٍت، أو ال٘ىُت، أو أي ٛدزة أو أٟث  ر مً هره الٜدزاثالٍس

 (45، ؾ2111)الؼىن وآخسون،

ئّن الو٘ل اإلاىهىب هى ذل٣ الو٘ل الري ًخّ٘ىٚ ُلى أٛساهه مً ألاه٘ا٤، املىَىب: 

د هرا ٗإاد هـخي في ٛىله : الو٘ل اإلاىهىب هى الري ًم١ىه الخّ٘ىٚ في اإلاظخٜبل، 
ّ
ًٟإ

 ئذا أُوُذ له الِىاًت في جىحيهه و ؤلاهخمام به .

ه: ٌ أّما حظب حظني
ّ
خف الري ًسجّ٘ مظخىي أداةه ًُ مظخىي العصّة فيري بأه

ّ
و الص

 (65)فىىغ، د ض ،ؾألاٗساد الِادًحن في اإلاجاالث التي جّٜدزها الجماُت 

ىب :  ه و جـّسٗاجه، و الطفل املَى اشه و جّ٘ىٛه الِٜلي في طلٟى ُّ هس ئمخ هى الري ًٌ

ت ًجب الِمل ُلى ألاه٘ا٤ اإلاىهىبىن ذخحرة ًجب أن ٌِخني بها، و هاٛت ب ت ٛىٍّ ؼسٍّ

ً الِىاًت ب١ؼ٘ها و ئطدثمازها . ت البد م ُّ  جىحيهها و زسوة ٛىم

ت أٟبر مً مظخىي ُمسه الّصمني و ٢ًىن ٛادزا أن  ُّ س بِٜل
ّ
ٌِّسٖ أًلا : بأّهه الري ١ً٘

ِه ُادة مً ٛسهاةه في الظً ً٘ؼلىن في جدُٜٝ ما ٌظخوُّ أن 
ّ
ٝ أٟثر مّما ًخىٛ ّٜ ًد

 .(45، ؾ1982،)شيدانًٜىم به 

لبت املىَىب أًضا
ّ
: هى الوالب الري ٌِوي دلُل ٛدزاجه ُلى ألاداء الّسُّٗ في  الط

د  ت الخاّؿت مّما ًٟإ ُّ ت و ألا٠ادًم ًّ اد ُّ ت و الٜ ُّ ت و الى٘ظ ُّ ت و ؤلابداُ ُّ اإلاجاالث الِٜل

احاتهم في مجا ُّ ت ئخخ ُّ ّ خاّؿت و وؼاهاث لخلب ت خاّؿت أو مؼاَز الث خاحاجه لبرامج جسبىٍّ

 .(85، ؾ2111)الصعبي ومجدولين، ج٘ىٛهم و  مىهبتهم التي جّٜدمها اإلادزطت 

 :املىَىبىن و املخفىكىن 

ٚ  Talentاإلاىهبت حِسٍٙ في الباخثىن  اخخٙل  بُنهما، ًمحز دُٛٝ بمِنى ،Giftedness، والخ٘ى

ا، ُليها الاج٘اٚ ًخم لم التي اإلاددداث ل١ثرة و هًٌسا ًٜ و  الىٌس، اثوحه جىَى ئلى أدي مما مظب

٘اث، ومنها: مً الِدًد ًهىز   الخٍِس
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جزوليالطلبت املخفّىكىن :  سٍٙ ٍز ٢ىن  (Renzulli , 2003) ِح  ً ئّن اإلاخّ٘ىٛحن هم الرًً

ت و هي :  ُّ ُاث مً الخـاةف ؤلاوظاه جّ٘ىٛهم هاجج مً ج٘اُل )جٜاهّ( زالر مجمى

ت( ئطخِداداث ُاّمت ٗىٚ اإلاخىّطى، مظخىٍاث مسجِ٘ت مً ؤلالتزام ب ُّ اإلاهّمت )الداِٗ

ّىٛىن هم الرًً لديهم  ومظخىٍاث مسجِ٘ت مً الخدـُل الّدزاس ي، و ألاٗساد اإلا٘خ

ئطخِداداث لخوىٍس هره اإلاجمىُت مً الخـاةف و ئطخخدامها في أي مجا٤ له ُٛمت في 

س ج٘اُل بحن  ألاداء ؤلاوظاوي، و ئّن للولبت الرًً ًبدون ج٘اُال أو الرًً بمٜدوزهم جوٍى

سها ُادة اإلاجم
ّ
ت واطِت الخىّىَ ال جىٗ الر ًدخاحىن ئلى خدماث و ٗسؾ جسبىٍّ

ّ
ىُاث الث

ت  ُّ  .(78،ؾ2115)واظم وآخسون،البرامج الخِلُم

م لخٜدًم مجمىُت مً الخدماث البرهامج التربىي : 
ّ
ى و مىٌ

ّ
هى بسهامج ُلمي مخو

ا للمظترػدًً داخل ألاطسة و خا ُّ ا أو حماُ ًّ ت اإلاباػسة ٗسد ًّ ٖ ؤلازػاد زحها، بهد

٘س ي و  ت و الخىاٗٝ الى ُّ مظاُدتهم ُلى جدُٜٝ الىمى الظىي، و جدُٜٝ الصّحت الى٘ظ

 (56، ؾ2118)العاطمي،التربىي و ؤلاحخماعي بؼ٢ل طلُم 

ت التربىّيت : ت و بسهامج السعًا ت و التربىٍّ ُّ ُّسٗها الٜرافي بأهه مجمىُت الخدماث الوب

ت  ُّ ب ت و الخدٍز ُّ ت و الخأهُل ُّ اٛاث اإلاخخل٘تالخِلُم  .(74،ؾ2119)بً كيدة،جّٜدم لروي ؤلُا

 املىَىبىن:الىظسّياث التي فّظسث املخفّىكين و  -5

 ً ىزد وأل اث ٠ل مً حُ٘ل اث التي ّٗظسث اإلاخّ٘ىٛحن مثل هٌسٍّ جىحد الِدًد مً الىٌسٍّ

ت ألاٛسب ئلى م٘هىم  ِ٘س و حازدهس، بدُث أّن الىٌسٍّ الهجس و طُبرمان و ٗسوٍد و هىزي ح

جزولي .ال ت ٍز ٚ هي هٌسٍّ  خّ٘ى

 :  Renzulli Theoryهظسّيت زينزولي  -

ت ُام  سٍّ جزولي  6٩٨٦ًهسث هره الٌى ٝ البدث Renzulliئلى الىحىد مً ٛبل ٍز ٍس  ٗو

ُّت  الِامل مِه ٟبحرة مً ألاٗساد ذوي ؤلاطهاماث ؤلاًجاب داد  بِد دزاطاث هىٍلت أُل

تها ُّ ت جّم حظم الر، و التي حِد هٜلت  الِمُٜت في اإلاجخمّ، هره الىٌسٍّ
ّ
ٜاث الث بأهمىذج الحل

ت لىَى البرامج التي ًم١ً جٜدًمها لهم، و  ُّ ت في مجا٤ اإلاخّ٘ىٛحن و بالخالي هٜلت هىُ ُّ هىُ

س زالر خـاةف 
ّ
ظم بالخّ٘ىٚ هى هدُجت لخىٗ

ّ
ت أّن الّظلىٞ الري ًد سٍّ ج٘ترق هره الٌى
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مجا٤ مدّدد، مظخىي ُا٤ لدي ال٘سد، هره الخـاةف هي : ٛدزاث ٗىٚ اإلاخىّطى في 

مً ؤلابداَ، و مظخىي ُا٤ مً ؤلاؿداز و ؤلالتزام ألداء ُمل مدّدد، و ألاٗساد اإلاخّ٘ىٛحن 

الر و جُِ٘لها للخسوج 
ّ
ٓالبا ما ج٢ىن لديهم الٜدزة ُلى الجمّ بحن هره الخـاةف الث

ت .  بىدُجت مبهسة في أخد اإلاجاالث الىاِٗت للبؼسٍّ

جزولي بخدلُل الِد ٘اث الخّ٘ىٚ بـ٘ت واطِت وزاحّ الّدزاطاث وٛام ٍز ًد مً حٍِس

خه ُلى ؿىزة جٜاهّ زالر ٗئاث،  ٛام ببىاء هٌسٍّ ساد اإلاخّ٘ىٛحن و ُلى كىئها  الخاّؿت باأٗل

ل ٠ل ٗئت بِامل ُلى ػ٢ل داةسة :
ّ
 جمث

ات ٗاىٚ اإلاخىّطاوت  العامـل وّوٌ: ُّ   ouverage(Above Ability)خااؾ بالٜادزاث الِٜل

ا
ّ
 (. Task Commitmet)خاؾ باهجاش اإلاهّمت  : ويالعامل الث

الث :
ّ
 ( .Creativityخاؾ باإلبخ٢از و ؤلابداَ ) العامل الث

الر للخفّىق الري وضعه زينزولي:-
ّ
 أهمىذج الحللاث الث

 ً م م ُّ ُٜها في أي مجا٤ ٛ الزت وجوب
ّ
الخّ٘ىٚ بهرا اإلاِنى ٌؼحر ئلى ج٘اُل هره الِىامل الث

، و ٌِد هرا الىمىذج مً الىماذج اإلاّ٘للت في ئُداد اإلاىاهج، و مجاالث ألاداء ؤلاوظاوي

ٗت  ًٜىم ُلى ئٗتراق أّن ألاٗساد اإلاخّ٘ىٛحن ًمخل٢ىن زالزا مً الخـاةف اإلاخداخلت اإلاِسو

 بالحلٜاث.

اًت ئهخمام خاؾ لُخم ئطدثمازه بـىزة صحُدت ئلى أٛص ى  ئّن الخّ٘ىٚ بداحت ئلى ُز

ُٜٝ الخمّحز، ولِل دزحت مم١ىت، ٗىحىد ئطخِداداث ُ ت في مجا٤ مِّحن ال ١ً٘ي لخد ُّ ال

ت، ئذ ًىحد هلبت في حامِاجىا وأه٘ا٤ في  سٍّ مً أهم ما ًم١ً الخسوج به مً هره الٌى

ٜت  س ئليهم ُلى أّنهم ذو ٛدزاث مددودة أو ئهجاشاث ال جرٟس، و هم في الحُٜ بُىجىا ًٌى

ـها إلاظاث مً مدّزب ه ىٚ في مجاالث ُدًدة ًٜى اضج لُخسج بهره اإلاىاهب أصحاب ٘ج

، 2115)واظم وآخسون،ئلى الىحىد لخىولٝ ٗخط يء طماء ألاّمت باهجاشاث ال ًم١ً خـسها

 .(78ؾ
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 : خـائف املىَىبين واملخفىكين-6

حن،  ٛى لٜد خاو٤ الِدًد مً الباخثحن جددًد خـاةف وطماث الولبت اإلاىهىبحن واإلا٘خ

اث ُت ٜٗد أوزد الٍص ُت الخـاةف مً مجمى  ٠لها، أو منها، بِلا لىخٍ ئذا التي ،الظلٟى

 و منها: اإلاىهىبحن، مً الوالب ٢ًىن  أن ًم١ً ٗاهه ال٘ـل اإلادزس ي، داخل وخاؿت

 د ٟثحًرا، ٌظأ٤ ٍس  ُلُه. هي ما ُلى ألاػُاء ج٢ىن  وإلااذا ُٟٙ، ٌِٖس أن ٍو

 والظُاطُت. الاحخماُُت واإلاؼ١الث بالٜلاًا ملمىطت ئهخماماث ًبدي 

 س ُٜتاإلاىو أطبابه لدًه  ٌِمله. ال وما ٌِمله ما لخبًر

 م ً. ًٜلد أن ًٗس  آلاخٍس

 (75،ؾ2111)الؼىن وآخسون،آلاخسون ًبديها التي الخٜلُدًت ألا٢ٗاز ًيخٜد 

 ا مظخاءا ًبدو ًٜ  ألاٟمل. الىحه ُلى الِمل ١ًً لم ئذا وٛل

 ٌظدثحره. ما ًجد لم ئذا واإلامل الظأم ًبدي 

 ما٤ نهاءئ أو اطخ١ما٤، ٛبل أخسي  أُما٤ ئلى ًيخٜل  ًبدؤها. التي ألُا

 ال٘ـل. داخل جىاولها مً ٗترة بِد بمىكىُاث جخِلٝ أطئلت هسح ٌِاود 

 ال٘ـل. في مِٜده خازج ًخدٞس مظخٜس ٓحر أو مسجاح ٓحر ًبدو 

 الٌُٜت. أخالم مً ١ًثر 

 واإلاؼ١الث. اإلاخاهاث وألالٔاش خل ًدب 

 اء.ألاػُ ُلُه ج٢ىن  أن ًجب بما اإلاخِلٜت الخاؿت أ٢ٗازه لدًه 

 ٛىي. بمىوٝ و ًىاٛؽ ٟثحرا، ًخددر 

 اإلاجسدة. وألا٢ٗاز وال١ىاًاث، الاطخِازاث، ًدب 

 (75،ؾ2111)الؼىن وآخسون،والجد٤  الؼ٣ جدخمل التي الؼاة١ت الٜلاًا ًدب. 
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خـاةف أخسي، مثل: امخالٟه ٛدزة ذهىُت مخ٘ىٛت، وخُا٤ ( 1994)وأكاٖ مدمىد

٘اؤ٤، ويهخم ٍخولّ ئلى اإلاظخٜبل بخ ً أؿل ألاػُاء، بِىما  خالٚ، و بالبدث والخىُٜبُ 

حن، ومنها: الخ١٘حر  (2112)أػاز الِصة  ئلى مجمىُت مً الخـاةف الخِلُمُت للمخ٘ٛى

اإلادؼِب، وؤلازازة، والحظاطُت، والبـحرة وبِد السؤٍا، والخطحُت، والىطج ٛبل 

دزاث، وفي ُـس ألاوان، واإلاُل الاحخماعي، واإلاُل للُٜادة، والخىَى في ؤلاهخماماث والٜ

ت، ٗان الولبت اإلاىهىبىن ًبدون ٗهما  ٗس ج١ىىلىحُا اإلاِلىماث والاجـاالث، ومجخمّ اإلِا

ٖ حدًدة. ٙ ومِاز َ مىاٛ  واطِا ومدؼِبا إلام١ىاث هره الخ١ىىلىحُا؛ وئبدا

وٛد جٌهس مثل هره الخـاةف للمىهىبحن في مجا٤ أو أٟثر مً مجاالث ؤلابداَ ؤلاوظاوي 

ٙ (2115)ومدمد (2112)حسوان اإلاخِددة، ٜٗد أوزد ،ُدة مجاالث وزدث في حٍِس

هس لدي الولبت اإلاىهىبحن Marlandمازالهد  )الؼىن الخالُت الظابٝ التي ٌج

 (.75،ؾ2111وآخسون،

 الِامت. الِٜلُت الٜدزة .6

 الخاؾ. ألا٠ادًمي الاطخِداد .٢

 ؤلابداعي. الخ١٘حر .٣

 الُٜادًت. الٜدزاث .٤

ت. اةُتألاد ال٘ىُت الٜدزاث .٥  والبـٍس

ُت.  الى٘ع الٜدزاث .٦  خٟس

  :وأَمّيخه  بسهامج املىَىبين واملخفىكينخـائف -7

بما أن هرا اإلانهاج ٌِد ل٘ئت خاؿت مً الولبت؛ ٗال بد أن ٢ًىن هرا اإلانهاج له 

ُدة مِاًحر  (McGrail, 1998)مىاؿ٘اث جخوابٝ مّ خـاةف هإالء الولبت، ووكِذ 

حن، منها: ُت  إلاىاهج اإلاخ٘ٛى أن جلبي الٜدزاث الخِلمُت للمخ٘ىٛحن، وجلبي مِدالث طس

حِلمهم، وجمىدهم اإلاـادز والىٛذ لالطتزادة خى٤ بِم اإلاىكىُاث التي جىا٤ اهخماما 

أهه ًم١ً إلاِلمي اإلاىهىبحن جدُٜٝ هره اإلاِاًحر مً خال٤  (McGrail)خاؿا لديهم. وجخابّ
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ج الخِلم الخاؿت ل٢ل مىهىب ُلى ج١ُُٙ الخدَزع، والخُِِىاث خازج الحـت، وبسام

اإلاىاهج،  هره جخوُى ُىد مساُاتها اإلاىهىبحن مىاهج مخووي ُلى اٗتراكاث خده. وهىٞا

 آلاحي: وأهمها (Sheets, 2008(، و)6٦٩، ؾ ٢00٣الظسوز) لها أػازث

 ٢ًىن  ألاخُان مً ٟثحر وفي الِادًحن، للوالب جخوُوه جم الِادًت اإلادزطت مىهج .6

 اإلاىهىبحن. بمالةم للوال  ٓحر

ً مبخدةحن ئلى خبراء في الخخـف. .٢  ًىٜل منهاج اإلاىهىبحن الخالمُر م

ٞ بٜىة باإلاظاةل والٜلاًا الؼاة١ت. ٌظاُد مىهج .٣  اإلاىهىبحن الخالمُر ُلى ؤلامظا

ٗت مً بدال اإلاىهىبحن الوالب اخخُاحاث كىء في اإلاىهىبحن مىهج ًخوى .٤  أو ؤلاكا

ٖ في   (.371، ؾ2117وآخسون،  )الخطيبادًحنالِ للوالب اإلاِدة اإلاىاهج الحر

، وجدظاَز الخٔحراث في حمُّ اإلاجاالث.  .٥  ٌِد الخالمُر ئلى ُـس جدظّ ُٗه اإلاِاٖز

 ج١ُُٙ وجخلمً ألامد، هىٍلت ُملُت حِخبر للمىهىبحن، اإلاىهج جوىٍس ُملُت .٦

 ٟما اإلاىهىبحن، مُدان في الِلمي البدث هخاةج ُلى واُخماده الحالي وحِدًله اإلاىهج

 حدًد. جوىٍس مىهج في حظاُد أنها

 اإلاىهج. بخوىٍس الِالٛت ذاث ال٘ئاث ٠اٗت ُلى وجىشَ اإلاىهىبحن، مىهج وزُٜت جـاْ .٧

 مىطّ. وبؼ٢ل ٗئاتهم بخِدد اإلاىهىبحن ٠اٗت ًُ٘د أن بد ال اإلاىهج  .٨

ت، ومساخلهم الوالب اإلاىهىبحن، اهخماماث خظب هره اإلاىاهج وحِد  الِمٍس

مي. وحِلمهم  مً الِامحن ألاولُحن الدزاطُت في اإلاىاد جدىَى أن حدا اإلاهم ومً الترٟا

 واُخماد الىاخدة، اإلاادة زم ًبدأ بدزاطت ببرهامج حِلُم اإلاىهىبحن، الوالب الخداٚ

داد  بهدٖ الخخـف  (.371، ؾ2117وآخسون،  )الخطيباإلاظخٜبل  إلاهىت ؤلُا

 املبادئ مً مجمىعت (1995) وفىزطمان ( عً حالتهىزن2118ويىلل الجنهي)

 جدزيب ملؤطظت الىطني املىاهج مجلع اكترحها التي مىاهج املىَىبين لخخطيط

 ًلي: فيما املبادئ َرٍ وجخمثل أمسييا، في حعليم املىَىبين مجاٌ في اللياداث
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ص أن .6 م، اإلاىهىبحن مىهج مدخىي  ًٟس
َ
ىٌ ٜت دزاطت ُلى ٌؼخمل بدُث وٍُ بت دُٛ  ومٟس

٢از مُٜت لؤٗل ُاثواإلا واإلاؼ١الث ُو ٗت ججِل التي السةِظت، ىكى  مخ٢املت اإلاِس

 الخ١٘حر. هٌم ٠ل ُبر

 حظاُد ختى ؤلابداعي الخ١٘حر مهازاث وجوبُٝ بىمى اإلاىهىبحن مىهج ٌظمذ أن .٢

ت وٗهم جـىز  ُلى ئُادة الوالب رل٣ اإلاخاخت، اإلاِٗس ت جىلُد ٟو  الجدًدة. اإلاِٗس

تاإلا اطخ١ؼاٖ مً الوالب اإلاىهىبحن مىاهج جم١ً أن .٣  ل٢ي باطخمساز اإلاخجددة ِٗس

ٗت ٌِخبر الري الاججاه مً ج٢ىًٍ جم١نهم  ُالم في مـادزها بخدّب حدًسة اإلاِس

 م٘خىح.

ـت للمـادز الخِسق ُلى اإلاىهىبحن الوالب اإلاىهج ٌصجّ أن .٤ واإلاىاطبت  اإلاخخـ

 واطخخدامها. واخخُازها

 الراحي. لخىحُهوا الراجُت اإلابادزة وهمى حِلم اإلاىهىبحن مىاهج جدُم أن .٥

ٛت وٗهم الراحي اإلا٘هىم بىمى اإلاىهىبحن مىهج ٌظمذ أن .٦  باألشخاؾ ال٘سد ُال

ً وباإلاإطظاث -116، ؾ 2113)الظسوز، وبالثٜاٗت وبالوبُِت اإلاجخمُِت آلاخٍس

119). 

 بدُث مظبٜا، وكِذ التي اإلابادب مّ اإلاىهىبحن مىهج جٜىٍم ئحساءاث جيظٝ أن .٧

ص  ألاداء. في والخمحز وؤلابداَ، الِلُا، حرالخ١٘ ُلى مهازاث جٟس

 الراحي، الخٜدًس جخلمً ومىاطبت، مدددة مِاًحر اإلاىهىبحن مىاهج حظخخدم أن .٨

 اإلاىهىبحن. الوالب حِلُم مىخجاث لخٜىٍم ومٜىىت اإلاِاًحر جٜىٍم مسحُِت وأدواث

  مظخىياث، وهي: عدة إلى املىَىبين مىهج إعداد مساحل وجىلظم

: جسةش بىاء مظخىي  - أ  بدُث اإلاىهىبحن الوالب حِلُم أطاطُاث مً وحِد اإلاىكَى

، أي خى٤  ًىبثٝ حِلُمهم  مً مخدزحت واضحت ُملُت ٗلظ٘ت خال٤ مً مىكَى

 ٗاألؿِب. ألابظى

 الخدَزع. ُىد وجىكُدها واإلاـولحاث باإلا٘اهُم هىا ويهخم ماذا: مظخىي  - ب
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 مدخىي  ٌؼمل ألهه وحُِٜدا وؿِىبت جٜدًما أٟثر اإلاظخىي  وهرا ًُ: مظخىي  - ث

.  اإلاىكَى

 ملٜىا. ولِع مىحها اإلاِلم ٢ًىن  أن ًيبغي اإلاىهىبحن حِلُم أزىاء ُٟٙ: مظخىي  - ر

ت وهاٛل ومخخبر مخٝل مً الوالب ًيخٜل وُٗه البدث: مظخىي   ًلُٙ مىخج ئلى للمِٗس

 .(119-116، ؾ 2113)الظسوز، مِسوٖ هى ما الجدًد ئلى

ح ٛى  https://sites.google.comن ٟما وزد في مىّٛ وجخجّظد أهمُت بسهامج اإلاىهىبحن واإلا٘خ
 ٟما ًلي:

لى  الخالمُر اإلاىهىبىن لهم خاحاث حِلُمُت مخخل٘ت ئلى خد ما-6 ًُ بُٜت الخالمُر، ُو

بسامج جخدم هره  هرا ألاطاض ٗان اإلاىهج اإلاخبّ في اإلادزطت ًجب أن ًدخىي ُلى

 .الحاحاث

حىهسها؛ ٗباإلكاٗت ئلى الحاحاث ألا٠ادًمُت،  اث الخالمُر اإلاىهىبحن مخىىُت فيخاح-٢

ٞ خاحاث شخـُت، واحخماُُت، وخاحاث ٝ الراث هىا   .جدُٜ

ئُخماد أطالُب مخىىُت جإدي ئلى ُملُت  ئن مً أهجح الوٚس لخلبُت خاحاث اإلاىهىبحن-٣

ّ الِلمي، و البرامج ّ ألا٠ادًمي، و الدظَس  اث ؤلازساةُت.و الخبر  الدظَس

باإلاىهىبحن ال ًم١ً أن ج٢ىن ٗاُلت ما لم  ئن الخبراث و البرامج ؤلازساةُت الخاؿت-٤

داد، ً ال١خابي، و الخىُ٘ر  جخلّ لِىاًت ٗاةٜت في الخخوُى و ؤلُا و مً زم الخدٍو

  .اإلاُداوي الدُٛٝ

ـُالث مدددة ال ًم١ً الخ بسامج-٥  اًت اإلاىهىبحن لِظذ مُٜدة بأهمان و ٘ج سوج ُز

ىٍم  ُنها، بل هي س والخ١ُُٙ في حىهسها، جخخر مً أطلىب الٜخ بسامج ٛابلت للخوٍى

 .للخخوُى و الخِدًل و الخىُ٘ر اإلاظخمس أداة زةِظت

ً  الوالب اإلاىهىبىن هم ٛادة-٦ لم اإلاظخٜبل في حمُّ اإلاجاالث وبتهُئتهم بـىزة حُدةً 

ً الٜادة   .ممخاشة اإلاجخمّ هىُُت م

https://sites.google.com/
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 ٓحر ٢ًىن  ألاخُان مً ٟثحر وفي الِادًحن، للوالب جخوُوه جم ًتالِاد اإلادزطت مىهج .٩

 اإلاىهىبحن. مالةم للوالب

ً مبخدةحن ئلى خبراء في الخخـف. .60  ًىٜل منهاج اإلاىهىبحن الخالمُر م

ٞ بٜىة باإلاظاةل و الٜلاًا الؼاة١ت. ٌظاُد مىهج .66  اإلاىهىبحن الخالمُر ُلى ؤلامظا

ٗت مً بدال اإلاىهىبحن الوالب اخخُاحاث كىء في اإلاىهىبحن مىهج ًخوى .6٢  أو ؤلاكا

ٖ في  الِادًحن. للوالب اإلاِدة اإلاىاهج الحر

، و جدظاَز الخٔحراث في حمُّ اإلاجاالث.  .6٣  ٌِد الخالمُر ئلى ُـس جدظّ ُٗه اإلاِاٖز

 اإلاىهج ج١ُُٙ و جخلمً ألامد، هىٍلت ُملُت حِخبر للمىهىبحن، اإلاىهج جوىٍس ُملُت .6٤

 أنها ٟما اإلاىهىبحن، مُدان في الِلمي البدث هخاةج لىُ و ئُخماده الحالي و حِدًله

 حدًد. جوىٍس مىهج في حظاُد

 اإلاىهج. بخوىٍس الِالٛت ذاث ال٘ئاث ٠اٗت ُلى وجىشَ اإلاىهىبحن، مىهج وزُٜت جـاْ .6٥

، 2111)الؼىن وآخسون،مىطّ وبؼ٢ل ٗئاتهم بخِدد اإلاىهىبحن ٠اٗت ًُ٘د أن بد ال اإلاىهج 

 (.79ؾ

ت، ومساخلهم الوالب اإلاىهىبحن، ئهخماماث خظب هره اإلاىاهج وحِد  وحِلمهم الِمٍس

 الوالب الخدٚا مً الِامحن ألاولُحن الدزاطُت في اإلاىاد جدىَى أن حدا اإلاهم ومً التراٟمي،

 بهدٖ الخخـف وئُخماد الىاخدة، اإلاادة زم ًبدأ بدزاطت ببرهامج حِلُم اإلاىهىبحن،

داد  ىٜل الجنهي .اإلاظخٜبل إلاهىت ؤلُا  (6٩٩٥) و ٗىزطمان ( ًُ حالتهىزن٢00٨)ٍو

ُت  الىهني اإلاىاهج مجلع اٛترخها التي مىاهج اإلاىهىبحن لخخوُى اإلابادب مً مجمى

٢ا، في حِلُم اإلاىهىبحن مجا٤ في الُٜاداث جدٍزب إلاإطظت  ُٗما اإلابادب هره و جخمثل أمٍس

 ًلي:

ص أن .6 م، اإلاىهىبحن مىهج مدخىي  ًٟس
َ
ىٌ ًُ ٜت اطتدز  ُلى ٌؼخمل بدُث و  بت دُٛ  ومٟس

مُٜت لؤل٢ٗاز ُاث و اإلاؼ١الث ُو ت ججِل التي السةِظت، و اإلاىكى  ٠ل ُبر مخ٢املت اإلاِٗس

 .(431، ؾ2115)واظم وآخسون، الخ١٘حر هٌم
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 الوالب حظاُد ختى ؤلابداعي الخ١٘حر مهازاث و جوبُٝ بىمى اإلاىهىبحن مىهج ٌظمذ أن .٢

ت و ٗهم جـىز  ُلى ئُادة ت جىلُد رل٣و ٟ اإلاخاخت، اإلاِٗس  الجدًدة. اإلاِٗس

ٗت اطخ١ؼٖا مً الوالب اإلاىهىبحن مىاهج جم١ً أن .٣  ل٢ي باطخمساز اإلاخجددة اإلاِس

ً ج٢ىًٍ جم١نهم ت ٌِخبر الري الاججاه م  م٘خىح. ُالم في مـادزها بخدبّ حدًسة اإلاِٗس

ـت للمـادز الخِسق ُلى اإلاىهىبحن الوالب اإلاىهج ٌصجّ أن .٤ واإلاىاطبت و  اإلاخخـ

 و اطخخدامها. خخُازهاا

ُه الراجُت اإلابادزة و همى حِلم اإلاىهىبحن مىاهج جدُم أن .٥ )الصعبي ومجدولين، الراحي والخىح

 (99، ؾ 2111

ٛت و ٗهم الراحي اإلا٘هىم بىمى اإلاىهىبحن مىهج ٌظمذ أن .٦ ً و  باألشخاؾ ال٘سد ُال آلاخٍس

 و بالثٜاٗت. و بالوبُِت اإلاجخمُِت باإلاإطظاث

ص بدُث مظبٜا، وكِذ التي اإلابادب مّ اإلاىهىبحن مىهج جٜىٍم ئحساءاث ٝجيظ أن .٧  جٟس

 ألاداء. في و الخمحز و ؤلابداَ، الِلُا، الخ١٘حر ُلى مهازاث

و  الراحي، الخٜدًس جخلمً و مىاطبت، مدددة مِاًحر اإلاىهىبحن مىاهج حظخخدم أن .٨ .6

 الوالب ُمحِل مىخجاث لخٜىٍم و مٜىىت اإلاِاًحر جٜىٍم مسحُِت أدواث

 .(79، ؾ2111)الؼىن وآخسون،اإلاىهىبحن

  مظخىياث، و هي: عدة إلى املىَىبين مىهج إعداد مساحل و جىلظم

َ: شجسة بىاء مظخىي  -6  بدُث اإلاىهىبحن الوالب حِلُم أطاطُاث مً و حِد اإلاىكى

، أي خى٤  ًىبثٝ حِلُمهم  مً مخدزحت واضحت ُملُت ٗلظ٘ت خال٤ مً مىكَى

 ٗاألؿِب. ألابظى

 . الخدَزع ُىد و جىكُدها و اإلاـولحاث باإلا٘اهُم هىا و يهخم ماذا: خىي مظ -٢

 مدخىي  ٌؼمل ألهه و حُِٜدا و ؿِىبت جٜدًما أٟثر اإلاظخىي  و هرا ًُ: مظخىي  -٣

.  اإلاىكَى

 ملٜىا. ولِع مىحها اإلاِلم ٢ًىن  أن ًيبغي اإلاىهىبحن حِلُم أزىاء ُٟٙ: مظخىي  -٤
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ٗت وهاٛل ومخخبر مخٝل مً الوالب ًيخٜل وُٗه البدث: مظخىي  -٥  مىخج ئلى للمِس

 .مِسوٖ هى ما الجدًد ئلى ًٌُٙ

د اإلاِاًوت و البىالحز) حن ال بد مً ٢00٤و ًٟإ ( ُلى ئن اإلاىهج الازساتي للولبت اإلاخ٘ٛى

ً اإلانهاج ؤلاكافي، يهدٗان ئلى:  جىٌُم هىُحن م

ا باإلانهاج. -٦ ت باإلاادة اإلاخـلت حىهٍس ادة اإلاِٗس  الخِمٝ في اإلاادة: أي ٍش

ت الوالب بمىاد أخسي لها ُالٛت حاهبُت الخ -٧ ىطّ في اإلاادة:أي جىطُّ مِٗس

 .(79، ؾ2111)الؼىن وآخسون،بمىكىُاث اإلانهاج

 مً طسق إهدؼاف املىَىبين و املخفّىيً ماًلي :

محن  -
ّ
ٌاث الىالدًً و جسػُداث اإلاِل ٠اء–مالخ

ّ
ئخخبازاث الخ١٘حر -مٜاًِع الر

 جسػُداث ألاٛسان.–ؤلابداعي 

س  ُّت الخٜاٍز ُّت–و الظحّر الراج ؤلاخخبازاث –ٛىاةم الّظماث والخـاةف الصخـ

ت  ُّ ٙ أداء الخلمُر)البىز ج٘ىلُى(–الخدـُل  (45، ؾ2113)اللسيطي،  مل

 هماًلي :املىَىبين و املخفىكين و جبرش مساحل جىفير بسهامج 

 
ا
 املظتهدفت: : الىؼف والخعسف للفئتأول

ٖ ُلى اإلاىهىبحن: .6  مإػساث الخِس

مي)ا مظخىي  مظخىي  .٢ - مسجّ٘ في الاطخِداد الِلمي مسجّ٘ في الخدـُل ألا٠اًد

ً أو ئخدي الحٖس مىهبت  (. ممخاشة في ال٘

ّ في الُٜادة الجماُُت ا اطخِداد .٣  . مسج٘

ّ في اإلاهازاث اإلا٢ُاه١ُُت ا مظخىي  .٤  .مسج٘
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ا
و جحدًد أدواث و وطائل الخعسف  املىَىبين حشخيف وطفٌاكياض و  : زاهيا

 ب املىَىبين:الطال  على

حصخُف ألاه٘ا٤ اإلاىهىبحن ُملُت مِٜدة جىوىي ُلى ال١ثحر مً ؤلاحساءاث،  حِخبر ُملُت

ُاض وحصخُف ألاه٘ا٤ اإلاىهىبحن،  و التي جخولب ثر مً أداة مً أدواث ٛ ئطخخدام ٟأ

ِىد الظبب في حِٜد ُملُت ُٛاض و حصخُف ألاه٘ا٤ اإلاىهىبحن ئلى حِدد م٢ىهاث أو  َو

اإلاىهىب، وجخلمً هره ألابِاد الٜدزة الِٜلُت، والٜدزة ؤلابداُُت،  و٘لأبِاد م٘هىم ال

الخدـُلُت، و اإلاهازاث و اإلاىاهب الخاؿت، والظماث الصخـُت و الِٜلُت. ومً  والٜدزة

ُاض ٠ل بِد مً ألابِاد الظابٜت هىا ٠ان هرا، ولٜد أحمِذ  مً اللسوزي الاهخمام بٜ

ًخمخِىن في الٔالب بصخـُاث طىٍت جدظم  الدزاطاث والبدىر ُلى أن اإلاىهىبحن

 
ً
ُمىما ُت  بالٜىة والصحت والخىاٗٝ الاحخماعي، و ٢ًىهىن مِ٘محن بسوح الـداٛت وبظس

ىن أٛسانهم ُت طىاًء  ال٘هم وخدة الخيبه والٌُٜت، ٟما ً٘ٛى في حمُّ الخـاةف الظلٟى

ىهىبحن الجظمُت. ٟما أن مُى٤ اإلا أ٠اهذ الِٜلُت أو الاحخماُُت أو الىحداهُت أو

ً لهم  الىاضحت وهىاًاتهم واهخماماتهم اإلاخِددة حظهم بؼ٢ل ٟبحر في ل٘ذ اهدباه آلاخٍس

 ما حعجص الىٌم  وحظاُد ُلى اٟدؼاٗهم والخِٖس ُلى خاحاتهم الخاؿت
ً
التي ٓالبا

وبالخالي ٢ًىهىن ُسكت لئلهما٤ وتهدز  التربىٍت الخٜلُدًت ًُ جلبُتها، وخاؿت في اإلادازض،

دٜٝ همىخاتهم  خبراث جسبىٍت أدوي ب١ثحر مما ٌؼبّهاٛاتهم في  باتهم ٍو )العاطمي، ٓز

 (75، ؾ2118

  :حظب ما وزد في مىكع: جىفير البيئت الخعليميت والتربىيت املىاطبت وذلً بالعمل على ما ًلي زالثا

https://sites.google.com/site/mahmoud2231975/mainpage/talentsprogram: 

 ج٢امل حىاهب الىمى ومظاًسة خـاةـه لدي الوالب والوالباث .  -

 ئػباَ خاحاث الوالب والوالباث للخِلم وجىمُت وجٜدًس الاهلبان الراحي لديهم .  -

ٖ والاخترام اإلاخباد٤ بحن الو  -  الب ومِلميهم.حصجُّ الخِاون والاةخال

ُه   - ُت اإلاظخٜلت واإلاخىاشهت للوالب والوالبت بخٜدًم خدماث الخىح ج٢ىًٍ الصخـ

  وؤلازػاد الى٘س ي في الجىاهب الىٛاةُت والِالحُت .

https://sites.google.com/site/mahmoud2231975/mainpage/talentsprogram
https://sites.google.com/site/mahmoud2231975/mainpage/talentsprogram
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ت في الخِلم والاهخمام بهم   - ئُواء حمُّ الوالب والوالباث ال٘سؾ اإلاخ٢املت للمؼاٟز

 بمساُاة ال٘سوٚ ال٘سدًت 

ص ؤلابدا  - ٖ اإلاىهىبحن وزُاًتهمحٍِص  (45، ؾ 2115)واظم وآخسون،  َ والابخ٢از واٟدؼا

خلٝ داُِٗه الخِلم لدي الوالب والوالباث مً خال٤ ؤلازػاد اإلاىحه مً ٠اٗت أطسة  -

ٞ ؤلاًجابي لديهم مً خال٤ ال ص الظلى  .حىاٗص اإلاادًت وػهاداث الخٜدًسالخدَزع وحٍِص

الخِلُم باطخخدام جٜىُاث الخِلم : بِسق اإلاادة الخِلُمُت باطخخدام الحاطب آلالي   -

ت اإلاِلم وئوؼاء بىىٞ للمِلىماث  مً خال٤ بسامج وجوبُٜاث حاهصة أو ججهص بمِٗس

ٞ لؤلطئلت .  وبىى

 : جطبيم أطاليب حعليميت مخطىزة منها : زابعا

ُت خُث ًخم الاهخمام ب٢ل هالب و   : الخعلم الفسدي ٗس سده إلاساُاة ئم٢اهاجه اإلِا هالبت ب٘م

ً أٛساهه .  وزٓباجه، وبُٜاض مظخىي جدـُله بىاًء ُلى وكِه دون مٜازهخه بٔحره م

: وذل٣ بدىمُت مهازاث الخ١٘حر ألاطاطُت ومهازاث الخ١٘حر  الخعليم مً خالٌ بىاء الخفىير

ساء الىاٛد والخ١٘حر ؤلابداعي لُخم١ً الوالب والوالبت مً مهازاث الا  طخيخاج والاطٜخ

 .  وخل اإلاؼ١الث واجخاذ الٜسازاث

: وذل٣ بخ٢ىًٍ مجمىُاث هالبُت ؿٔحرة داخل ال٘ـل للخِاون في  الخعليم الخعاووي

 الُٜام بمهمت حِلُمُت أو أٟثر ٢ًل٘هم بها اإلاِلم واإلاِلمت .

ظخ الخعليم الىاػط خدم : خُث ٢ًىن اإلاخِلم مدىز اليؼان الخِلُمي ، ًٜىم بالِمل َو

خىؿل ئلى الىخاةج اإلاولىبت   .(231، ؾ2113)اللسيطي، اإلاىاد الالشمت ، ٍو

 : إزساء املىاهج امللسزةخامظا 

   ت ا اللٔت س مىاهجها ومٜسزاتها_ اللٔت ؤلاهجلحًز الاهخمام باإلاىاد اإلالاٗت وجوٍى

 ال٘سوظُت ا الحاطب آلالي اا اإلاهازاث ال٘ىُت (.
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  ت ذاث اطخخدام مجمىُت مً اإلاىاد الخِل ُمُت والىطاةل الظمُِت والبـٍس

والِمل ُلى جدلُل وخداث اإلاىهج والـُآت الظلُمت  الـلت بمدخىي اإلاىهج

 ٖ  (.231، ؾ2113)اللسيطي، لؤلهدا

  الخِدد في هٚس وأطالُب الخِلم مثل ) بىاء الخ١٘حر، الخِلُم ال٘سدي، اإلاىاٛؼت

 . واإلاؼاهدة، وهدىها(

  م الخ حر ُىاؿس ُٛاض وجٍٜى دـُل الدزاس ي للوالب وزٓباتهم وازجباهها جٗى

م مُى٤ الوالب  ُاض وجٍٜى ُتها مّ جىٗحر ُىاؿس ٛ باألهداٖ وػمىلُتها ومىكىُ

 (.46)فىىغ، د ض ، ؾوزٓباتهم هدى اإلاىاد الدزاطُت وهمى ذل٣ 

 : الخطىيس املنهي للمعلمين:طادطا

      س التربىي في في بسامج ا  الظعي ئلى جىٗحر ٠ادز مً الِاملحن والِامالث لخوٍى

اإلادازض لخىُ٘ر البرامج الخأهُلُت إلايظىبي اإلادازض الجدد وبسامج الىمى اإلانهي 

 اإلاخخل٘ت.

   حن   الاطخِاهت بأطاجرة الجامِاث حن مً الداخل والخازج واإلاؼٗس الخبراء التربٍى

ً ُلى ُمل دوزاث ذاث ُٛمت. ً بادازة الخِلُم والٜادٍز  التربىٍحن اإلاخمحًز

  ص مـادز الخِلم وججهحزه بما ًلصم.ئوؼاء م  ٟس

مي الطلبت - 8
ّ
 وخـائـهم :املىَىبين واملخفىكين ملّىماث معل

م الىاجح الري ًدُم ُىـس 
ّ
هىاٞ الِدًد مً اإلاّٜىماث والخـاةف التي ًخمّحز بها اإلاِل

س الباخثحن في هرا لبت اإلاىهىبحن وجخِّدد هره اإلاّٜىماث بخِّدد وحهاث ٌه
ّ
 ؤلابداَ لدي الو

م الىاجح هي ئمخالٟه إلاهازاث جم١ىه مً أداء 
ّ
ت للمِل ُّ الجاهب، خُث ئّن اإلاّٜىماث ألاطاط

م 
ّ
م لخِل

ّ
ت ججِله مدبىب الخالمُر ٗهى مىٌ ُّ ُ٘ي وجدلُه بـ٘اث شخـ ُمله الًى

محن ًلجأون 
ّ
جالمُره، مثحر لحىاٗصهم، مساٛب لىمّىهم، مىّحه وباخث، ئال أّن بِم اإلاِل

ى  ي، ئلى أطالُب ٓحر مٓس ّ٘ ل مً الخ٘اُل الـ
ّ
م، بل جدبوه وجٜل

ّ
بت ال حصّجّ ُلى الخِل

لبت 
ّ
م الو

ّ
ؼحر ألادب التربىي ئلى مجمىُت مً الّظماث التي ًجب جىاٗسها لدي مِل َو

 اإلاىهىبحن أهّمها :
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ً ه٘ظه . -  أن ٢ًىن مخّ٘هما مظخٜال مدترما وازٜا م

ظاُدهم . - ً ُٗدترمهم َو  أن ٢ًىن خظاطا خُا٤ مؼاُس آلاخٍس

ت اُلى مً اإلاخىّطى .أ - ُّ  ن ج٢ىن ٛدزجه الِٜل

 أن ٢ًىن مسها مظخٜبال لؤل٢ٗاز الجدًدة . -

 أن حِّبر ئهخماماجه ًُ مظخىي ذ٠اةه . -

خه . - بت في الخِلُم وشٍادة مِٗس  أن ج٢ىن لدًه ٓز

بت في الخّ٘ىٚ والخمّحزأن ٢ًىن مخدّمظا وؼوا ًٜلا وأن ج٢ى  - )هىزي  ن لدًه ٓز

 .(431، ؾ2113اللمؽ،

ه وما ًخمّخم ًُ هرا الّظلىٞ مً هخاةج وأخحرا أن ٢ً - ً طلٟى ىن داةما مظإوالُ 

ً هللا حِالى ىاب م
ّ
 .(431، ؾ2113)هىزي اللمؽ،ًسحى الث

 في املدزطت هماًلي :املىَىبين واملخفىكين وجخجّظد أَميت وحىد معلم 

اًت  أزبدذ الدزاطاث الِلمُت والخجازب الِملُت أن وحىد - اطدؼازي ومِلمحن لُس

ٌُماإلا ُت وله ُ ألازس في جىمُت اإلاىاهب  ىهىبحن داخل اإلادزطت أمسا في ٓاًت ألاهم

اإلاىهىبحن جدٍزب اإلاِلمحن  وزُاًتها ، ومً هرا اإلاىولٝ ٗان مً أولىٍاث اإلاإطظت

التربىٍت اإلاخخــت في  باإلادزطت ُلى أطالُب ال١ؼٙ ًُ اإلاىهىبحن وأهم البرامج

اًت اإلاىهىبحن مّ جدٍزب اإلاِلمحن  ٜا  ُلى دمج الخ١ىىلىحُا فيُز الخِلُم وٗ

ً الاهخمام  ” بسهامج اهخل ل٘لظ٘ت  ُ الخِلُم مً أحل اإلاظخٜبل، ٗلال

ُت  ب١ُُ٘ت اطخخدام مـادز اإلاِلىماث الال١تروهُت اإلاىحىدة فى الؼب١ت الدول

بخبراث حِلُمُت ٓىُت  بدُث ًخم جصوٍد اإلاىهىبحن اإلاىهج الدزاس ي للمِلىماث في ازساء

م اإلاىهىبحن في ماًلي :في مىكىُ
ّ
ت مٔل ُّ  اث مخىىُت وبالخالي جخجّظد أهم

 بأن الِىاًت -
ً
اًت اإلاىهىبحن ٌِوي اهوباُا باإلاىهبت حصٌء مهٌم ال ًم١ً  وحىد مِلم ُز

ُ٘ت اإلادزطت التربىٍت، وهى ألامس الري ً  ججصةخه ًُ ًو ٌظخدعي ج٢اجٙ وحِاون م

 اإلاهمت. حمُّ أُلاء اإلادزطت إلهجاح هره
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اًت خاؿت ومظخمسة مً ٛبلالخ - مِلم مخخـف  لمُر اإلاىهىب بداحت ئلى ُز

الِٜلُت  ًخ٘هم خاحُاجه اإلاخىىُت وهي أٟثر مً مجسد اإلاظاُدة ُلى جىمُت ٛدزاجه

ُت، بل جخجاوش ئلى جىٗحر خدماث ئزػادًت واحخماُُت وه٘ظُت.  واإلاِٗس

 آخس -
ً
 وجخبى خُىا

ً
ثحرة منها ما هى ألطباب ٟ مً هبُِت اإلاىهبت أنها جبرش خُىا

حر  احخماعي ومنها ما هى ه٘س ي، لرا ٗىحىد مِلم مخخـف مخابّ لهرا الخوىز والٔخ

ىة ومداولت مِالجت ما ًم١ً ُالحه للح٘اي  أمس في ٓاًت ألاهمُت لخٍِصص مىاهً اٜل

 .(78، ؾ 2116)بيذ عبد هللا مـيري، ُلى هره اإلاىهبت مخىهجت

اًت اإلاىهىبحن اإلاخابّ  وحىد - للخلمُر مً مسخلت ئلى مسخلت طىاء ٠اهذ مِلم ُز

ت أو ُٜلُت  باألل٘ت مما ًٍصد  ُمٍس
ً
 وػِىزا

ً
 واهمئىاها

ً
ٌِوي الخلمُر اإلاىهىب زاخت

ً ئهخاحُخه د٘صه ُلى ملاُ٘ت الجهد. م  ٍو

ً  حمُّ جالمُر اإلادزطت بداحت - سؾ جسبىٍت مخىىُت جبرش م ئلى بسامج خاؿت ٗو

ؼِسون مً خاللها بالسكا ًُ الى٘ع وأن اإلادزطت  خاللها مىاهبهم اإلاخِددة َو

 ٚ ى لى حاهب واخد ٜٗى مً ال٘خ بل ٌظخىُب حمُّ  مجا٤ ٗظُذ ال ًٜخـُس

 .هاٛاتهم وٛدزاتهم مهما ٠اهذ مخىىُت

اًت اإلاىهىبحن ًجِل مً جلبُت خاحاث اإلاىاهب اإلاخِددة  ئن وحىد - مِلم ُز

 
ً
ُت أمسا  ا ئن ػاء هللا حِالى ا خُث ٌِمل ُ واإلاخىى

ً
لى جدبّ مىاهب الخالمُر مِظىزا

 .ٗسؾ جسبىٍت لخىمُتها ئما بؼ٢ل ٗسدي أو حماعي اإلاخِددة وجٜدًم

اًت اإلاىهىبحن في اإلادزطت ُلى جىٗحر ٗسؾ اٟدؼاٖ  ال - ِلم ُز جٜخـس أهمُت وحىد م

ُت  اإلاىاهب ـ٘ىٖ الدزاط وجىمُتها، بل ًخِدي ذل٣ ئلى جٜدًم خدماث إلاِلمي ال

ّ الخالمُر اإلاىهى  وأولُاء أمىز  حزا م بحن؛ خُث ٌِمل اإلاِلم اإلاخخـف بـىزة أٟثر جٟس

ـٖ٘ى ٖ  مِلمي ال ُاء ألامىز لخىٗحر خبراث جسبىٍت داخل الـ٘ى الدزاطُت وأول

 .وٛدزاث الخالمُر اإلاىهىبحن الدزاطُت واإلاىاش٤ جدىاطب
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  :املىَىبين واملخفىكينآلّيت زعاًت الطالب -9

اًت الوالب اإلاخّ٘ى  ت الهىدطت حامِت ٢06٧ٛحن )خظب ما وزد خى٤ آلُت ُز ُّ ( . ٠ل

 ٗازوض وخدة كمان الجىدة  هجد ماًلي :

  ا وبحن أطاجرة اإلاىاد وذل٣ خ٘اًا ُّ ً دزاط ت بحن الوالب اإلاخمحًّز لٜاءاث خىازٍّ

اَل ُلى ماهى حدًد في 
ّ
ت حصّجِهم ُلى ؤلاه ُّ ُلى جّ٘ىٛهم مً خال٤ أطئلت ُلم

ـاتهم . ـّ  جخ

 ي ئُواء ُىاًت خاّؿت للوالب اإلا
ّ
ت اإلاظخمّسة لخخو ٍّ خمّحًزً اإلاخابِت الدوز

ً وحِلهم أٟثر ئبخ٢ازا . ّ الوالب اإلاخمّحًز  الِٜباث التي ًىاحهىنها ودٗ

  اًتهم في سجل اإلاسػد الوالبي وذل٣ خـسهم وحسجُلهم في الجصء الخاؾ لُس

 إلاخابِت جدـُلهم أّو٤ باّو٤ .

اًت هإالء الوالب وؿٜل مىاهب ت ٛدزاتهم لئلطخمساز في الخيظُٝ مّ ألاطاجرة لُس ُّ هم وجىم

ت في  سؿت لهم للمؼاٟز الخّ٘ىٚ مً خال٤ جىىَّ الخبراث وئزساء الخجازب وئجاخت ا٘ل

 حىاهب اليؼان اإلاخخل٘ت وٜٗا إلاُىالتهم وزٓباتهم.

  ت لدصجُِهم ُلى الخّ٘ىٚ مثل الهداًا والجىاةص ت أو مِىىٍّ ًّ مىدهم خىاٗص ماد

ّىٚ طىاء  ت وػهاداث ال٘خ مهم في خ٘لت السمصٍّ ت وج١ٍس ُّ ت أم ٗـل ٠اهذ ػهسٍّ

ت . ُّ  ال٢ل

  ت في خ٘ل ت إلدازة الخِلُم للمؼاٟز ُّ لبت اإلاخّ٘ىٛحن بال٢ل
ّ
خـس أطماء أواةل الو

ج١ٍسم الوالب اإلاخّ٘ىٛحن الري جُٜمه ئدازة الجامِت للوالب اإلاخّ٘ىٛحن في ٠ل 

ٝ الّلىابى اإلادّددة   .(76ؾ ، 2116)بيذ عبد هللا مـيري، ُام دزاس ي وٗ

لبت  -11
ّ
 :املىَىبين واملخفىكيندوز البرامج الّدزاطّيت في زعاًت وجلبّيت إحخّياحاث الط

اًت الولبت ئن بسامج اإلاخ٘ىٛحن واإلاىهىبحن تهخم بخىٗحر البِئت الخِلُمُت اإلاىاطبت لخىمُت  ُز

،  ٛدزاث
ً
 وميظٜا

ً
ال٘سد ومىاهبه وبخاؿت ئن ٠اهذ مِدة ئُدادا حُدا ومخ٢امال

ً  رامج الخِلُمُت اإلاإهلت في جىمُت ألاداء اإلاىهىب حِمل ُلىالب ئن جأهُل وئهخاج أٗساد م

مسجِ٘ت الجىدة وهى ما  ذوي الـ٘اث اإلادببت ٠ازج٘اَ ؤلاهجاشاث الخِلُمُت، والِلمُت
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هخاةج الِدًد مً الدزاطاث  ، ولٜد اهتهذ” الجىدة أو الىىُُت في الخِلُم” ٌِٖس باطم

اًت اإلاىهىبحناإلاُداهُت واإلاسحُت ئل   ى أن هلبت بسامج ُز
ً
حن مً أٟثر الولبت خـىال ٛى واإلا٘خ

ـت  ُلى ػهادة الخٜدًس ، واإلاىذ الدزاطُت ، وأٟثرهم ّ الِلمُت اإلاخخـ اهخساها في اإلاؼاَز

آلّيت زعاًت خظب ما وزد خى٤ و إلاجخمِه ، ومً أٟثر الولبت خبرة جوبُُٜت وخدمت

ب املخفّىكين )
ّ
 ٗان مً أطع حِلُم اإلاخّ٘ىٛحن: (144-143، ؾ ؾ  2117الطال

البت املىاهج :  -
ّ
ُاث اإلاّٜسزة مّ ٛدزاث او ئطخِداداث الو ًجب أن جدىاطب اإلاىكى

ا وجدّدد مىكىُاجه بىاطوت  صٍّ للمخّ٘ىٛحن ، ئال أّهه مً اإلاِلىم أّن اإلاىاهج جّٜسز مٟس

م١ً للمدّزض مىاحهت هرا اإلاىٛٙ بالخىّطّ و  الخِّمٝ في لجان اإلاىاهج بالىشازة ، ٍو

ت مّ ٛدزاث الوالب  ُّ دزاطت اإلاىكىُاث اإلاّٜسزة بدُث جدىاطب اإلااّدة الّدزاط

ظخدعي هرا  ّىٛحن َو اَل للوالب اإلا٘خ
ّ
وئطخِداداتهم وجىطُّ داةسة البدث وؤلاه

ّ اإلاىاطبت التي حؼبّ مُلهم للٜساءة .  جىحيههم ئلى ال١خب واإلاساح

ا ٠ان اإلادّزض هى مدىز الاملدّزطىن :  -
ّ
ٙ هجاخها ٗاّهه إلا

ّ
لُه ًخىٛ ت ، ُو ت التربىٍّ ُّ ِمل

جب  ًجب أن ًخخاز مدّزطى ٗـى٤ اإلاخّ٘ىٛحن مً بحن أخظً الِىاؿس اإلاىحىدة ، ٍو

اًت اإلاخّ٘ىٛحن  ازة بسامج ُز ت لصٍّ ُّ ت لهإالء اإلادّزطحن في بِىر خازح ُّ ب ئُداد بسامج جدٍز

اَل ُلى أخ
ّ
ت .في بِم البالد اإلاخٜدمت في هرا اإلاُدان وؤلاه  در ألاطالُب التربىٍّ

ت :  - ًّ شمت أمس خُىي وهام باليظبت إلامياهّياث املاد
ّ
ت الال ًّ ُّاث اإلااد ئّن جىاٗس ؤلام٢اه

حر  ِلمي وال٘ني ، وجٗى ؼان الاحخماعي وال
ّ
ّسٖ منها ُل ألىان الي اًت اإلاخّ٘ىٛحن للِخ لُس

ّىٛحن ُالوة ُلى جىٗحر ألاحهصة و  ّ٘ الخاماث م١خبت خاّؿت ب٢ل ٗـل مً ٗـى٤ اإلاخ

ت اإلاىاطبت . ُّ لبت بالبدىر الِلم
ّ
ام الو ُّ شمت لٜ

ّ
 وألادواث الال

ئّن ئزازة الحاٗص مً أهم ُىامل الخّ٘ىٚ ، ولهرا ًجب أن ًىّحه حشجيع املخفّىكين :  -

ب اإلاخّ٘ىٛحن ُلى ان ٢ًىن لهرا الدصجُّ هىاخُه 
ّ
ئهخمام خاؾ هدى حصجُّ الوال

حر ذل٣ مً وطاةل ت ٓو ًّ ت واإلااد ت ٜٗى بل  اإلاِىىٍّ ُّ الدصجُّ ال ُلى الىىاحي الخدـُل

حر ذل٣  ٛاث ؤلاوظاهُت ٓو ال اض ي واِل ًجب أن ٌؼمل أًلا اليؼان الاحخماعي والسٍّ

ُّت  اًت وجلب ت في ُز ُّ مً الىىاحي الهاّمت ، مً هىا هجد أّن دوز البرامج الّدزاط

لبت اإلاىهىبحن ًخم ٟماًلي :
ّ
احاث الو ُّ  ئخخ
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  : ت للمخّ٘ىٛحن حِخمد ئطبسامج إلازساء ُّ ت جل٣ البرامج ُلى جٜدًم مىاهج ئكاٗ ُّ تراجج

ت ، أي : ئكاٗت بِم أوحه اليؼان للبرهامج اإلاىكَى  ًّ ئلى حاهب اإلاىاهج الِاد

الب وٛدزاجه .
ّ
 بدُث جىّمي مىاهب الو

  بسامج إلاطساع أو الخعجيلAcceleration : الب
ّ
جخلّخف جل٣ البرامج بالّظماح للو

ت اإلاخخل٘ت بِمس شمني اٛل مً اإلاِخاد ًُ هٍسٝ مسوهت باٟما٤ اإلاساخل الّد  ُّ زاط

اق ألاه٘ا٤ أو  س في زٍّ
ّ
ت اإلاخخل٘ت، ومً أػ٢الها : الٜبى٤ اإلاب١ ُّ اإلاىاهج ألا٠ادًم

ت او  ًّ داد س في اإلادزطت ؤلُا
ّ
ٜبى٤ اإلاب١ ٘ىٖ، وال ـّ ٛ٘ص  ال الـٙ ألاّو٤ ؤلابخداتي، و

ّ الج ٛ٘ص اإلاىاد بالدظَس ّ و ت، وحظَس ّ اإلاىاد الثاهىٍّ ٛ٘ص وحظَس م  صتي الري ًٌ

باإللخداٚ بـ٘ىٖ أُلى أو دزاطت مىاد أُلى وجىاطب اإلاىاد التي ج٢ىن ُلى ػ٢ل 

ٌام أًلا:  ٔاث بؼ٢ل خاؾ، ومً ممّحزاث هرا الّى
ّ
ُّاث والل اك طلظلت مثل الٍس

ت والخبرة اإلاسجبوت بمجا٤ جّ٘ىٚ الو٘ل،  ئٟظاب الخالمُر أٛص ى ٛدز مً اإلاِٗس

ب جٜدًم مظاهام
ّ
سة، باإلكاٗت ئلى اّنها ال جخول

ّ
اث الخالمُر إلاجخمِاتهم في طً مب١

ً خال٤: ر هرا البرهامج م ّ٘ ى ت للبرهامج الخِلُمي، ٍو ُّ  هٜ٘اث ئكاٗ

ترّجب - س للو٘ل اإلاىهىب ُلى أطاض ُمسه الِٜلي ولِع الصمني ، ٍو
ّ
الٜبى٤ اإلاب١

ت في طً م ُّ ت والجامِ ٚ للمسخلت الثاهىٍّ سة .ُلُه وؿى٤ اإلاخّ٘ى
ّ
 ب١

٘ىٖ للّظماح للو٘ل بخخوي ؿٙ دزاس ي واخد مً خال٤ مسخلت - ـّ ي ال
ّ
جخو

ا. ُّ ٚ ُٜل ٘ل اإلاخّ٘ى
ّ
ت واخدة مّماٌظمذ بخدّدي ٛدزاث الو ُّ  دزاط

ت - ُّ ي ؿٙ دزاس ي واخد خال٤ مسخلت دزاط
ّ
٘ىٖ للّظماح للو٘ل بخخو ـّ ي ال

ّ
جخو

ا . ُّ ٚ ُٜل  واخدة مّما ٌظمذ بخدّدي ٛدزاث الو٘ل اإلاخّ٘ى

ت في ٗترة كٔ- ُّ ٘ىٖ في اإلاسخلت الىاخدة باإلهتهاء مً اإلاّٜسزاث الّدزاط ـّ ى ال

ت  ُّ ت أٛل مً ُدم ٜٗد ألي خبراث حِلُم ُّ  .(59)الباش، دض ، ؾ شمى

 ( بسامج الخجميعGrouping:)ٌظمذ بخِلُم اإلاىهىبحن واإلاخّ٘ىٛحن مً ذوي  هى هٌام

ُاث مدؼاب ً ؤلاطخِداداث اإلاخ٢اٗئت وؤلاهخماماث في مجمى هت لخدُٜٝ أٟبر ٛدز م

 وذٟسث زالر هٌم ػاتِت في حِلُم اإلاىهىبحن وهي :، الخّٜدم ألا٠ادًمي وهمى مىاهبهم 

 مدازض مظخٜلت للمخّ٘ىٛحن واإلاىهىبحن .-



لبت املىَىبين و املخفّىكين"
ّ
 دوز بسامج الّسعاًت التربىّيت في جلبّيت إحخّياحاث الط

 

258 

 

ا بمِنى ججمُِهم.- ُّ ت للمخّ٘ىٛحن دزاط
ّ
 حؼ١ُل ٗـى٤ مظخٜل

ي العاحص وزمصي )عل دمج اإلاخّ٘ىٛحن مّ الوالب الِادًحن مً خال٤ الخِلُم الخِاووي-

 .(88، ؾ2112مسججى ، 

  : د :بسامج جفسيد الخعليم  ًدخاج هالب هره ال٘ئت ئلى ماًلي بؼأن الخٍ٘س

ت .- ُّ ٖ أو اإلاخىطوحن في اإلااّدة الّدزاط ت للوالب الّلِا  الخدَزع بـىزة جىمىٍّ

م بِم حىاهب اإلااّدة -
ّ
جدَزع ُالجي للوالب الرًً ًىاحهىن مؼ٢لت في حِل

ت  ُّ  .الّدزاط

 .( إلاجاالث الّدزاطت التي ٌِاوي منها الخلمُر عجصا ٗيهاAdaptiveجدَزع جىاٜٗي )-

ٌى خاّؿت : - ي هإالء بسهامج العٌص في ـف ّٜ ت ُلى جل ُّ ٌِمل ال١ثحر مً زحا٤ الترب

الخالمُر هره ال٘ئت حِلُمهم في ٗـى٤ خاّؿت بهم لبِم الىٛذ خال٤ ال٘ـل 

اح ُّ ت الّدزاس ي، خُث ٢ًىن الوالب لهم ئخخ ُّ ت أ٠ادًم ُّ ت ودزاط ُّ ت وئحخماُ ُّ اث ه٘ظ

ص٤ الخالمُر ٠ل الىٛذ في ٗـى٤ خاّؿت ئذا ٠اهىا  م١ًُ  ت ٟمىهىبحن، ٍو مؼتٟر

ت اإلاـادز ئذا  ٗس صلهم لبِم الىٛذ فيٓ  مهم، أوُ 
ّ
مّمً ٌِاهىن عجصا ػدًدا في حِل

ا ٗاّن  ُّ ا أو ٠ل ُّ هرا ٛد  ٠اهىا ٌِاهىن عجصا مخىّطوا او خُ٘٘ا، وطىاء ٠ان الِص٤ حصة

سد لهره ال٘ئت مً الخالمُر  م لخـمُم بسهامج دزاس ي م٘ى
ّ
ًدُذ ٗسؿت أمام اإلاِل

اش هٜان  ُّ بـىزة جخدّدي ٛدزاتهم ومىهبتهم، وفي الىٛذ ه٘ظه حُِنهم ُلى ئحخ

م وججاوشها
ّ
ً الخِل دة لعجصهم ُ ِىباث اإلاإٍّ ـّ ب ُلى الِٜباث وال

ّ
 .كِ٘هم والخٔل

احاالّدمج :  - ُّ ث الخاّؿت في اإلاجخمّ أخد الخوّىاث اإلاخّٜدمت ٌِد دمج ذوي ؤلاخخ

س ئليها ٟهدٖ أطاس ي لخأهُل ذوي  ٘ت جٌى التي أؿبدذ بسامج الخأهُل اإلاخخل

ِد الدمج أخدر بسامج  احاث الخاّؿت خدًثا َو ُّ احاث ؤلاخخ ُّ اًت ذوي ؤلاخخ ُز

 مً ممّحزاجه :الخاّؿت ،

ىم الّدزاس ي ألامس ًدُذ الدمج لؤله٘ا٤ اإلاِاٛحن ٗسؿت البٜاء في مىاشلهم - بِد اُل

ت . ُّ ً أن ٢ًىهىا أُلاء ُاملحن في أطسهم وبىاتهم ؤلاحخماُ  الري ًم١نهم م
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ـاخب ُصلهم في - ت التي ج ُّ ٌِمل الدمج ُلى الحُلىلت دون ًهىز ؤلاّججاهاث الظلب

 .(89)الباش، د ض،ؾمدازض خاّؿت

  :اث الّظليمت جَا
ّ
اًت اإلاخّ٘ىٛحن ًجب أن جٜىم بسامج الّسُاًت التر مساعاة إلاج ت لُس بىٍّ

ُلى اإلابادب وؤلاّججاهاث الّظلُمت ُٗجب أن جٜىم ُلى أطاض مً ج٢افئ ال٘سؾ، 

 ً ب وٛدزاتهم ولِع ُلى أطاض م
ّ
بمِنى جىاطب ال٘سؾ مّ ئطخِداداث الوال

زسوتهم، ولهرا ًجب مد ًد اإلاظاُدة ئ٤ الوالب الرًً ٛد جدى٤ ًسوٗهم 

ت وبحن ئط ُّ ت وؤلاحخماُ ًّ  خمساز جّ٘ىٛهم بما ًدىاطب مّ ئطخِداداتهم .ؤلاٛخـاد

ت بما ٌظاُد ٟال مً  مً هىا هجد أّهه البد مً جىٌُم أطالُب الّسُاًت التربىٍّ

ام بدوزه في هره الّسُاًت ، ٗاآلباء والاّمهاث وألاطسة ٠لها أزس  ُّ اإلاجز٤ واإلادزطت ُلى الٜ

الب اإلاىهىب خـىؿا لى٠ان ُلى بـحرة بأ
ّ
اًت الو ً ٟبحر في ُز مسه ، وئذا أُوىا م

ام بدوزهم . ُّ  الخىحيهاث مّما ٌظاُدهم ُلى الٜ

حن  ٜادة التربٍى ول١ً دوز اإلادزطت أٌُم ػأها في هرا اإلاجا٤ ذل٣ ألّن بها مً ال

لّ الخىحيهاث   ً اًت اإلاىهىبحن، ومً ٌظخوُّ أن مً ٌظخوُّ أن ًدٞز ُٛمت ُز

بِم اإلاىّحهحن الى٘ظُحن،  ال١ُ٘لت بدىٌُم هره الّسُاًت خـىؿا ئذا ٠ان باإلادزطت

ت ئٟدؼاٗها بل  ُّ روة الجٜخـس ُلى ُمل
ّ
ومهّمت اإلاىّحهحن الى٘ظُحن باليظبت لهره الث

لى جصوٍد هإالء اإلاىهىبحن  ت اإلاىهىبحن مً الولبت ُو ًيبغي أن ٌُِىىا اإلادّزطحن ُل مِٗس

از اإلاهً اإلاىاطبت وا ُّ ت وأّن حِاونهم ُلى ئخخ ف مّما بما ًىاطبهم مً خبراث جسبىٍّ
ّ
لخخل

ت . ً ئّججاهاث مىدٗس اتهم م ُّ  ٛد جخِّسق له شخـ

ٟما البد مً الاهخمام بِٜد مإجمساث لآلباء ووكّ بسامج لخِلُمهم خّتى ًخِّظس لهم ٗهم 

لى اإلاىّحهحن واحب آخس  اإلاىهىبحن مً أبىائهم وجصوٍدهم بالخبراث التي ًدخاحىن ئليها ُو

تهم مً الخبراث، ئذ ٌظخوُّ اإلاىّحهىن وهى مظاُدة اإلادزطحن ُلى جصوٍدهم بداحا

واإلادّزطىن مِا أن ١ًدؼ٘ىا الوٚس التي حِاونهم ُلى طد خاحت اإلاىهىبحن مً ألاه٘ا٤ 

ؼان اإلاىاطبت لهم
ّ
 .(89)الباش، د ض،ؾئلى أهىاَ الي

 خاجمت
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س لديًه اطخِداداث وٛدزاث ٓحر  في ألاخحر هجد أّن ٗئت الوالب اإلاىهىبحن هم الرًً جخٗى

ًت أ ّ، في ُاد ًٜدزها اإلاجخم ً بُٜت أٛسانهم في مجا٤ أو أٟثر مً اإلاجاالث التي  و أداء مخمحزُ 

دزاث الخاؿت  ِلمي واإلاهازاث واٜل ـُل ال ١حر الابخ٢ازي والخد ٚى الِٜلي وال٘خ مجاالث ال٘خ

 ٝ ًخم اخخُازهم وٗ س لهم بؼ٢ل مخ٢امل، والرًً  ِلُمُت خاؿت ال جخٗى اًت ح دخاحىن ئلى ُز ٍو

ٖس ُلى اإلاىهىبحن،ألاطع واإلاِ حر الخاؿت واإلادددة في ئحساءاث الِخ ٗاّن جدُٜٝ  ومىه ًا

ت الخُُٜم الري  ُّ ت والتي  ًبدأ بِمل ُّ احاث هإالء الولبت ًخم مً خال٤ بسامج الترب ُّ ئخخ

ت الساحِت، ئذ ًالخٍ ألاطخاذ  ًّ لبت بالخٔر
ّ
م والو

ّ
خه مً خال٤ جصوٍد اإلاِل ُّ جخجّظد أهم

دّدد مدي جٜدّ  ىاحهىنها مً زّم ئّجخاذ الخِدًالث اإلاالةمت هلبخه ٍو ِىباث التيً  ـّ مهم وال

ىنها  ّٜ لبت ومساٛبت أدائهم في الحـف التي ًخل
ّ
م١ً ئطخخدام حسجُل جّٜدم الو ، ٍو

لبت، 
ّ
ُُم الو حر سجالث خاّؿت لخٜ بؼ٢ل ًىمي أو ػهسي أو ٗـلي أو طىىي مّ جٗى

ت اإلاباػسة والتي ُّ اطاث الُىم ُّ م١ً ئطخخدام الٜ جخلّمً مالخٌت وحسجُل أداء  ٍو

مىها باطخخدام مِّد٤ الخوأ ومِّد٤ الىجاح
ّ
لبت في اإلاهازاث التي حِل

ّ
مّما ٌظاُد ، الو

لبت
ّ
ت للو ُّ  . اإلاىهىبحن واإلاخّ٘ىٛحن ُلى جوىٍس البرهامج اإلاالةم وؤلاخخُاحاث ؤلاكاٗ

 :كائمت املساحع 

 الحاحـاث ذوي  الطلبـت حعلـيم فـي ملدمـت، (٢00٧)وآخاسون الخوُاب، حماا٤ .6

 .،ُمان: داز ال١٘سالخاؿت

 داز : ، ُماانواملىَىبين املخميًزً جسبيت إلى مدخل ،(٢00٣)هاًل هادًا الظسوز، .٢

 ال١٘س

، دزحت ممازطت إلادازة العاّمت لسعاًت (٢00٦)أمحرة بيذ ُبد هللا مـحري  .3

ىبين بمدازض الخعليم  ت املَى املىَىبين للمهام الالشمت إلهدؼاف و زعًا

ت اإلام،العام ًّ  .حامِت أم الٜسي :ل١ت الِسبُت الظِىد

ىبين واملخفىكين: املىهج  ،(٢060)بلُٕ خمُد الؼىٞ وآخسون .4 مىاهج جسبيت املَى

حن و  الازسائي أهمىذحا، اًت اإلاخ٘ٛى وزٛت ُمل مٜدمت ئلى اإلاإجمس الىهني لُس

ت العظمى ،اإلاىهىبحن َبت الجماَيًر  :الجمعيت الىطىيت للمخفىكين واملى

 .،طسابلع
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لبت ،(٢06٥)ىان ػاهس اإلاساػدةخ .٥
ّ
هيف حظخطيع جلبّيت إحخّياحاث الط

ت فىف العاًد ـّ لي الثاوي ، اإلاإجمس الدّو املىَىبين واملخفّىكين بالسياضّياث في ال

ت اإلاّخددة ،للمىهىبحن واإلاخّ٘ىٛحن ُّ  .حامِت ؤلامازاث الِسب

اق هاًل الِاطمي .6 فاعل أَمّيت بسامج إلازػاد الىفس ي في جحليم ج،(٢00٨)ٍز

ودواز وجياملها بين العاملين في معاَد إلاعاكت العللّيت وذوي 

 ،حامِت دمؼٝاملعّىكين

بي ومجدولحن ُبد السخمً .٧ ىبين ، (٢066)طهُل الُص فاعلّيت مسهص زعاًت املَى

لبت امللخحلين به في مىطلت هجسان 
ّ
ىباث مً وحهت هظم الط واملَى

ت ًّ ٚ الظعىد ت لخوىٍس الخّ٘ى ُّ ت الِسب
ّ
 .٣الِدد  ،، اإلاجل

إلاهخلاء والخىحيه السّياض ي للخالمير املىَىبين في ،)دون طىت(ٗىىغ هـحر .٨

ت ُلى مظخىي والًت ا، دز طىت( 15-12إطاز السّياضت املدزطّيت ) ُّ طت مُداه

 الجصاةس، حامِت الجصاةس .

ىبين ، (٢06٢)، ش٠ي زمصي مسججىلي الِاحصٗإاد ُ- .٩ لبت املَى
ّ
واكع الط

ت ّصة وطبل جحظيىهواملخفّىكين بمحافظت غ ُّ ت الجامِت ؤلاطالم
ّ
، مجل

د للّدزاطاث التربىٍّ 
ّ
ت، اإلاجل ُّ  .6، الِدد٢0ت والى٘ظ

د وؿباح ُٗـل خمصة.60 الخـائف الظلىهّيت ، (٢06٥)٠اًم ُبد هىز ُبد ٍش

ًين في مىطلت الفساث ووطط ، لدي طلبت الجامعت املخفّىكين وأكسانهم العاد

ت  ُّ ت ألاطاط ُّ ت الترب ُّ ت ٠ل
ّ
ت حامِت بابل،مجل ُّ ت وؤلاوظاه الِدد  للِلىم التربىٍّ

٢٤.. 

دان.66 : الٜاهسة، الىمى الىفس ي للطفل واملساَم،(6٩٨٢)مدّمد مـو٘ى ٍش

ت ُّ  .ميؼىزاث الجامِت اللُب

، حامِت طسق جدزيع ذوي إلاحخّياحاث الخاّؿتمسوة مدّمد الباش، )د ض(، .6٢

 بىز طُِد .
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ت التربىّيت الخاؿت في جحليم دوز بسامج الّسعاً، (٢00٩)مظِىدة بً ُٛدة.6٣

سة ماحِظخحر في الّظلىن الخىّيفي لدي وطفاٌ ذوي مخالشمت داون 
ّ
، مرٟ

ت، حامِت الجصاةس ُّ  .ُلىم الترب

ىبين ، (٢06٣)مـو٘ى هىزي الٜمؽ.6٤ لبت املَى
ّ
مي الط

ّ
دزحت ممازطت معل

ٌ في وزدن د ألبعاد الخدزيع الفّعا
ّ
ت، اإلاجل  .٤0، دزاطاث الِلىم التربىٍّ

ٍسوي .15 ىبىن واملخفّىكىن خـائـهم ،(٢06٣)ُبد اإلاولب أمحن اٜل املَى

  .الٜاهسة وإهدؼافهم وزعاًتهم،

 املىاكع إلالىتروهّيت :

1. https://sites.google.com 

2. https://sites.google.com/site/mahmoud2231975/mainpage/talentspr

ogram 

https://sites.google.com/
https://sites.google.com/site/mahmoud2231975/mainpage/talentsprogram
https://sites.google.com/site/mahmoud2231975/mainpage/talentsprogram

