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 �STدي ) 9(ا��T*U>ا /�6�: ا��/ ا������ ) 11(6�: ا��/ وا���#�ن ) 10(6�: ا�

)12 ( �V�;ا�� /�15(6�: ا��/ ا��X" ا�*0@��� ) 14(6�: #�/ ا�Wآ� ) 13(6�: ا� (
�ه. 6�: ا��/ ا<ر�YديXل ا��]^� �Xا��� /�� د�*�ر ا_; �$�5` 5(�ورة ا<ه*$�م �5

abأ cل ا����d `U��*X5` وا��هX[��ل ا	�4ت ا��*d�5 . �f�P 4& ا<��د ر�����و;
a�$g�� �d�*�� &*;�5�;` وا	���,ة وا<�5ء وا�@�hd` و6(L��  . 

 :��� ��Xا��ا�05 ا��� j�T*� ��kو ،/��: ا���  l�6و�� 5` ا_�<ت ا�*0@���� أ
5�ي ا��/ ا�*0@Lا� /�6�: ا� ��U: (وا����س وا�*��G ا���� ) �U5: رU: (���،  ه
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 . و�vS0T ه,l ا�*�5�g ا��ور ا����ل ���: ا��/ ا�*0@���

  

  ا� ���ي ور	��� ا���ه���� ا����د ا������� �� ��ل 	�� ا����

  ا�#!�د�� ا����"� ا�!����

بدأت المملكة العربية السعودية بجهود مقدرة في مجال الكشف عن 
من علماء النفس األكثر شهرة في  4األطفال الموهوبين ورعايتهم بقيادة 

المملكة وهم  عبد اهللا النافع، رئيس قسم علم النفس ونائب مدير جامعة 
عي، ومطلق الملك سعود سابقا ورائد تعليم الموهوبين، وعبد اهللا القاط

ودعم برنامج الكشف عن الموهوبين  ).2000(الحازمي، والجوهرة السليم 
من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وحاز البرنامج  الذي قام 

 1419به هؤالء العلماء على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 

ف عن األطفال وشملت الجهود التي قام به هؤالء على الكش. هـ
الموهوبين في السعودية من خالل اختبارات الذكاء، واالبداع، والميول، 
وترشيحات المدارس والتفوق في التحصيل فضال عن التعرف على فاعلية 

كما وضعت من قبل هؤالء العلماء مع . وكفاءة الكشف على األذكياء
اصة في مجموعة من التربويين في السعودية برامج اثرائية تجريبية خ

ونظمت الكثير من المخيمات الصيفية االثرائية . مجال العلوم والرياضيات
في السعودية وتكونت مراكز رعاية الموهوبين في مناطق جغرافية 

وألحق البرنامج .مختلفة في المملكة واشهرها مركز الطائف والرياض 
مؤخرا بوزارة المعارف في السعودية والذي تدعمه جمعية الملك عبد 

ويعمل مجموعة من علماء النفس في . لعزيز ورجاله لرعاية الموهوبينا
  . مجاالت تطبيقية مختلفة عن الموهوبين

  

  �قـــــــــ� وا� �ـــــــــا���ه$

يعتبر األطفال الموهوبون من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وتبعا 
ة لذلك يحتاجون لرعاية نفسية وتربوية خاصة، فضال عن ذلك هم ثرو

قومية حقيقية  ومخزون استراتيجي ينبغي القيام بعملية الكشف عنهم 
ويحتل علم النفس بصورة . وتفجير طاقتهم الخالقة ألقصى درجة ممكنة

) ب(الكشف عن األطفال الموهوبين ) أ(خاصة حيزا مقدرا في مجال 
االرشاد النفسي لألطفال الموهوبين ) ج(رعاية هؤالء األطفال الموهوبين 

وسوف . البحث السيكولوجي التطبيقي في مجال الموهبة والتفوق) د(
تحاول هذه الورقة االشارة لألدب العالمي في مجال الموهبة والتفوق فضال 
عن عرض بعض  الجهود االقليمية وتوظيفها لعلم النفس التطبيقي في 

  . مجال رعاية الموهوبين والتركيز على تجربة مدارس القبس بالسودان

لمجاالت في حقل الموهبة والتفوق في األدب العالمي والتي من بين ا
تحتاج لالنتباه الخاص من قبل التربويين واالدرايين والسياسيين تعليم 
الموهوبين، خصائص وسمات األطفال الموهوبين، تخطيط برامج األطفال 
الموهوبين ، عمليات التسريع الدراسي، عمليات االثراء وتكوين 

المناهج، التعليم الوجداني والقيادة، التفكير االبداعي  المجموعات، نماذج
واالنتاجي، تعليم مهارات التفكير، تدني التحصيل الدراسي، االطفال 
الموهوبون من خلفيات اقتصادية واجتماعية متدنية، األطفال الموهوبون 
ذوي االعاقات والصعوبات، دور األسرة في رعاية الموهبة، فهم األطفال 

وتحتاج  ).,Davis, 2001  & Rimm(  وارشادهم، وتقويم البرامج الموهوبين
  .جميع هذه المجاالت إلى ذوي الخبرة في مجال علم النفس التطبيقي
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وتتميز المدرسة بصورة خاصة بتدريس جميع التالميذ . واالرشاد والبحث
حصة اسبوعية في مهارات التفكير االبداعي ويطبق فيها برنامج الكورت 

  .عات الستةالشهير والقب

بدأت بعض المشاريع البحثية التطبيقية متمثلة في أطروحات : ثانيا
مثال، في . الدكتوراة في مجال الكشف عن األطفال الموهوبين ورعايتهم

جامعة الخرطوم  أجرت الباحثة ليلى عبد الرحمن، قسم علم النفس بكلية 
روحة التربية ، جامعة الخرطوم، تحت اشراق بروفسر كبشور كوكو أط

دكتوراة هامة في مجال الكشف عن المتفوقين بالمدارس النموذجية بوالية 
وفي قسم علم النفس بكلية االداب تحت إشرافي أوشك الباحث . الخرطوم

صالح فرح، رئيس قسم علم النفس بجامعة االمام المهدي، من أعداد 
أطروحة دكتوراة في مجال الكشف عن األطفال الموهوبين بمدارس 

كما تعد الباحثة مدينة دوسة رئيس قسم علم النفس بجامعة نياال ، . القبس
أطروحة دكتورة في مجال الكشف عن األطفال الموهوبين ورعايتهم 
بجنوب دارفور، كما تعد الباحثة عزة الزين النحاس أطروحة دكتوراة في 

وتعد . مجال االرشاد النفسي وتدني التحصيل الدراسي لألطفال الموهوبين
بينما يعد " الذكاء الوجداني"حثة حباب عبد الحي  أطروحة دكتوراة في البا

الطبعة الثالثة من مقياس "الباحث أنس الطيب أطروحة ماجستير في تكييف 
وهي أكثر المقاييس استخداما في مجال الكشف عن "وكسلر لذكاء األطفال
نفس وترتبط جميع هذه األطروحات بعلم ال. سنة 16-6األطفال الموهوبين 

  .التطبيقي

في مجال تطوير برامج الدراسات العليا في مجال الموهبة : ثالثا
. والتفوق هناك بعض االسهامات باقسام علم النفس بالجامعات السودانية

مثال، في قسم علم النفس بكلية اآلداب، جامعة الخرطوم، يدرس في دبلومة 
م النفس بجامعة ، وفي قسم عل"الموهبة والتفوق"التربية الخاصة فصل عن 

الموهبة "النيلين، يدرس في دبلومة التربية الخاصة مقرر كامل عن 
وهناك مشروع طموح بكلية التربية ، جامعة الخرطوم لعمل " والتفوق

وتحتاج هذه البرامج للتوسع فيها اسوة ". الموهبة والتفوق"مسار كامل عن 
ى الدبلومة بجامعة الخليج العربي التي تقدم تخصصا كامال على مستو

  .والماجستير في مجال الموهبة والتفوق

فيما يخص السياسات التربوية على مستوى الدولة نظمت : رابعا
وزارة التربية والتعليم بوالية الخرطوم  بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي 

تعليم ورعاية الموهوبين في "والبحث العلمي حلقة النقاش األولى عن 
" رعاية الموهوبين تنمية للمجتمع وصناعة للمستقبل"تحت شعار " السودان

وقدمت  في هذه  .2004ابريل  12وذلك بقاعة الشهيد الزبير في يوم 
أوراق عن فلسفة تعليم الموهوبين، وتجارب الشعوب ،  10الورشة الهامة  

واسس الكشف عن الموهوبين، وبرامج الموهوبين، ومعلم الموهوبين، 
وبين، ومشروع طائر السمبر بمدارس القبس، واالرشاد النفسي للموه

وتمويل برامج الموهوبين، والنظم التربوية للموهوبين، ودور الجامعات 
وال بد من تسجيل صوت شكر خاص لألستاذة . ومستقبل رعاية الموهوبين

مريم حسن عمر، في جهودها المقدرة في تنظيم هذه الورشة الهامة فضال 
وع انشاء مدارس خاصة لألطفال عن حماستها الالمحدودة لمشر

الموهوبين في السودان والتي ال يمكن قيامها من غير توظيف ذوي كفاءة 
  . وقدرة من خريجي اقسام علم النفس بالجامعات السودانية

  (�)�ـــــــ�ت

نالحظ بأن الجهود التي عرضت سابقا على مستوى األدب العالمي 
النفسية والرابطة العالمية لعلم  المتمثل في منظمات االتحاد الدولي للعلوم

النفس التطبيقي هناك ثراء في توظيف علم النفس في مجاالت مفيية للتنمية 
بينما هناك اهتمام محدود في السودان بمجاالت علم النفس . البشرية

  التطبيقي والذي ينحصر غالبه في علم النفس االكلينيكي  بينما هناك غياب 

  

  ـــــ�ـــ�*ــــ 

.  2001مركز القطري لرعاية األطفال الموهوبين في عام أنشأ ال
ووضع تصوره الدكتور تيسير صبحي، عضو اللجنة التنفيذية للمجلس 

ويعمل حاليا استاذا للموهبة والتفوق بجامعة . العالمي لألطفال الموهوبين 
الخليج العربي وهي الجامعة التي تنظم وتدرس مسارا خاصا للموهبة 

جة الدبلومة والماجستير في مجاالت الكشف عن األطفال والتفوق لنيل در
. الموهوبين ورعايتهم وارشادهم فضال عن البحث السيكولوجي التطبيقي 

ويعمل المركز القطري على تطوير البرامج االثرائية وتطوير أدوات 
ويشرف على المركز .  القياس والتشخيص والتي يقوم بها علماء النفس

اية ولجنة لالشراف األكاديمي وهيئة تعليمية وهيئة لجنة عليا وهيئة ادر
استشارية إضافة للجان الفنية التي يجري تشكيلها للقيام بانجاز مهمات 

طالبا وطالبة  120ويستطيع المركز القطري للموهوبين استيعاب . محددة
ويبدا دوام المركز في الساعة الرابعة مساء وينتهي الساعة السابعة 

هيئة االستشارية للمركز مجموعة من علماء النفس وتضم ال. والنصف
عالم ابحاث الذكاء والموهبة ( الكبار حول العالم منهم مثال استيرنبيرج 

منتج البرامج االثرائية (،  ورينزولي )ورئيس الرابطة النفسية األمريكية
، )رئيس المجلس العالمي لألطفال الموهوبين(، وكالرك )للموهوبين
رائد تعليم (، ومونكس )تعليم الموهوبين في بريطانيارائدة (وفريمان 

وقدم جميع هؤالء مساهمات فعالة بل هائلة في علم ) الموهوبين في هولندة
ويتبع المركز لوزارة التربية والتعليم والتعليم . النفس التطبيقي حول العالم

     ).2001صبحي، (العالي بقطر 

  /ردن- ��ــــــــــــ� ا�����ـــــــــ,ر+

هي مدرسة ثانوية مختلطة تقدم برنامجا للطلبة الموهوبين من مستوى 
الصف العاشر وحتي نهاية المرحلة الثانوية، ويقتصر برامجها على طلبة 
. الفرع العلمي الذين يتم اختيارهم بعناية من بين مئات المرشحين في األردن

وتبلغ التكلفة السنوية ). طالبا 288( 1998وبلغ عدد الطلبة في العام الدراسي  
وتبلغ نسبة . في المدارس الحكومية 300بينما التزيد عن   2500للطالب 

طالبا  25- 15ويترواح عدد الطلبة في كل صف ما بين   8: 1المعلمين للطلبة 
وتعمل مدرسة اليوبيل على استيعاب مجموعة من .  )1998جروان، (وطالبة 

الكشف عن األطفال ) أ(قي في ذوي الخبرة في مجال علم النفس التطبي
االرشاد النفسي لألطفال ) ج(رعاية هؤالء األطفال الموهوبين ) ب(الموهوبين 
وتتمتع المدرسة بدرجة . البحث في مجال الموهبة والتفوق) د(الموهوبين 

كبيرة من االستقاللية في برامجها التعليمية والتمويلية وتعد مؤسسة نور 
وترتبط المدرسة . ادرايا وماليا عن المدرسة الحسين هي الجهة المسؤولة

بوزارة التربية باتفاقية تعاون يتم بموجبها انتداب معلمين ممن تنطبق عليهم 
الشروط من كادر الوزارة كما تقدم الوزارة الكتب الرسمية المقررة فضال عن 

  .تدريب األساتذة

  ـــــــ�دانــــــــا�#ــ

الكشف عن ) أ(ي السودان في مجال بدأت مؤخرا بعض الجهود المحلية ف
تطوير ) ج(البحث السيكولوجي التطبيقي ) ب(األطفال الموهوبين ورعايتهم 

برامج الموهوبين بالدراسات العليا في أقسام علم النفس بالجامعات السودانية 
  . بداية االهتمام بوضع السياسات التربوية للموهوبين والمتفوقين) هـ(

، ونظم  2002السمبر بمدارس القبس علم  بدأ مشروع طائر: أوال
وتمت . معلما 43المشروع أول ورشة تدريبية في السودان استفاد منها 

طفل في  52و 2003من األطفال الموهوبين في صيف  20رعاية مجموعة 
من خالل البرامج االثرائية المختلفة توظيفا لنظرية الذكاءات  2004صيف 

تركت اثرا كبيرا في التطبيقات التربوية  والتي )1983(المتعددة لجاردنر 
وشارك مجموعة من علماء النفس بفعالية في . المتعلقة برعاية الموهوبين

  نجاح هذه التجربة الرائدة في السودان من حيث القياس والكشف والرعاية 
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يرتبط مشروع طائر السمبر بتجربة محلية رائدة في السودان في @ 
  مجال رعاية األطفال الموهوبين

  . تصطحب هذه التجربة الدور الفعال لعلم النفس التطبيقي@ 

يعتبر األطفال الموهوبون من ذوي االحتياجات الخاصة وتبعا @ 
  لذلك يحتاجون لرعاية نفسية وتربوية خاصة

هم ثروة قومية حقيقية  ومخزون استراتيجي ينبغي القيام بعملية @ 
  ممكنة الكشف عنهم وتفجير طاقتهم الخالقة ألقصى درجة

 �قـــــــــــــ� وا� �ــــــــــــ� ����ه$ــــــا1دب ا�!���

 تعليم الموهوبين، وخصائص وسمات األطفال الموهوبين# 

 تخطيط برامج األطفال الموهوبين ، عمليات التسريع# 

 عمليات االثراء وتكوين المجموعات، ونماذج المناهج# 

 بداعي واالنتاجيالتعليم الوجداني والقيادة، التفكير اال# 

 تعليم مهارات التفكير، تدني التحصيل الدراسي# 

  االطفال الموهوبون من خلفيات اقتصادية واجتماعية متدنية# 

 األطفال الموهوبون ذوي االعاقات والصعوبات# 

 دور األسرة في رعاية الموهبة، فهم الموهوبين وارشادهم# 

 .م النفس التطبيقيتحتاج هذه المجاالت إلى ذوي الخبرة في عل# 

  ا���ا3ـــــــ2

 �S*k ،ق). 1998(�4وان��ه@� وا�*�Xا 
دار : ا��`). ا�0@�� ا	و�( وا<5�اع

 ����� ،Gب ا%���� د;��,، آ�ري، ور�*Nا�
)2001 .(`U��*X5` وا��هXا :��ا�0@�� ( ��

06�ف ;��` و��ا��4 زهz ). ا��ا��5 �b��
|�0T� .}Bا����5: د� �$�X��5 اL�� �

�م�  .وا��k��h وا��

 z��� ،�S@f)2001 .( `5��ه$�ا�Xآn ا���0ي �
`6�@Xوا .�dو�ا� ::��  وزارة ا���5L وا�*�

 �  .وا�*���: ا���

، .، ا���[��، 6@� ا~.ا��ak، 6@� ا~ 
 ��f ،ا�(@�@�ن.}�، ا����:، .، ا�Wز��، �0

  ا%�ه�ة

)2000 .( `5��هX�6 ا jBN�5#��� ا�
�q 6@� ا��nي : ا��;�ض. ور�6;*=:Xا �;��

���م وا�*�����.  

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The 
theory of multiple intelligences. New 
York: Basic Book. 

��� ا�Lو;� 	��� 6�: ا��/ ا�*0@��� *X ����� �Uور
6�: ا��/ وا�,ي ��$& وزارة  ���P وا�*���ب

وا�*$�� ا<4*$���6 ا���6;�  )7  r$*@�2004(  

6�: ا��/، آ��� ا�داب، ����4 ا��[�م ** :�U  

�ه�5` " ا���دانXل ا��]^� �Xا��� /��وب ا_� 

  

أو عدم اهتمام بمجاالت تطبيقية هامة لعلم النفس مثل علم النفس 
 البيئي، وعلم نفس الشيخوخة التطبيقي، وعلم النفس االقتصادي، وعلم

فهناك . النفس والقانون، وعلم النفس الرياضي ، وعلم نفس الحركة
حاجة لضرورة االهتمام بهذه المجاالت التطبيقية والتي يتوقع أن 
تستوعب مجموعات كبيرة من خريجي أقسام علم النفس بالجامعات 

وعلى المستوى االقليمي هناك توظيف جيد لالستفادة من . السودانية
، ومنظمات )وزارات التربية(على مستوى الدولة  علم النفس التطبيقي
، والقطاع الخاص )جمعيات رعاية الموهوبين(المجتمع المدني 

  ).المدارس والمراكز(

وعموما هناك ضرورة لتوظيف خريجي أقسام علم النفس للعمل 
في مجال الكشف عن األطفال الموهوبين ورعايتهم وارشادهم فضال 

أسوة " الموهبة والتفوق"قي  في مجال عن البحث السيكولوجي التطبي
وبصورة أكثر تحديدا توصي الدراسة .  بالجهود العالمية واالقليمية

في المجاالت  المبدئية باستيعاب خرجي علم النفس في حالة تدريبهم
  :التالية

المساهمة في عملية الكشف عن األطفال الموهوبين في المدارس ) 1(
  الحكومية والخاصة

في عملية رعاية األطفال الموهوبين في المدارس  المساهمة )2(
  الحكومية والخاصة

توظيف معلمين من ذوي الخبرة في علم النفس في مجال تدريس ) 3(
  مهارت التفكير االبداعي 

توظيف المرشدين النفسيين لألطفال الموهوبين في المدارس  )4(
  الحكومية والخاصة

كشف عن الموهوبين في توظيف خريجي علم النفس في مجاالت ال )5(
مراكز األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مثل المكفوفين والصم والبكم 

  والمعاقين حركيا واألطفال المتوحدين 

توظيف بعض خريجي علم النفس في مجاالت الموهبة الرياضية  )6(
  باألندية السودانية  

توظيف خرجي علم النفس في عملية اكتشاف ورعاية الموهبة في  )7(
  رياض األطفال

المساهمة في إجراء المسوح السيكولوجية في قياسات الذكاء على ) 8(
  المستوى القومي

إنشاء مراكز خاصة تقدم االستشارات ألسر األطفال الموهوبين  )9(
  كما في العالم

التوصية بإنشاء الجمعية السودانية لرعاية الموهوبين لتنظيم هذه  )10(
  .الجهود المختلفة

 �ــــ�ل ا���ه���ــــــــ� ��45ـــــــ� ا�!���ـــــا����

يوصي المجلس بضرورة االهتمام باحتياجات األطفال الموهوبين @ 
 . والمتفوقين حول العالم أجمع

يوجه االتحاد رسالة خاصة للتربويين واألساتذة واالباء والباحثين @ 
 .  وعضويته مفتوحة للجميع

قسم (علم النفس التربوي : النفس من بين المجاالت التطبيقية لعلم@ 
 )2قسم رقم (والقياس والتقويم النفسي ) 5رقم 

  "علم النفس التطبيقي"يرتبط القسمان بموضوع @ 
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6�  ـ�ـــــــــــــــــــ� ا�#�$ـــــــــــــــــ�وع 4�:ــــــــــــ9ـ: ـــ7ـــــــ

 
+ " ���� ا��*: ���ـــــــ�, 

 
��BU و���,ه���zk واd(�ر دLk أ() X�6ت ا�V�Xا }��� #�{ " أي ���5�� �a ا�BXف و�
 () ��5�U &gs�*#و ��k��hا� �����W�5 n�$*; ،ار�N*ا� ���U ،�;�4 ع�V�;�(� اP*��ر �

 }�@0*�� 

 () /�6�: ا� `]��ث �� �Pل �S@Xع ا�V�Xا �%���)�N5�5 و�� j;�Y ج�d اءة�U( 

 ()��ث �� ا��ور;�ت ا����b�� ��X أd�ث ا��را��ت ا��S@Xع ا�V�X($�� " ا ���2000 �5( 

 ()r$ا�� �s�] ���d " �=*BU��$�Bف و�� �=V�6و �S@�0 ا�P �5�*آ 

 () o� ف�B$���� و6�م ���G أي ��دة ��@$Nا� " �s�Td>ا ���S*ا�0@��6 وا� |�6 v;ر�ا�*
 ا���

 ()��ل 6�| 4=�ز آ$@���� �Pص أ��ء $6TWراةأ��� ا��z*�4�$ وا��آ*� z)S*ا� �� 

�$�Bف () � &���� �@U ��6�@]و �;�0�ط ��QXا v;�T�)ي��� }U�� ا��4 ا�,ا��� أو�Xا( 

�رة �kد;� " ا��را��ت ا�����5"6�م �6ض () T5)�;د�dأ ( ��$*t رة�T5 �=V�6�5 ه($=� و 

 ()=�� � ا�BXف �Uاءة ��5 ر���s اz*�4�X وأ[�و�dت ا��آ*�راة ا�� أ�Yف 6

�ث  () S@Xع ا�V�Xا " �TTQ*Xا /� ا<#*$�ء %$���ت ورواo5 و��$�ت 6�: ا�

 () z)S*ء ا����$� أ�Uوا ��u ���� " �Uر���5�@� ��0ب اz*�4�X أ��� ا�BXرآ� 5 

 () z)S*ء ا����$� و�X�6 أ�Uا ���� " �Uر���5�@� ��0ب ا��آ*�راة ا��� ا�BXرآ� 5 

 ()z)S*ا� ���6�$� ;��م " ���� �X�6 أ��ء $6 L��5 :�$T� رة آ�����=� :��� 

 () �;��$�*�)(اآ*��ب �=�رة آ���� �T$�: و��os �*��دة، �;�) 5�ر 5z(S*ا� ��� أ��ء $6

 ()�$�6 ���6�$�� ��Yه�� 4,ا�5 " ور�Y أو � �Uور G��� اآ*��ب �=�رة آ���� 

���ات  اآ*��ب �=�رة آ����() Xر ا�)W ��� :6�� G��*وآ���� ا� �S@ا� �;�آ*��B� �5وع �*$

 ()��$��B " دور;� 6�� �dا������ أو ا<[�و �� �Uص ور�Q*اآ*��ب �=�رة آ���� ا� 

 ()�$Nu ��$��Uأو ا ��X�6 �;دور " �B�� �$�0�ط 6� G��� اآ*��ب �=�رة آ���� 

�Bه� " آ*�باآ*��ب �=�رة آ���� ���;� ا��() � ��$� ���� أو ا	[�و�d ا��

 ()�$����ت " �tل ا�@�S ا����Xراء وا	و�@�دل ا r$�6 ا���$t أ6(�ء |� أ��� ا�*��ف 6

 () :�6 " �hd�5 ن�N� و5?ن l�6رات أ�=Xاآ*���5ت ا |�6 v;ر�ا�* ���$6 " }�k�آ� ا�*
$�� و" ر�: ا������ت *�� �hA ng� /�  ا�

     
ويتوقع أن يستمر المشروع للمجموعة . سنة 12حوالي  2003في عام 

وحينها يكون متوسط عمر  2027المكتشفة األولي من األطفال حتي عام 
  . عاما وربما تكون هي بداية العطاء العلمي لهم 37هؤالء األطفال حوالي 

  �وعـــــــــــــــــ�ن ا��9ـــــــــــــــــ�ن و"ــــــــــــــــــز

ونظمت أول ورشة .  2002أكتوبر من عام  15تأسس المشروع في 
كيفية الكشف عن األطفال "معلما عن  43متقدمة في السودان أستفاد منها 

تمثل مدارس القبس عش مشروع طائر السمبر ". الموهوبين ورعايتهم
وذلك ألنها أول مدرسة طرحت لها فكرة المشروع  فضال عن ذلك أنها 

درسية جيدة تساهم في تشكيل وهندسة السلوك والعقل وفرت بيئة م
ولكن يتوقع أن يعمم مشروع طائر السمبر .لألطفال عموما بصورة أفضل 

لبقية مدارس السودان في المستقبل استهداءا بتجربة مدارس القبس بعد 
 .عملية نضجها

2003���  7أ���- وB C  �7 ا1ول ــــ� ا@?�ا:ــــــ� ا�<��ــــا��=�  

طفال  30طبيقا للمهارات المكتسبة من الورشة تم بالفعل اكتشاف ت
من خالل مصفوفة شملت درجات ) من الذكور 9من اإلناث و 21(موهوبا

ويمثل هؤالء األطفال نسبة . الذكاء والتحصيل الدراسي، والرياضيات 
طفال في  20ومن بين هؤالء األطفال اشترك .  480من مجموع  6%

 و تم تكييف بعض البرامج االثرائية العالمية.  ولاأل المخيم الصيفي

  �وع ـــــــــــــــــ� ا��9ـــــــــــ,ف ــــــــــــــا�� 

للكشف عن األطفال الموهوبين في : يهدف مشروع طائر السمبر  أوال
وسمي المشروع تيمنا . السودان، وثانيا المساهمة في رعاية هؤالء األطفال

والذي يحمل البشارة بقدوم فصل الخريف استعدادا بطائر السمبر الشهير 
ويتوقع أن يحمل هؤالء األطفال الموهوبون بشارة . لموسم الزراعة

للسودان الجديد ألنهم ثروة قومية ومخزون استراتيجي بشري حقيقي تم 
  . كشفه في عمر مبكر وسوف تتم رعايته

  ـ�وعــــــــــــــــــ�ت ا��ـ9ــــــــــــــه�د�ــــ

يهتدي مشروع طائر السمبر باإلستفادة من التجارب العالمية 
المعاصرة في مجال الكشف عن األطفال الموهوبين ورعايتهم خاصة 
تجارب المجلس العالمي لألطفال الموهوبين والمتفوقين بأمريكا، والمجلس 

كما يستنير المشروع بالتجارب اإلقليمية . األوربي للقدرات العالية بألمانيا
كما . مثلة في مدرسة اليوبيل الخاصة لألطفال الموهوبين باآلردنالمت

  .يهتدي المشروع  باالستراتيجية ربع القرنية لجمهورية السودان

  �عـــــــــــــــــــ,ة ا��9ـــــــــــــــــــــــ

يرتبط المشروع  بدراسة تربوية سيكولوجية طولية تتبعية لألطفال 
  يبلغ متوسط أعمار هؤالء األطفال الموهوبين. عاما 25الموهوبين لمدة 
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المخيم على محاضرات علمية غطت  تاريخ العلوم عند العرب، وثورة 
المعلومات، وامكانية الحياة خارج األرض، والمالحة في الكمبيوتر، وفن 

، واإلعجاز العلمي في القرآن الكريم، والجهاز )اإلمام المهدي(القيادة 
الترجمة الفورية، وهندسة الصوت، وموسيقى العصبي، والفن التشكيلي، و

 .الشعر، وإدارة الوقت،  والكتابة االبداعية

Cم �!ــــأKا�41ــــــ Lل ا���ه���ـــــ�ــــM �  �ـــــKل ا��=�ـــ� 

في نهاية المخيم الصيفي اإلثرائي األول وجه سؤال بالنسبة لألطفال 
اكتشاف  )1(ين هذه األحالم وكان من ب. الموهوبين عن أحالمهم المستقبلية
اكتشاف  )3(اكتشاف سالح جرثومي  )2(آلة جديدة لرفع الرمل في المباني 

 اكتشاف عقار جديد )5(ابتكار قاعدة جديدة في الرياضيات  )4( قنبلة نووية

 )8(اكتشاف كوكب جديد ) 7(اكتشاف طريقة جديدة في الجراحة  )6(
) 10(شاف كمبيوتر يعمل بالغاز اكت) 9(اكتشاف جديد في هندسة الجينات 

تعتبر هذه األحالم من جهة بمثابة . اكتشاف كمبيوتر يعمل بالطاقة الشمسية
  قطعة من الخيال العلمي لهؤالء األطفال الموهوبين والذي يمكن

ومن جهة ثانية . أن يتحقق يوما كما يسبق الخيال العلمي الواقع بسنوات 
من قبل األطفال الموهوبين لتطوير  تعتبر هذه األحالم بمثابة وعد علمي

نحن على أمل ان تتحقق قطعة الخيال العلمي في . العلوم والتقانة وتوطينها
وهي بداية قطف ثمار مشروع طائر السمبر وذلك في حالة  2027عام 

تفجير الطاقة العقلية الكامنة لهؤالء األطفال الموهوبين بصورة مبدعة 
الموهبة واإلبداع من خالل عملية تتشكل .  وتتطلب روح العصر ذلك

تفاعل بين الموهبة الفطرية في الصغر والمثابرة المحضة والتدريب 
وتحدد العوامل التاريخية واالجتماعية والثقافية فضال . الصارم في الكبر

. عن الحظ السعيد من الذي يمكن تصنيفه كمبدع او موهوب في سن الرشد
ير بصورة جديدة ، ربما لسودان جديد ، بينما يعني االبداع في مجمله التفك

 .ولغد أفضل

. الخاصة برعاية األطفال الموهوبين لكيما تتناسب مع البيئة السودانية
وغطى نشاط المخيم الصيفي أنشطة أكاديمية ورياضية وروحية، وبرنامج 
للتصوير الفتوغرافي، والموسيقى، والرسم،  وبرنامج مكثف ومتقدم في 

كما شمل البرنامج . يديو عن األطفال الموهوبينالحاسوب، وعروض ف
على زيارات للقصر الجمهوري ومتحف السودان ومتحف بيت الخليفة 

محاضرات في المخيم شملت  10كما تم تقديم . ومتحف التاريخ الطبيعي
وا����خ نحن  )4( صحة الحيوان) 3( البيئة واالنسان )2( هندسة الجينات، )1(

 ) 8(فيزياء السطوح ) 7(فكر بصورة جديدة  )6(األحياء الدقيقة  )5(
 )10(كيف يعمل الدماغ  )9(مهارات التفكير االبداعي لدي األطفال 
  .  المشاريع البحثية في وزارة العلوم والتقانة

  2004-�2003 ــ�م ا�,را+ـــ� �� ا�!ــ�ل ا���ه���ــN 	� ا�41ــا�"9

ين خالل العام تم مشروع مسحي كبير للكشف عن األطفال الموهوب
إذ طبقت مصفوفة شملت خمسة أساليب هي  .2004-2003الدراسي 

الرياضيات، والتحصيل الدراسي، ومقياس الذكاء ، ومقياس للتفكير 
االبتكاري، وقائمة السمات الشخصية وتم تطبيق هذه األساليب لجميع 

م تالميذ الحلقة الثانية بالمدرسة بجميع مدارس المؤسسة في والية الخرطو
طفال موهوبا ويشكلون نسبة  52وتم الكشف على . طفال 1040وعددهم 

  . من مجموع األطفال في المدرسة 5%

  2004ا���-  20-�رس �15 ـــــ� ا�R�Qــــ� ا@?�ا:ـــــ� ا�<��ــــا��=�

بناءا على نتائج الكشف تم اإلعداد لمشروع إثرائي لألطفال الموهوبين 
مواهب المختلفة لألطفال من خالل تطبيق وذلك لتنمية ال 2004في صيف 

التي ترتبط بالوعي بالطرق المختلفة التي يتعلم " الذكاءات المتعددة"نظرية 
وشملت الرعاية مجاالت التفكير االبتكاري، . بها األطفال الموهوبين

والفنون الجميلة، والمطارحات الشعرية، والدراما، والموسيقى، والرياضة، 
 كما شمل . ات اليدوية، والمكتبات، البحث العلميوالحاسوب، والمهار

                  

��!�����א ����و�������������א������وמ�א����������א�  �
 �� 2008 ا���Bونا���د  – 5ا_

 

Download All N° 20 eJournal 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=20 

 

��!�����א ����و�������������א������وמ�א����������א� �
 �� a��* �B6  2008و ا� ا����hا���د  – 5ا_

 

Download All N° 18 -19  eJournal 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=18   

Arabpsynet e.Journal:  N°21-22 – Winter  & Spring  2009  
 

ـــ� ــــــ� ������ــــ 
�ـ���� ــ��   :  ��ــــــ�  ���ـــــ� ����ـــــــــ� 2009���ــــــــ�     & ��ــــــ��      - 22-��21ـ�ــ 

     220    


