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 الممخص  

تناقش تمك الورقة  وتقدمو.يعتبر الموىوبين من الشرائح الميمة الواجب االىتمام بيا ورعايتيا لتكون رافدا اساسيا في نيضة الوطن 
ث تطرقت بحي السعوديةبرامج واساليب رعاية الطمبة الموىوبين في الرياضيات والمشكالت التي يواجيونيا في المممكة العربية 

 مشكالت.لتعريف الموىبة والموىوبين وتناولت اليات دعم الطمبة الموىوبين في الرياضيات في المممكة وما يواجيونو من 
 ه المختصين .دالى تعريف الموىبة والموىوبين بحسب ما اور  بالموضوع وتطرقتواستعرضت الورقة بعض االدبيات المتعمقة 

ان اغمب البرامج واالساليب لرعاية الموىوبين تركز بشكل كبير عمى الطالب الموىوب وتتجاىل او تولي القميل  خمصت الورقة الى
في االىتمام بالموىوبين في  وان المعممين ال يوازنون من االىتمام لممعمم واالسرة واعدادىم لفيم طبيعة وتفكير الطالب الموىوب 

مراعاة وجود طمبة موىوبين في  واوصت الورقة بضرورة ي تضم ايضا طالب عاديين مادة الرياضيات في الغرفة الصفية الت
ممي عيات المعنية تصميم برامج خاصة لمول الصفية وتخصيص انشطة تتالئم ومستويات تفكيرىم في المادة كما وعمى الجصالف

 في فصوليم الدراسية .  نل مع الطمبة الموىوبين والمتفوقيالرياضيات حول كيفية التعام
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Abstract 

Talented are among the important segments that needs interest and care to be a main assistant in the 

raise and development of the nation. This paper addresses programs and methods assigned for 

talented students in mathematics and the problems they face in Saudi Arabia. The paper reviews 

some related literature on the topic and the definitions of talent and talented students based on 

specialists and researchers. The paper concluded that most programs specified for talented students 

in mathematics focus mainly on the talented student and ignore or pay less attention to teacher and 

parents and preparing them to understand the nature and the thinking of a talented student and 

teachers do not balance their interest toward talented students in mathematics within classroom 

which also includes usual students. The paper recommended with the necessity of designing 

activities appropriate for talented students' thinking and abilities levels in mathematics and also 

those who are concerned to design special programs for mathematics teachers about how to treat 

talented students.                                                                                                                                    

                                                                                                                                   

 

 

 

 



 

 

 مقدمة : 

سيشكمون مصدرا  –ان تمقوا الدعم والرعاية المالئمين  –فئة الموىوبين الذين يخمو اي مجتمع من  ال
غاية في االىمية لممساىمة في دفع عجمة العمم والتطور والمعرفة في المجتمع. ومما ال شك فيو ان 

الكثير من برغم الموىوبين وبغض النظر عن مجال الموىبة واالبداع يعتبرون ثروة ثمينة لممجتمع. 
االمور او الطمبة من صعوبة مادة الرياضيات ، اال ان ىناك وفي كل  وى سواء من اولياءالشكا

ة برفاقيم فيم مفاىيمي لمرياضيات مبكرا مقارنمجتمع افراد موىوبين في ىذه المادة الذين  يطورون 
 ىؤالء االفراد رعاية وبرامج خاصة تختمف عن تمك التي تقدم لمطمبة العاديين .  .ويتطمب

ث يشير ابو العال ) بالموىوبين حي واسوة ببقية االمم والمجتمعات ، تزخر المممكة العربية السعودية
 وتمك القدرات وىذه السعودي المجتمع من غالية شريحة يمثمون اليوم الموىوبينن ( الى ا 2002

 بالرعاية أحيطت ما إذا المختمفة العمرية في المراحل االفراد تقدم مع وتتطور تنمو أن يمكن المواىب
 المختمفة . ومؤسساتيا التربية خالل من واالىتمام

مثل التجارب العالمية والعربية في ميدان الموىوبين بعدة مؤسسات تعنى بالنيوض بالخطط الدولية تت
الكتشاف ورعاية الموىوبين فعمى الصعيد العالمي تتقدم الواليات المتحدة ، كندا، اليابان وماليزيا في 

المجال وعمى الصعيد العربي ىناك مدرسة اليوبيل الثانوية لمموىوبين في المممكة االردنية ىذا 
الياشمية ، جمعية النابعين في مصر ومؤسسة الممك عبدالعزيز لرعاية الموىوبين والمكتب العربي 

 . ( 2006) ابو نواس،  لدول الخميج في المممكة العربية السعودية

موجز الكشف عن اىم البرامج واالساليب المسخرة لرعاية الموىوبين في  تحاول ىذه الورقة وبشكل 
مادة الرياضيات عمى الصعيد العالمي بشكل عام وعمى صعيد المممكة العربية السعودية بشكل خاص 

والوقوف عمى ابرز المشكالت التي تواجو رعاية ىذه الفئة من الطمبة والخروج بتوصيات ومقترحات 
 .لحل تمك المشكالت

 

 

 



 

 : والموهوبينالموهبة 

الموىبة في المغة ىي العطية وتعني معدٌّ وقادر، وأوىب لك الشيء: أعدَّه، وأوىب لك الشيء: إذا 
دام، والموىبة ِمن: وىبو اهلل الشيء، فيو َيَيب ِىَبة ويعرفيا  المكتب األمريكي لمتعميم الموىبة بأنيا 

التالية : القدرة العقمية ، الكفاءة االكاديمية، االبداع ، القيادة القدرة او المقدرة في اي من المجاالت 
(. 2020وفتوت االداء في المجاالت المختمفة ) معوض،  : 

 
( الى ان الموىبة مستوى مرتفع من االستعدادات الخاصة في  2004يشير المعايطة والبواليز )  

مجاالت والموىبة لفظ يستخدم لمداللة مجال معين سواء كان عممي ، ادبي ، فني او غير ذلك من ال
ان الموىبة ىي ما (  2006عمى مستوى عالي من القدرة عمى التفكير واالداء بينما يذكر ساوسا ) 

 يدركو االفراد في المجتمع ويحكمون عميو من خالل مقياس ثقافي. 

 :أنيافي تعريفيا لمموىبة عمى   ( 2020المذكورة في معوض )  وُتشير باربارا كالرك
قدرة فطرية، أو استعداد موروث في مجال واحد أو أكثر، من مجاالت االستعدادات العقمية "

واإلبداعية واالجتماعية واالنفعالية والفنية، وىي أشبو بمادة خام تحتاج إلى اكتشاف وصقل؛ حتى 
.يمكن أن تبمغ أقصى مدى ليا " 

 
الطالب الموىوب عمى انو متعمم لديو فدرة استثنائية FNESC تحدد  المجنة االولى لتسيير التعميم 

عمى التعمم وعمى انو قادر عمى االداء المرتفع بسبب قدراتو الفائقة وقد يظير قدرات رفيعة استثنائية 
ومميزة في التحصيل االكاديمي ، التفكير ، االبداع، السمات الشخصية او احد فروع الفنون ، ةعالبا 

 كرين ابتكاريين قادرين عمى ايجاد حمول ابتكارية وغير عادية. ما يكون الموىوبين مف

 فيم ولذا الخاصة االحتياجات ذوي فئات إحدى ىم الطمبةالموىوبين أن ) ( 2002يرى جروان ) 
 المناىج عن الناتج الممل يواجيوا ال حتى العادية البرامج عن مختمفة خاصة رعاية الى بحاجة

 االتفاق الى جروان يشير ىنا ومن الموىوبين الطمبة حاجات تمبي وال االداء متوسطي لمطمبة الموجية
 .الفئة ىذه مشكمة لحل التربوي النظام عمى التعديالت إلدخال والباحثين المربين بين

 

 



 

 الطمبة الموهوبين في الرياضيات : 

في االدب ، ىناك العديد من التعريفات لمموىبة في الرياضيات، والتعريف التقميدييو القدرة عمى 
ويشير .   (Sheffield, 2003)% عمى بعض اختبارات الرياضيات القياسية 5% الى 3االداء من 

(Gavin, Firmender & Casa, 2013 )  الى انو يصعب وصف الطمبة الموىوبين في
 م يظيرون مواىب رياضية بطرق مختمفة. الرياضيات الني

مبة الموىوبين في الرياضيات عمى انيم الطمبة الط Baska and Stambaugh ( 2006 )يحدد 
 والمرونة الرياضيو االفكار في والطالقة المسألو تشكيل عمى القدرةالذين يممكون ميارات عميا مثل 

 الى االفكار ونقل التعميم عمى والقدرة وتفسيرىا وتحميميا تنظيميا واعادة البيانات مع التعامل في
 جديدة. مواقف

ن في الرياضيات بيثالثة اساليب مختمفة لتحديد الطمبة الموىو  Pvlekovic et al ( 2010 )قارن 
اذا كان الطفل موىوب في الرياضيات وفقا لعوامل معينة محددة مسبقا، وطوروا نظام خبير لتحديد 

حيث يزود المعممين بالبيانات من خالل االجابة عن عدد من االسئمة ثم يقوم النظام بمقارنة تقديرات 
يرات المختصين بعمم ثم تقدوخبراتيم المعممين لمموىبة في الرياضيات وفقا لتقييميم الموضوعي 

متقدم المعياري ومقابالت ومصفوفة رافن ووجدوا ان المعممين قد حددوا طمبة اقل عمى النفس وفقا ل
 انيم موىوبين في الرياضيات مقارنة بالمختصين بعمم النفس والنظام الخبير.

 والمشكالت التي يواجهونها  :احتياجات الموهوبين في الرياضيات 

ما لم تتم تمبية احتياجاتيم بشكل مالئم، فان الطمبة الموىوبين في الرياضيات سوف يكونون اقل 
ذا فان االىتمام باحتياجات ىكذا يتدنى تحصيميم الدراسي ، وىكو دافعية، فاقدي االىتمام بالتعمم ، 

ياضيات الذين تمك تافشة وتمبيتيا امر ضروري بما ان االبحاث اظيرت ان الطمبة الموىوبين في الر 
تعمموا الرياضيات في منياج تسريعي كانوا اقل احتمالية لتدني التحصيل ونالوا درجات مرتفعة 

(Lupkowski-Shoplik, 2010) . 

 

 Winebrenner 2000 )من المشكالت التي يواجييا الطمبة الموىوبين في الرياضيات كما اظير 
ال يحتاجون دعم اضافي ويمكنيم االداء من تمقاء  ان المعممين قد يعتقدون ان الطمبة الموىوبين ( 



 

انفسيم ، وقد يفتقر المعممين ايضا لمتدريب الضروري المتعمق بتدريس الطمبة الموىوبين لذا فيناك 
 العديد مت المعممين الذين يمتنعون عن مناقشة حاجات ىذه الفئة من الطمبة.

المتقدم قد اثر ايجابيا في تحصيل الطمبة الموىوبين في ان المنياج Gavin et al ( 2009 )وجدت 
الرياضيات ومع ذلك فان ىؤالء الطمبة غالبا ما يتم اىماليم وعدم عض التحديات التي تالئميم في 
الغرفة الصفية ، عمى سبيل المثال ، الطمب منيم اعادة وتكرار انشطة تمكنوا منيا مسبقا ما يؤدي 

 الحصص لعدم وجود التحدي.  لجعميم يشعرون بالممل خالل

يحتاج الطمبة الموىوبين في الرياضيات لبرنامج رياضيات منفصل ومسرع ويزود بالفرص لمتفكير 
   ). Gavin, M. Katherine 2003 )الرياضي المعقد 

 
رعاية الطمبة الموهوبين في الرياضيات : اساليب وبرامج   

ان االىتمام بالطمبة الموىوبين في الرياضيات امر ضروري لتحقيق المساواة ليم ، ويجل تمبية 
 احتياجاتيم التعممية وفيميا وتنميتيا ويجب تةفير فرص التعمم المالئمة لقدراتيم ومستويات تفكيرىم. 

 ( الطمبة الموىوبين في الرياضيات عمى انيم ذوي قدرات خاصة في 2002يصف بيكمز ) 
 الرياضيات او منخرطين في تفكير رياضي مختمف نوعيا .  

يتأثر تطوير البرامج والنماذج لمموىبة في الرياضيات بالنماذج العامة لمموىبة كما ىو الحال في  
( ونموذج رينزولي الذي يطير الموىبة عمى انيا  2002نموذج نموذج الموىبة االختالفي لغاغن ) 

لمسمات وىي : القدرة العقمية فوق االعتيادي ، المستويات المرتفعة  نتاج ثالثة عناقيد متشابكة
 لالبداع و المستويات المرتفعة لاللتزام بالميمات. 

ىناك القميل من الدراسات التي ركزت عمى تحميل سمات الموىوبين كان في العقود االخيرة ، 
رياضيا والمتفوقين من منظور مفاىيمي، وىناك القميل من الدراسات التي حممت الرابط بين القدرات 

  )ET AL,  Leikin(2013.وادائيم في الرياضياتالبيولوجية والقدرات المعرفية ليؤالء الطمبة 

مجرد ان يقوم المعممين بالتزويد بانشطة التحدي في الرياضيات ليس ن ( ا 2022لينكن )  توجد
كافيا وفعاال والحظت انو عمى المعممين التزويد بالعديد من الفرص لتطوير معرفتيم والتزاميم 

 ومعتقداتيم تجاه قدراتيم وقدرات الطمبة من حيث االداء الرياضي رفيع المستوى.   



 

لتحديد المالحظات منظور اداري ، يمكن اجراء تقييم لمحاجات مع جميع معممي الرياضيات  
 (Reis et al., 1998) الفردية لكل معمم  ، اساليبو التدريسية ، ونجاح المنياج او مشكالتو . 

 رعاية الطمبة الموهوبين في الرياضيات في المممكة العربية السعودية : 
ة الموىوبين من ابنائيا رعاية خاصة حيث تم انشاء المراكز والييئات التي تولي الحكومة السعودي

تعنى بيم ما نتج عنو تطور كبير في صقل وتنمية قدراتيم بحيث يكونوا ثروة ميمة ومساىما كبيرا 
قي دفع عجمة التقدم المعرفي والتكنولوجي ووضع البالد بين مصاف الدول المتقدمة في العالم من 

 التكنولوجيا وتسخير ذلك لمصالح العام. حيث العمم و 
ىناك العديد من المراكز والجيات التي ترعى الموىوبين والمتفوقين في المممكة العربية السعودية مثل 

ومؤسسة الممك عبد العزيز  ، االدارة العامة لرعاية الموىوبينالمركز الوطني ألبحاث الموىبة واإلبداع 
وىوبين وتنمية قدراتيم وميوالتيم راكز والمؤسسات التي تعنى برعاية الورجالو لمموىبة وغيرىا من الم

ولكن المالحظ انيا جميعا تتبع برامج التسريع في الصفوف ، التجميع واالثراء دونما ابتكار الليات 
 جديدة لرعاية الموىوبين.

مجاالت في إحصائية حديثة صادرة عن الييئة العامة لإلحصاء ، جاءت الرياضيات من ضمن 
موىوبا،  ) الجيني ،  240220% من إجمالي الموىوبين وبعدد 2الموىبة لدى السعوديين بنسبة 

2022 .) 
الذي يتضمن  إجراء اختبار ذو مستوى عال يتكون من ستة وفي االولمبياد الدولي لمرياضيات ، 

عمى مدى درجة ( تعطى في كل يوم ثالث مسائل فقط  42أسئمة موزعة عمى يومين خصص ليا ) 
أربع ساعات ونصف، ويشارك فييا طالب ما قبل المرحمة الجامعية )أي دون سن العشرين عامًا(، 

 لو،    . طالب كحد أعمى، مع وجود رئيس لمفريق، ومس  ٍ 6وتشارك كل اعٍد دولة بفريق مكون من 
اد البمقان المشاركين في منافسات أولمبيحصد الفريق السعودي لمموىوبين السعوديين ومراقبين ، 

ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين(  3لمرياضيات لمناشئين، المقام في اليونان، خمس ميداليات )
 ( . 2022ىذا العام ) موىبة، 

اما من حيث  البرامج واالساليب لدعم الموىوبين في مادة الرياضيات ، فالمالحظ ان الجيود في ىذا 
ن مبادرات فردية او عمى صعيد المؤسسات الخاصة لالىتمام المجال ممقاة كميا عمى الدولة وما م

بيذا الجانب باالضافة الى تقصير البحق والدراسات العممية في مناقشة ىذه المسألة لمخروج بنتائج 
وتوصيات تتعمق بالبرامج المناسبة والبيئات المالئمة الحتضان الموىوبين في الرياضيات حيث ان 

جريت عمى ىذا الموضوع تطرقت الليات الكشف عن الموىوبين ، سماتيم الدراسات واالبحاث التي ا



 

عام وكيفية ونما اقتراح توصيات تتعمق بالمنياج المج المتبعة عالميا لالىتمام بيم دالشخصية والبرا
اذف الى ذلك ندرة الدراسات التي  وى مخصص ليذه الفئة من الطمبة تصميمو ليشتمل عمى محت

 . عيد البيئة السعوديةتناقش الموضوع عمى ص
( حول برامج  2006من الدراسات التي اجريت في المممكة العربية السعودية  دراسة ابو نواس )  

ادارات ومؤسسات رعاية الموىوبين في المممكة العربية السعودية والتي اوصت بتبادل الخبرات مع 
فعيل دور القطاعات الخاصة ت ا يتعمق برعاية الموىوبين وكذلكالدول العربية ودول الخميج فيم

واالفراد في رعاية الموىوبين دونما اقتراح برنامج خاص بتمك الفئة في المممكة العربية السعودية. 
( التي ركزت عمى دور االنشطة الالصفية في رعاية الموىوبين وتنميتيم  2002ودراسة بنجر ) 

 صميم وأنشطة خاصة بالموىوبين. دونما التطرق لمحتوى المنياج وما يجب ان يكون عميو من ت
راسة اجريت في المممكة العربية السعودية دلم يجد الكاتب اية  لمموضوع،وخالل المراجعة االدبية 

تناقش تصميم برامج خاصة لمموىوبين في الرياضيات ما يستدعي اجراء البحوث والدراسات حول 
  المممكة.ىذه المسألة خصوصا وان ىذه الفئة تشكل نسبة ال بأس بيا في 

 : نتائج ال
شكل كبير عمى الطالب الموىوب اغمب البرامج واالساليب لرعاية الموىوبين تركز ب انالمالحظ 

وتتجاىل او تولي القميل من االىتمام لممعمم واالسرة واعدادىم لفيم طبيعة وتفكير الطالب الموىوب 
ما قد يواجيو الطالب الموىوب ىو تمقي معاممة تنم  أخطروالتعامل معو عمى ىذا االساس حيث ان 
 عن عدم االكتراث ما يسبب لو الخيبة.  

الموازنة في االىتمام بالموىوبين في مادة الرياضيات في الغرفة الصفية التي تضم  عمى المعممين
ايضا طالب عاديين كي ال يشعر الطالب الموىوب بالغرور او يشعر الطمبة االخرين بمشاعر الحقد 

 والكراىية تجاىو مع االنتباه الى عدم التقميل من شأن موىبتو بنفس الوقت. 
الصفية وتخصيص  الفصوللرياضيات مراعاة وجود طمبة موىوبين في يجب عمى واضعي منياج ا

ممي عانشطة تتالئم ومستويات تفكيرىم في المادة كما وعمى الجيات المعنية تصميم برامج خاصة لم
 في فصوليم الدراسية .  والمتفوقتينالرياضيات حول كيفية التعامل مع الطمبة الموىوبين 

ال بد من اشتمال اسرة الطالب الموىوب في رعايتو من حيث تثقيفيم حول اليات واساليب  واخيرا،
نب االجتماعية جواالى عدم اىمال ال باإلضافةرعاية ابنائيم الموىوبين وكيفية تنمية مواىبيم وصقميا 

د الطالب والعاطفية التي تساىم في نمو الطالب وتطوره وتييئة بيئة بيتية مالئمة لمتفوق مثل تزوي
تشتمل عمى معارف وعموم منوعة لتنمية موىبة الطالب في مواضيع بحاسوب وتوفير مكتبة منزلية 

 اخرى غير الرياضيات.
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