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 ٌنقسم ذوي االحتٌاجات الخاصة الى صنفٌن 

 الموهوبة والتفوق  -1

 االعاقات واالضطرابات  -2

تعتمد موهبة الطلبة الموهوبين على دافعيتهم الداخلية، والتي تعدد المفزدا ااسيسدي :  اما االول

لتنميددة ردددماتهم وتفددده ،واتهددم، ولدديل مددن خددجي الاددبط الخدديملي، بيلم يبددي فدد ن ال  يددم مددن 

تشلع الدافعيدة الخيمليدة لددل الطلبدة، مدن خدجي تاويددهم بيلم يفدجا والددمليا، و  المدامل 

 تولي ا هتميم لتنمية الدافعية الداخلية لدل الزمد.

ل د أ بتا الدماسيا أن ااطزيي الموهوبين لدديهم دافعيدة داخليدة نفدو الدتعلمه وهد،ف الدافعيدة ،اا 

 عجرة بمي يلي:

 م الشديدة والمستممة في المعمفة.تسيؤ ا الموهوبين ومغبته -

إت ين المعمفة والتعلم م يمنة مدع الدافعيدة الخيمليدةن انهدي تسدهم فدي ايديدة تعمدف الطزدي فيمدي  -

يتل دديف مددن معلومدديا نتيلددة اسددتمتيعر بهددي، ودومهددي فددي فدد  ال دددماا ا بداعيددة لدددل ااطزدديي 

 وتنميتهي.



 نهيء العمي ردد ت لدي مدن دافعيدة الطزدي الداخليدة،  الم يفأة والتهديد والع يب وتفديد مدة امنية -

فه،ف العوامي تسهم في ت ليي اهتميم الطيلب الموهوب في المواوع والنشيط ال،ه يميمسر، فبد ً 

من أن ي وم بتنزي، النشيطيا بتل يئية ومغبة، ف نهم ي ومون بهي نتيلة خوفهم من الع يب والتهديد، 

 أو طمعيً في الم يفأة.

يلعب المعلم دوماً أسيسييً في التأ يم على دافعية الطزي من خدجي ا سدتماتيلييا التدي يتبعهدي،  -

فبعض المعلمين يعت دون بامومة السيطمة علدى أعمديي الطزدي بأيدة طمي دةن  دي يدؤده الطزدي 

 والبيتر وأعميلر بيلش ي ال،ه يماف المعلم  . 

 :إمشيداا للعمي مع الموهوبين منخزاي الدافعية

 تشليع الطزي منخزض الدافعية على ا رتماب التدميلي من ا نليا الممغوب. -

مسيعدة الطيلب الموهوب على تفديد هدف يسعى إلى تف ي ر من خجي ت سيم ه،ا الهددف إلدى  -

 خطواا متسلسلة لغيييا إنلياف.

تلائدة المهديم تدميب الطيلب الموهوب على ت نييا إدامة الورا من خجي تدميبهم على  يزية  -

 ال بيمة لعدة ألااء، ل ي يتم إنليا  جً منهي في ورا مفدد امن لدوي امني.

اييدة استبصديم الطيلدب الموهدوب وإدام در لمشد لة تددني الدافعيدة لديدر، وأ مهدي السدلبي علدى  -

 أدائر بعيمة وعلى فييتر بخيصة.

في مش جتهم واتخي، ال ماماا عدنهم ا عت يد بأن ااطزيي يم نهم التعلم من خجي رييم المعلم ب -

 )تشليع اعتميدية الطزي على المعلم(

 أسبيب تدني الدافعية لدل الموهوبين:

واع معيييم عيلية تتطلب أداًء بيمااً في  ي ممة، ممي يولد لدير الخوف من الزشي في ا لت يء  -

يدأل مدن ال ددمة علدى مع ه،ف المعيييم، وهني ياع نزسر فدي مصديدة ااف ديم التدي تددوم فدوي ال

 إتميم المهمة وبيلتيلي   ي وم بتنزي،هي.

مغبتددر فددي مفي ددية أرمانددر اارددي موهبددة، نتيلددة لشددعومف بيلدد،نب لتم ددر أرمانددر وأشدد يءف اارددي  -

 موهبة خلزر.

 يعد انخزيض الدافعية طمي ة للتعبيم عن ا  تئيب والشعوم بعدم تزهم اآلخمين لر. -



طمي ددة يسددتخدمهي الموهددوب للفصددوي علددى التعدديطف ولزددا انتبدديف ي ددون انخزدديض الدافعيددة  -

 اآلخمين لر . 

 يعد انخزيض الدافعية أسلوبيً للتعبيم غيم المبيشم عن الشعوم بسيطمة اآلخمين علير. -

اعف أداء المعلم في ت ديم التعليمية يؤ م على دافعية الطيلب وإنلياف وشعومف بخيبدة اامدي،  -

 الموهوب للمميطلة أو التممد في تعلّم الميدة. وهني رد يللأ الطيلب

المميمسيا السلبية للتنشئة ااسمية، المتم لة فدي مميمسدة الادغط العديلي علدى الطزدي للنلدي   -

من خجي توبيخر عند ت ديم إنليا دون مستول أدائر، أو التش يك في ردمة الطزي الموهوب على 

 النلي  ممي ينع ل على   تر بنزسر وردماتر.

مشد لة متعدددة ا بعديد ه فهدي مشد لة نزسدية  تعلدم ،وه ا فتييلديا الخيصدة يعد  اما الثانً / 

وتمبوية والتميعية وصفية ه ويعيني من النتيئج المتمتبة عليهي عدد من التجمي، على المسدتول 

دخي مشد جا دافعيدة تتد ا فتييليا الخيصدة النزسي وا دما ي ه إ، ان لدل ال  يم من التجمي، 

في ت بيط نشيطهم ا  يديمي وتلعلهم اري انهمي يَ من ا خدمين فدي اعمديلهم المدمسدية ه ويمافدف 

 ،لك مزهوم ،اا متدن وعدم   ة بيلنزل فاج عن اداء تعليمي منخزض . 

يشدعمون بديلن و والدونيدة والخدوف والعلدا وال لدف  ،وه ا فتييليا الخيصة ان التجمي، من 

لي  ه ممي يدؤ م بصدومة سدلبية فدي ايلديد الفلدوي للمشد جا التدي تدوالههم في   تهم لتف يف الن

والممتبطددة بيلدماسددة ه لدد،ا م ددا التمبويددون علددى توليددر لدداء مددن اهتميمدديتهم الددى دماسددة اهددم 

ا سيليب والبمامج التمبوية التي تسهم في مفع مستول ال  ة بيلنزل ه واييدة دافعية التعلم لدديهم 

ربي المعلمين عن طميف بمامج تدميبية  ست يمة دافعيتهم للتعلم ه ونظدما" وتوليههم وف هم من 

 .  وتعليمية أخمل التميعيةاهمية مواوع دافعية التعلم ومي يسببر ن صهي من مش جا 

تعتبم الدافعية ال وة المفم ة التي تلعدي الزدمد يبد،ي اللهدد والنشديط الدجام لفددو  الدتعلم لد،لك 

متلددك المهدديماا الجامددة   دديمة الدافعيددة للددتعلم لدددل التجميدد، مددن ،وه يلددب علددى المعلددم أن ي

ا عيرة، فيلمعلم سوف يلدد عديدة فدي غمفدة الصدف بعدض التجميد، الد،ين يزت ددون الددافع للدتعلم 

نتيلة  نهم يفملون تيميخي طويج من الزشي أو عدم الشعوم بيلماي ال،اتي، وافت يم بعاهم إلى 

دو  مش جا عديدة توالر المعلمين أ نيء عملية التدميل والتدي تتم دي فدي الدافعية يؤده إلى ف

أن يصبح ا تصديي بدين المعلدم وتجميد،ف ا  دم صدعوبة بي اديفة إلدى انخزديض مسدتول ا نتبديف 



والتم يا لدل التجمي، وعدم تف يف المنيخ التعليمي الليد داخي فلمة الدماسة وه،ا في فد ،اتر 

 معلم وتجمي،ف من ،وه ا فتييليا الخيصة .يايد التوتم بين ال

و ي ه،ف المش جا تلعي عملية التعليم عمج موتينييً بغيايً لدل المعلم ممدي يدؤده إلدى شدعومف 

بيلايف بي ايفة إلى أن أولييء ااموم يل ون بديللوم علدى المعلمدين مدن أنهدم   يف دون أبنديءهم 

نيك تعلم بدون دافعية اامم ال،ه يدفع بعض المعلمين بيلدملة ال يفية للتعلم ويؤ دون أنر ليل ه

إلى التبميم بأن التجمي، من ،وه ا فتييليا الخيصة هدم أصدج خديملون   يمغبدون فدي الدتعلم 

 …!وه،ف إم ينيتهم فنفن نعمي على ردم استعداداتهم

تجميدد،ف،  وبيلتدديلي ت  ددم المشدد جا وتتزدديرم إ،ا لددم يدددمك المعلددم سددبب الصددعوبيا التددي يوالهددي

والسبب الف ي ي وماء انخزيض مستول الدافعية لديهم رد يملع إلى أن هدؤ ء التجميد، يشدعمون 

بيلدونية والنظم إليهم بعين الشز ة   بعين اامي والتزيؤي ممي رد يعيف فدو  ت ددم تددميلي فدي 

ي مسدتول مستول التعلم في  يملع إلدى أن هدؤ ء التجميد، و،ويهدم يتورعدون فددو  امتزديع فد

تعلمهم أسبوعيً بعد أسبوع وشهماً بعد شهم، والواردع إن هد،ا صدعب تف ي در مدن النيفيدة العمليدة 

على المدل ال صيم وهو مي يؤده مع مموم الورا إلى إفسيل التلميد، بعددم الت ددم فدي مسدتول 

افعيتدر تعلمر وإفسيل أسمتر  ،لك به،ا ممي ي مي دائمة ا نهاامية وا فبيط وبيلتديلي تدنخزض د

للتعلم وخيصة في ظي عدم ولود منيهج خيصة بمختلف فئيا ا عيرة ممي يؤ م سلبي في النهييدة 

 على مستول الدافعية.

 مي أنر من الصعب تف يف ت دم ملفوظ مي لم تولد ملموعة من المهيماا التي يلدب أن يتفلدى 

ا عيرة بأن مي يعمض عليهم بهي المعلمون اشعيم التجمي، بأهميتهم  أن يشعم التجمي، من ،وه 

من خبماا لر وظيزة ملموسة في فييتهم اليومية وه،ا مي يتبلوم لدل المعلم فدي وادو  أهدداف 

الدمل، وا ستزيدة أياي من مبدأ التعايا أ نيء عملية التددميل ممدي يم دن المدتعلم مدن ا فتزديظ 

و  عمليدة الدتعلم فيد  أن التعايدا بيلدافعية الجامة لب،ي النشيط الع لي والبدني وا نزعديلي لفدد

اللزظي يعتبم أ  م تجؤميً لطبيعة التلمي، ال زيف، والتعايا غيم اللزظي مدع التلميد، ااصدم فيد  

يتامن تعبيماا الولر وا شيماا وفم ة المأل واللسم، و جهمدي يدتجءم مدع طبيعدة ا عيردة 

ف  مدي لددل  دي ااشدخيو ،وه الع لية واعف السمع، وتعت دد مندي الفديدده بدأن لددل الم زدو

ا عيرة مشد لة فدي دافعيدتهم، ويعبدم عدن هد،ف المشد لة مدن خدجي اعتميديتدر ومزهومدر الادعيف 

ل،اتر، ل،ا فمن الامومه التم يا على النشيطيا التي ي وم بهدي التلميد، مدن ،وه ا عيردة بصدزة 

وم الدافعيدة لددل عيمة ووادع خبدماا نيلفدة لديدر تسديهم فدي بنديء دافعيتدر ول دي تسدتمم وتتطد



التجمي، من ،وه ا عيردة فد ن ،لدك يعتمدد بيلدملدة ااولدى علدى خبدماا النلدي  التدي يفصدلون 

عليهددي، وأياددي مددن المهدديماا التددي يلددب أن يتفلددى بهددي معلمددو التجميدد، ،وه ا عيرددة مماعددية 

المعلدم  اهتميميا وميوي واستعداداا التجميد، عندد التخطديط لطنشدطة التعليميدة ويلدب أن يطلدع

تجمي،ف على مدل ت دمهم في عملية التعلم  ن معمفدة التلميد، بمددل ت دمدر ومدي يف  در مدن نلدي  

يؤده إلى اييدة دافعيتر لتف يف المايد في ظي اعتبيماا خيصة في العملية التمبوية  دأن يشدلع 

زددمو تجميدد،ف علددى المشدديم ة فددي اانشددطة ب يفددة أنواعهددي ويعماددهم لخبددماا تعليميددة تتدديح ال

لل،بهم نفو التعلم، وعلير أياي أن يبف  عدن اانشدطة التدي تدؤده إلدى تغييدم البنيدة المزيهيميدة 

للتجمي، وعلير ف ن التزيعي ال،ه يفد ر المعلم بينر وبين التجمي، بعاهم بعايً من خدجي إلدماء 

م ا يلديبي اانشطة يتطلدب لهدداً إاديفييً مدن المعلدم و  غندي عدن ،لدك إ،ا أمدندي أفددا  التغييد

الممغددوب نفددو الددتعلم عنددد هدد،ف الزئددة مددن التجميدد، فيدد  أنهددي فددي فيلددة إلددى  زييدديا تمبويددة 

 ومميمسيا تدميسية.

وف ي ة اامم أن المعلم هو أ  م متغيماا العملية التعليمية أهمية، انر يملك ال دمة على إفددا  

ونفن   نن م أن است يمة دافعيدة التغيماا الممغوبة في سلوك تجمي،ف أ  م من أه متغيم آخم، 

التجمي، ،وه ا عيرة للتعلم تشتمك فيهي ملموعة مدن العوامدي  يلبيئدة التعليميدة ومدي يتدوفم فيهدي 

من تسهيجا تسهم في اييدة دافعية التجمي، للتعلم، و مفتدول المدنهج المدمسدي ودملدة عجرتدر 

فيد  أن تزيعددي هد،ف العوامدي يدؤده إلددى  بمدي يفتيلدر التجميد، فعدجً، ولطمي ددة التددميل أهميتهدي

اييدة دافعية التجمي، نفو التعلم دون أن نغزي الددوم الفيدوه وااسيسدي الد،ه يلدب أن ي دوم بدر 

 المعلم .


