
 م. عمر خلف رشيد الشجيري

 القسم العلوم التربوية والنفسية 

 المرحلة الرابعة 

 Special Educationاسم المادة التربية الخاصة / 

 الثانية  المحاضرة

 Talent and excellence/ الموهبة والتفوق  

 

 

 :أوال::مفهوم الموهبة

العربٌة مؤخوذة من الفعل ) وهب ( أي التعرٌف اللغوي :الموهبة كما وردت فً المعاجم  -1

 . أعطى شٌئاً مجاناً، فالموهبة إذن هً العطٌة للشًء بال مقابل

التعرٌف االصطالحً للموهبة: تعرف على أنها: القدرة على التفكٌر واألداء لدى الفرد -2

 . تبمستوى عال ، فمثال الطفل الذي ٌتكلم بقدرة وسرعة تفوق بقٌة األطفال فً كافة المجاال

 :نسبة انتشار الموهوبٌن ثانٌا:

 : قد قسم) دن لوب( المتفوقٌن عقلٌاً إلى ثالث مستوٌات هً

 035( إلى ) 025أو  021فئة الممتازٌن )األذكٌاء(: وهم الذٌن تتراوح نسب ذكائهم بٌن )  -1

من %  01% إلى  1.5بٌنٌة ، وٌشكلون ما نسبته  -( إذا طبق علٌه اختبار استانفورد  041أو 

 .المجتمع

( 071إلى  041أو  035فئة المتفوقٌن )الموهوبون(: وهم ممن تتراوح نسبة ذكائهم بٌن )  -2

 . % من المجتمع3 -% 0على نفس المقٌاس السابق . وٌشكلون ما نسٌته 

فما فوق ( على نفس  071فئة المتفوقون جداً ) العباقرة ( : وهم الذٌن تبلغ نسبة ذكائهم )  -3

أي ما نسبته واحد فً كل مائة ألف من المجتمع أي  1.11110سابق ، وهم ٌشكلون المقٌاس ال

 . نسبة قلٌلة جداً 

 :أهمٌة الكشف والتعرف على الموهوبٌن ثانٌا:

ٌساعد التعرف على الموهوبٌن على تقدم المجتمع بما ٌقدمونه من أعمال وإنجازا ذات قدرة  -1

 . وكفاءة

مجتمع الفرصة لتطوٌر إمكاناته إلى الحد األعلى الذي ٌستطٌع ٌنبغً أن تتاح لكل فرد فً ال -2

 . استثمار مواهبه فً حل المشكالت التً تواجهه

إن اإلنجازات التً ٌمكن أن ٌحققها الموهوبٌن تزٌد عن تلك التً ٌحققها عدد مماثل من  -3

 . العادٌٌن ، سواء من الناحٌة الكمٌه أو الكٌفٌة

إن االكتشافات العلمٌة الحدٌثة التً غٌرت تارٌخ البشرٌة وأتاحت لإلنسان فرصة التحكم  -4

والسٌطرة على كثٌر من ظروف البٌئة فً شتى مجاالت الحٌاة فً العلم والطب واالقتصاد 



 .والصناعة وغٌرها ، إنما هً من عمل وإنجازات الموهوبٌن

 : طرائق اكتشاف الموهوبٌن والمتفوقٌن ثالثا:

تقدٌرات المعلمٌن وترشٌحاتهم : وهً من أهم الطرائق للكشف عنهم ، فالمعلمٌن هم األكثر  : *

التصاقا بالتالمٌذ ومعاٌشة لهم فً المدرسة واألقدر على تقوٌم أدائهم المدرسً ، وهً من 

الطرائق الثابتة والفعالة، فالمعلم ٌستطٌع أن ٌالحظ العدٌد من الخصائص والسمات التً تدل 

ى وجود الموهبة عند التلمٌذ ، والتً ال تستطٌع االختبارات الموضوعٌة فً الذكاء التعرف عل

 علٌها

التحصٌل الدراسً : فهو ٌعبر عن المستوى العقلً الوظٌفً للفرد وتعتبر درجات التلمٌذ فً  : *

مع ما علٌها  سجله الدراسً وسٌلة سهلة للتعرف على التالمٌذ الذٌن حققوا تفوقاً دراسٌاً عالٌاً ؟،

 . من مآخذ ومالها من سلبٌات

 : اختبارات الذكاء :وهً عدة أنواع منها :ًً *

بٌنٌه (واختبار )وكسلر (لذكاء  -اختبارات الذكاء الفردي : ومن أهمها اختبار )ستا نفورد -1

 .األطفال المعدل

 . (انساختبار الذكاء الجمعً : الذي ٌطبق على مجموعة من الطالب كاختبارات) تور  -2

اختبار التفكٌر أالبتكاري : الذي ٌقٌس القدرات التً تشمل التفكٌر التباعدي والتفكٌر -3

 . (أالبتكاري الذي ٌمثل أعلى وأهم الوظائف العقلٌة ، ومنها اختبار )جٌلفورد

ترشٌح اآلباء واألصدقاء. وتعنً أن الطفل ٌقضً معظم وقته مع أسرته وال سٌما األب وأالم  :*

عرفون قدراته وإمكانٌاته العقلٌة والجسمٌة، أما األصدقاء فهم كذلك لهم دور كبٌر فً ، فهم ٌ

اكتشاف الموهوبٌن من خالل معرفتهم الكاملة بخصائصهم الجسمٌة والعقلٌة واالجتماعٌة 

 .باعتبارهم ٌقضون اغلب أوقاتهم معهم

 :ختٌار الموهوبٌن ومنهاوهناك مجموعة من األسباب التً تإدي إلى الوقوع فً األخطاء عند اال

 . أخطاء مصدرها القٌاس النفسً والتربوي وعدم دقة الحسابات الستخراج درجة الذكاء-1

 . أخطاء مصدرها عدم التوافق بٌن أسالٌب الكشف وطبٌعة البرامج التربوٌة-2

أخطاء مصدرها أسلوب معالجة البٌانات المتجمعة عند استخدام محكات متعددة فً التعرف -3

 ى التالمٌذ الموهوبٌنعل

أخطاء مصدرها اإلجراءات المتبعة فً المإسسة التربوٌة كإعداد البرامج والتحٌز لفئة -4

 . اجتماعٌة على حساب فئة أخرى

 . أخطاء مقصودة أو غٌر مقصودة كالجهل أو ضعف الخبرة عند لجان االختٌار -5

أن تلك القدرات هً من سمات  أن المعلم قد ٌبحث عن قدرات معٌنة فً التلمٌذ ظناً منه-6

 . التلمٌذ الموهوب

 . أن بعض التالمٌذ الموهوبٌن ال ٌكشفون عن ذكائهم فً الصف فال ٌدرك المعلم مواهبهم-7

ٌظن المعلم أحٌاناً أن التلمٌذ الموهوب ٌجب أن ٌنحدر من بٌئة مركزها االجتماعً فوق -8

 . طبقة الفقٌرةالمتوسط ، لذا نجد أن بعض المعلمٌن ٌهمل أبناء ال

تكدس الصفوف وازدحامها بؤعداد كبٌرة من التالمٌذ ، وازدٌاد نصاب المعلم من الحصص  -9

 . التدرٌسٌة ، هذا ٌجعل من الصعوبة على المعلم اإللمام بتالمٌذه من حٌث مواهبهم ومٌولهم



 رابعا: السمات او الخصاص التً ٌمكن من خاللها التعرف على التلمٌذ الموهوب

 السمات التعلٌمٌة  : *

 ٌمٌل إلى التفوق وٌحب المناقشة.  -0

 لدٌه حصٌلة لغوٌة كبٌرة فً سن مبكرة.-2

 لدٌه حصٌلة كبٌرة من المعلومات وعن مواضٌع شتّى . -3

 قوي الذاكرة  -4

ٌّة بٌن األشٌاء.-5  لدٌه القدرة على إدراك العالقات السبب

 ٌتمتع بسعة الخٌال ودقة المالحظة. -6

 ل من العمل المستمر ولدٌه القدرة على تركٌز االنتباه لمدة أطول من العادٌٌن.ال ٌم-7

 .كثٌر القراءة والمطالعة لمواضٌع تفوق عمره الزمنً-8

ٌعمل على إنجاز كّل ما ٌوكل إلٌه من أعمال فً الوقت المناسب -0السمات الدافعٌة:  :*

غالباً ما ٌكون متعصباً لرأٌه -3ات.ٌحب العمل بمفرده وٌحتاج إلى قلٌل من التوجٌه-2وبدقة.

ٌمٌل إلى -5ٌستطٌع أن ٌكتشف الخطؤ وٌمٌز بٌن الخطؤ والصواب والحسن والسٌئ.-4وعنٌداً.

ٌهتم بؤمور الكبار التً ال ٌبدي من هو فً -6أداء األعمال الصعبة وال ٌحب األعمال الروتٌنٌة.

 .سنه أي اهتمام بها

ٌحاول إٌجاد -3مغامر ومجازف.-2الع ودائم التساإل.محب لالستط-0السمات اإلبداعٌة:  : *

-6حساس وعاطفً.-5ٌتمتع بسعة الخٌال وسرعة البدٌهة.-4أفكار وحلول لكثٌر من المسائل.

ال ٌخشى االختالف مع -7ذواق للجمال وملم باإلحساس الفنً وٌرى الوجه الجمٌل لألشٌاء.

ٌتمتع بروح الفكاهة -9التنفٌذ.ٌتعصب لرأٌه وله أسلوب الخاص فً التفكٌر و-8اآلخرٌن.

 .والدعابة

ذو ثقة كبٌرة بنفسه وال -2كفء فً تحمل المسئولٌة وٌنجز ما ٌوكل إلٌه.-0السمات القٌادٌة : : *

-5لدٌه القدرة على القٌادة والسٌطرة.-4محبوب بٌن زمالئه.-3ٌخشى من التحدث أمام الجمهور.

ٌستطٌع العمل -7ٌتمتع بالمرونة فً التفكٌر.-6واالجتماعٌة.ٌشارك فً معظم األنشطة المدرسٌة 

 .ٌبدأ األعمال الجدٌدة من نفسه-8فً بٌئات مختلفة.

 دور األسرة والمدرسة فً رعاٌة الطلبة الموهوبٌن خامسا:

 .العمل على إشباع الحاجات النفسٌة للطالب وتوفٌر مناخ أسري آمن-1

 .سامح والتقبل والتشجٌع والشورى واالستقاللتنشئة الطالب من قبل والدٌه على الت -2

إثراء البٌئة األسرٌة بالخبرات والمصادر الحسٌة والثقافٌة التً تمكنه من زٌادة وعٌه  -3

 .بالمثٌرات الخارجٌة

 .العمل على تؤصٌل السمات الشخصٌة والخصائص المساعدة أو المٌسرة للموهبة -4

من المرونة تسمح باستثمار استعدادات الطالب  استخدام مناهج دراسٌة على درجة كافٌة -5



 .وتنمٌتها

إثراء المناهج الدراسٌة بالموضوعات المناسبة لذوي المواهب الخاصة وتهٌئة النشاطات  -6

 .المدرسٌة المتعددة لتنشٌطها

السماح للطالب بالتجرد واإلبداع فً االستجابات واألفكار الجدٌدة دون خوف، مع توقع  -7

 .فشل الذي ٌجب تقبله والتعلم منهاحتماالت ال

العناٌة ببرامج التوجٌه واإلرشاد النفسً والمدرسً لمساعدة المتفوقٌن عقلٌاً على فهم ذواتهم  -8

 .وإدراك جوانب تفوقهم

تدرٌب المعلمٌن على استخدام األسالٌب التعلٌمٌة وتزوٌدهم بالخبرات والمهارات الالزمة  -9

 .الموهوبٌنلجعلهم أكثر كفاءة فً تعلٌم 

تطوٌر أسالٌب االمتحانات والتقوٌم لتصبح أكثر فاعلٌة فً الكشف عن استعدادات الطالب  -10

 .ومواهبهم بدقة

 : أسالٌب رعاٌة الموهوبٌن وتنمٌتها سادسا:

األسالٌب اإلثرائٌة: وتعنً إٌجاد برامج ونشاطات تعلٌمٌة أعلى من مستوى متوسط الطالب.  -1

وٌجب أن تكون هذه  حصص النشاط أو تقدم فً المساء أو فً الصٌف، وتقدم هذه البرامج فً

البرامج غٌر عادٌة تدرب الطالب على التفكٌر، مثل استخدام طرٌقة العصف الذهنً و أسلوب 

 .حل المشكالت وتدرٌب الطالب على طرائق التفكٌر اإلبداعٌة

السنة بحٌث ٌختصر اإلسراع : وتعنً نقل الطالب من صف إلى صف آخر قبل أن ٌكمل  -2

 .الموهوب المرحلة االبتدائٌة فً خمس سنوات أو المرحلة المتوسطة فً سنتٌن

المدارس الخاصة بالموهوبٌن : وتعنً المدارس التً تركز على بعض فروع المعرفة مثل  -3

الرٌاضٌات والعلوم والتقنٌة أو الفنون الجمٌلة. وٌجري فً تلك المدارس بحوث عن الموهوبٌن 

 .تقوم بتدرٌب المعلمٌن الجدد لمدة سنة وٌحصلون على إجازة فً تعلٌم الموهوبٌنكما 

 : المشاكل التً تواجه الموهوبٌن سابعا:

فٌما ٌلً استعراض ألهم مشاكل التالمٌذ الموهوبٌن والمبدعٌن وأسباب ذلك ، حسب ما 

 : أوضحته نتائج الدراسات العدٌدة التً أجرٌت فً هذا المجال وهً

بعض المعلمٌن أو المدرسٌن ال ٌرتاحون للموهوبٌن والمبدعٌن ألنهم ٌعانون من نقص  إن - 1

 أعدادهم بشكل ٌجعلهم قاصرٌن وعاجزٌن عن التعامل مع ظاهرة اإلبداع

إن الموهوبٌن ال ٌحبون االنقٌاد و التبعٌة لبعض المدرسٌن ، كما أنهم مندفعون ومن ذوي  -2

، وٌبحثون عن التغٌٌر فً المجاالت التً تتطلب إظهار روح  األفكار الغرٌبة ، وغٌر تقلٌدٌٌن

 . المغامرة

صعوبة تعامل الموهوبٌن والمبدعٌن مع اآلخرٌن ،إذ أن المجتمع ال ٌثق فٌمن ٌقومون  – 3

بؤعمال غرٌبة ، كما ٌرفض قبول السلوك الذي ٌخرج عن اإلجماع ، فغالبا ما ٌشعر الموهوبون 

 . . ٌن والركون إلى جو العزلة واالنطواءبالرغبة فً البعد عن اآلخر


