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منهلويحصاإلنسان،فيهويسكنيعيشالذياإلطارهيالبيئة►

.بهويتأثرفيهيؤثرإنّهحيثحياته،مقوماتعلى

منانباإلنستحيطالتيالطبيعيةالظروفمنمجموعةالبيئة►

ذلكفيبمامختلفة،حيةوكائناتونباتات،وأرض،وهواء،ماء،

.محيطهفياإلنسانيقيمهاالتيالمنشآت

مفهوم البيئة
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اإلنسان والبيئة وأثرها على سلوكه

السرور

ءاالسترخا السخط
الرضااألمان

الشك
القلق

الخوف
االندهاش

الثقة

اإلحباط

الحماسة

لالتفاؤ

االشمئزاز

العزة

التوقع

الحنين

الرهبة

القوة

الرغبة

االكتئاب
المتعة

التشاؤم
اإلعجاب

الغضب
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تحديات واقعية
.الطلبة غير مستعدين للتعلم►

.ال يؤدي كثير من الطالب والطالبات الواجبات المنزلية►

.يعانون حالة من التوترلطلبةكثير من ا►

.طلبة هذا الزمان يختلفون عن كثيرا  من زمالئهم السابقين►

.نسبة كبيرة من الطالب والطالبات ليس لديهم دافعية للتعلم►

معظم الطلبة يجمعون على أن النظام المدرسي ممل ولو خيرنا لما ►

.ذهبنا إليها
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ماذا يحتاج الطلبة الموهوبين

.تحديد األهداف واألولويات►

.راالستمتاع بالوقت وتقليل الجهد والتخلص من القلق والتوت►

.التفكير الناقد واإلبداعي►

.إدارة المعلومات►

.حل المشكالت بالطرق اإلبداعية►

.التكيف والعمل الجماعيالتواصل، التعاون، ►
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البيئات الداعمة والمحفزة للطلبة الموهوبين

.األسرة►

.العملوفريقالمدرسة►

.والمدرسةاألسرةدور►

.الموهوبينالطالبمعوالتعاملالمجتمعبيئة►
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البيئة األسرية

يا  تحديمثلواإلبداعالموهبةتنميةفياألسرةدورإن►

.الموهوبينأسريواجه

.ناءاألبلدىالموهبةتشكيلفيالمهمدورتلعباألسرة►

البيئةيروتوفوتقديرهماألبناءبتشجيعتقملماألسرةإذا►

.كامنةتبقىقدالموهبةفإنالمنزلفيلهمالمالئمة
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:خصائص حجم أسرة الطفل الموهوب►

محجانموهوبينوطالبةطالبالفمنعينةعلىالدراساتنتائج-

.صغيرةكانتلهماألسر

مامأكبرمعهالوالدانيقضيهالذيالوقتأنالدراسةتوصياتمن-

.موهبتهإظهارفييسهم

يفويسهمفعالكانوالمدرسةاألسرةبينالتعاونأنالنتائحمن-

.الموهوبالطفلاستقرار
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:خصائص ترتيب الطفل في األسرة►

األولترتيبهمكانالعينةأفرادمن%75أنالبرتدراسةنتائج-

.األسرةفيالوحيدأو

.الصغرمنذاألسرةمنخاصةمعاملةيجد-

دراتهقوإظهارذكائهتنميةفيويساهممبكربشكلاللغةيكتسب-

.الكامنة
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:خاصية عمر الوالدين للطلبة الموهوبين►

،(33)الطفلوالدةعنداألبالعمرمتوسطأن«تيرمان»دراسةنتائج-

.سنة(29)األمعمرومتوسط

للطلبةواألمهاتاآلباءأعمارأنالدراساتمنالعديدنتائجبينت-

.العمرهذافيالموهوبين
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:خصائص المستوى التعليمي للوالدين►

وبينالموهالطلبةآلباءالتعليميالمستوىأنالدراساتمعظمبينت-

.لديهمالمواهبتنميةفيرئيسيدوريلعب

بيئةيفيعشونالذينوالطالباتالطالبأنإلىالدراساتبعضتشير-

عاليةةالعقليوالمهاراتالمشكالت،حلفيافضلكانواثقافيا ،غنية

.لديهم
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:األسريةالعالقاتخصائص►

متعتتالموهوبينالطلبةأسرأنإلىتشيرالدراساتمعظم-

.منخفضةالطالقنسبةوأنجيد،أسريبتوافق

والسعادةهمبالتفاالناجحينللموهوبيناألسريةالعالقاتتتميز-

.الوالدينبين
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:األسريةالتنشئةأساليب►

.العقاباتوتضاؤلواألمانالقبولمنجوتوفر-

.النفسعلىواالعتمادلالستقالليةالفرصةإتاحة-

.األبنهأولالبنالوالدينمنالمستمرالتشجيع-

بطرقواإلحباطالفشلمعالتعاملعلىالموهوبتعويد-

.ايجابية
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دور األسرة والمدرسة للطلبة الموهوبين

.ه/نة إلعطائه المعلومات الكافية عن االب/ة الطالب/عقد لقاءات مع معلم►

.عقد لقاءات مع المرشد النفسي إلعطائه المعلومات السلوكية►

.مساعدته على خلق عالقة صداقة مع اآلخرين في البيت والمدرسة►

.االتصال باألسرة وتعريفهم بمواهب أبنائهم ليتحقق التكامل►

ا خالل وضع خطة لرعاية الطلبة الموهوبين وتدارسها مع األسر لتنفيذه►

.العام الدراسي
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دور األسرة والمدرسة للطالب الموهوبين

توعية األسرة بضرورة تهيئة بيئة أسرية غنية بالخبرات►

.الثقافية واالجتماعية

.موهوبالعمل على توثيق األسرة بالمدرسة لمتابعة إنجازات الطالب ال►

تعديل اتجاهات أفراد األسرة نحو االبن الموهوب مما يعزز شعوره►

.بالكفاءة والثقة واألمن والطمأنينة

لوكهم تنمية أحساسات أفراد األسرة باآلثار اإليجابية والسلبية لس►

.وأساليب معاملتهم على نمو شخصية االبن
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بيئة المدرسة والطالب الموهوبين

.ةتهيئة البيئة المالئمة لهم للكشف عن ميولهم وقدراتهم اإلبداعي►

عدم الضغط ومطالبتهم بالتميز في جميع مواد الدراسية حيث أن►

.ة الموهوب قد ال يكون لديه الميول إلى بعضها/الطالب

.التعرف على سمات وخصائص الموهوبين►

ية من توفير اإلمكانيات المناسبة لصقل المواهب كالتجهيزات المدرس►

.مختبرات وورش عمل وكتب ومسرح
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المدرسة والطلبة الموهوبين

.اركةبالمشالفرصةوإتاحةالجديدةواالبتكاراتالمواهبعلىاالطالع►

.هالتوجيمنشيءمعميولهممجاالتفيبالعملللهمالمجالإفساح►

.هممعالموضوعاتومناقشةبذكاء،أسئلتهمعلىواإلجابةتشجيعهم►

.اليوميةمفكراتهمفيالخاصةأفكارهمتسجيلعلىحثهم►
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المجتمع والتعامل مع الطالب الموهوبين

يجب على المجتمع ان يتحدث مع الموهوب ويشعره ان هذه االفكار ►

.والنتائج يقدرها ويحترمها

.سنعلى المجتمع أن ال يعامل الموهوب بقسوة خاصة إذا كان صغير ال►

ث نظرت المجتمع الموهوب تختلف عن نظرتهم إلى أي طالب آخر، حي►

.أن شخصية الموهوب تتميز بدرجة عالية من الحساسية
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موهوبآلية تكوين بيئة تساعد في نمو عقل الطالب ال

.توفير بيئة لالستقرار العاطفي والنفسي►

.اإلحساس باألمان، االحترام، الحب والثقة-

.لتنشيط العقلاإلثرائيةالبرامج ►

القراءة واللغة، التفكير وحل المشكالت، األنشطة الرياضية، -

.واالجتماعية والثقافية والفنون المتنوعة
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البيئة اإلثرائية للعقل

العميقرالتفكينحوالعقليستفز:للتحديمثيرا  التعلميكونأن►

.جديدةومعلوماتتجاربويقدمومتفرع

.التصحيحوإعادةالتحليليالنقديالتفكير►

.باإلحباطالطالبيصيبأالويجبموضوعي►
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:اآلليات العملية لتنشيط وتقوية العقل►

.سالمة البدن والصحة العامة والنشاط العام-

.سعة الثقافة واالطالع في مجاالت متنوعة-

.مصاحبة أصحاب العقول القوية المفكرة-

.اإلحساس الدائم بالثقة والتفاؤل-

ر       التفكي: االهتمام بتدريب العقل بممارسة العمليات الذهنية مثل-

.التحليلي، واالستكشافي والناقد

.  إطالق حرية الفكر والرأي وتشجيع األفكار الجديدة-
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.حماية العقل من العادات الغير صحيحة والتي تضعفه►

.كوناإلفراط في السهر التي تجمد العقل وتجعله يألف الخمول والس-

.الراحة والرفاهية والكسل-

.رفض الرأي اآلخر واإلحجام عن المشاركة في األنشطة المختلفة-

.غياب روح التنافس اإليجابي الشريف-

.اإلحساس بعدم القدرة على اإلنجاز وضعف الثقة والتشاؤم-

.قلة العمليات العقلية التي تمارس يوميا  -
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عليميةمن أهم واجبات األسرة والمدرسة تنقية البيئة الت

:األسباب التي يمكن أن تحدث توتر►

.المواقف االجتماعية السلبية-

.اإلجهاد وقلة النوم-

.عنف الوالدين-

.كثرة استخدام الكمبيوتر ومشاهدة التلفاز-

.مانأوالحراإلحراج، األذى : التعرض ألي نوع من التهديدات المختلفة-

.مشاهدة مشاهد العنف واإلثارة-
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ات المسابقات والمعارض الدولية لالبتكارات واالختراع

والتقنية ودعم األسرة والمدرسة
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Intel ISEFمعرض أنتل الدول للعلوم والهندسة -

ITEXالمعرض الدول لالختراعات واالبتكارات والتقنية ٌ -

INSTمعرض تايبيه العالمي للمخترعين -

INNOVAالمعرض الدول لالبتكار والبحث والتقنيةٌ -

ISCArab–مسابقة إنتل للعلوم العالم العرب -

األولمبياد الدولي للتاريخ-

I-SWEEEPمشارعٌ االستدامة العالميةٌ في الطاقة والهندسة والبيئٌة -

امثله للمعارض الدولية لالبتكارات واالختراعات والتقنية
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نماذج الفائزون في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة►

.المركز الثالث في مجال علوم النبات:الجائزة -

.المركز الثالث في مجال الكيمياء الحيوية: الجائزة-

المركز األول في مجال العلوم االجتماعية والسلوكية: الجائزة-

.المركز الرابع في مجال العلوم البيئية: الجائزة-
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:نماذج الفائزون في بعض المسابقات الدولية►

.كانيكيةالميدالية الذهبية في مجال الهندسة الكهربائية والمي:الجائزة -

.الميدالية الذهبية في مجال النقل، وخمس جوائز اخرى: الجائزة-

.الميدالية الذهبية في مجال الطاقة والنقل: الجائزة-

.فلالميدالية الذهبية في مجال الرعاية الخاصة ورعاية الط: الجائزة-
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ننتائج البيئية المحفزة للطلبة الموهوبي
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إن هللا ومالئكته والسماوات وأهل”

األرض والنملة في جحرها 

اس والحيتان ليصلون على معلم الن

“  الخير

خصائص البيئة المحفزة للطلبة الموهوبين
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