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 اإلهداء

 

ائي إلى دوائي من كل علة وسر شفائي إلى نور العين إلى بلسم روحي ونبض قلبي ورو

وضيائها في درب الحياة إلى زهدة الحب ووردة البستان والنبات إلى من أعطت فما 

أبقت من الحنان وراء إلى وجه الكرم العريض في صور البهاء والنقاء والصفاء . أمي 

 ر على مر السنين . الحنون وروعة الحنين وأمي الصب

أمي الغالية ذات الرحمان العالية أهديك سفراً من العلم ، عقدا تحلى فيه سيرتك العطرة 

 الراقية 

 لروحك الغالية فأقول والعذر إليك أزلفتها من جنابك مقبول  عرفانا مني بفضلك ووفاءً 

 روحي تحيتي إليك ألفتها  

 القليل يراموكثير فضلك ب

 

 إبنك المشتاق                                                      

 شمسان                                                     
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 يف جمتمعه هنضة عوامل من ًوعامال ألمته، ًوكنزا وطنية ثروة املتفوق الطالب يعد
 يعد ًتربويا ًاستغالال قدراته استغالل فإن ثم ومن والفنية، واملهنية العلمية احلياة تجماال

 من %2-5 نسبته ما هناك أن العلمية والدراسات البحوث أثبتت ولقد .حتمية رضورة
 واملفكرين العلامء صفوة بينهم من يربز حيث واملوهوبني، املتفوقني يمثلون الناس

 الذين هم املجتمعات أغلب يف فاملتفوقون .واملخرتعني بتكرينوامل والقادة واملصلحني
 األهداف، وواضعو الواعية، وقلوهبا املدبرة، عقوهلا فهم هنضتها، كواهلهم عىل تقوم

 .األهداف تلك حتقيق خطط وراسمو
 االهتامم، هذا درجة تفاوتت وإن املتفوقني لرتبية أمهية الدول من العديد أعطت وقد

 واملعدة واملخططة املنشودة أهدافها حتقيق يف وقدرهتا املتفوقني تربية يةعمل كانت وملا
 اجلانب هذا يف واالهتامم فالرتكيز لذلك للمتفوقني، اإلرشادية احلاجات تلبية عىل ًمسبقا

 تتحقق خالله من والذي بنفسه، املتفوق الطالب ثقة تقوي التي التعليمية الفرص هييأ
 روح حتبط أن يمكن العكس وعىل وقدراته، مواهبه وتنمية عياإلبدا تفكريه يف التنمية
 .لديه والقدرات املواهب وخلق والتفكري اإلبداع

 تكيفهم مع تتداخل واملتفوقني املوهوبني الطلبة خصائص بعض أن إىل الباحثون ويشري
 املوهوبني األطفال أن (Silverman) عن ًنقال )1998( الرسور وتذكر.املراهقة فرتة يف
 اجلسمية النامئية معدالهتم من بكثري أرسع بمعدل ومعرفية عقلية قدرات يطورون املتفوقنيو

 تفوقهم، ملعنى إدراكهم عدم مثل معني نوع ومن أمهية ذات مشاكل هلم ختلق مما االنفعالية
 ًغالبا التي املرتفعة والتوقعات اآلخرين، جانب من التقبل وعدم باالختالف وشعورهم
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 يف الوقت معظم منه يعانون الذي والضيق وامللل والرفاق، واملعلمون باءاآل يضعها ما
 ًأحيانا واالنتقادات األسئلة وبكثرة أحيانا بالسخرية هلم رفاقهم ومضايقة املدرسة،
 والشعور املمكنة، الفرص لكثرة املهني أو الدرايس االختيار مواجهة يف والرتدد أخرى،
 أو الفعل عن وعجزهم والعامل، املجتمع بمشكالت الشديد إلحساسهم املرافق بالقلق
 ،الرفاق مع التكيف أجل من تفوقهم إخفاء إىل واللجوء بالعزلة والشعور فيها، التأثري
 التي املشكالت أبرز من ولعل الزائد والقلق النقد تقبل وعدم واالكتئاب الدافعية وتدين
 التحصيل، من رفيع مستوى حتقيق يف الرغبة بني الرصاع املتفوقني الطلبة منها يعاين

 مهنة حيدد الذي اجلامعي الدرايس االختيار وصعوبة الذكور، بني الشهرة يف والرغبة
 .اخليارات وتعدد القدرات لتنوع ًنظرا واإلناث الذكور من لكل املستقبل

 من بأكثر ًمتأخرا واملتفوقني املوهوبني للطلبة اإلرشادية باحلاجات االهتامم بدأ وقد 
 تعليم حركة اهتمت حيث والتعليمية، الرتبوية بحاجاهتم االهتامم بداية عن عقود الثةث

 للحاجات انتباه هناك يكن ومل هلم، الرتبوية احلاجات بتأمني بداية واملتفوقني املوهوبني
 .واالنفعالية النفسية

 يعمج من احتياجاهتم وتلبية الطلبة من الفئة هذه ورعاية اكتشاف أمهية منطلق ومن
 ودراسات أبحاث أكدت وحيث واالجتامعية، والنفسية والعقلية اجلسمية املختلفة، النواحي

 وذلك املتفوقني، للطلبة اإلرشادية احلاجات تلبية أمهية عىل )Hollingorth( هولنجورث
 أكرب برسعة العقيل النمو يتقدم حيث والعاطفي، العقيل النمو مستوى بني فجوة لوجود
 بالنسبة تذكر فائدة دون املدرسة وقت من أكثر أو %50 لضياع كذلك طفي،العا النمو من

 حال عن بليغة بعبارة هولنجرث املربية وعربت فأكثر 140 ذكائهم نسبة تبلغ الذين للطلبة
 عقل بني جتمع أن -  وقوهلا - كبرية أدمغة حتمل صغرية أكتاف -  بقوهلا املتفوقني الطالب
 .معينة صعوبات مواجهة معناه يلطفو جسم يف طفل وعواطف راشد

 مستمرة حماوالت إىل تؤدي وإمكاناته قدراته ويف نفسه يف املتفوق الطالب ثقة فعدم
 تكوين أو املجتمع مع تفاعله عدم يف تتسبب قد التي االجتامعية املواقف لتجنب منه

 هلاخال من التي االجتامعية األنشطة يف مشاركتهم أو اآلخرين، مع وصداقات عالقات
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 الطالب بعض هناك أن فنجد هبا، يتميزون التي وإبداعاهتم مواهبهم تربز أن يمكن
 من ًخوفا اآلخرين أمام إظهارها من خيشون معينة بقدرات يتميزون الذين املتفوقني
  .إليها يتعرضون التي السخرية

 واإلحباط الفشل من مستنقع يف يغرق أن يمكن آخر طفل أي مثل املتفوق والطفل
 التي املشكالت أهم حتديد عىل واملتخصصني العلامء من كثري عكف لذا .- التكيف وءوس

 عىل والوقوف لتشخيصها املشكالت تلك مصادر وأهم أظفارهم، نعومة منذ تواجههم
 .واستئصاهلا عالجها ثم ومن أسباهبا

 هبا يتميزون والتي املختلفة خصائصهم فهم يف اإلرشاد إىل املتفوقني حاجة وتكمن
 (Bacak) باسكا حدد وقد .االنفعايل املجال يف وخاصة العاديني الطلبة من أقراهنم عن

 للتميز، ًجدا العالية الدافعية املثالية، الزائدة، احلساسية :ومنها اخلصائص هذه من العديد
 إال إجيابية، تبدو اخلصائص هذه أن من الرغم وعىل .بالعدالة قوي إحساس إىل باإلضافة

 سيلفرمان يذكره ما املشكالت تلك ومن للمتفوقني، املشكالت من الكثري ختلق أهنا
 أو االختالف، مشاعر املوهبة، بمعنى يتعلق فيام الوضوح وعدم الغموض :وهي

 مستوى يف زيادة الذات، نقد يف القسوة املالئمة، بعدم الشعور باالختالف، اإلحساس
 اآلخرين، قبل من الواقعية غري تالتوقعا هلم، اآلخرين فهم عدم الداخيل، الرصاع
 .املتفوق الطفل قدرات نحو اآلخرين قبل من العدوانية

 مشكالت من هبا يلحق وما املتفوقون هبا يتميز التي اخلصائص تلك أن والواقع
 ملواجهة الدراسية الربامج من كجزء اإلرشادية للخدمات ًقويا ًأساسا تشكل تواجههم
 .الطلبة هؤالء حاجة
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  األول الفصل

 

 
 لك وأوهب وقادر، ٌّمعد :أي اهلاء؛ بكرس ِوموهبة العطية، :اللغة يف تعني فاملوهبة

َهبة ََهيب فهو اليشء، اهللا بهوه :ِمن واملوهبة دام، إذا :اليشء لك وأوهب َّأعده، :اليشء ِ. 
 من أي يف القدرة أو املقدرة" :بأهنا املوهبة للتعليم األمريكي املكتب َّعرف وقد 

 األداء فنون - القيادة -  اإلبداع -  األكاديمية - الكفاءة - العقلية القدرة :اآلتية املجاالت
 ."املختلفة املجاالت يف

ِيتفقان أهنام ُنجد التعريفني، هذين فحص عند   للعبقرية، دسوقي كامل تعريف مع َّ
 للتفوق جانييه وتعريف لالبتكار، سونرتوك جون وتعريف لإلبداع، جليفورد وتعريف
 القدرة :تعني املفاهيم؛ هذه كل أن إىل اإلشارة حيث من للذكاء؛ سرتن وتعريف العقيل،

 .املقدرة أو
 طريق عن ذلك سواء بالفعل، هاإلي وصل التي احلالية الفرد إمكانية تعني فالقدرة 

 أو حيس، أو ذهني، نشاط مزاولة عىل تدريبه أو تعليمه، أو خربته، أو نموه، أو نضجه،
 .معني جمال يف حركي
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َّتعرف كام   ٍبنشاط القيام عند الطفل جتعل التي الرائعة القدرة تلك :أهنا عىل املوهبة ُ
ِيظهر ما،  َّأال حيتمل وسامت خلصائص ًوممتلكا ًمتفردا وجتعله املجال، هذا يف ُّبتميز أداءه ُ

 .َاآلخرون يمتلكها
 وتعريف للعبقرية، طحان خالد حممد تعريف مع للموهبة التعريف هذا ويتفق 

 وخلق والتفرد، التميز، حيث من لالبتكار؛ جاتسكل شارلز وتعريف لإلبداع، جليفورد
 .أحد إليها يسبق مل جديدة أشياء

 فطرية، قدرة" :أهنا عىل للموهبة تعريفها يف Barbara Clark كالرك باربارا ُوتشري
 واإلبداعية العقلية االستعدادات جماالت من أكثر، أو واحد جمال يف موروث استعداد أو

 حتى وصقل؛ اكتشاف إىل حتتاج خام بامدة أشبه وهي والفنية، واالنفعالية واالجتامعية
 ."هلا مدى أقىص تبلغ أن يمكن

ِّيعرف كام  هبا ويتاميز للفرد، إهلية عطية أو منحة" :أهنا عىل املوهبة الطفولة معجم ُ
 ."متميز نشاط إنجاز ودقة ورسعة والذكاء، اإلدراك مستويات يف نظرائه عن

 .أكثر أو جمال يف الفرد حتصيل يف االبتكار عىل القدرة :تعني واملوهبة 
 واالستعدادات املوهبة بني وطيدة عالقة هناك أن السابقة التعريفات من لنا ويتضح

 واالبتكار املوهبة بني وطيدة عالقة هناك أن كام باربارا، تشري كام واإلبداعية؛ العقلية
 .شيفل وماريان زلط، أمحد من ٌّكل أشار كام والذكاء؛
 املوهوبني لألطفال صفة :بأهنا املوهبة َّعرف )1972( األمريكي الكونجرس تقرير ويف
 .املرتفع األداء عىل قادرين الفائقة القدرات لخال من يكونون الذين

 للموهبة تعريفهم بشأن املوهوبني تربية جمال يف والباحثون النفس علامء وخيتلف كام
 االختالف هذا سبب يرجع وربام االصطالحية، أو الرتبوية الناحية من املوهوب والطالب

 أو التميز جماالت يف الفاالخت إىل أو البرشي، اجلنس طبيعة وإدراك فهم صعوبة إىل
 واهتاممات احتياجات إىل أو املوهبة، حتديد يف وهامة أساسية يعتربوهنا التي التفوق
 العلامء جلهود ونتيجة .املجتمع ذلك يف الرتبوية النظم فلسفة إىل أو وإمكاناته، املجتمع
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 الذكاء يعتمد الذي االجتاه من املوهبة تعريف تغري فقد املوهوبني، تربية جمال يف والباحثني
 إىل ،(Terman, 1925) املوهوب الطالب عىل للتعرف وحيد كمعيار العقلية والقدرات
 الطالب لتحديد معيار من أكثر عىل اعتمدت والتي ًوحتررا ًمرونة األكثر االجتاهات
 )19 ،2017 سلامن،( .املوهوب
 املعروفة ظريتهن عىل ًبناء املوهوب ليعرف Thurstone ثريستون جاء 1930 عام يف

 13 اشتقاق من متكن وقد ،)Primary Mental Abilities( األولية العقلية بالقدرات
 مخسني من أكثر من مجعها لبيانات العاميل التحليل أسلوب باستخدام أولية قدرة أو ًعامال

 سبعة لقياس اختبارات ونرش اشتقها التي العوامل من تسعة تفسري إىل وتوصل ًاختبارا،
 اللغوية، والطالقة اللفظي، االستيعاب :عىل القدرة هي القدرات وهذه .العوامل ذهه من

 الوقفي،( واالستدالل واإلدراك والذاكرة، الفراغية، والعالقات العددية، والقدرة
1998.( 

 Structure of الذكاء لبنية ًنموذجا 1967 عام Guilford جيلفورد قدم ذلك بعد

Intellect عام عامل ودوج فكرة فيه رفض )g( ثريستون، افرتض كام أولية قدرات أو 
 العمليات، هي أبعاد ثالثة يف جيلفورد صنفها منفصلة قدرة 150 النموذج هذا يضم حيث

 يستطيع التي املعلومات معاجلة بأنه الذكاء جيلفورد ّعرف وقد والنواتج، واملحتويات،
 إلثبات العاميل التحليل أسلوب ردجيلفو استخدم كام .إدراكه جمال يف متييزها اإلنسان
 ًآفاقا جيلفورد نظرية فتحت وهبذا .النموذج هذا تضمنها التي العوامل أو القدرات وجود
 Clark,1992).( للذكاء الضيق املفهوم ومراجعة املوهبة مفهوم لدراسة واسعة
 ,Mareland( ماريالند تقرير عىل بناء املوهوب عرف فقد األمريكي الرتبية مكتب أما

 قدرات يمتلك أنه أساس عىل متخصصني بوساطة حتديده يتم الذي الطالب بأنه )1972
 برامج إىل وحيتاج حمددة، جماالت يف نفسها العمرية الفئة من بأقرانه مقارنة املستوى رفيعة

 يظهر من وهو املدرسة؛ تقدمها التي تلك تتجاوز متفردة وتعليمية تربوية وخدمات
 :التالية املجاالت من أكثر أو واحد يف واستعدادات قدرات يهولد متميزة، أداءات
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 أحد يف الفرد عليها حيصل التي الدرجة خالل من قياسها ويتم :العامة العقلية القدرة -1
 بينيه استانفورد اختبار مثل فردية بصورة تطبيقها تم سواء املختلفة الذكاء اختبارات

 ويتصف بيتا، اختبارات أو ألفا باراتاخت مثل مجاعية بصورة أو وكسلر اختبار أو
 عىل القدرة مثل السامت من بمجموعة عالية عقلية قدرات يمتلكون الذين األفراد
 والقدرة املجرد؛ بالتفكري القيام عىل والقدرة العالقات؛ إدراك عىل والقدرة التعلم؛
 أو ءلألشيا املالئمة الصفات اكتشاف عىل والقدرة متوقدة؛ وذاكرة التكيف؛ عىل

 القدرات أصحاب األفراد هبا يتميز التي السامت من وغريها ببعض وعالقتها األفكار
  .العليا العقلية

 التي املتميز األداء بواسطة املجال هذا قياس ويمكن :اخلاص األكاديمي االستعداد -2
 التحصيلية االختبارات أو املدرسية، التحصيلية االختبارات عىل الطلبة عليه حيصل
 مثل األكاديمية املجاالت من جمال يف وذلك االستعداد اختبارات أو ة،املقنن

 من بمجموعة ًحتصيليا املتفوقون الطلبة ويتميز غريها؛ أو اللغات أو الرياضيات
 انتباها، أكثر وأهنم واملثابرة، واالستيعاب، التعلم ورسيع املالحظة، دقة مثل السامت
 .فكريالت يف استقاللية ولدهيم حيوية، وأكثر

 جديدة أفكار إنتاج عىل الفرد قدرة ويعني :اإلبداعية واإلنتاجية اإلبداعي التفكري -3
 التوصل أو ما، مشكلة معاجلة عند أصيلة حلول مجلة إىل التوصل أو مسبوقة، وغري

 الذين األفراد ويتميز أدبيا، أو ًفنيا أو ًعلميا كان سواء قيمة؛ ذا إبداعي منتج إىل
 التفكري عىل القدرة :مثل السامت من بمجموعة اإلبداعي بالتفكري يتمتعون

 للتفاصيل، واالنتباه التذكر عىل العالية القدرة واملغامرة، للمخاطرة وامليل املتشعب،
 خمالفة عىل الشجاعة يمتلك الذايت، والتحكم الضبط األصيلة، األفكار مع والتفاعل
 اإلبداع قياس يمكن كام ت،السام من وغريها اآلخرين، عن واالختالف املسلامت،

 اختبارات املقاييس هذه أشهر ومن باإلبداع خاصة اختبارات بواسطة الفرد عند
  .اإلبداعي التفكري لقياس تورانس

 معني قرار اختاذ نحو وتوجيهم األفراد يف التأثري عىل القدرة وتعني :القيادية القدرة -4
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 السامت من بمجموعة ألفرادا هؤالء ويتميز األهداف؛ من جمموعة أو هدف لتحقيق
 الفائقة القدرة ويمتلك والتعاون، الفعال، والتواصل واملبادرة، بالنفس، الثقة :مثل
 .السامت من وغريها املؤولية، وحتمل زمالئه، قبل من وحمبوب اإلقناع، عىل

 يف بتمتعهم املجال هذا يف املوهوبون األفراد ويتميز :واألدائية البرصية الفنية القدرة -5
 والرقص، واملثيل، واخلط، واملوسيقى، والرسم، التصوير، مثل األدائية املواهب
 .املواهب من وغريها

 املهارات مثل الفرد لدى احلركية املهارات القدرة هذه وتتضمن :حركية النفس القدرة -6
 .وغريها العملية واملهارات امليكانيكية، واملهارات اجلسمية،

  )2017 سلامن،(
 إىل (Renzulli, 1978) رينزويل توصل املعمقة والدراسة املكثف للبحث ونتيجة

 واملبدعني، املوهوبني للطلبة املميزة والسامت )اخلصال أو( اخلصائص من كبرية جمموعة
 هي ما املوهبة أن يرى حيث املوهبة، ملفهوم ودقيق حمدد تعريف إىل التوصل من ومتكن كام
 :وهي املوهبة ملفهوم الثالث باحللقات اعنه عرب جمموعات ثالث تفاعل حصيلة إال
 الناجتة العقلية القدرات تلك عىل فقط تقترص ال وهي ،املتوسط فوق عامة عقلية قدرات -1

 القدرة مثل اخلاصة القدرات من جانب ًأيضا تتضمن وإنام الذكاء؛ اختبارات بواسطة
  .القيادية املهارات وأ التصوير، أو النحت، أو كاملوسيقى، املختلفة املهارات اكتساب عىل

 والعمل، اإلنجاز يف الفرد رغبة جتسد والتي ،باملهمة االلتزام من مرتفع ومستوى -2
 نحو يدفعه الذي املحرك تعترب التي اإلنسانية الدافعية أشكال من شكل تعد وهي
 .املرجوة أهدافه لتحقيق واإلرصار املثابرة

 من اخلروج عىل الفرد قدرة جتسد والتي ،اإلبداعية القدرات من مرتفع ومستوى -3
 إىل للوصول املألوف عن واخلرج املتشعب، التفكري إىل املحدد أو الضيق التفكري
 .واألصالة باجلدة يتميز التي اإلبداعي الناتج

 



  24  
 

 اإلطار يرتجم أنموذج إىل (Renzulli, 1986) رينزويل توصل التعريف هذا عىل ًوبناء
 وقدرات واحتياجات تتناسب إثرائية وأنشطة خدمات إىل املوهوبية لتعريف النظري

 School- Wide Enrichment الشامل املدريس اإلثراء بأنموذج ويعرف املوهوب،

Model (SEM)، التايل النحو عىل مستويات ثالث من ويتكون: 
 ونشاطات خربات ويتضمن استكشافية، وأنشطة عامة اهتاممات :األول املستوى •

 عليهم التعرف يتم الذين أولئك فيهم بمن الطلبة، عجلمي موجهة عامة استكشافية
 للطلبة فرصا اإلثرائي رينزويل برنامج من املستوى هذا ويتيح .متفوقني أو كموهوبني

 التي تلك غري متنوعة دراسية ومواد مثرية وموضوعات جديدة أفكار مع يتعاملوا كي
 .املقررة املدرسية املناهج عادة تغطيها

 ونشاطات خربات ويتضمن املهارات، وتنمية اجلامعي التدريب نشطةأ :الثاين املستوى •
 بفئة خاص وبعضها العادي، الصف يف الطلبة جلميع موجه بعضها تدريبية مجاعية
 وتغطي املصادر، غرفة تسمى خاصة غرفة يف تنظيمه ويتم .واملتفوقني املوهوبني الطلبة
 نتعلم؛ كيف مهارات حمور واالنفعالية؛ املعرفية املهارات حمور :هي حماور، أربعة خرباته
 وقواعد واملوسوعات املراجع واستخدام البحث مهارات حمور االتصال؛ مهارات حمور

 .املعلومات

 جمموعات أو فردية بصورة الواقع أرض من مستمدة مشكالت معاجلة :الثالث املستوى •
 ذوي من )واحد فرد أو( صغرية جمموعات تشكيل يتم املستوى هذا ويف صغرية،

 حتديد العملية وتتضمن واقعية، مشكالت يف البحث لغايات املشرتكة، االهتاممات
 بشكل العمل عىل الطالب قدرة حتسني إىل النشاطات هذه وهتدف .فيها والبحث املشكلة
  .ُّالتميز سلوكات ُليظهر وإرشاده تشجيعه خالل من مبدعة نتاجات وتطوير مستقل،

 )21 ،2017سلامن،(

Gifted Child Concept 
 بعض َّركزت وقد املوهوب، بالطفل املقصود ِّتوضح التي التعريفات من العديد ظهر

 األكاديمي التحصيل عىل اآلخر بعضها َّركز حني يف العقلية، القدرة عىل التعريفات تلك
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 والعقلية؛ الشخصية السامت أو واخلصائص اإلبداع مظاهر عىل بعضها وركز املرتفع،
 ُّتعدد بسبب وذلك املوهوب؛ للطفل تعريف وضع يف صعوبة الدارس جيد لذلك

 اإلجابة صعوبة إىل باإلضافة هذا املصطلح، هذا َّيتضمنها التي )Components( املكونات
 :التالية األسئلة عن

ِيظهرها التي ُّالتفوق جوانب ما -1  َّيعرب والتي العام، الذكاء يف هل املوهوب؟ الطفل ُ
 تلك كل يف هي أم َّمعينة، وعقلية شخصية سامت ُّتوفر يف أم الذكاء، بنسبة عنها

 الظواهر؟
 بمقاييس تقاس أم العامة، الذكاء بمقاييس تقاس هل املوهبة؟ مظاهر تقاس كيف -2

 السامت بمقاييس تقاس أم األكاديمي، التحصيل بمقاييس تقاس أم اإلبداع،
 غريهم؟ من وهوبنيامل ِّمتيز التي والعقلية الشخصية

ُتفصل التي الذكاء نسبة ما -3 ِ  نسبة ُتعتمد هل العادي؟ والطفل املوهوب الطفل بني َ
ُتفصل التي املعايري وما بينهام؟ للفصل معينة ذكاء ِ  اإلبداع، مقاييس عىل منهام ٍّكل بني َ
 والعقلية؟ الشخصية السامت أو األكاديمي، التحصيل أو

 هي األوىل جمموعتني؛ إىل ُتصنيفها يمكن ٍتعريفات عاملوضو هلذا الدارس جيد فقد
 التعريفات جمموعة الثانية ِّمتثل حني يف التقليدية، أو الكالسيكية التعريفات جمموعة
 .احلديثة
 العقلية، القدرة عىل ِّفرتكز ،)السيكومرتية( التقليدية أو الكالسيكية التعريفات أما 

 فقد الذكاء، بنسب عنها َّيعرب والتي املوهوب، لطفلا تعريف يف الوحيد َاملعيار وتعتربها
 وتريمان ورث، هولنج :ِمن ٌّكل أوردها التي الذكاء تعريفات )Burt, 1975( بريت ذكر

)Hollingworth and Terman(، أو الفاصل، احلد هي 140 الذكاء نسبة اعتربت والتي 
 تعريف يف االجتاه هذا َمثل ىتبنَّ كام واملوهوب، العادي الطفل بني يفصل الذي املعيار
 َالقدرة اعتربا حيث ؛)Dehaan & Harighurst( وهافجهرست دهيان املوهوب الطفل
 والتخيلية وامليكانيكية، اللفظية والقدرة كاملوهبة، اجلوانب؛ من لعدد ِّممثلة العامة العقلية

 للطفل خرىأ ٌتعريفات القرن هذا من والستينيات اخلمسينيات يف وظهرت واملوسيقية،
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ًبعدا تضيف ولكنها العقلية، القدرة معيار عىل تؤكد املوهوب، ْ  الطفل تعريف يف آخر ُ
ْبعد وهو املوهوب،  والكتابية، والفنية، املوسيقية، املهارات يف وخاصة املتميز، األداء ُ
 .االجتامعية والقيادة

 هذا مثل واتبنَّ الذين النفس علامء من الكثري أسامء )Kirk, 1979( كريك ويذكر
 )Lucito( ولوسيتو )Sumption & Lueching( ولوكنج سمبثون :مثل االجتاه؛

 الذي الفرد ذلك :هو املوهوب الطفل أن االجتاه ذلك وخالصة ،)Guilford( وجليفورد
 عىل عالية بقدرة َّيتميز كام ،130 عىل ذكائه نسبة تزيد حيث عالية، عقلية بقدرة يتميز
 .اإلبداعي التفكري
 ِّوجهت التي لالنتقادات ًنتيجة ظهرت فقد املوهوب، للطفل احلديثة التعريفات ماأ

 -  التقليدية الذكاء مقاييس أن ُخالصتها والتي السيكومرتية، السابقة التعاريف إىل
 أو اإلبداعية، كالقدرة األخرى؛ الطفل قدرات تقيس ال - ووكسلر بينيه، كمقياس
 تقيس بل االجتامعي، تكيفه حتى أو العقلية، صيةالشخ السامت أو اخلاصة، املواهب
 ملقاييس األخرى االنتقادات ومن الذكاء، بنسبة عنها َّواملعرب فقط، العامة العقلية قدرته
 صدقها ُدالالت حيث من ُانتقدت أهنا كام  وطبقيا،  وعرقيا  ثقافيا متحيزة أهنا الذكاء

 ظهر االنتقادات تلك وبسبب االبتكاري، التفكري عن الكشف يف قدرهتا ونقص وثباهتا،
 الشخصية والسامت ،اإلبداعي التفكري عىل القدرة تقيس أخرى َبمقاييس ُاالهتامم
 .غريه عن ِّمتيزه والتي للفرد، والعقلية

 أدائه عىل تعتمد والتي املوهوب، للطفل احلديثة التعريفات ظهرت هنا ومن
ُيعد فلم االجتامعية، وقيمته االجتامعي  ألداء متميز كأداء وحدها العقلية القدرة إىل النظر َ

 :مثل املميز؛ األداء من أخرى، أشكال عىل  منصبا واالهتامم الرتكيز أصبح بل الفرد،
 الشخصية والسامت اخلاصة، واملواهب اإلبداعي، والتفكري األكاديمي، التحصيل
ِاعتربت وقد اخلاصة، والعقلية  يف ًأساسية ٍمكونات األداء يف ِاملميزة املظاهر هذه مثل ُ
 .العامة العقلية القدرة إىل باإلضافة املوهوب، الطفل تعريف
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ٌعلم؛ االجتاه هذا َمثل تبنَّى وقد َ  ،)Newland( ونيوالند ،)Torrance( تورانس :مثل َ
 وكوفامن هلهان يذكر إذ ؛)Renzulli( ورينزويل ،)Marland( ومارلند ،)Heward( وهيوارد

)hallahen & Kauffman, 1981(، وأروالنسكي وهيوراد )Heward & Orlansky, 

 .العادي الطفل مع مقارنة املوهوب، للطفل ِّاملميزة األداء أشكال من َالعديد )1980
 :هو املوهوب الطفل أن إىل فيه يشري الذي مارلند، تعريف املشهور التعريفات ومن 
ِيظهر الذي الفرد ذلك  والتفكري ِّاملتخصص، األكاديمي حصيلالت يف ًمتميزا ًأداء ُ

 .احلركية واملهارات الفنية، واملهارات القيادية، والقدرة اإلبداعي، أو االبتكاري
 مع مقارنة العايل األداء صاحب هو :املوهوب األمريكية الرتبية مكتب ويعرف كام 

 :اآلتية القدرات جمموعة من أكثر أو قدرة يف إليها ينتمي التي العمرية املجموعة
 

 
 )12 ،2013 احلميدي،(
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 عالية، عقلية قدرة يظهر الذي الفرد ذلك :بأنه املوهوب الطفل ِّفيعرف رينزويل، أما
 .منه املطلوبة املهارات بأداء وااللتزام اإلبداع، عىل والقدرة

 فوق بقدرات الفرد متتع وهو ):الثالث احللقات( اسم حتت رنزويل تعريف اشتهر
 مجيع وجود يفرتض وال واإلنجاز، العمل وقدرات اإلبداعية، والقدرات العادي، املعدل

 بنسب متوفرة مجيعها تكون قد أو أكثر، أو واحدة لديه يكون قد إنام القدرات، هذه
 .خمتلفة

 
 )13 ،2013 احلميدي،(

 الفرد ذلك املوهوب الطفل ِّيمثل" :املوهوب للطفل التايل َالتعريف املؤلف َّويتبنى
 أكثر أو واحدة يف إليها ينتمي التي العمرية املجموعة مع مقارنة ًمتميزا، ًأداء ِهرُيظ الذي
 :التالية األبعاد من

 عن موجبني َّمعياريني انحرافني عىل الذكاء نسبة فيها تزيد التي العالية، العقلية القدرة -1
 .املتوسط

 .احلياة جماالت من جمال أي يف العالية اإلبداعية القدرة -2
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 انحرافات بثالث املتوسط عن تزيد التي املرتفع، األكاديمي التحصيل ىلع القدرة -3
 .معيارية

 أو الفنية، املهارات :مثل متميزة؛ مواهب أو متميزة، بمهارات القيام عىل القدرة -4
 .إلخ ...ُّاللغوية أو الرياضية،

 كسامت لتفكري،ا يف واألصالة واملرونة، العالية، والدافعية وااللتزام، املثابرة، عىل القدرة -5
 .العاديني من غريه عن َاملوهوب متيز عقلية شخصية

 

 الفائق اإلنساين األداء مستويات 
 

 

 الناحية من أكفاء وغري اجلسمية الناحية من ضعافا يكونوا املوهوبون األشخاص •
 لالنحراف ومعرضني انفعاليا مستقرين وغري وامليول تاالهتامما وحمدودي االجتامعية

 .مبكرا
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 حوهلم ممن تقصري يواجهون الذين املوهوبني بعض املفاهيم هذه غريت تريمان دراسة •
 املوهوب إذا األصل يف لكن املالحظات هذه بعض عليهم نالحظ موهبتهم اكتشاف يف

 انتحار فيكثر ذلك بعكس قوبل افإذ السليمة البيئة وتوفري موهبته وتنمية باهتامم قوبل
 املوهوب ينحرف املوهوب احتياجات تلبى مل إذا ...  وغريه واجلرائم املوهوب

  .superhuman)( أهنم أي العاديني البرش من مستوى أعىل دائام املوهوبون •

 املدرسة يف ذرعا يضيقون ما عادة املوهوبون  ويربز طبيعيا يكون قد بالرضورة ليس •
  .وتعليمهم تربيتهم عن املسئولون األشخاص حيال عدائية هاتاجتا وحيملون

 ذكائه يستخدم هو املوهوبون كل ليس ولكن األفكار هبذه يوصف نوع هناك •
 .األنظمة عىل باالحتجاج

 .العقلية الناحية من مستقرين غري يكونوا أن إىل يميلون املوهوبون •

 املتوحدون من كثري لكنو تعرف ال التوحد أسباب من وكثري املتوحدون عن نسمع •
 مستقر ولكنه عقليا مستقر غري املوهوب هذا أن فيظهر خطري جانب فالتوحد مبدعون
 بقدرات يتحدثون ألهنم خاطئ مفهوم هذا ولكن جمانني املبدعون نجد أحيانا عقليا
 .متاما مستقرون العقلية الناحية من فهم جدا عالية عقلية

 طوال ومتسقة واضحة سمة دائام وهي ستقرةوم ثابتة سمة إال هي ما املوهوبون •
 .املوهوب الشخص حياة مدار عىل أي العمرية الفرتات

 هي لذلك املوهبة هذه تنتحر ثم ومن عمره بداية يف موهوب الطفل نأ نسمع ما كثري •
  .مستمرة وليست ثابتة ليست فاملوهبة موهبته يف ينجو من وقليل خطر يف دائام

 يكذبون فاملوهوبون خاطئ تفسري هذا، جيد بشكل يشء كل يفعلون املوهوبون •
 .املجتمع يف جيد يفعلونه ما كل وليس

  .رشطا ليس، الذكاء اختبارات بنود عىل معني مستوى فوق نقاطا حيرزون دائام املوهوبون •

 ذوي من فاملوهوبون ،الوعي عدم عىل تدل، خاصة تربية إىل حيتاجون ال املوهوبون •
 تربية نريد موهوب الغري العادي االحتياجات ذوي من حوجأ اخلاصة االحتياجات

 .ةمباأل ينهض نأ نريده بل الكفاية حد املوهوب عطاءأ نريد ال ألننا للموهوبني خاصة
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 الذكاء مقاييس تقيسه ما هو والذكاء العايل، الذكاء البحث هذا يف املوهبة تعني

 من ).الثالثة الطبعة األطفال لذكاء وكسلر واختبار املعياري املتتابعة املصفوفات اختبار(
 من %)3( وهم ّحمدد إطار يف عقليا، املوهوبني )2002( جروان يصنف اإلحصائية الناحية
 من كل املوهوب الطفل الباحث ويعرف العقلية، قدراهتم يف القمة نقطة يف يقعون الذين
 أو ذكاء، معامل نقطة )115( حوايل املتوسط فوق معياري انحراف عىل احلصول استطاع

ُأممم مقياس( )95( املئني فوق يقع من كل ِ َ ُ.( 
 املوهوبني األطفال تعترب )1942( هولنجورث )1925( تريمان منها الدراسات من كثري

 مقياس مثال( فردي، ذكاء اختبار عىل وأعىل، ذكاء معامل نقطة )130( عىل احلاصلني هم
 & Silverman( سيلفرمانوكرينى صنف لقد ).الثةالث الطبعة -األطفال لذكاء وكسلر

Kearny, 1989(، فئات ثالث إىل الذكاء ّمعدل أساس عىل املوهبة )عالية بدرجة موهوب 
 بدرجة موهوب ،)130-139( متوسطة بدرجة موهوب ،+)140( الذكاء ّمعدل يكون
 ).200-140( ذكاء ّبمعدل خارق موهوب )أ2008( اخلليفة وأضاف ).129-115( مقبولة

 عىل اعتامدا ملستويات، املوهوبني الطلبة تصنيف عىل )Baska, 1983( باسكا واعتمدت
 التصنيف ّمعدالت ترتاوح الذكاء يف مثال األكاديمي واالستعداد الذكاء مقاييس يف أدائهم
 والرابع ،)136-145( والثالث ،)126-135( والثاين ،)115-125( بني )األدنى( األول

 املئوية النسبة أساسه تصنيف عىل ،)Freeman, 1991( فريامن واعتمد +).146( )األعىل(
 %)5-20( من متوسطة، درجة موهوبب %)1-5( من رفيعة، بدرجة موهوب %)1(أعىل

 بدرجة موهوبني %)0,1( أعىل ،)أ2008( اخلليفة وأضاف مقبولة، بدرجة موهوب
 ).2010( اخلليفة( جدا استثانية
 نقطة )100( قدره حسايب متوسط خالل من الذكاء قاييسم درجات عن التعبري يتم
 معامل هلم األفراد من %)(96 حوايل يكون وبالتقريب .درجة )15( معياري بانحراف

 املعاقني من )(70 من أقل ذكاء معامل هلم %)2( وحوايل ،)130و 70( بني يرتاوح ذكاء
 يف مسجل ذكاء معامل ىلأع وكان (130) من أكثر ذكاء معامل هلم %)(2 وحوايل ًعقليا
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 ذوي عدد إن ).Lynn,& Vanhanen, 2002( وفاهنانن لني نقطة )(200 حوايل العامل
 .القومي الذكاء ّمعدل عىل مركزية بصورة يعتمد الدول من دولة ّأي يف العالية القدرات

 اءذك ّمعدل فإن (100) الدول من دولة يف القومي الذكاء متوسط كان إذا املثال، سبيل عىل
 التي الدولة ويف .طفل )30000( ّكل وسط واحد لطفل بالتقريب يكون )(158 قدره
 ذكاء معامل له واحد طفل هناك بالتقريب يكون )115( الذكاء ّمعدل متوسط فيها يكون
 الذكاء متوسطات يف للفروق يكون وبذلك .طفل )(1000 كل وسط )(158 من أكثر

 تراوحت وقد .العالية القدرات ذوي دعد عىل كبري تأثري السكان وسط القومي
 67)( بني )Lynn, & Vanhanen, 2002( دراسة يف دولة )81( ذكاء معامالت متوسطات
 قدره ًارتباطا ووجدوا .جرنيتش بمعايري آسيا رشق يف (105)و الكربى الصحراء جنوب

 عامالتم بأن القول وجيب االقتصادية، والتنمية الفرد دخل ّومعدل الذكاء بني )0.70(
 بل النوعية، اجلودة من عالية بدرجة يتميز انجاز لتقديم كافية غري لوحدها القومي الذكاء
 واإلبداع الدؤوب الشاق العمل وقيم املثابرة من عالية درجات األمر يتطلب

)creativity( والتجديد )innovation.( اختبار درجات نموذج ّنقدم أن يمكننا وهنا 
ِإممم( ُ وات )9( ّالعمرية فئةلل بالنسبة )َ  ذكاء ّبمعدالت القومي الذكاء ّمعدالت ملقارنة سنّ

 أداء يف الكبرية املفارقات ملعرفة الدول، بعض يف )95 املئني( العالية القدرات ذوي
 )19 ،2015 الشاعر،( .املختلفة الدول يف األطفال

 
 بشكل تتم رئيسة، خطوات ست عىل ملتفوقنيوا املوهوبني حتديد عملية تشتمل

 منها خطوة كل وحتاول .السادسة وحتى األوىل اخلطوة من ًمتكامال ًكال وتعترب تتابعي،
 املناطق دعم يف هلا الرئيس اهلدف ويتمثل .خمتلفة وأنشطة موضوعات عىل الرتكيز
 وهنا، .نهاع الدفاع يمكن بحيث وشامل، دقيق بشكل اخلطوات هذه لتطبيق التعليمية

 صنع إىل وتؤدي وفعالة، منتظمة واملتفوقني املوهوبني حتديد عملية تكون أن من البد فإنه
 اخلطوات هذه من خطوة لكل توضيح يأيت وفيام .للطلبة مناسبة وتعليمية تربوية قرارات
 .الرئيسة الست
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 :اآلتية الفرعية باخلطوات القيام من البد فإنه املوهبة، عامل فهم زيادة من للتحقق 
(1) 

 املتعلمني بخدمة املهتمني األشخاص جمموعة بني من القرار صناع حتديد ينبغي حيث
 تربية ضمن فيها املرغوب واالجتاهات واملهارات باملعارف دهموتزوي واملتفوقني املوهوبني
 وأولياء املعلمني، أدوار تقدير ًأيضا ينبغي كام .وتعلمهم وتعليمهم واملتفوقني املوهوبني

 البارزين، املحيل املجتمع وأعضاء الرتبية، جملس وأعضاء الطلبة، ورفاق واملديرين، األمور،
 باملوهبة، وعيها لزيادة املجموعات هذه من جمموعة كل احتتاجه التي املعلومات ونوعية
 املؤهلني القرار صناع من جمموعة تكوين أجل من وذلك نحوها، إجيابية اجتاهات وتطوير
 وحاجاهتم ومصاحلهم قدراهتم عن والدفاع واملتفوقني املوهوبني الطلبة خلدمة ًفعال

 .وميوهلم واهتامماهتم

(2) 

 عامة، بصورة باملوهبة املرتبطة والعاطفية االجتامعية احلاجات من التأكد ينبغي حيث
 األمر يتطلب كام .أنفسهم واملتفوقني املوهوبني الطلبة بحاجات اإلملام مع جنب إىل ًجنبا

 واملوهوبني باملوهبة الكثريون يربطها التي الباطلة واملعتقدات باخلرافات اإلملام كذلك
 املتعلمني خصائص حول املناقشات باب فتح من البد فإنه وهنا، .واملتفوقني وبالتفوق
 خمتلفة ومشكالت النفيس القلق من أنامط حدوث تسبب ربام التي واملتفوقني، املوهوبني
 .املنزل داخل أو ذاهتا املدرسة داخل أو الدراسية احلجرة داخل

 تكون قد واملتفوقني املوهوبني الطلبة أن إىل اإلشارة من البد فإنه ذاته، الوقت ويف
 هذه لتحقيق خدمتهم عىل العمل الرضوري من وأنه خاصة، استثنائية حاجات هلم

 عن والتفوق املوهبة خصائص دراسة ثم بذلك، خاصة تربوية برامج ضمن احلاجات
 املوهوبني سامت وحتديد مراجعة أجل من وذلك والتفوق، املوهبة دراسة نموذج طريق
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  .اليومية احلياة يف أو املدرسة يف تواجههم التي الصعوبات أو والعقبات وصفاهتم واملتفوقني
 )50 ،2010سعادة،(

(3) 

 تلك فحص رضورة مع التعليمية، واملصادر الوسائل توفر مدى حتديد ينبغي حيث
 ذلك بعد ويأيت .ًمستقبال احلسبان يف أخذها سيتم التي والربامج ارهااختي تم التي الربامج
 .العاديني الطلبة مقررات عن ختتلف التي الدراسية املقررات من متنوعة خيارات تطوير
 .املحيل باملجتمع الوثيقة العالقة ذات اإلثرائية باألنشطة نفسه الوقت يف ومتتاز
(4) 

 مجع طريق عن ًسنويا واملتفوقني املوهوبني الطلبة أمور أولياء إبالغ هنا يتم حيث
 إلصدار التخطيط عند وبخاصة الصلة، ذات املعايري أو التدقيق قائمة أو املعلومات
 حتديد عملية عن مفيدة معلومات األمور أولياء يسمع عندما والسيام مهمة، قرارات
 هلذه الطالبية اخلدمات بربامج للبدء النهائي التخطيط يتم عندما أو واملتفوقني املوهوبني

 املتعلقة املعلومات يف لالشرتاك متنوعة نامذج تطوير ينبغي كام .الطلبة من املتميزة الفئة
 أعضاء لقاءات عىل تشتمل بحيث املتفوقني، وبرامج والتفوق املوهوبني وبرامج باملوهبة
 وتغطية العالقة، ذات الرتبوية واملؤمترات واملعلمني، اآلباء واجتامعات التدريس، هيئة

 والتفوق، املوهبة يف املتخصصة االنرتنت مواقع إىل والدخول لألنشطة، اإلعالم وسائل
 .الرضورية املعلومات تقديم يف املدارس مكتبات ومسامهة

 يف واملديرين علمنيامل مشاركة رضورة عىل والتفوق باملوهبة املهتمني معظم ويركز
 بعيدة خطة وتصميم واملتفوقني، املوهوبني عن الكشف لعملية املطلوبة األوقات حتديد
 واقرتاح املثال، سبيل عىل القادمة الثالث السنوات خالل واملوهوبني املوهبة عن املدى
 ذكرها السابق االتصال نامذج استخدام يتم بحيث اخلطة، هلذه دقيقة تقويم وسيلة
 من للتأكد وذلك التنفيذ، فرتة هناية عند الصلة ذات واملعايري التدقيق وقوائم الحظةكامل

 ظهرت، التي العقبات أو الصعوبات أو الضعف وجوانب حصلت التي القوة نقاط
 .الضعف نقاط أو السلبيات تلك ومعاجلة اإلجيابيات هذه دعم أجل من وذلك
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 :باآليت القيام من البد فإنه اخلطوة، هذه نجاح من وللتحقق
(1)

 

 وذلك ًحمليا، املتبعة أو املحلية اإلجراءات حول للمعلومات دليل تطوير ينبغي حيث
 واملعايري املعلومات، تلك رسد عملية عىل تشتمل والتي واملتفوقني، املوهوبني عن للكشف

 بشأهنا، املتخذة والقرارات لتنفيذها، املطلوب والوقت تدعمها، التي واألدلة املستخدمة،
 هذه توزيع ذلك يتبع أن عىل فيها، املشاركني بعض من تقديمها تم التي واالعرتاضات

 يبادروا أن هلم يمكن الذين من العالقة ذات واجلهات األفراد مجيع إىل ورشحها املعلومات
 برامج عىل واملرشفني واألقران األمور وأولياء املعلمني من والسيام تطويرية، باقرتاحات
 ومديري املدارس ومديري النفسيني واملرشدين أنفسهم املتعلمني ومع واملتفوقني، املوهوبني
 املوهوبني الطلبة يعمج مشاركة باحلسبان األخذ من البد فإنه وهنا، .التعليمية املناطق

 سلوكهم، وأنامط التحصييل، مستواهم عن النظر برصف العملية، هذه يف واملتفوقني
 .هبا يمتازون التي التفوق وجماالت الثقافية، وخلفياهتم

(2) 

 تيال واإلنجاز السلوك أنامط عن الكشف عىل املعلمني مجيع تدريب هنا ينبغي حيث
 والتفوق واملوهوبني املوهبة عىل الدراسية احلجرة داخل أدلة متثل والتي الطلبة، هبا يقوم

 املعلومات عرض عملية يف دورهم طبيعة عن ًأيضا األمور ألولياء التوضيح مع .واملتفوقني
 املوهوبني لربامج أبنائهم برتشيح املشاركة إىل ودعوهتم واملتفوقني، باملوهوبني اخلاصة

 املوهوبني خصائص من أكثر أو خاصية إىل املنزل داخل ترصفاهتم أشارت إذا تفوقنيوامل
 جانب من واملتفوقني املوهوبني حتديد عملية توضيح رضورة مع صفاهتم، أو واملتفوقني

 املوهوبني عن للكشف الغربلة أسلوب فاعلية من يزيد مما كذلك، الطلبة هؤالء أقران
 .ةمتعدد مصادر من واملتفوقني
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(3) 

 عىل وعرضها عليها احلصول تم التي املعلومات مجيع أن من التأكد ينبغي حيث
 أولياء إىل وصلت قد واملتفوقني والتفوق واملوهوبني املوهبة جمال يف واملتخصصني املعلمني
 النامذج تعبئة عىل تشجيعهم مع هنا،يفهمو التي وباللغة األصلية، لغاهتم كانت مهام األمور
 أنه وإبالغهم أطفاهلم، عىل تنطبق قد والتي واملتفوقني، املوهوبني األطفال عن اخلاصة
 بأساليب العالقة ذات باملعلومات واملتفوقني املوهوبني بربامج املهتمني تزويد بإمكاهنم
 االنرتنت، شبكة عرب اإللكرتوين والربيد العادي، الربيد طريق عن أخرى شتى وطرق
 من املوهوب التلميذ كان إذا مرتمجني وجود مع املنزلية، والزيارات املقابالت خالل ومن

 الوقت يف املعلمون يقوم كام املدارس، يف السائدة األم لغة غري لغة تتكلم عرقية أقليات
 االتصال بوسائل أبنائهم عن اجلديدة باملعلومات بأول ًأوال األمور أولياء بإبالغ نفسه

 .وبناهتم بأبنائهم اخلاصة اجلديدة التطورات بكل علم عىل يكونوا حتى املختلفة، والتواصل
 )53 ،2010 سعادة،(

 

 :اآليت يف تتمثل مهمة فرعية خطوات بواسطة ذلك ويتم
 للطلبة لثقافيةوا العرقية اخللفيات تنوعت مهام العدالة تطبيق عىل التأكيد (1)
 يمكن التي الغربلة أو التصفية أدوات اختيار طريق عن ذلك ويتم :واملتفوقني املوهوبني
 املوهوبني الطلبة ذوي من وتقاليدهم وعاداهتم السكان طبيعة مراعاة مع بنجاح تطبيقها

 املوهوبني الطلبة بني التصفية ألدوات األويل التطبيق بعد اتضح وإذا .واملتفوقني
 األقليات عن حقيقية غري أو مرغوبة غري نتائج أفرزت أهنا أو مالئمة غري بأهنا تفوقنيوامل

 أخرى أدوات اختيار عىل برسعة العمل فاألفضل اخلاصة، السكان طبيعة عن أو العرقية
 تشمل ال بحيث االختبار، عدالة من التحقيق من البد فإنه وهنا، .السكان هؤالء تناسب
 اخللفيات من اخلايل االختبار يسمى ما ضمن األقليات طلبة حياة عن ةغريب ًأمورا فقراته
 مناطق قاطني من الطلبة ويكون املدن حياة يعكس ال أنه أي Culture Free Test الثقافية

 الطبقة من االختبار يستهدفهم الذين والطلبة الغنية الطبقة حياة يعكس أو األرياف،
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 أهل حياة االختبار ويعكس بحرية ساحلية نطقةم يف يعيشون الطلبة أن أو الفقرية،
 .الزراعية املناطق أو الغابات
 املعلمني من جمموعة تزويد من واملتفوقني املوهوبني برامج عىل يقوم ممن يفوت وال

 املرتبطة السلوك وأنامط الثقافية واملعايري املوهبة عن الكاملة باخللفية املتخصصني
 املواد مراجعة من البد فإنه املطاف، هناية ويف .واملتفوقني نيللموهوب االستثنائية بالقدرات

 وذلك التخصص، عالية جلنة جانب من الغربلة أو التصفية بعملية اخلاصة واإلجراءات
 من الطلبة أو العرقيات ضد حتيزها وعدم واملتفوقني املوهوبني اختبارات عدالة من للتأكد
 .الفقرية االقتصادية أو االجتامعية ملستوياتا أو الدينية أو الثقافية اخللفيات ذوي

 أي استثناء وعدم الطلبة، مجيع الغربلة أو التصفية عملية تشتمل أن رضورة (2)
 االتفاق تم التي التخصصية التصفية أدوات تطبيق عىل العمل يتطلب وهذا :منهم واحد
 بل واألقران، واملعلمني األمور أولياء يرشحهم الذين أولئك مجيع تشمل بحيث عليها،
 .الطلبة من ًأيضا أنفسهم يرشحون ومن

 التعليمية املنطقة إىل ًحديثا انتقلوا الذين الطلبة بأن التأكد ينبغي أخرى، جهة ومن
 عليهم الغربلة أو التصفية أدوات لتطبيق الكاملة الفرصة كذلك لدهيم هبا، التحقوا التي

 .بينهم من واملتفوقني املوهوبني الختيار
 حيث :واملتفوقني املوهوبني اختيار أدوات تطبيق عملية لضبط معايري وضع (3)

 أدوات تطبيق إجراءات ضبط طريقها عن يتم التي الدقيقة املعايري من جمموعة وضع جيب
 نتائج عىل للحصول وذلك واملتفوقني، للموهوبني النهائي لالختبار التصفية أو الغربلة
 .دقة أو صحة وأكثر موضوعية أكثر

 )54 ،2010 سعادة،(

 

 :اآليت يف تتمثل فرعية خطوات أربع عىل الرئيسية اخلطوة هذه وتشتمل 
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(1) 

 بكل املتعلقة البيانات جلمع تخدامهااس سيتم التي التقييم أدوات حتديد ينبغي حيث
 املتفوق أو املوهوب بالطالب الصلة ذات األدلة بطبيعة اخلاصة األربعة املجاالت من جمال

 تم الذي واإلنجاز الدافعية فيها بام واخلصائص، السلوك، وأنامط والتحصيل، كالقدرات،
 النوعية األساليب استخدام يف التوازن من نوع إجياد عىل االتفاق األمر يتطلب كام .حتقيقه

 أو املقالية بأنواعها كاالختبارات الكمية األساليب وبني واملالحظة، واملقابلة كاالستبانة
 أو معايري لوجود والقوي الواضح الدليل توفر مع التدقيق، وقوائم املعيارية أو املوضوعية
 هذه مهام ضمن تقع التي العادية غري اإلنجازات أو التميز بحاالت خاصة ِحمكات
  .األدوات

(2) 

 توثيق طريقها عن يمكن التي البرشية املصادر خمتلف استخدام هو هنا فاملطلوب
 املوهبة وجماالت واإلبداعية والقيادية األكاديمية القوة نقاط عىل تؤكد التي األدلة

 وكذلك والتفوق، للموهبة املؤيدين أو واملنارصين علمنيوامل األمور أولياء مثل والتفوق،
 نقاط إىل النظر رضورة مع أنفسهم، عن ألنفسهم الطلبة توثيق وحتى واملديرين، األقران،
 أو اإلبداعية املنتجات إىل تشري التي السلوك وأنامط اخلصائص ضوء يف للطالب القوة
 املوهوبني للطلبة املتعددة القوة نقاط تسجيل من ًأيضا والبد .استثنائي بشكل املتميزة

 لعمليات ًجتنبا وذلك هلم، املناسبة الربامج خليارات خطة حتديد يف الرغبة عند واملتفوقني
 .املتنوعة األنشطة تنفيذ أثناء آلخر وقت من يظهر قد الذي الزائد واجلهد والتكرار امللل
(3) 

 واحلالية السابقة الوجدانية أو العاطفية االهتاممات إىل التعرف رضورة ينبغي حيث
 استبانة تعبئة طريق عن وذلك متنوعة، مصادر عىل باالعتامد واملتفوقني، املوهوبني للطلبة
 والربامج باألندية قائمة تسجيل وجوب إىل إضافة املعلومات، هذه مثل جلمع خاصة
 .واملتفوقني باملوهوبني اخلاصة االهتاممات إىل تشري التي املنهجية غري نشطةواأل اإلثرائية
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(4) 

 مرت التي السابقة اخلربات حول الوالدين من معلومات طلب الرضوري من حيث
 أو املوهوب للطالب فيها املرغوب واالجتاهات واملهارات املعارف عىل وأثرت العائلة هبا

 السابقني املعلمني من احلصول كذلك الواجب من يبقى نفسه، الوقت ويف .املتفوق
 هذا هبا يقوم كان التي الصفية واألنشطة الصفي التفاعل عن معلومات عىل للطالب
 اخلطة يف تفيد ألهنا واهتامماته، وتكيفه واستعداداته قدراته مدى توضح والتي الطالب،

 من نفسه الوقت يف البد فإنه ًوأخريا، .متفوق أو موهوب كطالب له املقرتحة ويةالرتب
 واألمور عنده القوة ونقاط باهتامماته وربطها له السابقة اخلربات بتفسري للطالب السامح
 توثيقها أو تسجيلها يتم دقيقة مقابلة خالل من وذلك التعليمية، الناحية من لديه املفضلة

 بخربات مروره خالل من لديه حيدث الذي التطور مدى تتبع يف ًالحقا منها لالستفادة
 .متنوعة تعلمية

 

 :اآليت يف تتمثل مهمة فرعية خطوات أربع الرئيسية اخلطوة هذه وتتضمن
(1) 

 املوهوبني ومعلم العادي، الصف معلم رأسهم عىل أعضاء عدة من الفريق هذا ويتألف
 املهتمني، األمور أولياء من وعدد املدرسة، يف النفيس واملرشد املدرسة، ومدير واملتفوقني،

 الذي املتفوقني أو املوهوبني الطلبة من طالب كل بملف الفريق هذا تزويد يتم أن عىل
 والتحصيل ذكاءال يف متميزة قدرة الطالب هذا لدى أن تثبت التي األدلة عىل يشتمل
 وحتديد اإلجراءات وضع ذلك ويعقب .املتميز واألداء اإلجيابية السلوك وأنامط املرتفع،
 أن عىل الفريق، ذلك أعضاء بني هبا القيام املفروض الرسية الدقيقة واالتفاقات األوقات

 فالكش أو واملتفوقني املوهوبني لتحديد مراجعة فريق املطاف هناية يف الفريق هذا يكون
 .بأولً أوال عنهم
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(2) 

 للطلبة اخلدمات لتقديم كأساس املتوفرة األكاديمية الربامج استعامل يمكن حيث
 تعديل عملية يف اإلبداع طريق عن ذلك ويكون املستطاع، قدر واملتفوقني املوهوبني

 املرغوب التعليمية التعلمية والبيئة املطلوبة التعليم وطرائق املقرر املدريس املنهج حمتوى
 بالوسائل التوصية مع ومطالبهم، واملتفوقني املوهوبني حاجات تلبي كي وذلك فيها،

 ًوأخريا وإبداعاهتم، أبنائهم قدرات تطوير يف يساعد كي األمور ألولياء املفيدة واألساليب
 .عليها واملتفق املرجوة األهداف لتحقيق واقعي زمني جدول وضع
(3) 

 إبالغهم فيها ويتم الطلبة، أمور أولياء إىل إرساهلا يتم خاصة رسالة إعداد فاملطلوب
 من جمموعة مع واملتفوقني، املوهوبني الطلبة قائمة ضمن أطفاهلم اختيار بقرار ًرسميا

 .ًمستقبال حتقيقها عىل العمل يتم دقيقة تربوية خطة ضمن التوصيات
 تسجيلها يتم أن ينبغي التي والبيانات املعلومات إعداد الغالب، يف ذلك ويعقب

 الرجوع اجلدد للمعلمني يمكن بحيث املتفوق، أو املوهوب للطالب الدائم امللف ضمن
 التي املبكرة والتدخالت واحتياجاته الطالب عن فكرة أخذ أجل من لدراستها إليها
 إعداد ينبغي فإنه نفسه، الوقت ويف .أجله من تسجيلها تم التي والتوصيات معه، تحصل

 املوهوب، الطالب مع يتعامل الذي الصف بمعلم اخلاصة االتصاالت ونامذج املعلومات
 وأولياء املعلم من وموافقة وبدعم الدراسية احلجرة داخل التوصيات تنفيذ يمكن بحيث
 أبناء من عنه املدافعني ومن جهة، من والتفوق وهبةامل علم يف واملتخصصني األمور
 .ثانية جهة من املحيل املجتمع

(4) 

 األمور أولياء طلب إمكانية عن ًكتابيا الوصف بعملية القيام هنا األمر يتطلب حيث
 التوصيات تطبيق أو قني،واملتفو املوهوبني بتحديد املتعلقة القرارات حول مناقشة إجراء
 كام واملتفوقني، املوهوبني عن الكشف عمليات مراجعة فريق جانب من اقرتاحها تم التي
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 واملتفوقني، املوهوبني حتديد عملية فيها متت التي للطريقة ًخطيا الوصف ًأيضا ينبغي
 صيةتو أو القرارات من ًقرارا وختص حوهلا، مناقشة يطلب أن للمعلم املمكن من والتي
 .ًسابقا املتخذة التوصيات من

 قد الذي املتفوق أو املوهوب للطالب كذلك رضورية الكتايب الوصف عملية وتبقى
 ويف .الشأن هبذا املتخذة والعمليات واخلدمات القرارات مناقشة إمكانية عن يسأل

 دحتدي ثم الطالب، ملف يف ونتائجها مناقشات من جرى ما توثيق من البد فإنه النهاية،
 وتسجيل واملتفوقني املوهوبني مهام تسهيل مسؤولية يتحمل أن املفروض الشخص
 متت التي املناقشات فعالية تقييم عىل القدرة لديه والذي عنهم، الكشف عمليات وتوثيق
 املقرتحات أو التعديالت حتديد مع ًمستقبال، بإجرائها التوصية أجل من وذلك قبل، من
  .وفاعلية إجيابية أكثر جتعلها التي

 

 أو واملتفوقني املوهوبني حتديد خطوات من األخرية اخلطوة هذه حتقيق ويمكن
 :مها فرعيتني خطوتني طريق عن إليهم التعرف أو عنهم الكشف

(1) 

 من واملتهمني النفيس واملرشد َاألمر وويل واملعلم الطالب جعل طريق عن وذلك
 واملصادر وبالوسائل ناحية، من املناسبة التدريس بطرق تامة معرفة عىل املحيل املجتمع
 .أخرى ناحية من واملتفوقني املوهوبني عن الكشف عملية لنجاح املتوفرة التعليمية

(2) 

 املوهوبني أمور أولياء بني اللقاءات أو املؤمترات عقد بمكان يةاألمه من يصبح وهنا
 األطفال مع اتبعت التي النفيس اإلرشاد طرق مراجعة مع ككل، أنفسهم والطلبة واملتفوقني
 وويل واملعلم الطالب يكون أن البد وهنا .عليها واحلكم وتقييمها واملتفوقني املوهوبني

 عىل واملتفوقني املوهوبني عن الكشف بعملية نيواملهتم وغريهم الصف ومعلم األمر
 وأن وحتديدهم، واملتفوقني باملوهوبني للتعريف العامة اخلطة مراجعة بعملية تامة دراية
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 واملتفوقني املوهوبني للطلبة والسيام املدى بعيدة أهداف لوضع مساعد خري مجيعها تكون
 .واألشكال األبعاد خمتلفة اإلغناء أو الترسيع عملية تطبيق إىل حيتاجون الذين

 )95 ،2010 سعادة،(

(*) 
 الكثري عىل تنطوي معقدة عملية املوهوبني األطفال وتشخيص قياس عملية تعترب

 األطفال وتشخيص قياس أدوات من أداة من أكثر استخدام تتطلب والتي اإلجراءات من
 تعدد إىل املوهوبني األطفال وتشخيص اسقي عملية تعقد يف السبب ويعود املوهوبني
 املوهوب، الطفل تعريف يف إليها أشري والتي املوهوب الطفل مفهوم أبعاد أو مكونات
 واملهارات التحصيلية، والقدرة اإلبداعية، والقدرة العقلية، القدرة األبعاد هذه وتتضمن
  .والعقلية الشخصية والسامت اخلاصة، واملواهب

 االعتامد إىل بعضهم يميل فبينام ؛ املوهبة وحتديد قياس كيفية يف الباحثون وخيتلف
 التحصيل أو املقننة، اخلاصة القدرات اختبارات أو واملقننة، الفردية الذكاء اختبارات عىل

 السابق اإلنتاج ودراسة املعلمني تقديرات عىل يؤكد اآلخر البعض فإن األكاديمي،
 ييل وفيام املوهبة لتحديد مصدر من أكثر عىل االعتامدب أو الوالدين، آراء عىل واالعتامد

  .األبعاد تلك ملقاييس موجز رشح
 

 للمفحوص، العامة العقلية القدرة )وكسلر( مقياس أو )بينيه - ستانفورد( مقاييس حتدد
 موقع حتديد يف االختبارات هذه مثل قيمة دووتب الذكاء، بنسبة عادة عنها يعرب والتي

 زادت إذا موهوبا الطفل ويعترب العقلية، للقدرة الطبيعي التوزيع منحنى عىل املفحوص
 تقنني و تطوير تم أنه بالذكر اجلدير ومن املتوسط، فوق معياريني انحرافني عن ذكائه نسبة

 ).وكسلر( ومقياس ،)بينيه ستانفورد( كمقياس األردن يف العامة القدرة مقاييس بعض

                                                
  .واالجتامعية النفسية احلاجات كتاب من  )*(
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 )K-ABC( لألطفال )كوفامن( تقييم بطارية األخرى الفردية الذكاء اختبارات ومن
 عدة من االختبارات هذه وتتكون )MSCA( األطفال قدرات لتقييم )مكارثي( ومقاييس
 وتقيس .الذاكرة وقوة واملجردة والعددية اللفظية املحاكامت عادة تشمل فرعية مقاييس
 يف كلية ذكاء نسبة بداللة وذلك )g( العام بالعامل عنها يعرب التي العامة العقلية القدرة
 .االختبارات بعض يف وأدائية لفظية ذكاء نسب إىل باإلضافة الفردية، االختبارات مجيع

-1 

 احلكومة قامت فقد .بينيه ألفرد قبل من 1905 عام يف ذكاء اختبار أول ابتكر
 أكثر الطالب من أي حتديد يف للمساعدة )بينيه ألفرد( النفس بعامل باالستعانة الفرنسية
 مجيع التحاق تتطلب قوانني احلكومية أقرت إذ املدرسة يف للصعوبات للتعرض احتاملية
 الذين األطفال لتحديد طريقة إجياد الرضوري من كان هلذا باملدارس، الفرنسيني األطفال

  .املتخصصني مساعدة سيحتاجون
 من عدد بتطوير )سيمون تيودور( وزميله )بينيه ألفرد( قام املهمة، هبذه وللقيام

 حل مهارات الذاكرة، االنتباه، :مثل املدرسة يف تعليمها يتم مل أمور عىل تركز التي األسئلة
 .الدرايس للنجاح مؤرش كأفضل تعترب أهيا )بينيه( حدد األسئلة هذه وباستخدام .املشكلة
 متقدمة تعترب التي األسئلة هذه عىل اإلجابة عىل قادرين األطفال بعض أن )بينيه( أدرك
 بينام عام، بشكل األسئلة هذه عىل اإلجابة عىل القادرين سنا األكرب األطفال من أكثر جدا

 التي األسئلة عىل فقط اإلجابة عىل والقادرون العمر بنفس هم الذين اآلخرين األطفال
 عىل )بينيه( اعتمد هنا ومن .نموذجي بشكل عنها اإلجابة سنا األصغر الاألطف يستطيع

 القدرات عىل يعتمد للذكاء قياس وهو العقيل، العمر مفهوم اقرتح إذ املالحظة، هذه
  .معني بعمر األطفال من ملجموعة املتوسطة
 أسئلة عن اإلجابة سنوات ست عمره طفل يستطيع ال عندما :املثال سبيل عىل
 من السادسة ذي للطفل العقيل العمر فإن عنها اإلجابة العمر من بالثالثة طفل عيستطي
  .الزمني العمر عىل العقيل العمر يقسم IQ الذكاء حاصل والستخراج ).3( يساوي العمر
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 )IQ( الذكاء بحاصل عرف مفردا عددا للذكاء )بينيه ستانفورد( اختبار استخدم
 العمر تقسيم طريق عن الدرجات حسبت وقد .االختبار يف الشخص درجات لتمثيل
  .الزمني العمر عىل لالختبار للمتقدم العقيل

 chronological age  الزمني العمر = الذكاء حاصل  mental age  العقيل العمر
IQ = 

 عليه تبنى الذي األساس وهو ذكاء اختبار أول بينيه سايمون مقياس يعترب بالتايل
 السيكومرتية أدواته أن نفسه )بينيه( يصدق مل ذلك ومع .حاليا خدمةاملست الذكاء اختبارات
  ).KAMIN, 1995( .فطري دائم فردي ذكاء مستوى لقياس تستخدم أن يمكن

 حيدده أن من أوسع هو الذكاء أن مقرتحا اختبار أي حمددات عىل )بينيه( شدد لقد
 الزمن عرب ويتغري العوامل، من بالعديد يتأثر الذكاء أن عىل أرص إذ )مفرد عدد( مفهوم
  )SIEGLER, 1992( .متشاهبة خلفيات ذوي األطفال بني فقط يقارن أن ويمكن
 )تريمان لويس( تبنى إذ األمريكيني العلامء اهتامم )بينيه سايمون( مقياس أثار وقد

 من عينة باستخدام القياس ووحد األصيل االختبار )ستانفورد( جامعة يف النفس عامل
  .األمريكيني املشاركني
 مقياس عليها بني التي األساسية واملبادئ العقيل العمر مفهوم عىل )تريمان( حافظ وقد

  .بينيه
 اختبار غرار عىل بينيه ستانفورد بمقياس وسمي 1916 عام املعدل االختبار نرش وقد

 عتمدامل املقياس برسعة أصبح ثم العرشين القرن بداية يف فرنسا يف املطور للذكاء بينيه
  الكرس إلزالة بامئة الذكاء حاصل بمضاعفة تريمان قام .املتحدة الواليات يف املستخدم

 الزمني العمر = الذكاء حاصل mental age  العقيل العمر
× 100 

 
 100 × 

chronological age 
IQ = 

 



 45  
 

 

 عىل حيصل0.50 × 100 العقيل عمره كان إذا العمر من بالسادسة طفل أن أي
 يعترب .115 – 85 بني ذكاء حاصل ذوي األفراد أغلبية أن إال )0.50( يساوي اءذك حاصل
  .النفس وعلامء الباحثني بني للنزاع مثري الذكاء قياس موضوع
 .عام 100 من تقرتب مدة عرب تغريات لعدة )بينيه ستانفورد( مقياس خضع لقد

 اختبارات من ديدالع من واحدا )L M S B( نموذج )بينيه ستانفورد( مقياس يعترب
 للذكاء خمتلفان مقياسان يستخدم ما وغالبا .املوهبة تطور مركز يف املستخدمة الذكاء

 سقف تعدوا الذين األطفال ذكاء لقياس دائم كاختبار )L M S B( مقياس ويستخدم
 حني يف ).WISC 111( الثالثة الطبعة لألطفال )وكسلر( مثل مقياس من أكثر يف %)99(

 اختبارا يعترب مازال )L M S B( مقياس أن إال حديث مقياس )وكسلر( اختبار يعترب
 .2002 )رفرسايد( كتالوج يف إدراجه ليتم يكن مل وإال املفعول ساري

 لتقييم استخدامه يمكن حيث لألطفال مناسبا اختبارا بينيه ستانفورد مقياس يعترب
  .البالغني عند اإلدراكية دراتالق لتقييم مناسب أنه كام واملوهبة العقيل التخلف مستويات

 لتعريف املختار االختبار طبعاته، بكل للذكاء )بينيه ستانفورد( مقياس ويبقى
 رون و ساتلر، جريوم باييل، نانيس مثل معروفني علامء قبل من املوهوبني األطفال

 85-2 عمر بني لألفراد الذكاء مستويات لقياس ويستخدم .1986 عام حتى مارتنسون
 متامثلة، مفردات تشمل اختبارات مستخدما عام ذكاء كاختبار بدأ 1986 عام فيف .سنة

 كام القواعد مثل األلعاب مأخذ تأخذ وهي لفظية، غري عمرية معايري لفظية، عمرية معايري
 )Becker, 2003( .ويدوية ملونة فنية أعامل إىل باإلضافة ألعابا تشمل

 )C- H - C( Cattell – Horn – Caroll رأفكا عىل )بينيه ستانفورد( مقياس واعتمد
 ).Johnson & D'Amato, 2004( .التأميل األداء نظرية وهي

 لتقييم ويستخدم )اإلدراكية( التأملية والقدرات الذكاء تقييم إىل االختبار هذا هيدف
 عن عبارة التقييم وأداة .اإلبداع برامج يف األطفال إلدراج وكذلك التعلم صعوبات
 )مقدمات أو وقائع من االستنتاج( املرن التفكري املعرفة، تقيس اختبارات ويحتت بطارية
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 ستانفورد( مقياس يساعد كام .الذاكرة وعمل املرئي، املكاين التحليل الكمي، والتفكري
 العيادي،العصبي، التقييم يف استخدامه يمكن كام التطورية الصعوبات لتشخيص )بينيه
 األمن اخلاص، التعليم لالستبدال النفيس التعليمي التقييم تعمليا املبكرة، الطفولة تقييم

 ،)اجلديل الكالم سياق أو اجلدلية البيئات( العامل، تعويضات تقييم للبالغني، االجتامعي
 IEPs , ITSPs مثل السياسات تزويد إىل باإلضافة واالستعداد القدرات حول األبحاث

  .للبالغني عصبية النفس واملعاجلة اعيالصن االختيار الوظيفة، تقييم باملعلومات،
 ذكاء اختبار أول وهو االختبار هلذا عديدة مراجعات هناك كانت 1986 عام ومنذ

 حاصل فكرة استخدم أمريكي اختبار أول يعترب كام .إدارية تسجيل بإجراءات ليزود ينرش
 Swerdlik & Tyburn، (Laurent ،(1992 .اخلامسة طبعته يف حاليا وهو )IQ( الذكاء

 أكثر العاب عىل باشتامهلا وتتميز حاليا مستخدمة طبعة أحدث اخلامسة الطبعة تعترب
 اختبارات )10( اخلامسة الطبعة حتتوي .ملونة يدوية أعامل وجود مع السابقة الطبعات من

 االكتشاف اختبارات تشمل التي األول الكتاب بامدة االختبار عملية تبدأ حيث فرعية
 أما .التقريبية القدرة مستوى أو العمر عىل اعتامدا البداية نقاط حتديد مت وقد .الفرعية
 اللفظي غري املرن االستنتاج حيدد حيث لفظية غري اختبارات ويشمل الثاين الكتاب
 قياس ويتم .اللفظية املعرفة عىل الثالث الكتاب ويركز .املناسب الصعوبة مستوى

 الثاين الكتاب من كل بنود يف لفظية غري )4( و فظيةل )4( وهي الباقية النامئية االختبارات
  .)Roid, 2006( .دقائق )5( تقريبا فرعي اختبار كل يأخذ إذ والثالث

 SB5 Scoring Pro باستخدام أو يدويا إما طبعة أحدث يف النقاط تسجيل ويتم
 لعوامل الربنامج هذا ويسمح ).Windows( النوافذ عىل يعتمد برنامج عن عبارة وهو
 :تشمل النقاط تسجيل يف للمساعدة عدة

 .النقاط تسجيل ويف التحويل يف التناغم  - أ  
 .املوسع النقاط تسجيل تعزيز   -ب
 .جرافيكي تقرير  -ج
 )Roid, 2006( .قصري قصيص تلخيص  -د
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 وتشمل املعقدة املعايري من أنواع )4( لتشكل العرشة الفرعية االختبارات دجمت وقد
 اختبار دمج تم كام .الكامل واملعيار االختزال، املسلكية، الفهرسة، عامل املعايري هذه
 )5( عىل املسلكية معيار ويعتمد .الفهرسة عامل معيار لتشكيل لفظي غري آخر مع لفظي

 لالكتشاف الفرعيان االختباران ويندمج .لفظية غري اختبارات )5( و لفظية اختبارات
 ).الذكاء حلاصل املختزلة البطارية( )AB IQ( املختزلة الذكاء حاصل بطارية لتشكيل

)Roid, 2006( 
 :عىل احتوائه )بينيه ستانفورد( ملقياس اخلامسة الطبعة مزايا منو
  .لفظي غري وآخر لفظي اختبار •
 .عام مركب درجة •
 .عدة عوامل مواضيع •
 .للمقياس السابقة الطبعات مع االستمرارية عىل للحصول مشرتكة مواد •
 .فوق وما سنة 85 إىل نيسنت من العمر يغطى •
 .أداء أقىص لتقييم يسمح والذي احلساسية تغري موضوع •
 .باجتاهات حامل شكل •
 .حساب مقياس •
 .سهلة وإدارة الستخدام وحوافز مثريات •
 .العوامل جلميع اللفظي وغري اللفظي للمحتوى متساو ميزان •
 .لفظي غري ذكاء حاصل •
 .األخرى االختبارات مع سهلة ملقارنة سمحي مما املركبة للمقادير )15( = معياري انحراف •
 .الفرعية لالختبارات )SD( = )3( معياري وانحراف )M( = )10( متوسط •
 .املفحوصني لدى باإلحباط الشعور وتقليل الوقت لتوفري مهيأة اختبارات استخدامه •
 االختبارات وختطيط املواضيع لتطور كدليل وواضح حمدد نظري لنظام استخدامه •

 .نموذجي تسلسل خالل نم الفرعية
 .املحددة النهايات ذات البنود توسيع •
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 .اإلدراك يف صعوبة أو تأخر من يعانون الذين لألفراد السابق التعريف باستخدام السامح •
 .والبالغني املراهقني عند املوهبة لقياس العالية النهايات ذات البنود يف التوسع •

)Becker, 2003( 
 للقدرة لينون أوتس( باختبار بينيه مقياس ستبدالا األخرية السنوات يف تم وقد
  .نيويورك يف واملتفوقني املوهوبني برامج يف الطالب لتقيم )Olsat( )الدراسية

 
 .األقل عىل أجيال لثالثة واإلدراكية العقلية االختبار درجات يف االرتفاع هو

(Herrnstein & Murray). 
 الزمن مرور مع عليه احلصول تم عال ذكاء حلاصل ةقوي نتائج )فلني تأثري( ويصف 
 ,Flynn, 1984, 1987, 1994( .1984 عام ابتدائيا املذكورة االستنتاجات عىل بناء واألمم

1999(  
 سنة لكل نقطة %)3( حوايل الذكاء حاصل الختبارات بالنسبة الزيادة معدل يصل

 الزمن عرب بصعوبة تتطابق بحيث )سنوات عرش لكل ذكاء حاصل نقاط ثالث أو(
 حول نتائجه تطبق أن واضح بشكل فلني ويتأمل ).Flynn, 1999( األعامر لكل وتتشابه
 الدرجات، توزيع جدول أجزاء كل يف الدرجات عىل الزمن مرور مع الذكاء حاصل تزايد
 تأثريه استخدام )فلني( ويؤيد .االرتفاع شديد املستوى إىل االنخفاض شديد املستوى من

 لنتائج املصححة املقاييس لتعميم الدراسات من واسعة جمموعة من اشتقاقه مت الذي
 التنبؤ من أكثر أخطاء عىل املقاييس هذه احتواء احتاملية من بالرغم الفردي االختبار
 تأثري أن النفسية البحثية للبيانات 2007 عام يناير شهر يف عقد الذي اختباره يقرتح .الذكاء

 الدعم بعض وهناك ؛ القدرة مستويات لكل كاف بشكل مهاستخدا يتم مل )فلني(
 صعوبات من يعانون الذين :املثال سبيل عىل( املتدنية القدرة ذوي لألفراد ملصداقيته

 األفراد مع ملصداقيته مادي دليل أي هناك ليس ولكن )العقلية القدرة يف نقص أو التعلم،
 للحد فلني تأثري ذكرها تم التي األدلة موتدع .عقليا املوهوبني باألخص العالية القدرة ذو

 مع الذكاء حاصل يف زيادة مع املتوسط احلد إىل باإلضافة العقيل التخلف من املعتدل



 49  
 

 

 .الذكاء حاصل توزيع جدول وسط يف فلني وجد كام مشابه مقدار مظهرا الزمن مرور
(Kanayam,Scullin & Ceci, 2003). 

 من التوزيع من األدنى النصف يف ترتكز التي الذكاء حاصل زيادة أن فكرة تأكيد تم
 توجيه وتم .)Hernstein & Murray, 1994( املصطلح صاغوا أصال الذين الباحثني قبل
 من يعانون الذين األفراد تصنيف عىل )وفولكر ترسكوت( قبل من حديثا فلني تأثري

 LD التعلم صعوبات تشخيص عىل يعتمد بحثهم أن من بالرغم التعلم صعوبات
 ).مؤخرا جديا حتدهيا تم ممارسة وهي( الذكاء حاصل اختبارات باستخدام
 درجات توزيع يف املختلفة املتوسطات أن فلني لتأثري نقده يف )رودجرز( وذكر
 عىل .فعليا التغري جربت قد التوزيع يف اإلضافية املجموعات أي تعرف ال الذكاء حاصل
 ذات البيئات حتسني طريق عن الزمن وربمر الذكاء حاصل زيادة يمكن :املثال سبيل

 )الغذائية املامرسات وحتسني التعليم مستوى حتسني خالل من( املتدين املعييش املستوى
 حاصل ذوي األفراد توزيع األدلة بعض وتدعم .متدن ذكاء حاصل ذوي األفراد عند

 درجات ةزياد أن )1989( )وأوين تيسدال( ذكر :االختبار درجات لرفع املتدين الذكاء
  .املتدنية القدرات ذو املفحوصني بني ترتكز االختبار
 الدرجات توزيع تفاوت يف التغريات أن )2002( ورودجرز روي أيضا ذكر كام
 الذكاء حاصل درجات يف الزيادة تأيت أن ويمكن .املتوسطات يف التغريات تقلد أن يمكن
 أو املتدنية القدرة توزيع طرف هناية يف الدرجات متغري نقصان طريق عن الزمن مرور مع
  .املرتفعة للقدرة التوزيع طرف هناية يف الدرجات تغري زيادة طريق عن

 جيدة مقاييس تعترب التي واالختبارات األبحاث من أصال فلني تأثري اشتق وقد
 التأثري كان فإذا .املتقدمة )ريفن( مصفوفات من )g( العامة العقلية للقدرة سبريمان لعامل
 )2000( )وأوكالند كاين( جيد أن املحتمل فمن الزمن مرور مع )g( يف زيادة يعكس فعال
 )وكسلر( مقاييس أن )وأوكالند كاين( ذكر وقد .املتميزين املوهوبني عند لغيابه تفسريا
 ذوي األفراد من أكثر مرتفع ذكاء حاصل ذوي األفراد يف أقل ملتغري )g( حتسب للذكاء
 .املتدين الذكاء حاصل
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-2 

WISCWechsler intelligence scale for children 

 عام البالغني ذكاء لقياس وكسلر مقياس من كامتداد أصال WISC اختبار طور لقد 
-WISC) الثالثة، الطبعة إصدار تم ثم 1974 عام )WISC – R( مراجعته تم وقد 1949

 تم وقد .2003 عام (WISC- IV) وهي احلالية طبعةال أصدرت كام .1991 عام (111
 األسئلة تنقيح تم إذ ،)فلني( تأثري عن للتعويض متعاقبة طبعة كل يف االختبار معيار إعادة
 إدارة يف فائدة أكثر جلعلها املواد وحتديث واإلناث، األقلية ضد انحيازا أقل جلعلها

 .إضافية اختبارات ومخسة وهريةج فرعية اختبارات عرشة االختبار يتضمن .االمتحان
 التعويض أو خاصة، نادرة حاالت يف األطفال الستيعاب اإلضافية االختبارات تستخدم

  .أخرى ظروف أو املقاطعات بسبب حتدث قد التي الفاسدة النتائج عن
 أو كامل، مقياس أي ذكاء حاصل درجات يف بديلني من بأكثر للمعلمني يسمح وال 
 كامل مقياس بتأسيس الفرعية االختبارات تقوم ذلك عند مؤرش، لكل واحد من أكثر

 :بالدالالت تعرف مركبة درجات وأربع الدرجات
 ).VCI( )Verbal Comprehension( اللفظي االستيعاب •
  ).PRI( )Perceptual Reasoning( احليس اإلدراكي التفكري •
 ).PSI( )Processing Speed( العملية رسعة •
  ).WMI( )Working Memory( العاملة الذاكرة و •

 أشخاص باختبار القيام تم .للذكاء )وكسلر( عائلة أفراد أحد )WISC( اختبار يعترب
 البالغني ذكاء الختبار )وكسلر( مقياس باستخدام عرشة السادسة عمرهم يتجاوز

)WAIS( )Wechsler Adult Intelligence Scale( إىل ثالث من األطفال اختبار ويتم 
 الختبار وكسلر مقياس باستخدام العمر من أشهر ثالثة البالغني واألطفال سنني، سبع
 WIPPSI( )Wechsler Pre school( .االبتدائية واملرحلة املدرسة قبل ما أطفال ذكاء

and Primary school of Intelligence(  
 حلاصل العام املقياس جتاه مساويا وزنا العرشة الفرعية االختبارات من كل وتعطي
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 عىل حصوله رغم )VCI & PRI( من لكل فرعية اختبارات ثالثة وهناك ..IQ الذكاء
  .الفرعية اختباراهتم من لكال وزن )PSI( )WMI( يعطي ؛ واحد كل وزن من 30%
  :كالتايل فهي VCI اللفظي لالستيعاب الفرعية االختبارات أما

 .الكلامت معاين حول مبارشة أسئلة تتضمن :املفردات  - أ  
 .مفهومني تشابه كيفية حول أسئلة تتضمن :املتشاهبات   -ب
 .شائعة ومفاهيم اجتامعية مواقف حول أسئلة تتضمن :االستيعاب  -ج
 .عامة معلومات أسئلة يتضمن إضايف اختبار وهو :املعلومات  -د
 إىل لواحدة الطفل تقديم فيه يتم إضايف اختبار وهو :للكلمة االستداليل التفكري  - ه

 الفاحص؟ يصف ماذا حيدد أن ويسأل أحجية شكل عىل فاتيحم ثالثة
  :فهي احليس اإلدراكي التفكري الختبار الفرعية االختبارات

 وبيضاء محراء حواجز برتكيب األطفال يقوم :picture design الصورة تصميم •
 الصعبة األحجيات بعض إىل باإلضافة حمدد وقت ضمن املعروض الشكل حسب
  .األداء رسعة ومكافأة زيزتع فيها يتم والتي

 من يطلب ثم الصور من صفني إظهار يتم وفيه :Picture Concepts الصورة إدراك •
  .صف كل يف صورة بتحديد الشائعة الرابطة إجياد الطفل

 مفقود مربع ووجود معني بشكل مرتبة الصور من جمموعة عرض يتم إذ :املصفوفات •
 .الرتتيب تناسب اختيارات مخسة من صورة اختيار الطفل من يطلب ثم

 بجزء شائعة أشياء عدة من شكل عرض يتم إذ إضايف اختبار وهو :الصور تكميل •
  .االسم ذكر أو اإلشارة طريق عن املفقود اجلزء يميز أن يطلب ثم مفقود،

  :العاملة للذاكرة الفرعية االختبارات
 الطفل من لبويط متتالية أعداد شفويا الطفل يعطى :Digit-Span األرقام مدى •

  .العكيس بالرتتيب أو سمعها كام إما إعادهتا،

 أحرفا األطفال يعطى :Letter- Number Sequencing واألحرف األعداد متتاليات •
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 واألحرف األعداد هذه بإعادة الطفل يقوم أن ويطلب بعض، مع متتالية وأعدادا
  .وأبجدي عددي برتتيب

  ).حمددة زمنية فرتة ضمن شفويا جرب سئلةأ الطفل يسأل :إضايف( Arithmetic اجلرب •

 ):PSI( )Processing Speed( العملية لرسعة الفرعية االختبارات
 بخطوط األشكال من صفوفا حيددوا أن الثامنة سن حتت األطفال من يطلب :الرتميز •

 برمز شفرة تسجيل أو بتدوين الثامنة بسن األطفال ويقوم معني، لرمز تبعا خمتلفة
  .املهمة أداء يف الرسعة عند التعزيز مع حمددة زمنية رتةف ضمن عددي

 أن ويسأل الرموز من صفوفا األطفال يعطى :symbol search الرموز عن البحث •
  .صف كل يف الرموز تظهر ال أو إذا ما حيدد

 بتعليم يقوموا أن الطالب من يطلب حيث إضايف اختبار وهو cancellation اإللغاء •
 املرتبة واألشياء عشوائيا املرتبة األشياء من صفحة إىل تنتمي ال أشياء خالل خطوط
  .متعامد بشكل

 العديد يقوم حيث عياديه كأداة استخدم ذكاء كقياس WISC استخدام إىل باإلضافة
 االنتباه تشتت اضطراب بسبب باملرض الشعور لتشخيص باستخدامه املتخصصني من

 وصعوبات Attention – Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) الزائد والنشاط
 إذ الشكل حتليل عليها يطلق عملية خالل من ذلك عادة يتم :املثال سبيل عىل التعلم،
 )IPSATIVE( البعض بعضها مع متنوعة فرعية اختبار درجات بمقارنة يقومون

 البحث يتم أخرى لقطاعات مقارنة عادي غري بشكل منخفضة درجات ذات وقطاعات
 ال .التعلم وصعوبات ADHD لتشخيص فعالة طريقة أنه تثبت مل األبحاث أن الإ .عنها
 اآلخرين، من أدنى خاصة فرعية درجات فعليا ADHD ألطفال العظمى الغالبية يظهر
 األطفال يظهر .ADHD من يعانون ال كهذه أنامطا يظهرون الذين األطفال من العديد
  .تشخيص كأداة WISC ئدةفا عدم من التعلم صعوبات من يعانون الذين

 متعددة خيارات ذات اختبار بطارية استخدام األفضل من األطفال، تشخيص عند
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 نفس هلا التي العاطفية املشاكل االنتباه، التعلم، مشاكل :مثل )العوامل متعدد تقييم أي(
 :املثال سبيل عىل .البعض بعضها عىل وتوثر عكيس بشكل أو معا حتدث والتي العوارض

 شديدي يصبحوا أن بإمكاهنم والذين التعلم صعوبات من يعانون الذين األطفال يبدأ
 .كليهام أو سلوكية مشاكل بإظهار الرتكيز، صعوبة من يعانون وبالتايل عاطفيا االضطراب

 مشاكل بسبب تعلم صعوبات ADD و ADHD من يعانون الذين األطفال يظهر أن ويمكن
 جيب ال بينام باختصار، .عقيل ختلف من أو التعلم يف اضطراب من أيضا ويعانون االنتباه،
 أو( وحده الذكاء حاصل عىل اعتامدا واألطفال البالغني تواجه التي الصعوبات تشخيص
 القدرة اختبار يساعد أن يمكن )الخ– آخر اختبار اآلباء، تقرير الطبيب، فحص أو املقابلة

 للمشاكل، أخرى تفسريات أخرى،و معلومات مصادر و اختبارات مع بالتعاون اإلدراكية
 بشكل حتليله يتم عندما املعلومات من غنيا مصدرا يصبح أن املرضية، املشاكل اكتشاف
 .امللخصة الذكاء حاصل درجات عىل ببساطة االعتامد بتجنب الباحثون وهيتم مناسب
 اسبمن غري (WISC) اختبار أن إىل املالحظة عىل املبني باإلمجاع الباحثون توصل وقد

 التناقض إلظهار استخدامه يمكن كام .التعلم صعوبات ذوي واألطفال ADHD لتشخيص
 التعليميني النفس علامء عنه يبحث الذي التناقض وهو املدرسية وقدراهتم األطفال ذكاء بني
 تطور ملقارنة يستخدمونه العياديني األطباء من العديد أن إال االختبار هذا استخدام عند

 هذا باستخدام (WISC) ل ويمكن .والعقيل واملدريس االجتامعي ألدائه كياإلدرا الطفل
 الطفل بصحة تتعلق بمعلومات يساهم أن األخرى املختلفة املعلومات ومصادر التناقض
 .النفسية

 

 ماذا أو الطفل قدرة عن النظر بغض ما اختبار يف الطفل عليها حيصل درجة أعىل هو
 مل االختبار أسئلة أن يعني فهذا ما، اختيار سقف إىل الطفل يصل عندما رف،تع أو يعرف
 خيفق عندما االختبار وينتهي احلقيقية املعرفة أو القدرة لقياس كاف بشكل صعبة تكن
  .املتتابعة األسئلة من معني عدد عن باإلجابة الطفل

 صف ضمن مدرجة لةأسئ ثالثة عن اإلجابة يف خيفق أن الطفل عىل :املثال سبيل عىل
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 توجيه من الفاحص ينتهي قد ذلك ومع .األسئلة توجيه عن الفاحص يتخىل أن قبل
 يف خيفق مل الطفل أن يعني ال وهذا .صف ضمن أسئلة بثالثة الطفل خيفق أن قبل األسئلة

 اثنني، يف أخفق آخرين، اثنني عن وأجاب بواحد أخفق الطفل يكون أن يمكن .أسئلة أي
  .أسئلة أي هناك يبقى ال حتى وهكذا ر،أكث عن وأجاب
 حاصل اختبار سقف إىل وصلوا الذين لألطفال الذكاء حاصل درجات تكون ال قد
 يكونوا مل األطفال ألن وذلك جدا متدنية تكون أن يمكن الدرجات أن يعني دقيقة؛ ذكاء

 تكون قد بالطبع، .عنها اإلجابة صعبة لكوهنا األسئلة إجابة يف االستمرار عىل قادرين
 أن يمكن ما كل فإن السقف إىل األطفال درجات تصل عندما ولكن صحيحة الدرجات

 الفعلية الدرجة تكون قد .حمتملة درجة أدنى هي عليها حصلوا التي الدرجة أن هو نعرفه
  .منه التأكد أو معرفته املستحيل من أمر وهذا بكثري أكثر أو أقل

 
 وتفوق والعميل، األكاديمي بالنجاح معقولة تنبؤية بقدرة الفردية الذكاء اختبارات تعتتم -1

 .والشخصية اإلبداع مقاييس من وغريها والتحصيل االستعداد الختبارات التنبؤية القدرة
 النفسية االختبارات يف توافرها ينبغي التي السيكومرتية اخلصائص بأفضل متتعها -2

 .املقننة والرتبوية
 واختيار االختبارات بناء عملية يف ومدروسة علمية وأساليب إجراءات خدامهااست -3

 كام السنني عرشات منذ امليدان يف االختبارات هذه وجود .والتقنني التجريب عينات
 ال وثبات صدق بيانات هلا وتراكمت هائلة جتريبية وبحوث دراسات عليها أجريت

 .االختبارية وغري االختبارية األساليب من غريها مع باملقارنة هلا حرص
 ذكاء نسب أو كلية ذكاء نسبة إعطاء عىل الفردية الذكاء اختبارات فائدة اقتصار عدم -4

 من كبرية درجة عىل بمعلومات الفاحص تزود ولكنها .للذهن يتبادر قد كام فرعية
 .االختبار جلسة أثناء املفحوص ألداء مالحظته طريق عن عليها حيصل أن يمكن األمهية
 السلوكية املفحوص خصائص حول شمولية أكثر صورة رسم يف املعلومات هذه وتفيد
 :جماالت يف
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 .االنتباه فرتة طول  - أ  
 .القلق مستوى   -ب
 .بالنفس والثقة الذات مفهوم  -ج
 .املشكلة حل يف املفحوص اجتاهات  -د
 .باجلدة تتصف التي املهامت عىل الفعل رد  - ه
 .الرتكيز عىل درةوالق التعليامت إتباع  - و
 .الترسع مقابل التأمل  - ز
 .اللغة استخدام يف املهارة  -ح
 .باآلخرين املفحوص عالقة  -ط
 .واملثابرة التحمل عىل القدرة  -ي
 .والتنسيق التنظيم  -ك

 واملرشدين للمعلمني االختبارات هذه تقدمها التي القيمة املساعدة تعكس ال
 انعدام نتيجة احلقيقية قدراهتم املدرسية الطلبة اتعالم الطلبة تشخيص يف األمور وأولياء
 القدرات عن الكشف يف فاعلة مقاييس وهي .آلخر أو لسبب املدريس للتعلم دافعيتهم
 من وغريهم التعلم يف صعوبات أو التحصيل تدين من يعانون الذين للطلبة احلقيقية
 Gifted املعوقني نيباملوهوب الرتبوي األدب يف أفرادها يوصف التي اخلاصة الفئات

handicapped التحصيل متدين املوهوبني أو Gifted Underachievers.  
 العديد يف العربية للبيئة مقننة مطورة صور الفردية الذكاء اختبارات ألهم ويوجد

 إمكانية وهناك .والسعودية والكويت وسوريا واألردن مرص مثل العربية الدول من
 دول سائر يف مثال والكويت السعودية يف املطورة الصورةو املعايري جداول الستخدام

 عملية واملتفوقني املوهوبني الطلبة برعاية املعنيني املربني عىل يسهل مما العريب اخلليج
  .واالختيار التشخيص
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 حتديد يف ناسبةامل املقاييس من الرسمية، أو املقننة األكاديمي التحصيل مقاييس تعترب
 تعترب املثال سبيل وعىل مئوية، بنسبة عادة عنها يعرب والتي التحصيلية، املفحوص قدرة

 يف املناسبة االختبارات من املدرسية االمتحانات أو العامة، الثانوية أو القبول امتحانات
 حصيليةالت الناحية من متفوقا املفحوص ويعترب للمفحوص، األكاديمي التحصيل درجة تقدير

 ).حتصيلهم يف الطلبة من %3 أعىل أي( %90 عن األكاديمي حتصيله نسبة زادت إذا األكاديمية
 

 املناسبة املقاييس من اخلاصة املواهب أو االبتكاري التفكري أو اإلبداع مقاييس تعترب
 اإلبداعي للتفكري )تورانس( مقياس ويعترب .املفحوص لدى اإلبداعية القدرة حتديد يف

 التفكري قياس يف املعروفة املقاييس من الشكلية، و اللفظية :صورتني من يتألف والذي
 الطالقة تضمن والذي االبتكاري، للتفكري )وجيلفورد تورانس( مقياس وكذلك اإلبداعي،

 حصل إذا مبدعا املفحوص ويعترب التفكري، يف واألصالة التفكري، يف واملرونة التفكري، يف
 تم أنه بالذكر اجلدير ومن االبتكاري، أو اإلبداعي التفكري مقاييس عىل عالية درجة عىل

  .اإلبداعي )تورانس( كمقياس األردن يف االبتكاري والتفكري اإلبداع مقاييس بعض تطوير
 األطفال، لدى التفوق لتحديد عام بشكل واإلبداع الذكاء اختبارات تستعمل
 .واللفظية العددية الرموز أنظمة مع التعامل عىل القدرة ضمنتت اإلبداعية فاالختبارات

 ولكن التفوق، لدراسة املدرسية التحصيل اختبارات صممت االختبارات هذه وبجانب
 كاف بشكل صحيحة أو شاملة غري أهنا هو االختبارات هذه وعيوب سلبيات أهم من

 .اإلبداعية لتقدير
 عرف حيث اإلبداع اختبارات من يةإضاف قائمة )وهونيول كالتسونس( نرش لقد

 املراجعني من العديد تساءل االختبارات هذه وفرة رغم .أداة 255 حوايل )وجوف تورانس(
 األدوات تغطية االختبارات هذه عدد وجعل .التقنية النتائج أساس عىل اعتامدا فائدهتا عن
 احلديث داعاإلب عرص خالل خمصص بشكل اإلبداع إىل تشري والتي تطويرها تم التي

  .رضوريا أمرا 1950 عام )جيلفورد( قبل من تقديمه تم والذي
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 حقل يف واسع بشكل الستخدامها وذلك والقلم الورقة باختبارات املراجعة وتتقيد
 إىل باإلضافة جيدا املعروفة اإلجراءات من مزجيا تغطي حيث واألبحاث التعليم

 فكرة إعطاء من أكثر تفعل أن تستطيع ال ولكنها جدا، حمدود بشكل املعروفة اإلجراءات
 عىل( باإلبداع مرتبطة مفاهيم حسب املحتويات تنظيم تم وقد .األدوات وفرة مدى عن
  ).املبدع الشخص املبدع، اإلنتاج املبدعة، العمليات املثال، سبيل

 

 Structure of( )جللفورد( الذكاء بنية نموذج عىل للألطفا اإلبداع اختبارات تعتمد

Intellect, 1976( )SI( ويضم السادس، إىل الرابع من الدراسية املراحل يناسب والذي 
 احلركي،( اللفظي غري املحتوى و اللفظية الدالالت من كال تتضمن اختبارات عرشة

 للوحدات، التشعبي جاإلنتا عىل االختبار هذا يركز كام .النموذج هذا من )العددي
 االختبارات هذه أمثلة ومن .والدالالت النقل، عمليات األنظمة، العالقات، الصفوف،

 تسجيل عملية وتركز ."األشياء صناعة" ،"املختلفة األحرف جمموعات" ،"قصص أسامء"
 .الفاعلية أو األصالة عىل وليس األفكار، من واسع لعدد احلر اإلنتاج عىل الدرجات
 ناحية ومن ،%)97 إىل %42( من ترتاوح داخلية ثقة درجة االختبار يبكت ويذكر

 مع معتدل بشكل فقط متبادلة بعالقة االختبار درجات وترتبط %).85 و %70( بني أخرى
 املعروفة )تورانس( اختبارات مع %)35 إىل %06( مستوى وبأدنى لإلبداع، املعلم درجات
 )بينيه( واختبار "الذكاء بنية" )جلفورد( وذجنم عىل اعتامدها إىل باإلضافة جيد بشكل

 والذي )SOI: ELCI( اإلبداعي والتفكري القيادة التقييم، :العقلية التعلمية للقدرات
  :التشعبي التفكري يضم منهم كل باإلبداع، ترتبط إدراكية نشاطات ثامنية يقيس

 .التشعبية الرمزية العالقات •
  .التشعبية الشكلية الوحدات التشعبية، الرمزية الوحدات •
  .التشعبية اللفظية الوحدات •
  .التشعبية اللفظية العالقات •
  .التشعبية اللفظية التحويالت •
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  .التشعبية الشكلية العالقات •
  .التشعبية الشكلية والتحويالت •

 درجة تكون ما وغالبا االختبار هلذا البناء صدق العاميل، التحليل دراسات وتدعم
  %).99( إىل تصل جدا عالية داخيلال للفحص الثقة معامل

-1 

 املعروفة االختبارات أكثر )TTCT( اإلبداعي للتفكري )تورانس( اختبارات تعترب
 منذ مراجعتها ّومتت 1966 عام مبدئي بكل نرشت والتي التشعبي التفكري عىل تعتمد التي
  )Torrance, 1999( .احلني ذلك

 ،"الكلامت باستخدام مبدع بشكل التفكري" وهو اللفظي القسم االختبار مواد وتشمل
 كل وحيتوي ."الصور باستخدام مبدع بشكل التفكري" أي ،)شكيل( اللفظي غري والقسم
 باملسببات، التنبؤ السؤال،( لفظية نشاطات ستة هناك أن كام ).,A B( شكلني عىل منهام
 واالفرتاض العادية، غري األسئلة العادية، غري الستخداماتا اإلنتاج، حتسني النتائج، ختمني
  ).والدوائر اخلطوط و الصورة تكميل الصورة، بناء( شكلية نشاطات وثالثة، )العادل

 )تورانس( قبل من عليها يطلق والتي الثالث لألبعاد درجات اللفظية النشاطات ومتنح
 درجات اللفظية غري النشاطات ومتنح .واألصالة املرونة الطالقة، وهي "العقلية السامت"

 النهايات ومقاومة العناوين، فصل التوسع، األصالة، الطالقة، :اخلمسة العقلية للصفات
 إبداعية قوة منطقة 13 الشكلية االختبارات تسجل أن يمكن ذلك إىل إضافة .املنجزة غري

 كتيب ويذكر .)واخليال الكاملة، غري األشكال وتركيب القصص رسد يف تفصيل :مثال(
 للنشاطات الدراسات من عدد من مشتقة املتوسطة الداخيل االتساق درجة أن االختبار
 أعىل يصل العدد أن إىل يشري آخر بحث وهناك ،%97 تصل درجة بأعىل )TTCT( اللفظية

 ثبات درجات ترتاوح Treffinger, 1985)( وحسب اجلزأين، لكال شائع بشكل %90 من
 من كل سأل وقد %).70 و %60( بني شائع بشكل املتنوعة الفرعية بعادلأل االختبار إعادة
 من اختبارا الستخدام ّاملقيمني 1988 عام وجونسون وزكارو كونييل وماركس ممفورد
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 الفرعية لالختبارات )اإلجابات واقعية التعقيد، النوعية،األصالة،( تقيس نقاط مخس
 حقق الدرجات تسجيل أسس ملناقشة واجتامع ممارسة وبعد بالنتائج، للتنبؤ وذلك
 لألصالة %84 و للتعقيد %86 و للنوعية %90 إىل تصل داخيل فحص ثبات درجة ّاملقيمني
 Mumford, Marks comely, Zaccaro, and( %.65 من أقل الواقعية عدد ووصل

Johnson, 1998( 
 حتليل إلعادة معقدة إحصائية إجراءات )Plucker, 1999( حديثة دراسة استخدمت

 قبل من أصال مجعها تم التي التنبؤ صحة حول سنة عرشين إىل مدهتا تصل معلومات
 )TTCT( يف )الشكلية ليس( املركبة اللفظية اإلبداع درجات أن استنتج وقد ).تورانس(
 حول حسبت )الثالث االختبارات يف متوسطة درجات قبل من عليها احلصول تم التي(

 علني بشكل مالحظتها تم التي اإلبداعية اإلنجازات اسمقي يف الدرجات تنوع من 50%
 تم والتي سنوات، عدة بعد عليها احلصول تم التي اإلبداعية النشاطات يف واملشاركة

 هبا املتنبأ الصحة معامل يطابق وهذا IQ يف املعيار تنوع من مرات ثالث من بأكثر هبا التنبؤ
 يستمرون الذين الطالب بني جيد بشكل TTCT'S درجات ومتيزت %.7 إىل يصل والذي
  .بعد ذلك عىل حيصلوا مل الذين وبني كمبدعني العام االعرتاف عىل للحصول بعد فيام
-2 

 وكوجان والش اختبار وهو الفرتة هذه خالل يظهر مؤثر آخر إبداع اختبار هناك
 حدود وغياب للعب ملشابها اجلو عىل تركيزمها هو هلام إسهام أعظم كان والذي )1965(

 لفظية فرعية اختبارات ثالثة االختبار هذا ويتضمن .االختبار إجراءات يف الزمن
 شكلية عىل حيتويان فرعيني واختبارين ).األمثلة البديلة، االستخدامات متشاهبات،(

 أكثر من البديلة االستخدامات وتعترب ).اخلطوط معاين األنامط، معاين( غامضة
 املشاركني يسأل العنوان، يقرتح كام والذي واسع بشكل املطبقة الفرعية االختبارات

 اجلريدة، :مثال( الشائعة األشياء من للعديد يمكن ما قدر عادية غري استخدامات إعطاء
 طريق عن االختبار هذا درجات حساب ويتم ).مفتاح حذاء، زر، سيارة، عجل سكينة،
 لشخص بالنسبة الفريدة االستجابات متييز طريق وعن )طالقة( االستجابات عدد رصد
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 واألصالة املرونة لقياس البعض ويستخدمه .اختبارها يتم التي املجموعة ضمن من معني
 سبع من مقياس يف اإلجابات بعدد والفائدة األصالة ترتبط ولكن ؛ حسابا تتطلب التي
 ).جدا مفيد -  مفيد غري جدا، أصيل -  أصيل غري( نقاط

 ودرجة الصحة تدعم التي الدراسات من العديد 1983 عام )نكوجا( أدرج وقد
 %92 تصل الداخيل الفحص ثقة درجة 1998 عام )فوسبريج( ذكر كام .االختبار هلذا الثقة

 %.86 تصل للثقة ألفا معامل درجة املؤلف نفس ذكر كام .للفائدة %83 و لألصالة
-3 RAT 

Remote Associates Test (Mednick, 1962 

 الطباعة، عن خارج اختبار أنه كام 1960 عام التأسيس فرتة يف ظهر اختبار وهو
  .مناقشته ستتم )االبتكار( اإلبداع اختبارات عىل اجلذري تأثريه بسبب ولكن

 إجياد يف اآلخرين من أفضل األشخاص بعض أن حقيقة عىل االختبار هذا يعتمد
 ويتضمن .إبداعا باألكثر األشخاص هؤالء صنف حيث املؤثرة امتللكل البعيدة األفكار
 من العديد عىل وحتتوي دقيقة، بأربعني عليها لإلجابة ويسمح نقطة ثالثني االختبار هذا

 كلمة إجياد هي واملهمة )عشب جبنه، قمر، :مثل( واضح بشكل املرتابطة غري الكلامت
 ).مناسبة ستكون أزرق كلمة املعطى املثال لةحا يف( الكلامت هذه تربط املعني بعيدة رابعة

 الثقة معامل )Mandick( )مانديك( ذكر وقد .الصحيحة احللول بعدد الدرجات وتقاس
 من عينات عىل االختبار إجراء عند التوايل وعىل %)92 و %1 وقد %)70( تصل الداخلية
  .بعد يتخرجوا مل الذين واإلناث الذكور الطالب

 ميز وقد %)70( اجلامعة مستوى عىل الفاحصني درجات يف طاالرتبا معامل وصل
 الذين وبني مبدعني كباحثني اعتربوا الذين النفس علم طالب بني جدي بشكل املقياس
 الطالب بني RAT درجات ميزت كام .واالبتكار اإلبداع من منخفض مستوى ذا اعتربوا
 الذين بني احلال هو كام املتحررة غري املوافق ذوي وبني املتحررة االجتامعية املواقف ذوي
 قيام رغم .وميكانيكية زراعية مهنية اهتاممات يمتلكون الذين وبني فنية ميول ذوي
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 معامل من أكثر يظهر مل RAT أن إال املناسبة النتائج بتلخيص )Kasof, 1997( )كاسوف(
 عملية تقدم ومع .اختبارها يتم مل التي املواقف يف اإلبداعي السلوك يف متوسطة ارتباط
 يعتمد ال الفعيل اإلبداعي اإلنتاج أن إىل التوصل تم األخرية السنوات يف اإلبداع اختبار
 ;Rickards, 1994( .التقاريب التفكري إىل أيضا حيتاج ولكنه وحده التشعبي التفكري عىل

Brophy, 1998(. 

 التفكري من النوعني لكال حيتاج الفعالة اجلدة إنتاج عملية أن ريكاردس جادل وقد
 اجتاهني ذي اختبار بإجراء بالقيام )Facoaru , 1985( نادى كام .العملية تكتمل لكي

 التشعبي التفكري :املثال سبيل عىل( التفكري من نوعني بني التداخل منطقة يقيم والذي
 ).اهلدف نحو املوجه

-4(Sternberg's Triarchic Abilities Test) 

 احلالة هذه ويف الوجوه، بلغة أفضل بشكل العقلية القدرة فهم إمكانية عىل ويركز 
 االختبار مواضيع وتشمل .الرتكيبية والقدرات العملية والقدرات التحليلية القدرات فإن

 الرتكيبية والقدرة اإلبداع اختبار ويتضمن .سنة 15 وفوق 10-8 من عمريني مستويني
 يتم الذين األشخاص وحيتاج .واملقالة متعدد، من اختيار أسلوب من كال )التأليفية(

 لسترينبريج تبعا اإلجراء هذا ويتمتع .متعددة روائية بعمليات للقيام اختبارهم
)(Sternberg, 1997 اإلبداع درجات ترتبط كام البناء صدق ويظهر عالية، ثقة بدرجة 

 درجات يف التنبؤ صدق ويمتلك يناآلخر البعدين يف املوجودة مع معتدل بشكل فقط
  ).اإلبداع( االبتكار عىل تركز التي اجلامعة مقررات بدرجات املرتبطة االختبار

-5 

(urban and Jellen's, 1996)TTCT-DP 
 يشتق فهو .سابقا وصفت التي اءاتاإلجر من خمتلفا منحى االختبار هذا أخذ وقد
 تم التي األبعاد حسب املشرتكني إنتاجات وسجلت الصورة إنتاج يسمى ما من الدرجات
 احلواجز، كرس االختبار هذا ويتضمن .لإلبداع النفسية )اجلشتالط( نظرية من اشتقاقها
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 إعطاء يتم حيث A (B ,( نموذجني االختبار ويشمل.والفعالية الفكاهة اجلديدة، العنارص
  .مكتملة غري أشكال عىل حتتوي الورق من قصاصة املشاركني

 شكل بأي الناقصة األجزاء عىل حتتوي رسومات إنتاج إىل التمرين هذا وهيدف
 أعىل لالختبار الداخلية الثقة درجة أن إىل خمتلفة دول عدة من الدراسات وتشري .يريدونه

  %)75 و %70( بني االختبار إعادة -االختبار درجة تصل بينام %)90( من
 املعلمني تقدير حسب %)82( تصل ارتباط معامالت االختبار كتيب ويذكر

 بني متيزا (TTCT-DP) أن الواقعية احلياة معايري ارتباط معامالت وتظهر لإلبداع،
  .ذلك يتبعون ال والذين املعروفة اإلبداعية احلرف يتبعون الذين األشخاص

  :املشكلة بناء حول اختبارات ّطورا إذ املشكلة حل عىل )رزومرك وكو ممفورد( وركز
  املعلومات ترميز •
  األصناف اختيار •
 األصناف ومزج •
  التنظيم وإعادة •

 جمموعات عىل حتتوي مشكالت :املثال سبيل عىل األصناف؛ مزج اختبار ويتضمن
 )ممفورد( أسلوب حول مثال نذكر ،.)أصناف ثالثة نموذج لكل نامذج أربع من

)Mumford et al, 1997.(، اآلتية للنامذج ثالثة جمموعات عىل املشكلة حتتوي قد: 
 تفتيش، مذكرة تلفون، دليل خوخ؛ برتقال، أناناس، موز، رسير، ملبة، كريس، طاولة،(

 .النامذج هذه تعرف التي الفئة تسمية دون الكلامت هذه وتعطى )خريطة زواج، شهادة
 الفئة هذه تزويد إضافية، فئة جديدة، فئة البتكار اتالفئ هذه مزج املشارك من ويطلب
 املستطاع قدر إضافية أمثلة وإدراج الفئة؛ هذه تصنف خمترصة عبارة وكتابة بعنوان اجلديدة

 وقد .اجلديدة الفئة يف األمثلة هذه تربط التي اإلضافية باملالمح قائمة ووضع الفئة؛ هلذه
 ومن )مطبوعة وثائق فواكه، أثاث،( السابق املثال يف الفرعية الثالثة الفئات املشارك يميز
 بجملة ذلك داعام ،- الغابة منتجات -من ممتازة فئة لتشكيل األمثلة هذه يمزج قد ثم

 والذي الورق من الوثائق كل اخلشب، من يصنع أن يمكن األثاث كل " :قائال توضيحية
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  ".الغابة من تأيت يالت األشجار من تأيت واخلشب والفواكه اخلشب، من مصنوع هو
 من معيار يف املشاركني إنتاج بقياس حكام مخسة قام Mumford et al دراسة ويف
 تم التناقض، لتحديد خمترصة مناقشة وبعد واحللول واألصالة النوعية لقياس نقاط مخس
 مقارنة وعند .بالتتابع واألصالة للنوعية %)81-%84( من داخيل فحص ثقة درجة حتقيق

 معامالت وحتقيق الزائفة، لإلدارة احللول أصالة عىل حيتوي بمعيار الفئة مزج درجات
 متشاهبة درجات عىل احلصول وتم %).40 و %32( إىل تصل املشكالت إلعالن ارتباط
 درجات دمج وعند .متشاهبة بمعايري الفئات واختيار املعلومات ترميز املشكالت، لبناء
 وصلت االرتداد بطريقة الفئات مزج الفئات، راختيا املعلامت، ترميز املشكلة، بناء

 وصلت اإلدارة مهمة وبأصالة ،%)45( اإلعالن مهمة حلول ألصالة االرتباط معامالت
)61.(%  

 )CRT( .جاد أسلوب وهو املشكالت حل اإلبداعي اإلدراك اختبار يتبنى
)Doolittle,1990( مستوى :مستويني االختبار هذا ويتضمن )A( املراحل يناسب والذي 
 .والكلية الثانوية طالب ويناسب )B( مستوى أما السادس الصف إىل الثالث الصف من

 مادة، عرشين نموذج كل يتضمن ،)2 ونموذج 1 نموذج( مستوى لكل نموذجني وهناك
 أحجيات شكل يف تقدم حلها املراد املشكالت أن هو االختبار هذا يف اجلاد واألمر

 فيها ويتم اسطر أربع من قافية شكل تأخذ )A( مستوى يف املثال سبيل فعىل ).فوازير(
 هوية املشارك يدرك أن جيب إذ هويته إلدراك مفاتيح أو إشارات احليوان أو اليشء إعطاء
 للطيور – وأخرض طويال أقف حيث – احلديقة يف أنمو أنا( :املثال سبيل عىل .اليشء هذا
 الصحيحة، اإلجابة إجياد املشاركني نم ويطلب ).الريح هبوب عند أمتايل – املوطن أنا

 يذكرنا والذي )دوليتل( اختبار حسب ويتطلب .اإلجابات عىل الدرجات مفتاح وحيتوي
  .وتقاربيا تشعبيا تفكريا )RAT( باختبار

 ليس الداخيل الفحص صدق فإن الدرجات مفتاح يف حمددة اإلجابات أن وطاملا
 من %)99 – %63( بني ترتاوح للنصف وماملقس درجة الكاتب ذكر وقد .املهم باليشء
  ).B( نموذج من %)90( و Aنموذج
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-1(Schaefer and Anastasi's, 1968) 

-2(Alpha Biographical Inventory, ABI) 

 أداتان أهنام إال الغرض هلذا املعروفة األدوات أفضل من هذه تايلور قائمة تعترب
 األكاديمية لإلنجازات مساويا وزنا ABI وتعطي .اإلبداع عىل ترتكزان ال قديمتان
 )وأناستايس سكافيري( قائمة مراجعة وستتم .التقليدية السلوكية بالقواعد املتعلقة

Schaefer and Anastasi's)( املقاييس هذه مثل طبيعة عن فكرة إلعطاء.  
 موضوع )300( عىل فيحتوي )ABI( اأم موضوع، )165( عىل املقياس هذا حيتوي

 ويركز .مفتوحة هنايات ذات أو بدائل من اختيار متعدد، من اختيار نموذج بعضها
  :جماالت مخسة وتقيس باحلقائق تتعلق معلومات عىل املقياس

 ).واألخوة لآلباء التعرف درجة لآلباء، التعليمي املستوى( العائلة خلفية  - أ  
 املتطلبات توفر مستوى اهلوايات، االهتاممات،( والعقلية الثقافية االجتاهات   -ب

 ).األدبية املعارض أو للمتاحف الزيارات تكرار األدبية،
 االستعداد مدى امليكروسكوب، مثل اخلاصة املعدات واستخدام امتالك( الدافعية  -ج

 ).معني مرشوع عىل للعمل الوجبات عن للتخيل
 سكافيري( رأي حسب يعترب والذي االهتاممات الجم يف الصيفية بالوظائف االلتزام  -د

 .ومستمر مضل محايس )وأناستايس
 والدافع العادية، املدرسية املواضيع عدد املامرسة، اهلوايات عدد( االهتاممات اتساع  - ه

 اتساع مدى العادية، غري األدبية باألشكال االهتامم مستوى( والتنوع اجلدة جتاه
 .)التقليدية غري املجموعات

 :الدرجات لتسجيل مفتاحان وهناك
 األديب اإلبداع درجات لتسجيل :األول •
  .العلمي اإلبداع لتسجيل واآلخر •
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 املقياس أن ُوجد الثانوية للمدرسة األخرية الثالثة السنوات يف للطالب دراسة ويف
 تقديم وتم الضابطة املجموعة وأفراد املبدعني املراهقني بني مهم بشكل ويميز يفرق
 .الطالب قبل من املقدمة للنتاجات املعلمني وتقدير تصنيف نتاج هي التي املوهبة ريمعاي
 وعرف .للعميل %)35( و الفني الفرعي للمقياس %)64( الصدق درجة تراوحت وقد

 كإبداع املعلمني قبل من منتجاهتم قدرت الذين الطالب من %96 صحيح بشكل االختبار
 تم كام .خاطئ بشكل اختيارهم تم املبدعني غري بالطال من %)34( أن من بالرغم فني،
 إجيابية عالمة عىل حصلوا منهم %)10( علميا املبدعني الطالب من %)46( اختبار
  ).خاطئة

-3(Life Experiece Inventory -LEI-) 

 Life( غري أو احلياة خربة قائمة 1979 عام )وكولسون مايكل( من كل طور

Experiece Inventory -LEI-) حقائق تتضمن نقطة )100( عىل القائمة هذه وحتتوي 
 ردود اهلوايات، التعليم، العائلة، وضع الطفولة، يف العنوان يف التغيري عدد( مثل

 مهندس )100( عىل ابتدائية دراسة ويف .الثقة درجة من الطريقة هذه وتزيد ).األفعال
 .ال أم اخرتاع براءة عىل حصوهلم عىل اعتامدا مبدعني غري أو كمبدعني صنفوا كهربائي

 تصنيف عملية وأشارت .مبدعني وغري املبدعني املشاركني بني ميزت النقاط من )49(
  :هي جماالت أربع تغطي أهنا إىل النقاط هلذه بدهيي

  )ما باهتامم االلتزام فضول، إظهار باملنافسة، االستمتاع( الذات تطوير •
  )اآلباء إلرضاء العمل إلتقان احلاجة قدما، امليض عىل باءاآل تركيز( اآلباء نضال •
 الطالب مساعدة املنظامت، يف عضوية( االجتامعية واخلربة االجتامعية املشاركة •

  )املدرسية فروضهم ألداء اآلخرين
 لوضع هلم السامح مدى أصدقائهم، اختيار ألطفال السامح( االستقاللية عىل التدريب •

  ).الذاتية إنجازاهتم عىل احلكم يف اخلاصة معايريهم
 مهندسا، )98( ـل الفعلية اإلنجازات عىل اعتمدت الصحة متضاربة دراسة ويف

 .امتالكها عدم أم الرباءة امتالك )االرتباط معامل( ويمثل %)62( الصحة معامل تراوح
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 كانوا الفاصلة النقطة من أعىل درجة عىل حصلوا الذي املهندسني من %83 من أقل ليس
 يتم مل الذين هؤالء من %)29( أن من بالرغم االرتباط، معامل حسب مبدعني بالفعل
  ).خاطئ سالب( االرتباط معامل حسب مبدعني فعال كانوا متييزهم

-4Creative Activities Checklists 

 Creative Activities( اإلبداعية النشاطات قائمة )(Runco,1987 )رنكو( طور

Checklists( ويطلب .الثامن الصف إىل اخلامس الصف من األطفال القائمة هذه وتناسب 
 يف احلايل الوقت يف مشاركتهم تكرار مدى إىل اإلشارة ببساطة املشاركني من االختبار
 اليدوية، األشغال الفن، الدراما، املوسيقى، األدب،( :جماالت ستة يف الواقعية احلياة نشاطات

 عىل .املشاركني اقرتاحات عدد إضافة طريق عن الدرجات تسجيل عملية وتتم ).علومال
 املدرسة، يف اللعب قصة، أو قصيدة كتابة( السابقة السنة يف عمله تم ما :املثال سبيل

 ).وهكذا علمي معرض يف املشاركة مدرسية، مرسحية يف التمثيل معني، نادي يف االشرتاك
 للوقت مبدعة إنجازات ثالثة أكثر إدراج الدراسات عضب يف املشاركني من ويطلب
 ثقة درجة أن 1987 عام )رونكو( ذكر وقد .اإلبداع من كنوع ذلك اعتبار ويتم .الراهن
 و رس( من كل ذكر كام .التخمينات هذه ملثل )90( وصلت املتوفرة الداخيل الفحص
 )ألفا( ارتباط معامل أن 1999 عام Robins & Christiano، )Russ( )كريستيانو و روبنز
 .املتعددة للمناطق %)80-%50( و الكامل للمقياس الثقة لدرجة %)90( إىل يصل

-5 

 جيترتل حدد فقد .النفس علامء قبل من التفوق لدراسة كبرية جهود بذلت لقد
  .والتفوق لإلبداع التالية املقاييس

 عدة كلمة ولكل املفحوص عىل كلامت االختبار هذا ضيعر :الكلامت ترابط اختبار •
 لكل يعرفها التي املعاين من عدد أكرب يكتب أن منه يطلب أو املفحوص ويسأل معاين،
  .منها

 أو املختلفة االستعامالت من عدد أكرب بكتابته املفحوص يطالب :األشياء استعامل •
  .الرسعة من يستطيع ما بأقىص يشء لكل العادية غري



 67  
 

 

 فيها يظهر التي املفقودة األشكال حيدد أن املفحوص عىل جيب :املخفية شكالاأل •
  .املطلوب الشكل

 األخري السطر يكون التي القصص بنفس املفحوصون يزود وهنا :القصص تكملة •
  .للقصة مناسبة هنايات ليعطوا الفراغات ملء منهم ويطلب فارغا فيها

 من تكوينه يستطيع عدد أكرب نلتكوي تعليامت املفحوص يعطي :مشكالت وضع •
 قوة الكتشاف وسيلة )ودهيادن كوف( طور .حمددة زمنية فرتة خالل املشكالت
  .التفوق لتحديد صاحلة أعامهلم واعتربت طبيعتها، أو اخلاصة القدرات
 األطفال عند اخلاصة واملواهب القدرات لتحديد خمتلفة معايري العاملان هذان قدم وقد
 :جماالت ثالثة ضمن عايريهمم وتقع املتفوقني

 .العقلية القدرة  - أ  
 .امليكانيكية املهارات   -ب
 .اجلسمية املهارات  -ج

  :املتفوق لتحديد التالية اإلجراءات )راييل( ّعدد وقد
  .واستعامهلا املفردات يف الدقة •
 .اللغوية األهلية •
  .األشياء عن باملعلومات واالحتفاظ والذكية الرسيعة املالحظة •
  .وبالساعات الوقت وبقراءة بالتقاويم املبكر هتامماال •
  .الرتكيز يف اجليدة النوعية •
  .القراءة عىل للقدرة املبكر التكوين •

 املتفوقني األطفال حتديد يف عموما املستعملة التقنيات حدود )1949 كالهار،( ناقش
  :وقال

  .للوقت ومستهلكة جدا مكلفة الذكاء اختبارات إن •

 الطالب أن هو عيبا فيها ولكن املتفوقني، عن للكشف جيدة الذكاء اختبارات إن •
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 كمتفوقني، حتديدهم يتم ما نادرا وواقعية انفعالية مشكالت لدهيم تكون الذين
  .لغوية صعوبات لدهيم الذين الطالب وكذلك

  .اإلنجاز منخفيض املتفوقني األطفال حتديد يف التحصيل اختبارات بطاريات ختفق •

 وكذلك املدرسة جتاه عدائية مواقف لدهيم تكون الذين األطفال حتديد تمي ما نادرا •
 ضمن يقعون أهنم إذ( وانفعالية واقعية تكيفيه مشكالت لدهيم تكون الذين األطفال

  .املالحظة بواسطة كمتفوقني )الفئة هذه

 

 املرتفع االبتكاري التفكري ذوي متيز يالت العقلية الشخصية السامت مقاييس تعترب
 السامت إىل التعرف يف املناسبة األدوات من املدرسني، أحكام خالل من غريهم عن

 واملثابرة، الدافعية وقوة التفكري، يف واألصالة واملرونة الطالقة مثل من العقلية، الشخصية،
 يف طورت التي املقاييس ومن اخلربة، عىل واالنفتاح املهامت، بأداء االلتزام عىل والقدرة
 – العقلية السامت مقياس والعقلية، الشخصية السامت تقيس والتي األردنية البيئة

 عىل القدرة :هي أبعاد تسعة عىل موزعة فقرة 75 يتضمن والذي للمبدعني الشخصية
 التفكري، يف واألصالة التفكري يف واملرونة واحلكم التفكري يف واالستقالل الغموض حتمل

 املدرسني أحكام تعترب كام اخلربة، عىل واالنفتاح التفكري، عىل والقدرة التأميل، والتفكري
 يكونوا أن يمكن الذين أو املوهوبني األطفال إىل التعرف يف الرئيسية األدوات من

 خالل من املدرسني أحكام وتتكون .العاديني الطلبة بقية عن يتميزون والذين موهوبني
 حول مالحظات املدرس جيمع فقد والالصفية، الصفية املواقع يف لطلبةل املدرس مالحظة

 املميزة، واستجابته األسئلة، من معينة لنوعية وطرحه الصفية، الطالب مشاركة مدى
 واملوسيقية الفنية وميوله املرتفع، األكاديمي وحتصيله العلمية، اجلمعيات يف واشرتاكه
 الشخصية السامت لقياس مقياسا ورفاقه )زويلرين( من كل طور وقد الخ،...والرياضية

 للطلبة السلوكية اخلصائص تقدير مقياس باسم يعرف الذين املتفوقني الطلبة متيز التي
 )Scale For Rating Behavioral Characteristics of Superior Students( املتفوقني
 :هي رئيسية جوانب أربعة املقياس هذا ويتضمن
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  التعلم عىل القدرة •
    الدافعية •
  اإلبداعية •
  القيادية •

 كام .للموهوبني الشخصية السامت يف سابقة دراسات من اجلوانب تلك اشتقت وقد
 حتديد يف املساعدة االجتامعيون واألخصائيون النفس وعلامء واملعلمون اآلباء يستطيع
 جذبت لتيا املشكلة هي العملية هذه أن بالطبع .جدا مبكرة مرحلة يف املتفوقني األطفال
 التفوق تقدير وبخاصة جدا صعبة عدوها فقد العامل، أنحاء كل يف النفس علامء اهتامم

  .واحد اختبار أو أداة بمساعدة
 حاصل يف العليا املئوية النسبة ضمن يقعون الذين األطفال أن ):توملان( رأي عىل بناءا
 ما نوعا متثل العام الذكاء اختبارات أن عىل أكد بعد فيام ولكن متفوقون، أطفال هم الذكاء
 االستدعائي للنوع األفضل هي االختبارات هذه فمثل العقلية، املهامت من حمدودا شكال
 يف عليا درجات عىل حصلوا الذين األطفال أن ولذلك املشكالت، من التحديدي أو

  .أيضا عالية بدرجة مبدعني بالرضورة ليسوا الذكاء اختبارات
 كونك أن ذكر قد )ثرنتون( أن لوجدنا التفوق حول أخرى ظرن وجهة إىل انتقلنا لو
 يالحظ إذ فرضية اعتبارها يمكن وهذه .املبدع العمل يف متفوق أنك يعني ال جدا ذكيا

 بواسطة عليهم احلكم يتم عاليا ذكاء يمتلكون الذين الطلبة أولئك أن اجلامعات يف عموما
 قد ومجيعنا .األصيلة لألفكار فقط املنتجون مه بالرضورة ليسوا أهنم عىل املتوفرة املعايري
 الذكاء بني الدمج هذا ولكن عاليا ذكاء يمتلكون ممن مبدعني أشخاص بضعة يعرف

  .عامة قاعدة ليس واإلبداع
 :اخلاصة الشخصية السامت مقاييس ومن

-1Creativity Checklist (CCL 

 التي الشخصية السامت تعريف تضمنت املبدع الشخص لدراسة أخرى طريقة هناك
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 (CCL) اإلبداع قائمة :استخدام ويمكن .اإلبداع لظهور رضوري وجودها أن يعتقد
)Creativity Checklist( )Johnson, 1979( األعامر، مستويات مجيع يف األشخاص لتقدير 

 و أبدا( بني ترتاوح نقاط مخس من يتكون مقياس وهو .العمل مواقف يف البالغني تشمل
 .أبعاد ثامنية عىل تقييمهم يتم الذين األفراد سلوك املالحظون يقدر وفيه ).ثابت بشكل

 واخلصائص البنائية، واملهارات واملرونة، الطالقة، تقييم يتم اإلدراكية األبعاد إىل باإلضافة
 لوتفضي اإلجيابية، الذاتية واملرجعية احليلة، وسعة واالستقاللية، ؛ الرباعة مثل الشخصية
 بعالقة االختبار ارتبط وقد %)80-%70( من الداخيل الفحص ثقة درجة تراوحت .التعقيد
  ).(TTCT يف )0.56( و )(RAT يف )0.51( وصلت األخرى االختبارات مع تبادلية

-2 

 تقديرات (Krischen Baum, 1989) بوم لكريستشن املبدع السلوك قائمة تتضمن 
 الصف من للمراحل (CBI-1) :األول نموذجني من القائمة وتتكون .املالحظني قبل من

 .عرش الثاين إىل السابع الصف من للمراحل (CBI-2) :الثاين و السادس إىل األول
 تكرار مدى حسب ،)10-1( بني ترتاوح بتقديرات نقاط عرش عىل االختبار وحيتوي
 وتوزع .التفاصيل ويتذكر الطفل هذا الحظي إليها املشار بالطريقة الطفل، سلوك

 .الكامل واملعيار واخليال، واالهتامم، والوعي، االتصال، :اخلمس األبعاد عىل الدرجات
 وذكر .اإلبداعي التفكري عملية يف األسايس لإلعداد جماالت هي األوىل األربع أن ويعتقد
 بني جيدا يميز أنه ظهروأ لالختبار، )0.93( إىل يصل ألفا ارتباط معامل أن املؤلف
  .بذلك يقوموا مل والذين اإلثرائي الربنامج يف إبداعية منتجات ينتجون الذين األطفال

-3 

 يقوم أن يمكن إذ قصرية؛ زمنية فرتة وخالل برسعة الذكاء االختبارات هذه تقيس
  .واحد قتو يف األفراد من جمموعة عىل واحد أخصائي أو واحد فرد بإجرائها

 تكتشف ال قد لكنها األطفال، عن عامة فكرة بإعطاء االختبارات هذه وتقوم
 عىل حافزا جيدون ال الذين أو األسئلة، عن اإلجابة إىل يميلون ال الذين املوهوبني األطفال

 .نفسية اضطرابات من أو القراءة يف صعوبات من يعانون الذين األطفال أو االختبار، أداء
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 تعليميا، الطالب توجيه مثل العامة؛ االختبارية املواقف يف االختبارات هذه لاستعام يشيع
 يف اقتصادا أكثر بأهنا االختبارات هذه ومتتاز .املهني التوجيه ويف للوظائف االنتقاء ويف

 أن كام والضبط، الدقة يف تعادهلا ال ولكنها الفردية، االختبارات من واجلهد الوقت
  :مها نوعني إىل االختبارات هذه وتقسم الفردية، االختبارات عليامتت من أبسط تعليامهتا

  :اللفظية اجلمعية االختبارات – أ
  :أمهها ومن الكلامت، وفهم لغوية وقدرة التعليم من معني مستوى إىل وحتتاج

 .االبتدائي الذكاء اختبار   1-
 .اإلعدادي الذكاء اختبار   2-
 .الثانوي الذكاء اختبار   3-
 .العايل الذكاء اختبار   4-
 .األولية العقلية القدرات اختبار   5-
 .واجلامعات الثانوية للمرحلة العقيل االستعداد اختبار   6-
  :اللفظية غري اجلمعية االختبارات -ب

 ،والعادي اليومي التفاهم بأسلوب التعليامت إلقاء جمال يف إال اللغة عىل تعتمد ال وهي
  :أمهها ومن

 .للذكاء احلسية )سبريمان( اختبارات   1-
 .لألطفال املصور الذكاء اختبار   2-
 .واملراهقني لألطفال املصور الذكاء اختبار   3-
 .اللفظي غري الذكاء اختبار   4-
 .املصفوفات اختبارات   5-
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 )Rimm & Davis, 1980( املبدعة املواهب إلجياد اجلمعي املقياس -  أ
 Group Inventory for Finding Creative Talents )GIFT( 

 وهناك .باإلبداع املرتبطة واملواقف االهتاممات لقياس املقاييس هذه استخدمت وقد
  :GIFT من مستويات ثالث

  .الثاين الصف إىل الروضة صف من تبدأ التي للمرحلة نقطة )34( :الثاين •
  .الرابع الصف إىل الثالث الصف من تبدأ التي للمرحلة نقطة )34( من :الثاين •
 .السادس إىل اخلامس الصف من تبدأ التي للمرحلة نقطة )33( من :الثالث •

  االهتاممات إلجياد الشخصية والسامت اخلصائص قائمة -ب
• (Davis & Rimm, 1982) 
• (GIFFI - 1 & 11) (Group Inventory for Finding Interests) 

 :مستويني من فيتكون GIFF I أما
 .اإلعدادية الصفوف طالب عىل فيطبق األول •
  .الثانوية الصفوف طالب عىل فيطبق الثاين •

 يوحي كام مجاعي بشكل االختبار تطبيق ويمكن نقطة )60( عىل منهام كل وحيتوي
 ثلم جلمل ال أو بنعم اإلجابة طريق عن أنفسهم بتقييم األطفال يقوم كام .املقياس عنوان

 املقياس ويعطي ."إمتاعا أكثر السهلة األحجيات" أو "يب خاصة أغاين أؤلف أن أحب أنا"
 ويتمتع .واملجازفة واملرونة، واالستقاللية، واألصالة، الفضول، مثل لسامت درجات
 االختبار وإعادة اختبار ثقة ودرجة %)88 -%80( بني ترتاوح داخلية اتساق بدرجة االختبار
 وتم .بالتتابع )GIFFI-1 and GIFFI-11( ـل %)94 - %88( و GIFT ـل %)56( إىل تصل
 اإلبداع وتقييم املعلمني، بتقدير االختبار درجات بتبادل القيام طريق عن GIFT صدق تقدير
 الناجتة االرتباط معامالت وتراوحت .القصص تأليف يف اإلبداع وتقييم الرسومات يف
 GIFFI يف أما %).40 – %30( بني املنطقة يف ساساأل يف كانت ولكنها )0.54 – 0.07( بني

 .%)68 –%21( من املعلمني تقديرات عىل التبادلية العالقة وصلت فقد GIFFI – 11 و 1 –
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 (Creativity Styles Questionnaire – CSQ) اإلبداعية األساليب استبيان -ج
 عام (kumar, kemmler and Holman's) )هوملان و وكملر كومار( من كل قام

 )Creativity Styles Questionnaire – CSQ( اإلبداعية األساليب استبيان بإعداد 1996
 األساليب واستخدام اإلرادية، غري بالعمليات اإليامن :أبعاد سبعة من يتكون والذي
 البيئة، وسيطرة النهائي، النتاجي والتوجه اآلخرين، األشخاص واستغالل التقنية،

 األفكار"[ )مادة 76( يف أنفسهم املشاركني ويقدم .احلواس مواستخدا واخلرافات،
 كليا أصبح جديدة، فكرة عىل أحصل عندما" "هبا التفكري حتى بدون يل حتدث اإلبداعية
  ]."موجودة أفكار مزج طريق عن جديدة أفكارا أبتكر أنا" "هبا مشغول

 .")بشدة أوافق ال( إىل )بشدة أوافق(" بني ترتاوح نقاط مخس من مقياس وباستخدام
  %)83-%45( بني يرتاوح السبعة الفرعية للمقاييس )ألفا( ارتباط معامل املؤلفون ذكر وقد
 )Abedi – Schumacher Creativity Test( مقياس - د

 ّاملعد )O'Neil, Abedi & Speilberger, 1994( الذايت التقدير عىل يعتمد والذي
 الطالب يقدر إذ متعدد من اختيار بأسلوب اراختب عن عبارة وهو .للمشاركني قبل من

 إدراك و واألصالة، واملرونة، للطالقة، كمؤرشات إليها ينظر سؤاال )60( يف أنفسهم
 Auzmendi, Villa) ذكر وقد "معقدا؟ موقفا تواجه كيف" :املثال سبيل عىل .التفاصيل

and Abedi, 1996) يساوي وسطوبمت %)75( إىل %)61( من تصل داخلية ثقة درجات 
 ألكثر االختبار من اإلسبانية النسخة تطبيق عند األربعة الفرعية املقاييس لدرجات %)66(
 مع %32 و %02 بني فقط بالتبادل الفرعية املقاييس درجات وترتبط .طفل )2200( من

 = ارتباط متوسط( (TTCT) ودرجات %)24 = ارتباط متوسط( لإلبداع املعلمني تقدير
 وفيال أوزمندي( وتوصل .املعتادة املستويات حتت أيضا الثقة تدرجا وتصل %)11

 وحيتوي .بسهولة النتائج هذه سيتناول للمقياس آخر حتسينا أن إىل ذلك رغم )وأبيدي
 يقيم خالله من والذي مرن خيايل، :مثل صفة 20 من قائمة عىل هذا اإلبداع اختبار
 .كليا ليس إىل بشدة بني اوحترت نقاط مخس من استبيان باستخدام أنفسهم الطالب
 للدرجات التفاصيل وإدراك واألصالة والطالقة املرونة هي التي األربعة جماالته وختضع
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 %69 إىل %14( بني الفرعية االختبارات هلذه الداخيل االتساق معامل ترتاوح حيث
  %).41 وبمتوسط

 الفرعية تاالختبارا من %)55و %20( بني الفرعية االختبارات درجات وتتالزم
  ).وأبيدي سكوماتش( الختبار

 )Iowa Inventiveness Inventory( لإلبداع أيوا قائمة -  ه
 Huesman, Hallowel, Kerr, Gaeth'sand.1992) (Colangelo , قبل من املطورة

 .وزراعية صناعية اخرتاع وبراءة شهادات حيملون خمرتعني دراسة طريق عن مبدئيا
 أن أستطيع آلة، إىل أنظر آلة، إىل نظرت كلام( مثل عبارة )61( عىل النهائية األداة وحتتوي
 األفراد بني ميزت حيث نقاط مخس من قائمة عىل املشاركون يتفق إذ )أغريها كيف أدرك

 املعروفني املخرتعني :إىل تصنيفهم :املثال سبيل عىل .اآلخرين واألفراد املعروفني املبدعني
 املراهقني – املعلمني قبل من كمبتكرين تقييمهم تم الذين الشباب املخرتعني - القدامى
 (Test and re-test) يف الثقة درجة وصلت وقد .املبتكرين وغري أكاديميا املوهوبني

 ودرجة %)66( )كوالنجيلو( قبل من املذكور اإلبداع الختبار )االختبار وإعادة اختبار(
  %).70( الداخيل االتساق
 

Aptitude Tests 

 ويقصد املستقبل، يف به القيام الفرد يستطيع بام التنبؤ إىل االختبارات هذه وهتدف
 أكان سواء التدريب، طريق عن القدرة أو الكفاية درجة إىل الوصول إمكانية باالستعداد

  .مقصود غري أو مقصودا التدريب هذا
 املتعلق األداء طرائق الفرد يتعلم أن هبا يتوقع التي الرسعة االختبارات هذه وتقيس

 طرائق تعلم عىل الفرد قدرة إىل يشري مثال، الكتابية لألعامل فاالستعداد االستعداد، هبذا
  .املناسبة التدريب له توفر إذا املكتبية األداء
 



 75  
 

 

Abilities 

 العقيل النشاط أي والطائفية، العامة القدرات ياسق إىل االختبارات هذه وهتدف
  .املفحوص يؤديه الذي النشاط يف يبدو وكام فعال، قائم هو كام العرفاين

 القيام عىل فعال الراهنة اللحظة يف املوجودة الفرد مقدرة أهنا عىل القدرة وتعرف
 بدون أو تدريب نتيجة أكان سواء غريمها أو الذهني أو احلركي املجال يف معني بنشاط
  .الشعر حفظ عىل والقدرة امليش، عىل كالقدرة تدريب
 

Otis – Lennon School Abilities (OLSAT) 
 الطبعات من مادة السابعة الطبعة )لينون ألوتس( الدراسية القدرة اختبار حيتوي
 لقياس السيكولوجي القياس طريقة ويتبنى يدةاجلد املادة إىل باإلضافة والسادسة اخلامسة
 بمقياس 1918 عام االختبارات من السلسلة هذه وبدأت .ودقتها العقلية العمليات رسعة
 .(Destefano, 2004) .الذكاء لقياس )أوتس( جمموعة

 .االستنتاجي التفكري عىل القدرة أو املجرد التفكري لقياس االختبار هذا يستخدم
 ويستخدم )G( مستوى إىل )A( مستوى من مستويات سبعة من تباراالخ هذا ويتكون
 بمستوى الروضة طالب اختبار ويتم .عرش الثاين مرحلة إىل الروضة مرحلة يف للطالب

)A(، بمستوى األول الصف وطالب )B(، ومستوى )C( الثاين، الصف طالب عىل 
 تطبيق فيتم امسواخل الرابع الصف طالب أما الثالث، الصف طالب عىل )D( ومستوى
 والثامن، والسابع السادس الصف طالب عىل )F( مستوى تطبيق يتم كام ،)E( مستوى
 Harcourt) .عرش الثاين الصف إىل التاسع الصف طالب عىل )G( مستوى يطبق وأخريا

Assessment, 2008). 
 .ةلفظي وغري لفظية مواضيع عىل وحيتوي متعدد من اختيار أسئلة من االختبار ويتكون

 .اخلامسة الطبعة الذكاء لقياس )بينيه ستانفورد( ملقياس مقارنة معياري اختبار وهو
 االستنتاجي التفكري اللفظي، عاب استيعاب، :هي اختبارها يتم التي اخلمس واملواضيع
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 كل يف املواضيع وترتب .الكمي التفكري العددي، التفكري التصويري، التفكري اللفظي،
 تندرج C مستوى إىل A مستوى من املنخفضة املستويات ففي عني،م ملنهاج تبعا مستوى

 الطالب تشجيع عدم لتجنب وذلك السهلة األسئلة بني الصعوبة ذات األسئلة بعض
 عىل يتعودوا مل الذين الطالب خصوصا بالراحة بالشعور الطالب يساعد مما .سنا األصغر

 اللفظية األسئلة من ددع عىل D مستوى من كبريا جزءا وحيتوى .االختبارات جو
 املستوى من األخرى األقسام وضمن الصعوبة ملستويات وفقا ترتيبها يتم والتي والعددية

D. املستويان يف املواضيع ترتيب يتم كام E،G شامل لولبي بتصميم.  
 األخرى الثالث األقسام وحتتوى .للطالب عال بصوت A، B مستوى قراءة ويتم

 األخري القسم قراءة وتتم أقسام ثالثة عىل فيحتوى C مستوى أما .عملية ممارسة مواد
 تستخدم دقيقة 37 منها تقريبا، ساعة الثالث املستويات اختبار ويستغرق .عال بصوت
 أربعون ؛ دقيقة 60 مدة تطبيقه يتطلب حيث قسمني D مستوى ويتضمن .الفعيل لالختبار

 يتطلب واحد قسم عىل فتحتوي G إىل Eمن املستويات أما .الفعيل االختبار وقت منها
 هلذه اإلعداد حيتاج وال .الفعيل االختبار زمن دقيقة 40 منها االختبار إلعداد ساعة

 بتزويد الكتيب ويقوم االختبار درجات قياس يف خاص تدريب إىل االختبارات
 )Destefano, 2004( .باالختبار القيام كيفية حول اإلرشادات
 التقني الكتيب يف ذكرها تم والتي قياسها تم التي امذجللن اإلحصائية السامت تشمل
 واملناطق والكياسة والتهذيب اقتصادية، و اجتامعية وأحواال جغرافية، مناطق التمهيدي
  .تعلم صعوبات ذي وطالبا حكومية، غري ومدارس العرقية،
 ياسالق موحدة نامذج عىل للحصول املتامثلة العشوائية العينة طريقة تطبيق تم وقد

 خمتلف من الطالب من معيارية وصفية معلومات عىل للحصول وذلك للمفحوصني
 الذين الطالب إعداد تم وقد .الدراسية للقدرة )لينون أوتس( باختبار يتعلق فيام املناطق
 .اإلنجاز لقياس التاسعة الطبعة ستانفورد اختبار يف للمشاركة العينات هذه يف شاركوا
 املوحدة النامذج إجياد ويمكن .العينة هذه يف طالبا )463.000( باتقري شارك 1995 عام ويف

 اختبار وكتيب OLSAT ل التمهيدي االختبار كتيب يف اإلحصائية واملعلومات القياس
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OLSAT.يف معظمها يف اللفظية وغري اللفظية الكلية للدرجات الثقة معامل وترتاوح 
 بشكل املعامالت هذه يف الداخيل تساقاال ويظهر ).90s( والتسعينات )80s( الثامنينات

 معايري تتوافر وال ).Goldman,2004( االختبار وإعادة االختبار استقرار من أكثر
  )Destefano, 2004( .الكتيب يف OLSAT درجات يف الزمن من فرتة خالل االستقرار
 ،طاالرتبا ومعامل البناء، صدق وهي ثالثا عوامل OLSAT ـلل التقني الكتيب ويذكر

 االرتباط معامالت وتقع .االختبار صدق عىل ابتدائيا دليال تعترب والتي املحتوى وصدق
 إىل يصل حد وبأدنى حد كأعىل %)87( و %)68( بني والسابعة السادسة الطبعتني بني

 يكون أن جيب إذ الطبعتني، بني مهم تغري أي يوجد مل أنه إال ذلك أمهية رغم %).70(
 )Goldman , 2004( .بكثري أعىل االرتباط

 )جورجيا( كلية يف الصيفية الفرص برنامج قبل من فردا )45( عىل دراسة وهناك
 & Tyler-Wood(.ذكاء اختبارات عدة بني املقارنة متت حيث املوهوبني للطالب الغربية

Carri, 1991( 
  :وهي الدراسة، هذه يف اختبارات )4( بطارية تطبيق تم وقد

  LM بينيه ستانفورد •
  الرابعة الطبعة بينيه انفوردست •
  OLSATاختبار •
 اإلدراكية القدرات واختبار •

 درجات من أكثر ملحوظ بشكل متدنية كانت OLSAT درجات أن وجد إذ 
 الدراسة هذه وتشري .الرابعة الطبعة )بينيه ستانفورد( و LM )بينيه ستانفورد( يف الطالب

 اعتمد وإذا .املعلومات من خمتلفة أنواعا تقيس أن يمكن اإلدراكية القدرة اختبارات أن إىل
 عينة تعريف فإن واحد، معني اختبار عىل مبدئي بشكل للموهوبني برنامج أي تعريف
 & Tyler-Wood( .تطبيقه سيتم اختبار أي عىل اعتامدا عظيم بشكل ستختلف الدراسة

Carri, 1991( 2006 / 2005 عام واملتفوقني املوهوبني لربنامج رئيسية تغريات حدثت وقد 
 تطبيق إىل للذكاء بينيه ستانفورد مقياس استخدام من االعرتاف عملية انتقلت حيث
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  .األعراق خمتلفة ومدن أقليات إىل الوصول حياولون أهنم املسئولون وذكر .OLSAT اختبار
 )(OLSAT ومقياس )بينه ستانفورد( مقياس من لكل واملراجعات املادة تقييم عند

 مقياس أن إال وتطبيقه إلعداده تكلفة أقل )OLSAT( مقياس أن من بالرغم أنه وجد
 أعىل )بينيه ستانفورد( مقياس يف الدرجات أن كام .أكرب بمصداقية يتمتع )بينيه ستانفورد(
 مقارنة إرباكا أقل تعترب (OLSAT) ل االختبار كتيبات أن إىل باإلضافة )OLSAT( من

  ).بينيه ستانفورد( بمقاييس
 ترتاوح الذين سنا األصغر لألطفال أكثر مناسب )بينيه ستانفورد( ياسمق يعترب
 )OLSAT( اختبار جيعل أن يمكن بينام استخدامه لكيفية بالنسبة سنوات )4-6( بني أعامرهم
  .صعوبة أكثر عالية وثقة صدق بدرجة تتمتع درجات عىل احلصول عملية

 

-1 

 الدافعية دور تناقش التي االختبارات من (Williams's,1972) ويليامز اختبار يعترب 
 اخليال، الفضول، االختبار هذا ويقيس ."نفسك؟ جتاه حقيقة تشعر كيف" اإلبداع، يف

 الصف من املراحل يف األطفال مع االختبار هذا استخدم وقد .التعقيد وتفضيل املجازفة،
 بعنوان رسائل جمموعة )ويليامز( ل حديثا صدر وقد .عرشا لثاينا الصف إىل السادس
 التي الدراسية املراحل يف األطفال عىل الستخدامه االختبار هذا وصمم .اإلبداع تقييم
 مكتمل غري شكال )12( ويشمل .عرش الثاين الصف إىل االبتدائي الثالث الصف من تبدأ

 ذايت تقدير قائمة طريق عن املجاالت قياس ويتم .األطفال قبل من تكميله يتم حيث
 املجازفة، الفضول،( املتضادة املشاعر وتقيس متعدد من اختبار نقطة )50( من تتكون
 ).التخيل عىل القدرة التعقيد، يف الرغبة

 تكرار تقييم يتم حيث املعلمني أو األهل تقدير عىل يعتمد آخر مقياس وهناك
 معامالت أن االختبار كتيب ويذكر .املذكورة امتالس هذه وجود إىل تشري التي السلوكيات
  %)76 - %61( من تصل املصنفة غري الصدق
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 األطفال، إبداعات حول البالغني تقييامت مع بالتبادل االختبار درجات ارتبطت
 والثقة الداخيل االتساق درجات وصلت حمتمل بشكل و %).74 -%59( بني ووصلت
 .ذلك غري النتائج تكون أن املستحيل ومن %)60( من أعىل الداخيل والفحص

-2Creative Inventory  (C&RT-. Byrd, 1986) 

 وغري اإلدراكي التفكري بني متزج ألهنا ملحوظ اهتامم عىل القائمة هذه حصلت وقد 
 أفكار إنتاج عىل والقدرة األفكار، إنتاج مفهوم عىل وتعتمد .اإلبداع من )الدافعية( اإلدراكي

 الدافعي والبعد اإلبداعي التفكري بني التفاعل من كنتيجة اإلبداع واعتبار يدية،تقل غري
 التفكري تقيس األوىل .الذات ّتقيم نقطة )28( من جمموعتني عىل االختبار وحيتوي .للمجازفة
 تسع من استبيان استخدام طريق عن عنها اإلجابة ويتم .املجازفة واألخرى اإلبداعي

 ال عندما البعيد، اجلانب أرى عادة"( .كليا واالتفاق كليا االتفاق عدم بني ترتاوح نقاط
 كل درجات تلخيص تم وقد )."مفيد نشاط هي اليقظة أحالم" ،"ذلك اآلخرين يفعل
 قسمت كام .منخفضة – متوسطة – عالية كدرجة بعد لكل الكلية الدرجة وقدرت بعد،

 من ويطلب )املجازفة مقابل االبتكار( بعدين ذات مصفوفة يف شخص كل درجات
 املتحدي، املعدل، اإلنتاج، إعادة عىل القائم :اآلتية الثامين األساليب بأحد القيام الشخص
  .املخطط احلامل، املؤلف، عمليا، املامرس

 والقائم واملجازفة، االبتكاري التفكري من كل يف الدرجات أعىل عىل حيصل فاملبتكر
 درجات عىل حيصل واملتحدي منهام، كل يف نخفضةم درجة عىل حيصل اإلنتاج إعادة عىل
 املجازفة، يف وليس االبتكار يف عالية فدرجاته احلامل أما االبتكار، وليس املجازفة يف عالية
 املقياس هذا يف %)72( وصلت االختبار إعادة – اختبار ثقة درجة أن )بايرد( ذكر .وهكذا
 النامذج حول املعلومات من بأي دنايزو ومل الواجهة، صدق املقياس امتالك يف وجادل

  .األخرى
-3Adaptation – Innovation Inventory  (KAI-1989) 

 .االبتكار أبحاث يف متكرر بشكل ظهر ولكنه القائمة هذه عنوان يف االبتكار ذكر يتم ومل
 عن للمشكالت احللول إجياد عن يبحثون الذين األشخاص بني االختبار هذا ويميز
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 واملبتكرون ،)adaptor( املعدلون يفعله قد وما مسبقا يعرفونه ما استغالل طريق
)innovators(نظر وجهة وتنص .املشكلة بناء وإعادة إدراك حياولون الذين األشخاص ؛ 
 دافعية تصاحبه بأسلوب املشكلة حل يف يرتبطان واالبتكار التعديل أن عىل )كريتون(

 مما بالنفس الثقة من عظمى ودرجة املجازفة، من أعىل اتومستوي مبتكرا ليصبح عظمى
 بأي دائام سيفكر( نقطة )32( من املقياس ويتكون .اإلنتاجية من درجة أعىل إىل يؤدي
 ).خمتلف بشكل باألمور بالقيام خياطر دائام منهجي، نظامي، ما، عقبة يواجه عندما يشء
 أن هلم الصعب من هو كم إىل ةباإلشار املقياس خالل من أنفسهم املشاركون ويقيم
 األصالة، وختضع ).جدا صعب – جدا سهل( نقاط )5( من قائمة يف الشكل هبذا يكونوا

  .فرعي مقياس كل عىل ودرجات كلية لدرجة الفعالية و والكفاءة والتعزيز،
 للمقاييس %)82-%76( بني ترتاوح ثقة درجة KR 20 وجود إىل نفسه كريتون أشار
 أشهر 7 فوق االختبار إعادة –اختبار ثقة ودرجة الكلية، للدرجات )%88( و الفرعية
 درجة وجود إىل 1995 )وتالبوت ترفنجر يوكيو،( أشار كام .الكلية للدرجة %82 وصلت

 املدرجة، الفرعية للمقاييس %)83-%61( ومن %)88-%86( من الكلية للدرجة ألفا ثقة
 ألصالة %)47-%25( من ترتاوح باطارت معامالت وجود إىل املؤلفني نفس أشار كام

  .للمنتجات املقيمة األصالة مع املدرجة الفرعية املقاييس

 
 املقاطعات ملدارس األسئلة من العديد احلديثة الفردية الذكاء مقاييس أثارت لقد
 اشتقت وقد .املوهوبني برامج إىل لالنضامم الطالب باختيار يتعلق فيام املوهوبني ومدارس

 ذكاء درجة ذي فردي واحد اختبار من املوهوبني عىل للتعرف حاليا املستخدمة النامذج
 من مستويني عن عبارة عام بشكل املوهوبني بربامج لالعرتاف الفاصل احلد كان .واحدة

 .IQ) 132( حول واآلخر ،)بينيه ستانفورد( مقياس يف املتوسط من أعىل أوهلام االنحراف
 يف أمريكا قابلة الذكاء األطفال ذكاء الختبار )وكسلر( مقياس استخدام شيوع بسبب و

 أن واملقاطعات الواليات بعض قررت ،)Lubin, Wallis & Pain, 1971( الستينات
 اللفظي األدائي، الذكاء حاصل درجات عىل ستعتمد املوهوبني بربامج االعرتاف عملية
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 الذكاء اختبار نوع عن النظر وبغض .أعىل أو )130( حول يرتكز والذي الكامل ساملقيا يف
  .متشاهبة متغريات وتقيس للمقارنة قابلة الذكاء حاصل درجات فإن املستخدم

 ومل .القديم الطراز من أصبحت األفكار هذه فإن احلديثة الذكاء باختبارات ومقارنة
 دراسة جمتمع اختبار كل ّيعرف إذ للذكاء ألسايسا البناء نفس تقيس الذكاء اختبارات تعد

 متنوعة درجات عىل واسع بشكل املوهوبون الطالب حيصل قد .كموهوبني خمتلف
 األبنية الكامل للمقياس الذكاء حاصل درجات تعترب وال .خمتلفة أدوات باستخدام
 ومل .للطفل يةالعقل للقدرات األفضل املمثل تعترب ال كام تكون، أن اعتادت التي املوحدة
 عديدة طرق هناك .موجودة الشائعة العميل األداء ودرجات اللفظية الذكاء درجات تعد

 هذه وحتت .واضحة غري حاليا املوهبة داللة أن كام.اجلديدة األدوات الستخدام
 وبرامج بمدارس لاللتحاق الطالب اختيار بشأن القرارات اختاذ يمكن كيف الظروف،
 ؟املوهوبني

 املتعلمني عىل التعرف يف التقنية الطرائق حول مناقشتها تم التي لتوصياتا وإليكم
 السادس املوهوبني لألطفال الدائم العاملي التجمع مؤمتر يف استضافتهم تم الذين املوهوبني

 اجلمعية ؛ 2005 عام آب شهر من السابع اليوم يف )لويزيانا( و )نيوأورليانز( مدينة يف عرش
 :2006 عام نوفمرب شهر من الثاين يف املوهوبني، األطفال يمتقي حلملة الوطنية

 الطالب ختص التي العالية األمهية ذات القرارات الفردية الذكاء اختبارات تزود   1-
 بشكل تستخدم التي اجلمعية االختبارات من أكثر أفضل بمعلومات املوهوبني
 )Gilman, Rim & Silverman, in press( .العام الكشف ألغراض أفضل

 تقييم إىل بحاجة فهم خاصة احتياجات ذي جمتمعا املوهوبني الطالب العتبار ونتيجة   2-
 تستخدم أن جيب التي املعلومات طبيعة وحتديد والضعف، القوة نقاط لتحديد شامل
 )Van Tassel-Baska & Baska,1993( .براجمهم يف

 والدرجات اإلنجاز، اختبارات عىل بناء الطالب اختيار عند املوهوبني برامج تقوم   3-
 اقتصاديا يعانون الذين الطالب بإعطاء األرجح عىل املدرسية والتوصيات املدرسية
 الفردية القدرات اختبارات وتزود .مهلة منازهلم يف كفاية كتبا يمتلكون ال والذين
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 املحرومني ولألطفال املتعارضة الثقافية للمجموعات املوجهة للربامج أعظم مدخال
 )Silverman & Miller, In press( .واقتصاديا تامعيااج

 )WISC-IV( الرابعة الطبعة األطفال ذكاء لقياس )وكسلر( مقياس من ٌكل يعترب   4-
 يف استخداما األكثر(SB5) اخلامسة الطبعة الذكاء لقياس )بينيه ستانفورد( ومقياس
 لتحصيل عديدة طرقا قياسنيامل من ٌكل يقدم إذ .املوهوبني لربامج الطالب اختيار عملية

 استخراجها يتم التي الكامل املقياس يف الذكاء حاصل درجات تعترب ال.الدرجات
 اشتقاق جيب ال .السابقة الطبعات يف كام العام للذكاء متامسكا قياسا االختبارات هذه يف

 الدرجات بني شديد تناقص هناك يكون عندما الكامل املقياس يف الذكاء حاصل درجات
 )Flanagan & Kaufman, 2004( )أكثر أو نقطة 23( بمعدل )WISC-IV( يف ملركبةا

 درجات الكامل املقياس يف الذكاء حاصل درجات تكون أن جيب ال السبب وهلذا
 ),Gilman & Silverman, Rim , in press( .الربنامج اختيار لتحديد رئيسية

 مقياس يف الكامل املقياس يف اءالذك حاصل درجات حساب الرضوري من ليس أنه كام   5-
 أو اللفظي الذكاء معامل استخدام املسموح فمن اخلامسة، الطبعة بينيه ستانفورد
 يتسمون الذين املوهوبني األطفال لتحديد مستقل بشكل اللفظي غري الذكاء معامل
 النجاح عىل مؤرش أفضل درجة أو مركبة داللة أعىل تكون عادة .خمتلفة قوة بمناطق

 .الطالب تعلم عملية يف القوة لنقاط الربنامج استجابة عند املوهوبني رنامجب يف
)Silverman, in press( 

 الذكاء درجة أو اإلدراك قدرة عىل ترتكز التي العامة القدرة داللة تكون أن جيب   6-
 .املوهوبني برامج يف لالختيار مقبولة ،)WISC-IV( استخدام عند الكامل للمقياس
 قبل من املزود اجلدول استخدام طريق عن العامة القدرة داللة اشتقاق ميت أن وجيب
 ).Technical report,4( )هاركورت( تقييم

 )PRI( احليس اإلدراكي التفكري داللة أو )VCI( اللفظي االستيعاب داللة تعترب   7-
 متعددة للثقافات املنتمني باألخص املوهوبني لربامج لالختيار مستقل بشكل مناسبة

 الرضوري من .visual – spatial املتعلمني أو االستثنائيني الطالب اللغة، ثنائي األنواع،
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 للطالب السامح وجيب .الربنامج ومزايا الطفل عند القوة نقاط بني توافق وجود
 مؤرشات وجود رشط عىل املوهوبني لربامج باالنضامم اخلاصة االحتياجات ذوي

 NAGC( .الطالب احتياجات لتناسب إرشادية التبتعدي والقيام املوهبة عىل أخرى

Task Force on Assessment, 2006( 
 عامل ودرجات )املركب( املؤلف بخفض العاملة والذاكرة العملية رسعة تقوم عادة   8-

 العينة يف وستون الثالث املوهوبني األطفال حصل وقد .للموهوبني الكامل الذكاء
 الذاكرة درجات متوسط عىل )WISC-IV( تقنيال الكتيب يف املذكورة النموذجية
 Wechsler, 2003)( ).110.6( العملية رسعة درجات ومتوسط )112.5( العاملة
 سجلوا وقد املوهبة تطوير مركز يف موهوب طفل )103( من فقط )4( اختبار وتم

 وجد وقد Silverman,2004 (Gilman, Falk( .العملية رسعة يف أعىل أو )130(
 & Gilman (العملية رسعة يف مدى أعىل تعدوا طفل 42 أن العائيل ازاإلنج مركز

Silverman Rim, in press (من أكثر أن" وارسمان، ذكر أخرى دراسة ويف )70(% 
 حول العملية رسعة درجات داللة وصلت املوهوبني ملركز املتقدمني الطالب من

 القدرة داللة أن ابعةالر الطبعة وكسلر مقياس يف وجدوا وقد ." أدنى أو املعدل
 بينام .النقاط تسجيل عملية يف العاملة والذاكرة العملية رسعة بحذف تقوم العاملة
 يتم املوهوب، اللفظي غري املركب ودرجة املوهوب املركب درجة تنتج أن يمكن

 ),in press Silverman( ).بينيه ستانفورد( مقياس يف العامة الذاكرة من التخلص
 املقاطعات من العديد فإن حمدودة املوهوبني الطالب تقييم متويل عملية لكون نظرا   9-

 املخترص )وكسلر( مقياس مثل الفردية، الذكاء مقاييس من قصرية أشكاال توظف
 من يمكن التي الرابعة الطبعة من جوهرية فرعية اختبارات ست تطبيق يتم إذ للذكاء
 تصميم االستيعاب، املتشاهبات، ات،املفرد :وهي العامة القدرة مؤرش اشتقاق خالهلا

 ).WASI( )Wechsler,1999( .التصويرية املفاهيم املصفوفات، استنتاج املكعبات،
 فإنه )G( العام الذكاء بعامل غني بشكل حمملة الفرعية االختبارات هذه معظم أن بام  10-

 حصلت .املوهوبني برنامج يف نجاحا أكثر سيكونون الذين الطالب حتديد املرجح من
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 املقياس يف الذكاء معامل متوسط عىل )WISC-IV( يف التقني الكتيب يف املذكورة العينة
 ل الذكاء معامل درجة متوسط ويساوي )Wechsler, 2003( .123.5 إىل يصل العام

 أن جيب وهبذا )124( اخلامسة الطبعة )بينيه ستانفورد( مقياس عينة يف طفل )202(
 ،Rim, in press( .130 من بدال 120 إىل املوهبة امجلرب الفاصلة الدرجات ختفض

Gilman & Silverman.( 
 أن باالعتبار األخذ املوهوبني تقييم يف الستخدامها أداة اختيار عند الرضوري من  11-

 يقومان اخلامسة الطبعة )بينيه ستانفورد( ومقياس الرابعة الطبعة )وكسلر( مقياس
 التفكري تقيس )WISC-IV( من %)30( أن وبام .كموهوبني خمتلفني طالب بتعريف
 أن املرجح فمن اخلامسة، الطبعة بينيه ستانفورد من %)10( ـب مقارنة املجرد اللفظي
 تقيس )SB 5( من %)20( أن وبام .عالية لفظية قدرة ذوي أطفاال )WISC-IV( جيد

 اجلرب بيقتط عىل ًبناء )WISC-IV( من %)10( ب مقارنة رياضيا املوهوبني األطفال
 .أكثر رياضيا موهوبني أطفاال )SB 5( مقياس جيد أن املرجح فمن بديل اختبار وهو
 املرئية، املكانية القدرات يقيسان )WISC-IV( و )SB 5( مقياس من كل أن حني يف

 املقياس يكون قد هلذا أكثر مرئيا مكانيا حمتوى بينيه ستانفورد مقياس حيتوي أن يمكن
 من كال يف املنخفض السقف جيعل .مكانيا املوهوبني ألطفالا حتديد يف األفضل

)WISC-IV( و )SB 5( وعميق استثنائي بشكل املوهوبني األطفال حتديد عملية 
 اخرتعت فقد القياس، أداة تتعدى األطفال قدرات أن توثيق يتم ولكي .صعبا وعال

 جتاوزت والتي اكتساهبا تم التي املجرد املعيار نقاط عدد لتتبع طريقة )ماكسرتوف بيتي(
 اكتساهبا ممكن حمتملة درجة أعىل( معيارية نقطة 19 عىل للحصول مطلوبة درجة أدنى
 جمردة معيارية نقطة 13 سجلوا الذين األطفال أن لوحظ وقد ).الفرعي االختبار يف

 + 8( املتشاهبات يف زيادة نقاط 8و )13 + 19( املفردات يف السقف تعدوا والذين
 )WISC-IV.( )Rim, in press، Gilman &Silverman( ياسمق يف )19

 ).WISC-IV( يف كامل بشكل األطفال هؤالء قدرات اختيار يتم مل أنه الواضح من  12-
 حاجة فهناك الطبيعي باالنحناء تسمح ال القصوى الدرجات عىل التوزيعات أن طاملا

 حلاصل النسبية تالدرجا وتزداد .القصوى للدرجات الذكاء حاصل نسبة الشتقاق
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 .(Wasserman, 2005) .اللفظية غري االختبارات يف حتى شائع بشكل الذكاء
 جدول )Roid,2003( اخلامسة الطبعة بينيه لستانفورد املرتجم الكتيب يقدم  13-

 أدين أو درجة 150 من أعىل سجلوا الذين لألطفال املوسع الذكاء معامل بدرجات
 10 وتساوي درجة أدين بني الدرجات مدى حويرتاو .ذكاء حاصل درجة 40 من

 تسجيل عىل بناءا املفحوصني إعطاء تم وقد .ذكاء حاصل 225 وتساوي درجة وأعىل
Rasch scoring سقف درجة عىل للحصول االحتياجات فوق جمردة تسجيل نقاط 

 يتم أن يمكن )راسك( درجات نسبة فإن 150 فوق سجلوا قلة أن وبام 19 يساوي
 الطبعة بينيه ستانفورد مقياس يف وأعىل 130 سجلوا الذين للطالب ويايد اشتقاقها
 حصلوا الذين الطالب اختيار يتم بأن ويوىص )Carson & Roid, 2004( .اخلامسة

 حسب النسبية الدرجات اشتقاق يتم وأن بينيه ستانفورد يف أعىل أو 120 درجة عىل
Rasch scoring للموهوبني املقدمة اخلدمات عىل للحصول الطالب لتأهيل 

 )in press، Silverman a( .املطلوبة التسارع درجة لتحديد أو االستثنائيني
 العمرية االختبار متكافئات من باالستفادة لريم النسبية الدرجات اشتقاق يمكن  14-

 أشهر إىل املحولة )253 -ص( )WISC-IV( كتيب يف املتوفرة الفرعية لالختبارات
 املواضيع كل املتكافئة العمرية الدرجات تعكس .للطفل العقيل العمر لتحديد

 ويضاعف الزمني العمر عىل للطفل العقيل العمر يقسم .فرعي اختبار لكل الصحيحة
 هذه وتناسب ).in press، Gilman & Silverman Rim( ريم نسبة الشتقاق 100 ـب

 .العمرية تكافئاتامل الختبار املنخفض للسقف تبعا وأقل 10 عمر من األطفال الطريقة
 سن يف قدرة األكثر الطالب لتمييز املتفوقني أبحاث يف املوظفة اخلطوتني عملية تعترب  15-

 .االستثنائية املوهبة ذو الطالب لتمييز نموذج أفضل عرش الثالثة أو عرش الثانية
 يف درجات يسجلون الذين لألطفال املستوى فوق باختبار املتفوقني أبحاث وتزودنا

 أصغر أطفال إجياد تم 1989 عام ومنذ %).97 أو 95( من أعىل الرياضيات أو راءةالق
 مع مقارنتهم وهو األول :خمتلفني قياسني من مزيج باستخدام املعدالت ضمن سنا

 باستخدام والثاين )Binet( بينيه نمط عىل العمري املقياس اعتبار نفس من اآلخرين
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 قبل من منظم ألنه وذلك املستوى فوق كثفامل لالختبار املناسب األصيل االختبار
 .Stanely, 1999, p.169)( .الصعوبة مستويات يف الزيادة و العمرية املستويات

 لألطفال املستوى فوق اختبار االستثنائيني املوهوبني يقيمون الذين الفاحصني يعرض  16-
-etc، WISC.IV, WPPSI :مثال( .املتوسط الذكاء حاصل اختبار ينجزون الذين

III, SB5,، DAS-2, KABC-2( اختبارين األقل عىل يف %99 من أعىل أو حول 
 القدرة لعامل جيدة مقاييس تعترب التي الفرعية االختبارات باألخص( فرعيني
 اختبار ستضمن املتقدمة رافن مصفوفات حالة يف %97 نسبة تسجيل أن ).العامة
 الختبار إضايف كمقياس )LM( هبيني ستانفورد مقياس ويعطى .املتوسط فوق إضايف
 ملقياس املعياري اجلدول يف السقف مستوى يسجلون عندما األطفال قدرات حدود

 339 ص يف اإلرشادات عىل بناءا الذكاء حاصل معادلة وتشتق )LM( بينيه ستانفورد
 ).Terman & Merrill ،1973( .الكتيب يف

 بينيه ستانفورد مقياس باستخدام حويسم.نسبية مصفوفة الذكاء حاصل معادلة تعترب  17-
)LM( وهبذا خمتلفة مصفوفة يف الدرجات أن الفاحصني يدرك طاملا إضايف كاختبار 

 ويمكن )Carson & Roid, 2004( الذكاء حاصل انحراف مع للمقارنة قابلة ليست
 مقارنة اخلامسة الطبعة بينيه ستانفورد و )LM( بينيه ستانفورد من كال استخدام

 ومعايري النسبية، راسك معايري القياسية، املعايري :املركبة املعايري من أنواع الثالث
 )LM.( )Carson & Roid.2004( بينيه ستانفورد
 الدراسات واقرتحت .فلني تأثري إىل قديمة بمعايري اختبارات استخدام عدم يرجع

 جون( درس قدو .تدرجييا يتناقص أن يمكن فلني تأثري أن التسعينات بداية يف احلديثة
 يناير شهر يف لالختبار النفسية البحث معلومات أن قائال وكتب فلني تأثري )وارسمان

 أي هناك ليس وأنه القدرة مستويات لكل فلني تأثري وتطبيق تناول يتم مل أنه تقرتح 2007
  .عقليا املوهوبني باألخص العالية القدرة ذو األفراد مع مصداقيته حول مادي دليل
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  الثاني الفصل

 

 املتفوق أو املوهوب الطفل اكتشاف بوجو عىل النفس وعلامء الرتبية علامء اتفق
 وحاجة ،)ذاته تقدير( الشخيص توافقه ويتم قدراته نمو يكتمل حتى مبكر سن يف دراسيا
 والدراسة احلضانة مرحلة يف مناسب إضايف وبرنامج منهاج إىل املرتفع الذكاء ذي الطفل

  .االبتدائية
 بعضها وظهر عتوتنو وسامهتم املوهوبني خصائص حول الدراسات تعددت لقد

 أواسط يف املوهوبني عن املشهورة دراساته )تريمان( بدأ فقد .العرشين القرن أوائل يف
 تورنس أجرى كام .األربعينات أواسط يف نفسه األمر )هولنجورث( ودرست .العرشينات

 أجرى كام .الستينات أواسط يف واالبتكار اإلبداعية حركة ظهور عند أخرى دراسة
 إىل إضافة املوهوبني رعاية حركة اشتداد مع الثامنينات بداية يف خرىأ دراسة )يرلك(

  .املجال هذا يف املهتمون بإجرائها قام التي واألبحاث الدراسات عرشات
 قبل من الكبري االهتامم للمبدعني السلوكية واخلصائص النفسية السامت أثارت
 من كبري عدد هناك أن حتاتض حيث الرتبوية، امليادين خمتلف يف والعلامء الباحثني

 يف غريهم عن خيتلفون املبدعني األشخاص أن عىل تركزت والبحوث الدراسات
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 يشرتكون فهم هبا، أبدعوا التي املجاالت عن النظر بغض واالنفعالية املعرفية خصائصهم
  :هي اخلصائص وهذه غريهم عن متيزهم التي العامة اخلصائص من جمموعة يف
  معرفية خصائص •
  والدافعية الشخصية خصائص •
 ).2002جروان،:يف( تطورية خصائص •

 
  :اخلصائص هذه ومن سلوكيهم يف املعرفية اخلصائص بعض املبدعون األفراد يظهر

-1 

 التطور من متقدمة بمستويات ظهورهم عىل القدرة هذه يف املبدعون األفراد يتسم
 نفس يف أقراهنم عىل متقدمة اللغوية حصيلتهم تكون ما ًوغالبا فظية،الل والقدرة اللغوي
 تعلمهم قبل حتى املتنوعة للكتب واملطالعة بالقراءة يستمتعون فتجدهم العمرية، املرحلة
  .القراءة ملبادئ

-2 

 الرموز فهم عىل قدرتهب يتصف جتده املبدع هبا يتصف التي القدرات أهم من إن 
 ومدلوالهتا اإلعداد يستخدم الصغر سن ويف املبدع جتد حيث صحيح بشكل واستخدامها

  .العمرية املرحلة نفس يف أقرانه عن متقن بشكل
-3 

 من ًانطالقا وذلك تواجه التي املشكالت حل يف الفردي العمل إىل يميل املبدع الفرد
 أن أجل من بل ما يشء كسب أو شخص إرضاء اجل من وليس لديه جودمو داخيل دافع

  .حل هلا ليجد تواجه التي املشكلة عن متكاملة صورة بناء من يتمكن
-4 

 التعرف يف الرغبة لديه دائم فتجده واالنتباه، املالحظة عىل كبرية قدرة لديه املبدع
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 ما كل يفرس أن وحيب يواجهه ما كل عىل ألسئلةا يطرح جتده ودائم حوله التي البيئة عىل
  .لديه املهارات وينمى املعلومات يكتسب حتى أمامه يقع

 
 احلالة دراسة منهجية بني مجعت )Gardner )1993 جاردنر هبا قام دراسة يف
 من لسبعة التحليلية فيةالوص معاجلته يف أفاض واملبدعني، اإلبداع يف الكمية واملنهجية

 نظريته تضمنتها التي السبعة الذكاء ألنواع ممثلة نامذج أعتربها التي املبدعة الشخصيات
 توصل الدراسة هذه خالل ومن 1983 عام العقل أطر كتابه يف نرشها عندما األوىل،
  :منها للمبدعني والدافعية الشخصية خصائص من عدد إىل جاردنر

 .بالنفس الثقة •
 .العمل يف واالجتهاد اجلد •
  .بالعمل املفرط االلتزام •
  .الصعوبات مواجهة يف اآلخرين عن للعزلة امليل •
  .السلوك وقواعد باألعراف التمسك عدم •
  .والسلوك األفكار يف والرشد الطفولة مظاهر خلط •
  .مبارشة غري أو مبارشة بصورة والعواطف املشاعر عن التعبري •
  .املثابرة •
  ).السابق املرجع( اآلخرين عىل ريالتأث يف القدرة •

 
 املختلفة النمو ومراحل املبكرة باخلربات عالقة ذات بأهنا التطورية اخلصائص تعد

  :اخلصائص هذه ومن املبدع عند
  .فيها والنجاح املدرسة حب •
  .اآلخرين عن الكتاب صحبة تفضيل •
 .كثرية هوايات لديه مبكرة سن يف متنوعة وجتارب خلربات التعرض •
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  .العمل جمال يف الدافعية عىل املحافظة •
  .النبوغ عىل تدل وإسهامات مبادرات تقديم •

 

 لنظريات مراجعتها خالل من للمبدعني ًتصنيفا )Calrk, 2006( كالرك الباحثة قدمت
 وخصائص وظائف منها لكل مكونات أربعة من كالرك نموذج يتألف حيث اإلبداع،
  :كالتايل وهي

 
  .واملغامرة للمخاطرة امليل •
  .االجتامعية والضغوط املقاومة عىل القدرة •
  .واالستقاللية الذايت االنضباط •
  .واالنتباه التذكر عىل العالية القدرة •
  .املتشعب التفكري عىل القدرة •
  .والروتني اململة املواقف حتمل عدم •

 
  .عنها والتعبري الالشعورية األفكار حترير عىل القدرة •
 .الزائدة احلساسية •
  .األصيلة األفكار مع التفاعل •
 .حدود بغري االنفتاح •
  .جديدة وحلول أفكار وتقديم املشكالت جتاوز •

 
  .والداخيل اخلارجي بالعامل االهتامم •
  .والتوتر الرصاع تقبل عىل قدرةال •
  اجلديدة واألفكار اخلربات عىل االنفتاح •
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 .باملفاهيم التحكم عىل القدرة •
  .األحكام إصدار يف االستعجال عدم عىل القدرة •

 
 .الداخلية الرصاعات حل عىل القدرة •
  .املحرية املواقف حتمل عىل القدرة •
  .يوم كل جديدة خربات مواجهة يف الرغبة •
  .الرتكيز عىل القدرة •
  .الغامضة أو املجهولة املواقف خيشى ال •
  .خاصة بطريقة األشياء إدراك •
 .لالستطالع حمب •
  .اآلخرين عىل تأثريه يف القدرة •

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 لإلبداع التكاميل كالرك نموذج  (2-1)  الشكل
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  الثالث الفصل

 
 

 عقود ثالثة من بأكثر ًمتأخرا بدأ املوهوبني للطلبة اإلرشادية باحلاجات االهتامم إن
 إليها توصل التي للنتائج كان وربام التعليمية، أو الرتبوية بحاجاهتم االهتامم بداية عن

 يف األثر أكرب عينته ألفراد والنفسية الشخصية اخلصائص حول ورفاقه Terman تريمان
 اإلرشاد خدمات أمهية عن الوقت من لفرتة واآلباء والباحثني وينيالرتب أنظار رصف
 .الطلبة هلؤالء

 ليتا واملربية للباحثة اإلرشادية بحاجاهتم االهتامم إثارة يف بداية الفضل ويعود
 جونز جامعة من Stanley ستانيل جوليان وصفها التي Hollingworth هولينغويرث

 املتحدة الواليات يف واملتفوق املوهوب الطفل تعليم حلركة واألم احلاضنة بأهنا هوبكنز
  ).2006 معاجيني، :يف(األمريكية
 الطلبة فئة عىل األضواء تسليط يف وأبحاثها هولينغويرت ودراسات مسامهات وتعد
 الناحيتني من اخلاصة احلاجات ذوي ملجتمع تنتمي التي الفئات كإحدى املوهوبني
 :ييل ما عىل ساطعة وشواهد لةأد وقدمت واإلرشادية، الرتبوية
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 .املوهوبني للطلبة وعاطفية اجتامعية حاجات وجود •
 يغلب الذي العام املدريس املناخ استجابة وعدم العادية الدراسية املناهج كفاية عدم •

 .املوهوبني الطلبة جتاه املباالة وعدم الفتور طابع عليه

 النمو يتقدم حيث املوهوبني، للطلبة والعاطفي العقيل النمو مستوى بني فجوة وجود •
 .العاطفي النمو من أكرب برسعة العقيل

 نسبة تبلغ الذين للطلبة بالنسبة تذكر فائدة دون املدرسة وقت من أكثر أو% 50 ضياع •
 .فأكثر 140 ذكائهم

 :بقوهلا واملتفوقني املوهوبني الطلبة حال عن بليغة بعبارة هولينغويرث املربية وعربت
 يف طفل وعواطف راشد عقل بني جتمع أن« :وقوهلا ،»كبرية أدمغة لحتم صغرية أكتاف«

 كتاب يف ورد كام(،)Hollingworth, 1942( »معينة صعوبات مواجهة معناه طفويل جسم
 )52 ،2013 الرابغي،(

 
 موهبة من تنتج التي األمور مع باءاآل تعامل كيفية حول التوجيهات من القليل هناك
 التحدي من نوع ختلق التي أيضا والعاطفية االجتامعية ولكن العقلية فقط ليس أطفاهلم
  .اآلباء عند

 ليساعدوا اآلباء يواجهها أن جيب للموهبة واجتامعية عاطفية سامت مخس هناك
  :الكامنة قدراهتم اكتشاف عىل أطفاهلم

 .التشعبي التفكري   1-
 .اإلثارة   2-
 .احلساسية   3-
 .واإلدراك الفهم   4-
 .)Entelechy( الدافع   5-

 



 99  
 

 

 التي واألمور املشاكل لفهم اخلاصة وسائلهم إجياد بمحاولة اآلباء يقوم أن جيب
 من إجياد يف صعوبة املوهوب يواجه أن شائع غري أمر ليس ألنه األطفال موهبة من تنتج

 مثل الفراغ أوقات يف تشغله بأمور القيام خمتلفة، اعدقو بإتباع اللعب اهتامماته، يشاركه
  .وحمرية مؤملة املوهوبني األطفال معظم جيدها التي املضايقة

 فام .العاديني األطفال عن خيتلفونه الذي بالقدر بينهم فيام املوهوبني األطفال خيتلف
 اطفيةع سامت بامتالك يشرتكون أهنم إال .اآلخر مع ينجح ال قد أحدهم مع ينجح

 باالختالف والشعور العاطفة، وشدة املتزايدة، احلساسية تشمل مشرتكة واجتامعية
  .املتعادلة غري والفكري العاطفي النمو مناطق ووجود

(Erlich, 1982; Janos & Robinson, 1985; Kitano, 1990; Kline & Meckstreth, 
1985; lovecky,1990; Roedell, 1989; Webb, Meckstreth, & Tolan, 1982). 

 عند الضعف نقاط شكل واالجتامعية العاطفية السامت هذه بعض تأخذ أن يمكن
 مع العمل )ووايتمور هولينجوورث( من ٌكل يقرتح :املثال سبيل عىل املوهوبني، األطفال
 يف صعوبة املوهوبون األطفال جيد حيث املوهوبني األطفال من خمتلفة دراسة جمتمع
 واالجتامعي العاطفي نموهم يف النواقص مع والتكيف الشديدة، همحساسيت مع التعامل
  .والفكري
 التي التطور عىل الكامنة القدرة مفهوم (Piechowski,1986) نموذج وصف لقد
 .املوهوبني والبالغني لألطفال واجتامعية عاطفية نتائج عىل حتتوي أبعاد مخسة تكتشف
 .العاطفي التقمص و والتعاطف اسية،واحلس العاطفية، الشدة األبعاد هذه وتشمل

 جتاه بتزايد تنمو قد املوهوبني عند الضعف نقاط أن 1991 عام Piechowski اقرتح 
  .الذات وحتقيق الذات إدراك

 أن يمكن السلوكي الظهور أن إال للموهبة متكامل كجزء السامت هذه ظهور رغم
 العمر، الغموض، احتامل مثل يةاجتامع والنفس النفسية العوامل بعض عىل اعتامدا خيتلف
  .الخ السيطرة وموضع احلسية الطاقة ومستويات أنواع تفضيل والتفاؤل، التشاؤم درجة

 األمهية يعطيها السلوكي الظهور أن إال حمايدة نفسها السامت أن من الرغم عىل
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 تالسام وصف تم وقد .اآلخرين قبل من اإلجيايب أو السلبي اإلدراك مقرتحا االجتامعية
 منها كل يف معني جمال من تنتج قد التي املواضيع أي لتوضيح املسيطر أحدها أن لو كام
  .معينة لدرجات الواقعية احلياة يف السامت تتوافق قد بينام
-1 

 موضوع ألي العادية غري اخلالقة األصيلة املجاالت التشعبي التفكري ذو الطفل يفضل
 للتفكري الطفل هذا يميل كام .اآلخرون هبا يفكر التي ستجابةباال أوال يفكر فال

 ).Lovecky, 1991( .اللفظي والتالعب للخيال ميلهم تعكس بطريقة باالستجابة

 :التشعبي التفكري من نوعان وهناك
  .معينة ومواضيع بأوقات ويتقيد يتحدد الذي •
  .بالعملية ابتدائي بشكل التفكري •

 هذا أسباب أحد ويعود هلم، مشكلة عادة واملدرسة البيت يف واألداء السلوك يعترب 
 غري وإجاباهتم وفضوهلم أسئلتهم بسبب سلبيا األطفال هؤالء بتعزيز القيام إىل التفكري
  ).الكئيبة( املرضية ختيالهتم إىل باإلضافة جمموعات يف للعمل حبهم وعدم العادية،

 .املدرسة يف خصوصا وفوضويني اهاالنتب مشتتي التشعبي التفكري ذوو األطفال يبدو
 تكافئ حياة أساليب اختيار طريق عن انتباههم تشتت عن التعويض البالغني يستطيع
 يصعب حيث بذلك القيام يف صعوبة جيدون املوهوبني األطفال أن إال .التشعبي تفكريهم

 التي املستويات تعتمد :املثال سبيل عىل .التنظيمية املخططات فهم األطفال هؤالء عىل
 التفكري ذوو يميل بينام خطي نموذج عىل املدريس العمل لتنظيم البالغون يستخدمها
 .اإلجابات لتصحيح حدسية خطوات ويتخذون كيل بشكل األشياء لرؤية التشعبي

 املفكرين ومشاعر أفكار ألن صعبة األولويات ووضع القرارات اختاذ عملية وتعترب
 املتعة يف متساوية تبدو واملشاعر األفكار كل أن لدرجة ومتناغمة متداخلة التشعبيني
 األطفال هلؤالء بداية مكان إلجياد التفكري عقدة فك حماولة جيعل قد مما واألمهية واإلثارة
  .صعبة عملية
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 وقد ستقود؟ أين إىل ومعرفة رؤية وحياولون الفكرة أصالة التشعبيون املفكرون يتبع
 العمل يكون ما وغالبا ما بعمل القيام عند املقدمة لعاديةا باملكافآت األفراد هؤالء هيتم ال

 غري كعصاة، للبالغني التفكري متشعبو األطفال يظهر السبب هلذا حتفيزا أكثر جديدة بفكرة
 بعدم البالغ الشخص يشعر آخر، جانب من .متأثرين وغري منتبهني، وغري مدفوعني
 يعانون أهنم إال املبدع اإلنتاج غنيالبال تقدير رغم .الطفل يف االبتكار جتاه الراحة

  .املقبولة املستويات عىل الثورة هو واالبتكار اإلبداع جوهر أن فهم يف صعوبة ويواجهون
 فهم متيزهم يتفهم من وجود لعدم بالوحدة التفكري متشعبو األطفال يشعر عادة

 قوي إحساس األطفال هؤالء لدى ينشأ .السبب فهم بدون خمتلفني كوهنم يتقبلون
  .املجتمع من والتقبل التقدير جيدون عندما اآلخرين مع وبالتواصل بالذات

 

 للذات مصداقية إلجياد التفكري متشعبي األطفال ملساعدة املهتمون البالغون هيدف
 األقل العدائي العامل مع العيش وتعلم نوعها، من الفريدة الذات هذه وتطوير املبدعة،
  .هلم تقديرا

 بشكل تتطور بينام اآلخرين مع السلبية املواجهات لتجاوز املبدعة النفس حتتاج
 طريق عن نفسه إرضاء تعلم املبدع الطفل حيتاج .اآلخرين إلرضاء احلاجة عن منفصل
 عن وذلك املهامت أو بالواجب القيام احتياجات لتلبية واملهارات املواهب استخدام
 اإلبداعية العملية عىل الرتكيز خالل من باملوهبة اعواالستمت اللعب طريقة تبني طريق
 آخر يشء أي من أكثر الطفل به يقوم أن حيب الذي العمل وإجياد النهائي، الناتج من أكثر
  .ال أم ما مادة أنتج سواء العمل هبذا للقيام ٍكاف وقت هناك أن من التأكد طريق عن أو

 مدمرا بالغ بشكل أو حمدود بشكل اءسو واملجازفة باملخاطرة القيام يكون أن يمكن
 ذو الطفل حيتاج .املخاطرة أو املجازفة سلوك تطوير املهم من لذلك اخلالق للعمل
 يقود الذي للمستوى أو السلبي لألداء املوجه النقد نوعية من احلامية التشعبي التفكري
 العمل تعلم متساوية بدرجة املهم ومن .املخاطرة فشل حتمل من بدال لالستسالم الطفل
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 من أكثر جديد يشء جتريب يف املوروث والرضا األفكار، مع اللعب متعة عىل للحصول
 نقاط عىل مركزا املبتكر العمل لتقييم الطفل مساعدة تعترب .املدح عىل للحصول العمل
 حيتاج كام .إنتاجية أكثر )يعمل ال الذي وما فيه يعمل الذي ما( عمل ألي والضعف القوة
 ينتج ال قد ما بعمل القيام وأن ما فكرة أي من تعلمه يمكن شيئا هناك أن فةملعر الطفل
 .(Zhensun & Low , 1991) .أخرى فكرة نشوء إىل املستقبل يف يؤدي قد يشء عنه

 والتقاليد املصطلحات فهم تعلم يف املساعدة لبعض التشعبيون املفكرون وحيتاج
 مثل االجتامعية العالقات حول اآلخرين اءآر أمهية مدى لفهم يفتقرون فهم االجتامعية،
 إجياد إىل التشعبيون املفكرون حيتاج :املثال سبيل عىل .املجموعة يف القادة آراء إىل االستامع
 مشاهبة اإلبداعية أعامهلم والذين أحالمهم يشاركوهنم قد الذين األفراد بعض دعم

 مع والعمل األفكار ومشاركة ،األفراد هؤالء مثل مع البقاء يساعد أن ويمكن .ألعامهلم
 الذين األطفال األصدقاء من الدعم عىل احلصول عىل خاص بشكل األطفال هؤالء

 إىل يفتقرون أنفسهم هم والذين أقراهنم معظم مع مشرتك يشء وجود إىل يفتقرون
  .وأعامهلم حماوالهتم عن اآلخرين رضا عىل احلصول

-2 

 للنظام العالية واالستثارة العاطفي، والنشاط والتفاعل العايل، الطاقة مستوى يعترب
 يف السامت هذه تواجد الرضوري من وليس .االهتياجية شدة سامت من املركزي العصبي
 ).lovecky, 1990 b( .الشخص نفس

 من طويلة لفرتة طاقاهتم عىل االهتياجية شديدو البالغون املوهوبون يركز بينام
 ويقومون ومتنوعة واسعة اهتاممات ويمتلكون والتحدي، باملخاطرة ويستمتعون الوقت،
 التعامل يف صعوبة االهتياجية شديدو املوهوبون األطفال جيد جيد، بشكل باألعامل
 النوم من للقليل حيتاجون كام الطاقة من عالية مستويات البعض ويمتلك .معهم والعيش
 قد أهنم إال اإلرهاق ويسبب جمهدا راأم يكون أن يمكن تشغلهم نشاطات إجياد أن لدرجة
 بشكل أنفسهم وتنظيم طويلة لفرتات الرتكيز عىل قادرين ويكونوا كافية حتديات جيدوا
  .جيد
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 واالستمتاع هبم املحيطة البيئة الكتشاف احلاجة املوهوبون األطفال هؤالء يمتلك
 .سلوكاهتم لتهدئة عالداف وحيتاجون املثريات عن منهم العديد ويبحث .اجلديدة باخلربات

 قد كام .املثريات من املناسب بالنوع تزويدهم يتم مل إذا والتوتر بامللل هؤالء يشعر وقد
 .أكاديميا موجهة تكون ال قد واسعة متنوعة اهتاممات عىل طاقاهتم األطفال هؤالء يركز
 بشكل توجيهه يتم عندما لآلخرين دافعا واإلثارة باملتعة اإلحساس يكون أن يمكن
  .سليم

 املثرية للمشاريع مؤثرة استجابات االهتياجية شديدو األطفال يقدم أن ويمكن
 املثري لوجود احلاجة الرتفاع وكنتيجة .لالبتكار والدافع اخليال من ٍكل دمج عند للتحدي

ّللجدة باحلاجة حمكومني املوهوبني األطفال بعض يصبح  وغري جديد هو ملا احلاجة أي ِ
 قد ولكنهم للنتائج ويتحمسون اجلديدة باملشاريع بالقيام األطفال الءهؤ يستمتع .مألوف

 أن وطاملا الفعيل اإلهناء لعملية النهائية بالتفاصيل يتعلق فيام الصعوبات بعض يواجهون
 من بدائرة البداية يف األطفال ينشغل جدة، أقل تكون ألن متيل الفعيل اإلهناء عملية
 من االنتهاء يف يفشلون وبالتايل االهتامم يفقدون ثم ومن وىاملست العايل واالهتامم احلامس
 .املرشوع

 يلزموا أن دون املشاريع بعض من االنتهاء بتعلم األطفال يقوم بأن االهتامم جيب
 أهنم كام جدا مهمة التفاصيل تكون عندما أوقات هناك أنه حيث اإلنتاج إلهناء أنفسهم

 تفاصيل حتدي ويصبح .مرشوع أي إهناء يةعمل جتلبه الذي بالرضا للشعور حيتاجون
 بالعمل للقيام واملكافأة الناتج، واإلشباع بالرضا والشعور املرشوع من االنتهاء عملية
  .مألوف غري أو جديد ٍيشء كل من باإلثارة الشعور عن الناجتة املكافأة كونه من أكثر

 األفراد جيدها لتيا املثريات من العديد الفعالني النشيطني األطفال بعض جيد قد
 ويشعرون املثري من األطفال هؤالء ينسحب بالتايل واإلجهاد للتوتر مسببة مرحية اآلخرون

 واملشاعر األفكار إيقاف يف صعوبة منهم البعض يواجه كام .واالرتباك واخلوف باالنزعاج
 تبدو وقد .اآلخرين من أطول وملدة شدة أكثر بشكل القوية بالعواطف يشعرون لذلك

 ذات الغرف تشعرهم حيث صعبة الزمالء مع واالتصال العادية املدرسة لضغوطاتا
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 املنعزلة والساحة الطعام غرفة تزودهم أن ويمكن .الدموع، باالنزعاج الساطع الضوء
 الغضب، نوبات الدموع، مع سلبية فعلهم ردة جتعل التي والدوافع املثريات من بالكثري
  .اجلسدية والعوارض التجاهل
 بالطريقة جماراهتم لصعوبة للمشاكل كمسببني األطفال هلؤالء والبالغون الزمالء رينظ
  .األشياء لعمل االعتيادية
 

 الذات، تنظيم يف الصعوبة مثل واملعلمني اآلباء تتحدى التي األمور بعض هناك
 الفكرية املهن يف الرضا إجياد إىل باإلضافة اإلثارة، من مرضية مستويات عىل واحلصول
 مستوى من كل تنظيم يف صعوبة املوهوبني األطفال يواجه .ّاجلدة من أكثر واملبدعة
 احلصول وكيفية اإلثارة من مريح مستوى إجياد كيفية لتعلم املتزايدة احلاجة وكمية النشاط
 لتمييز البالغني قبل من للمساعدة األطفال هؤالء حيتاج هلذا .النشاطات من لسلسلة عليه

 .البيئية املثريات أو الضغط، لإلحباط، كاستجابة هبا يشعرون التي املشاعر شدة وإدراك
 من واالنسحاب ،(Belknap, 1986) االسرتخاء مترينات مثل التقنيات تساعد أن ويمكن
 إدراك و مالحظة يف والتوتر القلق من للتقليل الذايت االكتشاف واستخدام املشهد،

  )Roberts & Gutormson( .الضغوطات هذه مثل يصاحب الذي اإلحساس
 اإلشارات هذه مثل إدراك عىل أكثر االعتامد تعلم عند تدرجييا األطفال يستطيع

 عن خارجية أنامط عرض أو الكارثة انتظار من بدال اإلثارة مستوى من التقليل بأنفسهم
 عرونيش الذين األطفال لنشاطات قواعد لوضع الوقت استخدام يساعد قد .السيطرة

 يمكنهم :املثال سبيل عىل .املكتملة غري األمور من العديد يرتكون والذين باالنزعاج
 نوع إىل االنتقال ثم ومن اإلثارة مستوى من تزيد مهمة عىل للعمل قصري وقت حتديد
 الفكاهة اخليال، املبتكرة، التعابري استخدام تعلم يساعد أن يمكن كام .املهام من خمتلف

 عملية من أكثر برضا الشعور كيفية تعلم عىل األطفال هؤالء شكالتامل حل وأساليب
  .كدافع اجلدة عىل االعتامد عملية تقليل إىل باإلضافة املهام إهناء
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 بشكل االقرتاحات ألخذ يميلون إذ املنافسة، يف األطفال هؤالء من العديد ينجح
 دائام املوهوبون طفالاأل يميز ال احلظ لسوء ولكن االهتامم كل األمر يولون و جدي

 للعديد وبالنسبة .األهداف وضع عملية من الشكل هبذا املنتجة غري من املنتجة النشاطات
 حتسني عىل منه أكثر اآلخرين من أفضل بشكل باألمر القيام عملية عىل الرتكيز يكون منهم
 أن كنيم ما أفضل كوهنم الفوز عن عمله يمكن ما بأفضل القيام وخيتلف .اخلاص أدائهم
 تعليمهم أمهية إىل باإلضافة االختالف هذا لفهم األطفال مساعدة املهم فمن .يكون

 وتعليمهم املشاهبة واالهتاممات القدرات ذوي الزمالء مع متعاونة جمموعات يف املشاركة
  (Kreidler, 1984) .املشكالت وحل التفاوض مهارات

 املشاعر مع للتعامل للمساعدة تاملثريا من لالنسحاب يميلون الذين األطفال حيتاج
 األساليب تعلم من األطفال هؤالء ويستفيد .اإلثارة من الكثري ينتجها التي املزعجة

 عند مفضل يشء وإمساك املقاالت كتابة تشمل والتي أنفسهم لتهدئة الستخدامها
 الغضب عن والتعبري املناسبة، الراحة توفري وسائل عن والبحث باالنزعاج، الشعور
  .آمن بشكل ولكن دياجس

 مع التعامل كيفية ومعرفة مسبقا املشكالت إثارة ملامرسة األطفال هؤالء حيتاج كام
 اخلوف مشاعر اختبار يتعلمون الذين األطفال املنطق استخدام ويساعد .املشاعر شدة
 عمل بعدم إقناعهم حياولون الذين البالغني من املقدمة املساعدة من أكثر احللول وإجياد

 إىل تقودهم قد التي األحداث يف للمشاركة ال كلمة قول لتعلم األطفال حيتاج كام .لكذ
  .الشديدة باإلثارة الشعور

 -3 

 احليوانات، األفراد،( مثل اآلخرين بمعرفة اإلحساس من تنتج التي املشاعر عمق يعترب
 أن حيث العاطفة نع بالتعاطف الشعور وخيتلف .احلساسية سامت من )الكون الطبيعة،
 للحياة والتعقيد التوتر وجتذب احلياة خربات كل تلون التي املشاعر عمق إىل تشري العاطفة
 يستجيب عميق ارتباط العاطفيون األشخاص يشكل .املبدعني األطفال هلؤالء العاطفية
 )lovecky, 1990b( .بمشاعرهم يفكرون أهنم أي التجارب من الناجتة للمشاعر
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 املوهوبني األطفال من العديد يظهر الذي باالهتامم اإلحساس به فيقصد فالتعاط أما
 من للتقليل الرغبة من االجتامعية باملسببات االلتزام عىل قادرين جيعلهم والذي لآلخرين
 التأثر إىل ميالون وهم أيضا املوهوبني األطفال يعاين .اآلخرون يعانيه الذي باألمل الشعور
 (Roeper,1982) و )(Piechowski,1991 من ٌكل وصف وقد .حوهلم من العامل بمعاناة بشدة
  .العاطفية باملوهبة العاطفي والتقمص التعاطف هذا

 ومع .واألفكار باألفراد الشديد االرتباط احلساسية من العاطفي باجلانب يقصد
 غنيالبال ملحاوالت الطفل هذا يستسلم فلن لألمر األخالقي باحلق املوهوب الطفل اقتناع
 تم لو حتى مبكرة سن يف بالعالقات األطفال هؤالء يلتزم وقد .املوهوبني فكر لتغيري

 إجياد بمجرد صداقة تكوين بإمكانية باإلحساس يشعرون فهم .اآلخرين قبل من إيذاؤهم
  .اآلخرين تفهم عىل للحصول املفتاح

 ًيعرض .ائهمأخط عىل منه أكثر لألفراد الكامنة القدرات عىل املوهوب الطفل يركز
 البالغني ملعارضة األطفال هؤالء املتعاطفني املوهوبني األطفال والتزام إخالص

  .العامل مع باالحتاد باإلحساس يزودهم كام معهم واالختالف
 حيدث أن يمكن الذي والرصاع املتعاطف، بااللتزام القوي اإلحساس هذا ويتجاوز

 عالية بدرجة يتسمون احلساسني وهوبنيامل األطفال من العديد وهناك .اهلدف حتقق قبل
 وينطبق .اآلخرون هبا يشعر التي املشاعر بنفس يشعرون جيعلهم مما العاطفي التقمص من
 اآلباء، يغضب متى ويعرفون يشعرون إذ الشديدة السلبية املشاعر عىل باألخص هذا

 إجياد عىل ينقادر غري أهنم إال أنفسهم يف الغضب ويسبب يثري بام يشعرون الوقت وبنفس
 يشعرون أهنم العاطفي التقمص يعني وقد .املشاعر هذه يطلق الذي املتقدم احلدث
 لتعلم األطفال هؤالء حيتاج .املشاعر هذه ملن التمييز يستطيعون ال وأهنم عدة بمشاعر
 اآلخر الشخص مع للشعور احلاجة وإدراك اآلخرين مشاعر عن مشاعرهم فصل كيفية
 بدون اآلخرين بمعاناة الشعور يعرضهم أن ويمكن .خريناآل ألجل الشعور وليس

 هؤالء حياول وقد .الشديد باألمل للشعور أنفسهم باألمل الشعور جينبهم ما استخدام
 وقد بالسعادة إشعارهم حماولة طريق عن اآلخرين معاناة من التخفيف املوهوبني
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 الذين األطفال الءهؤ ويميل .بذلك القيام عىل القدرة بعدم الشعور عند ينسحبون
 ما حول املسؤولية من كبري قدر لتحمل سعداء اآلخرين جعل طريق عن التكيف حياولون

 عن مسؤولني أنفسهم يرون أهنم أي .وتفاعل تواصل من الشخصية العالقات من ينتج
 مظاهر من مظهر هي باآلخرين تؤثر التي السلبية أن يعتقدون كام .اآلخرين مشاعر
 جيد بشكل اآلخرين مع بالتعامل سلبية مواقف أي جتنب البعض اولحي .الوقت فشلهم
  .الوقت طوال

 االتصال عن الناتج الشديد باألمل الشعور من ينسحبون الذين األطفال يتجنب قد
 العزلة ُينتج مما السلبية املشاعر وتقديم إلنتاج متيل التي واملواقف األشخاص اآلخرين مع

 مشاعر عن اخلاصة املشاعر فصل تعلم يقود أن مكني .اآلخرين مع التواصل وعدم
 عاطفيا املتقمصني املوهوبني األطفال اآلخرين بمعاناة الشعور مع والتكيف اآلخرين
  .الشخصية العالقات لتبني ولآلخرين ألنفسهم اخلاص فهمهم الستخدام
 

 عمق إدراك احلساسية يشديد املوهوبني األطفال مع يتعاملون الذين البالغون حيتاج
 اآلخرين بمشاعر وشعورهم األطفال هؤالء تفهم مشكلة وفهم األطفال مشاعر

 كون العالقات إقامة عند األمر هذا فهم عىل الطفل مساعدة اآلباء عىل جيب .ومعاناهتم
 مشاعر جتاه باملسؤولية للشعور املوهوب الطفل تقود عادة احلساسية من اجلوانب هذه أن

  .واألخوة اآلباء مشاعر وباألخص اآلخرين
 األشخاص مشاعر بني الفصل بعد يتعلموا مل الذين األطفال مساعدة البالغون يستطيع

 عالقة ذي مناسب ُبعد بناء تعليمهم طريق عن التكيف اخلاصة مشاعرهم عن اآلخرين
 ملثال،ا سبيل عىل اجلسدية اإلبعاد بأساليب االستعانة يتم أن ويمكن الشخصية بالعالقات

 تبدأ أن قبل به شعر وما احلايل الوقت يف به يشعر ما وتقييم الغرفة يرتك بأن الطفل ُيسأل
 .احللول بعض إجياد وحياول املشكلة بامهية بالتفكري الطفل يقوم ذلك بعد .املشكلة
  .العالقة ذوي األشخاص مع املقرتحة واحللول مشاعره ويناقش الطفل يعود بالنهاية
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 العقيل الفهم( العاطفي والتقمص )االهتامم( العاطفة بني الفرق تعلم عديسا أن يمكن
 األشياء لرؤية رصاعه أثناء شخصية غري مسافة تطوير عىل الطفل )اآلخرين نظر لوجهة
 القدرة األحيان بعض وتساعد ملشاعرهم باملسؤولية الشعور دون اآلخرين نظر وجهة من
 للشخص يسمح مرئي غري سحري بناء بإنشاء القيام :املثال سبيل عىل .العقلية التخيل عىل
  .بعيدا اآلخرين مشاعر هبجوم اإلحساس إبقاء مع اآلخرين وسامع رؤية

 يقدمون فهم املعطائني باملوهوبني املتعاطفني املوهوبني األطفال بعض عىل يطلق
 يشء هو العطاء هلم بالنسبة .التكلفة حساب وبدون مقابل توقع بدون أناين غري بشكل
 املوهوبون األطفال يمتلك .اآلخرين احتياجات مواجهة تتم عندما به للقيام طبيعي
  .هلم حمفز فالعطاء لآلخرين لتقديمه الكثري

 وذلك الذاتية واملشاركة املتعة لفهم "املوهوب املعطاء" مع التعامل عند البالغ حيتاج
 ويستطيع .ذاته من جزءا خذأ يعني لكونه الطفل، من العطاء من النوع هذا تشجيع لعدم
 ؟معينة ظروف يف بالعطاء يقومون ملاذا وفحص اختبار تعلم ذلك رغم األطفال هؤالء
 معرفة إىل البعض حيتاج .ذلك جيب ال ومتى يقدموا أن جيب متى بتحديد يقومون كيف

 هؤالء حيتاج وقد .العطاء هذا اآلخرين وتقبل كبري، بشكل للعطاء الشخصية النتائج
 يعنى أن جيب هلذا اآلخرين عند بااللتزام إحساسا ُحيدث قد عطاءهم أن لفهم الاألطف
 األطفال نجعل أن جيب لذلك .باملقابل العطاء هذا يرد أن جيب آخر شخصا أن القبول

 العطاء هذا قبول ألن اآلخرين عطاء قبول فيها جيب أوقات وجود يدركون املعطائني
  .العطاء بمتعة اآلخرين يشعر

 األنانية بني االختالف متييز رضورة إدراك إىل وعائالهتم املعطائون األطفال جحيتا
 مفروغ كيشء وأبنائها العائلة قبل من سواء العطاء هذا اعتبار يتم ال حتى الذات وامتالك

 .منه
-4 

 العديدة اجلوانب وإدراك رؤية عىل القدرة هو احلسية اإلدراكية سمة يميز ما إن
 جوهر وإدراك الشخص عند العديدة الذات طبقات فهم عفوي، بشكل معني ملوقف
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 اخلفي، املعنى السمة هذه يمتلكون الذين البالغون يفهم أن يمكن .اليشء أو املوقف
 باإلضافة واحلدس النظر بعد يامرسوا أن يمكن كام الشخصية واملجازات واالستعارات

 والعدالة باحلقيقة املوهوبون البالغون وهيتم .ما وقفمل اخلارجي املظهر وراء ما رؤية إىل
 وحاجة نظر ُوبعد كحدس نفسها احلسية اإلدراكية ُتظهر األطفال عند أما واإلنصاف
 )(Lovecky, 1990 .للصدق

 الذات يف املختلفة اجلوانب وتبدو .وعدمها األمانة مفهوم بني األطفال هؤالء ويميز
 وبسهولة نفس طيب عن قبوهلا يتم والتي خمتلفة أوقات يف إظهارها األفراد يستطيع التي
 جتاه بطيبة للترصف اآلخرين ميل املوهوبون األطفال يدرك ال .حمرية اآلخرين قبل من

 فهو وجوده، عدم أو غيابه عند عنه سلبي بشكل التحدث الوقت وبنفس أمامه الشخص
 شعور كيفية من أمهية أكثر يعترب لألطفال بالنسبة فالصدق .هلم بالنسبة مفهوم غري أمر

  .احلقيقة قول عىل وحيرصون الصدق عن يبحثون فهم اآلخرين
 واملوقف العاطفي املوقف من كال بتبني حسيا األمور يدركون الذين املفكرون يقوم
 يمتلكون الذين املفكرون يستطيع وال .اآلخرين مع بالعالقات يتعلق فيام اإلدراكي
 غري واإلدراكي العاطفي املوقفني هذين لكون آخر إىل موقف من التحرك احليس اإلدراك
 حقيقي كيشء يرونه ما اختالف سبب عن البداية يف املوهوبون األطفال يتساءل .دائمني
 أفكارهم بني االختالف سبب عن يتساءلون آخر بمعنى اآلخرين، يراه عام وصادق
 هذا إىل اآلخرين مع تصالاال يف رغبتهم بسبب األطفال هؤالء وينظر .اآلخرين وأفكار

 .منهم واستيعابا إدراكا أقل اآلخرين لكون وليس شخصياهتم يف خلل أو كعلة االختالف
 التي الشكوك بقمع ويقومون به اآلخرين خيربهم ما لتصديق املوهوبون األطفال يميل

  .بإدراكاهتم الثقة عدم الوقت مرور مع يتعلمون فهم هبا يشعرون
 وأن والصدق للفضيلة وأمثلة قدوة يكونوا أن البالغني من وهوبونامل األطفال يتوقع
 حق هو ملا اجلامد املفهوم ويعترب .احلقيقة ملفهوم األطفال تصور لدقة يعلمونه ما يامرسوا
 الذين املوهوبني لألطفال مشكلة ُيعترب أنه إال األطفال كل عند شائع تطوري أمر وباطل
  .وقاسني صارمني يكونون ندماع حتى نظر ُبعد يمتلكوا أن يمكن
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 فرض وحماولتهم البالغني وظلم غباء احتامل املوهوبون األطفال يستطيع ال
 أفضل ومعرفة أخطائهم، وتصحيح احلقيقة، معرفة اآلخرين رغبة عدم وتعترب .السيطرة
 .األطفال هلؤالء مفهوم غري أمر األشياء لعمل طريقة

 من نوع اعتناقها بدون العادية األمور ملحت لتعلم األطفال هؤالء مساعدة تعترب
 .(Hollingworgh, 1942) .واملعلمني لآلباء التحدي

 مفهوم لفهم واحلاجة احلقيقة، ملعرفة والدافع احلقيقة، مالحقة عملية حتل أن يمكن
 إدراك عملية حمل البصرية ونفاذ املالحظة بحدة املتسمني لألطفال بالنسبة واحلق العدالة

 قبل من معارضة وجود رغم صحيحا األطفال يراه ما فعل يعترب .آلخرينا احتياجات
 القدر لوم يف طاقتهم األطفال يستخدم ال الوقت نفس ويف األمد طويل هدفا البالغني
 تساعد أن ويمكن .واضح بشكل مثبت هو ما إدراك عىل قدرهتم لعدم اآلخرين واألفراد
 عىل املوهوبني األطفال واآلخرين، الذات اهجت التوقعات حيدد ما فهم عىل القدرة امتالك
  .به يشعرون الذي الرصاع مع أفضل بشكل التعامل

 

 واضح بشكل وعيوبه حدوده كل يدركون عامل يف باآلخرين الثقة تعلم كيفية تعترب
 عىل املعتمدة الثقة عالقة حتتاج .املالحظة شديدو املوهوبون األطفال يواجهها أزمة
 مدى عىل واحلكم حقا البالغون يعنى ماذا اختبار األطفال تعلم والتي املتبادل حرتاماال

 .والتشجيع التعزيز إىل حمددة مواقف يف والتطبيق لالستخدام التكيف اسرتاتيجيات قابلية
 لفهم حماولة يف العالقات هذه سياق ضمن الرأي يف االختالفات اكتشاف يتم أن ويمكن
 اشتقاق يتم وكيف أساسية، كحقائق الكثري يعتقده ما احلقيقة، اآلخرين يكتشف كيف
 ؟ودقيق أكيد كيشء احلقيقة

 هؤالء مشاعر تقدير يمكن ومتى مهمة احلقيقة تكون متى ُتعلم يساعد أن يمكن
 أن يمكن ،)احلكم( القرار هذا مثل اختاذ يف صعوبة العديد جيد طاملا .أكرب بشكل األطفال

 املهددة املشاعر حول عال بصوت والتفكري األدوار لعب طريق عن اآلباء مساعدة تتم
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  .املستخدمة الكلامت قبل من باخلطر
 وأن مساو بشكل صادقة تكون قد أخرى آراء هناك أن األطفال تعلم حال يف
 القبول أو والتسوية للمفاوضات متسع هناك أن األطفال يتعلم تقديرها، يتم أيضا املشاعر
 هناك وأن دائم، بشكل ممكن املبارش الفعل أن أيضا األطفال يتعلم أن جيب .وسط بحلول
 ومن .حيدث قد ظلم منع أو عال بصوت التحدث والبالغون األطفال يستطيع ال أوقات
 أن املهم ومن .احلالتني هاتني يف املشكلة عىل تركز أخرى اسرتاتيجيات وجود املمكن
 :املثال سبيل عىل .الحق تغيري إىل قادت األساليب هذه مثل أن املوهوبون األطفال يتعلم
 التمييز العبودية، مثل وحشية أعامل لتوثيق بعد عن والتقارير الشهود باستخدام القيام

 للمطالبة أخرى حركات ووجود االعتقال معسكرات أو خميامت وجود العنرصي،
 لرسائلا كتابة عملية تنجز أن ويمكن .أفريقيا جنوب يف حدث ما مثل اإلنسان بحقوق
 املوهوبني لألطفال ظاهر بشكل ناجحة تكون ال عادة والتي تربعات محالت وإقامة
 االتصال إحساس تبني األفراد من العديد يعترب .احلياة من أكرب حلول عن الباحثني
 مهام العاطفي والتقمص األخالق تدريس خالل من العامل يف اآلخرين مع الداخيل
  .األطفال هؤالء يمتلكه الذي واحلق لعدالةا من عال إحساس لتطوير وحيويا

-5(entelechy) 

 الدافع من معني نوع عن عبارة entelechy وال اليونانية اللغة من مشتقة كلمة وهي
 ليصبح والنمو احلياة توجه التي احليوية والطاقة الداخلية القوة الذايت، للتصميم واحلاجة
  )(Lovecky, 1990b .قاءالب عىل قادرا واحدا الكل

 يؤمنون بأنفسهم، قدرهم السمة هذه يمتلكون الذين املوهوبون البالغون يقرر
 بسبب هؤالء يستطيع وقد .والعقبات العوائق وجود من بالرغم ويستمرون بأنفسهم،
 بينام .باخلجل يشعرون اآلخرين جعل األحيان بعض يف الرهيبة الشخصية شجاعتهم

 بمالحقة يقومون حيث السمة هذه يمتلكون الذين األطفال عند القوي الدافع يوجد
 األطفال هؤالء يتميز .اآلخرين إرشاك دون بأنفسهم حتقيقها وحماولة اخلاصة أهدافهم
 اآلخرين تعيق التي العقبات عىل للتغلب الداخلية والروح واالستقالل القوية، باإلرادة
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 .اآلخرون يتوقع مما أعظم نتائج لوكياهتموس أفعاهلم عىل يرتتب وقد .أهدافهم حتقيق من
 هذا يعني وال املستقبل حتدد قوة من جزءا األطفال هؤالء يصبح بالعمل قيامهم وبسبب
 أن إال للمستقبل التخطيط من جزء أهنم شعورهم حتى أو سيحدث بام معرفتهم
 قيام :لاملثا سبيل عىل .الوقت ذلك يف تبدو مما بكثري أكثر تصبح وأفعاهلم ترصفاهتم
 يف روسيا قائد إىل 1982 عام رسالة بكتابة سنوات العرش ذات )سميث سامانثا( الطفلة

 توجيه تم وقد النووية احلرب حول بالقلق لشعورها وذلك )أندروبوف( الوقت ذلك
 .األسود البحر يف املوهوبني لألطفال ملخيم واالنضامم السوفييتي االحتاد لزيارة الدعوة
 .(smith, 1985) .بالسالم الدولتني كلتا يف املواطنني رغبة اقرتاح عوةالد هدف كان لقد

 األفعال من واحدة كانت رحلتها أن إال سنوات عدة بعد )سامانثا( وفاة ورغم
  .احلالية العامل أحداث يف حقيقي تغيري إلحداث اندجمت التي العديدة

 البالغني من ةمساعد استجابات استخالص األطفال هؤالء من العديد ويستطيع
 خصائص تقدير يساعد أن ويمكن .فيهم مميزا شيئا ويرون الطفل بروح يغرمون الذين
 املوهوب الطفل متيز أن إال جدا صعبة بحياة واالستمرار التحمل عىل األطفال هؤالء
  .عائقا أو قانونية مسؤولية يصبح أن يمكن

 أن إال خاص شكلب متيزهم وإدراك رؤية عىل األطفال هؤالء قدرة عدم رغم
 ال الذي البالغني بعض يقوم أن ويمكن .كذلك كأهنم بمعاملتهم يقومون البالغني

 كمصدر الداخلية والثقة الروح من للكثري املمتلك الطفل باعتبار بالنفس الثقة يمتلكون
 املوهوبني األطفال هؤالء ثقة قبل من قدرهم بانحطاط لشعورهم وذلك هيددهم للخطر
 كام األطفال متيز بسبب بالراحة شعورهم عدم عن البالغني بعض ويعرب .سهمبأنف الزائدة

 كأناس إما البالغني هلؤالء النظر ويمكن .إنكارها أو املوهبة هذه من التقليل حياولون
 أو صعبة، احلياة وجيعلون العيوب، جيدون أناس أو استثنائي، بشكل باملساعدة يرغبون

 العمل األطفال هؤالء حاول مهام األطفال جهود قيمة من بالتقليل يقومون أشخاص
 .واجتهاد بجد

 ويبدو .هبا املرغوب غري الصداقات من الكثري القوي الدافع وجود جيذب وقد
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 لألقران الناجح بالتنظيم تسمح التي الشخصية يمتلكون كأهنم األطفال هؤالء بعض
 كام .منهم الدعم لطلب األقران يلجأ لذلك وناشطة فاعلة جمموعات إىل وتقسيمهم

 مع العمل املتنازعة لألحزاب يسمح الذي التامسك بتوفري األطفال هؤالء يقوم أن يمكن
 الدافع من العايل املستوى يمتلكون الذين األطفال ويساعد .بسالم البعض بعضهم
 أن يمكن صورة بأفضل للظهور تشجيعهم طريق عن والنزاع الغرية بتجاوز اآلخرين
  .عليها يكونوا

 حيث اآلخرين احتياجات عىل تركيزهم بسبب بالوحدة األطفال هؤالء يشعر وقد
 األطفال هؤالء إىل عادة النظر ويتم .املسؤولية من بالكثري عاتقهم عىل اآلخرين يلقي
 عىل امللقاة املسؤوليات أعباء بتحمل دائام وراغبني اآلخرين خلدمة دائام متواجدين كأفراد
  .عاتقهم

 اآلخرين احتياجات عىل تعتمد ال داخلية ومصادر موارد جيادإ هنا املطلوب
 اآلخرين بتقييم مرتبط غري بالذات إحساس وتطوير والقبول، التأييد عىل للحصول

 .الذايت والتصميم اإلدارة جتاه إجيابية ثقة عىل احلصول إىل باإلضافة السلبي أو اإلجيايب
 

 لفهم مساعدهتم عىل القادرين البالغني ثقة ساباكت إىل األطفال هؤالء حيتاج
 ُينظر الذين لآلخرين اإلجيابية االستجابات بني املقارنة تعني .املحرية اآلخرين استجابات

 الذين لآلخرين السلبية االستجابات وبني خاصة سامت يمتلكون ُكمميزين إليهم
 ما إن .بوضوح نفسهمأ رؤية يف صعوبة يواجهون األطفال أن نفسها، السامت يمتلكون
 قوة بنقاط متوازنة نظر وجهة تطوير عىل الرتكيز هو جيد ذايت مفهوم بناء عىل يساعدهم
 العديد يقوم أن يمكن .اآلخرين آراء عىل تعتمد التي من أكثر قبلهم من حمددة وضعف

 طرق عدة بتبني القوية اإلرادة وذوي entelechy من عالية بدرجة املتوسمني األطفال من
 جيعلهم مما اآلخرين مع السلبي التواصل رشك يف يقعون وبذلك الذات عىل للتغلب
  .إجيابية أكثر بشكل اإلرادة قوة استخدام تعلم يف للمساعدة بحاجة
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 األمور عليه تكون أن جيب ما حول جدا واضحة نظرة اإلرادة قوي الشخص يمتلك
 من كل متييز عىل الطفل ذاه مع العمل ويساعد .الذايت للتصميم ملحة حاجة لديه و

 من والعصيان، العناد إىل يؤدي أن يمكن الذي القوية اإلرادة امتالك وسلبيات إجيابيات
  .واجلزم للتوكيد وامليل لاللتزام الكامنة القدرة امتالك أيضا يعني أن يمكن أخرى جهة

 اإلجيابية ائجالنت عىل التأثري وكيفية معني موقف حول إجيايب هو ما فهم يساعد أن يمكن
 عىل الرتكيز من أكثر واملفاوضات املشكالت وحل العاطفي التقمص خالل من للتواصل

  .للشبهة واملعرضة املحرجة املواقف من أنفسهم حترير عىل اخلاص، طريقهم إجياد
 األصدقاء إلجياد خاصة مساعدة entelechy من العايل املستوى ذوو األطفال حيتاج
 منهم يتوقع ما وتعلم ؟الصداقة من يريدون ماذا فهم املساعدة تشمل كام .احلقيقيني
 دائام اآلخرين أن لتعلم القيادة سامت يمتلكون الذين األطفال هؤالء وحيتاج ؟تقديمه

 أن .األحيان بعض يف "ال" وقول احلدود وضع كقادة عليهم وجيب .الكثري منهم يتوقعون
 اخلاصة الذاتية بحاجاهتم اهتاممهم من نشأت أن يمكن والتي بالذات وثقتهم رفقتهم متعة
 .الكتشافها األطفال هؤالء حيتاج مناطق هي

 
-1 

 بشكل يشعرون بل فقط اآلخرين عن خمتلف بشكل املوهوبون األطفال يفكر ال قد
 بشكل خمتلفة طريقة هلم توفر التي مشاعرهم بشدة الفكري تعقدهم يمتزج .أيضا خمتلف
 .رفاقهم مع االجتامعية عالقاهتم يف أثر للحياة النظرة هلذه إن .احلياة جتارب اختبار نوعي
 والشعور املمتد األخالقي الوعي املثالية، مثل الشخصية السامت فإن ذلك إىل إضافة

 املوهوبني األطفال لصحة جدا الرضوري ومن .مرفاقه عن كثريا تبعدهم باالنطوائية
 واآلباء املعلمني قبل من طبيعي كأمر االختالفات هذه فهم يتم أن واالجتامعية العاطفية

 عىل قادرين سيكونون الطريقة هبذه .فكريا حقيقيني رفاق إلجياد مساعدهتم يتم وأن
  .العامل هذا يف الفريدة ذواهتم عن التعبري
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 هييئ الذي هو والغنية املتوترة املشاعر وبني واملعقد العميق التفكري بني التامزج إن
 تزود .املرتفع املستوى ذي اإلنجاز لتحقيق العظيمة الكامنة القدرات املوهوبني لألفراد
 وتزود واملثاليات القيم وتدرك االحتامالت من جمموعة املوهوبني عند التفكري طريقة
 تنشأ لآلخر الواحد دعم طريق وعن .واملثاليات القيم جتاه القوي الدافع املوهوبني مشاعر
  .لإلنجاز القوية اإلرادة

-2 

 جيعلهم مما دقة أكثر وبشكل برسعة عقالين بشكل التفكري املوهوبني األطفال يستطيع
 العنارص استيعاب عىل قدرة أكثر القدرة هذه جتعلهم كام .رفاقهم عن فكريا يتقدمون
 املشكلة إلجياد عادية غري طرق إتباع إىل تقودهم كام املواقف يف الرضورية األساسية
 التعلم عىل قدرهتم معدل يرتبط .اآلخرين قبل من عادة تقديره يتم ال أمر وهذا وحلها
 وجود يعني مما واملعلومات باحلقائق واالحتفاظ التذكر عىل العادية غري بالقدرة الرسيع
 متعلقة مشاكل ظهور إىل احلاجة هذه إشباع عدم ّيولد .املستمرة العقلية للمؤثرات حاجة

 عالقات استقبال عىل الشخص قدرة يعني والذي فكري تعقيد عنه ينتج بامللل بالشعور
 .وصحية دقيقة حقائق إىل باحلاجة الشعور إىل يؤدي مما األمور كل يف املظاهر متعددة

 للمجادلة والتعبري بالتفكري والصحة الدقة توخي عىل وهوبنيامل األطفال حرص يقود
 عىل الدقة هذه تساعد .االجتامعية العوائق ملواجهة وقانونا اجتامعيا باملسؤولية والشعور
 .بسيطا يعترب املوهوبني لألطفال بالنسبة يشء فال القرارات واختاذ العالقات تصنيف
 عملية )اخليارات واملتعددة( )خطا / صح( ىلع تعتمد التي األسئلة عن اإلجابة وتعترب
 فال .السياق عىل تعتمد اإلجابة أن واضح بشكل يدركون الذين األطفال هلؤالء صعبة
  .الرمادي للون هلا هناية ال ظالال يرون ألهنم أسود أو أبيض لون يوجد

 رسائل موقف كل يف للمعاين عديدة لطبقات إدراكهم خالل من يلتقطون أهنم كام
 ويمتلك .واإلحراج بالتشويش يشعرهم مما االجتامعية املواقف يف برسعة زوجةمم

 املعرفة عن للبحث تقودهم للفهم واحلاجة الفكري بالفضول شعور املوهوبون األطفال
 احلاجة يمتلكون أهنم كام .هبم خاص عامل وخلق وفهمه العامل إلدراك حاجتهم بسبب
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  )يعملون؟ كيف ؟الطريقة هبذه شكلهم الذي ما ؟هم من( أنفسهم لفهم
 القيام :الناقد االختبار املوهوبون األطفال يتقن التحلييل التفكري يامرسون وكوهنم

 بتحسني القيام خالهلا من يمكن التي املعقدة الطرق مجيع ورؤية عقوهلم يف األشياء بعزل
 ذلك عند همأنفس عىل وترتكز القدرة هذه تتحول عندما بالذات الوعي ويتولد .األشياء
  .أنفسهم بنقد ويقومون بالقلق بالشعور يبدأون

 داخليا توترا آخر إىل شخص من خيتلف والذي الفكري التعقيد خيلق أن يمكن
 يف التواجد بعدم الشعور و باالختالف الشعور هلم يسبب مما املوهوبني لألطفال عظيم
 ويتمثل .والوحدة بالعزلة روالشعو التكيف، عىل القدرة وعدم ،"الغربة" املناسب املكان
 فقدان مثل اخلارجي املحيط مع املوهوبني األطفال تكيف يف بالصعوبة الداخيل التوتر هذا

 يف مشاكل وظهور العمري، التسلسل عىل املعتمدة الثقافية للتوقعات باالنسجام الشعور
 .(Siverman, 1993) .سنا األكرب رفقة وتفضيل الرفاق، مع العالقات
 وأمهية طبيعة فهم عدم عن سيئني وأشخاص كغرباء هبم اآلخرين كريتف ينشأ

 هؤالء االختالفات هذه طبيعة فهم عدم يقود .املوهوبني لألطفال الفكرية االختالفات
 يف صعوبة مواجهة إىل يقودهم قد كام العاطفية املشاكل ومواجهة العزلة إىل األطفال
 من منخفض مستوى لدهيم يتولد فبالتايل ايب،إجي بشكل العاطفية املشاكل هذه مع التعامل
 حماولة ترتكز أن جيب .األفضل والشخص األفضل املتعلم بني املوازنة وعدم الذات تقدير
 التعلم، عىل القدرة مثل املصاحبة السلوكات عىل أكثر الفكرية االختالفات مناقشة
 أفضل مفه عىل للحصول ملساعدهتم وذلك اآلخرين مشاكل حتسس عىل والقدرة
 .للموهبة

 االهتامم توجيه طريق عن املوهوب الطفل بصرية استغالل واملدرسون اآلباء يستطيع
 وتشجيعهم بأنفسهم مشكالهتم حل بسؤاهلم املوهوبني لألطفال االستثنائي التفكري جلزء

 الداخلية املصادر استخدام يطور قد مما التغيري لتشجيع املشاكل حل يف البصرية الستخدام
 أو رفاق إلجياد املوهوبني األطفال مساعدة املهم ومن .بالنفس الثقة وبناء املشكلة حلل
  .فضوهلم يشاركوهنم آخرين فكريني نظراء
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 وقد .خمتلف بشكل أيضا يشعر ولكنه فقط خمتلف بشكل بالتفكري املوهوب يقوم ال
 اخلربات يف واسع وجمال قوة الشعور يف االختالف هذا أن )بيتشوسكي ايكلم( اعترب

 يتعلق ال فاألمر نوعي بشكل ومميزة بارزة كخاصية القوة هذه فهم يتم أن جيب .املوضوعية
 ثاقبة، لالنتباه، مستغرق باحليوية، مفعم :والتجربة اخلربة من خمتلفة بنوعية ولكن بالدرجة
 )Silverman, 1993( .واحلياة باحليوية للشعور ريقةالط أي متطلبة، شاملة،
 الطبيعي باملذهب العالقة ذات املالحظات من هائل وكم األبحاث من قليل عدد قاد

 بشكل املوهوبني عند أساسية سامت االهتياجية ورسعة احلساسية شدة أن االعتقاد إىل
 االختالفات الحظوا الذين واملعلمني اآلباء قبل من املالحظات هذه دعم تم وقد .استثنائي
  .وأقراهنم املوهوبني األطفال بني اجلسامنية الطفل ببيئة واملتعلقة املميزة السلوكية
 النفسية للنظريات كاستجابة اإلجيايب التكامل عدم نظرية )دابرووسكي( طور لقد
 طورللت رضورية الداخلية واملعاناة التوافق عدم أن اعتقد حيث الوقت ذلك يف السائدة
 كائن هو مما بني ولالنتقال واإليثار غري حب عىل املعتمدة القيم سيطرة جتاه املتقدم والنمو
 جتاه االنتقال األفراد مجيع قدرة عدم )دابرووسكي( الحظ وقد .يكون أن جيب وما

 للشدة مصاحبة )الذكاء( الداخلية بالقدرة التنبؤ يمكن ولكن التطور من متقدم مستوى
 مجيع شعور عدم عىل الرتكيز املهم من .املستوى عايل للتطور كامنة درةكق االهتياجية
 ضمن أفراد يمتلك ذلك ومع االهتياجية بشدة املستوى عالية املوهبة ذوي املوهوبني
  .السمة هذه املوهوبني جمتمع

 نظرية سياق يف املوهوبني لألطفال إجيابية كسمة العاطفية القوة فهم يمكن
 الذين والشباب األطفال عىل املالحظات عىل تعتمد التي العاطفي رللتطو )دابرووسكي(

  .املعقدة الداخلية حياهتم فهم يف ساعدت التي العقلية واملوهبة باالبتكار متيزوا
 .البيئة وبني التطور عىل الكامنة الفرد قدرة بني التفاعل دالة العاطفي التطور يعترب
 النفيس االهتياج رسعة وأشكال وذكائه، الشخص، مواهب التطور عىل القدرة وتشمل
 )Dabrowski ,1978; Piechowski, 1979( .الذايت التغري عىل والقدرة الزائدة، اخلمس
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 قدرة وهي فطرية قوة )(Over excitabilityحدها عن الزائدة االهتياج رسعة تعترب
 األفراد ندع كبرية بدرجة موجودة وهي .املؤثرات من متنوعة ألنواع لالستجابة عالية

 واحلدة واإلدراك، احلساسية، بزيادة االهتياجية شدة عن التعبري ويتم واملبتكرين املوهوبني
 املصطلح هذا اختيار تم وقد .اخلربات ونوعية احلياة أمور يف حقيقيا اختالفا متثل كام

 تياجااله رسعة اعتبار ويمكن .واملدة الشدة يف املعدل تعدى املؤثر أن فكرة عىل للتأكيد
 واجلسدية واإلبداعية، والفكرية، العاطفية، الطاقة من وافرا خمزونا حدها عن الزائدة
 واألخالقي العاطفي املتقدم والتطور املبتكرة املحاوالت يف تنتج أن يمكن التي واحلسية

 توسيع سلطة ومنح إثراء عملية يف للموهوب إجيابية قوة تعترب أهنا كام .البلوغ مرحلة يف
 .(Piechowski, 1991) املوهبة وتطوير

 خيالية، عقلية، حسية، سيكومرتية، وهي :للشدة مناطق مخس )دابرووسكي( عرف
 الذي الفرد ويرى .املناطق هذه من أكثر أو واحدة الشخص يمتلك أن ويمكن .عاطفية
 وبعدة وقوة اختالفا أكثر أوضاع يف احلقيقة، االهتياجية شدة من أشكال عدة يمتلك
 .(Dabrowski , 1972) .جوانب

 املتنوع الفرح من العديد معه الفريدة الطريقة هبذه العامل ومواجهة اختبار حيمل
 الناجتة اإلجيابية واخلربات الفرح خربات حتتاج .باإلحباط عظيام شعورا األحيان وبعض

 فيمكن والسلبيات اإلحباط خربات أما هبا االحتفال إىل االهتياجية بشدة الشعور من
  .الطفل نمو تسهيل يف للمساعدة واستخدامها إجيايب بشكل وهلاتنا

 التي االسرتاتيجيات من أمثلة وصف كل ويتبع اخلمسة املناطق هذه وصف ويتم
 أو االهتياجية رسيعي لألفراد القلق تسبب قد ألمور املحتملة احللول من جزءا متثل

 السرتاتيجيات ذهني كعصف ذلك خيدم وقد .معهم ويعيشون يعملون الذين ألولئك
  .االهتياجية شديدي األفراد حياة حتسني عىل تساعد أن يمكن إضافية
  :مخس بأشكال وتظهر داخلية تكون بأن االهتياج برسعة يفرتض
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 .يةواحليو النشاط عىل القدرة وتشمل العصبي النظام يف اهتياجية رسعة عن عبارة هي
Piechowski, 1991)(. 

 :يف وتتمثل
 الرسيعة، األلعاب الرياضيات، امللحوظ، احلامس الرسيع، الكالم( الفائضة الطاقة  - أ  

 ).بالعمل القيام أجل من الضغط
 املتهورة، األفعال امللزم، والتحدث الكالم( :العاطفي للتوتر السيكومرتية التعابري   -ب

 باألفعال، األفكار عن التعبري العمل، يف اإلدمان افر،األظ قضم مثل العصبية العادات
 ).التنافس امللزم، التنظيم
 الشعور عند السيكومرتية االهتياجية شدة يمتلكون الذين األفراد يترصف أن يمكن

 حب جتاه وامليل بعصبية، والسلوك الترصف، إساءة عفوي، بشكل العاطفي بالضغط
 جديدة بمتعة هؤالء يشعر .التنافس وحب آلخرينا عىل التنظيم وفرض املستمر، العمل
 فهم اآلخرون يراه ما حسب ولكن جسدية بحدود املقيد غري ونشاطهم حلامسهم نتيجة
 بالرغبة والرفقاء البالغون يشعر كام .املدرسة أو البيت يف سواء يثبتون ال احلركة كثريي
 األطفال تشخيص ساءةإ يتم قد كام .مستمر بشكل حتدثهم بسبب اهلدوء منهم بالطلب
 فرط باضطراب املصابني األطفال وبني بينهم اخللط ويتم السكومرتية االهتياجية شديدي
 ).ADHD( االنتباه وتشتت النشاط

 

 واللفظي اجلسدي النشاط ملامرسة الوقت هلم ووفر حياهتم يف واحلركة النشاط ِابن ِ ِ ِ ٍ
  .ملامرسته األطفال حيتاج أو يشعر عادي مدريس يومي نشاط بعد أو خالل قبل،

 انتباه بتشتيت تقوم وال مقبولة واللفظية اجلسدية النشاطات هذه أن من متأكدا كن
 مرشوعا يكون أن يمكن ولكنه الوقت بعض بذلك القيام يأخذ وقد .حوهلم اآلخرين

  .للجميع ومفيدا ممتعا
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 ونشاطات السباحة مثل البحرية والنشاطات املفتوحة والنهايات للعشوائية وقت وفر
  .السيكومرتية االهتياجية شديدي احتياجات تشبع قد التي الركوب

-2 

 الرىض عدم أو احلسية والسعادة املتعة تسبب التي اخلربات تشمل التي احلسية املتعة  - أ  
 .السمع اللمس، لتذوق،ا الشم، البرص، :مثل احلواس من الناشئة

 الكريمة األحجار املجوهرات مثل اجلميلة األشياء تقدير( الفنية اجلاملية املتعة   -ب
 ).اجلميلة املعربة الكلامت باستخدام الكتابية األساليب وغريها،

 من أكثر ممتدة خربات احلسية االهتياجية بشدة يتمتعون الذين األفراد يمتلك
 احلسية للمتع ومتزايدا مبكرا تقديرا يمتلكون فهم .العادي صالشخ يف احلسية املدخالت
 الروائح، من هنائي ال رسور عىل حيصلون كام األدب اللغة، املوسيقى، :مثل الفنية اجلاملية
 وعدم باإلثارة بالشعور األفراد هلؤالء يمكن كام .واملشاهد األصوات، اللمسات، املذاق،
  .احلسية باملدخالت الراحة

 عند مرتفعة حسية اهتياجية شدة يمتلكون الذين األفراد بعض يكثر نأ يمكن
 جلذب احلسية املتع عن البحث أو بالرشاء واالهنامك األكل من العاطفية بالشدة الشعور
 االهتياجية شديدو األطفال يعترب وقد .املؤثرات من آخرون ينسحب قد كام .االهتامم
 العمل يصبح بالتايل لالنتباه مشتتة أمورا ةالصفي الغرفة يف والضجة اإلزعاج احلسية

 املوسيقى أو األدب من لقطعة حبهم يف األطفال هؤالء ينهمك قد كام .ثانويا املدريس
  .الوجود عن اخلارجي العامل معها يتوقف لدرجة

 
  .الراحة وتوفر العدواين ثرؤامل حتدد املستطاع قدر بيئة أوجد •

  .املتوقع غري االنتباه إعطائهم طريق عن األضواء أمام للظهور مناسبة فرص توفري حاول •

 واملستمعني االنتباه جتذب التي واخلالقة الدراماتيكية النشاطات وجود من سهل •
  .األضواء أمام وجودهم من الناتج بالتقدير هؤالء ليشعر واجلمهور
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  .مهدئة بيئة ختلق لتيا احلسية باألنشطة واالستمتاع لالنخراط الفرصة أعطهم •

-3 

 وانطباعات بصور املرتبط اخليال من متزايدا عمال التخيلية االهتياجية شدة تعكس
 واملشاهدات التعبريية الصور من وغريها واملجاز االستعارات من متكرر واستخدام غنية

  .اخليالو االخرتاع عملية تسهل التي املعقدة واألحالم املفصلة
  :يف التخيلية االهتياجية شدة وتتمثل

 وسهولة ،)االستعارة (واملجاز للصورة متكرر استخدام (احلر العشوائي التخيل لعبة  - أ  
 الدرامي احليس واإلدراك املفصل، والتخيل التصور يف والرباعة واخليال، االخرتاع

 ).نشاطوال باحليوية واملفعم السحري الروحي والتفكري والشاعري،
 احلقيقة خلط حيوية، روحية ختيالت( العاطفي التوتر عن كتعبري العفوية التخيالت   -ب

 من اخلوف املفصل، البرصي االستدعاء األوهام، املعقدة، املفصلة األحالم باخليال،
  ).للدراما امليل املجهول،

 عاملهم ونخيلق أو باخليال احلقيقة التخيلية االهتياجية شديدو األطفال عادة يمزج
 األطفال هؤالء جيد .بامللل الشعور من للهروب درامية أو خيالية بشخصيات اخلاص
 املنهج تعلم يف ثانويا واإلبداع اخليال ُيعترب حيث هادئني الصف يف البقاء يف صعوبة

 القيام من بدال الرسم أو القصص كتابة إىل األطفال هؤالء يلجأ وقد .اجلامد األكاديمي
 تكملة يف صعوبة يواجهون وقد .الصفية باملناقشات املشاركة أو كتابيةال باألعامل
 وخروجهم التفكري يف انحرافهم إىل يؤدي مما معقولة غري فكرة تراودهم عندما الوظائف

 .مفاجئ بشكل املوضوع عن
 

 اجلديدة ارهموأفك ذكرياهتم ألن وذلك واخليال احلقيقة بني التخيليون األفراد خيلط •
 .عقوهلم ممزوجة تصبح

 إشارة يضعون جعلهم طريق عن احلقيقي والعامل خميلتهم بني للتمييز بمساعدهتم قم •
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 بزخرفتها القيام قبل احلقيقي الوصف رسم أو الكتابة أو العقيل، رشيطهم يف توقف
  .تزيينها أو

 واإلنتاجية، مالتعل وتشجيع احلقيقي العامل عىل للعمل خياهلم باستخدام ساعدهم •
 .املالئم املنظم املدريس املالحظات دفرت من بدال :املثال سبيل عىل

  .هبم اخلاص التنظيمي نظامهم يؤسسون األطفال اجعل •

-4 

 ،املتعمقة األسئلة النظري، التفكري والرتكيب، التحليل عىل العالية القدرة بوجود تتمثل
  .واحلقيقة التفهم عن للبحث واحلاجة املشكالت حل التعلم،

 ال بشكل ناشطة عقوال الفكرية االهتياجية بشدة يشعرون الذين األفراد يمتلك
 متوقدو متحمسون مالحظون وهم رشهون ّقراء وهم كبري بشكل فضوليون فهم يصدق
 عنيدون وهم .دةاملمت املطولة العقلية اجلهود يف مشغولون الرتكيز عىل القدرة هلم الذكاء،

 االستمتاع األخرى اخلصائص تشمل أن ويمكن .ذلك خيتارون عندما املشكالت حل يف
  .املميز املفصل املرئي االستدعاء عىل واحلصول املعقد املتقن بالتخطيط
 والتفكري التفكري حول التفكري النظرية، الفكرية االهتياجية شديدو األفراد حيب
 والعدالة باألخالق قوية اهتاممات إىل األخالقي التفكري عىل الرتكيز ويرتجم .األخالقي

  .امللجأ إىل واالفتقار الترشد احلرب، االيدز، مرض مثل البالغني بأمور هيتمون كام
 مع الصرب وعدم والنقد الفكري باالستقالل الفكرية االهتياجية شديدو يتميز
 اإلثارة شديدي يصبحوا أن كنويم الفكرية خطاهم جماراة يستطيعون ال الذين اآلخرين
  .املالئمة غري األوقات يف املقاطعة لدرجة ما فكرة حول

 
 للتحليل، الشخص عاطفة ويشجع حيرتم فهذا لألسئلة اإلجابات إجياد كيفية أظهر •

  .التفهم عن والبحث والرتكيب

 مثل اهتامماهتم وفق للعمل األخالقية باألمور هيتمون الذين هلؤالء طرقا واقرتح وفر •
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 قد مما للمرىض تربع بحمالت القيام لالجئني، واملالبس التموينية املواد مجع
 مشاكل حلل بسيطة بطريقة ولو حتى املساعدة عىل بالقدرة الشعور عىل يساعدهم
  .والعامل املجتمع

 عىل الناقد سلوكهم تأثري لرؤية بمساعدهتم قم اآلخرين بنقد األفراد قيام عند •
 :املثال سبيل عىل لآلخرين، والتقدير االحرتام يظهر وال قاسيا يبدو قد الذي اآلخرين

  .غبية فعال الفكرة كانت لو حتى تقبلها يتم ال قد " غبية فكرة هذه " قول أن

-5 

 ومن األمور أولياء قبل من العاطفي االهتياج شدة هي مالحظته تتم ما أول أن
 عواطف عن واالختالف والتمييز املتوقدة، العواطف املتزايدة، املتوترة املشاعر مظاهره

 .(Piechowski, 1991) .التأثري قوية والتعابري اآلخرين،
 أمل مثل اجلسدية االستجابات مثل أخرى مظاهر العاطفية االهتياجية تشمل كام

 (Piechowski, 1979) .حباطباإل والشعور باملوت االهتامم خجال، االمحرار املعدة،
 فهم العميقة للعالقات مالحظة قدرة العاطفية االهتياجية شديدو األطفال يمتلك 

 شعور يمتلكون كام .واألشياء األماكن ومع اآلخرين مع قوية عاطفية ارتباطات يظهرون
 األطفال هؤالء يدرك .اإلنسانية العالقات يف واحلساسية العاطفي والتقمص بالتعاطف

 ُيتهم .الذايت التقييم األطفال هؤالء يامرس كام .وتغريهم نامئهم كيفية اخلاصة، اعرهممش
 تعاطفهم يتدخل أن ويمكن أفعاهلم ردود يف باملبالغة العاطفي االهتياج شديدو األطفال
 بواجباهتم القيام يف أحاسيسهم وشدة العالقات عىل تركيزهم باآلخرين، واهتاممهم
  .اليومية واملهام
 مستوى ارتفع كلام فبالتايل الذكاء مع إجيايب بشكل بالتبادل العاطفة شدة رتبطت
 قبل من العاطفية القوة عن التعبري ويتم .املوهوب الطفل يف العاطفة شدة زادت الذكاء

 بالتعاطف، الشعور االرتباطات، العواطف، من الواسع املدى خالل من املوهوب
 هذه كون من بالرغم .الفائض الذايت والفحص وليةباملسؤ الشعور من املرتفع املستوى
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 عدم وبني بينها اخللط يتم فإنه مبكر بشكل عنده وتظهر املوهوب عند طبيعية السمة
 & Piechowski) .غنية داخلية حياة وجود عىل دليال اعتبارها يتم فال العاطفي النضج

Colangelo, 1984). 
 

 واملشاعر املفرطة، واملشاعر السلبية، واملشاعر اإلجيابية، املشاعر :املشاعر دةش  - أ  
 .معا والبكاء والضحك اآلخرين، مشاعر ومتييز املعقدة،

 .خجال اخلدين تورد النبضات، رسيع قلب متوترة، معدة :اجلسدي التعبري   -ب
 .اجلبن اخلجل، :الكبت  -ج
 .قوية مؤثرة ذاكرة  -د
 .بالذنب الشعور القلق، مشاعر ،اخلوف مشاعر  - ه
 .لالنتحار واملائل املحبط املزاج باملوت، االهتاممات  - و
 االرتباط للعالقات، احلساسية باآلخرين، االهتامم عاطفية، روابط :العالقات مشاعر  - ز

 النزاع بالوحدة، الشعور اجلديدة، البيئية الظروف يف التكيف صعوبة باحليوانات،
 .العالقة عمق حول ريناآلخ مع واخلالف

 .والنقص الكفاية بعدم الشعور الذايت، التقييم الذايت، التقدير :الذات جتاه مشاعر  -ح
(Piechowski, 1979). 

 األطفال ينظر قد عندهم طبيعي يشء العاطفة شدة بأن لألطفال بالتوضيح نقم مل إذا
 وقد شخصياهتم يف اطئخ يشء وجود عىل كدليل القوية الداخلية خرباهتم إىل املوهوبني
 شعور من يزيد مما واضح بشكل تافه حلدث القوية الستجابتهم اآلخرون منهم يستهزئ
 املجتمع ونفاق لظلم املوهوبني األطفال حساسية تقود قد كام .واالختالف بالغرابة الطفل
 يف كبري دور املوهوبني األطفال حياة يف وللبالغني .مبكرة سن يف والتشاؤم باليأس للشعور
 طبيعي، يشء املشاعر من واسع مدى ومواجهة وشديد عميق بشكل الشعور أن توضيح
  .عاطفي نضج عدم اعتبارها أو هبا مبالغ فعل كردة الشدة هذه ترمجة تتم ال ولكي
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 حيتاجون ال وأهنم الضعف تعني ال احلساسية أن إلدراك املوهوبون األطفال حيتاج
 ٍكاف وقت متضية املهم من لذلك ترصفاهتم، نتائج ومن العامل من للحامية باحلاجة للشعور
  .مشاعرهم وشدة حساسيتهم وتقدير ملشاعرهم لالستامع

 الداخيل عاملهم بتقبل احلساسية مفرطي األطفال مساعدة واآلباء املعلمون يستطيع
 إجيايب بشكل احلساسية فرط إىل النظر وعند قوة كنقاط وتقديره واملشاعر باخلربات الغني
 الطريقة فبهذه املشاعر هذه وتقدير لفهم مساعدهتم يمكن ذلك عند املوهوبني األطفال يف

 بثقة موهبتهم واستخدام العامل يف الفريدة أنفسهم عن للتعبري القوة إعطائهم يتم سوف
  .ومتعة

 
 لألشخاص الغرابة شديد ذلك يبدو قد .شدهتا عن النظر بغض املشاعر مجيع تقبل •

 .ميلودراميني شديدا عاطفيا اهتياجا يمتلكون الذين أن يشعرون فهم .العاطفيني غري
 حتدث قد التي املشاكل خالل من للعمل وساعدناهم عاطفتهم شدة تقبلنا إذا ولكن
  .الصحي نموهم سنسهل فإننا ذلك عند

 عادة يعلم ال .هلا واإلعداد واجلسدية العاطفية واالستجابة املشاركة األفراد ًعلم •
 يفقدون جتعلهم عصبية حالة يف يصبحون متى العاطفي االهتياج شديدو األفراد
  ؟ملشاعرهم اجلسدية االستجابات لدهيم تكون أن يمكن ومتى السيطرة

 الصداع، مثل العاطفي للتوتر اجلسدية التحذيرية اإلشارات عىل للتعرف ساعدهم •
 مبكرا معها والتعامل التحذيرية إلشاراتا هذه فبمعرفة املعدة أمل األيدي، تعرق
 .السيطرة يفقدون بالتايل العاطفية باملواقف التكيف عىل قدرة أكثر األفراد يصبح
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(*) 
 انطالقة يعترب املوهوبني بالطلبة ّاخلاصة املختلفة االحتياجات عىل التعرف ّأن ّالشك

 ومتوافقة منسجمة تكون سوف ّألهنا هلم؛ املعدة الربامج من ملرجوةا األهداف حتقيق نحو
 شأهنم شخصية حاجات املوهوبني وللطلبة .واهتامماهتم وميوهلم وإمكاناهتم قدراهتم مع

 ملا ًنظرا هبم؛ خاصة حاجات املوهوبني للطلبة أن إال العاديني، الطلبة من غريهم شأن
 .العاديني الطلبة لدى املوجودة تلك عن خمتلفة واهتاممات وقدرات مواهب من يمتلكونه
 االهتامم وإثارة واملتفوقني املوهوبني للطلبة اإلرشادية باحلاجات االهتامم بدأ وقد
 دراساهتا سامهت التي (Hollingworth) هولينغويرث ليتا للباحثة اإلرشادية بحاجاهتم

 الناحيتني من اصةاخل احلاجات ذوي فئات كإحدى الفئة هذه عىل الضوء تسليط يف
 اجتامعية حاجات وجود إىل وأبحاثها دراساهتا نتائج توصلت وقد .واإلرشادية الرتبوية
 وعدم العادية الدراسية املناهج كفاية عدم وعىل واملتفوقني، املوهوبني للطلبة وعاطفية
 طلبةال جتاه املباالة وعدم الفتور طابع عليه يغلب الذي العام املدريس املناخ استجابة
 هلؤالء والعاطفي العقيل النمو مستوى بني فجوة وجود إىل باإلضافة واملتفوقني، املوهوبني
 %50 ضياع إىل أشارت كام العاطفي، النمو من أكرب برسعة العقيل النمو يتقدم حيث الطلبة
 140 ذكائهم نسبة تبلغ الذين للطلبة بالنسبة تذكر فائدة دون املدرسة وقت من أكثر أو

 واالنفعالية الرتبوية احلاجات أبرز إىل موجز رشح إىل الفصل هذا يف سنتطرق لذا، .فأكثر
 .املوهوب للطالب

 

 املوهوبني، للطلبة الرتبوية االحتياجات بعض (Silverman, 1993) سلفرمان تذكر
 :التايل النحو عىل وهي

 األسئلة وطرح التعليمية، املادة وتنظيم ختطيط عملية يف الطالب بإرشاك ّاملعلم يقوم ْأن -1

                                                
  .املوهوبون ذوي التحصيل املتدين كتاب من  )*(
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 الكبري اإلجيايب األثر مدى ّنتصور ْأن ذلك بعد مقدورنا ويف املادة، طبيعة حول ّاملنظمة
 اخلطوة؛ هلذه

 عليها ًواعتامدا احلايل، األداء مستوى عىل للوقوف القبلية؛ االختبارات إىل اللجوء -2
 للتكرار ًجتنّبا املوهوب؛ الطالب اكتسبها التي املهاراتو املعارف ّأي ّنحدد ْأن نستطيع

 التعليم؛ عملية يف

 مستوى تعكس والتي دراسية، مادة ّأي يف اختبار تقديم املوهوبني للطلبة ُيسمح -3
 دراسة من ّبتفوق االختبار اجتاز من إعفاء ّاملعلم مقدور ويف دراستها، قبل التحصيل

 الدراسية؛ املادة

 االستقاللية، من عالية درجة ّتتطلب دراسية مرشوعات يف وهوبنيامل الطلبة إرشاك -4
ّويفضل  الواقع؛ أرض من ّمستمدة املرشوعات تلك تكون ْأن ُ

 ُّتعد األكفاء اخلرباء عىل تعتمد التي والربامج التلمذة، أساس عىل تقوم التي الربامج -5
 ُالعليا؛ التعليمية رحلةامل يف املوهوبني للطلبة ّاملوجهة الرتبوية االعتبارات أفضل من

 عىل املجتمع، خلدمة ّموجهة وخدمات أنشطة يف املوهوبني الطلبة إرشاك ّاملعلم عىل -6
 وكذلك تقديمها، يف يرغب التي اخلدمة اختيار فرصة املوهوب للطالب ُترتك ْأن

 خالهلا؛ من سيعمل التي االجتامعية املؤسسة الختيار بالنسبة احلال

ب ّاملعلم عىل -7 ًدراسيا؛ ّاملتأخرين الطلبة تعليم يف املوهوبني الطلبة ظيفتو جتنّ  بسبب ّ
ُيمكن ّأنه ّإال الطرفني، ّتعلم طريقة يف النوعي االختالف  ذوي الطلبة من اإلفادة ُ
 يف ّالتعلم صعوبات ذوي الطلبة تعليم يف ًمثال اخلامس ّالصف يف ّالتعلم صعوبات
 الثالث؛ ّالصف

 أخرى؛ ولغات لثقافات ّبالتعرض تسمح التي رتبويةال الربامج بتوفري ّالسامح -8
 حثهم )مجاعية مرشوعات( عمل جمموعات يف املوهوبني الطلبة جتميع فوائد من -9

 املستوى؛ رفيع لألداء وحتفيزهم
 حلاجة ًنظرا املختلفة؛ الفنون ملامرسة وأخرى ّالتعلم ملصادر غرف تتوافر ْأن ينبغي -10

 الفنون؛ من ّفن ملامرسة املوهوبني الطلبة
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 اخلدمات هذه تقديم ُويمكن والتوجيه، اإلرشاد خدمات إىل بحاجة املوهوبني الطلبة -11
 .النقاش جمموعات خالل من أو ّخاصة، إرشادية جلسات خالل من

 

 احلاجات يتناول إرشادي برنامج وضع يتم عندما أنه )2013 جروان،( يرى 
 :التالية النقاط عىل يركز أن جيب فإنه املوهوبني، بالطلبة اخلاصة واالنفعالية فيةالعاط

 الذات؛ فهم •
 املتوازن؛ غري النمو •
 الرفاق؛ مع العالقات •
 ؛)وجدت إن( واإلعاقات التعلم صعوبات •
 االمتحان؛ من اخلوف •
 اإلخفاق؛ من واخلوف القلق •
 واخلارجية؛ الداخلية الرصاعات •
 ؛واآلخرين الذات جلد •
 واالجتاهات؛ القيم •
 للكامل؛ إىل امليل •
  القيادية؛ •
 االجتامعية؛ املسؤولية •
 باألرسة؛ املدرسة عالقات •
 الزائدة؛ احلساسية •
 .العاطفي االنفعال •

 وخدمات برامج إىل احلاجة أمس يف املوهوبني الطلبة أن ًجليا لنا يتضح سبق، مما
 جمرد اإلرشادية الربامج تكون ال أن وجيب األخرى، اإلثرائية الربامج جانب إىل إرشادية
 برعاية اخلاص الشامل الربنامج من يتجزأ ال جزء تكون أن جيب بل مصطنعة، إضافة
 .واملبدعني املوهوبني الطلبة
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 اإلرشادي للربنامج التفصيلية األهداف )2013 جروان،( يوضح الصدد، هذا ويف
 :كالتايل وهي املوهوبني، بالطلبة اخلاص

 بعنارص؛ واالعرتاف الذات وتقبل وإجيابية، واقعية أكثر ليكون ذاتال مفهوم تطوير •
 الذايت؛ الضبط مستوى وتطوير تطويرها، عىل والعمل الذاتية والقوة الضعف

 اآلخرين؛ مع االتصال مهارات وتطوير اإلنسانية العالقات مفهوم تطوير •

 واإلبداعي اقدالن والتفكري القرار واختاذ واملشكالت الرصاعات حل مهارات تنمية •
 والتوتر؛ القلق خفض وأساليب

 االجتامعية؛ باملسؤولية واحلس القيادية املهارات تنمية •
 الكامل؛ وليس التميز نحو السعي يف املسؤولية وحتمل تعلمية، كخربات األخطاء تقبل •
 سليمة؛ ومهنية دراسية قرارات اختاذ يف واملساعدة املهني النضج مستوى تنمية •
 األكاديمي؛ وغري األكاديمي واإلنجاز املدريس لتحصيلا مستوى حتسني •
 وحل عنهم الكشف وأساليب واملتفوقني املوهوبني الطلبة بخصائص املعلمني توعية •

 مشكالهتم؛
 مع التعامل وكيفية واحتياجاهتم واملتفوقني املوهوبني الطلبة بخصائص الوالدين توعية •

 األرسة؛ حميط يف ورفاقهم )وجدوا نإ( أشقائهم مع التكيف عىل ومساعدهتم مشكالهتم
 وغريهم والطلبة والوالدين للمعلمني موجهة نرشات وطباعة إرشادية مواد تطوير •

 .عنها والدفاع واملتفوقني املوهوبني الطلبة تعليم برامج أهداف لرشح

(*) 
 ًعقليا فوقنياملت أن وبحكم املجتمع، يف اخلاصة الفئات عن الباحثون تكلم ما ًكثريا
 حاجات هلم فإن لذا خاصة، تعليمية برامج تتطلب التي اخلاصة الفئات ضمن يدرجون
  .ًأيضا خاصة

                                                
  .الرياضيات يف التفكري مهارات وتنمية املتفوقون كتاب من  )*(
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  :)1(هي مخسة حاجات عىل املختصني أغلب أمجع ولقد
 .التجريدي العقيل اجلانب عن الناجتة املعرفية احلاجات -1
 .الوجداين الشعوري اجلانب عن الناجتة االنفعالية احلاجات -2
 .والبيئي اإلنساين اجلانب تفاعل عن الناجتة االجتامعية اجاتاحل -3
 .االبتكاري اإلبداعي اجلانب عن الناجتة احلدسية احلاجات -4
 .املادي احليس اجلانب عن الناجتة اجلسمية احلاجات -5

 :كالتايل املتفوقني حاجات حرص ويمكن
-1 

 :إىل جالامل هذا يف املتفوق الطالب حيتاج
 بشكل املعلومات واسرتجاع اختزان يف قدراته تتحدى جديدة بمعلومات تزويده •

 .رسيع
 املتعة له وحتقق املتعددة، اهتامماته له حتقق لكي املقدمة، واألنشطة املواد يف التنوع •

 .لديه الالحمدود االستطالع وحسن
 واألفكار الطرق تطبيق إىل حتتاج التي واملواقف األنشطة وتنويع املنهج إثراء •

 .جديدة وظروف أوضاع يف والنظريات واألساسيات
 االنتقال يف ولرسعته املعلومات معاجلة عىل لقدرته وكثرية؛ متنوعة أفكار إىل التوصل •

 .املختلفة التفكري عمليات بني
 األفكار توكيد عىل لقدرته وذلك املشكالت؛ حل يف مسامهاته إلبراز الفرصة إعطائه •

   .يلةاألص واحللول

                                                
 زكريا الرشبيني،(، )198-197: 2001 القريطي، املطلب عبد (،)2001:123 روفائيل، عصام: (انظر  )1(

 ،)292 - 287: 2000 فخرو، أنيسة( ،)23-22: 1996 عمرية، أبو حمبات(، )44-45: 2002
)clark,1992:253 - 273(،)Jan,1994:84-85.( 
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 ألنه خمتلفة؛ اسرتاتيجيات واستخدام واختبارها الفرضيات القرتاح فرص إعطائه •
 .والتقويم والتصميم كالتجريد عليا عقلية مهارات يمتلك

 نفسه تقييم عىل ًقادرا يكون لكي خمتلفة، قدرات يمتلكون آخرين أفراد عىل التعرف •
 .واآلخرين

 وسلوك تركيز من لديه ملا طلوب؛امل من أكثر وحلول تساؤالت وضع عىل التدريب •
 .اهلدف نحو مثابر

 احللول عن والبحث األفكار، وفحص العلمي، والبحث التجريب مهارات اكتساب •
 .النتائج ومناقشة الواقع، عامل يف واختبارها الفروض واقرتاح

 .واملعرفة التعلم مصادر واستثامر الذايت التعلم مهارات تنمية •
 ومناسبة ومشبعة مرضية لتكون بالتحدي تتسم ليةعم وخربات تعليمية جتارب •

  .حلاجاهتم
 املايض، وتراث احلارض وحقائق املستقبل إمكانات ليدرك لديه الرؤية عرض تنمية •

 .اإلنسان قضية واهتاممات ألفكار املستمر التيار كله ذلك يف لريى
 حل عىل )واملبادئ األسس( واألساسيات املعارف من واسع مدى تطبيق يتعلم أن •

 .احلياة مشكالت من كثري
 وإعطائه االبتكارية لقدراته املستمر والتشجيع اإلبداعية جلهوده املناسب التقويم •

  .املفتوحة النهايات ذات األسئلة استخدام طريق عن االكتشاف فرص
 عىل يعثر أن وحياول املعاين عن ويبحث العقلية، الناحية من لالستطالع ًحمبا يصبح أن •

 .القديمة احلقائق منً بدال ةجديد عالقات
 العمل بعادات العناية مع بالبحث والقيام املستقلة، الدراسة عىل قدرته تنمية •

 .البحث وطرق الدراسة ومهارات األساسية

-2 

  :ييل ما اجلانب هذا يف املتفوق الطالب حاجات أهم من
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 .صيةالشخ والعواطف املشاعر عن التعبري •
 .أيضا ولآلخرين له الدفاعية النظم عىل التعرف •
 إدراك إىل به للوصول به املحيطة واحلسية والعاطفية االجتامعية للبيئة إدراكه توسيع •

 .أيضا اآلخرين وحاجات حاجاته
 .له اآلخرين توقعات وحتديد أحاسيسه توضيح كيفية تعلم •
 .آلخرينا مع التعامل وكيفية مشاعره عن التعبري كيفية تعلم •
 .اآلخرين ورغبات مطالب احرتام مع برغباته املطالبة توضيح كيفية تعلمه •
 .وممارستها هبا االلتزام ويستطيع هبا يؤمن أن يمكن التي القيم إىل التوصل يف مساعدته •
 .الذات عن بالرضا الشعور وحتقيق بمشاعره الداخيل التحكم عىل قدرته تعزيز •
 عدم عىل مرتكزة مشاكل لديه ختلق ال لكي شاعروامل القيم هذه من الغرض توضيح •

 .الواقعية احلياة أهداف حتقيق عىل قدرته
  .اخلاصة وإمكاناته قدراته وحتقيق ذاته لتحقيق الفرصة املتفوق الطالب إعطاء •
 .وإدراكها هبا والوعي باستعداداته الذايت االستبصار •
 .خريناآل من املرشوط غري والتقبل التعاطف، عىل املبني الفهم •

-3 

  :ييل ما اجلانب هذا يف احلاجات أهم من
 .منها واالستفادة اجلسمية طاقاهتم بإظهار وذلك واحلسية اجلسيمة قدراهتم تقدير •
 وذلك واجلسد العقل بني بالربط له تسمح التي النشاطات يف املشاركة إىل احلاجة •

 .البيئة يف وافرةاملت اخلربات مجيع من باالستفادة
 عىل القائمة الرياضية الروح تعزز التي الطبيعة ذات حركية احلس النشاطات ممارسة •

 .السلبية املنافسة منً بدال اإلجيابية املنافسة
  .الفوز حيقق مل إذا باإلحباط الشعور عدم املقابل ويف النرص لتحقيق املثابرة عىل التدريب •
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-4 

  :إىل املجال هذا يف ًعقليا تفوقامل حيتاج
 .له املجتمع يقدمها التي الفرص كل الكتشاف والتوجيه اإلرشاد •
 .املجتمع خدمة يف للمسامهة السليم الطريق إىل اإلرشاد •
 .للمجتمع جدوى ذات تصبح لكي مهاراته لتنمية الفرص إعطائه •
 مبارشة عالقة ذات وأنشطة مهارات باملتفوقني اخلاصة التعليمية الربامج شمول •

 .باملجتمع
 املجتمع تعقيدات استيعاب ليستطيع املستمرين والتشجيع بالدعم املتفوق إمداد •

 .مشكالت من يفرزه وما االجتامعي الواقع ومواجهة
 االجتامعي، التواصل مهارات عىل وتدريبه املتعددة، التفكري طرق إلتباع الفرص إعطائه •

 .ومهاراهتا القيادة وأساليب
 .هلا جذرية حلول إىل للتوصل بينها والربط املجتمع، ملشاكل لشام فهم •
 اليومية املشكالت حل أجل من واالنفعالية العقلية قدراته لتوظيف الفرصة إعطائه •

 .املجتمع يف تواجهه التي
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  الرابع الفصل

  
 

 

 
 احلالة عىل املوهبة أثر عىل السابقة سنة اخلمسني يف األبحاث من العديد أجريت لقد
ْدعم حياول بحث هناك .إجابة أي عىل منها أي يتوصل ومل لألطفال النفسية  النظر وجهتي َ

  :ومها املوهبة تأثري حول ِاملتعارضة
ُتزيد •   (giftedness resiliency) التكيف وسهولة مرونة من املوهبة ِ
  .بالضعف املوهوبني األطفال شعور من املوهبة تزيد •

 خلاصةا الرتبوية الربامج يف واملشاركني ًأكاديميا أو فكريا املوهوبني األطفال يتكيف
 املوهوبني غري أقراهنم مستوى بنفس األقل عىل إنجازاهتم يف واملتميزين ِاملوهوبني ِبالطالب
 .ِالعاطفية أو االجتامعية ِاملشاكل من يعانون وكأهنم األطفال هؤالء يبدو ال .أفضل وربام
 كانت سواء لكن ِللناس، ِالنفسية ِوالنتائج املخرجات عىل املوهبة تأثري عدم البحث ُيظهر
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ُيعتمد سلبية أو إجيابية النتائج تلك ّعدة عىل ذلك َ ُتتفاعل عوامل ِ  وتتضمن تعاوين بشكل َ
  .الشخصية واخلصائص للتعلم االستعداد أو التعليم وتناسب املوهبة، َودرجة َالنوع

 )(Nancy Robinson and Kate Noble نوبل وكيت روبنسون نانيس من كل ذكرت
ْمن ةكبري ملجموعة قراءة يف ِدراسات ِ ْكشفت والتي املراهقة قبل ما فرتة يف األطفال ِ  أن … َ

َومطمئنون مرحيون أكثر، بالثقة وجديرون صادقون كمجموعة، املوهوبني األطفال َ ُ 
 آخرون يعتقد بينام الفكاهة، بروح ويتمتعون ومهذبون ومتعاونون ومستقرون ّومؤهلون

 والرتاجع للعدوانية ويميلون باملشاكل، قعهمتو بأنشطة ويقومون للتفاخر، يميلون بأهنم
  .الخ....واالستبداد للسيطرة ويميلون باملهام، القيام عن

 
ُتنشأ ْ  األربعة ِاملصادر أحدى عن ُاملشاكل َ

  Asynchrony تزامن الال •
  األقران إجياد يف صعوبة •
 التحدي قلة •
  الشخصية اخلصائص •

 
ُتظهر ْ ُيتضمن والذي البيئي باملكان ِالتفاعل بسبب املوهوبني األطفال ُحاجات َ  َالعائلة، َّ

ُتظهر التي والثقافة، املدرسة، ْ  التايل املخطط يظهر .ِاملوهوب الطفل ِشخصية بسبب ًداخليا َ
ْقد .املوهوبني األطفال متيز التي الشخصية اخلصائص ُتكون َ  قوى، مراكز ِاخلصائص هذه َ

ْقد لكن َترتب َ  (Clark,1992) .الكامنة َاملشاكل هبا ُطُ
 السابق املخطط يف ذكرها تم التي اخلصائص بأن James Webb َوب جيمس َالحظ

ِيمكن سمة من أكثر اجتامع عند أنه إال بذاهتا مشكلة تكون ما نادرا ْ ّتؤدي أن ُ  حدوث إىل ُ
 :ِالتالية ِالسلوك ِمشاكل
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 حمتملة صعوبات قوة نقاط
ُيكتسب  .األساِيس الروتني يكره اآلخرين؛ َمع ِصبور غري رسيع بشكل ِباملعلومات ُظَحيتف / َ
 .ِاملصالح يف مفرط ُحمرجة؛ ُأسئلة ُيسأل فضويل
 اجتاها وماُيق اإلرادة قوي  اجلوهري احلافز وجود أمهية عن يبحث
ُيتمتع ّبحل َّ  االستيعاب، عىل قادر ِاملشكلة؛ َ
ُجيرد، ّ ُيركب ُ ُّ.  

 حول أسئلة يوجه ًالروتينية؛ رساتاملام ُيقاوم
  التدريسية اإلجراءات

  ِبالسبب التأثري ُعالقات عن يبحث
 

ُتكره ْ  املنطقية غري /الواضحة غري املناطق َ
 )املشاعر أو التقاليد :ذلك عىل ومثال(

 ِاإلنسانية ِاملخاوف حول يقلق  .وأنصاف عدالة، ًاحلقيقة، عىل يركز
 أغلب يف يظهر معقدة قواعد ويتبع يؤسس  واألشخاص األشياء تنظيم إىل يتطلع

 ّكمتسيد األحيان
 الواسعة املعلومات الكبرية؛ السهلة املفردات 

  ّاملتقدمة
ْقد ُتستعمل َ  يشعر /باألشخاص للتالعب َالكلامت َ

  .واملدرسة الصف يف األقران مع وامللل بالضجر
ْقد ؛ الكامل إنشاد ِامح،التس عديم واآلخرين ِالنفس من العالية ّالتوقعات ُيصبح َ ُ 

َمكتئبا ْ ُ 
 ِاجلديدة الطرق استخدام حيب خمرتع؛ / مبدع
َلعمل   األشياء َ

ْقد   املألوف عن واخلروج اجلمود يظهر َ

 واإلرصار املدى ِطويل االنتباه ّاحلاد؛ الرتكيز 
  .االهتامم تثري التي ِاملناطق يف

 اءأثن األشخاص أو الواجبات وجتاهل ِإمهال
  العناد املقاطعة؛ يكره الرتكيز؛ ِفرتات

 والزمالء األقران ِورفض للنقد احلساسية اآلخرين بتقبل الرغبة التعاطف؛ ّاحلساسية،
 للقيام واحلامس التلهف اليقظة، العالية، الطاقة

  باألعامل
 

 ِواخلمول؛ النشاط عدم من باإلحباط الشعور
ْقد  أو لزائدا النشاط( النشاط بشدة عليه حيكم َ

 )املفرط
ُيفضل مستقل؛ ّ ْقد نفسه عىل يعتمد الفردي؛ العمل ُ ُيرفض َ ْ  االعتزال النظري؛ أو َالوالد ًمسامهة َ
ْقد االستعامل تعددية ّاملتنوعة؛ واالهتاممات القدرات َّمشوشا؛ أو منظم غري ْيبدو َ َ  باإلحباط يشعر ُ

 الوقت كفاية عدم من
  الفكاهة من قوي حس

 
ْقد ْوقد ؛ الفكاهة فهم األقران ءييس َ  ُيصبح َ
  االنتباه ليلفت "الصف ّمهرج"
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 وراء منها، اجليدة خاصة املتزامنة غري احلركة مهارات تتخلف األحيان أغلب يف
 .املدرسة قبل ما مرحلة يف املوهوبني األطفال يف ًخصوصا ِاإلدراكية، ِالتصورية ِالقدرات

Webb 1993)(. 
ْقد   الرسم؛ أو الرتكيب، عمله، يريدون ما "نظرهم وجهة من" األطفال هؤالء َيرى َ
ُتسمح ال حال، أية عىل ْ  اإلحباط ذلك من ينتج وقد .ِاهلدف حتقيق ّاملحركة املهارات هلم َ
 .العاطفي واهليجان ّاحلاد

-2 

 املدرسة قبل ما مرحلة يف املرتفعة املوهبة ذوو باألخص املوهوبون األطفال يسعى
 التي "القواعد" عىل االتساق عن بحثهم ويركز .واألشياء ِالناس تنظيم إىل واألساسية

َحياولون َمعقدة َألعابا َخيرتعون فهم اآلخرين، عىل تطبيقها ُ  لعبهم، ِزمالء َتنظيم ُوحياولون ّ
 .وأقراهنم زمالئهم عند باالستياء شعورا خيلقون األحيان أغلب ويف
-3 

َيرون األطفال أن إىل ًضمنا ِوالبدائل اإلمكانيات إلدراك القدرة تشري قد  صورا َ
َويوبخون املستقبل يف عليه سيصبحون ملا َمثالية ّ  الوصول يف إلخفاقهم أين بشكل أنفسهم ُ

 ).(Whitmore,1980 املثالية إىل
-4 

َكيف ُرؤية عىل القدرة تقود  الشدة بمصاحبة مثايل، بشكل الفرد يعمل أن يمكن َ
ْمن العديد ِالعاطفية، ٍتوقعات إظهار إىل املوهوبني األطفال ِ  غري بشكل أنفسهم من ٍعالية ّ
ْقد ربام .واقعي  ِقبل ِمن ملحوظ بشكل العالية ِالقدرة ذوي األطفال من %20-15 يتخلف َ
 .ِاحلياة يف ًالحقا وحتى ِاألكاديمية، ِمهنهم يف ما ٍوقت يف الكامل إىل الوصول حماولة عملية

-5 

َيرون اإلمكانيات، املوهوبون األطفال فيها يرى التي نفسها بالطريقة  َاملشاكل َ



 141  
 

 

ب يعني قد .ِالنشاطات بتلك القيام عند ًأيضا َاملحتملة ب ِاملحتملة ِاملشاكل جتنّ  َجتنّ
ِاملخاطرة، ْوقد ُ  )..(Whitmore, 1980 اإلنجاز قلة إىل ّؤديت َ

-6 

 والقدرات اإلمكانيات من العديد األحيان أغلب يف املوهوبون األطفال يمتلك
َيشَرتكون َوقد ّاملتقدمة ٍمتنوعة نشاطات يف ُ  تكون ما ًنادرا أهنا مع .ًتقريبا ٍمسعورة ٍدرجة إىل ّ
ْقد أهنا إال ِللطفل، مشكلة ُختلق َ ْ  يف حتدث قد التي ِاملشاكل إىل باإلضافة ِللعائلة، َاملشاكل َ
 .(Kerr,1999 ;1991) ِاملهنة اختيار حول ِالقرارات اختاذ فرتات

-7 

ُيمكن ُِ ْقد .َوعاطفية َاجتامعية صعوبات اجلسدي العجز حاالت ختلق أن ْ ُيكون َ َ 
ْقد املخي الشلل مثل ّاحلركية َعوباتالص لكن عاليا، التفكري ُيمنع َ  القدرة عن التعبري َْ
ِيميل .َاإلحباط ّالتعلم صعوبة أو السمع أو البرص ضعف يسبب قد .الكامنة  األطفال َ

 من أكثر عمله يستطيعون ال ما حول أنفسهم َتقييم إىل العجز من يعانون الذين املوهوبون
  .(Whitmore, 1980) ِالكبرية ِقدراهتم تقييم

-8 

 وسامهتم خصائصهم بسبب املوهوبني األطفال يواجهها التي ِاملشاكل ُكل حتدث ال
 أو وازدواجية هلم، اآلخرين فهم بعدم الطلبة هؤالء يواجه فقد .الشخصية وسلوكياهتم

  (Webb, 1993) .ِاآلخرين عداوة
Webb 

-1 

 ِأطفال َمع مقارنتهم تتم عندما " عاديون غري" التعريف، حسب املوهوبون، األطفال
ِالعمر بنفس  َخمتلفة َتربوية َجتارب إىل وحيتاجون – ِاإلدراكية ِالقدرات يف األقل عىل-ُ

(Webb,1993). ُاملدارس تصنف حال أية عىل ِ  أغلب ويف .ُالعمر حسب ًعموما َاألطفال َ
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ِللتوقعات يمتثل ما مشكلة أو معضلة من الطفل يعاين عندما األحيان  ِللطفل املوجهة ّ
 .التكيف وعدم بالعزلة عليه احلكم يتم أو العادي

-2 

 يقرره ما وفق – ًإبداعا األكثر ًخصوصا  املوهوبون األطفال يعمل وال يمتثل ال
ّيتحدى أو كَوينته .اآلخرون  أغلب يف .ّالتوقعات أو واألدوار، والعادات التقاليد، َ
 خيفي قد ذلك عند اآلخرين، عند الراحة وعدم الضيق السلوك هذا مثل يثري األحيان
 .قدراته اآلخرين مضايقة جتاه ّاحلساس املوهوب الطفل

-3 

ْمن ُحيتاج املوهوب؟ الطفل قرين هو َ ّعدة ُهوبوناملو األطفال َ  الزمالء من جمموعات ِ
 ّاملتقدمة قدرهتم مستويات تقودهم وقد .ًجدا ومتنوعة خمتلفة اهتامماهتم ألن واألقران

ْقد .ًسنّا األكرب األطفال نحو َخيتارون َ ِالكتب قراءة طريق عن األقران َ ُ ُ. )Halsted,1994( 
ّيفكر  بني النزاع يصبح ."loners" باملنعزلني األحيان بأغلب األطفال هبؤالء اآلخرون ُ

 خالل ومن .ًجدا َمرهقا املستقلة وشخصيته ذاته إظهار وبني لآلخرين واالمتثال التكييف
 عىل هبا يتمتع التي بالقدرات واستهزاء استخفاف بنظرة الطالب هذا إىل األصدقاء نظرة
 تأيت ،التفوق هذا بسبب له الكراهية إىل يؤدي مما الصف أفراد بقية عن خمتلف أنه

  .واحلسد الغرية مثل منهم ذكاء األقل خاصة األصدقاء مشكالت
 يقف من عىل يثور نجده فإننا األصدقاء إىل املوهوب الطفل حاجة من الرغم عىل

 بتشجيع فيقومون وسط، حل إىل التوصل األهل عىل جيب لذلك .هوايته طريق يف منهم
 عندما أنفسهم مع اخللو يف احلق هموإعطاء اآلخرين، مع ألطفاهلم اإلنسانية العالقات

 الشخصية أطفاهلم لرغبات األولوية يعطوا أن األهل عىل وجيب ذلك، إىل احلاجة يبدون
  .املعقولة

-4 

َيكون أن هي الكآبة ْمن غاضبا املرء ُ  وبسبب .عليه يسيطر ال موقف من أو نفسه ِ
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 نضجهم تناسب ال التي رطةاملف وحساسيتهم للموهوبني العالية اإلدراكية القدرات
 هناك اآلخرين، قبل من منطقية الال والتوقعات للذات املثالية بني ما والتناقض االنفعايل
 النفسية، واالضطرابات االكتئاب حلالة املؤدية النفسية للضغوط املوهوبني لتعرض احتاملية
 تعبري فهو وباملوه به يصاب بسيط حزن جمرد من أقوى حالة االكتئاب يعترب عام بشكل
 فاملكتئبون .القيمة بعدم واإلحساس واإلحباط بالذنب والشعور األمل فقدان عن

 يتأثر أنه إال داخليا االكتئاب مصدر يكون وقد الطبيعي مكاهنا غري يف األشياء أن يشعرون
 عىل القدرة وضعف الذات عن الرضا عدم عن ينجم فقد .خارجية بمسببات أحيانا
 مما للموهوب املوجه الدائم النقد بسبب األرسة من أو يواجهوهنا، لتيا باملواقف التحكم

 البيت،( البيئة تكون وعندما بالنفس الثقة وتدين التحصيل يف انخفاض إىل يؤدي قد
 فاملكان االكتئاب، حالة إىل يؤدي قد واملشاعر للحاجات مدعمة غري )املدرسة األصدقاء،
 حاجاته تلبية يعيق املوهوب للطفل املالئمني دقاءاألص وجود وعدم السليم غري التعليمي

 )2005 الشوبكي،( .ومضجر ممل عامل يف يعيش بأنه للشعور املوهوب الطفل يدفع مما
 بالعالقات االستمتاع وفقدان العزلة، من حالة االكتئاب يصاحب ما وغالبا
 واألكل، مالنو عادات يف مفاجئ وتغري واملظهر،واخلمول للصحة وإمهال االجتامعية،

 طالب من سيئة عالمات( املدريس األداء يف مفاجئ وتغري محيمة صداقة عالقات وقطع
  .االنتحاري السلوك أساليب إتباع إىل يؤدي مما )جيد
-5 

ّتؤثر ُحتدث ال .ِوالعاطفية االجتامعية ِالقدرة ِتطوير عىل ًخصوصا العائالت ُ ْ  املشاكل َ
 حتدث ولكن .املوهوبني لألطفال َالصعوبات َْخيلقوا أن مقصود بشكل ونيقرر اآلباء ألن

 ّلألبوة الدعم ِقلة بسبب أو املوهوبني، األطفال حول الكافية َاملعلومات اآلباء الفتقاد
ُّحتمل ُحياولون ألهنم أو ِاملالئمة، َ  والتي بعد حلها يتم مل والتي هبم ِاخلاصة ِالعالقة املشاكل َ

ْقد ُتْنجم َ  ).موهوبني كوهنم مع وخرباهتم ِجتارهبم عن َ
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ْملنع اخلمس التالية واألساليب َوبالطرق جيمس اقرتح  :ِوالعاطفية االجتامعية ِاملشاكل َ
 مهام .ِالعاطفية أو االجتامعية ِاملشاكل َمنْع يف جدا كبري دور لآلباء: اآلباء إىل ّاليد ّْمد •

ِيمكن ما ًنادرا ساعد،م أو ممتاز التعليم كان ْ  .َمالئمة غري ّأبوة وجه يف يقف أو يمنع أن ُ
 احلزينة ملدرسةا جتارب بصد تقوم أن الداعمة العائلية للبيئات يمكن أخرى ناحية من
ُحيتاج .املؤملة أو ُيكونوا وأن اجليدة الرتبية طريقة حول معلومات اآلباء َ  حكامء ُحمامني َ

 .ِألطفاهلم
 إرشاك طريق عن أفضل بشكل املشاكل منع يمكن: الصغار األطفال ِءأبا عىل الرتكيز •

 اخلصائص يفهموا أن خصوصا اآلباء عىل جيب .صغارا ِأطفال يكون عندما اآلباء
َيبدون املوهوبني األطفال َْجتعل َقد التي ْ  .صعبني أو خمتلفني َ

َّمركزة ُبجهود القيام َِجيب: آخرين متخصصني وإرشاك َالصحية الرعاية تعليم • َ ُ 
ِواملحلية ِاحلكومية االجتامعات يف املحرتفني هؤالء مثل إلرشاك  التعليم ِبرامج ويف ّ
ُتتعلق التي املستمر ّ  والعلامء األطفال، أطباء تزويد جيب كام .املوهوبني باألطفال َ

 التدريب من القليل اليومية العناية جمهزي مثل اآلخرين الرعاية ومقدمو النفسيني،
 .اآلباء َمساعدة أجل من املوهوبني، األطفال حول النموذجي

ّتأسيس •  الفرص املوهوبني األطفال آباء لدى يتوفر ال: اآلباء من نقاش جمموعات َ
 النقاش ُجمموعات تزود .اآلخرين املوهوبني األطفال ِآباء وحماورة للتحدث الكافية
ُتزود .فالأط ِتربية وجتارب " األبوية واخلربات النصائح تبادل"ل َالفرص ّ  هذه مثل ُ
ِاملعينة ِاملعلومات إىل باإلضافة ًمنظورا ِالتجارب ّ  
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  الخامس الفصل

 
 

 يتعاملون القوية ومشاعرهم ًجدا املتقدمة املعرفية بقدراهتم املوهوبون الطالب إن
 ًفهام يتطلبون ثم ومن عامة املجتمع طرائق غري فريدة بطرائق اآلخرين ومع الذات مع

 ).Nicolas Colangelo, 2003, p. 373 (ًخاصا
 استحقاقهم بسبب ُيعرفوا أن ويريدوا ...فلالعرتا متعطشني املوهوبني املراهقني إن
  .فقط فكرهم أو ملوهبتهم وليس وبتميزهم الفردي

 من اقرتاهبم عند كلهم الطالب حيتاجها التي واملهنية الرتبوية االستشارة بخالف
 وحتى االبتدائية املرحلة صفوف أوىل من – املوهوبون الطالب حيتاج الثانوية، مرحلة
 الذات، تعريف قضايا من متنوعة جمموعة مع مساعدة إىل – ويةالثان املرحلة هناية

 .املهنية واحلياة بالرتبية املرتبطة املشكالت بجانب واألرسية، االجتامعية والقضايا
 التأييد التي يف يستمرون املوهوبني برتبية املهتمني املتخصصني من الكثريون وهناك

 لألطفال الكامل النمو أجل من وهريةج أمور هي واإلرشاد االستشارة تقديم أن بقوة
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 وكقاعدة للموهوبني، لكل ًتكامليا ًمكونا تكون أن جيب االستشارة تقديم وأن املوهوبني،
 "املطلوبة االستشارة" زادت "املوهبة" زادت كلام عامة

 وعدم باالختالف للشعور الشائعة املشكلة االستشارة، حاجات من متهيدية وكعينة
 إن .املوهبة مرتفعي واملراهقني األطفال مع واقع فرض يه واألصدقاء ةاألرس مع التواؤم
 .سنوات بعدة رفاقهم يسبقون مثاليني مفكرين يصحبون ما عادة األذكياء الطالب

 والقلق العميق االهتامم مع بحدة تتناقض املتوسط للطفل الضيقة الشخصية واالهتاممات
 ومعدالت العاملية املجاعات مثل والعدالة، ةاألخالقي بالقضايا املوهوب الطفل لدى عادة

 .األقليات من بالفقراء السجون يمأل والذي للثروة العادل غرب والتوزيع املرتفعة الطالق
 وخاصة والرفاق األخوة مع الرصاعات تتضمن أن يمكن واملنزلية الشخصية واملشكالت

 واملخدرات، الكحول مانإد وأحيانا واالنسحاب، االكتئاب، السلطة، مقاومة الوالدين،
 يؤدي وأحيانا باملدرسة، التعلم من امللل يصحبهم والكثريون االنتحار، حتى واجلنوح

 حاالت كل من %25 إىل %18 هناك بأن ًعلام التحصيل، وانخفاض اخلمول إىل ذلك
 غري منازل" من الثانوية باملرحلة املوهوبني املترسبني أن كام املوهوبني، من تكون الترسب
 وكانوا منخفضة، دراسية دافعية وامتلكوا واملخدرات، الكحول واستخدموا ،"مستقرة
 اجتامعيا وتوافقا الرفاق مع ضعيفة عالقات لدهيم وكان والسلطة، ملدرسة عىل متمردين
 .ًمنخفضا اجتامعيا ًوتوافقا الرفاق مع ضعيفة عالقات لدهيم وكان – منخفضا
 بعض يف يؤدي مما املوهبة، يفهمون ال قد هوبنياملو غري والرفاق األرسة أعضاء إن
 الكلية العدوانية أو االستياء أو الغرية إىل أخرى حاالت ويف واقعية توقعات إىل احلاالت

  :ًحدوثا األكثر املشكالت بعض يأيت وفيام املرتفعة، القدرة ضد
 .الرفاق عن واالنعزال االجتامعية، العالقات مع الصعوبة •
 .الرفاق قبول أجل من القدرات اءإخف اخلضوع، ضغط •
 .االكتتاب القلق، •
 .النقد قبول يف الصعوبة •
 .السلطة ومقاومة اخلضوع عدم •
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 .الدرايس العمل يف التحدي نقص •
 .الروتينية بالواجبات القيام رفض •
 املفرطة التنافسية •
 .الضعيفة االستذكار عادات •
 .الذات واكتشاف الذات فهم يف الصعوبة •
 .احلياة مواقف يف العقيل اإلحباط •
 ).الشخصية تعدد( االهتاممات من متنوعة جمموعة بني من مرضية مهنة انتقاء يف الصعوبة •
 .احلياة عن رضية فلسفة وضع •

 تقديم برامج أهداف Landrum االندروم خلص مصادر عدة عىل وباالعتامد
 احلرفية، – واملهنية االجتامعية، - الشخصية االحتياجات فتات إىل االستشارة
  ...).( خمطوطة )واألكاديمية

 حساسني يكونون الذين هؤالء طريق عن به القيام يتم أن جيب االستشارة تقديم إن
 مكانة األفضل األشخاص فإن وعادة للموهوبني، الفريدة واملعرفية االنفعالية باخلصائص

 املعلمني من غريهم وأيضا املوهوبني برامج معلمي /منسقي هم االستشارة لتقديم
 وهناك املوهوبني، األطفال مع يعملون الذين النفسيني واألخصائيني االستشارينيو

 .املدارس ومدراء والوالدين الناصحني واملعلمني املوهوبني للرفاق مهمة أدوار أحيانا
 الفريدة والرتبوية الشخصية املشكالت " فهم" الفصل هلذا الرئيسة األهداف ومن
 الرفاق أو الوالدان أو االستشاريون أو املعلمون عبيستو وعندما املوهوبني، للطالب

 ذوي املوهوبني الطالب وتأييد مساعدة يمكنهم ذلك بعد فإهنم املشكالت، املوهوبون
 االستشارة أنشطة من فالكثري .وحدهم ليسوا أهنم إدراك يف ومساعدهتم املشكالت،
 وقدراهتم همأنفس فهم – الذات اكتشاف يف املوهوبني الطالب ملساعدة مصممة

  .وقيمهم واهتامماهتم ودوافعهم
 يمكن والتي واسرتاتيجيات وأنشطة " استشارية" وظائف اقرتاح هو الثاين اهلدف أما
 .غريهم أو الوالدين أو االستشاريني أو املعلمني طريق عن تنفيذها
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1-17 
 

 برامج بأهداف ترتبط عدة مصادر من معلومات Landrum) 1987 (الندروم قارن
 ًمهاما هذه وتقرتح. واملهنية واألكاديمية االجتامعية – الشخصية املجاالت يف االستشارة
 E االبتدائية املرحلة يف املوهوبني الطالب مع العاملني واالستشاريني للمعلمني وأنشطة

 .S  والثانوية M واإلعدادية
 : يف الطالب مساعدة واالستشاريني للمعلمني كنيم االجتامعي، – الشخيص املجال يف
 ).E( واآلخرين أنفسهم بني واالختالف الشبه ألوجه ًتقديرا تكوين •

 .)E( االجتامعي التكيف يف مهارات تنمية •

 ).E( كلها األنشطة يتخلل ال قد التفوق أن وتعلم وحدودهم قدراهتم وقبول إدراك •

 ).E( معهم والتواصل اآلخرين مشاركة •

 ).E( واملجتمع والتعلم، املدرسة نحو إجيابية توجهات وفهم تكوين •

 ).E( األخالقية الرصاعات وحل قيمهم توضيح •

 حتدث التي والبدنية االنفعالية – واالجتامعية العقلية التغريات مع التوافق وتعلم فهم •
 ).M (املراهقة فرتة أثناء يف

 ).M (االهتاممات استكشاف •

 .)Sٍ( الشخصية املشكالت حتليل •

 .)S(سلوكهم عن ومسؤولني ًذاتيا موجهني يصبحوا أن •

 :ـ ب الطالب سيقوم األكاديمي املجال يف
 .)E (واإلشباع التوازن توفر التي والالصفية التعليمية األنشطة جتريب •

 ).E (ًعقليا حمفزة تكون التي األكاديمية الربامج جتريب •

 ).E (الفعالة املشكلة حل مهارات اكتساب •

 ).E (التعلم تفسد التي املشكالت حل •
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 ).S (حتقيقها ويمكن واقعية ًأهدافا وضع •

 ).S (احلاجات إشباع يف ستساعد التي املصادر موضع حتديد •

 ).S (األكاديمية املشكالت حتليل •

 ).S (االمتحان خوض ومهارات املذاكرة مهارات تنمية •

 ).S (حمددة اهتاممات متارس التي بالفصول االلتحاق •

 :يف الطالب مساعدة يمكن ياملهن املجال يف
 ).S (ضعفهم ونقاط قوهتم نقاط عىل بناء املهنية بالفرصة ًحسا  تنمية •

 ).S (املبارشة واخلربة املستقلة الدراسة خالل من املهن من ًعددا مضامني استكشاف •

 ).S (واألكاديمية املهنية واهتامماهتم حاجاهتم مع تتفق التي واجلامعات الكليات فحص •

 ).S(مستقبيل كعامل الفرد وكفاية العمل لعامل ًفهام تكون •
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2-17 

 

 لتقديم عميل دليل": عنوانه والذي القراءات عن الرائع ولكن الصغري لكتاهبا مقدمتها يف
 بعض Van Tassel –Baska  (b 1983) خلصت ،"املدرسة داخل للموهوبني االستشارة

 :يأيت كام الرئيسة االستشارة مبادئ
 يف بالفروق واعني يكونوا أن جيب للموهوبني االستشارة يقدمون الذين األشخاص •

 .العقلية اخلصائص مثل مثلهام االنفعالية اخلصائص

 االستشاريون يساعد أن بد ال اجلامعي، االغرتاب أو الدونية أو االختالف مشاعر ملنع •
 .اخلاصة خصائصهم فهم يف املوهوبني الطالب

 احلاجات من كل عىل تركز أن جيب والنفسية واملهنية األكاديمية االستشارة برامج •
 .املوهوبني للطالب االنفعالية والوجدانية املعرفية

 الفردي تقدمهم يف واملساعدة املوهوبني، عن كمدافعني يترصفوا أن جيب االستشاريون •
 .املالئمة الدراسية اخلربات خالل من

 الناصحني املعلمني فقط ليس قيمة، خارجية ًمصادرا يوجدوا أن جيب ستشاريوناال •
 .إلخ .... واملتاحف واجلامعات املكتبات ًأيضا ولكن الدور، ونامذج

 الطالب من أكثر ومهنية تعليمية خيارات لدهيم سيكون املوهوبني الطالب ألن •
 اختاذ مهارات يف يساعدوهم أن جيب االستشاريون فإن ًمبكرا، يتخذوهنا وقد اآلخرين،
 . والتخطيط القرار

 .واملستقل البدء ذايت التعلم تقدير عىل الطالب ويساعدوا يشجعوا أن جيب االستشاريون •

 املوهوبني الطالب لدى الضعف ونقاط القوة نقاط يقيموا أن جيب االستشاريون •
 .حوهلا خطط وضع يف الطالب ومساعدة

 العالج (اخلاصة مشكالهتم عن القراءة عىل بالطال يشجعوا أن جيب االستشاريون •
 .متابعة مناقشات وترتيب مالئمة قراءة قوائم وتوفري) بالكتاب
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 من املوهوبني الطالب لدى القيم لرصاعات حساسني يكونوا أن جيب االستشاريون •
 توضيح يف مساعدة يتطلبون الطالب هؤالء. املنخفضة االقتصادية االجتامعية اخللفية
 .أهدافهم وحتقيق

 الطموحات لتحسني اإلناث للطالبات خاصة شبكة يؤسسوا أن جيب االستشاريون •
 .والعلوم الرياضيات مقررات من املزيد وأخذ املستوى عالية األكاديمية

 وحاجات مشكالت بخصوص املدرسة عمل فريق مع يتواصلوا أن بد ال االستشاريون •
 .فرداي املوهوبني الطالب

 برامج أجل من املوهوبني الطالب لتحديد عمليات يبدءوا أن جيب االستشاريون •
 .واملتفوقني املوهوبني

 لرتتيب وغريهم النفسيني واألخصائيني الوالدين مع يعملوا أن جيب االستشاريون •
 أو التحصيل، انخفاض مثل احلادة باملشكالت يتعلق فيام العمل لفريق ًعمليا تدريبات
 متخصصني استخدام يتم أن املحتمل ومن. شخصيةال األزمات أو االجتامعي، التوافق
 .اخلارج من
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Personal and Social Issues 
 

Self-Concept, Self-Esteem Social Adjustment, and Identity 

 Silverman قال وقد .مبكرة سن يف تبدأ املوهبةب املرتبطة والصعوبات املشكالت إن
 من أقل ينامون قد نشطني ًرضعا املوهوبني األطفال يكون امليالد عند بداية أنه )1997(

 .االستثارة إىل بحاجتهم والدهيم يرهقون وقد لبيئتهم، بشدة ويستجيبون والدهيم،
 تصاحبها قد النضج مبكرة اللفظية املهارات ًمثال ًمستويا، غري يكون قد والنمو

 متأخرين حتدثوا الذين األطفال أو ).Rimm, 1995 b( الصغرية للعضالت ًضعيفا ًتناسقا
 اللوحة قرأ الذي كريستوفر عن الثاين الفصل يف القصة تذكر اللغة مع ينفجرون قد فجأة
 ًاتدرجيي للقراءة تعلمه إظهار من ًبدال املنخفضة الفائدة معدالت عن كانت والتي كاملة
  .األطفال معظم يفعل كام

 - التقليدي العمر وليس - الزمني للعمر ًطبقا الطالب جتمع التقليدية الفصول وألن
 أو العقلية باحتياجاهتم سواء تفي ال مواقف يف أنفسهم جيدون املوهوبني الطالب فإن

 كتئاباال وحتى االجتامعي، واإلحباط العزلة، بمشاعر منهم الكثريون ويمر .االجتامعية
)e.g. Sands & Howand, Hamilton 1995( ضعيفة اجتامعية مهارات يكونون قد أهنم 
 القدرات ذوي املوهوبني الطالب – "احلقيقيني الرفاق" إجياد عىل قدراهتم عدم من

 بني ًاجتامعيا منبوذين يصبحوا قد أهنم .املشاهبة واالحتياجات واملشكالت واالهتاممات
 – واهتامماهتم قدراهتم يف ًرشدا أكثر يكونون الذين الرفاق يقدرون ال والذين زمالئهم
 اجلهد من القليل بأقل ويتفوقون يتعلمون والذين ،"موهوبني" تسميتهم يتم اللذين

(Sanborn, 1979). 
 عىل – تشري )1995( وآخرون Kankel عرضها عدة نتائج خلصنا الثاين الفصل يف
 بالرباعة شعروا والتاسع السابع بالصفني املوهوبني الطالب أن إىل – اإلجيايب اجلانب
 وطلبوا فيهم وثقوا اآلخرين األشخاص وأن ًعقليا، والتفوق الذات عن والرضا
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 اآلخرين، عن واالختالف االجتامعي، بالضغط شعروا السلبي، اجلانب وعىل .مساعدهتم
 أحد إجابة انظر ."ًكياذ أكن مل لو أمتنى وجيعلوين مني يسخرون الناس" وأن امللل، وعادة
 خمطوطة يف "موهوبة؟ تكوين أن يعنيه الذي ما" سؤال عىل عرشة الثانية سن يف الفتيات

)17-3.( 
 

3-17 
 

James R. Delisle) 1987( يف املوهوبني األطفال من وعميقة مبهجة مالحظات مجع 
 أن يعنيه الذي ما" سؤاهلم عند ًمثال. "يتحدثون هوبنياملو األطفال" بعنوان صغري كتاب
 للجلوس االضطرار يعني موهوبة أكون أن" أملانيا من صغرية فتاة ردت "ًموهوبا؟ تكون
 السياسة هذه مع ("األول الصف رياضيات ملذاكرة األطفال رياض إجازة أثناء يف

 أن سرييدون األملان احلضانة أطفال من ًكبريا ليس ًعددا أن أكرب الفرص تكون املدرسية،
 )."موهوبني" يكونوا

 الفعل برد السؤال هذا عىل كتابة ردت بنسلفانيا من عمرها من عرشة الثانية يف فتاة     
 :اآليت العميق

A .،ذلك اجلميع وسيالحظ خطأ ًشيئا وأفعل سأسهو ما نقطة عند أنه من خائفة. 
G .عندي ما أفضل فعل "لعدم" بالضغط أشعر عندما بالذنب، شاعرة. 
I .،اجلامعة" من بالنبذ أشعر اآلخرون جيعلني عندما منعزلة". 
F .،اجلميع منه ويسخر ًعظيام ًشيئا أفعل عندما حمبطة. 
T .،يف اجلميع وحيدق اإلجابة أعرف ال عندما مرعوبة. 
E .،اجلميع يقدره ًشيئا أصنع عندما مرسورة. 
D .،جتاهلها تمي االجتامعية حاجايت أن من مشمئزة. 
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3-17 
 

James R. Delisle) 1987( يف املوهوبني األطفال من وعميقة مبهجة مالحظات مجع 
 أن يعنيه الذي ما" سؤاهلم عند ًمثال. "يتحدثون املوهوبني األطفال" بعنوان صغري كتاب
 للجلوس االضطرار يعني موهوبة أكون أن" أملانيا من صغرية فتاة ردت "ًموهوبا؟ تكون
 املدرسية، السياسة هذه مع ("األول الصف رياضيات ملذاكرة األطفال رياض إجازة أثناء يف

 يكونوا أن سرييدون األملان احلضانة أطفال من ًكبريا ليس ًعددا أن أكرب الفرص تكون
 )."موهوبني"

 الفعل برد السؤال هذا عىل كتابة ردت بنسلفانيا من عمرها من عرشة الثانية يف فتاة       
 :اآليت العميق

*A .،ذلك اجلميع وسيالحظ خطأ ًشيئا وأفعل سأسهو ما نقطة عند أنه من خائفة. 
G .عندي ما أفضل فعل "لعدم" بالضغط أشعر عندما بالذنب، شاعرة. 
I .،اجلامعة" من بالنبذ أشعر اآلخرون جيعلني عندما منعزلة". 
F .،اجلميع منه ويسخر ًعظيام ًشيئا فعلأ عندما حمبطة. 
T .،يف اجلميع وحيدق اإلجابة أعرف ال عندما مرعوبة. 
E .،اجلميع يقدره ًشيئا أصنع عندما مرسورة. 
D .،جتاهلها يتم االجتامعية حاجايت أن من مشمئزة. 
P .*،نفيس يف ًشيئا لفعل الدراسة أثناء يف ًإضافيا ًوقتا منحي يتم عندما متميزة. 
E .،درجايت املدرس يعلن عندما حمرجة. 
R .،100 من أقل عىل حلصويل مني الناس تسخر ال عندما مرتاحة.% 
S .،يفهمه ال يشء يف آخر ًشخصا مساعدة عىل قادرة أكون عندما راضية. 
O .*بعميل استمتع أنع ما شخص يقول عندما العامل، قمة عىل. 
N .،ألفضلا ألكون ًدائام ًمضغوطا أكون عندما عصبية. 

 تركيبها عند والتي باإلجابة األصلية الكلامت من األوىل احلروف هي اإلنجليزية احلروف
 A gifted person. "موهوب شخص" تعني
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 يف بمستواهم يتأثر كلهم املدرسة أطفال لدى Self-esteem الذات تقدير إن
 وثقة للذات رتقدي يمتلكون املوهوبني األطفال ًدائام ذلك وييل .األكاديمي التحصيل
 األكاديمية باملواد يتعلق فيام األقل عىل – التقليديني الطالب من أعىل بالنفس

(Colangelo, 2003, Pixon, 1998). األكاديمية" الذات مفاهيم تكون وبينام ذلك ومع" 
 الرفاق أن يعتقدون الكثريون .ضعيفة ًدائام تكون "االجتامعية" الذات مفاهيم فإن قوية،
 أن وحتى كثرية، أحيان يف ًحقيقيا يكون والذي عنهم، سلبية آراء لدهيم هوبنياملو غري

 ,Colangelo & Kelly, 1983, Geoss) السلبية النظرة هذه يف يشرتكون املعلمني بعض

 .منبوذين يصبحوا أن لتجنب أو صداقاهتم لتحسني موهبتهم البعض وسيخفي .(2003
 ًمثال .الرفاق مع الضعيفة العالقات فرص تزاد الذكاء، حاصل زاد كلام أنه ويبدوا

)Silverman, 1991, 1996( Water, Chit wood, Silverman بني ًتعارضا جيدوا مل 
 غري ولكنها صغرية ًوفروقا املوهوبني، غري للطالب واالجتامعية العقلية الذات مفاهيم
 العقلية الذات ممفاهي ولكن ،)131-120 ذكاء نسبة( "املوهبة متوسطي" الطالب مع دالة

 .ًارتفاعا األكثر املوهوبني جمموعة مع االجتامعية الذات مفاهيم عن بكثري أقوى كانت
 ملحوظ وبشكل يةاإلعداد املدرسة من طالب 5000 من ألكثر Rimm ل دراسة ويف
 واملظهر الشعبية أمهية عن عربوا املعدل من بكثري أعىل ذكاء لدهيم بأن أنفسهم وصفوا الذين
 ).Rimm. 2005( فقط املعدل فوق ذكائهم بأن أنفسهم قيموا الذين أولئك من أكثر

 كانت الذين األطفال أن )1942( هولينجورت الحظت قرن، نصف من أكثر ومنذ
 إنجاز يستطيعون أهنم – مثايل جمال يف يكونوا 145و 120 بني ترتاوح لدهيم الذكاء نسب
 وفوق .طبيعية اجتامعية عالقات امتالك يستطيعون ذلك ومع ًفعليا، فيه يرغبون ما كل
 من أكثر ًووحيدا الالزم، من أكثر ًخمتلفا الطفل يكون قد الذكاء، نسب من املستوى هذا

 يف والنفاق الالعقالنيات من الكبري بالقدر الالزم من أكثر الصرب وقليل الالزم،
 الفصل يف مشار وه كام احلظ ولسوء .املجتمع سياقات يف عادية بطريقة لألداء.العامل

 140 ال مدى فوق الطلبة حتديد يف تساعدنا ال اليوم لالنحراف IQ ال نتائج فإن الثالث
 .االختبارات تلك قيود بسبب
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 قدرهتم وبسبب طبيعيني، كوهنم بعدم وشعورهم وتفردهم االجتامعية عزلتهم وبسبب
 بمن تتعلق حادة ةهوي بمشكالت املوهوبني الشباب من الكثري يمر التحليلية، الذاتية
 االستشاريون يساعد أن Colagelo )2003( أوىص وقد .يكونوا أن يف يرغبوا وما يكونوا
 وقد .اآلخرين مع والعالقات الذاتية اإلدراكات وفهم توضيح يف املوهوبني الطالب

 :املجموعات أو األفراد مع املناقشة أسئلة من اآلتية األنواع استعراض اقرتح
 ًموهوبا؟ تكون أن عن والداك يعتقده الذي ما :بدائل( ًموهوبا؟ تكون أن يعنيه الذي ما
 هذا اآلخرون األطفال تعتقده الذي وما ًموهوبا؟ تكون أن معلموك يعاقده الذي وما

 ).املعنى؟

 منك؟ تأخذه الذي ما املوهبة؟ لك تعطيها التي املميزات ما •

 كيف؟ ًمتعمدا؟ موهبتك مرة أخفيت هل •

 التقليدي؟ الدرايس يومك عن املجموعة هذه يف كتكمشار ختتلف كيف •

 تكون أن يعنيه الذي ما موهوبة؟ فتاة ًموهوبا؟ ًصبيا تكون أن تفضل كنت هل •
 والتيني؟ ًموهوبا

 أن فيها األسهل يكون )الثانوية – اإلعدادية – االبتدائية( املدرسة يف فرتة هناك هل •
 ملاذا؟ صعوبة؟ أكثر ًموهوبا؟ تكون

 برامج أو فصول أو بمدارس ويلتحقون حمظوظني املوهوبني الطالب يكون عندما
 فإن – والقدرة الذكاء يقدر وحيث – موهوبني كلهم الطالب يكون حيث خاصة

 قوية واالجتامعية األكاديمية الذات مفاهيم من كل وتصبح تزدهر، االجتامعية العالقات
(Higham & Buescher, 1987, Silverman, 1997). 

 إىل مسارعتهن تم والاليت – سنة 17 إىل 13 من أعامر – مراهقة فتاة 44 سةدرا يف
 الفردي التوافق سوء أن Lioyd, Callahan, Cornell )1991( وجد داخلية، كلية برنامج

 وكرس األصدقاء ونقص االنتحار وهتديدات االكتئاب ًمثال – والشخيص االجتامعي
 .األرسية والعالقات السابق بالتوافق ًطامرتب كان – الضغط بسبب والترسب القانون
 إذا توافق مشكالت المتالك ًاحتامال أكثر املراهقات هؤالء كن اخلصوص وجه وعىل
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 إحساس أو ،)بدين أو أكاديمي أو اجتامعي( ضعيف ذات مفهوم مع الربنامج دخلن
 .نأمهاهت مع سيئة عالقة وخاصة متناغمة، غري أرسية عالقات أو باملسؤولية، ضعيف
 بأن )Rimm 2007( وجدت )موهوب جامعة طالب( 294 ـل أخرى دراسة ويف
 وكان أعىل درجات عىل حصلوا كبرية جامعة يف رشف برامج يف التحقوا الذين الطلبة
 أمهية ولتعزيز منتظمة برامج يف كانوا الذين أولئك من أفضل أكاديمية ذاتية مفاهيم لدهيم
 سنتهم يف جامعة طالب 1.339 ـل مقارنة دراسة ويف ةالطلب بني الزمالء جمموعات اختيار
 والنسبة اجلامعة إىل يذهبون عائلتهم من جيل أول كانوا منهم %42 نسبة والذين األوىل
 الثانوية املدرسة متنبئات أهم أن أظهروا اجلامعة حرضوا آباء لدهيم كان ممن املتبقية

 راحتهم ومستوى ًجامعيا موجهة زمالء جمموعة يف عضويتهم كانت اجلامعة يف لنجاحهم
 الثانوية املدارس يف تواجدهم أثناء يف واملستشارين املعلمني من املساعدة طلب يف

Hudley, Moschetti, Gonzales, Cho, Barry & Kelly 2009)( الدراسات وهذه 
 ليحيطوا االستشارة إىل حيتاجون املوهوبني األطفال أن تقول التي احلقيقة تؤيد مجيعها
 .واالجتامعي األكاديمي بالدعم أنفسهم

 
Adjustment Problems of Rural, Poor and Culturally Different Students 

 غياب فإن األقليات جمتمعات من والكثري ًاقتصاديا واملحرومة الريفية املجتمعات يف
 الطالب مع ًانفعاليا ويتقمصون يفهمون الذين املوهوبني الناجحني - اشدينالر نامذج

 أوىص األفارقة األمريكان الطلبة إىل بالنسبة واهلوية العزلة مشكالت من يزيد - املوهوبني
Exum )1983( عىل السلطة نقص مثل أبوية أمور ختاطب التي األرسية االستشارة بتقديم 
 االنفعايل الثبات والثقافة، لألرسة الطالب احرتام فقدان نبشأ القلق املوهوب، الطفل
 Exum حذر وقد .اآلخرين مع طبيعية بصورة التفاعل عىل الطالب وقدرة الطالب، لدى
 التي األرسة وحدة ليحفظ معتمدة بصورة حتصيله خيفض قد املوهوب الطالب أن من

 التحصيل لعدم املوهوبني تاألقليا طالب عىل قوية ضغوط عادة وهناك .املوهبة هتددها
 ."كالبيض الترصف" عدم –
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 باعثة مشكلة يكون أن يمكن اجلامعة قبول مقابل الشخيص النمو بني االختيار إن
 .لالستشاريني واضح وحتدي – األقليات من املوهوبني للطالب األسى عىل

 يف متضمنني كانوا واألقلية الريفيني الطلبة من كل )Hudley 2009( ل دراسة ويف
 بمجموعات ًإجيابيا تأثرت والتي األوىل واألجيال اجلامعة – أولية جمموعات من كل

 أي هناك يكن ومل واملستشارين املعلمني مع والتواصل املالئمة الثانوية املدرسة زمالء
 آمنة بيئة لتوفري للمستشارين املاسة احلاجة يظهر والذي املجموعتان بني ملحوظة فروق
 بني ما اخليار إن .ينجحوا أن أجل من .ًثقافيا أو ًاقتصاديا ملحرومنيا أجل من ومؤيدة
 للطلبة مؤسفة مشكلة يكون أن يمكن املجموعة قبول مقابل والنمو الشخصية التنمية

 .للمستشارين واضح وحتدي األقلية من املوهوبني
Labeling 

 املصممة اخلاصة الرتبية يف هي مثلام املوهوبني تربية يف دائمة معضلة هي التسمية إن
 التصنيف إن .التعليم صعوبات أو االنفعايل االضطراب ذوي أو املعاقني للطالب
 تسمية يتم عندما ذلك ومع .الربامج وتقديم متويل عىل للحصول رضورة والتسمية
 ،"تعلم صعوبة" أو "انفعايل اضطراب" أو "إعاقة" لديه أو "موهوب" أنه عىل الطالب

 بخصوص خاطئة ًوغالبا مقبولة افرتاضات يضعون الراشدين جتعل لتسمياتا هذه فإن
 .خمتلفة بصورة نفسه يدرك الطفل جتعل ًأيضا والتسميات .الطفل هذا

 واضطراب ADHD لدهيم يكون أن مثل املوهوبني لألطفال اليسء التشخيص إن
Asperger ليسوا الذين هؤالء بني شائع هو االكتئاب أو القطب ثنائي واضطراب 
 Rimm, 2008( )webb et( املوهبة مع تقرتن ما ًغالبا هي التي العاطفية للشدة حساسني

al 2005( أن ويمكن عرش اخلامس الفصل يف أكرب بتفصيل مناقشتها تم القضية وهذه 
 .خمتلفة بطريقة أنفسهم األطفال إدراك يف األسامء تنسب

 ,Davis أن إال ًقويا، ًإجيابيا ًأثرا غالبيتنا لدى يثري "املوهوب" مسمى أن رغم

Colangelo )2003( و Callagher, Weiss )1980( برامج" و "املوهبة" أن إىل أشاروا 
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 عالقة االزدواجية أفرزت وقد .املساوايت الديمقراطي املجتمع فكرة ضد تسري "املوهوبني
 خاصة احلافز،و باملوهبة ونعجب نقدر إننا :املوهبة ومفهوم املجتمع بني )كراهية -حب"
 أن يقول الذي باملفهوم بعمق نتعهد ًأيضا ولكننا متواضعة، بداية من ينشأ الذي الشخص يف
 الكراهية – احلب عالقة فإن األول، الفصل يف أرشنا وكام ."متساويني ولدوا كلهم الناس"

 االجتاهات إىل كبرية بدرجة ذلك ذلك ويعود العرشين، القرن تسعينات يف ذروهتا وصلت
 البحث مجعية" ملستمعي Joseph Renzulli قال 1992 عام يف .القدرة جتميع إلغاء نحو

 .ًوتفريقا ًتلوثيا العرقية الكلامت أكثر أصبحت "موهوب" الكلمة أن "األمريكي الرتبوي
 أن ويف "موهوبني" تسميتهم يتم أن يف يرغبون االبتدائية املرحلة أطفال معظم إن
 واعني مراهقني يصبحوا عندما ولكن واملتفوقني، للموهوبني املدرسة بربامج يشرتكوا
 .املوهوبني برامج من يترسبون وقد التسمية هذه يف البعض يرغب ال قد االنسجام بعملية

 .القضية هذه عن اإللكرتوين موقعها عىل الرسائل من العديد Rimm تلقت وقد
 Andrew Clements ألفه The report card بعنوان لألطفال مشهور كتاب ًأيضا وهناك

 من أصدقائه ملنع رغبته بسبب موهبته خيفي والذي بعمق موهوب طفل قصة خيرب )2006(
 ًجدا للموهوبني مكافحة بطريقة احلظ لسوء القصة وحتل .باملقارنة ذكاء أقل بأهنم الشعور
 نامجبر أن .صديقاهتا مع تبقى أن أجل من املوهوبني بربنامج تلتحق ال أن لنورا ساحمة

 يفهم مل وبوضوح اإلضايف وقتها يف لنورا اإلنرتنت يف بحث مسألة بقي املوهوبني
Clements املوهوبني األطفال حاجات. 

 ).16 فصل انظر( وتنافسهم األخوة غرية من يزيد قد األرسة يف موهوب طفل وامتالك
 ًاجتامعيا ًتوافقا أقل يكونوا قد "موهوبني" تسميتهم يتم الذين األطفال أخوة فإن ذلك وفوق

 ,Brower وجد وقد ).Cornell, 1983( املوهوبني غري األطفال أخوة عن ًوانفعاليا

Colangelo (1987a, 1987b) ألول يتم عندما حدة أكثر أهنا يبدو األخوة صعوبات أن 
  .تنخفض السلبية التأثريات أن يبدو سنوات مخس وخالل ،"موهوب" األخ تسميتها مرة

 كيف سؤال عىل Delisle )1987( التي اإلجابات بعض )4-17( خمطوطة وتعرض
 ."موهوبني" أنفسهم الطالب يسمى
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 1995b( Feldhusen, Treffinger ،1996( الرواد فإن )1،7( الفصلني يف شاهدنا وكام
ً بدال "القدرة تنمية" مفهوم تبني طريق عن وغريها املشكلة هذه حلوا Renzulli (1994)و
 مرتفعي الطالب فيهم بام الطالب، كل قدرات تقوية عىل يكون الرتكيزو ."املوهبة" من

 تسمية عن تنشأ التي االجتامعية املشكالت عىل ًأيضا تتغلب االسرتاتيجية وتلك .القدرة
 ."موهوبني غري" – باالستبعاد – والباقي "موهوبني" الطالب من قليل عدد

 
4-17 

 

 اكتشفت كيف" السؤال أثار ،"يتحدثون املوهوبني األطفال Delisle (1987)" كتاب يف
 :واملمتعة املفيدة اإلجابات من متنوعة جمموعة "موهوب؟ أنك

 ).سنة 12 فتاة ("للمدرسة الداخلية السامعة يف ذلك إعالن تم الثاين، الصف يف" •

 ).سنة 13 فتاة ("أخربتني وأمي أمي بإخبار الطبيب قام. والديت عند" •

 من خطاب وصلني عندما ذلك اكتشفت. 1982 سبتمرب 12 يف موهوب أنني علمت" •
 ).سنوات 10 صبي ("معلمي

 ). سنة 12 فتاة ("أرسيت يف وراثة الذكاء. أمي من موهوبة كنت أين علمت" •

 ).سنوات 10 صبي ("الثاين الصف منذ ذلك يف أشك كنت أنني رغم الرابع، الصف يف" •

 استخدام باستطاعتي كان. والثاين األول للصفني املختلفة احلصة يف األول الصف يف" •
 ).سنوات 10 فتاة ("أعني كنت ما يعرفوا مل الثاين الصف طالب وحتى كبرية كلامت

 ). سنوات 7 فتاة ("بذلك أمي أخربتني املوهوبني، اختبار يف نجحت عندما" •

 إزعاج ويمكنني ًمبكرا عميل أهني ًدائام كنت لقد. الثالث الصف يف ذلك اكتشفت" •
 ).سنة 12 فتاة ("أفعله ما لدي ليس ألنني اآلخرين

 إليها معلمتي ونادتني الثالثاء أيام أحد مساء املدرسة يف كنت. الثالث الصف يف" •
 ).سنة 11 صبي ("ببساطة بذلك وأخربتني
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Risk – Taking 

 ًوطبقا .واملهني األكاديمي للنجاح رضورة تكون املخاطرة خوض من ما درجة إن
 النمو نحو إجيايب اختيار اختاذ يعني املخاطرة خوض إن Neihart (1999a) لنيهارت
 قدراته بفقد خياطر فإنه املخاطر، خوض عىل قادر غري الطالب كان إذا .بالفرد اخلاص
 الطالب أن إىل Neihart نيهارت وأشارت .القوية القيادة أو املرتفع التحصيل عىل الكامنة

 املخاطرة خوض خيتاروا وأن الفشل، و النجاح بخصوص مشاعرهم يفحصوا أن بد ال
 خوض فإن وبالطبع .ًجديدا ًحتديا خلوض واالستعداد بالتحكم والشعور الثقة زيادة نحو

 ."األكيد اليشء خوض" سيتم فإنه وإال – الفشل احتامل يتضمن املخاطرة
 هي )1999a( خاطرةامل خوض من أنواع مخسة Neihart نيهارت عرضت وقد
 يصبح أن مثل( االجتامعية واملخاطرة )املثلثات حساب مقرر أخذ مثل( العقلية املخاطرة
 االنفعالية واملختطر )معروف غري طالب أو األقليات طالب ألحد صديق أفضل الطالب

 واملخاطر )الدائري القفز مثل( البدنية واملخاطر )ًفعال حتبه أنك ما شخص إخبار مثل(
 مدرسية، واستشارية للموهوبني وكمعلمة ).الدينية معتقداتك استطالع مثل( وحيةالر

 الفردي العالج يف الدراسة، حجرة مناهج إىل املخاطرة خوض موضوع Neihart أدخلت
 من وطلبت املخاطرة خوض ديناميات عىل األشخاص أطلعت وقد .واألرسي واجلامعي
 فهم يف وغريهم الطالب ساعدتو .ساعة ربع كل واحدة خماطرة خوض الطالب
  :اآلتية الست اخلطوات بجانب املخاطرة، خلوض املختلفة األنواع

 .املخاطرة خوض فوائد فهم -1
 .املخاطرة خوض لفئات الذايت القياس -2
 .الشخصية االحتياجات حتديد -3
 .خلوضها خماطرة اختيار -4
 .املخاطرة خوض -5
  ).األهم اخلطوة( املخاطرة خوض خربة معاجلة -6

 فإن – Neihart (1999a) نيهارت قالت – املتزايدة واخلربة املتزايد همالف ومع
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 تتعلق إهنا حيث املخاطرة جمال عرش الثاين الفصل يناقش .تتزايد املخاطرة خوض
 أن واعترب املوهوبني للطلبة املنخفض بالتحصيل املحازفة عالقة ًوأيضا الفكرية باملخاطر
 ًحتديا يواجهون وعندما هلم قليلة مبكرة خماطرة كهنا وأن للموهوبني سهل املنهاج معظم
 فكرية جمازفة مثل الشعور يكون قد آخرين موهوبني أطفال مع بيئات يف مرة ألول ًحقيقيا
 خماطر واجهوا الذين املحرومني املوهوبني الطلبة عىل عرش الثالث الفصل ويركز خميفة

 ضمن موهوبني اعتبارهم تم عندما االرتياح بعدم شعروا عندما واجتامعية عاطفية
 من العادي مستواك اآلن تفحص – القارئ – أنت هل .زمالئهم ثقافة يف أو عائلتهم
 الصحي؟ للتغري مكان هناك هل تعتقد؟ ماذا املخاطرة؟ خوض
Perfectionism 

 الكامل نحو تنزع ميول لدهيم أمريكا سكان عدد نصف فإن التقديرات ألحد ًطبقا
(Adderhold – Elliot, 1999). أعىل تكون النسبة فإن املوهوبني الطلبة إىل وبالنسبة. 

 منهم %87.5 أن عرضت 8 ،7 الصفوف يف مراهق 112 عىل الدراسات إحدى أجريت
 .(Schuler, 1999) للكامل النزوع نحو قويةً ميوال يمتلكون

 وجدت (Rimm 1999) ناجحة امرأة 1.000 من أكثر عىل أجريت أخرى ودراسة
 املدرسة يف أكثر فتيات أن ووجد كمراهقات للكامل نازعات أنفسهن اعتربن النساء 1/3 بأن

 املدرسة يف أكثر فتيات أن ووجد كمراهقات للكامل نازعات الذكور من اإلعدادية
 بأن يعتقدون األوالد أن وجد ولكن تنظيمهن بشأن للكامل نازعات الذكور من اإلعدادية
 (Neumeister)الباحثان ووجد (Seigle & Schuler, 2000) منهم املزيد توقعوا والدهيم

 رشف طالب 265 يف للكامل النزوع يف املساهم الوالد أسلوب أن (Finch 2006) و
 وأبوة للكامل لنزوع أقل ًداعام ًومتساهال ًمتسلطا كان والذي واألمومة األبوة مع جامعي
  .للكامل النزاع إىل امليول يف مشاركة غري ولكن متسلطة كانت وأمومة

 حتفز إجيابية خاصية هي )الطبيعي( للكامل الصحي النزوع أن هي اجليدة األخبار
 املركز، جهدهم من قوية متعة للكامل الطبيعيون النازعون يشتق املرتفع، اجلهد عىل

 أن يمكن للكامل النزوع ولكن .املوقف يتطلب حسبام عملهم مستوى تعديل ويمكنهم
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 ,Schuler) واالجتامعية االنفعالية تأثرياته يف Neurotic "ًعصبيا" أو "ًطبيعيا" يكون

1999, 2002). 
 النزوع بسبب بضغط يشعرون املوهوبني الطالب أن Baker (1996) باكر أكد وقد
 فقط ًمرضيا ًأمرا يصبح للكامل النزوع" هذا ولكن اآلخرون، به يشعر مما أكثر للكامل
 ًودائام ).P.165( "عملهم مالئمة أو كفايتهم تقدير من املوهوبني الطالب يمنع عندما
 ًدائام يعنون فإهنم املوهوبني، لدى "للكامل النزوع" مشكالت عن املؤلفون يتحدث عندما

 الطلبة بأن Baker 1996 وأكد (Schuler, 1999 ,2002) ."للكامل العصايب النزوع"
 ًعياديا ًشأنا تصبح الكاملية تلك ولكن اآلخرين من أكثر للكامل بالنزوع متأثرين املوهوبني

 وعادة .(p. 365) .عملهم مالئمة أو كفائتهم تقدير من املوهوبني الطلبة متنع عندما فقط
 .العصبي الكامل يقصدون فإهنم للموهوبني الكامل مشكالت عن الكتاب يتحدث عندما

 العمل من الطويل املوهوبني الطالب تاريخ يف يوجد للكامل العصايب النزوع إن
 احلصيلة وبسبب .واآلباء املعلمني من املتوهجة الدائمة الراجعة والتغذية البارز املدريس
 بصورة يسموهنم قد آبائهم فإن املوهوبني، للطالب املتقدم والتفكري املتقدمة اللغوية
 بتذويت نياملوهوب األطفال من الكثري ويقوم ."ًمثاليا" أو "إينشتني" أو "ًعبقريا" ضاحكة

 لإلنجاز شديد بضغط يشعرون وهم .الذاتية تعريفاهتم يف عليه ويعتمدون املرتفع املدح
 – وعصابية – بيأس يعملون وهم (Rimm, 1995a, 1990b) .املديح يطابق مستوى عند
 وال الدرايس، وأدائهم املرتفعة لقدرهتم ًأساسا حمبوبون أهنم بعضهم ويظن .هويتهم حلامية

 إنجازاهتم عن يرضون ما ًنادرا فإهنم ذلك ومع .املثايل من أقل بأداء أو طاءبأخ يسمحون
 ,Siegle & Schuler) "املعقول أو املمكن من بكثري أبعد" تكون معايري يضعون ألهنم

2000, p.39) املثايل من أقل أداؤهم يكون وعندما .كافية ًأبدا تكون ال النتائج فإن ثم ومن 
 يشعرون فإهنم – األداء من املرتفع مستواهم عن النظر غضوب – املجاالت "كل" يف

 .للذات منخفضة وقيمة واالكتئاب واإلحباط بالذنب
 الطفل والدي إن .الكامل نحو واجتامعية أرسية إضافية ًضغوطا هناك يكون وقد
 الفرنسية واللغة الكامن دروس يف طفلهم جيهدون قد – اخلصوص وجه عىل األول
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 وثرية نحيفة ًدائام تظهر التليفزيون يف الدور ونامذج .إلخ ....املبكرين واحلساب والقراءة
 .املظهر حسنة ًودائام وناجحة

 ).Rimm, 2002( فقط حمددة جماالت يف للكامل تنزع ميول األطفال بعض ولدى
 واملظهر، املالبس أو الدراسية الدرجات يف للكامل ينزعوا قد أطفال هناك املثال سبيل عىل
 قد أهنم .املوسيقية أو الفنية القدرة أو الرياضية، الشجاعة أو احلجرة، ونظافة يمتنظ أو

 املجاالت يف الكامل بعدم يضطربون ال ولكنهم .أكثر أو جمالني يف للكامل ينزعون
 أكثر يكون" :"ًجزئيا" أو "ًختصيصا" للكامل النازعني الطالب هؤالء مثل .األخرى
 ,2006) ويذكرنا).Rimm, 2007, p.2( "للكامل حينيص نازعني يكونوا ألن ًاحتامال

Green spon) أنفسهم عىل حيكمون الكامليني فإن وبالتايل .عالئقي هو للكامل النزوع بأن 
 فقط تؤثر ال الصحية غري والكاملية اآلخرين مع ًسلبيا أنفسهم مقارنة طريق عن بخشونة

 بشعور ليشعروا جهودهم ويف محوهل من الذين أولئك يف تؤثر ولكن الكاميل الشخص يف
 .وعي بال ًجيدا يشعرون ال اآلخرين بجعل الكامليون يتسبب قد أنفسهم حيال جيد

 يفهمون ال وقد واملعارضة بالغضب يشعرون قد الكامليني أصدقاء أو واألقارب الزوجان
 باالكتئاب العائلة أعضاء يشعر ًوأحيانا (Rimm, 2002) اخلاص الالعقالين شعورهم

 ألعضاء املستحيلة العالية املعايري مع التالئم عىل قدرهتم عدم بسبب املالئمة عدموب
 قدر من حيطون قد حالتهم عىل للكامل النازعني حيافظ أن أحل ومن .الكامليني العائلة

 قد :مثال .ًجدا رائعة وبطريقة وعادة .كامهلم عدم مدى عىل ويعلقوا وعي بال اآلخرين
 إن ."واجبه عمل أخي حياول ال ملاذا أفهم ال حتى أنا :للكامل زعةالنا سايل األخت تقول
 الكامليني ذكاء ملدى ًتوطيدا يظهر مستمر بشكل هبا مرغوب غري نصائح اآلخرين إعطاء
 االستياء لآلخرين يسبب مما مستحيل بشكل كاملني يكونوا أن عىل الكامليون ويصمم

 يف الكاميل والزوج .كامليتهم لتأكيد عيالالوا التأثري ذلك الكامليني لدى يكون حيث
 املالئمة عدم بشعور رشيكته / لرشيكها ًأيضا يتسبب قد أفضل للشعور جهدها / جهده
 .األقل والذكاء

 Schuler )1999( عرض للكامل، واملريض الصحي النزوع من كل عىل وبالرتكيز
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 املثال سبيل عىل .وبنياملوه الطالب مع يعملون الذين واالستشاريني للمعلمني اقرتاحات
  :املعلمون يستطيع -

 .املوهوبني للطالب واالنفعالية االجتامعية السامت يف للكامل النزوع يؤثر كيف تعلم

 عىل الصرب عدم األخطاء، حتمل عىل القدرة عدم أي( للكامل الضاغط النزوع إدراك •
 أقل بعمل تاماخل رفض ما، عمل بداية يف التأخر اآلخرين، لدى للكامل النزوع نقص
 ).املثايل من

  .الطالب مع الفرق يناقشوا أن للمعلمني يمكن .الكامل وليس االمتياز، توقع •

 .اجليد العمل بتحفيز املرتفعة املعايري تقوم كيف مناقشة •

 .اإلبداعية مكافأة ."احللم اقتحام" واإلبداع املرن املبدأ تشجيع •

 ال جماالت استكشاف ىلع للكامل النازعون الطالب تشجيع .خيارات عرض •
 .والكامل النجاح فيها يضمنون

 .الفشل وربام املخاطرة وخوض جديدة خربات لتجريب آمنة تكون بيئة توفري •

 ."صحفية فكاهة جملس" عمل .املناخ إلضاءة الدعاية استخدام •

 .الذات من السخرية •

 :يف الطالب مساعدة واملعلمون االستشاريون ويستطيع
 .يشء كل يف متفوق شخص هناك ليس أنه وفهم الضعف، قاطون القوة نقاط إدراك •
 .الناس بني واالختالف الشبه أوجه تقدير •
 .الفشل من خوفهم تقليل يف مساعدهتم األخطاء، قبول •
 .الشخصية املشكالت حتليل •
 .املشكلة حلل ومهارات إبداعية مهارات تنمية •
 .واملجتمع واملدرسة التعليم نحو ًجيدا ًتوجها تنمية •
 .مساعدهتم وتقبل اآلخرون مساعدة تعلم •
 .واآلخرين أنفسهم بقبول يتعلق فيام للدعابة ًروحا تنمية •
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 هل مىض؟ وقت أي من يكفي بام جيد هي جيد كلمة هل للكامل؟ نازع أنت هل
 يصبح أن إىل تسرتيح تدعها ال ًأبدا األفضل، أفضل جيد الطفولة؟ من القافية؟ تلك تذكر
 ال وعندما صحي هو للتميز الكفاح حني ويف األفضل؟ صبحت وأفضل أفضل لديك اجليد
 .خطرية مشكلة للكامل النزعة تصبح عملهم عن ًأبدا األطفال يرىض

 – Adderboldt هبا واملستشهد األطفال يف املالئمة غري الكاملية خصائص وبعض

Elliot )1999( ال عىل للحصول الغش أو باملرض تظاهرهم تتضمن As يصبحون أو 
 قبل متسارعة قلب دقات معدل أو Sweaty Palms النخيل من العرق رائحة منهم تفوح

 دقيقة آلخر واملامطلة اآلخرون الطلبة مع اختباراهتم نتائج مقارنة وباستمرار االختبارات
 التحرير رئيس بقلم املكتوبة التغريات من واستياء .ممتاز مرشوع عىل احلصول لعدم كعذر
 كيفية عىل أمثلة يعطي Box 17.6 و .والفشل اخلوف بسبب اجلديدة اخلربات وجتنب
 عىل املوهوبني الطلبة مساعدة إن العائيل للتحصيل Rimm بعيادة الكاملية مع التعامل
 جيب أو األفضل يكونوا أن جيب بأنه الشعور غري من والعاطفية الصحية الفكرية املجازفة

 .الكامليني املوهوبني الاألطف لدعم مهم عالجي هدف هو كاملني يكونوا أن
 تشارلز :جمال كل يف كاملني يكونوا مل املشاهري الناجحني األشخاص من ًهائال ًعددا إن
 وويل جريشوين جورج ًأبدا، املدرسة يتموا مل توين ومارك ونكان وايزادورا وكلود ديكنز

 ).Adderholdt – Elliot, 1987( الثانوية املرحلة من ترسبوا رايت األخوين وكال روجرز
 

Emotional Sensitivity and over 

 احلساسية من مستوى يمتلكون ًابتكاريا أو ًعقليا املوهبة مرتفعي الشباب من الكثري إن
 واملراهقني األطفال عىل ًمتاما ًغريبا يكون والذي "لالستثارة القابلية فرط"و االنفعالية

 "االنفعالية للموهبة" وكمثال .(Piechowski, 1997) واملعلمني واآلباء خريناآل
 هناية يف طالبة طريق عن هلا كتبت الذي التايل، املثال Silverman (1983a, p.6) عرضت
 العقيمة املدرسة بيئة ضد الغاضبة الغاضبة لرصخاهتا صدي جتد مل التي" الثانوية املرحلة
 اآلخرون الطالب كان وبينام .ليأسها يستجيب أحد ال ....عيسم أحد ال .ًانفعاليا
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 الغرض استيعاب حتاول هي كانت يدرسوهنا، التي املقررات إلتقان حماولتهم يف مشغولني
  :وجودها من

 سنة، عرشة اثني طوال للحياة ًطريقا كانت لقد املدرسة؟ عن أقول أن يمكنني ماذا
 حتى الظروف، علينا تفرضها والتي ومضنية ملةشا عبودية واالنعزال، التكيف يف ًدرسا

 وبعد بعمق، أحببتها ما معلمة هنا الزوال، رسيعة قليلة ومضات كانت لقد .ًسنا أصغرنا
 والسلوى التعزية عىل الفرد قدرة يف ًدروسا كانت لقد .أخرى معلمة تأيت عدة سنوات

 كان ما كل ولكن .هلا إجابة جتد ال والتي ًصديقا سيكون ومن ًصديقا كان من لرصخات
 شعرت ولذلك نفيس، داخل ضغطني ما ًدائام والذي له حد ال صمت الصمت، هو هناك
 ما، كيشء كطالبة، معاملتي تم ألنني إنسانية أقل أنمو – يوم بعد ًيوما أضعف أنمو أنني
 ."هي ما" ولكن "هي من" ليس

 طالبة – يشء كل قفو – لست ولكن .نادرة طالبة الواقع يف .جيدة طالبة كنت لقد
 الساعات تؤمل الالزم من أكثر آمال الالزم، من أكثر أسئلة هناك كان ألنه نموذجية،
 والالمباالة والكذب الزيف وجه يف الالزم من بكثري أكثر غضب املهجورة، الضائعة
 أن يمكن وما العامل هذا يف إنساين هو ما اكتشاف حماولة يف الالزم من أكثر ويأس الوقحة،

 .يل نيهيع
 لطبيعة حساسيتها ًأيضا ولكن الشابة، الفتاة إبداعية ذكاء فقط ليس املقال ويكشف
 أن جيب التي للطريقة املثالية والنظرة االنفعايل، للخواء واحلساسية االجتامعية، املؤسسات

 من املستوى هذا أن" :املعضلة هذه والحظ .(Silverman, 1983a) عليها العامل يكون
 العظيمة اإلنجازات عىل املوهبة مرتفع الطالب حيفز ما هو لالستثارة القابليةو احلساسية
 عن حتى أو جتاهلها يتم قد االنفعالية والطبيعة احلساسية فإن ذلك ومع .املثرية واحلياة
 .حقيقية ورطة إهنا .واالستشاريني املعلمني ولكن فقط الرفاق وليس اآلخرين، طريق

 آثار Piechowski (1997, 1999) قام Dabrowski (1967, 1972) أعامل عىل وبناء
 النفسحركي :جماالت مخسة يف لالستثارة القابلية وفرط العالية االنفعالية احلساسية
  .واالنفعايل واجلسدي والتخييل والعقيل
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 والتحمس واحلافز الطاقة يف زيادة الطالب هؤالء يعرض ،"النفسحركي" املجال يف -1
 أجل من بضغط يشعرون فهم .الرسيع والكالم املندفع ديثباحل ويتسمون والقلق،
 .األظافر قضم مثل عصبية عادات يملكون قد إهنم .باندفاع يترصفون وعادة احلركة
 الرسيعة، والرياضات األلعاب مثل أشياء يف االستغراق، شديدي يكونوا قد أهنم
 اضطراب ًأيضا تصبغ اخلصائص تلك أن الحظ .اجلانح السلوك يف يعقلون وقد
 تشخيص من ًمرتفعا ًخطرا خيلق مما ،ADHD النشاط نفرط املصحوب االنتباه نقص

 ,ADHD (Rimm, 1997, Leroux & Levill – Perlman, 2000 اضطراب

Kaufman et al, 2008). أكد وقد Shaywitz لتقديرات ًطبقا – إن 2001 وآخرون 
 هناك – التعلم صعوبات وذوي قدرة األقل الطالب مع ومقارنة والوالدين، املعلم
 السابع إىل الرابع الصفوف يف وهم 140 فوق ذكائهم نسبة األوالد من جمموعة
 السلبية والعاطفية واالندفاعية النشاط من متشاهبة مرتفعة مستويات عرضت

 Trait "القدرة شحة" اخلصوص وجه وعىل )الرفاق ورفض والتشاؤم االكتئاب(

ability دائم، إلرشاف واالحتياج األطفال، جليسات من عوبةالص من مبكر تاريخ 
 املوهوبني معلامت إحدى أخربت وقد .(p.18) "ما مجاعة يف املتوحشني دور متثيل"و

Rimm – وهو ريتالني، عقار يتاولون كانوا طالهبا "نصف" أن – تصدق ال بصورة 
 .ADHD النشاط بفرط املصحوب االنتباه اضطراب ذور لألطفال املهدئ العقار

 عن والبحث واالكتشاف، باالستكشاف الطالب يستمتع "العقيل" املجال يف -2
 تعلمهم ويتصف .فضوليون أهنم .النظري والتحليل األفكار وحيبون احلقيقة،
 والتكامل املشكلة، وحل الفائضة، واألسئلة املستمر، والرتكيز املكثفة، بالقراءة

 الكامل واالستغراق التفكري، يف تفكريال Metathinking التفكري وراء وما التحلييل،
 قوية، عامة قيم نمو إىل يقود األخالقي والتفكري بالقيم واالهتامم .معينة بمشكالت

 السلطة، عىل ومستقلة اآلخرين، يف آثارها عىل بناء وجيدة خرية تكون التي القيم
(Rimm, 1997, Leroux & Levitt & Castellanos, 2000). 

 لألشخاص النموذجية واألنشطة اخلصائص يشمل Imaginational "التخييل" املجال -3
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 االستثارة ومفرطي احلساسني الطالب أن .منها وأكثر العالية، إبداعية ذوي
 واألحالم، والتصوير، احليوية، اخليالية الصور مع بخياهلم، احلر باللعب يستمتعون
 التشبيهي والتفكري ،)الطبيعي وراء ما أي( السحري والتفكري التصوري، والتفكري

Metaphorical، والدرامية الشعرية واالدراكات واالخرتاعات (Daniels – 

McGhee & Davis, 1994.( واستدعاء واخليال، للحقيقة مزج هناك يكون وقد 
 .املجهول من ًخوفا يكون ربام املعتاد، لغري حبهم ورغم ًمرتفعا، ًبرصيا

 جيدون الطالب هؤالء .اجلسدية اخلربة ةحيوي هناك Sensual "اجلسدي" املجال يف -4
 Piechowski )1997( ل ًوطبقا .والسامع واللمس والتذوق والشم الرؤية يف متعة
 املتكرر واالستمناء املجهد واملرح األكل يف اإلفراط اجلسدية اخلربة تتضمن فقد

 .اجلنسية األنشطة من وغريه
 التحليق مع احلادة، والسلبية جيابيةاإل املشاعر "االنفعايل" املجال يتضمن النهاية يف -5

 باحلياة والشعور السعادة، مشاعر تتضمن "اآلفاق" .املظلمة األعامق و اآلفاق يف
 القوي شعورهم يف ًواندماجا .تصدق ال بطاقة والشعور خيايل، حلد واإلثارة
 ويعرضون اآلخرين، مشاعر مع ًانفعاليا املوهوبني الطالب يتوحد واخلطأ، بالصواب

 .للظلم حساسني ويكونوا باآلخرين، ًهتامماا
 قد ًانفعاليا املوهوب إن .العسرية "املنخفضات" تلك يتضمن االنفعايل واملجال

 املجهد والقلب املتوترة، املعدة أعراض يعرض قد إنه .وقلق وخائف ًخجوال يكون
 الذايت والتقييم واالكتئاب، واألمزجة بالذنب، والشعور باملوت، واالهتامم واهلياج
 ,Rechowski) والنقص الكفاية عدم ومشاعر والوسوسة، الشك مع الذات عىل واحلكم

 – األعىل واملثل الواقع بني بالتناقص ويشعرون وحياهتم، أنفسهم يفحصون أهنم .(1997
 .يكون أن جيب ما مقابل احلايل الفرد كيان

 الذين وهوبنيامل األطفال من عرشات Silverman (1994) اختارت عيادهتا ويف
 املصادر، عىل حيافظون املعاقني، األطفال وحيمون ينارصون الظلم، حياربون كانوا

 التي األرس يف نباتيني ويصبحون هلم، ميال " إهانة تم ما إذا بشدة مضطرين ويصبحون



  172  
 

 

 " لتدافع االرتباك ويصيبهم الكرتون، أفالم يف العنف من ويرصخون اللحوم، تأكل
 ًأخالقيا، خطأ كلها العنف أنواع يعتربون ألهنم الرصاع رد ويرفضون ر،الطابو يف مالؤهم
 من املعاناة عن قصائد ويكتبون اخلليج، حرب إلهناء حماولة يف للرئيس خطابات ويكتبون
 االهتاممات بدأت الذكاء، حاصل زاد كلام أنه وجدت وقد .العامل يف املوجودة القسوة

 األمر يستغرق ما وعادة .الطفل عىل متلكه الذي العميق راألث اد " وكلام ًمبكرا األخالقية
 .متني أخالقي سلوك إىل األخالقية احلساسية ترمجة الطفل يستطيع أن مثل ًطويال ًوقتا

 أن يدركون والذين – السابقة بالسامت يتصفون الذين واملراهقني األطفال إن
 بالذنب يشعرون حتى أو ويرتبكون خمتلفني، أهنم يشعرون – كذلك ليسوا اآلخرين
 املستوى حيال ًشيئا يملكون وألهنم .ينقدون أو يتضايقون قد وغريهم .اختالفهم بسبب
 يف والشك باالنعزال يشعرون فإهنم لالستثارة، والقابلية احلساسية للمعتادين الفائق

 رأكث يصبحوا أن حياولون وقد .فيهم خطأ ًشيئا هناك أن االعتقاد إىل يصلون وقد أنفسهم،
 املنخفض، والتحصيل احليوية، فقدان يف يتسبب مما ًانفعاليا، ينسحبون أو "طبيعية"

  .(Piechawski, 1997) هبويتهم يتعلق فيام واالرتباك

Piechowski (1991, p.287) 
 هناك يكون معهم، ملويع يعيش ومن املوهوبني إىل املفاهيم هذه تقديم يتم عندما

 يفهم ًنظريا ًنموذجا هناك أن اكتشاف يف تساعد إذ .باالرتياح وإحساس قوي إدراك ًدائام
  .العادي السلوك مع يتعارض التي والسلوك الشعور طريقة

 والظمأ العالية الطاقة من مكوناهتا مع – االنفعالية املوهبة فإن ًسابقا، ذكرنا وكام
 شعورهم فإن ذلك وفوق .للموهوب واإلنجازات حصيلللت قوة تعطي – للمعرفة
 للقيادة قوية كامنة طاقة تعطي وشفقتهم اآلخرين، ملشاعر وحساسيتهم بالعدالة،
 أن املوهوب الطالب عىل الصعب من يكون قد احلظ ولسوء .اآلخرين وإهلام األخالقية

 وال .لالستثارة القابلية وفرط االنفعالية احلساسية ديناميات يفهم ًاستشاريا أو ًمعلام جيد
  .ًسهال ًدائام األطفال هؤالء مع التعامل يكون
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Gifted and Overweight 

 يف نصفهم التحق والذين الوسطى الصفوف يف طالب 5.000 من ألكثر دراسة يف
 :اآليت (Rimm 2004) وجدت موهوبني برامج

 .املوهوبني برامج يف لتحقوني البدينني األطفال من أصغر نسبة إن •

 ًاحتامال أقل املعتدل الوزن ذوي األطفال مع مقارنة البدناء والطلبة الوزن زيادة إن •
 برامج يف يلتحقوا عندما حتى مبدعني أو موهوبني كأذكياء أنفسهم لوصف
 .موهوبني

 أقل الزائد الوزن وذوي البدناء األطفال فإن املعتدل الوزن ذوي األطفال مع ومقارنة •
 ما ضعف بالكساىل أنفسهم ويروا بجد العاملني بالعامل أنفسهم يصفوا ألن ًاحتامال
 وهي الزائد الوزن ذوي األطفال نقلها التي احلقيقة من بالرغم وهذا .مرجح هو

 أن من وبالرغم .الوقت معتديل األطفال من أكثر املنزيل الواجب يف أكثر وقت استثامر
 كانت اآلخرين واألطفال البدناء بني املوهوبني برامج يف الفعيل االلتحاق يف الفروق
 .ألنفسها املجموعتني وصف طريقة يف وكبري مدهش تناقض هناك كان ًنسبيا صغرية

 مقابالت معهم عملت الذين البالغني من قليل عدد بأن ًأيضا Rimm ووجدت
 يف عانى معظمهمو أطفال كانوا عندما أذكياء بأهنم اعتقدوا الطفولة يف بدناء وكانوا
 وآخرون بالدراسات أنفسهم غمر طريق عن زمالئه عن اختفى وبعضهم صمت

 .(BOX, 7 – 17) يف األمثلة انظر للحامية ذكاءهم استخدموا
 ملواهبهم األطفال إدراكات يف ًعكسا يؤثر الذي هو ليس فقط الزمالء رأي وإن
 كبدناء أنفسهم أدركوا ينالذ واألطفال .كذلك املعلم اجتاهات ًأيضا ولكن وذكائهم
 فقط %12و .يفهموهنم ال املعلمني أن ليعتقدوا ًاحتامال أكثر كانوا ما ًنوعا الوزن وزائدو

 قلقني أهنم إىل أشاروا البدناء الطلبة من %21 مع مقارنة املعتدل الوزن ذوي الطلبة من
 .ًكثريا املعلمني حيال

 Paula ومعلمة مهينة تعليقات ب عليهم علقوا ما ًغالبا املعلمني بأن املقابلني وروى
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 ركوب وقالت يدها فرفعت فعلوه الذي التمرين نوع ما الطلبة سألت السادس الصف يف
 تصور السهل من وأنه احلصان محلت إذا فقط مترين ذلك :معلمتها واستجابت اخليل
  .Paula حرج

 يف يعبث كان عندما رالف وتذكر أفضل السابع الصف يف رالف معلمة تكن ومل
 يتمنى بأنه رالف وقال كله الصف أمام (elBlimpo) ب العلوم معلمة ونادته العلوم حصة
 .البالغة القوية املمشوقة بنيته ليظهر فقط أخرى مرة املعلمة يرى أن يستطيع أنه لو

 لذلك غدائها حصة عادة كان ما خالل مزدوجة علوم حصة يف نفسها سايل وجدت
 كله الصف أمام :وأجاب السمني بجسدها املعلم فحدق دائهاغ موعد عن املعلمة سألت

 ًأيضا كان العلوم معلم إن سايل قالت وبالصدفة )الغداء إىل للذهاب بحاجة أنك يبدو ال(
 قال احلظ وحلسن .للعاطفة نقصه يف أقل ًتأثريا ًظاهريا لوزنه كان ولكن الوزن زائد

 :األمثلة بعض وإليك .ًأيضا جيابيةإ فروقات أثر هلم كان املعلمني بأن املقابلون
Coach does more than Coach 

 املدرب يل قال ليوم التمرين وبعد الثانوية يف لدراستي الثانية السنة يف ًطالبا كنت
 جيد ًفعال أنت وقال ًودبلوماسيا ًلبقا وكان ذهبت .معك التحدث أريد ملكتبي تعال

 أن جيب وزنك من التقليل يف تفكر أن عليك جيب بأنه أعتقد أنا .للفريق ًامدخر وستكون
 جيد أنه بوضوح وأضاف الوزن بعض فقدت إذا أفضل وحتى ًقليال أرسع تكون

 .السلة لكرة عليك أقرتحه أن أريد ولكني لصحتك
 بدأت السلطات بار من االختيار أو الكافترييا يف لألكل اخليار لدينا وكان واقنعني

 السلة كرة ساعة يف أراقبك كنت :والدي يل قال ًتقريبا شهر وبعد للعداء السلطات أكل
 .بذلك مدريب وساعدين باوندات 10 فقدت لقد .وزنك من القليل فقدت أنك أعتقد

Teacher deliver hope 

 وهجرين ن،اآلخري األطفال عن ًخمتلفا جعلني وذلك ًسمينا كنت ًطفال كنت أن منذ
 وال اللعب ساحة يف معه أللعب شخص أي لدى يكن مل ًوقطعا جمموعاهتم يف أصدقائي
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 أنا( الفالنتني أقوال عىل حيصلون األطفال بدأ عندما الفالنتني يوم ويف وحيد، صديق حتى
 وبدأ فيل كأين شعرت !حيب العض .فيل يب اخلاص للفالنتني كان )يل كن( أو )أحبك
 وأحبتني مسجون كإين وشعرت شخص، كل عن ويفصلني وأعىل أعىل يزداد حائط

 بالكتابة ًجيدا كنت بأين وأخربتني مواهبي إجياد يف وساعدتني السنة هذه معلمتي
 بشعور أشعر جعلتني يب وثقتها جيدة، شخصية لدي كان وأنه واملوسيقى والرياضيات

 واآلن وأفضل ىأذك بأين وشعرت الصداقات أكون بدأت جيدة بطريقة ولكن خمتلف
  .للمستقبل جديد أمل لدي وكان ينهار احلائط بأن أعتقد
 

 تبني أن أجل من الصف يف نجاحه عن )لوحدكم( خاص بشكل الطالب مع حتدث -1
 .بنفسه الطالب ثقة

 .شك بال ًنجاحا أكثر البالط جيعل والتمرين الصحي األكل بأن هلم ارشح -2

 .صحي حتسني بربنامج الطالب مساعدة يستطيع ما ًأحدا اقرتح -3

 .وزنه فقدان بنجاحه الطالب اخرب )لوحدكم( خاص وبشكل -4

Depression & suicide 

 بني االنتحار وصل (Ken & Millicnes, 1995) "وزمالئه Neihart ل ًطبقا
 يف املراهقة هناية يف للذكور بالنسبة %300 نسبة وزادت ،(p.94) "السامء حدود املراهقني
 أو واحدة انتحار حماولة" يرتكبون املراهقني من %10 وحوايل .األخرية الثالثني السنوات
 بالنسبة أقل أو أعىل االنتحار معدالت أن دليل هناك ليس وبينام .(p.94) "فيها يفكرون
 الطالب خصائص من ًكثريا فإن (Gust- Brey & Cross, 1999) املوهوبني للطالب
 ،)املتوازن غري النمو( املعريف األداء :االنتحار خلطر عوامل – الواقع يف – تكون املوهوبني
 املرتفعة، احلساسية لالستثارة، القابلية فرط للكامل، العصايب النزوع االجتامعية، العزلة
 بخصوص والعجز اإلحباط عرمشا ًأحيانا ويصاحبها العاملية، باملشكالت القوي والوعي
  .(Fleith, 2001, Neihart et al, 2002, Schuler, 2002) األحوال حتسني عىل قدرهتا عدم



  176  
 

 

 أن بد ال والتي التحذيرية اإلشارات هذه Cross (2006 p.14) و Fraizer وأحلق
 :واملعلمون الوالدان عليها يتعرف

 .االنتحار ارتكاب عن التحدث •
 .األكل وأ بالنوم مشكلة لديه •
 .السلوك يف قاسية بتغريات يمر •
 .االجتامعية األنشطة أو / و األصدقاء من ينسحب •
 .واملدرسة العمل باهلوايات، االهتامم يفقد •
 .هنائية ترتيبات ويعمل رغبة يمأل •
  .الثمينة املمتلكات عن يتخىل •
 .املايض يف االنتحار حاول •
 .رضورية الغري باملخاطر جيازف •
 .فادحة حديثة خسائر لديه •
 .واالحتضار باملوت البال مشغول •
 .املخدرة األدوية أو الكحول يستخدم أو / و الشخيص املظهر يف االهتامم يفقد •

 Fleith قال كام والرفاق، واملدرسة األرسة تتضمن أن بد ال االنتحار من والوقاية

 :ـب يقوما أن بد ال الوالدان إن .(2001)
 .والثقة واالستحسان والتواصل ،quality time "للجودة وقت" توفري •
 .أطفاهلام حلاجات االستجابة •
 .أطفاهلام اهتاممات تشجيع •
 .أطفاهلام طموحات مع اخلاصة متطلباهتام توفيق •
 .املراهقني لدى االنتحار عن املزيد تعلم •

  :ـب تقوم أن يمكن واملدرسة
 .الطالب عىل الضغط مصادر حتديد •
 .عيةواجلام الفردية االستشارة خدمة جدولة •
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 عىل حتتوي قد الطالب مقاالت ًمثال( االنتحار من الوقاية يف متخصصني تدريب •
  ).انتحارية أفكار

 .يكونون الذين – املراهقني الطالب لكل االنتحار من الوقاية تدريس •
 ،)ضعفهم ونقاط( قوهتم نقاط وفهم أنفسهم، قبول يف املوهوبون الطالب مساعدة •

 .العهود محل يف اإلفراط وجتنب
 هنائي أمحق حل أنه( الفرد ملشكالت ًرشيفا ًحال االنتحار أن تقول التي الفكرة رفض •

  ).مؤقتة ملشكلة
 عن التحدث فيها الطالب يستطيع – بيئة خلق احلادة، املواقف يف الدعابة استخدام •

 .مشكالهتم
 .الطالب وقدرات اهتاممات تؤيد التي األنشطة تنفيذ •

 .مساعدهتم يتم أن بد ال لالنتحار النازعون بالطال وكل حقيقية، املشكلة إن
Career Guidance and Counseling 

 .حاسم أمر أنه حق عىل يدركون املوهوبون والطالب فرد، لكل أمر مهنة اختيار إن
 سوف أهنا .الذات عن للتعبري وأدائهم هويتهم عن تعرب سوف املستقبلية املهنية حياهتم إن
 .وقيمهم احلياة يف فلسفتهم عكست

Career Decision Making 

 هي "اجلنس / والنوع والذكاء االجتامعية الطبقة" أن إىل Perrone (1997) أشار
 ًأساسا ًواعتامدا .املهني واختيارهم الطالب لدى الذات ملفاهيم الثالثة الرئيسة املحددات

 والطموحات لإلدراكات مراحل مخس Perrone فوص Gottfredson (1981) عىل
 وقد – واإلشباعات املصادر يف التحكم الطفل يقدر اخلامسة إىل الثالثة سن عند .املهنية
 عمر عند الطفل يصبح .عرائس منزل أو حلوى قطعة عىل النهاية يف حيصل أن يرغب

 يكونون أن يف يرغبون الداألو من كبري غري وعدد النوع، بأدوار ًواعيا الثامنة إىل السادسة
 الوظيفية املكانة فإن سنة، 13 و 9 وبني .جنديات يكن أن البنات ومن السكرتارية يف

 ًأمرا تكون القدرة أن الطالب ويدرك .املهنية الطموحات يف يؤثران االجتامعية والطبقة
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 القدرة عن ًوبعيدا .األعىل املستوى مهن إىل األعىل القدرة ذوو الطالب ويطمح ًحاسام،
 القدرة ذوا والطالب .مرتفعة طموحات ًأيضا لدهيم يكون االجتامعية الطبقة طالب فإن

 وااللتحاق إليها، الوصول يمكن املهن معظم يرون املرتفعة االجتامعية والطبقة املرتفعة
 .املفاوضة خارج أمر هو باجلامعة

 Perrone (1997) ل ًطبقا باالعتبار إضافية معايري أخذ يتم سنة 14 عمر عند بداية
 الطبقة قدرة مدى" فوق أو حتت املهن تليها ًأوال، حذفها يتم للنوع املالئمة غري املهن فإن

 ًأيضا يتم ًمكثفا ًجهدا تتطلب قد التي املهن فإن الطالب معظم إىل وبالنسبة ."االجتامعية
 ."وهوبنيامل الطالب من الكثري عقول تدخل ال قد الفكرة هذه" أن رغم استبعادها،

(p.402) مرحلة الرشد وبداية املتأخرة املراهقة يف وتوجد املوهوبني، الطلبة إىل وبالنسبة 
 "البرشية احلالة يف التأميل تفكريه"و وحكمته الفرد، لدى الثرية اخلربات تعكس هنائية

(p.402). ورصاعاهتم( باملجتمع عالقتهم وقبول فهم إىل املوهوبون الطالب ويصل 
 القائمة املعايري وع .نفسها الغايات بقيمة تصبح والوسائل حدسهم، يف يثقون مأهن ).معه
 بصورة تتوافق مهنة وخيتارون املبكرة طموحاهتم األشخاص هؤالء يغري قد القيم، عىل

 .للعامل العميقة نظرهتم مع أفضل
 اجلامعة يف حتى البحث يف اآلخرون يستمر بينام ًمبكرا مهنتهم تركيز البعض وجيد

 يفض وال (Rimm & Rimm – Kafman, zod, Rimm et al, 1999) .وراءها وما
 .(Colangelo 2006) .األخرى عىل لواحدة ميزة البحث
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5-17 

 

 وصف ويسكونس، بجامعة املتفوقني للطالب اإلرشاد ملؤسسة الطويلة قيادته عىل بناء
Philip Perrone (1997) املوهوبني األشخاص لدى املهني القرار الختاذ الفريدة املالمح 

 .واالجتامعية اإلبداعية والنفسية النفسية العوامل فئات يف وضعها والتي
 :النفسية العوامل فئة يف

 .املوهوبني الطلبة إىل بالنسبة كعامل ًتأثريا أقل النوع دور قوالب •
 .احلياة مدى واحدة وظيفة يف للعملً احتامال أكثر املوهوبون األشخاص •
 .ًمرتفعا املهنة يف الذات واشرتاك املوهوبني، األشخاص هلوية أحساس املهنية احلياة •
 .قوية واإلتقان لإلنجاز احتياجاهتم •
 .املجتمع يف تأثريات لعمل قوي حافز لدهيم املوهوبون الطالب •
 ًأمرا والغايات الوسائل من ًكال جيعل مما ًهدفا، يطاردون عندما يبتهجون ما ًكثريا •

 . ًمرضيا

 :تتضمن اإلبداعية النفسية العوامل
 وحتدي. والبيئية الشخصية احلدود باختيار ًاعتياديا يقومون املوهوبون األشخاص •

 .واآلخرين أنفسهم ومسائلة الراهن، االجتامعي الوضع
 .اخلاص مستقبلهم خلق عىل قادرون أهنم •
 .للمخاطرة خائفون أهنم •
 حياهتم يف التنافر من ًنوعا بخلق يقوموا أن املحتمل من املوهوبون اصاألشخ •

 .احلياة يف بالكامل منهمكني أهنم ألنفسهم كدليل عليه واإلبقاء

 : االجتامعية العوامل فئة يف
 .عاملية أكثر نظرة لدهيم املوهوبون األشخاص •
 .االجتامعية باملسؤولية أكرب ًإحساسا لدهيم •
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Multipotentiality 

 القدرة ،"الثروة كثرة حرية" أهنا عىل وصفها تم املتعددة الكامنة القدرات معضلة إن
 .(Colagelo, 2003, Delsle, 1997, Sanborn, 1979) خمتلفة جماالت عدة يف التفوق عىل
 بني من ناختياري أو باختيار القيام وصعب مربك األمر جيد أن يمكن املوهوب الطالب إن
 .االحتامالت من عدد

 موهوب ذكر لطالب التالية املكتوبة املخاوف بعرض Sanborn (1979) قام وقد
 ذلك .فعله أستطيع ال بحيث الصعوبة شديد يشء أي هناك ليس" :عرش الثاين بالصف

 :أنثى طالبة ومن ."املستقبل يف مكاين تقرير يف أجدها التي الشديدة الصعوبة سبب هو
 نقطة إن كلها، أجرهبا أن وأود وأكوهنا، أفعلها أن أحب األشياء من ًجدا كبري ددع هناك"

 نفسية وطبيبة خارجية ومراسلة بدنية معاجلة أكون أن أود أنا .....املشكلة هي البدء
 ."اجتامعية وعاملة فولكلور ومغنية لغويات وعاملة وانرتوبولوجية

 أحد .الكتاب هذا ملؤلفي معروفان كامنةال القدرات تعدد ملشكلة مثاالن يأيت وفيام
 وجودها أثناء يف احلاسب وعلوم الفلسفة يف جامعية مقررات أخذت االستثنائيات الطالبات
 .مادهتا يف التخصيص إىل ودعاها ًجدا هبا معجبني املادتني أستاذي وكان الثانوية، باملرحلة
 وهناك .جماالهتم يف لتتخصص ًأيضا والعلوم األدب أساتذة شجعها اجلامعة دخوهلا وعند
 لقد :اجلامعة ختصصات بخصوص متشاهبة حرية لديه اجلامعية الثانية بالسنة آخر طالب
 والرياضيات والكيمياء السياسية والعلوم اهلندسة يف 9.3 درجة متوسط عىل حصل

  ًحازما؟ ًمهنيا ًقرارا يتخذ أن يمكنه كيف .ًمجيعا حيبها وكان النفس وعلم والتاريخ
 الطالب من ًجدا القليل أن قالت ًدائام هبا االستشهاد يتم التي الدراسات وأحد
 و Lubinski و Achter وجد وقد .متعددة كامن قدرات يمتلكون ًفعال كانوا املوهوبني
Benbow )1996( كامنة قدرات عرضوا ًرياضيا ًموهوبا مراهق 1000 من فقط %5 أن 
 الطالب من %95 أن املفاجئ غري من ويبدو ).ىأخر جماالت يف مشاهبة قدرة( متعددة

 يف بكثري أقل قدرة عرضوا البارزة احلسابية لقدراهتم بحذر اختيارهم تم الذين املوهوبني
 من أقل نسبة تكون أن املحتمل من – فقط %5 هناك كان إذا وحتى .األخرى املجاالت



 181  
 

 

 من واحد لدى ةمشكل هناك ستظل متعددة، كامنة قدرات بالفعل عرضوا – الواقع
 املثرية Tannenbaum (2003) إجابة كانت وقد .املوهوبني الطالب من ًطالبا عرشين
 ًجوهريا يكون أن املحتمل من (p.52) "مؤثرين الستعدادين األقل التقدم" أن للفكر
 .األقوى االستعداد ذي املجال يف املرتفع اإلبداعي اإلنجاز لتدعيم

 قدراهتم يف فقط التفكري عدم يف الطالب دوايساع أن االستشاريني عىل وجيب
 يساعد أن جيب ذلك، من أمهية األكثر وربام .معينة ملجاالت حبهم ًأيضا ولكن الفطرية،

 ونمو املدى طويلة بتحديات تسمح التي احلرة املهن استعراض يف الطالب االستشاريون
 ًمرتبطا يكون قد طبعبال البحث إن .مؤقتة المعة جاذبية ذات وظائف جمرد وليس مهني،

 ويسعى .والفرص اإلبداعية من يف ألهنا بقدر يسمح مما الصناعة، أو اجلامعي بالتدريس
 وفرص حتديات ختلق التي "خمتلطة" جامعية شهادة إىل املوهوبني الطالب من ًأيضا الكثري
 أو األعامل جمال يف ًوتدريبا القانون يف شهادة بني جيمعون قد املثال سبيل عىل .فريدة مهنية
 جمال من ما ًمزجيا يعملون أو الفوتوغرايف، والتصوير التاريخ بني أو اجليولوجيا، أو الطب

 .فني وجمال )واحليوية والكيمياء اهلندسة مثل( تكنولوجي
Expectations 

 أشياء يتوقعون اآلباء بعض املثال سبيل عىل .عدة أوجه هلا "التوقعات" مشكلة إن
 بكلية االلتحاف األكاديمية، املكافئات والرتتيبات، االختبار درجات عىلأ – عظيمة

 .(Zaffranm & Colangelo, 1979) الرفيع االجتامعي الوضع ذات واملهنة مرموقة،
 عمل يدخلوا أن منهم ويتوقعون اخلاصة أطفاهلم قدرات يتجاهلون قد غريهم وآباء
 املتعلمني غري واآلباء .اجلامعي للتعليم التأييد من يشء ال أو القليل مع املزرعة، يف األرسة
 توقعات بوضع يتعلق فيام الثقة أو اخلربة أو املعرفة من القليل لدهيم يكون قد ًجامعيا
 .املوهوبني ألطفاهلم
 إنجازات – أنفسهم املوهوبون الطالب وحتى – واألقارب الوالدان يتوقع قد وبينام
 ومن .ًمتاما خمتلفة بطريقة احلياة ًواقعيا يفضل قد لبالطا فإن مرتفعة، ومهنية أكاديمية
 .الثانوية باملرحلة الطالبة مقالة
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 أن أود ....البحر عىل منزل مع الضباب يف أعيش وأن إنجلرتا إىل أنتقل أن أود(
 اجلامعة إىل سأذهب فأنا – االختالف شديد املستقبل سيكون ربام ولكن ..).ًكتبا أكتب
 الثانوية املرحلة يف سأدرس ذلك بعد .الرياضيات مثل يشء يف وأختصص سنوات ألربع
 تفعليه أن جيب ما ذلك أن نفيس أنا وأقول .....األطفال من حزمة وأنجب وأتزوج لفرتة
 .تصديقه يف أبدا ربام قوله يف استمررت وإذا حياتك، يف

 ومةاملحر البيوت من املوهوبني الطالب االستشاريون يساعد أن خاصة املهم ومن
 ال الطالب، هؤالء إرشاد ويف .هلم املألوف احلياة أسلوب وراء ما إىل الطموح يف ًاقتصاديا

 جتعل التي الدراسية املنح مساعدة عن البحث يف مبدعني االستشاريون يكون أن بد
 طالبة اإلرشاد استشاريو إحدى ساعدت وقد .ًممكنا ًأمرا املرتفعة املهنية الطموحات
 لتدعيم كافية دراسية منحة مساعدة اكتشاف عىل مطحونة أرسة من يةالثانو باملرحلة
 وفتحت الطالبة، حياة من غريت اإلرشادية االستشارة هذه .باجلامعة الكامل تعلمها
 .Sylvia Rimm هو الفتاة اسم .متخصصة مهنية حلياة األبواب
Strategies for Counseling gifted students 

 الصف يف تستخدم أن ممكن التي املوهوبني الطلبة ملشورة عديدة أساليب هناك
 اجلزء هذا وسيصف .املستشار مكتب (Confidentiafity) خصوصة ضمن أو والبيت
 املجموعة واستشارة )جمموعة أو فردية( الذاتية والسرية )الفردي( الشخيص املقال كتابة

 ومشورة التوتر وإدارة املشكالت من للوقاية املجموعة استشارة .األخطاء لتصحيح
 املشورة مهارات توسيع تستطيع الفصل هذا هناية ويف امللحقة للكتب ودراسة العائلة
 .الفعلية املشورة حللقات اإلرشادات وتوفري

Personal Essay Writing 

 ومشاعرهم مشكالهتم حتوضي يف املوهوبني الطالب تساعد الشخيص املقال كتابة إن
 Pulvino et) واالستشاري الطالب بني القلقة املناقشة غري من وطموحاهتم وإدراكاهتم

al, 1976, Schuler, 1999). 
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 للطالب – توضح االبتكارية الكتابة اسرتاتيجيات من متنوعة جمموعة وهناك
 الرفاق وعالقات تالذا بمفاهيم املرتبطة والقلق والضغط التوتر جماالت النفيس واملرشد
 .اجلامعة

 أو االجتامعية أو الشخصية املهمة املشكالت عن الكتابة املوهوبني من يطلب وربام
 العناوين وأحد .املشكالت بتلك يتعلق فيام وانفعاالهتم وانطباعاهتم املهنية أو التعليمية
 القصة الشعر، :تتضمن أخرى شخصية مقاالت وهناك ."املستقبل يف مكاين" هو املثمرة

 والتعليمية الشخصية الصفات عىل تقوم خيالية بدايات الشخصية، اخلطابات القصرية،
 شخص نظر وجهة من ذاتية وصفية صور مثل يمتلكها، أن الطالب يأمل التي واملهنية

 :مثل قصصية عناوين عىل الكتابة تركز أن ويمكن .إلخ .........الذاتية، السري آخر،
 من" ،"!!هنا من أخرج دعني" ،"الداخلية حيايت" ،"الرسية ماألحال" ،"اخلفية ذايت"

 عن أحبه وال أحبه ما" ،"الغاضبة Anny شاعر أنا" ،"أستطيع ولكني أستطيع ال" ،"أنا؟
 ."مستقبيل خطط"و ،"الرسية أمنيايت" ،"ونفيس وذايت أنا" ،"نفيس

 حيبون نالذي للطلبة مساعدة تكون أن عادة تستطيع وشخصية مستمرة صحفية إن
 وضع يقاومون الذين ألولئك وحبطة مفيدة غري تكون قد العادة هذه مثل ولكن الكتابة
 .املفاتيح لوحة عىل األيدي وضع أو الورق عىل القلم
Bibliotherapy 

 الطالب ملساعدة – الشباب أدب عادة – القراءة مواد استخدام هو بالكتاب العالج
 ,Delisle, 1992, Hebert & Kent) .واالجتامعية االنفعالية التاملشك مع التوافق يف

 وفوائد مشكالت عن القراءة هو بالكتاب العالج يكون املوهوبني الطالب ومع (2000
 األخوة، تنافس املواضيع تضم وقد .الذات لفهم كطريق ًموهوبا الطالب يكون أن

 ًأيضا تضم وقد واملخاوف والوحدة، الغضب، وإدارة والقلق والبدانة، والصداقات،
 .عادية غري فكرية أو فنية أو عاطفية مواهب

 عىل سنة 12 عمرها التي الفتاة هذه إجابة يف الكتاب ملخص بقراءة العالج وقيمة
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 يف كنت لقد" :(Delisle, 1987, p.11) "ًموهوبا؟ كنت انك اكتشفت كيف" السؤال
 الصف حتى "موهوبة" أنني فأعر مل ولكني الرابع الصف منذ للموهوبني برنامج
 ."ًموهوبا تكون أن ًحقا يعني عام الكتيبات تلك إعطاؤنا تم عندما السادس

 :ًأيضا مشاعرهم لدهيم املوهوبون األطفال" كتاب Rimm (1990 a) ونرشت
 املراهقني ملساعدة وذلك "وعنهم للمراهقني للغاية خيالية ليست أخرى وقصص
 ملوهبته، الطالب وإخفاء املقبولة، غري األلقاب مثل التمشك مع التعامل عىل املوهوبني
 وعدم وامللل االنفعالية، واحلساسية التحصيل، وانخفاض االجتامعية، واحلياة والشعبية
 يؤيدون ال الذين املعلمون التعسفية، األرسية العالقات املخدرات، املدرسة، حتمل

 وهذه .املفرطة والسمنة لتنافس،ا الرفاق، ضغوط األخوة، مشكالت األذكياء، األطفال
 عيادهتا يف عاجلتهم أو Rimm غرمتهم الذين املوهوبني املراهقني حياة عىل تقوم القصص
 .األرسة لتحصيل

 "للمدرسة الذهاب يف يرغب يكن مل الذي الطفل" قصة تبدأ القصص، من وكعينة
 النفسية األخصائية Dr.Ryan قالتها "للمدرسة؟ تذهب أن تريد ال ملاذا ،Brad" :يأيت بام

 فقط أنا .ذلك أستطيع ال" :باختصار ورد األرض إىل ونظر Brad براد فرتدد متسائلة
 ."الشكل هبذا التعليم أستطيع ال .ًجدا شديد بملل أشعر

 مهمة جتدها حصص أية هناك ليس أنه تعني هل ،Brad شكل، أي" :بحرية فردت
 ."الثانوية مدرستك يف مالئمة بصورة ومتحدية
 .ًأبدا حتمله أستطيع ال امللل وهذا شكسبري بشدة أكره أنا .ًمتاما ليس" :Brad فقال
  .بطريقتي أتعلمها تركوين إذا فقط واحلاسب والعلوم الرياضيات أحب سوف ولكنني
  :سنة 11 عمرها فتاة كتبتها the Gift "اهلبة" بعنوان قصيدة Rimm عرضت وقد

 برية هرة" كانت
 لهاحتوي يتم أن ترفض
 مهجنة هرة" إىل
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 اآلخرين مثل مثلها
 يعرفوا يكونوا أمل
 بالفعل؟ كاملة كانت أهنا

 متمردة كانت وربام
 اآلخرين عيون يف

 عينها يف ولكن
 شاهدت التي الرفوف فإن

 متامثلة نباتات عليها
 ًوعصبانا ًمتردا املشاهد أكثر هي

 البرش لوحوش الزمبي عبيد
 عليه تكون لن ما ذلك

 كثري من واحد ونتك لن إهنا
 فرديتها عىل ستبقي ولكنها
 األزهار ترفض إهنا
 الربية الغابة أرض عىل إال
 الضغوط تنتظر سوف فإهنا وإال
 الناعمة أوراقها وتستحق لتبني

 األطفال لكتاب مناقشة كتاب :املشاعر استكشاف" :هو مرافق كتاب وهناك
 مناقشة أسئلة ويتضمن ،(Rimm & Prieats, 1990) "ًأيضا مشاعرهم لدهيم املوهوبون

 عىل .ومشكالهتم مشاعرهم فيهم يف املوهوبون الطالب مساعدة إىل هدفت ومرشوعات
 "املدرسة إىل الذهاب يف يرغب يكن مل الذي الطفل" لقصة املصاحبة األسئلة املثال سبيل

 :تتضمن
 اجللوس تستطيع ال أنك اعتقدت أنك لدرجة حصة أية يف بامللل مرة شعرت هل -1

 فعلت؟ فامذا كذلك، األمر كان إذا واهلا،؟ط
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 التلفزيون، ومشاهدة اجللوس غري ًشيئا يفعل ومل للمدرسة الذهاب براد رفض عندما -2
 ما باالكتئاب؟ قبل من شعرت هل االكتئاب؟ خصائص فام .باالكتئاب يشعر كان
 االكتئاب؟ حالة من اخلروج يف يساعدك أنه بدا الذي

 :هي الثالثة املناقشة أسئلة تكان القصيدة إىل وبالنسبة
 كان هل تفردها؟ بخصوص بالفرح أو بالوحدة شعرت Lisa ليزا أن تعتقد هل -1

 عن خمتلفة أو مشاهبة أهنا تشعر قد التي الضغط مشاعر صف مشاهبة؟ مشاعر لديك
 .غريها

 بالكامل الشعور وعيوب مميزات ما ؟"كاملة" لكلمة Lisa استخدام حيال شعورك ما -2
 بالكامل؟ أبدا شعورال عدم أو

 ًخطابا اكتب" :Lisa قصيدة رافق والذي إبداعية كتابة ملرشوع مثال يأيت وفيام
 :"قصيدهتا يف لك قدمتها التي القضايا بخصوص تشعر كيف لترشح Lisa إىل ًشخصيا
 .Jane win for Girls (Rimm, 2003) انظر

 .كفاية الذكاء عدم أو ءبالذكا الشعور الذايت التقدير بناء مثل مواضيع ريم وتضم
 ًوأخريا العائلة يف األمور تدبر .واملواهب االهتاممات توسيع االجتامعية، الذكاءات
 أن يمكن التي كلها املجاالت هلذه متارين ًأيضا يتضمن الكتاب وهذا .اهلدف إىل الذهاب
 Rimm حتقرت الذايت التقدير بناء ولتمرين جمموعة يف أو الوالد مع أو فردي، بشكل تكمل
 االعتبار بعني يأخذوهنا والتي اخلصائص يف القوي التشابه اعتبار املراهقات عىل بأنه

 من هو كم أفضل فهم أجل من سواء حد عىل )ضعفهم وجوانب قواهم جوانب(
 اجلانب ولكن قوة كجانب املثابر تعترب ما عادة مثال الشخصية املشكالت تغيري الصعب
 والكرم والسذاجة اللطف .مشكلة كمجال له ينظر قد لذيا العناد هو للمثابرة اآلخر
 للتواصل خلصائص أمثلة كلها والعدوانية والقوة والغرابة اإلبداعية من الكثري وإنفاق
 القضايا هذه مثل مناقشة ويساعد .املشكلة وجماالت القوى جوانب من كل خيدم قد الذي

 قوت يف حياهلا دفاعيون بأهنم عرواش يكونوا قد التي املشكلة جوانب ليعرفوا املوهوبني
 .سابق
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 الطالب ساعدت ًعموما، بالكتاب والعالج ريم، كتب يف القصص فإن ًوعموما
 ."خطأ" أو متفردين ليسوا ومشكالهتم أهنم وإدراك مشكالهتم فهم يف املوهوبني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Group Counseling for Correcting Problems 

 املزاج عىل والسيطرة االجتامعية املهارة وحتسني التحصيل، إىل بالنسبة االستشارة  
 يف للمساعدة كتب صفية، ومرحلة عمر كل يف مؤثرة تكون أن يمكن السلوك وإدارة
 هذا هناية يف قراءة قائمة يف متضمنة مجيعها والتنظيم األهداف وضع املنافسة، مع التعامل
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 املشورة اجلامعات هذه ملثل كجزء تستخدم أن ممكن املقرتحة الكتب من العديد الفصل
 النظم عىل احلصول أو (Romain 1997) تتقيأ أن بدون الواجب تعمل كيف مثال الفكاهية

 من GRRRR الـ تأخذ كيف Rimm عيادة يف والطلبة  (Fox, 2006) فقداهنا غري من
 وخالل مزاجهم الحتواء ًجدا عدةمسا (Verdick & lisouskies, 2002). إن الغضب

 يف أفضل شخصية سيطرة يتعلمون قد الطلبة يرشدون الذين البالغني حتى املنشور هذا
 .اإلرشادية العملية

 
Group Counseling for Preventing Problems 

 عواطفهم عىل ةقبض عىل للحفاظ الوقائية املشورة عىل الطلبة حيصل أن يمكن  
(Riley, Macdonald, 2002) وأوىص Mac Donald و Riley عوامل استخدام Tannen 

baum اخلمسة حتليل يستطيعون وكمجموعة. أرواحهم لقيادة الطلبة ملساعدة اخلمسة 
 .اآلخرين عىل التميز إىل قادت التي عوامل

 أن ًاحتامال أقل خريناآل وخدمة املنهاج عن اخلارجة األنشطة يف املشاركني والطلبة  
 غري واجلنس املخدرات تعاطي أو الكحول مثل املجازفة عالية األنشطة يف مشاركة تصبح
 هي والتحصيل التعلم تدعم التي الزمالء جمموعة إن (Rimm, 2005, 2006) الرشعي
. واملراهقات املراهقني سنوات خالل املوهوبني الطلية من للعديد عميل بشكل رضورة
. اخلدمية أو الالمنهجية األنشطة هذه من يترسبون املوهوبني الطلبة بعض ذلك ومع

 أو الغداء وحزم املجموعة، مشورة. كفاية منعشة موهنا ولعدم الزمالء ضغط من خلوفهم
. الصحي النقاش أنشطة يف الطالب مشاركة دعم يف تساعد أن ممكن الساندويش حلقات
 إعادة يف األمهية بالغ دورها يكون املشاركة عوتشج الطالب ملوهبة تنصت مهتمة ومعلمة
 عىل طويل وقت منذ إخبار شخصية وهي  Jane وشكرت. مشارك غري طالب توجيه
 رابحة مفكرة أصبحت حيث نقاش يف ملشاركتها Harry النقاش مدرب – التلفاز

 التلفاز يف وجه أحسن عىل تستخدم أن ممكن والتي موهبة لدهيا بأن ًأيضا وتعلمت
(Rimm & Rimm aufman, 2000). 
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 حتصيلهم بعكس بدأوا املنخفض التحصيل ذوي املوهوبني الطلبة من العديد إن  
 وهناك. املطبخ حساء يف اخلدمة أو آخرين لطلبة اخلصويص التدريس طريق عن املنخفض
 وال اإليثار تشجع التي املجموعة ومشورة الفرد ملواهب جديد تقدير لتعلم عديدة طرائق
 أكثر لكتب الفصل هذا هناية راجع. ًأيضا املشاركني تساعد ولكنها فقط اآلخرين تساعد
 ًإرشاديا ًنقاشا (Peterson 2008) وحرض اإليثارية االلتزامات جتاه الطلبة توجيه يف تساعد
 وهويتهم عالقاهتم عن املوهوبني املراهقني مع للتحدث لالستخدام ًجاهزا ًرائعا

 احلديث إىل حيتاجون املوهوبني املراهقني بأن Peterson قولوي كثرية، ومشاكل وغضبهم
 !فقط

Stress Management 
 ومستويات املزاج يف املوروثة بالفروق ذلك يرتبط ًوجزئيا. بالضغط يمر شخص كل  
 أكثر ذلك عىل يكونون – ًأوال موهوبون – األشخاص بعض. (Eusenck, 1967) القلق
 األشخاص أداء أن ًأيضا احلقيقي ومن. اآلخرين عن القلق يف سهولة ثروأك للهياج قابلية
 االهتامم لرفع كايف حتدي – الضغط من املتوسط املستوى عند صورة بأفضل يكون

 .اإلحباط أو القلق بسبب الشلل أو احليوية لسلب الالزم من أكرب ليس ولكنه والطاقة،
 من فريدة ألشكال عرضة يكونون وبنياملوه األطفال أن إىل أرشنا الفصل هذا وطوال
 مصادر هي "القاعدة عن يشذون" أو "خمتلفون" بأهنم الشعور مشكالت خاصة. الضغط
 وفرط االنفعالية حساسيتهم بسبب قوهتا تتضاعف أن يمكن والتي للضغط شائعة

 .لالستثارة قابليتهم
 من املختلفة الاألشك رهينة هم املوهوبني الطلبة أن إىل أرشنا الفصل هذا وخالل  

 شائعة مصادر وهي اخلطى خارج أو باالختالف الشعور مشاكل وبالتحديد الضغط
 .الزائدة واالستثارة العاطفية باحلساسية يتضخم أن يمكن الذي للضغط

 إدارة اسرتاتيجيات من ًعددا Tolan, Meckstroth, Webb (1982) عرض وقد  
. واستخدامها فهمها يف املوهوبني طالبال يساعدوا أن لالستشاريني يمكن التي الضغط
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 الثقة وتقوي الشخصية واملعتقدات واألولويات بالقيم الطالب وعي رفع إىل هتدف كلها
 .كبرش قيمهم يف

Managing Yourself 

 الرفاق استياء أو غرية بسبب – يضغطوا – يضطربوا أن يمكن املوهوبني الطالب أن  
 يف التحكم يستطيعون ال وبينام ذلك ومع. الشعور متبلد سلوكال من أخرى األشكال أو

. هم فعلهم ردود يف التحكم يتعلموا أن يمكن فإهنم اآلخرين، لدى املراعية غري األفعال
 أن يمكن أهنم اآلخرين، ضواغط قبول غري من مهذبني يكونوا أن يستطيعون أهنم

 تعلم املوهوبون الطالب تستطيعو. اآلخرين من الضاغط السلوك مع ويتوافقوا يتحملوا
 ربام التي توجهاهتم أو أفكارهم عن التخيل رضورة بدون ولكن الرضورة، عند التكيف

 .األفضل تكون
Self-talk 

 هه" أو "املرة هذه بخمسة ترصفت هل هيه،" – للذات التحدث ًمجيعا نامرس أننا  
 عمر عند الذايت احلديث يف أنفسهم وهوبونامل األطفال يقدر وقد. "ًحقا ًجيدا كنت لقد

 – الذات انتقادات – "السلبي" للذات والتحدث. (webb et al, 1982) الثالثة أو الثانية
 إىل بالنسبة يكون قد والذي الشخصية، أهدافه عن الفرد سلوك يقرص عندما حيدث
 .احلدوث كثري ًأمرا للكامل النازعني املوهوبني األطفال
 إدراك املوهوبون الطالب يتعلم أن ويمكن. ًضاغطا السلبي الذايت احلديث نيكو وبالطبع
 أو املرتفعة معايريهم حيققون ال أهنم يعتقدون عندما حيدث الذي السلبي الذايت احلديث
. يفعلوه أو فيه يفكروا أن جيب أهنم اآلخرون يعتقد ما مع رصاعات هناك يكون عندما

 أو جيد لعمل ًلفظيا أنفسهم يكافئوا وأن "اإلجيايب" ذايتال احلديث إدراك ًأيضا ويمكنهم
 .قوية وقيم قدرات امتالك ملجرد
Awareness of Irrational Beliefs 

 عام املنطقية وغري االعتقاد منظومات يف جذور له السلبي الذايت احلديث بعض إن  
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 واعني املوهوبون الطالب جعل ويمكن. أنفسنا عن به نؤمن أو قدنعت أو نفعل أن "جيب"
 مأخوذة املنطقية غري املعتقدات من اآلتية القائمة. بعضها من يضحكون وربام الفخاخ هبذه
 – Adderholdet و Ellis, Harper (1975) و Tolan, Meckstroth, webb (1982) من

Elliot (1987) دراسة ًوأيضا Delisle (1992): كلها األشياء يف ًكامال أكون أن بد ال. 
 .حيبني أن بد ال شخص كل •

 .اجلميع أحب أن بد ال •

 .أحد أي ظن أخيب أن ًأبدا جيب ال •

 .الصواب هم ًدائام األغلبية •

 .اخلطأ هم ًدائام األغلبية •

 .ًاجتامعيا ًمنبوذا كنت إذا ًمشهورا، أكن مل •

 .ًحمبوبا يكن أن ضمفرو والفتيات أذكياء، يكونوا أن مفروض األوالد •

 .أبدأه ما أهني أن ًدائام عىل بد ال •

 .التفاصيل آخر حتى تامة، صحيحة بصورة به القيام يتم أن بد ال يشء كل •

 ومفزع ومرعب رهيب األمر يكون عليه، أريدها الذي بالشكل األمور تسري ال عندما •
 .ومروع وصارم وبغيض

 .بشأنه ًمضطربا أصبح أن الرضوري فمن بغيض، يشء حدث إذا •

 من أحد لكي املايض يف "كلها املهمة األشياء" بخصوص ًدائام أقلق أن يل املهم من •
 .املستقبلية احتاماليت

 حلول إجياد يتم مل إذا مرعبة لكارثة وأهنا أفضل، يكونوا أن جيب واألشياء الناس •
 .املجال يف مثالية

 .يسء شخص أنا ذلك عىل فإذا سيئة، بصورة وترصفت تصادف إذا •

 أشعر التي بالطريقة وليس واألحداث، اآلخرين األشخاص فقط سببها سعاديت إن •
 .نفيس حيال هبا
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Other suggestions for Reducing stress 

 الطالب ملساعدة أخرى اسرتاتيجيات بعرض Tolan, Meckstorth, Webb (1982) قام
 مساعدة يمكن املثال سبيل عىل. لدهيم الضغط مستويات يف كمالتح عىل املوهوبني
 بينام الضغط، يزيد ما عادة الصعوبات وأفكار املشكالت تغطية أن فهم يف الطالب
 االضطراب حدة من تزيد املواجهة هذه كانت إذا حتى – الضغط يقلل عنه التحدث
 . ًمؤقتا
 والراشدين للموهوبني معلم عدةمسا بطلب الطالب أحد قام إذا ،ًسابقا أرشنا وكام  
 أسوأ ما": يسأل أن يمكن الراشد فإن للضغط، مصدر بسبب املرشدين من غريهم أو

 تساعد األسئلة هذه. "اليشء؟ هذا سوء مدى وما" ذلك وبعد "حيدث؟ أن يمكن يشء
 . ًضغطا وأقل أفضل منظور اكتساب عىل الطالب

 سالمل – "راجعة تغذية يعطي شلالف" أن فهم يف الطالب مساعدة ًأيضا ويمكن  
 ال والفشل. قبل من تعرف كنت مما أكثر تعرف فإنك تفشل، وعندما. النجاح نحو ختطو
 فتيل عمل يف مرة 1500 من أكثر إديسون فشل لقد. اللوم أو االكتئاب فقط يثري أن جيب

. حينج لن ًحال 1500 يعرف اآلن أنه بسعادة أعلن وقد الكهربائي، ملصباحه برنامج
 ومهام. 3000 أو 2000 إىل الفاشلة املرات بعدد وصلت القصة هلذه أخرى روايات وهناك
 .ًكثريا وتعلم فشل فإنه احلقيقة تكن

 أي إهناء أستطيع ال (لفشلهم آخر شخص لوم أن يفهموا أن ًأيضا الطالب ويستطيع  
 يف ضعهمي ذلك إن. فقط مكاهنم يف سيجمدهم!!) بك اخلاص اجلزء تفعل ال ألنك يشء

 أهنم عىل إدراكهم يتم اآلخرين األشخاص ألن والعاجزين السلبيني الضحايا مكان
 ورؤية الفشل عن املسؤولية من جزء األقل عىل قبول األفضل ومن. السيطرة يمتلكون
 .وابتكاريون وقادرون إجيابيون للمشكلة حاللون أهنم عىل أنفسهم

 إنتاج ًمثال ضاغط، هناك كان إذا. العازل التقسيم األطفال يتعلم أن ويمكن  
 .تتأثر أن جيب ال كلها األخرى املجاالت فإن املعلمني، أحد مع مشكلة أو مرسحية
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Calming 

 ضغوط من يعانون الذين أو الفعل رد يف يبالغون الذين الطالب تساعد أن يمكن  
 أهنا املعروف من يروبكساأل وألعاب السري. املفرط الشد أو اخلوف أو الغضب مثل حادة

 للعضالت، املتعمد باإلرخاء يقوم أن يتعلم أن ًأيضا الفرد ويستطيع. عالجية تدريبات
 مقلل هو ًأيضا النوم. 10 إىل ببطء والعد) الذهن تصفية ثم ومن (التنفس عىل والرتكيز
 .للضغط

 HALT (webb et al, 1982) بظاهرة الطالب وعي رفع االستشاريون ويستطيع  
 الشعور إىل نميل فإننا متعبني، أو بالوحدة شاعرين أو غاضبني أو جائعني نكون عندما

 هذه تستخدم األرس بعض. منطقية غري بصورة الفعل رد يف املبالغة وإىل أكرب بضغط
 الذايت وحديثه بالضغط شعوره أن كيف إىل املضطرب الطفل لتنبيه رس ككلمة الظاهرة
 .التعب أو الوحدة أو الغضب أو اجلوع بسبب يتضخم أن يمكن السلبي
Humor 

 بصورة استخدامها يتم أن ويمكن املوهوبني، الطالب بني ًجدا شديدة تكون  
 واالستشاري. املواقف يف العبث جوانب إىل اإلشارة ويمكن. الضغط لتقليل عالجية
 أو ًهتكميا يبدو ال االستشاري أن طاملا ما، مشكلة بخصوص ًفكاهيا يكون أن ًأيضا يمكن
. الضاغطة املواقف ملعاجلة الفكاهة روح يستخدمون الطالب وبعض. الطالب من يسخر
 تقلب أن يمكنك منك، النيل اآلخرون وحياول ًذكيا تكون عندما": األطفال أحد قال

 .(webb et al, 1982, p.199) "مزحة إىل حتوهلا بأن الطاولة
Active Ignoring  

 يشء يف متعمدة بصورة يفكروا أن للطالب ويمكن. أخرى توافق اسرتاتيجية هو  
 . الرأس خارج الضغط مصدر وضع طريق عن االضطراب وتقليل آخر

Family Counseling  

 لقاءات يف للعائالت وقائية حلقات توفري يستطيعون الرتبويني أن من بالرغم  
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 للذهاب العائالت يوصون ما عادة ولكنهم الوالدان حصص عناوين لخال أو الوالدين
 ,Colangelo, 2006, Rimm, 1994a) اخلطرية املشكالت حلل اخلاصة االستشارة إىل

2006a, 2007a) ذلك تفعل املدارس من والعديد. 
. مدارسهم يف الطالب قبول من كجزء والدان حصص املوهوبني مدارس وتتطلب  
 حتدث قد التي املعارضة من البعض ومتنع والبيت املدرسة تعاون رحلةم احلصص وتعدل

 رعاية عىل قادرة تكون أن املحتمل غري من احلكومية املدارس أن حني ويف. املدارس يف
 آباء إن. اآلباء جذب يف ميزة عادة املوهوبني الطلبة برامج ولدى. الوالدان مشاركة
 12 الفصل انظر إرشاكهم الصعب من يكون قد ًوثقافيا ًاقتصاديا املحرومني الشباب
 .الوالد حلقات يف مشاركني ليصبحوا العائالت هؤالء لتشجيع أكثر خلطوات

 

Developing A Counseling Program for Gifted Students 
 بني،للموهو إرشادية برامج لوضع ممكنني مدخلني Colangelo (2003) وصف  

 يكون عندما. عالجي موذجن بالرضورة هو Remedial العالجي املدخل. "ونامئية عالجية"
 .للمساعدة "ًجاهزا" االستشاري يكون صعوبات، أو مشكالت املوهوبني الطالب لدى

 للعالج ًمتاحا يكون االستشاري أن ورغم. األفضل هو  development النامئي املدخل
 بيئة خلق هو واملستمر األسايس اهلدف فإن – العالجي خلاملد يف كام – املدى قصري
 . املوهوبني للطالب الرتبوي النمو تؤيد أرسية وظروف دراسية
 (Colangelo, 2003): اآلتية املكونات تتضمن سوف نامئية استشارة خطة وأي

 .والعقلية االنفعالية االحتياجات عىل تقوم أنشطة •

 .هبا املرتبطة شكالتوامل املوهبة عىل مطلعني استشاريون •

 خدمات بجانب املعلمني واستشارات واألرسية الفردية االستشارات من قوي مكون •
 .عالجية

 .خدمتهم يتم الذين والطالب واملدراء والوالدين املعلمني من ومشاركة مدخالت •
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Counseling Roles for Administrators Teachers, Counselors and Parents 

 واملعلمني املدراء من لكل واملسؤوليات املحددة االستشارة أدوار بعض يأيت فيام  
 :(Landrum, 1987) والوالدين واالستشاريني

 Administrators:  
 .ذلك يعنيه الذي وما املوهوبون هم ما يتعلمون •
 إذا طريقة بأفضل عالجها يمكن املوهوبني طالبال ومشكالت حاجات أن يدركون •

 . العملية لتنسيق والوقت املسؤولية متخصصني أفراد إعطاء تم
 .ًمالئام ًتدريبا نالوا اآلخرين واملوظفني املعلمني أن يتأكدون •
 . الطالب مع العاملني من وغريهم واملرشدين املعلمني بني التعاونية اجلهود ينسقون •
 .االستشارة بتقديم املتعلقة القضايا يتضمن املوهوبني، تربية عن ًرسيامد ًتدريبا يوفرون •
 .القدرة تنمية أو واملتفوقني املوهوبني عمل فريق ألعضاء املنتظمة باللقاءات يسمحون •
 . املوهوبني الطالب أمام الرتبوية اخليارات يعرفون •
 .املهتم العمل لفريق ويستجيبون ينصتون •
 .الربنامج لتمويل  موجودة مالئمة ميزانيات هناك أن يضمنون •
 .للربنامج مناسبة تيسريات يوفرون •

 مستشار مع واحد إىل واحد حوارات بأن الرتبويني) Roseberry) 2002 وتذكر  
 للطلبة املناسبة االستشارة توفري يف رضورية وبكنها وقت تأخذ نفيس عامل أو املدرسة
 .املوهوبني
Teachers will 

 .واملتفوقني املوهوبني للطالب نينصتو •
 طوال موهوبني يكونوا أن منهم يتوقعون وال الطالب وحدود قدرات يعرفون •

 .كلها املواد يف الوقت
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 .بالسجالت األخرى واملعلومات االختبار بيانات لفهم ًجهدا يبذلون •
 .ًعقليا الطالب يتحدون •
 .للطالب الشخصية االهتاممات وحيفزون يدعمون •
 .املهنية باملعومات بالطال يزودون •
 .اإلرشاد / االستشارة عمل فريق أعضاء مع الطالب عن معلوماهتم يشاركون •
 .باملجتمع الناصحني واملعلم باملصادر قائمة يضعون •

Counselors wills 
 .الطلبة إىل ينصتون •
 .االستشارة إىل الطالب يوجهون •
 .الشخصية تربية – بناءةال بالقيم ًتعهدا تكوين يف األطفال يساعدون •
 .اإلرشاد بمكتب مبارشة اتصاالت بعمل الطالب لقيام يرتبون •
 .ومجاعية فردية مؤمترات يوفرون •
 املعلومات أو بالكتاب العالج ًمثال – مالئمة ًمصادرا إجياد يف الطالب يساعدون •

 .املهنية أو الرتبوية
 .الرضورة عند اخلاصة اخلدمات موضع حيددون •
 .نفسه اليشء فعل يف املعلمني ويساعدون الدراسة حجرة داخل إثراء أنشطة ينفذون •
 .واملهنية التعليمية باملساعي يتعلق فيام الطالب اهتاممات يستكشفون •
 ."متفردين أشخاص" أهنم عىل فرادى الطالب عن معلومات جيمعون •
 بللطال أفضل مدريس مناخ إلنشاء العمل فريق وباقي واملدراء املعلمني مع يعملون •

 .واملتفوقني املوهوبني
 . للوالدين استشارات يقدمون •
 .الكيل اإلرشاد / االستشارة برنامج ينسقون •
 .اإلرشاد لربنامج الضعف ونقاط القوة نقاط يقيمون •
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Parents will 
 .الطالب إىل ينصتون •
 .املدرسة مع املفتوح التواصل عىل يبقون •
 .التعليمية العملية يف يشرتكون •
 . اآلباء تأييد جمموعات لونيشك •
 .الوقت إدارة تعلم يف الطفل يساعدون •
 .حكيمة قرار اختاذ عملية يف طفلهم يرشدون •
 .اإلبداعي للتفكري بوقت يسمحون •
 .القراءة يشجعون •
 .املالئمة الفراغ وقت وأنشطة املخاطرة خوض ينمذجون •
 .بالعمر يرتبط ًسلوكا يتوقعون •
 .الطفل اهتاممات يؤيدون •
 .حيققاها مل التي الوالدين طموحات الطفل ينجز أن عونيتوق ال •

 

Counseling Activities for Teachers and Counselors 
 يمكن وأنشطة ًحتديدا أكثر تدخل اسرتاتيجيات من عينة هي يأيت ما سبق، ما إلكامل  
 "األكاديمية" و "االجتامعية الشخصية" املجاالت يف واالستشاريني املعلمني طريق عن تنفيذها

 .(Landrum, 1987) "املهنية" و
 بالذات الوعي رفع يف االجتامعية - الشخصية األهداف حتقق االسرتاتيجيات تلك  
 : الذات وحتقيق الذات وحتسني الذات، اكتشاف نحو والعمل قوية ذات مفاهيم وتنمية

 ولتزويد املوهوبني الرفاق من جمتمع خللق واجلمعي اإلرشاد أسلوب استخدام •
 .والقضايا املشكالت ملناقشة بفرصة املوهوبني الطالب

 .املشكالت فهم يف كمساعدة الدور ولعب املحاكاة أنشطة استخدام •
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 .بالذات الوعي لرفع الشخصية والكتابة امللخصات بقراءة العالج استخدام •

 .واحلاسب موالعلو احلساب يف مقررات ألخذ الفتيات شجع •

 ،املذاكرة عادات حتسني مثل األكاديمية األهداف نحو موجهة التالية واالسرتاتيجيات  
 :ًذاتيا املوجه والتعلم املشكلة، وحل

 االختبار، وخوض واحلفظ، والنقد، والتلخيص، املالحظات، أخذ يف دروس أعط •
 .للمتعة والقراءة

 وتوضيح حتليل ًمثال شكلة،امل حل مهارات وتنمية ممارسة فيها يتم أنشطة ضع •
 مسارات وختطيط احلل، اسرتاتيجيات صياغة احلل، متطلبات توضيح املشكالت،

 .للعمل

 .اإلنرتنت ومصادر املكتبة استخدام مثل املستقلة، والتعلم البحث مهارات نمو عزز •

 بلوم مهارات مثل – املستوى عالية التفكري مهارات لتحسني االستقصاء استخدام •
 بالقضايا ترتبط التي تلك مثل؛  وغريها والتقييم، والرتكيب والتحليل لتطبيقا) 1974(

 .االجتامعية

 اخللفيات ذوي الطالب وخاصة والقراءة، والعلوم واملوسيقى للفن األطفال عرض •
 .املحرومة

 .الطالب لدى الطبيعية االهتامم ملجاالت ًومؤيدا ًمنتبها من •

 .املجتمع مشاهري من أشخاص استضافة افيه ويتم اآلحاد أيام سيمنارات اعقد •
 :املهنية األهداف حتقق أن يمكن اآلتية االسرتاتيجيات

 .ملصقات اعمل مهنية، ألشخاص ًصورا خذ •

 .عنهم للفصل تقارير وحيرضون خمتلفة مهن يف ًأشخاصا يقابلون الطالب اجعل •

 ."العمل يف يوم" يف اآلباء بمجلس أعضاء صاحب •

 .املهنية حياهتم ناقش ،املشاهري ميالد أعياد يف •

 .ناصحني كمعلمني املجتمع وأعضاء اآلباء استخدم •
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 .اجلامعات بزيارة قم •

 االلتحاق عمل بفريق اتصل (الطالب مع اجلامعة استامرة ملء إجراءات راجع •
 ). للمعلومات باجلامعة

 املهنية وحياهتم تعليمهم ليناقشوا الدراسة حجرة إىل يعودون خترجوا من اجعل •
 .هبا املرتبطة والتحديات كالتواملش
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  السادس الفصل

 
 

 للطلبة اإلرشادية الربامج تتناوهلا التي املوضوعات أو املجاالت تنوع من الرغم عىل
 ينبغي التي الرئيسة القضايا من حمدود عدد يف حرصها يمكن أنه إال واملتفوقني، املوهوبني
 :ييل ما القضايا هذه وأهم .واملهنية واالنفعالية املعرفية اجلوانب يف عليها الرتكيز

Self-Concept 

 تفسري يف الوسيط بدور تقوم التي املعرفية األبنية من ٌنظام بأنه الذات مفهوم يعرف
 ًصادرة أم له ًموجهة أكانت سواء هلا االستجابة ويف بالفرد املتعلقة والسلوكيات األحداث

 أبرز من الذات مفهوم ويعد .هلا وتقييمه لذاته الفرد إدراك من كال املفهوم ويتضمن .عنه
 معظم أن غري واملتفوقني، املوهوبني الطلبة إرشاد جمال يف والدراسة البحث موضوعات

 ومع .االجتامعي الذات ومفهوم األكاديمي الذات مفهوم حول تركزت الدراسات هذه
 األمر يتعلق عندما متناقضة تبدو أهنا إال األكاديمي الذات مفهوم حول تتفق ائجالنت أن

 املوهوبني الطلبة بعض فإن الدراسات، نتائج عن النظر وبغض .االجتامعي الذات بمفهوم
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 يكون أن وإما ًسلبيا يكون أن إما لذاهتم تقديرهم ألن لإلرشاد حيتاجون واملتفوقني
 .ًوحائرا ًمتذبذبا

 الدراسات تشري حيث موهبتهم، نحو الطلبة هؤالء اجتاهات الذات بمفهوم ويرتبط
 ومعلميهم رفاقهم ولكن ألنفسهم، بإجيابية ينظرون واملتفوقني املوهوبني من األطفال أن إىل

 بإجيابية فينظرون املراهقة سن يف واملتفوقون املوهوبون أما .سلبية بصورة إليهم ينظرون
 معه حيمل ومتفوقني كموهوبني تصنيفهم ولكن الشخيص، موهمون األكاديمية لقدراهتم

 .خاص بوجه الرفاق مع وعالقاهتم االجتامعية لعالقاهتم بالنسبة سلبية ٌآثار
 واملتفوقني املوهوبني الطلبة مساعدة يف فاعلية أكثر اجلمعي اإلرشاد أساليب كانت وربام

 لتبادل ًفرصة يوفر املجموعة دأفرا بني التفاعل ألن اآلخرين، وفهم ذواهتم فهم عىل
 .اآلخرين ونحو الذات نحو االجتاهات وتعديل املشاعر واكتشاف واآلراء اخلربات

Underachievement 
 وبني املدرسية االمتحانات يف األداء بني فجوة أو تناقض بأنه التحصيل تدين يعرف

 الذكاء كاختبارات للطالب، ليةالفع للقدرة االختبارية املؤرشات من مؤرش أي
 بني التناقض أو الفجوة مدى تقييم ويمكن .املقننة التحصيل أو اإلبداع أو واالستعداد

 جهة من Actual Performance الفعيل األداء وبني جهة من Potential الطاقة أو القدرة
 :ييل مما حمكني عىل الطلبة نتائج مقارنة طريق عن أخرى

 مقنن؛ حتصيل واختبار )استعداد اختبار أو( فردي ذكاء اختبار •
 املدريس؛ التحصيل ومعدل )استعداد اختبار أو( فردي ذكاء اختبار •
 الدراسية؛ والواجبات للمهامت اليومي واألداء وتوقعاته املعلم تقدير •

 التقدير واملتفوقني املوهوبني الطلبة حتصيل بتدين ترتبط التي اخلصائص أهم ومن
 مشكالت ملعظم املصدر أو األساس بمثابة يبدو والذي ،Low Self- Esteem للذات املتدين
 ًمرافقة أو عنه ًنامجة تكون قد أخرى سلوكات الذات تقدير بتدين وترتبط .التحصيل تدين
 :السلوكات هذه بني ومن .له
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 يف النجاح أمهية من التقليل طريق عن املهددة األكاديمية للواجبات الدفاعي التجنب •
 للمدرسة، السلطوية األجواء ومهامجة املدرسة، خارج بنشاطات واالنشغال ة،املدرس
 حتقيقها؛ يصعب عليا مثالية أهداف ووضع

 نمط وتطور والنتيجة اجلهد بني العالقة وضوح وعدم الذايت الضبط مستوى تدين •
 للحظ النجاح يعزى كأن واإلخفاق، النجاح حالتي يف األحكام من صحيح غري

 للقدرة؛ فتقارلال واإلخفاق

 االنضباط وعدم الرتكيز، وعدم املهارات، إتقان وعدم رديئة، دراسة عادات ممارسة •
 والبيت؛ املدرسة يف

 جمال يف خرباء يعدون الذين الباحثني بعض قبل من بتعمق الظاهرة هذه درست وقد
 Sylvia رم سلفيا نذكر الباحثني هؤالء مقدمة ويف .واملتفوقني املوهوبني الطلبة إرشاد

Rimm التحصيل تدين ظاهرة تعالج التي والكتب املقاالت من إنتاجها بغزارة تعرف التي 
 1986 عام نرش الذي كتاهبا ذلك أمثلة ومن واملتفوقني، املوهوبني الطلبة بعض لدى

 Underachievement"واملعاجلات األسباب :التحصيل تدين أعراض" بعنوان

Syndrome: Causes and Cures، ويتمور الباحثة لكوكذ Whitmore ًكتابا نرشت التي 
 ,Giftedness, Conflict "التحصيل وتدين الرصاع، املوهبة،" بعنوان 1980 عام ًمعروفا

and underachievement. يعانون الذين واملتفوقني املوهوبني الطلبة عىل الكتاب ويركز 
 .املدريس التحصيل وتدين التعلم يف صعوبات من
 :تشمل التي جوانبها خمتلف من التحصيل تدين ظاهرة الباحثون تناول وقد

 عليه؛ الدالة والسلوكات وأسبابه املفهوم تعريف •
 العالج؛ وأساليب التشخيص أساليب •
 والعرق واجلنس، واملدرسة، العائلة، ومتغريات التحصيل، تدين بني العالقات •

 .والشخصية
 تدين مشكلة تطور يف املدرسة لعبهت الذي املهم الدور نربز أن بمكان األمهية ومن
 ٌسلوك التحصيل تدين أن ذلك واملتفوقني، املوهوبني الطلبة لدى معاجلتها أو التحصيل
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 يتوقع التي املؤسسة هي املدرسة كانت وإذا.واملجتمع واملدرسة األرسة من تعلمه يمكن
 الناحيتني من للطلبة السوي النمو لتحقيق املالئمة الرتبوية الربامج تنظم أن املجتمع منها

 أبناءها لألمة حتفظ التي الرشوط من أدنى ًحدا توفر بأن ٌمطالبة فإهنا واالنفعالية، املعرفية
 .التحصيل متدين عاجزين إىل يتحولوا أن من واملتفوقني املوهوبني
 تدين وتسبب تدعم التي الصفية األجواء )Whitmore, 1980( ويتمور وصفت وقد
 االحرتام قلة :أمهها من عديدة بصفات واملتفوقني املوهوبني ةالطلب لدى التحصيل
 وعدم اجلمود املنافسة، عىل الرتكيز اخلارجي، التعزيز أو التقييم عىل الرتكيز للطالب،
 التحدي وقلة املعلم قبل من املتدنية التوقعات األخطاء، اصطياد يف املبالغة املرونة،
 مناقشة تتم وسوف .إلشغاله املعادة املهامت من املزيد إعطائه طريق عن الطالب لقدرات
 الفصلني يف الطلبة لدى اإلبداع ترعى التي واملدرسة للتفكري املثري الصف متغريات
 املذكورة الصفات أن ًواضحا يبدو ولكن الكتاب، هذا من عرش والثاين عرش احلادي
 .املعلم حول املتمركز الصف يميز ما أهم هي أعاله

 
 عديدة ومهنية دراسية حقول يف النجاح واملتفوقني املوهوبني الطلبة معظم يستطيع

 ما بقدر-  هلم املتاحة الدراسية اخليارات تعدد أن إال .واهتامماهتم قدراهتم تنوع إىل بالنظر
 هناية مع االختيار موقف مواجهة عند اإلحباط من حالة إىل يقود ربام -إجيابية ٌحالة هو

 خيتار أن بد ال واملتفوق املوهوب الطالب أن ذلك خاص، بوجه الثانوية دراسةال مرحلة
 .فيها النجاح يستطيع التي املمكنة اخليارات من ًقائمة يلغي أو وحييد ًواحدا ًمهنيا ًهدفا
 االهتاممات من عريض هلامش ًوحتديدا ًتقييدا يمثل واحد مهني هدف اختيار أن شك وال

 .وامليول
 من %5 أعىل أن )Kerr & Colanglo, 1988( وكوالنجلو كري حثانالبا وجد لقد
 عربوا ACT( American College Testing( األمريكية اجلامعات الختبار تقدموا الذين
 يف للمساعدة حاجتهم من أكثر والرتبوية املهنية أهدافهم حتديد يف للمساعدة حاجتهم عن
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 يتوجهون معظمهم يف كانوا أهنم اهتماختيار حتليل نتائج وأشارت .الشخصية األمور
 يف النظرية والعلوم الرتبية دراسة كانت بينام ما، حد إىل والقانون والطب اهلندسة لدراسة

 يبدو أنه إال االختيار، يف التوجه هلذا علمي ٌتفسري يوجد ال أنه ومع .أولوياهتم سلم أدنى
 .املجتمع يف قةمرمو بمكانة تتمتع التي التقليدية للمهن ميلهم ًواضحا

 بعد العليا دراساهتم ملتابعة خيططون واملتفوقني املوهوبني الطلبة معظم كان وإذا
 أن بد ال فإهنم املدرسة، من يتخرجوا أن قبل حتى األوىل اجلامعية الدرجة عىل حصوهلم
 الستقالليتهم املتوقع التأخري حيث من ذلك عىل ترتتب التي احلياتية األبعاد يفهموا
 خاصة بصورة الزواج قضية تشغل وقد .أرسة وتكوين الزواج يف وأحالمهم صاديةاالقت
 باإلضافة الدراسة، مدة طالت كلام أرسية ًضغوطا يتوقعن الاليت الفتيات تفكري من ًحيزا

 .السن يف تقدمن كلام االختيار فرصة يفقدن قد أهنن إىل
 يتأثر فإنه اجلامعية لدراسةا ملتابعة مرموقة جامعة باختيار يتعلق الذي القرار أما
 الطلبة يبحث أن الطبيعي ومن .واألصدقاء واملدرسة لألرسة املرتفعة التوقعات بمستوى

 ًعادة يصطدمون ولكنهم هبا، لاللتحاق ًسمعة اجلامعات أرقى عن واملتفوقون املوهوبون
 يسول الوطن خارج معروفة جامعات إىل أنظارهم تتوجه عندما خاصة الواقع بمحددات

 من يكون وقد .التكاليف باهظة اجلامعات هذه يف عليهم اإلنفاق أرسهم مقدور يف
 احلسني نور ملؤسسة التابعة اليوبيل مدرسة طلبة ألحد حقيقية واقعة إىل نشري أن املناسب

 جامعات إحدى يف للدراسة بعثة عىل حيصل أن الطالب هلذا فرصة أتيحت لقد عامن، يف
 واالستشارات التفكري يف وقته أخذ أن بعد ولكنه ،1997 عام األمريكية تكساس والية
 من األول الصف ضمن تقع ال اجلامعة أن هو بسيط لسبب للبعثة يتقدم ال أن قرر

 يف الواردة املعلومات حسب )وبريكليل وبرنستون هارفرد مثل( األمريكية اجلامعات
 .األمريكية اجلامعات تصنف التي املنشورات إحدى

 الثانوية امتحان ألوائل )منشورة غري( مسحية ًدراسة املؤلف أجرى الصدد هذا ويف
 امللكية املنحة من بدعم 1987 عام حتى 1968 عام من الفرتة خالل األردن يف العامة
 بعضهم واألديب العلمي الفرعني من وطالبة ًطالبا 821 الدراسة وشملت والتعلم، للثقافة
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 األردن داخل يعملون كانوا اآلخر والبعض جلامعيةا الدراسة مقاعد عىل يزال ال كان
 :ييل ما إىل املهني باالختيار املتعلقة الدراسة نتائج وأشارت وخارجه،

 تغيري يف رغبتهم عن -العاملني من ومعظمهم- الدراسة أفراد من %33 حوايل عرب •
 سوق حلاجة بتجاهلهم منهم %66 أفاد كام .أخرى ٌفرصة هلم أتيحت لو ختصصاهتم

 اجلامعة؛ يف ختصصاهتم اختيار عند العمل
 ألن العمل يف والرضا بالسعادة يشعرون ال أهنم العاملني األوائل من %33 أفاد •

 العاملني من %60 أن ووجد ًكافيا، ًومعنويا ًماديا ًإشباعا هلم حتقق ال عملهم ظروف
 وختصصاهتم؛ مؤهالهتم مع تنسجمً أعامال يامرسون ال

 إليها املشار( وكوالنجلو كر دراسة إليه توصلت ملا ًإضافيا ًدليال متقد النتائج هذا إن
 تكون حتى الرتبوي واإلرشاد املهني لإلرشاد واملتفوقني املوهوبني الطلبة حاجة عىل )ًسابقا

 املرشدين بعض اعتقاد من بالرغم وذلك .ومدروسة سليمة أسس عىل مبنية اختياراهتم
 يف ًأحرارا جيعلهم واملتفوقني املوهوبني الطلبة امأم وتنوعها االختيارات تعدد بأن

 مشكلة يكون قد اخليارات تعدد أن متناسني للمساعدة، حقيقية حاجة دونام اختياراهتم
 .االختيار عملية تعقيد شأهنا من

 

 يف -العاديني أبنائهم مع خرباهتم من مشتقة-  تقليدية ًأنامطا ًعادة الوالدان يامرس
 ًمعرفة الوالدين لدى يكون أن املتوقع من وليس .واملتفوقني املوهوبني أبناءهم مع عاملالت

 فإهنم وبالتايل واحتياجاهتم، ومشكالهتم واملتفوقني املوهوبني األطفال بخصائص وافية
 ًطفال يواجهون عندما املناسبة القرارات اختاذ يف ًوحرية التكيف، يف ًصعوبة جيدون
 وقد العاديني، األطفال مع خرباهتم عىل املبنية توقعاهتم مع تنسجم ال بطريقة يترصف
 ًمتقدما أو Precocious Child نابغة طفلهم يكون عندما الكفاية عدم أو بالعجز يشعرون
 تقديم عىل قدرهتم عدم بسبب عجزهم يكون وقد .العقيل نموه يف عادية غري بدرجة
 اخلربات توفري عىل قدرهتم عدم بسبب أو املوهوب، طفلهم حيتاجه الذي العاطفي الدعم
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 كموهوب األرسة أبناء أحد تصنيف عىل يرتتب وقد .الالزمة العقلية املثريات أو الرتبوية
 واملتفوق، املوهوب الطفل وأشقاء الوالدين بني أو الوالدين بني أو األشقاء بني ٌمشكالت

 .ًمشحونا لألرسة العام اجلو يكون األحيان بعض ويف
 املوهوب لطفلهام الوالدين حماباة األرسة جو توتر إىل تؤدي التي املامرسات مثلةأ ومن
 يف بأشقائه ومقارنته عليه، والثناء مدحه من واإلكثار به، الزائد واالهتامم واملتفوق،

 املامرسات هذه مثل إن .ذلك وغري املنزل يف وترصفاته املدريس لتحصيله اإلشارة معرض
 وبني بينهم والكراهية واحلسد الغرية مشاعر تطوير عىل وتعمل اءاألشق حفيظة تثري قد

 األشقاء بني املحموم التنافس من حالة تطور إىل تؤدي وربام واملتفوق، املوهوب شقيقهم
 أحد تصنيف دقة عىل ًدائام الوالدان يتفق ال أخرى جهة ومن .واالنسجام التكيف وعدم
 تصبح الوالدين بني ًقائام االتفاق يكون ال وعندما .واملتفوقني املوهوبني فئة ضمن أبنائهم
 .طفلهام جتاه وخمتلطة متباينة فعل لردود مهيأة األجواء
 به تقوم أن يمكن الذي الدور يف تتلخص فإهنا واملدرسة األرسة بني العالقة أما
 توجه أن املدرسة من تتوقع األرسة أن ذلك .واملتفوق املوهوب الطفل ملساعدة املدرسة

 العالقة تكون وقد .وغريها املنزلية والواجبات الدراسية املناهج حيث من لطفلها ًهتامماا
 بالرصاعات ًومشحونة ًعاصفة تكون وقد لألمر، متفهمة املدرسة كانت إذا وتعاونية ًودية
 بني العالقة طبيعة وحتدد .األرسة مع وفاق عىل ومعلموها املدرسة إدارة تكون ال عندما

 أن أو املتاحة اإلمكانات حدود يف الطفل موهبة لرعاية يتعاونان سوف كانا إذا ما الطرفني
 .الرعاية مسؤولية بمفردها األرسة تتحمل
 إدارة بني إجيابية عالقات تطوير يف ًفعاال ًدورا يامرس أن يمكن املدريس املرشد إن
 أخرى جهة من نيواملتفوق املوهوبني الطلبة أمور أولياء وبني جهة من ومعلميها املدرسة

 برامج املدرسة لدى أكان وسواء املدرسة، تقدمها التي الربامج طبيعة عن النظر بغض
 عىل الطرفني ومساعدة حدة، عىل طرف كل مع العمل طريق عن وذلك .يكن مل أم خاصة
 تكون عندما املرشد دور أمهية وتزداد .وطلبتهم أبنائهم ملصلحة مثمرة عالقات تطوير
 .واملتفوق املوهوب للطالب األكاديمي بالترسيع قرار ختاذال ٌحاجة هناك
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 .ورعايتهم واملتفوقني املوهوبني تعليم برامج من ًأساسيا ًجزءا اإلرشاد خدمات متثل
 يبقى فإنه Acceleration ًترسيعيا أو Enrichment ًإغنائيا الرتبوي الربنامج كان وسواء
 .ومتكاملة منظمة إرشادية بخدمات تدعيمه يتم مل ما الطلبة احتياجات تلبية عن ًقارصا
 للتعلم دافعيتهم عىل سلبية بصورة - حمالة ال - يؤثر اخلدمات هذه إمهال ألن وذلك

 وعالقاهتم العاطفي، ونموهم لذاهتم، وتقديرهم املستقبلية، وطموحاهتم واإلنجاز،
 اإلرشاد خدمات أن كام .املهنية أو الدراسية واختياراهتم ني،امله ونموهم االجتامعية،
 التي اخلارجي عاملهم حقائق مع التكيف عىل واملتفوقني املوهوبني الطلبة ملساعدة رضورية

 ودوافع قدرات من حيويه بام الداخيل عاملهم مكونات ومع األحيان، بعض يف ًحمبطة تكون
 .واجتاهات وقيم وميول
 

 للطلبة اإلرشاد بخدمات املتعلقة والدراسات للكتابات الوافية املراجعة تظهر 
 من جمموعة فيه تتوافر أن ينبغي والفعال املتكامل اإلرشاد برنامج أن واملتفوقني املوهوبني
 :أمهها من والرشوط املواصفات

 وقد واملتفوقني، املوهوبني بةللطل التطورية احلاجات عىل ًمبنيا الربنامج يكون أن  - أ  
 .الفصل بداية يف احلاجات هذه من نموذج إىل اإلشارة سبقت

 .ًأن يكون الربنامج شامال يغطي جوانب النمو يف املجاالت املعرفية واالنفعالية واملهنية   -ب
 .ًمعا اجلمعي واإلرشاد الفردي اإلرشاد أساليب فيه تستخدم أن  -ج
 الفئة حسب املتوقعة املشكالت يف الوقوع لتحايش ًوقائيا ًابعد الربنامج يتضمن أن  -د

 .ًفعال املوجودة املشكالت مع للتعامل ًعالجيا ًوبعدا العمرية،
 احلالة طبيعة تقرره ما حسب املختلفة وتكتيكاته اإلرشاد أساليب فيه تستخدم أن  - ه

 .املوضوعية واألهداف
 بة املوهوبني واملتفوقني يف املجاالت املعرفيةًأن يكون الربنامج مبنيا عىل خصائص الطل  - و

 .واالنفعالية
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يتضمن الربنامج مادة تعليمية تعرف يف األدب الرتبوي باملنهاج االنفعايل  أن  - ز
Affective األخالقي والنمو الذات، ومفهوم القيادية، الرتبية يشمل الذي. 

 مقاييس ًمثال االختبارية وغري االختبارية التقييم أساليب تطبيقه يف تستخدم أن  -ح
 من يلزم ما مجع يمكن حتى وذلك الشطب، وقوائم والشخصية امليول تقدير

 .املقننة غري املالحظات من موضوعية أكثر بطرق املعلومات
 

 النمو عىل مساعدهتم إىل واملتفوقني املوهوبني للطلبة املعدة اإلرشاد برامج هتدف
 مساعدة إىل باإلضافة واملهنية، واملعرفية االنفعالية املجاالت يف اإلجيايب والتكيف السوي
 وتلبية معهم التعامل يف فعالة أساليب وتطوير خصائصهم فهم عىل واملعلمني الوالدين

 :ييل ما فتشمل اإلرشاد لربنامج التفصيلية األهداف أما .احتياجاهتم
 بعنارص واالعرتاف الذات وتقبل وإجيابية، واقعية أكثر ليكون الذات مفهوم تطوير  - أ  

 .الذايت الضبط مستوى وتطوير تطويرها، عىل والعمل الذاتية والقوة الضعف
 .اآلخرين مع االتصال مهارات وتطوير اإلنسانية العالقات مفهوم تطوير   -ب
 بداعيواإل الناقد والتفكري القرار واختاذ واملشكالت الرصاعات حل مهارات تنمية  -ج

 .والتوتر القلق خفض وأساليب
 .االجتامعية باملسؤولية واحلس القيادية املهارات تنمية  -د
 .تقبل األخطاء كخربات تعلمية، وحتمل املسؤولية يف السعي نحو التميز وليس الكامل  - ه
 .سليمة ومهنية دراسية قرارات اختاذ يف واملساعدة املهني النضج مستوى تنمية  - و
 .األكاديمي وغري األكاديمي واإلنجاز املدريس التحصيل مستوى حتسني  - ز
 عنهم الكشف وأساليب واملتفوقني املوهوبني الطلبة بخصائص املعلمني توعية  -ح

 .مشكالهتم وحل
 وغريهم والطلبة والوالدين للمعلمني موجهة نرشات وطباعة إرشادية مواد تطوير  -ط

 .عنها والدفاع واملتفوقني املوهوبني الطلبة تعليم برامج أهداف لرشح
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 التعامل وكيفية واحتياجاهتم واملتفوقني املوهوبني الطلبة بخصائص الوالدين توعية  -ي
 حميط يف ورفاقهم )وجدوا إن( أشقائهم مع التكيف عىل ومساعدهتم مشكالهتم مع

 .األرسة
 

 يمكن عنارص عدة من واملتفوقني هوبنياملو للطلبة املتوازن اإلرشاد برنامج يتكون
 ولكن واملهني، واملعريف االنفعايل النمو جماالت تغطي رئيسة جمموعات ثالث يف تصنيفها
 ضوء يف املرشد قبل من يتقرر قد غريها دون العنارص هذه من جمموعة عىل الرتكيز

 يركز أن ًمثال املتوقع من وليس .العمرية فئتهم أو الدرايس ومستواهم الطلبة احتياجات
 املتصلة اإلرشادية العنارص جمموعة عىل األساسية أو االبتدائية الدراسية مرحلة يف املرشد
 قائمة احلاجة تظل فقد املعريف والنمو االنفعايل النمو جمايل يف أما .املهني واالختيار بالنمو
 باملرحلتني ًمرورا األطفال رياض مرحلة من ًبدءا بعضها أو العنارص معظم مع للتعامل
 وقد الثانوية، باملرحلة ًوانتهاء العربية الدول بعض يف األساسية أو واملتوسطة االبتدائية

 اإلرشاد أو الفردي باإلرشاد األمر يتعلق عندما أكثر أو عنرص عىل الرتكيز احلاجة تفرض
 .الوقائي

 من لجما كل يف اإلرشادية العنارص بأهم مقرتحة قوائم 6-1 رقم اجلدول يتضمن
 املوهبة نفس علم يف املتخصصة املراجع معظم عليها تتفق التي األساسية النمو جماالت
 اإلرشاد برامج عنارص بعض أن مالحظة جيب ولكن واملتفوقني، املوهوبني الطلبة وتربية
 معظم يف عامة مشكلة تعد ال ألهنا أدناه القوائم يف توضع مل الغربية الدول بعض يف املهمة
 .اجلنسية واالنحرافات املخدرات بتعاطي يتعلق ما العنارص هذه أمثلة ومن عربيةال الدول
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(1-6) 
 

 املهني املجال املعريف املجال االنفعايل املجال 
 الذات؛ فهم •
 والتفوق؛ املوهبة معنى •
 ن؛املتواز غري النمو •
 الرفاق؛ مع العالقات •
ــــــعوبات • ــــــتعلم ص  ال

 ؛)وجدت إن( واإلعاقات
 االتصال؛ مهارات •
 االمتحان؛ من اخلوف •
 مــــن واخلــــوف القلــــق •

 اإلخفاق؛
ــــرصاعات • ــــة ال  الداخلي

 واخلارجية؛
 اآلخرين؛ توقعات •
 واآلخرين؛ الذات جلد •
 واالجتاهات؛ القيم •
 للكامل؛ النزعة •
 القيادية؛ •
 التفاوض؛ مهارات •
 تامعية؛االج املسؤولية •
 باألرسة؛ املدرسة عالقات •
 الزائدة؛ احلساسية •

 التحصيل؛ تدين •
 الدراسة؛ عادات •
 الوقت؛ تنظيم •
ـــــــــارات •  إدارة مه

 االمتحان؛
 املشكلة؛ حل مهارات •
 التفكــــري مهــــارات •

 الناقد؛
ـــدوة أو التلمـــذة •  الق

 األكاديمية؛

 املهني؛ االستكشاف •
 وتصنيفها؛ املهن حتليل •
 املهنية؛ املعلومات مصادر •
 العمل؛ سوق هاتاجتا •
 واالهتاممـات امليول كشف •

 املهنية؛
 للجامعات؛ القبول اختبار •
 االلتحـــــاق إجـــــراءات •

 باجلامعات؛
ـــارات • ـــرار اختـــاذ مه  الق

 املهني؛
ــار • ــواد اختي ــسارات امل  وامل

 الدراسية؛
ـــارص • ـــسري عن ـــة ال  الذاتي

 وتصميمها؛
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  السابع الفصل

 

 
 أهنم إال ًعموما، واملتفوقني املوهوبني الطلبة بني مشرتكة خصائص وجود من بالرغم

 .لألذهان يتبادر قد كام ًمتجانسا ًجمتمعا يعدون ال والرتبوية إلرشاديةا النظر وجهة من
 املوهوبني الطلبة بني الفردية الفروق فإن للمقارنة، ًأساسا املوهبة مستويات أخذت وإذا

 وهلذا .العاديني الطلبة وبني بينهم الفردية الفروق من أقل تكون ال قد أنفسهم واملتفوقني
 للطالب ًآمنا ًمناخا هتيئ التي الفردي اإلرشاد أساليب استخدام نع غنى ال وغريه السبب
 معاجلتها يمكن املشكالت من ًعددا إن كام .مشكالته عن ويكشف مشاعره عن يعرب كي

 الفردية األساليب استخدام ويفضل الفردي، اإلرشاد طريق عن فاعلية أكثر بصورة
 بني ومن .والسلوكي لعاطفيا االضطراب حاالت يف ًعالجيا اإلرشاد يكون عندما

 :ييل ما نذكر ًفرديا ًإرشادا تتطلب التي احلاالت حتديد عىل تساعد التي املؤرشات
 الرفاق؛ مع املحمومة املنافسة •
 االنطوائية؛ أو االجتامعية العزلة •
 األرسة؛ داخل العالقات اختالل •
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 ب؛الغض حالة يف النفس عن التعبري أو الغضب عند الضبط عىل القدرة عدم •
 املستمر؛ امللل أو االكتئاب •
 املزمن؛ التحصيل تدين •
 األصدقاء؛ أو األقارب أو األرسة من عزيز لوفاة الصدمة •
 والعاطفي؛ السلوكي االنحراف •
 :فتضم الفردي اإلرشاد أساليب أما

 

 ذات املشكالت مع التعامل يف فاعلية وأكثرها اإلرشاد أساليب أهم من املقابلة تعد
 املرشدة، أو املرشد قبل من ًمبارشا ًواهتامما ًمركزا ًتدخال تتطلب التي الشخيص الطابع
 من ًعددا )Silvermen, 1993( سيلفرمان واملتفوقني املوهوبني الطلبة إرشاد خبرية وتقدم

 املقابلة جلسة إدارة يف ملساعدهتم املرشدين املعلمني أو للمرشدين املوجهة االقرتاحات
 :ييل ما االقرتاحات هذه وتضم ،اإلرشادية

 السؤال ألن مشاعرها، عن التعبري عىل املسرتشدة يشجع مفتوح بسؤال املقابلة ابدأ •
 الغرض؛ هذا خيدم ال "ال" أو "نعم" ب جياب الذي

 اهتاممك؛ إلظهار الرأس وحركة الوجه إشارات واستخدم باهتامم، استمع •
 األسئلة مثل املشكلة، حول لوماتاملع من مزيد عىل للحصول سابرة أسئلة ّوجهي •

 "ملاذا؟"و "كيف؟" ب تبدأ التي
 املشكلة؛ أو للموضوع فهمك من للتأكد املسرتشدة أوردهتا التي املعلومات صياغة دأع •
 خالل من تتعدل أو تتغري أن يمكن التي عواطفه عن التعبري عىل املسرتشد شجع •

 "اآلن؟ عرتش بامذا" :مثل أسئلة بتوجيه وذلك اإلرشاد، عملية
 خلرباته؛ املشاهبة الشخصية خرباتك بعض املسرتشد شاطر •
 وتغيري الذاتية قواه استخدام عىل وشجعيه املسرتشد لدى القوة عنارص عىل أكد •

 هلا؛ املؤذية أو املحبطة وسلوكاته معتقداته
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 جوانب مجيع استجالء من متكنيه حتى مواقفه تتبنى أن دون املسرتشد مشاعر دعم •
 املشكلة؛ وأ املوضوع

 املشكلة؛ أو املوقف يف اإلجيابية العنارص اكتشاف حاول •
 جوانبها؛ مجيع عىل والتعرف مشكلته توضيح عىل املسرتشد ساعد •
 األولوية؛ حسب حلها جيب التي القضايا وترتيب املشكلة حتليل عىل املسرتشد ساعد •
 الوضع؛ يتحسن حتى تغيريه جيب الذي ما حتديد عىل املسرتشد ساعد •
 خرباتك؛ واقع من جديدة نظر بوجهات املسرتشد ودز •
 املشكلة؛ حول األساسية االفرتاضات بعض فحص عىل املسرتشد ساعد •
 املشكلة؛ حيثيات يف التناقضات أو الفجوات إىل املسرتشد نظر لفتا •
 املمكنة؛ احللول بعض يف والتفكري مرحلية أهداف حتديد عىل املسرتشد ساعد •
 اخليارات؛ أفضل واستكشاف وحلول أفكار يدتول عىل املسرتشد ساعد •
 تغيريه؛ حياول أن قبل معينة فرتة خالل ومالحظته سلوكه رصد إىل املسرتشد ّوجه •
 التغيري؛ عملية خالل الراجعة والتغذية بالدعم املسرتشد زود •
  تعاجلها؛ أن من أكرب املشكلة أن وجدت إذا املناسبة للجهة املسرتشد ّحول •

 

 عن الكشف عىل املسرتشد لتشجيع بعدها أو املقابلة قبل التعبريية الكتابة تستخدم
 املوهوبني الطلبة يكلف أن املرشد ويستطيع .عام بوجه ومشكالته قلقة وعوامل مشاعره

 وأكره؟ أحب ما أكون؟ أن أريد ماذا أنا؟ من" :مثل موضوعات حول بالكتابة واملتفوقني
 مشكالهتم عىل التعرف من يتمكن حتى وذلك "املدرسة؟ يف يضايقني الذي ما !أحالمي

 حيصل التي املعلومات أن كام .اجلمعية اإلرشادية خططه يبنى أن قبل وميوهلم واجتاهاهتم
 ملقابالته التحضري يف له مهمة مادة تشكل الكتابات هلذه مراجعته من املرشد عليها

 هناية بعد الفردية املشكالت معاجلة يف حتقق لذيا التقدم تقييم ويف الفردية، اإلرشادية
 .بدايتها من فرتة بعد أو اإلرشاد عملية
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 ًأيضا يشمل بل اإلبداعية، أو املقالية الكتابة عىل اإلرشادي الكتايب التعبري يقترص وال
 وسائل من وغريها الرمزية احلائط وتعليقات احلر والرسم الكاريكاتري طريق عن التعبري
 املستوى أو العمرية للفئة املناسب األسلوب يستخدم أن املرشد وعىل .املكتوب التعبري

 األسلوب يكون قد ألنه اإلرشادية خطته من كجزء واملتفوقني املوهوبني للطلبة الدرايس
 التي الكامنة اجلمعية أو الفردية املشكالت بعض عن الكشف من يمكنه الذي الوحيد
 .آلخر أو لسبب أخرى بأساليب عنها التعبري عن حيجمون أو عنها التعبري يف الطلبة يرتدد
Mentorship 

 علم طالب بني مهني أو أكاديمي طابع ذات مرحلية عالقة بأهنا التلمذة تعرف
 ختصصه، أو عمله جمال يف واحلكمة والتميز باخلربة له مشهود ناصح معلم وبني وخربة
 قدراته استخدام طريق عن املهني مستقبله استرشاف عىل املتعلم مساعدة هبدف وذلك

 .الناصح املعلم قبل من حثيثة ومتابعة مبارش بتوجيه ممكن حد أقىص إىل وتطويرها
 األقدمني علوم لنقل استخدمت التي املامرسات أقدم من التلمذة مفهوم ويعد
 ًمثال سقراط أن اليونانية احلضارة من ونعرف .والتابعني الشابة األجيال إىل ومعارفهم

 معلام كان أرسطو وأن ألرسطو، معلام كان بدوره وأفالطون ألفالطون، معلام كان
 الوسيلة كانت التلمذة ظاهرة أن نعرف فإننا اإلسالمية، احلضارة يف أما .األكرب لإلسكندر
 وغريها واللغة والفقه واحلديث الكريم القرآن علوم لتلقي -اإلسالم فجر منذ - األمثل
 .العصور مر عىل العلامء وبقية وأتباعهم التابعني بعدهم ومن ،  اهللا رسول حابةص من
 أصحابه عن يأخذوه حتى طويلة مسافات سبيله يف يرحتلون العلم عن الباحثون كان وقد
 شيخه يد عىل تتلمذ قد البخاري اإلمام أن نجد ًمثال احلديث علامء ومن .منابعه ومن
 مسلم، لإلمام ًمعلام البخاري اإلمام وكان ،"راهويه ابن" ب املشهور إبراهيم بن اسحق
 .مالك بن أنس اإلمام يد عىل البرصي احلسن تتلمذ كام

 .للمتعلم والصديق والنموذج واملرشد الناصح بدور التلمذة برنامج يف املعلم ويقوم
 برنامج يمتنظ تم وإذا .االهتامم جمال يف للمتعلم األول الطراز من خربة له املعلم ويقدم
 :الثالث اإلرشاد جماالت تشمل ًأهدافا حيقق أن يمكن فإنه مدروسة بصورة التلمذة
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 يمكن التي الفوائد وهاينسيل إدلند الباحثان خلص وقد .واملهنية واملعرفية االنفعالية
 النحو عىل واملتفوقني املوهوبني وتعليم تربية برامج يف التلمذة أسلوب باستخدام حتقيقها

 :التايل
 املهني؛ التخطيط يف املتعلم تساعد •
 املدرسية؛ الكتب من التعلم إطار خارج مهارته وتصقل املتعلم معارف من تزيد •
 املتعلم؛ لدى املهنة وآداب األخالقية املعايري تطوير عىل تعمل •
 اإلبداع؛ مهارات تقوي •
 بالنفس؛ الثقة وتبني الذات تقدير تعزز •
 واالختصاص؛ اخلربة ذوي وبني املتعلم بني ومثمرة ةمتين صداقة عالقة إقامة عىل تساعد •

 واإلرشاد املهني اإلرشاد يف التلمذة أسلوب باستخدام الباحثني من عدد وينصح
 الذين أو املحرومة الفئات من واملتفوقني املوهوبني الطلبة ملصلحة وخاصة األكاديمي

 تتلمذ بأن ينصح كام .نيمع بحثي أو درايس جمال يف املتقدم للتعلم قوية دافعية لدهيم
 وقد .العلمية احلقول يف ًوخاصة عملهن جماالت يف متميزات نساء أيدي عىل الفتيات
 من للطلبة النفيس واإلرشاد األكاديمي الترسيع ألغراض التلمذة برامج املرشد ينظم

 جخار باملعلم الطالب لقاءات تنظم أن ويمكن .فوق فام العليا االبتدائية املرحلة مستوى
 أولياء بني من يكون أن يمكن كام .والصيفية املدرسية العطل وأثناء املدريس الدوام أوقات
 إرشاك ينبغي حال أي وعىل .الطلبة لبعض اخلبري املعلم بدور القيام يستطيع من الطلبة أمور
 ).Silverman, 1993( وتنفيذها التلمذة برامج ختطيط عند موافقتهم وأخذ األمور أولياء

 

 وحول والتفوق، املوهبة معنى حول توعية إىل واألمهات واآلباء املعلمون حيتاج 
 يواجهوها، أن يمكن التي املشكالت ونوعية واملتفوقني، املوهوبني الطلبة خصائص أهم

 التكيف عىل وأبنائهم طلبتهم ملساعدة استخدامها يمكن التي الرتبوية األساليب وأفضل
 ًعملية ًوسيلة اإلرشادية النرشات وتعد .واملجتمع واملنزل املدرسة يف الواقع حمددات مع

 عىل والوالدين املعلمني ملساعدة واجلمعي الفردي اإلرشاد عمليات يف استخدامها يمكن
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 يف بمتخصصني االستعانة ويمكن .ناجعة بصورة وأبنائهم طلبتهم مشكالت مع التعامل
 أحد منها نرشة كل تغطي مبسطة إرشادية نرشات إلعداد املتفوقنيو املوهوبني تعليم جمال

 :املثال سبيل عىل التالية املوضوعات
 واملتفوقني؛ املوهوبني الطلبة خصائص •
 واملتفوقني؛ املوهوبني الطلبة مشكالت •
 واملتفوقني؛ املوهوبني الطلبة عن الكشف أساليب •
 واملتفوقني؛ املوهوبني ةالطلب رعاية يف واألرسة املدرسة بني العالقة دور •
 واملتفوق؟ املوهوب الطالب عند والقلق التوتر لتخفيف تفعل ماذا •
 والتفوق؛ املوهبة معنى •

 تتناول ًمبارشة واملتفوقني املوهوبني للطلبة موجهة إرشادية نرشات إعداد يمكن كام 
 :املوضوعات هذه أمثلة ومن .منهم ًكبرية ًجمموعة هتم مشرتكة موضوعات

 الوطنية؛ اجلامعات يف الدراسية لتخصصاتا دليل •
 املستقبلية؛ املهن دليل •
 األجنبية؛ باجلامعات االلتحاق وإجراءات رشوط •
 االمتحان؛ وإدارة الوقت إدارة •
 املشكلة؛ وحل القرار اختاذ مهارات •

 أو ملعلميهم أو واملتفوقني املوهوبني للطلبة موجهة املنشورات كانت وسواء 
 الغامضة، الفنية التعبريات استخدام عن وتبتعد بإتقان، معدة تكون أن جيب فإهنا لوالدهيم،

 الدراسات وأحدث املراجع أفضل إىل تستند وأن املناسب الوقت يف متوافرة تكون وأن
 .واملعلومات

 
 تعديل يف فاعلية أكثر جتعلها ربام فريدة بخصائص اجلمعي اإلرشاد أساليب تتميز
 وتقديرها الذات وفهم االجتامعية االتصال مهارات وتنمية االجتاهات وتطوير السلوك
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 ومواقفهم املجموعة أفراد خربات عىل يركز اجلمعي اإلرشاد ألن اجلامعة، إطار ضمن
 استجرار عىل املرشد من أقدر هو من املجموعة يف يكون وقد .املطروحة القضية إزاء

 اخلربات، تبادل عىل يساعدهم املجموعة أفراد بني علالتفا أن كام .واإلقناع االستجابات
 أساليب وتستخدم .الشخصية واالجتاهات املشاعر واختبار اآلخرين، مشاعر واستكشاف
 احلاجات عىل املبنية الوقائي اإلرشاد قضايا معاجلة يف خاصة بصورة اجلمعي اإلرشاد
 واملعريف االنفعايل النمو عنارص ضبع مع التعامل ويف املهني، اإلرشاد ويف للطلبة، املتوقعة
 .للطلبة

 املنهاج تطبيق يف اجلمعي اإلرشاد أساليب استخدام أمهية إىل هنا اإلشارة وجتدر
 املوهوبني الطلبة تعليم برامج عليه تشتمل أن ينبغي الذي Affective Curriculum االنفعايل
 يف تعنى العادية املدرسة مجبرا ألن وذلك منها، اإلغنائية الربامج والسيام واملتفوقني
 فاعل بدور يقوم أن املرشد ويستطيع .االنفعالية اجلوانب وهتمل املعرفية باجلوانب الغالب

 إحداث إىل هيدف اإلرشاد كان وإذا .به العام االهتامم غياب يف االنفعايل املنهاج تقديم يف
 الرتبية فإن نفسهم،أ ومع املجتمع مع التكيف عىل الطلبة قدرات يف إجيابية تغيريات
 االهتامم ينعكس أن الطبيعي ومن .وباآلخرين بالذات الوعي زيادة إىل هتدف االنفعالية
 بتطوير املتعلقة القضايا يف لإلرشاد احلاجة تقليل حيث من إجيابية بصورة االنفعالية بالرتبية
 املناسب من يكون وقد .للطلبة األخالقي والنمو االجتامعية واملهارات الذات مفهوم
 من Taxonomy of Affective Objectives االنفعالية األهداف تصنيف إىل الرجوع
 .اإلرشاد برنامج ضمن االنفعالية النشاطات تنظيم أجل

 اإلرشادي الربنامج عنارص لتنفيذ التالية اجلمعي اإلرشاد أساليب استخدام ونقرتح 
 :واملتفوقني املوهوبني للطلبة
 

 واالنفعايل، واملهني األكاديمي اإلرشاد برامج تنفيذ يف األسلوب هذا يستخدم 
 .البحث موضوع يف ويركزه وحيفزه النقاش ينظم الذي املجموعة قائد بدور املرشد ويقوم
 هبا يلتزم للنقاش مرنة قواعد املرشد يؤسس أن بد ال ًناجحا األسلوب هذا يكون وحتى
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 ويقوم .للمشاركة اجلميع وتدفع املوضوع تغني التي املفتوحة األسئلة يعزز وأن الطلبة،
 حوله النقاش وإثارة وعرضه البحث ملوضوع التحضري يف األسايس بالدور الطلبة

 .املرشد بمساعدة
 جوانب خمتلف تنمية يف فعالة إدارة املنتظمة واللقاءات الندوات تكون أن ويمكن
 ،واآلخر احلني بني أو لقاء كل يف ومثرية جديدة متغريات الإدخ طريق عن للطلبة الشخصية

 فنية، أرشطة وعرض املختلفة، املهن من متحدثني ضيوف دعوة املتغريات هذه بني ومن
 وعرض استفتاءات، وإجراء مهمة، موضوعات حول مناظرات وتنظيم أدوار، ومتثيل

 دعوة يمكن كام .إلنساينا العمل ميادين شتى يف وعظامء ملشاهري ذاتية لسري ملخصات
 خرباهتم بعض الطلبة ومشاطرة واللقاءات الندوات بعض يف للمشاركة واألمهات اآلباء
 .اللقاء أو الندوة بموضوع العالقة ذات

 

 مفهوم وتنمية الطالب شخصية من االجتامعي اجلانب لتنمية األسلوب هذا يستخدم
 خدمة يف التطوعية األعامل وتوفر .املجتمع نحو باملسؤولية اإلحساس تطويرو الذات

 مع يتعاملوا كي واملتفوقني املوهوبني للطلبة ًفرصة العامة واملرافق االجتامعية املؤسسات
 .الواقع هذا حمددات مواجهة يف واجتاهات وقيم مهارات من لدهيم ما وخيتربوا الواقع
 غري وتوقعاهتم للكامل ونزعتهم املفرطة حساسيتهم ضعت أن األعامل هذه شأن ومن

 التطوعي العمل خربة تكون وربام .وسلبياته إجيابياته بكل الواقع حمكات عىل العملية
 املعتقدات من لكثري واملراجعة النظر إعادة عملية يف أوىل خطوة بمثابة املدرسة خارج

 .واملدرسة املنزل تخربا ضوء يف تطويرها تم التي واالجتاهات واملفاهيم
 الدوام ساعات خالل االجتامعية التطوعية لألعامل برنامج تنظيم صعوبة إىل وبالنظر

 االجتامعية املؤسسات مع الالزمة االتصاالت بإجراء املرشد يقوم أن يفضل املدريس،
 خالل أو العام مدار عىل األسبوع هناية عطلة يف واحد ليوم التطوعية النشاطات لتنظيم
 املؤسسات أما .متصلني أسبوعني أو أسبوع ملدة الصيفية والعطل املدرسية جازاتاإل

 األطفال ومؤسسات املسنني وبيوت العامة املستشفيات فتشمل النشاطات هبذه املستهدفة
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 احلكومية واملؤسسات األثرية واملواقع العامة املتنزهات أو واحلدائق واملعوقني األيتام
 واالتصاالت املدنية واألحوال والصحية االجتامعية ايةالرع كمؤسسات اخلدماتية
 .وغريها واملحاكم

 املجتمع خدمة نشاطات يف واألمهات اآلباء يشارك أن يفضل بالقدوة التعلم وألمهية
 بالتعاون النشاطات هذه مثل يبدأوا أن يمكن واألمهات اآلباء إن بل التطوعية، واألعامل

 مجيع بني والتنظيم التنسيق بمهامت املرشد يقوم أن عىل وإدارهتا املدرسة معلمي مع
 ثم ذاهتا املدرسة مباين من البدايات كانت لو بأس وال .بالنشاطات العالقة ذات األطراف

  .القرية أو املدينة يف أبعد مناطق إىل ًوأخريا املنطقة، أو احلي ملؤسسات االنتقال يتم
 

 ًعادة ويرتبط وانفعالية، ومعرفية شخصية خصائص يتضمن مركب ٌمفهوم القيادة
 كام والتفوق املوهبة أشكال أحد هي والقيادية .واملتفوقني املوهوبني الطلبة وتعليم برتبية
 املوهبة مفهوم وسعت التي التعريفات من وغريه األمريكي الفيدرايل التعريف يف وردت
 أو االجتامعي أو السيايس العمل االتجم يف حمصورة ليست والقيادية .والتفوق

 العلوم جماالت فيها بام احلياة جماالت خمتلف تشمل ولكنها الريايض، أو االقتصادي
 السيايس العمل عىل يقترص للقيادية الشائع املفهوم أن من بالرغم والفنون، واآلداب

 .خاص بشكل واالجتامعي
 من وإرشادهم واملتفوقني املوهوبني ةرعاي برامج يف القيادة عىل التدريب أمهية وتنبع

 حتى للفرد واملعرفية واالجتامعية الشخصية للخصائص تطوير عىل تنطوي أهنا حقيقة
 السامت من عدد توافر يشء كل قبل وتتطلب .وإقناعهم اآلخرين يف التأثري من يتمكن

 ومنبال منها حدد وقد الطارئة، واملواقف اجلامعة مع للتكيف الالزمة واملهارات
)Plowman, 1981( القدرة اآلخرين؛ حاجات نحو الشفافية :بينها من سمة، عرشة ست 

 إتقان واملبادرة؛ اإلقناع عىل القدرة ًأحيانا؛ التبعية وتقبل املسؤولية تقبل التنظيم؛ عىل
 تقبل موضوعية؛ أهداف وفق العمل املثابرة؛ والنزاهة؛ االستقامة االتصال؛ مهارات

 .القرار اختاذ يف احلزم الغري؛ وحمبة اإليثار الواسعة؛ واملعرفة يةالكفا املخاطرة؛
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 للنجاح متطلبات عن عبارة بنودها من الكثري نجد فإننا القائمة هذه إىل نظرنا وإذا 
 الربنامج عنارص بني العالقة ختفى وال .االجتامعي والتكيف اآلخرين مع التعامل يف

 املوهوبني الطلبة تدريب فإن وهلذا القيادة، عىل التدريب وعنارص املتوازن اإلرشادي
 خالل من واالنفعالية الشخصية خصائصهم تطوير من يمكنهم القيادية عىل واملتفوقني
 األمر تطلب لو حتى وحمدداته املوقف ملتطلبات واالستجابة الرفاق جمموعة مع التفاعل
 ما ًغالبا التي الشخصية ملعايريوا واألنانية الكامل إىل النزعة عن ًتنازال أو ًوسطا ًحلوال
 .واقعية غري تكون
 يمكن الصيفية العطلة أو األسبوع هناية عطلة خالل القيادية للرتبية برامج تنظيم إن 

 االنفعايل اجلانب يف اإلرشادي الربنامج عنارص من الكثري حتقيق يف املرشد يساعد أن
 املدرسة أجواء عن ًيدابع صيفي معسكر شكل عىل الربنامج يكون وقد .خاص بشكل
 املدرسة تفرضها التي والروتني واملكان الزمان قيود من الطلبة يتخلص حتى واألرسة
 الطلبة مع للتحدث امليادين خمتلف من قيادات بدعوة الربامج إغناء ويمكن .واألرسة

 التدريب ويدخل .اخلصوص وجه عىل هتمهم قضايا أي أو الساعة قضايا يف ومناقشتهم
 هناية يف به البدء ويمكن الوقائي، اجلمعي اإلرشاد برنامج نشاطات ضمن قياديةال عىل

 .الثانوية املرحلة هناية حتى االبتدائية املرحلة

 
 املعلومات من قاعدة إىل وتنفيذها اإلرشادية براجمهم تطوير يف املرشدون حيتاج
 املوضوعية املعلومات عن مستنري مرشد ألي غنى وال .الطلبة حول واملوثوقة املوضوعية
 .اجلمعي اإلرشاد أو الفردي اإلرشاد حاالت يف سواء وخططه وقراراته أحكامه لتدعيم
 ومقاييس االختبارات من عدد استخدام من بد ال املعلومات هذه عىل احلصول يمكن وحتى
 :حيث من الطلبة ىلع للتعرف واالستفتاءات الشطب وقوائم التقدير

 واملدرسية؛ األكاديمية واستعداداهتم الطلبة قدرات •
 االجتامعي تكيفهم ومستويات هلا، وتقديرهم للذات ومفهومهم الشخصية سامهتم •

 والعاطفي؛
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 وضعفهم؛ قوهتم ونقاط وتفضيالهتم وقيمهم اجتاهاهتم •
 املهني؛ نضجهم ومستوى املهنية ميوهلم •
 .لدهيم اسةالدر وعادات الدراسة أساليب •

 قيمة معلومات للمرشد تقدم ًمثال القدرات أو واالستعدادات الذكاء اختبارات إن
 اختبارات أن كام املدريس، التحصيل تدين من يعانون الذين املوهوبني الطلبة تشخيص يف

 سلوكية اضطرابات من يعانون الذين الطلبة عىل التعرف يف املرشد تساعد الشخصية
 يف واألرسة والطالب املرشد تساعد فإهنا املهنية امليول مقاييس أما ة،اجتامعي أو عاطفية
 عىل احلصول يف ًصعوبة املرشد جيد ال وقد .معقولة ومهنية دراسية اختيارات إىل الوصول

 يف والتطوير البحث ودوائر والتقويم القياس مراكز من اإلرشادية األدوات بعض
 لألطفال خدمات تقدم التي احلكومية وغري يةاحلكوم املؤسسات بعض أن كام اجلامعات،

 للتشخيص اختبارية وغري اختبارية أدوات متتلك قد اخلاصة االحتياجات وذوي
 املؤسسات هبذه يتصل أن والرغبة اإلرادة لديه توافرت إذا املرشد ويستطيع .واإلرشاد
 .عمله يف حيتاجها التي األدوات بعض عىل للحصول

 غايات حتقيق يف املرشد نجاح مدى تقييم يف التقدير اييسومق االختبارات وتستخدم
 يكون وقد .املهني اإلرشاد وبرامج الوقائية الربامج ًوخاصة ينفذها التي اإلرشاد برامج
 يف املاجستري درجة لنيل املنشور غري بحثه يف املؤلف طوره برنامج إىل اإلشارة املناسب من

 املهني النضج يف مهني إرشادي برنامج فاعلية" البحث عنوان وكان ،1986 عام اإلرشاد
 إال ختصيص، دون الثانوية املرحلة لطلبة صمم الربنامج أن ومع ."املهني القرار اختاذ ويف
 أو األساسية املرحلة هناية يف واملتفوقني املوهوبني الطلبة مع يستخدم أن يمكن أنه

 .العاديني الطلبة مع املقارنةب االنفعايل وربام العقيل نموهم مستوى لتقدم املتوسطة
 وقام املعلومات، جلمع أداتني الربنامج فاعلية مدى لتقييم جروان واستخدم

 يتضمن (7-1) رقم اجلدول يف يظهر وكام .هلام وثبات صدق دراسات وإجراء بتعريبهام
 النضج مستوى لقياس )Crites( كرايتس طوره الذي املهني االختبار اجتاهات مقياس
  :التالية األبعاد الفقرات وتتناول .فقرة الثنيث املهني
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 االختيار؛ عملية مفاهيم االختيار؛ عملية يف االهنامك القرار؛ اختاذ يف االستقاللية
 .املهني االختيار لعوامل التفضيل العمل؛ نحو االجتاه

(1-7) 

 





 

 
 )اجلمل( الفقرات








 













 







 








 













 

      شخص لكل فقط واحدة مهنة هناك 1
      ًماديا جمزية دامت ما أختار مهنة أي ًمهام ليس 2
      الثانوية الدراسة أهني حتى مهنة اختيار حول ًقلقا أكون لن 3
      به أؤمن ما بعمل يل تسمح التي الوظيفة أختار أن جيب 4
      بعد فيام أخرى مهنة اختيار أستطيع ال فإين مهنة اخرتت إذا 5
      بالصدفة ما بمهنة يلتحق ما ًغالبا الشخص إن 6
      بعد عمل مسار أخرت مل ًحقيقة لكنني أكون، أن أريد فيام ًكثريا أحلم 7
 أي أعـرف ال ولـذلك يبـدو، كام ًتلفاخم ًشيئا خيربين شخص كل إن 8

 أختار العمل من نوع

     

 املهنـة نوع آخر شخص أي من أكثر يعرفان والدي أن املحتمل من 9
 هبا التحق أن جيب التي

     

 ولكننـي ًآجـال، أمً عـاجال ما بعمل يلتحق أن بد ال شخص كل إن 10
 اآلن به ًمعنيا لست

     

      ما ًيوما ًمشهورا أصبح أن من متكنني التي الوظيفة أختار أن جيب 11
      يل كبرية جذب قوة فيه عمل أي احلقيقة يف أجد ال 12
 يف احلريـة مـن ًكثـريا تعطينـي أن جيـب سأختارها التي الوظيفة إن 13

 أريد ما عمل

     

 بـشكل حيـاول كان طاملا يريد عمل بأي القيام يستطيع شخص كل 14
 جاد
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      األمر يف سأفكر وظيفة اختيار وقت يأيت عندما

      املهنة اختياري عند أحبه ما معرفة من أمهية أكثر أجيده ما معرفة إن 16
 أكـون فـسوف فقـط عمـيل يف اآلخـرين مساعدة أستطيع كنت إذا 17

 ًسعيدا

     

 املـستقبل يكـون عنـدما املهنـة تقريـر يف اصـلةف نقطة هناك ليست 18
 للغاية فيه ًمشكوكا

     

 والـدي مـن أطلـب أريـده، مـا حول الشكوك بعض لدي كان إذا 19
 واالقرتاحات النصح

     

      عنه ينجم الذي الرسور هو العمل يف جانب أهم إن 20
      هبا قااللتحا لكيفية أخطط ثم مهنة اختار أن عيل 21
      اآلخرين ملساعدة فرصة تعطيني مهنة أختار أن جيب 22
      والدي يقرتحه الذي العمل مسار إلتباع أخطط إنني 23
      هبا سألتحق التي الوظيفة يف أفكر ما ًنادرا 24
 أو عظـيم، باكتـشاف أقـوم أن :عمـيل يف مـا يشء حتقيق ًحقا أريد 25

 الناس من ًكبريا ًعددا أساعد أو ًكثريا،ً ماال بأكس

     

 أختـار ثـم ومـن وظـائف عـدة ممارسـة هـو أعمله يشء أفضل إن 26
 أكثر أحبها التي الوظيفة

     

      أكسب أن أستطيع كم حتدد ألهنا مهمة وظيفتي إن 27
 واثقـني يكونـوا أن النـاس لـبعض يمكن كيف أفهم أن أستطيع ال 28

 عمله يريدون ما حول ًجدا

     

      أريد ما رشاء من متكنني وسيلة ألنه باالهتامم جدير يشء العمل إن 29
      سار وغري ممل العمل إن 30
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 عملية تتضمنتها التي املهارات مستوى لقياس جروان استخدمها التي األداة أما 
 وباترسون هبنرت الباحثان طوره الذي املشكالت حل اسمقي فكانت املهني القرار اختاذ

Heppnert & Peterson، ترتبط املهني القرار اختاذ عمليات أن اعتبار عىل وذلك 
 ويتضمن ).1986 جروان،( منها ٌخاصة ٌحالة أهنا عىل وتؤول املشكلة حل بعمليات
 عىل تتوزع فقرة ينوعرش ًتسعا (7-2) رقم اجلدول يف يظهر كام املعربة بصورته املقياس
 .الضبط أو التحكم واإلحجام؛ اإلقدام املشكالت؛ حل يف الثقة :هي عوامل، ثالثة

(2-7) 

 الفقرات م








 










 







 








 













 

 أتفحـص ال فـإين نـاجح، غـري للمشكلة حيل يكون عندما 1
 ذلك سبب

          

 بتطـوير نفـيس أزعـج ال فـإين معقدة، مشكلة أواجه عندما 2
 هـي مـا حتديد من أمتكن حتى املعلومات جلمع اسرتاتيجية
 بالضبط املشكلة

          

 غـري أصـبح مـشكلة، حلـل األوىل جهـودي تفـشل عنـدما 3
 املوقف مع التعامل عىل لقدريت مطمئن

      

 أو ًخطــأ كــان مــا بتحليــل أقــوم ال املــشكلة أحــل أن بعــد 4
 جرى فيام ًصحيحا

          

 أي حلـل وفعالـة جديـدة بـدائل إجيـاد عـىل عادة قادر إنني 5
 مشكلة

          

 يف ًوقتـا أقـيض فإنني معني، قرار باختاذ مشكلة أحل أن بعد 6
 حدوثها توقعت التي بالنتائج النتائج مقارنة
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 الفقرات م








 










 







 










 












 

 مـن ممكـن قـدر بـأكرب أفكـر فـإين مشكلة لدي تكون عندما 7
 أخرى أفكار إجياد عن أعجز أن إىل معها للتعامل الطرق

          

 حماولـة هو به أقوم يشء أول فإن مشكلة بوجود أحس عندما 8
 بالضبط املشكلة ماهية عىل التعرف

          

 يبـدو التـي تلك حتى املشكالت معظم حل عىل القدرة لدي 9
 احلال يف ٌاضحو حل هلا يوجد ال أنه

          

           حلها أستطيع ال بحيث معقدة أواجهها التي املشاكل من كثري 10

           بعد فيام هبا ًسعيدا وأكون قرارات أختذ إنني 11

 أسـتطيع يشء أول لعمـل أميل فإنني مشكلة تواجهني عندما 12
 حللها به التفكري

          

           ببايل ختطر جيدة رةفك بأول آخذ ما ًعادة 13
 قبـل فيهـا وأفكـر عندها أتوقف فإين مشكلة تواجهني عندما 14

 التالية اخلطوة تقرير

          

 منهـا كـال وأقـارن بديل كل نتائج بتقييم أقوم قرار اختاذ عند 15
 باآلخر

          

 بـأن كبري حد إىل ًمتأكدا أكون مشكلة حلل ًخططا أضع عندما 16
 فعالة اخلطط هذه

          

           معني قرار الختاذ كاملة بالنتائج التنبؤ أحاول 17
 مطابقـة تكون ما عادة أتوقعها التي النتائج فإن قرار اختاذ بعد 18

 الفعلية للنتائج

          

           عليها أندم وأخريا ترو دون أحكاما أصدر إنني 19
           والصعبة اجلديدة املشكالت حل عىل بقدريت أثق إنني 20
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 الفقرات م








 










 







 










 












 

           القرارات واختاذ البدائل ملقارنة منظم ٌأسلوب لدي   21
 هبـا أقـوم التـي األشـياء أول مـن فإن مشكلة حتريين عندما 22

 به صلة هلا معلومة كل يف والنظر املوقف فحص

        

 غـري نفـيس أجـد بحيـث شديد انفعال حالة يف أكون ًأحيانا 23
 مشكاليت مع للتعامل عدة طرائق يف التفكري عىل قادر

          

 املـؤثرات أتفحـص ال عـادة فـإين مـشكلة تواجهني عندما 24
 املشكلة إجياد يف البيئة دور عن النامجة اخلارجية

          

 ًوقتـا أقـيض ال فـإين ملشكلة، ًممكنا حال أو ًفكرة أقرر عندما 25
 يلبد كل نجاح فرص لتقدير

          

 أضـع ال فإين ملشكلة املمكنة باحللول التفكري أحاول عندما 26
 ًجدا كثرية بدائل

          

 إذا تواجهني التي املشكالت معظم حل أستطيع أنني أعتقد 27
 الكايف والوقت اجلهد أعطيتها

          

 بـأنني الثقـة لـدي فـإن جديـد موقـف ألي مواجهتي عند 28
 تظهر قد التي املشاكل مع لالتعام أستطيع

          

 أدور كـأين ًأحيانـا أشـعر املـشكالت مـع أتعامـل أين رغم 29
 جوهرها إىل أصل وال حوهلا

          

 



 

 
 

 

  

  
 
 
 

  الثامن الفصل
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  الثامن الفصل

 
 

 املجال يف واملتفوقني املوهوبني للطلبة اإلرشادي للربنامج األساسية العنارص من
 :واالنفعايل والشخيص االجتامعي

  الذات؛ فهم •
  والتفوق؛ املوهبة معنى •
 املوهوبني بني واالختالف الشبه أوجه إدراك تنمية خالل من الرفاق؛ مع العالقات •

 .اآلخرين راهنموأق أنفسهم
  االتصال؛ مهارات •
 االمتحان؛ من اخلوف •
 اإلخفاق؛ من واخلوف القلق •
 واخلارجية؛ الداخلية الرصاعات •
  اآلخرين؛ توقعات •
 .معهم واالنسجام اآلخرين مع املشاركة •
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 واالجتاهات؛ القيم •
 للكامل؛ النزعة •
 القيادية؛ •
 التفاوض؛ مهارات •
 .االجتامعي التكيف كفايات يةوتنم بناء خالل من االجتامعية؛ املسؤولية •
 باألرسة؛ املدرسة عالقات •
 الزائدة؛ احلساسية •
 .املوهوب لدى واالجتاهات امليول واكتشاف •
 .واملجتمع واجلامعات والتعلم املدرسة نحو اإلجيابية واالجتاهات املواقف وتطوير بناء •
 التي العقليةو واالجتامعية واالنفعالية اجلسمية التغريات عىل والتغلب ومسايرة فهم •

 .املراهقة أثناء حتدث
 كل يف يكون ال ربام متيزه أن ويتعلم حدودها، ويعرف ويتقبلها قدراته عىل يتعرف •

 .األنشطة
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ü اهتاممك إىل يرشدك الذي دليلك السهم اجعل!  
ü بيديك وليس بمخيلتك السحري املربع اقلب.  
ü ّقصاص إىل دائام يشري السهم لجع مع مسألة كل ابدأ. 

ü اليمني إىل لفات وثالث اليسار إىل لفات ثالث املربع حرك. 

ü اليمني إىل واحدة ولفة اليسار إىل ولفتني اليمني إىل واحدة لفة املربع حرك. 

ü اليسار إىل لفات أربع املربع حرك.  

ü اليمني إىل واحدة ولفة اليسار إىل لفات وثالث اليمني إىل لفات مخس املربع حرك. 
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 .حياتنا يف كبري بشكل املشاعر تتحكم

 املفيد احلل إىل السهم ّحرك ثم املشكلة جتاه شعورك هو ما ّقرر مشكلة، هناك يكون عندما
 " أفعل؟ ماذا" اسرتاتيجية تفعيل هنا يتم .مشكلتك ملواجهة
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ü تغضبك التي ألشياءا يف فكر.  
ü الغضب درجة تبني خمتلفة مستويات إىل يشري الذي احلرارة مقياس إىل انظر.  
ü السيطرة وفقدان اجلنون إىل االنزعاج من ويرتاوح.  
ü ثم اجلنون، حلد ًغضبا أو ًزعاجاإ لك وسببت لك حدثت أشياء أو حاالت 3 يف ّفكر 

 .افيه تشعر كنت الذي الغضب بمستويات حالة كل صنف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... جمنـون .... فقد الـسيطرة 
ــراض ــي األغ ــؤذي .... يرم ي

رضب ...  واآلخـــريننفـــسه
 الطاولة

-1  .................................. 
-2  .................................. 
-3  .................................. 
-4  ................................. 

ــوتر...  غاضــب للغايــة ... مت
.....  االنزعاج بصوتكويظهر

 اإلطباق عىل األسنان
-1  .................................... 
-2  .................................... 
-3  .................................... 
-4  .................................... 

غاضــب بعــض الــيشء،  
منزعج، متضايق، لكن مـن 

  .دون إظهار ذلك
-1  .................................... 
-2  .................................... 
-3  .................................... 
-4  .................................... 
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ü أدناه النرد صناديق من كل يف الغضب لتقليل صورة ارسم أو اكتب. 
ü الغضب من احلد تقنية واستخدم النرد حجر ِارم بالغضب، الشعور يف تبدأ عندما 

 .النرد عىل العدد مع كتابتك أو رسمك يتوافق بحيث الكتابة أو بالرسم
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ü توقف دون ًوهبوطا ًصعودا تتحرك الدوارة السفينة 
ü واثنان باألفضل هبا شعرت منها اثنان بك خاصة أفكار أربعة لكتابة الفراغ استخدم 

 به تثق شخص إىل حتدث .ذلك عكس

 
 
 
 
 
 
 

 عىل الشعور عىل ملساعدتك بيشء القيام إىل حتتاج سوف منخفضة، نقطة يف تكون عندما
 أربع لكتابة األسفل يف املخصص الفراغ استخدم .األفكار بعض إليك .األفضل نحو

  .بك خاصة أفكار
  به تثق شخص إىل التحدث  -
 نفسك فيها تصف رسالة كتابة  -
 اجلريان لزيارة الذهاب  -
  الرقص  -
  أليف حيوان مع اللعب  -
 الرياضة ممارسة  -

................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

 ًصعودا
 ........................... ً:أوال
 ........................... : ًثانيا
 ........................... :ًثالثا
 ........................... :ًرابعا

 

 ًبوطاه
 ........................... ً:أوال
 ........................... : ًاثاني
 ........................... :ًثالثا
 ........................... :ًرابعا
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 ........................................ أدناه املوقع أنا

 ................................................................................................................. لـ  أخطط
 ................................................................................................... أفعل /أقول سوف

............................................................................................................................... 

 ..................................................... )التعامل مهارات( املهمة تنفيذ تاريخ التوقيع تاريخ

 
ü ذلك؟ فعلت كيف 
ü جتاهك؟ اآلخرين شعور هو ما 
ü ذلك؟ فعلت حني شعورك هو ما 
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 :املخصص الفراغ يف الصحيح العدد بوضع التالية البطاقة كمل

 

 
 

 مرحبا
........................................................ :اسمي  

 ........................................................: رــــــالعم
 ........................................................: وانــــالعن

 ........................................................ :رقم اهلاتف
 ........................................................ :وزنـــــال

 ........................................................: ولـــــالط
 



 245  
 

 

 

 .لذلك املخصص الفراغ يف اخلارجي مظهرك يف حتبها التي األشياء صف
 
 
 
 
 
 
 

 

  .لذلك املخصص الفراغ يف هبا القيام حتب التي األشياء صف
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................................................
.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................  

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................  
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ü لتصفك الصف يف زمالؤك يستخدمها التي الكلامت بجانب إشارة ضع. 
ü وجه أفضل عىل تصفك أهنا تعتقد كلامت ثالث حول دائرة ضع: 

 حزين ّمفكر منفرد

 مستمتع هادىء إيثاري

 تابع مازح مستحوذ

 ممل ِمصغ قائد

 متحدث معطاء أناين

 مثري صاخب مازح

 ّجدي مستهرت مجاعي
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ü إشارة ضع )P(  االنتباه جللب هبا تقوم التي األشياء أمام. 
ü اآلخرين انتباه جللب به تقوم يشء أكثر حول دائرة ضع: 

q  املغفل بمظهر تظهرك بأعامل تقوم. 
q  باملرض تتظاهر 
q  الناس ليالحظها إضافية بأعامل القيام 
q  تتحدث ال 
q  ّتكرش 
q  ًشخصا تزعج 
q  بامللل تتظاهر 
q  تبكي 
q  اآلخرين شأن من حتط 
q  أخرى 

 من أكثر إجيابية بطرق االنتباه جللب خطة وضع يف يساعدك أن معلمك من اطلب  
 .األسفل يف املخصص الفراغ يف خطتك صف .السابقة القائمة يف املذكورة

 
 
 
 

...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 
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ü الغضب أو اخلجل، أو باالحرتام، فيه شعرت وقت حول الصف يف زمالئك مع تناقش، 
  السعادة، أو احلب، أو
ü املشاعر من أكثر أو بواحد هبام مررت موقفني عن األسفل يف التي األسهم عىل اكتب 

 .السابقة
ü اجتاه يكون بحيث التالية، الصفحة يف األهداف لوحة عىل وألصقهام السهمني قص 

 .املوقف حدوث عند هبا أحسست التي املشاعر نحو السهم
 
 

 اهلدف نحو االجتاه

 :إىل تعود املشاعر هذه
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ü اآلخرين مع ختتلف عندما هبا تقوم التي األشياء بجانب الدائرة ّظلل: 
ü معه اختلفت لذيا الشخص جتنب. 
ü اخلالف موضوع تغيري. 
ü اآلخر الشخص نظر وجهة فهم حماولة. 
ü بذلك مقتنع غري كنت لو حتى خطأ عىل بأنك االعرتاف. 
ü تتسامح 
ü تعتذر 
ü اتفاق إىل الوصول حتاول. 
ü باملوافقة تتظاهر. 
ü تريد ما حتقق حتى وتنتحب تشكو. 
ü بشدة تعاين كأن يعرف اآلخر الشخص جتعل ولكن وتستسلم الضحية دور تلعب. 
ü مع اختالفك حال يف تستطيع بحيث خطة وضع عىل يساعدك أن معلمك من اطلب 

 .بينكم االحرتام عىل حتافظ أن اآلخرين
ü اآلخرين مع االختالف يف املناسبة طريقتك عن حتدث. 
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ü املخصص الفراغ يف حيبونك الذين األشخاص بأسامء قائمة اكتب. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يكون بحيث القائمة ورتب .احلايل الوقت حتى حياتك يف مهمة أشياء بأربعة قائمة اكتب
 .وهكذا )2( يليه الذي ثم )1( رقم هو أكثر تقدره الذي أو املهم اليشء

 
 
 
 
 
 

: أنا حمبوب من 
........................ 

......................... 
......................... 

............................................................................

............................................................................
............................................................................

............................................................................

............................................................................
............................................................................

............................................................................
............................................................................
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ü عليك؟ الغالب الشعور هو ما 
ü األقل عىل مشاعر مخسة أمام إشارة ضع. 
ü ًكثريا يتملكك الذي الشعور حو دائرة ضع:  

 
 
 
ü الشعور؟ هبذا ًغالبا تشعر ملاذا ............................................... 
ü املشاعر حول التحدث 
ü يتعاطف،( ؟إليه تتحدث الذي الشخص يستجيب كيف مشاعرك؟ عن تتحدث ملن 

  )...باالبتهاج تشعر جيعلك إليك، يصغي
ü بسبب ........................... مع أحتدث عادة أنا ............................................ 

 
 
 

q   احلزن 
q  اإلثارة 
q  امللل 
q  املحبة  
q  السعادة 
q  الوحدة  
q  االنزعاج 

q  األمهية 
q  الكره  
q  االنزعاج 
q  الذكاء 
q  احلنان 
q  الكآبة 
q  أخرى  
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ü يزعجك؟ يشء أكثر هو ما 
................................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
 

ü عاجك؟انز أسباب هي ما 
................................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 
ü انزعاجك؟ أسباب من تتخلص أن يمكن كيف 

................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

ü أكرهها التي واألشياء أحبها التي األشياء 
  .حتبه يشء عن واحدة فقرة اكتب

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 .تكرهه يشء عن واحدة فقرة اكتب
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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 ّعلق ثم الفقرة، يف اسمه تذكر ال بحيث الصف، يف زمالئك أحد عن إجيابية فقرة اكتب
 الفقرة هذه أن يميز أن لزميل هذا باستطاعة كان إذا وانظر الصف، جدار عىل الفقرة هذه
 .تصفه

 

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

ü التالية اخلطوط عىل ّوقع تصفك الفقرة هذه أن تعتقد كنت إذا : 
.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

ü نفسه؟ ّيميز أن وصفته الذي الشخص استطاع هل 
 ال  q                نعم  q   :   واحدة حول دائرة ضع  

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
....................................................................... 
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 .ما هي الصفات التي لديك وتساعدك عىل احلصول عىل األصدقاء واملحافظة عليهم  - أ  
 .ما هي نقاط ضعفك التي متنعك من احلصول عىل األصدقاء واملحافظة عليهم   -ب
 ..اطلب من معلمك أن يساعدك عىل وضع خطة لتحسني صداقتك  -ج
 .ّرب اخلطة ملدة شهر واحدج  -د
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :بعد شهر واحد، حتدث مع معلمك حول النجاح أو الفشل  - ه

ü ربام ترغب يف االستمرار. يف خطتك لتحسني صداقاتك 
ü يف خطتك إذا شعرت أهنا ناجحة، وربام ترغب بوضع خطة 
ü جديدة إذا شعرت بأهنا مل حتقق النجاح املرغوب . 

 
 
 
 
 
 

 :خطتي العملية لتحسني صداقايت
.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................

.......................................................................................

قتي.......................................................................................
صدا

وي 
ي تق

يت الت
صفا

 
داقة
الص

مام 
ف أ

ي تق
ي الت

ضعف
اط 

نق
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 مع هبا وتشارك األسفل يف الدوائر يف املكتوبة النشاطات من أكثر أو ًواحدا بعمل قم
 .الصف يف زمالئك
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ــأن لآلخــرين تــسمح التــي باألشــياء قائمــة اكتــب    ب
 قائمة اكتب ثم أمحد، حيمله الذي املستطيل يف عنك يعرفوها
 يف عنـك هـايعرفو بـأن لآلخـرين تـسمح ال التـي باألشياء

 .خالد حيمله الذي اللوح
  :مثال

 تعتقد أنك اآلخرون الطالب يعرف أن يف ترغب هل  
 باعتباره الفكرة هبذه حتتفظ أم الصف يف طالب أفضل نفسك
ًرسا؟  حتب ال ًأحيانا أنك يعرفوا بأن لآلخرين تسمح هل ّ

ًرسا؟ باعتباره الفكرة هبذه حتتفظ أم أختك ّ 
 التـي األشـياء ونوعيـة كأرسار هبا حتتفظ يالت األشياء نوعية الحظ
 تبقـي كيـف بيـنهام؟ االخـتالف ما .عليها اآلخرين تطلع أن يمكن

 ختـاف الـذي مـا ؟خالـد حيملها التي األشياء عن بعيدين اآلخرين
 األرسار؟ هذه عرفوا إذا حدوثه

.........................................................................................
.........................................................................................

.........................................................................................
......................................................................................... 

 
ü القوائم، هذه وضع يف استمر باألرسار؟ االحتفاظ من واخلسائر الفوائد هي ما 

 كانت التي واألشياء األمام إىل وحتركت القائمة ظهر عىل كانت التي األشياء الحظ
  .اخللف إىل وحتركت األمام يف
ü التخلص ثم ومن قاءباألصد الوثوق قررت هل التغيري؟ هذا ّسبب الذي ما الحظ 

  بذلك؟ تقوم عندما الشعور يكون كيف كاهلك؟ تثقل التي األرسار من
ü يف رسية أكث أم ًانفتاحا أكثر تصبح أن تنوي بأنك تشعر هل قوائمك إىل ثانية انظر 

 حياتك؟ من الوقت هذا
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 ...السنة هذه إىل اضيةامل السنة من اليوم، إىل األمس من هبا تغريت التي الطرق يف ّفكر
 .زمالئك مع هبا وتشارك القصيدة هذه أكمل ثم وهكذا،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ü  
ü  

 
 .........................................................يف مرة أحسست 
 .............................................................ولكن اآلن أحس
 ..................................................................ويف مرة فكرت

 ..........................................................ولكن اآلن أنا متأكد 
 .................................................................ويف مرة احرتت

 .........................................................ولكن اآلن أنا أعرف
 ...................................................................يف مرة مل أقدر

 ...........................................................ولكن اآلن أنا أقدر
  .....................................................................يف مرة كنت

 .................................................................ولكن اآلن أنا 
 ....................................................................يف مرة أردت

 ...............................................................ولكن اآلن لدي
 ..................................................................ويف مرة متنيت 

 ...............................................................ولكن اآلن أمتنى
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 .اجلرة هذه ّلون قزح، قوس هناية يف جتدها بأن أكثر ترغب اآلتية الذهب جرار من أي
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الدراسية موادك مجيع يف ممتاز عالمة عىل احلصول -1
 .األوملبية األلعاب فريق يف ًعضوا تصبح -2
  .العامل يف التلوث مشكلة حتل -3
 )الفراغ أمأل( .......................من خماوفك عىل تتغلب -4
 .تريدها التي األشياء لرشاء كافية ًنقودا توفر -5

 
 .الذهب من جرتك إىل الوصول عىل ملساعدتك خطة ضع
 .قزح قوس لنهاية تصل خىل ستتخذها خطوات مخس بأول قائمة اكتب

1-........................................................................................ 
2-......................................................................................... 
3-......................................................................................... 
4-......................................................................................... 
5-......................................................................................... 

1 

4 

5 
2 

1 

3 
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ü عازف أو السلة، كرة فريق يف ًعضوا أو ًمتميزا، ًالباط لتصبح لديك يكون أن حتتاج ماذا 
 .إنجازه يف ترغب هدف أي أو كامن،

ü خط إىل للوصول بالرتتيب حيتاجه الذي املمر إجياد يف املشوش الالعب هذا ساعد 
 .النهاية

 
ü متنعه التي السامت والحظ أهدافه، حتقيق عىل ساعدته والتي املمر خالل السامت الحظ 

 .النهاية خط إىل الوصول من
ü أهيام أهدافك؟ حتقيق عىل تساعدك والتي لديك التي السامت هي ما أهدافك؟ هي ما 

 .الصف يف وزمالئك معلمك مع فيه تسري سوف الذي املمر ناقش طريقك؟ يف يقف
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 هل الصيف؟ هذا للتخييم ستذهب هل .حياتك يف به تقوم أن عليك قرار يف ّفكر  
 األسباب ضع ؟تريده يشء لرشاء ًنقودا ستوفر هل االمتحان؟ تدرس لليلة هذه ستقيض
 حتول التي باألسباب قائمة وضع ،"مع " إىل تشري التي الولد يد فوق قرارك تدعم التي
 ."ضد " كلمة إىل تشري التي اليد فوق القرار هذا اختاذ دون
ü قرارك اختذت قد وستكون األخرى تفوق القائمتني أي انظر. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مع

 ضد

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

............................................................

............................................................
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
............................................................

............................................................
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 هاتني ّلون اآلخرين، ِقبل من عليه باحلصول ترغب إطراء أفضل متثالن سمكتني اصطد
 .لديك املفضل باللون السمكتني

 
 
 
 
 

 

 


 

 

 

 ًاألكثر نجاحا
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 ّبأن تشعر التي االنتباه كمية إىل يشري الذي الرقم حول دائرة ضع
  .لك يعطياهنا والديك

 استخدام يمكن( )األكثر إىل 60 ورقم لاألق إىل يشري 5 رقم( -1
 ).مرة من أكثر نفسه الرقم

 التي االنتباه كمية إىل يشري الذي الرقم أمام )P( إشارة ضع -2
 .إياها يعطيك معلمك بأن تشعر

 الصف يف زمالئك بأن تشعر التي االنتباه كمية إىل يشري الذي الرقم األمحر باللون ّلون -3
 .إياها يعطونك

 أصدقائك بأن تشعر التي االنتباه كمية إىل يشري الذي الرقم عىل األزرق ونبالل ًمربعا ضع -4
 .إياها يعطونك

 .لنفسك تعطيها بأنك تشعر التي االنتباه كمية إىل يشري الذي الرقم أمام نجمة إشارة ضع -5
 .لآلخرين تعطيها بأنك تشعر التي االنتباه كمية إىل يشري الذي الرقم عىل )O( إشارة ضع -6
 من تطلبها التي االنتباه كمية إىل يشري الذي الرقم بجانب الربتقايل باللون ♥  ًقلبا ضع -7

 .اآلخرين

 :تريده الذي االنتباه عىل للحصول إجيابية طرق بثالث قائمة اكتب
................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

  :االنتباه جللب استخدمتها سلبية طرق بثالث قائمة اكتب
................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 لآلخرين؟ تعطيه والذي اآلخرين، من عليه حتصل الذي االنتباه كمية عن ٍراض أنت هل
 يتغري؟ برؤيته ترغب الذي ما

................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

 ذلك؟ وضح اآلخرين؟ من وتتلقاه تعطيه الذي االنتباه بنوع مقتنع أنت هل
................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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 الغرفة داخل للموهوب السلوكية السامت تصف التي باأللوان قائمة األسفل يف  
 .املوهبة مؤرشات تصف ورموز الصفية
 .باملوهبة شعورك -وجه أفضل عىل -تصف التي والرموز باأللوان الورقية طائرتك ّزين

 
  :األلوان
ü مبدع :األخرض 
ü املشكالت بحل االستمتاع :األزرق 
ü اآلخرين مع التعاطف :األمحر 
ü احلساسية :األصفر 
ü املالحظة شديد :الربتقايل 
ü نفسه عىل معتمد مستقل، :البنفسجي 
  :الرموز
ü O: متنوعة وقدرات اهتاممات 
ü X: هلفة يقظة، مرتفع، طنشا.  
ü : داخلية دافعية علمي، فضول. 
ü : متقدمة جماالت ضمن واسعة ومعارف متمكنة، لغوية قدرة. 
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ü للمرآة تنظر وكأنك لذاتك، ًانعكاسا ترى بأنك تظاهر. 

 
ü أستطيع، أنا أرى، أنا :ب تبدأ والتي التالية اجلمل أكمل............... 

 
 
 
 
 

 ما اسأهلم لنفسك، نظرتك عن فكرة تكوين عىل هذا سيساعدهم لزمالئك عباراتك اقرأ
 هبا؟ نفسك ترى التي الطريقة عن ختتلف نظرهتم هل إليك؟ ينظرون عندما يرونه الذي
 ذلك؟ يعلمك ماذا

................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
........................................................................ 
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 وجه؟ أفضل عىل شخصيتك تصف املرور إشارات أي
ü اخلطر إشارة 
ü اإلخالء 
ü التباطؤ 
ü التوقف 
ü احلذر 
ü أخرى 
ü ا؟وملاذ 

 
 

 وجه؟ أفضل عىل شخصيتك تصف احليوانات أي
ü السلحفاة 
ü الثعلب 
ü األفعى 
ü الكنغر 
ü األرنب 
ü وملاذا؟ 
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 تأخذها أن ترغب والتي املدرسة يف اجلميلة األشياء عىل احلقيبة هذه حتتوي :املغلقة احلقيبة
 ارسمها .معك

 
 
 
 

 املدرسة إىل معك تأخذها أن تريد وال سياهنان تود التي األشياء عىل حتتوي :املقفلة احلقيبة
 .الثانوية

 
 
 
 
 

 تذهب جتعلك والتي الثانوية املدرسة من تريدها التي األشياء سجل: املفتوحة احلقيبة
 .برغبة إليها
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ü الزمن، توقف أن ترغب طرق، مفرتق عىل تقف أهنا تشعر التاسع، الصف يف تلميذة رنا 
 أي أو مدرسة أية تعرف وال صديقاهتا عن ستبتعد ألهنا متضايقة ،التغيري من ختاف

 .ختتار اختصاص
 مساعدهتا؟ يمكن كيف  -

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................  

ü لكن ،بالرسور سمري يشعر الثانوية، املدرسة إىل سمري سيتوجه الصيفية العطلة هناية يف 
 .داخله بتناقضات ويشعر خياف الدراسية السنة اقرتبت كلام

 مشاهبا؟ شعورا مرة شعرت هل  -
 برأيك؟ بفكره يدور أو باله يشغل الذي ما  -
 مساعدته؟ يمكن كيف  -

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................  

ü الذي التلميذ وهو يوسف، إال صفك أبناء من تعرف ال الثانوية، املدرسة إىل وصلت 
 .الصيفية العطلة يف معه تشاجرت

 تشعر؟ كيف  -
 ملن؟ املساعدة؟ طلب يف تتوجه هل  -

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................  
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 .والتوازن والقبول اخلربة خالهلا من يتوفر التي والالمنهجية التعليمية باألنشطة القيام •
 التفكري مهارات املشكلة، حل مهارة( املشكالت حل يف الفعالية املهارات وتعلم اكتساب •

 )الناقد
 .العقل عادات واكتساب تعلم •

 )الوقت تنظيم التحصيل؛ تدين(التعلم عملية تعيق التي املشكالت بحل القيام •
 .حتقيقها يمكن التي الواقعية األهداف حتديد •
 .احلاجات وإشباع حتقيق يف تساعد التي املعلومات مصادر أماكن حتديد •
 .األكاديمية املشكالت حتليل •
 .عاداهتا الدراسة مهارات تنمية •
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(1) 
 

 القرار
-1   ............................................................................................................. 
-2   ............................................................................................................. 
-3   ............................................................................................................. 
-4   ............................................................................................................. 

 

 خيار؟ كل عواقب هي ما
-1   ............................................................................................................. 
-2   ............................................................................................................. 
-3   ............................................................................................................. 
-4   ............................................................................................................. 

 
 اتك؟خيار هي ما

-1   ............................................................................................................. 
-2   ............................................................................................................. 
-3   ............................................................................................................. 
-4   ............................................................................................................. 

 
 املشكلة عرف
-1   ............................................................................................................. 
-2   ............................................................................................................. 
-3   ............................................................................................................. 
-4   ............................................................................................................. 

 
 أعىل إىل أسفل من الورقة هذه يف العمل يكون :مالحظة      
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(2) 

 رسوبه أو يوسف نجاح فإن لألسف، .للغاية صعبة اإلنكليزية اللغة ادةم جيد يوسف •
  .يعده أن جيب الذي النهائي البحث عىل تعتمد اإلنكليزي مادة يف

  .مرضية تكن مل )عالماته( درجاته ولكن املادة هذه يف جيتهد أن يوسف حاول كيفام

 لنفس سنوات ثثال قبل أعدها والتي خالد أخيه بحث ورقة يارس وجد البارحة،
 %100 عالمة عىل أخيه حصل حيث عنه النهائي البحث يارس سيكتب الذي املوضوع

 .فيها
 بإحضارها ة/املعلم وعدت ألنك شطرنج، لعبة تشرتي أن عليك جيب أنه نسيت لقد •

  .تتأخر ال لكي املدرسة إىل ترسع أن جيب لكنك ذلك، تذكرت اليوم .املدرسة إىل

 والتي املواد أجود من مصنوعة شطرنج لعبة متلك أختك أن تذكرت حلظة آخر يف
  .مرص إىل هلا رحلة آخر يف اشرتهتا قد كانت

 :تقول دائام كانت أختك أن ًأيضا تعرف أنت !مهال ولكن !األمثل احلل هو هذا !آه
 أن أريد ال وأنا لدي املفضلة إهنا !اإلطالق عىل ألحد اللعبة هذه أعري أن يمكن ال أنا(

 )!افقدها
 تستأذهنا أن تستطيع ال لذا املدرسة، إىل طريقها يف اآلن أختك اآلن؟ تفعل ماذا

 .اللعبة هذه تريد ولكنك
 أمهل األخرية الفرتة يف .املجتهدين الطالب من ويعترب التاسع الصف يف طالب نادر •

 الصف مريب قام وعندما .األول الفصل يف مرضية غري نتائج عىل وحصل دروسه نادر
 انه نادر عرف الثانوية، املدرسة يف للتخصصات القبول رشوط بعرض تشارةاملس مع
 .نادر نساعد أن يمكن كيف .حيبه الذي الفيزياء بفرع االلتحاق بإمكانه ليس

 أهنا ًدائام تقول دينا كانت .املجتهدات الطالبات من وهي التاسع الصف يف طالبة دينا •
 دينا صديقة .الفيزياء بموضوع صتتخص أن عليها وهلذا .مهندسة تصبح أن ترغب
 .البيئة جودة أو بيولوجيا بتخصص تلتحق سوف لذا متوسطة طالبة تعترب املفضلة
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 احتارت الثانوية يف آخر صف يف تكون سوف املفضلة صديقتها أن دينا علمت عندما
 .صديقتها مع لتكون بيولوجيا بتخصص أيضا هي تلتحق أن تفكر وبدأت ًجدا

 .القرار اختاذ عىل تساعدها وكيف دينا عىل تقرتح كنت ماذا

 وحتصل الثانوية املدرسة يف تتعلم أن قدراهتا هلا تسمح وال ًجدا ضعيفة طالبة سناء •
 إىل ينتقلون تعليمية صعوبات من يعانون الني الطالب أن علمت وعندما .شهادة عىل
 ترتك ان تفضل اوأهن املهني للفرع تنتقل لن بأهنا وقالت وغضبت ثارت املهني، الفرع

 .املهني بالفرع التعلم عىل املدرسة

 .املشكلة هذه حل عىل تساعدها وكيف سناء عىل تقرتح كنت ماذا

 
 :مالحظة 

 .....الثانوية مرحلة يف الطالب وختبطات مشاكل من أخرى مشاكل إضافة ممكن
 .الطلبة عىل تعرض مشكلة لكل )1( رقم عمل ورقة تصوير جيب
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 يف التعليم سنوات من يتذكرها وطيبة إجيابية ًأمورا الوردة أوراق عىل طالب كل يكتب
 جرحت أو أغضبته أمور .حمبطة أو سلبية ًأمورا "األشواك " عىل ويكتب املدرسة،
 .مشاعره
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 :آلتيةا األمثلة حرص أمكن التفكري صندوق اسرتاتيجية تطبيق عند
 :اإلجابات وكانت ..البطيخة صندوق خارج األفكار واذكر ّفكر…كبرية بطيخة أمامك •

ü محراء ماء وحدات. 
ü خمتلفة أشجار. 
ü صافية مياه ينابيع. 
ü األزهار رحيق عىل ليحصل يقف أسود نحل. 
ü األعداء هجوم من واقية جلود. 
ü مستطيالت مربعات، مثلثات، أشكال. 
ü الداخل يف متعددة مفاتيح. 
ü وقسمة وطرح مجع وعمليات امأرق. 
ü العدو لتضليل خنادق. 
ü اجلبل لتسلق طرق. 

 
 
 
 
 
 

 

•  
• 
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(Analo Thinking) 

 
 :الطلبة إليها توصل كام اللعبة هذه نتائج وإليك

 املجتمع   :   القانون   =   اللعبة   :  احلكم •
 ديوولألست   :   املصور   =   للمحكمة   :   القايض •
 للنور   :   السلك   =   الدم   :   الرشيان •
 للتنفس   :   الرئتني   =   اهلضم   :   املعدة •
 مرت الكيلو   :   املرت   )=سم( سنتيمرت   ):مم( ميلمرت •
 املثلث   : املثلث ضلع   =   الدائرة   :   القوس •

 الزعنفة   :   السمك   =   جناح   :   طائر •

 الثمر   :   الشجر   =   األوراق   :   الكتاب •
 اهلواء   :   الطائرة   =   بحر   :   السفينة •
 املساء   :   الصبح   =   النهار   :   الليل •
•    5   :    25   =     15   :   225  

•        = 
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 أنت الصحراء إىل رحلة يف تذهب أنك ختيل ًعميقا، ًنفسا خذ عينيك أغمض  
 .وأصدقاؤك

 الصحراء وسط أنتم ها .استخدمتها التي النقل وسيلة هي وما للرحلة استعدادك صف …
 هل فجأة، هتب قوية، رملية عاصفة أن تصور الشمس، وهليب اجلو بحرارة تشعر هل
 فال وعينيك وأذنيك فمك متأل الرمال وتكاد العاصفة وسط يف اآلن أنت ها هبا؟، تشعر
 العاصفة هتدأ .العاصفة شدة من ترتنح اآلن إنك الوقوف حتى وال الرؤية، عىل تقوى
 منذ تعيش قبيلة عىل فتعثر عنهم، بالبحث تبدأ أصدقاء دون من ًتائها ًوحيدا نفسك فتجد
 أي القبيلة هذه عن تعرف ال فأنت وخائف قلق اآلن أنت ها .الصحراء يف طويلة فرتة
 من جمموعة وضع إليك وطلب .حياهتا لتنظم قوانني أو أنظمة القبيلة هلذه وليس يشء

 األنظمة هذه تتخيل أن لك هل .حياهتم تنظيم إىل تؤدي أن يمكن التي والقوانني األنظمة
 .القوانني هذه مثل ستضع التي األسباب هي وما ستضعها التي القوانني هي وما

 

 الباب ُطرق فجأة وسيف، قيس أصدقائك عندك دعوت وقد البيت يف أنك ّتصور   
 أنه وجدت مغلف فأعطاك بلقائه قمت عنك، أليس املتحدة األمم موظف هو فإذا

 لك املتحدة األمم هيئة من رسمية دعوة به فإذا املغلف بفتح قمت ًشخصيا، أنت باسمك
 السنوات يف متت قد التي واملنجزات بالدك عن كلمة إللقاء مقرها إىل للحضور ًرسميا
 سيكون وكيف خطابك يف ستذكرها التي األشياء أهم هي ما تصور األخرية، العرش

  .احلضور معك سيتجاوب وكيف وقوفك وطريقة وصوتك شكلك
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 تستيقظ هي ها السادس، الصف يف طالبة رهف
 وتلبس أغراضها جتهز املدرسة، إىل لتذهب
 وتذهب بيتها أهل عىل وتسلم وحذائها، مالبسها
 املدرسة تدخل الطابور عن تتأخر ال لكي مرسعة

 إىل املدرسة حتولت لقد ًغريبا، ًشيئا الحظوت
 املدرسة يف يوجد ما كل السلطة من كبري صحن
 الصفوف حتى واإلدارة ومعلامهتا صديقاهتا من
 تراه ما تتخيل أن لك هل كبري، سلطة صحن تشبه
 يل تعرب أن تستطيع هل مدرستك وبني السلطة صحن مكونات بني الشبه وجه وما رهف
 .التشابه هذا عن

 

 مدير اآلن أنت ها  
 تلفزيونية قناة ملحطة
 أنه ختيل لألطفال فضائية
 رؤساء مع اجتامع عقد بعد

 ّختيل منك طلب األقسام
 لغرس كرتونية شخصية
 هذه صف العقل عادات

 ستكون؟ وكيف الشخصية
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ü الوقت طول متعلم. 
ü الوقت طول لالستطالع حمب. 
ü ًتقدما األكثر الذهنية والعمليات الذهني التحسن عن ًدائام يبحث. 
ü ذهنية لعملياته والتعديل التغيري دائم. 
ü واستعداداته إمكاناته ونمو أفكاره، وتعديل ذاته، بتحسني العناية دائم. 
ü خمتلفة بطريقة للتفكري الفرص يقيم. 
ü يف والتشكيك واملألوفات، البدهييات يف والتساؤل االستفسارات دائل،ب استكشاف 

 .املفروضات
ü يعرف ال حينام نفسه حيرتم. 
ü متواضع ومعرفة علم وطالب للمعرفة، دائم متشوق. 
ü خوف بدون ممتعة ذهنية أجواء وتولد مربية خربات الفرص 

 
 
 

 

 املكان .مرة كل يف أدوايت كفاءة زيادة يمكن
 ّأغري .أريد حيث معي ويطري معه أطري بساط
 عىل اسمي أرى .خمتلفة صور يف ألراه البحر
  .ِعامل الطريق هناية يف نفيس أرى مشهور، كتاب
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ü الفهم   احلفظ. 
ü والتجول حول،الت   والثبات السكوت. 
ü املرونة   اجلمود. 
ü واحللم الغابة   والتصحر الصحراء.  
ü والسعادة املتعة   األولية احلاجات. 
ü اخرتاع براءة كتاب،   علم ودرجة امتحان ورقة. 

 

 يضم أن يتوقع العمر طول متعلمني واملتدربني الطلبة بجعل العقل عادة تتحقق حتى
 :اآلتية األشياء الصندوق

ü أدباء مفكرين، رياضيني، علامء، صور. 
ü وألوان وأقالم للرسم بطاقات.  
ü عاملة دجاجة ذكريات" يتضمن فيديو رشيط…". 
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 حواس لديه .السخفاء بسفاهة وليس العلامء بكرامة لالستطالع حمب هنا الفضويل  
 األسئلة عىل وجييب منه تتفاعل لكي حواسه إليه تصل ما كل استدخال يريد متفتحة،
 .ًدائام ذهنه يف املستشارة

 
 
 
 
 
 

                
Curiosity 
ü ذهنية استشارة حالة يف ًدائام املتعلم ألن. 
ü وحياة وسعادة، متعة، التعلم. 
ü ذهنية، سياحة جديد، عامل التعلم 
ü الواقع يف حقيقة إىل الذهن يف احللم حيمل التعلم. 
ü ًمتجددا ًإنسانا املتعلم جيعل التعلم. 

 عىل وحيافظ وحيرتمها فضولية، تربية عىل املتعلم ينشأ حينام ذلك كل ويتحقق  
 .بامتالكها ويفتخر استمرارها،

 
 

 
لزيادة، والتعلم، والتعديل، وينضبط هذا املتعلم بدافعيه النمو وا

 .وحتسني الذات وهتذيبها، وتقويتها وصيانتها وشحذها
يضبط فرص التعلم ويوظفها لكي تشيع جذور البحث عن املعرفة 

 .وتروهيا، جيعل التعلم بني يديه، ويقر هبا حينام تكون بعيدة عنه
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 الوقت بعض املتعلم  الوقت طيلة املتعلم
 .متجددة ألهداف متولد متفتح •
 .والفرح بالسعادة تعلمي •
 .للتعلم حيتاج دائم أنه يشعر •
 والـتخلص فهمهـا عىل ويعمل حتيزاته، يفهم •

 .منها
 .ذاكرته خزائن مد يف متفائل •
 يـزداد واليقـني اليقـني، إىل توصـل املعرفة •

 .باالنفتاح
 .احلقيقة إىل يوصل العميق التعلم •
 .اليقني عن يبحث •
ــرس • ــع يستف ــول ويتطل ــات إىل للوص  إجاب

 .بنفسه
 .وخيتربها البدائل يستكشف •
 .جهله زاد معرفته ازدادت كلام أنه يعرف •
  .جديدة ملعرفة مرشوع املعرفة بعدم شعوره •
 

 .األهداف حمدود • 
 .واخلوف التوتر بتجنب يتعلم •
 .يعلم أنه يشعر •
 ذاتـه، هبـا حيمـي نفيس درع حتيزاته يرى •

 .عنه نزعها أحد حياول حينام وهيدد
 .حمدودة الذاكرة خزائن •
 يعمل االنفتاح يف والزيادة يقني، يعرفه ام •

 .وأبعادها الذات حدود خيال عىل
 .يل مفيدة احلقائق كل ليس •
 .الشك جتنبه طرق عن يبحث •
ــع • ــىل اإلجابــة إىل يتطل  مــن أســئلة ع

 .اآلخرين
 بـدون الـصحيح اجلـواب ملعرفـة هيدف •

 .تربير
 .يكفيها فيها ما •
 يلـم أن أحد يستطيع وال بحر، املعرفة إن •

 .برش فهو ربالبح

 
 

 معرفته وزيادة إجيايب، ّتغري حالة يف ًدائام هو العمر طيلة املتعلم هبا يقوم خربة كل يف  
 :كاآليت وهي الذايت األدائي املعريف التعديل لتحقيق األداءات من بسلسلة ويقوم وخرباته

 .به يقوم بام وعيه لزيادة نفسه مع يتحدث •
 .تعديله يريد ما عن لنفسه يتحدث •
 .وعيه زيادة هبدف يكرره •
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 .ومرة ومرة، مرة، التعديل بعد إليه يصل أن يريد ما ًتصوريا يتخيل •
 .املعدل األداء ويؤدي اخلربة، أو املعلومة بإضافة يبدأ •
 .املعدل األداء مستوى يقيم •
 .املستوى ذلك عىل ًذاتيا نفسه يعزز •
 .التعديل يف الناجح األداء مستوى يادةلز آخر ًشيئا يضيف •
 .ومرة ومرة مرة نفسه يعزز •
 املعدل لألداء النموذجية النهائية الصورة لنفسه يصوغ •
 أن اآلن تستحق نفسه خيرب ثم حققتها، عملتها، هيه، يقول املرآة أمام لنفسه هيتف •

 .السيارة يف بنزهة تقوم
 

 الشخص النموذج، الشخص بإجياد معني هو العادة، هذه حتقيق نحو يسعى من  
 :باآليت فيقوم ضالتي هو هذا أن وبعقله وبعينيه، وبشمه، بحسه، يدرك الذي

 ).مالحمه هيئته، نشاطاته، حركاته،( بعيد من النموذج عىل أتعرف •
 .شخصيتي ألبسه وأنا النموذج من أتقدم •
 .اسمي عليه أطلق •
 .عليه أطلقتها التي مالحمي أزين •
 .منه لبستها أن بعد نفيس يف أراها التي املحسنة ّاملزينة املالمح أحدد •
 .نفيس أعزز نفيس، أعزز نفيس، أعزز النموذج، أعزز نفيس، أعزز النموذج، أعزز •
 .لغة مسمعي عىل فأكررها فخر مواقف يف النموذج أرى •
 .هو أنا ألين النموذج، حققه ما عىل نفيس أعزز •
  متميز أداء من أنتجت ما عىل املستقلة نفيس أعزز •
 .حققت بام ًفخورا كن ذلك، تستحق أنك :بقويل •
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 املستمر للتعلم الشهية :وهو خمتلف ًعنوانا له سأضع  
 :الوصفة

 .سار تعليمي موقف للمتعلم يقدم •
 .هويضحك املتعلم يبهج تعلم موقف •
 .تلقائي املتعلم يف يكون طبيعي موقف يف حيدث التعلم •
 .واألعصاب العضل شد مواقف املتعلم يتجنب •
 يقف نوبل، جائزة حيمل هو أو املخرتع، أو ِالعامل، نفسه لريى حيلم أن املتعلم يدرب •

 ).العلوم يف نوبل إجازة عىل حصل الذي املرصي العامل( زويل بجانب
 ألف الذي أنه أو كتاب، كتب الذي الذكي أنه بعبارات يرتبط اسمه بأذنيه يسمع •

 .امللكية العلمية اجلمعية من اخرتاع براءة عىل حصل الذي أنه أو قصة،
 .ذاكرته ويمتدح نفسه يعزز متتابعة، معلومات يذكر •
 واألبنية، واألشخاص، واألمكنة، والنباتات، واملواد، األشياء، عىل لإلطالع متفتح •

 .واجلبال نوالوديا والشوارع،
 يل، يداي تلمسه ما كل يل، أذناي إىل يصل ما كل يل، عيناي عليه تقع ما كل شعاره •

 .يل بيدي أحسه ما كل يل، أشمه ما كل
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 أساس عىل العمل فرصب واإلحساس الوعي وتنمية بناء خالل من املهني؛ االستكشاف •

 .لدهيم الضعف وجوانب القوة جوانب
 الدراسة طريق عن واحلرف األعامل ملختلف املتضمنة املعاين واستكشاف دراسة •

 .واجلديدة املبارشة واخلربات املستقلة
 .املستقبل يف للعمل الفرد وكفاءة وقدرة العمل عامل عن الفهم تطوير •
 وتصنيفها؛ املهن حتليل •
 املهنية؛ ماتاملعلو مصادر •
 العمل؛ سوق اجتاهات •
 املهنية؛ واالهتاممات امليول كشف •
 للجامعات؛ القبول اختبار •
 باجلامعات؛ االلتحاق إجراءات •
 املهني؛ القرار اختاذ مهارات •
 الدراسية؛ واملسارات املواد اختيار •
 وتصميمها؛ الذاتية السري عنارص •
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 .بداعيةاإل املهارات تنمية :الغاية
 .الفنية املهارات تنمية :اهلدف

 .بالنفس الثقة تنمية  
 سنوات )9-6( :العمرية الفئة
 .طامطم خيار، زيتون، فليفلة، لبنة، ومستطيلة، مستديرة أطباق :املواد

 :الطريقة
 .األطباق تزيني يف الفنّي لإلبداع للكشاف املجال افسح •
 يمكنك العلمية، للتجربة ملجالا وإفساح التحضري سهلة ألطباق بصور االستعانة •

 ).اليابانية املدارس يف لألطفال الطبخ تعليم( فيلم مشاهدة
 املساحة باملناطق، خريطة تنفيذ :الصغري الكشاف دروس من االنطالق يمكنك •

 اخليار قرش من احلدود واألسود، باألخرض ّمتيز زيتون من املناطق اللبنة، من األساسية
 ....باللبنة تغمر
 :األطباق أنواع

 الشعر لبنة، األرضية :املستدير بالصحن :العنيد للطفل رائع" مبتسم سيد "طبق •
 الفليفلة، من قطعة من األنف الزيتون، من خرضاوان العينان ّمقطع، أسود زيتون
 املطلوب، الشكل عىل نحصل حتى تغمر الطامطم رشائح من مبتسم دائري الفم

 .اخليار من ممكن واألذن
 دولة علم متثل أجزاء إىل الطبق يقسم :ديبال علم طبق •

 .الكشاف

 .املنفذ أو املصمم الشيف عن اإلعالن مع األطباق تقديم •
 .للتعليق بوك الفيس عىل وتعليقها األطباق تصوير •
 .للذكرى ألبوم يف األطباق صور جتميع •
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 :شخصية أسئلة
ًمزينا؟ ًصحنا بنفسك أعددت عندما شعرت بامذا • ّ 
 وملاذا؟ ؟نافعة مهنة "الشيف "مهنة أن تعتقد هل •
 احلضانات؟ يف الطعام عن األطفال عزوف مشكلة حلل تفعل أن يمكنك ماذا •

  :مالحظة
 خاصة األمهية، نوليه أن جيب لذا الشخصية، بناء من يتجزأ ال جزء الفنية الرتبية إن  
 يدةجد أطباق وتنفيذ ذلك، عىل تساعد باعتدال الطبخ قنوات فمشاهدة للفتيات، بالنسبة
 .الطلبة لدى اإلبداع تنمي

 
 .له حدود ال الذي لإلبداع الشهية ليفتح بداية، جمرد هو اللبنة طبق
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 األشخاص حاجات عىل يعتد )Diet( غذائي نظام أو غذائية محية تصميم :الغاية
 .باختالفها

 :اهلدف
 مثايل وزن عىل فظةللمحا ريايض وبرنامج مناسبة غذائية وجبات وختطيط تصميم -1

 )معريف هدف( السكري ملريض
 )معريف هدف( ّمالية موازنة تصميم -2

 )اجتامعي هدف( السكري مرىض ًوخصوصا اآلخرين مساعدة -3

 .املهني املستقبل اختيار -4

 سنة 14 :العمرية الفئة

 :الطريقة
 منك وطلب للسفر، اضطر والدك أن ختيل :التالية املشكلة الكشاف عىل اعرض -1

ًغذائيا خمطط ووضع السكري، بداء املصاب الصغري بأخيك االهتامم  شهر، ملدة ّ
 سفره وقبل الطبيعي، وزنه عىل املحافظة عىل أخاك يساعد ريايض لربنامج باإلضافة
 .املهمة هلذه قصوى كتكلفة ريال 2000 أعطاك

 :تشمل التي اخلطوات ودراسة لعمله، خمطط وضع بطريقة الكشاف ساعد -2
 .كامل شهر ملدة السكري ملريض املخصصة امالطع بوجبات الئحة •
 .املخصص األكل األدوية، الريايض، الربنامج ....املطلوبة املواد كل أسعار الئحة •
 عيادة ماركت، سوبر أدوية، مستودع( :املطلوبة احلاجات عىل احلصول مصادر •

 )غذائية
 .ريايض نادي يف مدرب سكري، طبيب تغذية، اختصايص مع مقابالت إجراء •
 .املبلغ ّختطي عدم عىل احلرص مع شهر، ملدة املطلوبة التكاليف تبني ميزانية عوض •
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 :املناقشة
 :املضمون عن أسئلة

 معاجلته؟ وطرق أعراضه؟ هي ما السكري؟ داء أسباب ما •
 دمه؟ يف السكر معدل انخفاض بسبب الوعي عن أخوك غاب إذا تفعل ماذا •
 السكري؟ ملريض االختصايص أو الطبيب قبل من املقرتح الغذاء نوعية ما •
 كأي الرياضية األلعاب بمختلف اخلاص القيام السكري مريض يستطيع هل •

 أسبوعيا؟ هبا املسموح املرات عدد وكم املرض؟ هبذا مصاب غري شخص
 به؟ اخلاص الطعام وتكلفة ..السكري ملريض تعطى التي األدوية تكلفة ما •
 حاجاته؟ لتغطية شهريا ريال 2000 يكفي هل •
 :شخصية لةأسئ

 النشاط؟ هذا بتنفيذ اكتسبتها التي املهارات ما •
 املستقبل؟ يف غذائية عيادة فتح باستطاعتك أنه ترى هل •
 بالسكري؟ مصابني )أخيك غري( أشخاصا تساعد أن يمكن كيف •
 وضعتها؟ التي امليزانية أمهية ما •
 عدتهملسا السكري، ومرض للرجيم خاصة الطهي بكتب الكشاف تزويد يمكن :مالحظة

 .املرض هبذا للمصاب شهري غذائي برنامج وتصميم اختيار عىل
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 الطبيعي الذكاء تنمية :الغاية
 :اهلدف

 املالحظة دقة تنمية -1
 العلمي ّالتحري يتطلبها التي املهارات تعزيز -2

 الفكرية والتجربة العلمية والطريقة
 )11-9( :العمرية الفئة
 :مثل االستكشاف عىل تساعد التي اتاألدو بعض :املواد

 قياس، رشيط مكربة، عدسة جمهر، أصوات، تسجيل النقال اهلاتف فيديو، كامريا،
 .أفكاره لتسجيل مفكرة العينات، جلمع أكياس ملقط، سلة، قفازات،
  :الطريقة

 الغرفة من واخرجا اصطحبه أو بالطبيعة، عالقة هلا التي األنشطة يف املوهوب أرشك -1
 الزهور، الغابات، البحريات، األهنار، الطيور، احليوانات، :الستكشاف الصفية

 .الصحاري احلرشات، القواقع، الورود،
 .املناسبة املالحظات تدوين مع الطبيعية األشياء لتصوير ساعده /شاركه -2
 النباتات، احليوانات، :األشياء بني واالختالف التشابه أوجه حتديد عىل شجعه -3

 .بينها واالختالف التشابه وسبب ...األحجار،
 لو حيدث ماذا :الفرضيات ووضع والنتيجة السبب بني العالقة اكتشاف عىل ساعده -4

 )رطوبة برودة، حرارة،( املناخ تغري يؤثر كيف نسقه؟ مل لو حيدث وماذا النبات؟ سقينا
 لو حيدث ماذا الصحراء؟؟ يف النبات يعيش كيف النبات؟ احليوان، اإلنسان، عىل
  النبات؟ عن لضوءا منعنا

 عىل أثرها واكتشاف الطبيعية الظاهر تأمل عىل املوهوب شجع النشاط، كان أيا -5
 .حياته وطريقة اإلنسان



 289  
 

 

  التنبؤ لتقييم املبسطة العلمية الكتب يف إجاباته عن ويبحث ويستكشف ليسأل شجعه -6
 .املالحظات مجيع لتسجيل مفكرة إلنشاء ساعده -7
 .اإلجابة ملعرفة البحث عىل هحتث أسئلة لطرح فرصة كل اغتنم -8

 :شخصية أسئلة
 اختذت حال يف للحكومة توجهها التي الرسالة ما سفاري، صحراء يف نبتة أنك ختيل -1

 املنطقة؟ بزراعة ًقرارا
 ملاذا؟ املستقبل؟ يف ًعاملا تكون أن تريد هل -2
 البيئة؟ عىل املحافظة علينا جيب ملاذا -3
 ؟التصحر مشكلة عىل التغلب إمكانية دراسة األرض علوم يف كعامل تكليفك تم لو -4

 املناخي الصعيد عىل اإلجيابيات ما .املجال هذا يف دولتك جتربة من ًانطالقا أجب
 والسياحي؟
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 للمجتمع قدمها التي واملسامهة الشخص اسم بني صل
 

 1964 عام للسالم نوبل بجائزة وفاز السود، حقوق أجل من كافح
 العرقية واملساواة السلمي للرصاع لقيادته

 غاندي املهامتا

 وفعلت التمريض، ملهنة ًاحرتاما خلقت اإلنجليزية، التمريض رائدة
 .الصحيح الطبي والتدريب الكفاءة من ًأساسا التمريض إلعطاء الكثري

 مونتيسوري ماريا

 عام األردن رشق إمارة وأسس ،1916 سنة الكربى العربية الثورة قاد
 ًمرموقا ًوأديبا ًوقائدا سياسة رجل وكان ،1921

 سينا ابن

 أول وهو ًخمرتعا، بالفلك ًعاملا وكان قرطبة، يف نشأ وفيلسوف شاعر
 الطريان واخرتاع احلجارة من الزجاج استخرج من

 كينج لوثر مارتن
 

 اإلمرباطورية وهزم اإلسالمية، الدولة دعائم بتوطيد قام مسلم خليفة أول
 .الفرس جيش وكرس البيزنطية،

 بن حسني الرشيف
 عيل

 سلمية مقاومة حركة وتبنى بالده، استقالل أجل من ناضل ديني قائد
 .املستعمرين ضد الالعنف(

 آينشتاين ألربت

 ونرشت تعلمهم، وطرق وحاجاهتم األطفال عىل ركزت إيطالية طبيبة
 .اللعب طريق عن األطفال تعليم حول ًأفكارا

 الصديق بكر أبو

 يف الفلسفة علم منظم ويعترب والطبيعيات، والفلسفة الطب يف برع
 الطب يف القانون كتاب ّوألف اإلسالم،

 فرناس بن عباس

 النسبية، النظرية أوجد أمريكي سويرسي نمساوي وريايض فيزيائي
 للفيزياء نوبل جائزة عىل حصل الكم، ونظرية للجاذبية، العامة والنظرية

 .1921 عام

  نايتينجيل فلورنس
Florence 
Nightingale 
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 اذكر ..قوة االحتاد يف ...ًحمددا كن ..فريقي احتاد يف لتساهم تفعله أن يمكن يشء يف ّفكر
 .األسفل يف مسامهتك
 ...................................................... طريق عن فريقي وحدة يف أشارك أن أستطيع
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 .حياهتم يف ًالحقا تساعدهم مهنية مهارات وتبيان تعلم :الغاية
 :اهلدف

 .وتقديمه وتنظيمه له، التحضري اجتامعي، حلدث فاخر لعشاء التخطيط عىل القدرة -1
 .اجلامعي والعمل والتواصل التعاون عىل القدرة -2

 سنة 14 :العمرية الفئة

 حيرضها ألمسية فاخر عشاء لتحضري الؤهمزم مع التعاون املوهوب من اطلب  :الطريقة
 .ريال 900 تتعدى ال بميزانية الطلبة، أمور وأولياء صفهم معلامت

  :ييل ما عىل العمل الطلبة عىل
ü للشخص ريال 20 تتعدى ال أن عىل األمسية هذه يف املتوفرة األصناف الئحة حتضري 

 .الواحد
ü ومرشوبات عصائر الئحة حتضري. 
ü أفضل جللب زيارته مث باملطعم االتصال 

 .سعر
ü املطلوبة والتجهيزات باملواد الئحة حتضري 

 أغطية طاوالت، :وأسعارها مصادرها مع
 ...الصوت أجهزة الكرايس، زينة، هلا،
ü التي واملهام الطلبة بأسامء الئحة وضع 

 .العشاء خالل إليهم ستوكل
ü احلدث هلذا وتكلفة أسعار عض تقديم 

 جتهيزات أي استئجار تم حال يف وجتهيزاته
 .معدات أو
ü لذلك التكلفة رصد مع واملعلمني لألهايل دعوة بطاقة تصميم. 
ü املخطط مناقشة. 
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 :املناقشة
 :املضمون حول أسئلة
ü احتفال؟ -مسائي نشاط - أمسية لتحضري املخطط يشمل عالم 
ü األمسية؟ هلذه التحضري يف املعتمدة العمل منهجية ما 
ü مرشوع؟ ألي املالية موراأل ودقة والتخطيط التنظيم حسنات ما 

 :شخصية أسئلة
ü تنفيذه؟ خالل من اكتسبتها التي املهارات وما النشاط؟ هذا أمهية ما 
ü وملاذا؟ أكثر؟ أحببته النشاط هذا من جزء أي 
ü الصعوبة؟ هذه اجتزت وكيف صعوبة؟ األكثر كان النشاط هذا من جزء أي 

  :املرشدين إىل
  :التالية املهارات النشاط هذا يعزز
ü معقولة غري أو معقولة تسعرية( الطعام لوائح تسعري معرفة( 
ü اخلارجي املجتمع مع االجتامعي التواصل. 
ü كفريق العمل. 
ü والتحفيز الدافعية 
ü املالية باإلدارة فهم  
ü اإلعالين العمل فهم. 
ü دعوة بطاقات صناعة(اإلبداع(.....  
ü باملكان .النشاط تنفيذ مراحل من مرحلة كل يف املوهوبني للطلبة املساعدة ّقدم 

 .معها والتعاون املجاورة املطاعم إىل الوصول تسهيل
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 .الصحة هتدد التي املخاطر حول املجتمع وعي زيادة :الغاية
  :اهلدف

 .ومضاره البالستيك حول املعرفة تعزيز -1
 .والرشاب األطعمة حلفظ اآلمنة البالستيكية األوعية اختيار من التمكن -2
 .سنة 14 -11 :العمرية فئةال

 .بالستيكية أوعية :املواد
  :الطريقة

 .البيت يف املستعملة البالستيكية األوعية من ممكن عدد أكرب جتميع الكشاف من اطلب •
 الرمز هذا .Recycling code التدوير إعادة رمز البالستيكية العلب من العديد لدى •

 .اخلهد              عدد مع األسهم من مثلث يشبه
 البالستيكية األوعية بعض :مالحظة( القنينة أو الوعاء كعب عىل املطبوع الرقم دون •

 .ًأيضا ذلك ّدون رقم، هلا يوجد ال
 .املرفقة النشاط ورقة أمأل •
 عىل حيتوي البالستيكي الوعاء كان ما إذا ملعرفة Code number sheet عىل اعتمد •

 .بالصحة ضارة كيميائية مواد
 .اجلسم سالمة عىل البالستيكية املواد تأثري حول النرتنتا عىل ببحث قم •

 :مناقشة
 :املضمون حول أسئلة
ü وما الطعام؟ حلفظ جيدة البالستيكية األوعية بأن لنا تؤكد التي األرقام ما 

 صالحيتها؟ عدم إىل تشري التي األرقام
ü اجلسم؟ سالمة عىل التأثري اجليد غري للبالستيك يمكن كيف 
ü السبب ّوعلل األطعمة، حلفظ البالستيك عن لةبدي ًطرقا ِأعط. 
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 :شخصية أسئلة
ü املواد من التسمم من عائلتك أفراد حلامية ممارستها تود التي السلوكيات ما 

 البالستيكية؟
ü مدرستك؟ يف الوعي نرش يمكن كيف 
ü خطر من املجتمع أبناء حلامية تأخذها التي اإلجراءات ما للصحة، ًوزيرا كنت لو 

 ّصحي؟ غريال البالستيك
  النشاط ورقة أمأل
 عنرص اسم

 البالستيك
 اللون الرقم

 غري /شفاف
 شفاف

 ومرن ّلني
 غري /سليم

 سليم
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 .للعائلة صحية أغذية برشاء سليم قرار اختاذ :الغاية
 :اهلدف

 .للعائلة صحية أغذية لتأمني الالزمة واملعارف املهارات اكتساب -1
 .الصحية اخليارات أو القرارات الختاذ والتخطيط التصميم مهارة تعزيز -2

 سنة 14 -11 :العمرية الفئة
  (Nutrition Food Label) الغذائية التسمية حقائق عليها غذائية منتجات :املواد

 :الطريقة
 يمكنك املتجر، من اليوم رشاؤها تنوي التي واملواد باألطعمة الئحة بإعداد قم  

 املتجر، إىل الذهاب فيها تنوي مرة كل يف اعتامده يمكن كنموذج الربنامج هذا استخدام
 .للعائلة والصحية الغذائية املنتجات لأفض اختيار عىل النموذج هذا يساعدك

 
 أطعمة واحلبوب والباستا واألرز اخلبز والفواكه اخلضار

 :لرشائها سارع جيدة
 .......اجلزر، السبانخ، التفاح،
 :برشائها أبطيء

 

 :لرشائها سارع
  واخلبز الكاملة احلبوب
 برشائها أبطيء
 املقشور األبيض األرز

 والبيض واألسامك والدواجن اللحوم
 واملكرسات والبقوليات

 أطعمة واللبن واجلبن احلليب
 يمكن
 تناوهلا
 بكميات
 معتدلة
 

 :لرشائها سارع
 الدجاج صدر
 برشائها أبطيء
  البيض

 :لرشائها سارع
 الدسم قليل اللبن الدسم، خايل احلليب
 برشائها أبطيء
 الدسم كامل احلليب
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 أطعمة والسكر والدهون الزيوت معلبة طعمةأ
 يمكن
 فقط تناوهلا

 مناسبات يف
 نادرة
 

 :لرشائها سارع
  عصريه مع أناناس
 محراء فاصوليا
 برشائها أبطيء
 جممدة بيتزا

 برشائها أبطيء
 البقري السمن

 املضافة السكريات

 
 .القائمة هذه إعداد أمهية املوهوب مع ناقش •
 حلجم تاممااله وإيالء رشاؤه يراد طعام لكل التسميات قراءة املوهوب من اطلب •

 .احلرارية والسعرات احلصص
  :مناقشة
 :املضمون حول أسئلة
ü املشرتيات؟ قائمة حتضري من اهلدف ما 
ü امللصقة التغذية حقائق تسمية حتتوي ماذا عىل 

 منها؟ الغاية وما الغذائي؟ املنتج عىل
ü باألمالح، فقرية أطعمة اختيار علينا ملاذا 

 وم؟بالبوتاسي غنية ولكنها الصوديوم، وخاصة
 :شخصية أسئلة

 من بكثري أكثر اجلسم تدخل التي احلرارية السعرات كمية تكون عندما السمنة تنتج •
 عىل املحافظة عىل النشاط هذا يساعدك كيف املستهلكة، احلرارية السعرات كمية

 املثايل؟ الوزن
 تفعل ماذا بلدك، يف الغذاء جودة عن مسؤول أو غذائي، متجر صاحب كنت لو •

 صحتهم؟ عىل احلفاظ يف جمتمعك ناءأب ملساعدة
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  التاسع الفصل

 
 

"" 
Joyce Van Tassel- Baska, ED.D (2004, p 1) 

 
 اإلبداع من أمهية أكثر واملتفوقني املوهوبني تربية يف موضوع هناك يكون أن يمكن ال

Creativity. 

 :مها املوهوبني لرتبية املرتبطني اهلدفني أن نجد الواقع يف

 وأكثر للذات ًحتقيقا أكثر أفرادا أن يصبحوا عىل واملراهقني األطفال هؤالء مساعدة -1
  )Maslow، 1986( .ةإبداعي

 .ملجتمعهم إبداعية بإسهامات القيام من أفضل بصورة متكينهم -2

 جماالت شتى يف تقدم من أوجدوه ما بكل أبنائه من للمبدعني ويدين العامل يعرتف
 كل استثامر يف شاخمة حضارة من البرشية إليه توصلت وما وآداب، وفنون علوم من احلياة
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 لكل الفعيل املحرك تعد فهي البرشية، الثروة ذلك مقدمة ويف ،وثرواهتا وإمكاناهتا طاقاهتا
 عديمة األخرى واإلمكانات الثروات تصبح البرشية الثروة بدون ألنه األخرى، القوى
 األرض، باطن يف السنني آالف منذ موجودة وبرتول معادن من األرض فخريات .القيمة
 عندما إال التكنولوجيا عجلة هبا عملت التي اهلائلة الطاقة إىل املصادر هذه تتحول فلم
 لإلنسان العقيل اإلبداع خالل من وذلك واستغالهلا، اكتشافها عىل القادر اإلنسان ُوجد
 .التقدم وحتقيق اإلنسانية احلياة تطوير أجل من

 يتزايد اإلبداع سري معدل ألن اإلبداعية الثروة هي اليوم اإلنسان يعيشها ثروة فأحدث
 .وإبداعيا ًتنظيميا وإمكاناتنا إبداعنا بقدر إال يأيت لن التطور وهذا ًمضطردا، ًاتزايد عاملنا يف

 واإلنسان الكون شملت هائلة علمية تغريات عليه تغلب عامل يف اليوم نعيش وألننا
 اإلنسان عن مفاهيمنا وتغريت ًجذريا، ًتبدال للعامل رؤيتنا ُبدلت حتى .البرشي واملجتمع

 باحث كل إليه يسعى ًهدفا التقليدية غري اجلديدة األفكار إبداع حوأصب ومكانته، ودوره
 والعقيل، والنفيس االجتامعي اإلنسان لعامل رؤيتنا وتغريت دراسة، كل وتستهدفه
  .والثروة للقوة ًحيا جتسيدا املعرفة وأصبحت
 اخرتعه :اليشء أبدع الفعل من مشتق ًلغة أنه نجد كمفهوم لإلبداع التطرق وعند

 اخللق أو اإلجياد يعني واإلبداع وأحدثته، استخرجته أي وأبدعته اليشء أبدعت شفه،واكت
 )2013،59 الرابغي،( .االبتكار أو التكوين أو

Creative Abilities 

 أن إال اإلبداعي والتفكري اإلبداع طبيعة حتديد يف الباحثني اختالف من الرغم عىل
 جيلفورد من كل حددها التي العقلية القدرات من جمموعة يشمل أنه عىل تفقوني غالبيتهم
  :التايل النحو عىل وهي وتوارنس

-1Fluency 

 استجابة تنشأ قد والتي وتنوعها والرتابطات األفكار غنى عىل القدرة هذه تشري
 يتعامل التي الظاهرة خيضع أن يمكن فاإلنسان .ذاهتا بحد التأثري حمددة مثريات أو ملنبهات
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 ذلك ومن التفكري يف الطالقة إىل جمموعها يف تشري متوقعة غري جديدة ترابطات إىل معها
 باملعنى املوقف عنارص مع التعامل عىل القدرة أهنا عىل السمة هذه إىل ينظر البعض فإن

  )70 ،2013 الرابغي،( .االكتشاف نحو رضورية خطوة أهنا وعىل للكلمة الشامل
 إنتاج عىل القدرة هي بمعنى الفرد هبا يأيت أن يمكن التي األفكار تعدد هي فالطالقة 
 اجلانب تتضمن فهي ومفتوحة حرة هنايتها مشكلة أو ملسألة وألدائية لفظية عديدة أفكار
 وتتحدد الشخص عند اإلبداعي التفكري صور يف ًمهام ًدورا تلعب ألهنا اإلبداع، يف الكمي

 تكون بذلك فهي صدورها ورسعة االستجابات بعدد مقيسة كمية حدود يف الطالقة هذه
  .إليها احتاج كلام لديه املخزنة املعلومة استدعاء عىل الفرد بقدرة

  :ييل ما إىل الطالقة وتنقسم
Verbal Fluency 

 يف اوتوليده والكلامت األلفاظ إعطاء يف الشخص تفكري رسعة عىل القدرة وهي
 حروف من ًأنامطا باعتبارها الكلامت توليد عىل يقترص الطالقة من النوع فهذا حمدد نسق

 عدد اكرب كذكر .معينة تعليامت تتطلب بسيطة مطالب لتحقيق الذاكرة خمزون من أبجدية
 وتنتهي "س" بحرف تبدأ الكلامت من عدد اكرب ذكر أو م، بحرف تنتهي الكلامت من ممكن
  ).2004 يدي،اهلو( "ي" بحرف

Associational Fluency 

 ترتبط والتي الواحد، املعنى ذات األلفاظ من ممكن عدد أي إنتاج عىل القدرة وهي
 األمثلة ومن .معينة رشوط فيها تتوافر ألفاظ من قدر أكرب إنتاج عىل القدرة أو معينة بكلمة
 لكلمة املرتادفات من ممكن عدد أكرب فحوصامل يعطى أن الطالقة من النوع هذا تقيس التي
 بكلمتني ترتبط التي الكلمة املفحوص يعطى أن أو معني، ملثري ًكامال وصفا يكتب أو معينة

  ).1990 الكناين،( معينتني
Expressional Fluency 

 صياغةو ًمعينا، ًموقفا تناسب متصلة كلامت يف الرسيع التفكري عىل القدرة وهي
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 التباعدي باإلنتاج جيلفورد مصفوفة يف العامل هذا ويسمى .مفيدة عبارات يف أفكار
 يعطى حيث كلامت األربع تراكيب الطالقة من النوع هذا اختبارات ومن املعاين ملنظومات

 حمدد وقت يف الكلامت يكمل أن إليه ويطلب كلامت أربع يف األوىل احلروف للمفحوص
  ).السابق املرجع يف( مفيدة العبارات تكون بحيث الطرق من عدد أكرب خالل من
Ideational Fluency 

 مشكلة أو ملوقف حمددة زمنية فرتة يف األفكار من قدر أكرب إنتاج عىل القدرة وهي
 من عدد أكرب يذكر أن املفحوص من يطلب أن الطالقة هذه عىل األمثلة ومن مثرية

  .ما لقصة العناوين من ممكن عدد أكرب أو ما ليشء االستعامالت
 أن عىل القدرة إىل تشري الفكرية أن التعبريية والطالقة الفكرية الطالقة بني وللفرق

 .ألفاظ يف األفكار هذه صياغة عىل القدرة إىل فتشري التعبريية أما أفكار، لدينا تكون
ھFigural Fluency 

 معينة أشكال إىل اإلضافات بعض تقديم خالل من الرسيع نتاجاإل عىل القدرة وهي
 األشكال لوحدات التباعدي باإلنتاج جيلفورد يسميها ما وهي حقيقية، رسوم لتكوين
 مثل معينة ًأشكاال املفحوص يعطى أن الطالقة هذه هبا تقاس التي االختبارات أهم ومن

 وإشكال رسوم لتكوين .عليها كالأش إضافة منه ويطلب املتوازية اخلطوط أو الدوائر
 .عديدة حقيقية

-2Flexibility 

 أفكار إعطاء عىل القدرة هي أي املوقف، بتغري الفرد لدى الذهنية احلالة تغري وهي
 اجتاهاته تغري عىل للفرد الفعلية القدرة املرونة وتعترب املعطاة، للمهارة وخمتلفة متنوعة

 .معني اجتاه عىل اإلرصار وعدم اهاجت من أكثر يف التفكريية
 فكرية ًأنامطا تبني إىل بمقتضاه الفرد يتجه الذي العقيل التصلب عكس تعترب فاملرونة

 )71 ،2013 الرابغي،( .واختلفت تنوعت مهام احلياة مواقف هبا يواجه حمددة
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  :مها مظهرين املرونة وتتخذ
Spontaneous Flexibility 

 عىل القدرة فهي .حمدد بموقف ترتبط التي املتنوعة األفكار من عدد إعطاء هيو
 بالتنوع تتسم االستجابات وهذه مثري، موقف أو ملشكلة مناسبة استجابات إنتاج

  ).1993 عبادة،( واجلديدة الفريدة االستجابات خالل من وذلك والالمنطقية
Adaptive Flexibility 

 التي الراجعة التغذية ضوء يف موقف أي مواجهة أو ما مشكلة حل إىل التوصل يوه
 وتقاس لالستجابات الكيفية اخلصائص عىل تعتمد املرونة فإن لذا املوقف، ذلك من تأيت
 كي الذهنية وجهته تغري عىل الفرد قدرة إىل التكيفية املرونة هذه وتشري.االستجابات بتنوع
 يكيف أن إىل حيتاج الفرد ألن التكيفية وسميت ونجاح كفاءة يف ما مشكلة حل من يتمكن
 ًحتديدا املحددة املشكالت نوع يف ذلك ويظهر الناجح احلل إىل للوصول يعينه بام سلوكه
  ).1990 الكناين،( عادية غريً حلوال وتتطلب ًدقيقا

-3Originality 

 ،مألوفة غري أفكار إنتاج عىل القدرة هبا دويقص اإلبداعي التفكري يف ًأساسيا ًعنرصا تعد
 األفكار من واملألوف املبارش وراء ما إىل نفاذ عىل والقدرة والندرة التفكري يف التميز هي أي
 فاألصالة .املألوفة غري أو الشائعة غري االستجابات من كمية احتساب طريق عن تقاس وهي
 فيعترب الرضا من عالية بدرجة نشودامل اهلدف حيقق الذي املناسب املبتكر السلوك هي

 ).1996 هالل،( ًأصيال ًسلوكا
 فاملحتوى وشخصيته طابعه عن وتعرب إليه وتنتمي الفرد من تنبعث األصيلة فاألفكار

 املطروحة للمسائل عادية غري حلول وإعطاء التفكري يف االستقالل هو القدرة هلذه األسايس
 بعدة واملرونة الطالقة من كل عن ختتلف فاألصالة احلل يف املتبعة بالطرق قورنت ما إذا

  :منها عوامل
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 عىل تعتمد بل الفرد، يعطيها التي اإلبداعية األفكار كمية إىل تشري ال األصالة أن  - أ  
 .الطالقة عن يميزها ما وهذا ونوعيتها، األفكار هذه قيمة

 يف كام ًشخصيا هو أفكاره أو تصوراته تكرار من الفرد نفور إىل تشري ال األصالة أن   -ب
 .املرونة عن يميزها ما وهذا اآلخرون يفعله ما تكرار من النفور إىل يشري بل .املرونة

 كبري قدر إىل حتتاج ال فهي البيئة إىل النظر يف تقويمية ًرشوطا تتضمن ال األصالة أن  -ج
 عىل لهعم ينهي أن الفرد يستطيع حتى الذات لنقد املطلوبة التقويمية الرشوط من
 ).1993 منيس،( مطلوب وجه خري

-4Elaboration 

 .ما موقف أو معينة لفكرة جديدة وتفاصيل إضافات تقديم عىل الفرد قدرة وهي
 توليد املفحوص من فيها يطلب التي التباعدي التفكري قدرات إىل اخلاصية هذه وتنتمي

 تفصيالت تقديم عىل اإلبداعية القدرة هذه وتتضمن مقدمة معلومات من استجابات
 تشمل اإلبداعية القدرة هذه أن إىل Guilford جيلفورد ويرى معينة، ألشياء متعددة
  ).1996 وآخرون، قطامي( أمامه املوجودة لإلشكال ومكونات عنارص إضافة

-5Sensitivity to Problems 

 أهنا بمعنى .املثري املوقف يف الضعف مواطن أو الثغرات راكإد عىل الفرد قدرة وهي
 أن وحيث املعلومات، يف النقص واكتشاف واملصاعب املشكالت اكتشاف عىل القدرة
 أو جديدة معرفة إضافة ثم ومن هلا حل عن البحث يف أوىل خطوة يمثل املشكلة اكتشاف
 األشياء مالحظة القدرة ههبذ ويرتبط موجودة منتجات أو معارف عىل حتسينات إدخال
  ).1998 جروان،( استخدامها وإعادة الفرد حميط يف العادية وغري املحرية

 قائمة هي األربع القدرات هذه أن خاطئة بصورة األشخاص بعض افرتض لقد
 يمكن قدرات فهناك .اإلطالق عىل ًصحيحا ليس وهذا بداعيةاإل للقدرات وشاملة هنائية

  :ييل كام تصنيفها
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 عني "األشياء ورؤية اخليايل، والتصور التخيل عىل القدرة: visualization التصور  -أ   
 عىل القدرة: Regress التغري عىل القدرة .عقليا واألفكار الصور ومعاجلة "العقل
 والقوانني والتقاليد بالعادات ًتكدسا أقل عقله يكون والذي الطفل، مثل التفكري

 ."فعلها يتم أن ينبغي كيف " ب الصارمة والتنظيامت
 السياقات أحد من أفكار اقتباس عىل القدرة: thinking Analogical التامثيل التفكري   -ب

 إىل ونقله املشكالت إلحدى ما ًحال اقتباس عىل القدرة أو، آخر سياق مع وتكييفها
 .أخرى مشكلة

 عن باملوضوع ةاملتعلق االعتبارات فصل عىل املهمة القدرة :Evaluations التقويم  -ج
 صالح تقويم وعىل نقدية، بصورة التفكري وعىل باملوضوع، املتعلقة غري االعتبارات

 .ما ملشكلة حل أو ما مستنتج أو ما فكرة مالءمة مدى أو
 "أجزائه إىل يشء كل" حتليل خاصة التفاصيل، حتليل عىل القدرة: Analysis التحليل  -د
 يمكن كل إىل األجزاء مجع وعىل العالقات، ؤيةر عىل القدرة: Synthesis الرتكيب  - ه

 .إبداعي كل وربام تشغيله
 استخدام أجل من ما يشء تبني عىل القدرة ويتضمن: Transformation التحويل  - و

 ذو األشياء أحد تغيري أو جديدة، وتطبيقات ومضامني معاين رؤية جديد،وعىل
 .األمهية شديدة إبداعية ةقدر فالتحويل آخر، يشء إىل إبداعية بصورة األفكار

 استخدام وعىل املألوف، جتاوز عىل القدرة: Boundanes Extend احلدود توسيع  - ز
 .جديدة بطرائق األشياء

 استدالالت عمل أو حدسية، عقلية قفزات" عمل عىل القدرة: Intuition احلدس  -ح
 .السطور بني ما قراءة عىل والقدرة قليلة، معلومات عىل بناء عالقات رؤية أو

 احلل وبدائل أنشطة نتائج توقع عىل القدرة :outcomes Predict بالنتائج التنبؤ  -ط
 .املختلفة

 احلكم تأجيل عىل القدرة :closure Premature Resist املغلقة النهاية مقاومة  -ي
 .القدرة هذه يف ضعفاء الطالب من فالكثري بالعقل، ختطر فكرة بأول االكتفاء وعدم
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 من طويلة لفرتات ما مشكلة عىل الرتكيز عىل القدرة :Concentration زالرتكي  -ك
 .املشتتات من والتخلص الزمن،

 معقولة، استنتاجات استنباط عىل القدرة :Thinking Logical املنطقي التفكري  -ل
 .املناسب غري من املناسب فصل وعىل

 الفن يف وتقديره للجامل احلساسية :Anesthetic Thinking اجلاميل التفكري  - م
 .والطبيعة والتصميم

 األوضاع يف بناء رؤية عىل القدرة مثل األخرى اإلبداعية القدرات بعض وهناك
 النتائج، وتوقع الناقد، والتفكري واإلدراكية، العقلية اجلوامد وجتنب واملشوشة، املختلفة

 مشكالت مع ةاملوجود املعرفة وتكييف املعقدة، القضايا وفهم جيدة، قرارات واختاذ
  .جديدة

 )361 ،2014 السامدين،(

 
 عىل تعتمد سيكولوجية تدريبات أو نفسية مترينات عن عبارة هي اإلبداعية الدراما

 .واملوسيقى كالرسم مساندة وسائل مع بالسيكودراما، اإلرشاد وفنيات اللعب نظريات
 أيضا يقوي وقد املشكالت، حلل واخليال ،التباعدي تفكريال اإلبداعية الدراما تستثري

 وحس االنفعاالت، وضبط واكتشاف البدنية، الذات يف والتحكم والرتكيز احليس الوعي
 لآلخرين، واإلنساين العاطفي التقميص والفهم واآلراء، الكالم يف بالنفس والثقة الدعابة
 تنفيذها، الصعب من ليست واجللسات ،فائدهتا بقدر مسلية فهي الناقد، التفكري وحتى

 السامدين،( .العمل إلمتام الكافية والطاقة القوية الدعابة روح مها الرئيسان فاملتطلبان
2014، 370( 

 warm التسخني فرتات" فئات يف اإلبداعية الدراما أنشطة من عينة وصف تم وقد

up" احلركة ومترينات Movement Exercise واجلسدي احليس وعيال مترينات من وغريها 
  .املرسحية عمل أو pantomime الصامت التمثيل يتخللها الذات وتقدير
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exercise warm up 

 .البسيطة اإلمحاء مترينات ببعض تبدأ أن بد ال إبداعية بالدراما إرشادية جلسة أي إن
 من يشء أوال القليل بتتطل ولكنها للعضالت البسيط التمدد تسبب احلركات هذه

 :االقرتاحات بعض ييل وفيام األمثلة بعض وإعطاء بالرسد ائدقال يقوم بحيث التفكري،،
 حيملوا لكي حد ألقىص ظهرهم األطفال يمط :the ceiling Holding السقف محل •

 .أخرى مرة مكانه إىل يرفعونه ذلك بعد ،)واحدة ركبة( هيبط يرتكونه وببطء السقف،
 أن يستطيع "يشء أكرب" إىل حسده بتمديد شخص كل يقوم :يشء صغرأ يشء، أكرب •

 .يفعله
Stretching 

 برؤوسهم يبدؤون الطالب جعل هي االسرتاتيجيات أحد .للتمدد كثرية طرائق هناك •
 من يبدؤون وبالعكس اجلسد، من جزء كل إرخاء ثم شد مع ألسفل، االنتقال ثم

 .القدم أصابع
 بعد بطيئة بحركة املكان يف باجلري املوهوبون األطفال يقوم :تلفةخم برسعات اإلمحاء  •

 واخلطو القفز تتضمن والبدائل جدا، كبرية برسعة يتحركوا حتى الرسعة يزيدون ذلك
 .والزحف

Exercises Movement 
 يف يفكر – دوره يف – مشارك كل كبرية، دائرة يف املجموعة تقف :Circles الدوائر •

 تستخدم متحركة، أو ثابتة دائرة تكون وربام .جسده باستخدام دائرة لعمل يقةطر
 ويتم نفسها، الدائرة يصنعوا أن بد ال اآلخرين األطفال وكل اجلسد، كل أو من ًجزءا
 هذه" "الكتف دائرة هذه" "الشمس هالة دائرة هذه" -املرح أجل من أسامء إضافة
 األصالة عىل التشجيع تم ما إذا أصالة كثرأ الدوائر تكون وسوف ،"الدجاجة دائرة

 .بوضوح
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 حركات ويمثل مرآة منها واحد يصبح لرشيك، حيتاج واحد كل :Mirrors املرايا •
 .دقائق ثالث حوايل بعد األدوار عكس يتم رشيكه،

 السريك، يف لديه املفضل احليوان دور يمثل موهوب طفل كل :Circus السريك •
 - ًمثال – شخص كل يكون أن جيب ما القائد أو املرشد ّيوجه أن تتضمن والتنويعات

 .وغريه....أسود مروضو أو مدربة، أفيال أو احلبل عىل يسري من
 األساسية املرحلة يف املوهوبني الطالب مع األقل عىل( مفضلة لعبة هذه :البرشية اآللة •

 12 إىل 6 من جمموعات تكوين الطالب يستطيع :رئيستان إسرتاتيجيتان هناك ).العليا
 جمموعة كل وتقوم .آلتهم وجتريب لتصميم دقيقة 15 إىل 10 من ويستغرقون شخص

 تسمح ال :حتذير( .اآللة ما ختمني حياولون والذين اآلخرين، أمام باألداء دورها يف
 مع ذلك من وبدال ،)هي ما مخن إن ما شخص أن ملجرد األوان قبل اآللة بتفكيك
 العمل، واحد شخص يبدأ ثم ،اآللة فكرة عىل تقاناإل يتم Add- on الرتكيب طريقة

 ن،" طنني، صفارات، - األصوات باستخدام هنا ويوىص .أنفسهم اآلخرون ويضيف
  .إلخ ...فرقعات

 عىل هناية وخط "بداية" خط القائد يرسم الطباشري باستخدام :Obstacles العوائق •
 يقفز أن بد ال عائق بتخيل ةمر كل يف طالب ويقوم .أقدام ثامنية حوايل بمسافة األرض،

 يكون املشارك أن وحيث للنهاية، البداية من املرور برشط حوله، حتته، بطوله، فوقه من
 .الصغرية املجموعات مع شكل بأفضل يعمل األمر فإن مرة، كل يف واحد شخص

 خاص ومشية صوت له روبوت هو شخص كل :Robot Walle اآليل اإلنسان مشى •
 ويبدآن ًأيضا، وجيلسان ،االثنان يتوقف آخر، روبوتا الروبوتات أحد ملس وكلام به،
 .جديدة ومشية جديد بصوت الوقوف يف أخرى مرة

 بالون شخص كل األوىل رئيستان نسختان هناك :Balloon Burst البالون انفجار •
 حول أزيزا مطلقا ويندفع ينطلق أن البالون ويستطيع وينتفخ، وينتفخ ينتفخ والذي

 بالون كلها املجموعة تكون الثانية النسخة ويف .يفرقع حتى ينتفخ أن إما أو احلجرة،
 .ينفجر ثم مدى ألقىص ينتفخ
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 مثل يمشون املوهوبون األطفال اجعل :Creative Locomotion اإلبداعي التحرك •
 مثل أو الشعر، شعثاء سلمى مثل أو املرح، األخرض العمالق أو الظهر، منحني رجل

  وغريها....اآليل اإلنسان

 أو العنكبوت، من ارتعبت التي سايل اآلنسة الفأر، السنجاب، مثل جيرون اجعلهم •
 الكنغر، مثل يقفزون اجعلهم أو التاكيس، يلحق لكي جيرى العامل يف شخص أبطىء

 الفول زبدة" من مستنقع عرب يمشون اجعلهم أو العلبة، عفريت أو الذرة ّنشار أو
 ويبدع .األشياء من مبعثرة جمموعة أو ذباب،ال لقتل صمغي ورق أو السوداين،
 .جديدة وأسطح ومواد وحيوانات بشخصيات املوهوبني والطلبة املرشد

 لتصبح أجسادهم يشكلون أزواج أو أفراد اجعل :letters Making احلروف عمل •
 تتهجى أن صغرية ملجموعة ويمكن .احلروف اآلخرون ّخيمن بحيث أبجدية، حروفا
 .ما كلمة

 اخرتهم أو-( متطوعني 10 اطلب :Imaginary tug – of - warالتخييل لاحلب شد •
 أشخاص 5 عىل منها كل حيتوي فريقني إىل تقسيمهم يتم ،)معارضة أي هناك كان إذا

 يستعيد اآلن .االنتصار وشك عىل ويبدو بشدة يكافح اجلانب هذا :القائد يقول
 للمتحدث االنفعاالت رضورة ىلإ ّنبههم "انقطع احلبل " انتبه .قواه اآلخر اجلانب

  .أمر آخر سامع من يتأكدوا وأن

 
 رشيك، معه موهوب كل .منه بد ال التمرين هذا )العميان مشية أو( الثقة مشية •

 وحتت الغرفة، عرب إرشاده يتم -  عنه -العينني معصوب –عينيه يغلق الذي فالطالب
 أو الشم أو اللمس طريق عن األشياء بتحديد له ويسمح واملقاعد، الطاوالت
 ،)"لألوالد" :التواليت مثل(األبواب عىل أرقام أو أسامء قراءة وحياولون .الصوت

 ..والزهور والظل والشمس األشجار الستكشاف املبنى خارج يذهبون ثم
 واالكتشافات اخلربات عن أسأل دقائق، 10 حوايل بعد األدوار الرشكاء ويتبادل.إلخ
 .متابعة مناقشة يف
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 بدقة، لفحصها برتقالة فرد كل أعط :Exploring an Orange برتقالة استكشاف •
 برتقالتك؟ يف الفريد اليشء هو ما وطعمها؟ ورائحتها وملمسها مظهرها يبدو كيف
 كل املميزة، والصفات واألشكال األلوان وناقش وافحصها ًبعيدا الربتقالة خذ

 .الربتقال

 وينصتون صوت، بال )يتمددون أو( جيلسون الطالب اجعل:Listening اإلنصات •
 "األصوات؟ به تذكرك الذي ما" البعيدة لألصوات ذلك بعد القريبة، لألصواتً أوال

 هذه به تذكرك الذي ما" البعيدة لألصوات ذلك بعد القريبة، األصوات أوال وناقش
 .هيمبأيد األصوات وصف الطالب يستطيع اخليارات وكأحد "األصوات؟

 مستخلص مثل مألوفة عطور مع مسبقا، صغرية حاجات جتهيز يتم :Smelling الشم •
 الكحول الثوم، القرفة، املستخدمة، القهوة رواسب السوداين، الفول زبدة الفانيليا،
 عرب العطور مترير يتم صغرية جمموعات ويف وغريها، ....ّالشفاة أمحر املتطاير،
 الروائح، ختيل أيضا ويمكن رائحة، كل تستثريها التي الذكريات ويناقشون الطالب
 .الثوم؟ مع الساخنة التفاح صلصة رائحة تشم عندما تشعر بام :مثال

 الرتكيز مع متعددة، ًأسطحا يلمسون املوهوبني الطالب اجعل :Touching اللمس •
 مألوفة وأجسام ،)املرجان من قطعة :مثل( غريبة أجسام استخدم ..امللمس عىل الكامل

 عن األجسام إلخفاء الورقية األكياس استخدام يتم حيث ،)الشجر حلاء قطعة مثل(
 .الرؤية

Pantomime 

 ًعنرصا تتضمن النقطة هذه حتى عرضها تم التي واحلسية احلركية التامرين من الكثري
 مع )اإلبداعي كوالتحر احلبل وشد البرشية واآلالت السريك مثل( الصامت التمثيل من
 وحتى وجهيه، وتعبريات بدنية بحركات الطلبة بقوم بحيث آخر، "جهاد " صامت متثيل

 استخدام الطلبة يستطيع التشجيع ومع ختيلية، بيئة يف يمثلون حيث العني حركات
 ....والدهشة واخلوف واحلب واملرح احلزن عن للتعبري وأجسامهم أيدهيم و وحوههم

  .إلخ
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 تكون قد أو نسبيا، املدى قصرية تكون أن يمكن والتي اإليامئي لالتمثي وأنشطة
 .كالم غري من أطول مصغرة مرسحيات عن عبارة

 
 كل ينزع ثم دائرة، طالب 10 إىل 6 من يعمل :Invisible Trunk اخلفي الصندوق •

 إىل يعيده ثم به ًشيئا علويف ما، شيئا ويتناول اخلفي الصندوق غطاء بالدور شخص
 ويمكن اليشء، هذا بتخمني نفسه الوقت يف اآلخرون يقوم غطاءه، ويضع الصندوق

 ثالث إىل مرتني الدائرة حول النشاط يدور أن

 مرات لشخص شخص من خفية كرات مترير يتم :Balls Invisible اخلفية الكرات •
 وعندما ،)احلجرة خلدا صفني عرب عمودية بصورة أو( صغرية دائرة عرب عديدة
  ....والوزن والرائحة والشكل احلجم يف تتغري فإهنا الكرة، شخص كل يستقبل

 قضيب باستخدام باالرجتال الطالب يقوم أدوار يف :Magic Stick السحرية العصا •
 الدور جتاوز ويمكنهم .الغرض هلذا آخر جسم أي أو – أخرى عصا أية أو خشبي
 داخل حيوانات أو حوض يف أسامك األطفال يصبح Inside out توقفوا إذا مؤقتا

 .عليهم يتفرجون واآلخرون احليوان حديقة داخل أقفاص

 الدائرة مركز إىل ينتقل طفل كل :Pantomimes Animal للحيوانات اإليامئي التمثيل  •
 يمثل أن يمكن وللتنويع .احليوان هذا اآلخرون خيمن .احليوانات أحد إيامئيا ليمثل
 ولكنه العسل عن يبحث دب أو فأر، وراء تتسلل قطة - مثال – بسيطة يةروا حيوان
 القطعة أخذ كالمها حياول صقر أو سنجاب املتنزهني، بعض يلوث ثور النحل، جيد

 يف التفكري الطالب ويستطيع .قصري لسباق جيهزان وسلحفاة أرنب اخلبز، من نفسها
 .األنشطة من املزيد

 البرشية، اآللة تركيب كثريا يشبه التمرين هذا :Creating an Environment بيئة خلق •
 قارب يف وأشخاص للبولينج، ممر مثل ويكونوهنا، ما بيئة يف الطالب يفكر حيث

 فرتة يف قدم كرة فريق مجنازيوم، درس مائي، حوض يف وطحالب وأسامك يصطادون،
 ....نتظارا غرفة به أسنان طبيب مكتب سيارة، غسيل املزرعة، حيوانات اإلمحاء،
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 .األنشطة من املزيد يف الطلبة يفكر أن ويمكن
 الرسوم من الكثري هناك :Miscellaneous Pantomime املتنوع اإليامئي التمثيل •

 والتعبريات، للحركات مرتفعا انتباها يعطوا أن الطالب تعلم أن يمكن املخترصة
 ال خائفون جبال متسلقو أحذية، أو قبعات جيربوا عصبي شخص :ذلك أمثلة فمن

 جيريان أو حائط ورق يعلقان املهرجني من اثنان اهلبوط، وال الصعود يستطيعون
 يوصل اخلامسة الساعة املرور اختناق من متذمر تاكيس سائق بالقلب، جراحة
 .املطار إىل قلق شخص

 غري من ومشاهد قصص متثيل يتضمن املرسحية عمل :play making مرسحية عمل •
 تعبريية نيولتحس أصلية خمطوطة

 – أي كلامت غري من توضيحي رسم ممارسة يتم ربام اجلسدية، واإليامءات احلركات •
 بسيط مشهد الطالب إعطاء يتم مبارشة واحدة اسرتاتيجية ومع .اإليامئي التمثيل -يف
 .احلركة الطالب يرجتل ذلك وبعد االلشخصيات رشح ويتم ،)قصة(

 سخيفة، تكون ال أن جيب املصغرة تاملرسحيا أن weney 1976 1967 ويني اقرتح •
 عىل منجم لتعزيز الزمن ضد يعملون منجم عامل - مثال تتضمن أن يمكن أهنا بمعنى
 بمتجر عرائس الفضاء، يف شيئا يصلحون احلركة بطيئو فضاء رواد االهنيار، وشك

 بكاليفورنيا مواطنون الليل، منتصف دقات عند أحياء يصبحون باملتحف أو للعرائس
 واحلكايات القديمة واألساطري الشعبي والرتاث التارخيية الفرتات أو بزلزال، نيمرو
 شاي، حفلة :حمتملة مصادر أيضا متثل احليوان وقصص األطفال وأغاين اخليالية
 .أمريكا يكتشف كولومبوس الثالثة، الدببة

 مترينات من القليل بعد كالتايل تسري ربام تنظيام أكثر مرسحية عمل اسرتاتيجية وهناك
 والطالب القائد يراجع ذلك بعد قصة بحكاية القائد أو الرتبوي املرشد يقوم اإلمحاء،
 عملية ذلك بعد املجموعة وتناقش ثالثا ثانيا أوال حدث ماذا – األحداث تسلسل
 خطو بطيئة، مرتاخية،( والعقلية واالنفعالية البدنية الصفات باالعتبار األخذ مع التمثيل،
 ،)علمي عقل ذو الذهن، بليد مغرور، ،هادئ إثارة، سعادة، غضب، عصبية، رسيع،
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 مشهدا أوال املجموعة متثل وربام مشهد، بعد ًمشهدا وأدائها جتزيئها يتم ما دائام واملرسحية
 متثيله إعادة يتم التعديالت بعد ثم والتعبريات احلركات الستكشاف حوار غري من ما

 ألدوار الطالب جتريب مع مرات، عدة معني مشهد لمتثي إعادة يتم وقد .ارجتايل بحوار
 كتب يف أو األسطورية، أو التارخيية املواد يف أفكار إجياد يمكن قليل منذ ذكرنا وكام خمتلفة،
 .األخرى القصص يف أو وأغانيهم، األطفال

 .وأفكار قصص إلجياد ذهني بعصف القيام أيضا الطالب يستطيع
 الطلبة أن إىل )Cerelli )1981 أشار وهوبني،امل الطالب مع املرسحيات ولعمل
 بام األنشطة، وتنفيذ وختطيط املسؤوليات، وتوزيع املوضوع، خيتاروا أن عليهم املوهوبني

 واملنتج العملية من كل وتقييم املعني األسطوري أو التارخيي احلدث عن البحث فيها
 .النهائي

 يوم كل ليس - لالبداعية املستثارة راملشاع الواقع يف دائام تظهر االبداعية والدراما
 ترس أو الساعة طائر أو ايل، إنسان بأهنم يتظاهروا أو عميان يكونوا أن الطالب جيرب
 خياهلم لتوسيع تام منطقي سبب إعطائهم ويتم يشء، أي يفعل ال برشية آلة يف صاروخ
 برنامج من عمرية جمموعة أي مع استخدامها يتم قد واألنشطة لدهيم، الدعابة وحس

 االبداعية دروس إىل االبتدائية باملرحلة الدراما دروس حتى االبتدائية باملرحلة اإلطالق
 .باجلامعة
 وبالنسبة .واملتفوقني للموهوبني حموري موضوع هو االبداعي النمو يعترب اخلتام ويف

 ذكياءاأل الطالب يفوقهم املرتفع الذكاء نسبة ذوي الطالب فإن احلياة طوال اإلنجاز إىل
 .أيضا ابتكاريني يكونون الذين

 من مستوياتمخسة Taylor ويصف بعيد حد إىل ختتلف االبداعية بناء أوصاف إن
  :اإلبداعية

  احلدسية -1
  التقنية -2
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 اإلبداعي -3
  يبتكارا -4
 يعبقر -5

 للتعبري األول املستوى ضمن املبدعني من املنخفض التحصيل ذوو يبقى ما ًوغالبا
 .تفردهم مع تتدخل سوف التقنية مهارات إن من خوفهم بسبب

 ومليئني خماطرة، ومتخذي .مستقلني يكونوا أن إىل اإلبداعيني الطالب يميل
 واملعقد، الغامض إىل ومنجذبني ومنيني ومثاليني اخلطر عن ورسيعني وفضوليني.بالطاقة

 - تتضمن ومواقفهم للعزلة، وقت إىل وحيتاجون

 .املجموعة قةوث املخاطرة - الذايت االنضباط السذاجة
 وامليل والتهكم التعاون وعدم السيطرة ومقاومة العناد تتضمن السلبية السامت أما
 .للمعلمني مزعجة السامت هذه تكون وقد وغريها، للصمت وامليل القوانني لرفض

 خاطئ بشكل تصنيفهم يتم واإلبداعيني الطاقة مرتفعي األذكياء الطالب بعض
 بعض أن رغم ،ADHD االنتباه باضطراب مصحوبا الزائد بالنشاط مصابني فإهنم

 .ADHD ب بالفعل مصابني املوهوبني الطالب

 اهلامة اإلبداعية القدرات فإن واإلتقان، واألصالة واملرونة الطالقة قدرات إىل باإلضافة
 املشكلة وتعريف للمشكلة واحلساسية املشكلة إجياد من تتكون متالزمة - مثال - تتضمن
 ومقاومة واحلدس والتقييم )التامثيل( التناظري والتفكري بالتصور تعلقت قدرات بجانب
 واختاذ العقيل اجلمود وجتنب التشوش، يف بناء ورؤية املنطقي والتفكري املتعجلة النهايات
 .جيدة قرارات

 العالقات واكتشاف األولويات ووضع التخطيط مثل( التفكري مهارات من والكثري
 واالستقالل والفضول الدعاية حس( اإلبداعية الشخصية توسام )االستدالالت وعمل

 .إبداعية قدرات اعتبارها يتم ربام )مثال واملخاطرة
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 للمشكلة اإلبداعي احلل يف كمراحل - أوال - رؤيتها يتم ربام اإلبداعية العملية
 والتحقق، واإلرشاق احلضانة وفرتة التحضري هي Wallas واالس عند األربعة املراحل
 وصف واإلثبات، والتواصل املعلومات هي أخرى مراحل Cropley كروييل فوأضا

Csikszentihaliy من كل يف التفاعالت ًدائام يتطلب والذي لإلبداعية - أنظمة أنموذج 
 .واملبدع احلقل املجال،

 الفكرة وإجياد املشكلة وإجياد احلقيقة إجياد يتضمن للمشكلة اإلبداعي احلل نموذج
 إجياد يف متهيدية مرحلة وأحيانا ،)الفكرة تنفيذ( القبول وإجياد )احلل تقييم( احلل وإجياد
 .تقييم مصفوفة يشمل قد احلل إجياد ،)ما مشكلة حتديد( املأزق
 -  "ومعارضني "مساعدين" إىل Treffinger تريفنجر أشار فقد القبول إجياد ويف 

  .التقدم يف تؤثر مصادر أو طرائق أو أشخاص

 جديدة توليفات رؤية – اإلدراك يف كتغري رؤيتها أيضا يتم قد داعيةاإلب العملية
 التغري هذا جديدة، وتطبيقات ومضامني جديدة، ومعاين جديدة، وعالقات لألفكار،
 .جيد بشكل مفهوما ليس اإلدراك يف املفاجىء

 والوي املشكلة، وحل والتخيل التباعدي، التفكري تقوية إىل تسعى اإلبداعية الدراما
 بالنفس، والثقة الدعابة، وحس البدنية، والذات االنفعاالت وضبط واكتشاف حليس،ا

 ومترينات اإلمحاء فرتات تتضمن األنشطة من فئات مخس .هناك .العاطفي التقميص والفهم
 .املرسحية وعمل )الصامت( اإليامئي والتمثيل واجلسدي احليس والوعي احلركة
 )378 ،2014 السامدين،(
 
  



 

 

 
 



 

 
 

 

  

  

  العاشر الفصل
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  العاشر الفصل

 
 

 والوالدان الرتبويون يتدخل الثانوية، املرحلة إهناء من املوهوبون الطلبة يقرتب عندما
 مواهب تضيع ال أن عىل منهم ًحرصا املستقبل، مهنة واختيار اجلامعية بالدراسة يتعلق فيام

 كالطب، املوهوبون الطلبة يستحقها معينة ًمهنا هناك أن الراشدون هؤالء يرى إذ أبنائهم،
 تدريس،ال مثل ملهن يتوجهوا ال أن املوهوبني الطلبة عىل ينبغي بينام واملحاماة، واهلندسة،
 .املوهوبني الطلبة عىل للضغط ًمصدرا يشكل مما والتمريض، االجتامعي، والعمل واإلرشاد،
 يعرفون ال فهم صعبة، عملية املوهوبني للطلبة بالنسبة للمهنة التخطيط عملية ُوتعد

 أن إال ًأكاديميا وتفوقهم نجاحهم من الرغم وعىل ."حياهتم بقية" سيفعلون ماذا عادة
 يف تتحقق ال قد وطموحاهتم فقدراهتم املستقبل، مهنة حول خطة لدهيم أن ييعن ال ذلك
 .خمططة أو هادفة أعامل

 تعليمية مواد تقديم خالل من اخلاصة الربامج تطوير يمكن ًمهنيا املوهوبني ولتوجيه
 :اآليت النحو عىل املهني اإلرشاد جماالت ختدم مرادفة
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 بيشء والقيام جهة، من ذاته لتحقيق املوهوب يسعى أن ينبغي :"مهنتك و أنت" •
 ُويطلب األمور، ألولياء األمر هذا إيصال من بد وال أخرى، جهة من اجلهد يستحق

 كافة واعتبار اخليال، :أمور أربعة االعتبار بعني يأخذوا أن هنا التالميذ من
 .منها واحد واختيار وتقييمها، املمكنة، االحتامالت

 وأهداف مهنة، عن البحث تفاصيل يف املوهوبون ةالطلب يتباحث :"الذات تقييم" •
 أن يعتقدون التي والدرجة الوظيفية، غري وأولوياهتم الوظيفية، وأولوياهتم احلياة،
 ّأثروا الذين األشخاص عن ومعلومات عملهم، خالل من تتحقق أن يمكن أهدافهم

 فيها أشبعوا أهنم شعروا التي واألوقات لدهيم، القوة ونقاط ملهنتهم، اختيارهم يف
 .املستقبلية وطموحاهتم قدراهتم،

 وسائل خالل من تصل التي الصورة من املهنة اختيار يف الطلبة يتأثر :"املهنة دراسة" •
 ال التي املخفية العوامل متضمنة املهنة جلوانب بدراسة يقوموا أن ينبغي لذا اإلعالم،
 املهنة، هذه يف عملي شخص مقابلة خالل من بل اإلعالم خالل من معرفتها يمكن

 اجلسمية، واملهارات املعينة، املهنة حتتاجها التي األساسية املهارات عىل والتعرف
 .املهنية التهيئة ومشكالت التدريب، فرص إىل إضافة املتطلبات من وغريها

 
 الوقت يف الفرد هتم التي القرارات أهم من املستقبل مهنة اختيار مسألة تعد  
 حتديد مسألة املايض يف تكن ومل .حياته يف سلبية أو إجيابية تأثريات من حتمله ملا احلارض؛
 األبناء كان إذ اليوم؛ هي كام كبرية قيمة ذات حمورية حياتية قضية تشكل املستقبل مهنة

 يف احلياة تطورات ولكن أظفارهم، نعومة منذ هلا أنفسهم ويعدون آبائهم حرف حيرتفون
 جديدة، مهن وظهور اخلربات، وتعدد اإلنسانية، املعارف دائرة واتساع الراهن، لوقتا

 للمواءمة وذلك الدراسية، املناهج ضمن املهنية اجلوانب إلدخال احلاجة إبراز إىل أدت
 استجابة وحجمها املهن من العمل سوق متطلبات ونوعية للمهن، الطلبة اختيار بني
 ).2010 الصبحي،( املجتمعو األفراد احتياجات لتلبية
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 احلارضة الفرد حياة يف األمهية ذات املفاهيم من املستقبل مهنة اختيار مفهوم يعترب
 يف مزاولته يف الفرد يطمح الذي العمل أو الوظيفة اختيار يعني حيث واملستقبلية،

 .العمل سوق واحتياجات وقدراته ميوله مع يتناسب بام املستقبل،

 ):2010الزهراين،( خطوات ثالث املستقبل مهنة اختيار مفهوم ويشمل
 .الشخصية وسامته وميوله لقدراته الفرد معرفة -1
 .وتدريب وتعليم وسامت قدرات من تتطلبه وما املهن معرفة -2
 .املوفق االختيار ليتم السابقتني اخلطوتني بني املطابقة -3
  

 األنسب؟ املهنة باختيار االهتامم ملاذا

 
 
 من تنبع عديدة ومنافع فوائد للمهنة املناسب لالختيار أن )2009( خطايبة يرى  
 عىل وبالتايل العمل، وصاحب العامل من كل عىل لالختيار اإلجيابية االنعكاسات خالل

 فرصة له يتيح له مناسبة ملهنة اختياره فإن للعامل، بالنسبة .عام بشكل الوطني االقتصاد
 .ارتقاء من حيققه ما عىل عالوة مهنته، يف والتطور التقدم
 ورضا عمل جو خلق عىل يساعد السليم االختيار فإن العمل، لصاحب بالنسبة أما  

 .كثري وكسب إنتاج وبالتايل وظيفي،
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 جودة يرفع املناسبة للمهنة االختيار فإن عام، بشكل واملجتمع الوطني لالقتصاد وبالنسبة 
 ذلك ينعكس أن الطبيعي من أنه حيث املهنيني، العامل أداء سوية الرتفاع َنظرا املنتجات؛

 .أعم بشكل القومي الدخل حتسني عىل

 
 

: 

 من أنه املبادئ هذه ومن مهنته، اختيار عىل الفرد تساعد التي املبادئ بعض هناك
 لكل بأن االعتقاد اخلطأ من كذلك .معينة ملهنة إال يصلح ال املعني الفرد أن االعتقاد اخلطأ
 مهنة يدخل عندما والتوافق ّالتكيف عىل القدرة لديه فاإلنسان وجامدة، ثابتة مطالب ةمهن

 التعديالت بعض ُحيدث الوقت نفس يف ولكنه هلا، نفسه ّيكيف أن عليه فإن وبذلك معينة،
 فالفرد غريها، دون بعينها واحدة ملهنة بالطبيعة مهيئني لسنا فنحن املهنة، هذه يف البسيطة
 يف وأقلها والسعادة، بالرضا للشعور ًجلبا املهن أكثر خيتار ولكنه مهنة، من ألكثر يصلح
 .)2006 العمران،( هلا ّتكيفه طلب
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 كل يف للفرد تتاح ومتصلة، مستمرة عملية املهني االختيار عملية تكون أن وينبغي  
 عاملواأل واملهن يتغري، حوله من واملجتمع يتغري، الفرد ألن عمره، مراحل من مرحلة
 تستحدث ًوأيضا أخرى، فرتة يف األمهية عديمة تصبح ثم فرتة تسود ّمهنا فنرى تتغري،
 .)2006حيدر،( قبل من الفرد يتقنها يكن مل جديدة مهارات تتطلب مهن

: 
 ملهنة الفرد اراختي ألن فردي قرار مجاعي؛ فردي قرار املستقبل مهنة اختيار قرار يعترب  
 معني، عمل عىل حصوله صعوبة أو سهولة منها حياته يف أساسية ًأمورا حيدد ما

 واملناسب، املادي املردود فشله، أو نجاحه عنه، التوقف أو العمل هذا يف واستمراريته
 املجتمع يف العاملة القوى توزيع يف يؤثر ألنه مجاعي قرار لكونه أما االجتامعية، املكانة
 ).Bainbridge,2009( العاملني من حاجاته وحيدد
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 :)2001علوان،( املستقبل مهنة اختيار يف املؤثرة العوامل ألهم عرض ييل وفيام
-1: 

 الفرد خصائص ومن مهنته، اختياره يف األساسية املحددات من الفرد خصائص تعد
 فالشخص )واجتاهاته وقيمه تهوسام وموهبته وميوله واستعداداته وذكاؤه قدراته(

  .املوهبة من نفسه النوع تتطلب التي املهنة خيتار املوهوب

-2: 
 يواصلون ما ًغالبا ثم الصغر، يف اآلباء مع األبناء يشرتك إذ :املهنة وراثة خالل من •

 أن عىل ًفضال املهني، التدريب جمال ألبنائهم يوفرون اآلباء أن أي الكرب، يف ذلك
 .لألبناء سلوكية نامذج يشكلون اآلباء

 كانوا معينة مهنة الختيار أبنائهم جيربون الذين اآلباء بعض هناك :التعويض يف الرغبة •
 .آلخر أو لسبب فشلوا أهنم لوال هبا االشتغال يأملون

 أو قصد غري من املهنة نفس اختيار يف آبائهم مع األبناء يتحد قد :ألبنائهم قدوة اآلباء •
 .منها والنفور آبائهم مهنة األبناء نبذ لعكس،ا

-3: 

 تؤكد الدراسات بعض املستقبل، مهنة اختيار نحو األقران تأثري يف كبري جدل هناك
 اآلخر وبعضها التعليقي، السلوك باب من املستقبل مهنة اختيار يف واضح دور لألقران أن
 .رضالف هذا صحة بتثت مل

-4: 

 الكبري األثر هلا املستقبل مهنة الختيار الطويلة الدراسة سنوات خالل املدرسة هتيئة
 اخلارجي العامل عىل والتعرف للتفاعل للطلبة فرص من تتيحه ما خالل من الطلبة توجيه يف
  ).2010 جان،(
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-5: 

 املادي النجاح أو االجتامعية، املهنة هذه ملكانة أخرى عن مهنة تفضيل يكون قد
ّفيحسن منها، الشخص يناله الذي  ).2010جان،( واالجتامعي املادي وضعه ُ

-6: 

 وخاصة الدراسة مرحلة خالل وتطبيقها حتديدها يمكن شاملة عامة خطة وجود يعد
ب كدليل ُتصلح إهنا إذ مفيدة، الثانوية املرحلة  مهنة اختيار يف والرتدد احلرية الطالب ُجينّ

 .باالختيار يرض قد املناسب الوقت يف املناسب القرار اختاذ عىل القدرة عدم إن إذ املستقبل،

 مهنة اختيار سوء إىل تعود وعمله العامل بني السليم التكيف مشكالت أغلب إن
 كفاءة أفضل إىل ليصل املناسب؛ الوظيفي مكانه يف فرد كل يوضع ال حيث املستقبل،
 .)2007العابدين، زين( ممكنة وإنتاجية مهنية

 األفراد نجاح ملجرد أو املجتمع، يف نجاحها ملجرد املهنة خيتار أال الفرد عىل فيجب
 أو عنها، بديل يوجد ال بأنه لالعتقاد أو معينة، زمنية فرتة يف ًعاليا ًدخال تدر لكوهنا أو هبا،

 فاالختيار شهرهتا، عىل ًبناء أو هبا، يعمل أباه نأل أو لآلخرين، وحماكاة التقليد، ملجرد
 واجلامعة؛ املدرسة يف ًمسبقا هلا ومعد خمطط مدروسة جادة رغبة عن ًنابعا يكون أن جيب

 فرتة من وختتلف متعددة منحنيات تأخذ ودائمة، مستمرة عملية للمهنة التوجيه إن إذ
 لتطورات ًووفقا والتكنولوجية، قنيةوالت واحلياتية العلمية للتطورات ًوفقا ألخرى زمنية

  .)2005الدين، سعد( املجتمع يف إليها واحلاجة وأمهيتها واملهن األعامل
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 ....القارئ عزيزي
 كل صدق عن تقديرية بنسبة رأيك وأعط "املستقبل مهنة اختيار" فقرات عن أجب

 :تطورال يف الفرق إلجياد احلايل والطالب عام 20 قبل الطالب منظوري من فقرة
 
 اآلن عام 20 قبل املستقبل مهنة اختيار الرقم

   .املستقبل ملهنة املحدد هو النهائي األكاديمي املعدل 1
 ومـواهبي رغبـايت تناسـب التـي املهنة يف بالعمل أرغب 2

  .اخلاصة
 

   .ًكبريا ًماديا ًمردودا يل حتقق مهنة يف بالعمل أرغب 3
   .كبرية اجتامعية انةمك يل حتقق مهنة يف بالعمل أرغب 4
   .اآلخرين مساعدة يل حتقق مهنة يف بالعمل أرغب 5
   .الشاغر املكان وجود عىل يعتمد املهنة اختيار 6
 خـالل املدرسـة لـه وجهتنـي الذي العمل ملسار أخطط 7

  .الدراسة سنوات
 

   .بالصدفة يأيت ما بمهنة االلتحاق 8
   .أيب مهنة يف بالعمل أرغب 9
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 املرحلة هذه وتعرتي املدرسة، يف التعليم من األخرية احللقة الثانوية املرحلة تشكل  
 طبيعة تقتضيه طبيعي أمر وهذا املراهق، شخصية يف والتناقضات التغريات من الكثري
 إىل ًسعيا واالنفعالية، لعقليةا اخلصائص أهم فيها تكتشف التي املحطة تعترب فهي النمو
 .التوازن حتقيق
 يف وكيانه، بذاته الفرد إحساس استيقاظ يف يتمثل املرحلة هذه به متتاز ما أبرز ولعل  
 هبوية العيش خالهلا من يستطيع التي الشخصية، والقيم األهداف من جمموعة وضع

 .)2011جادو، أبو( "اهلوية عن البحث" مرحلة أريكسون يسميها ما ومتناسقة، متامسكة

 اهلوية وانتقاء خمتلفة، هويات جتريب عملية إىل ،"اهلوية عن البحث" مرحلة وتشري  
 اهتاممات عىل تطرأ التي الدرامية التغريات خالل من العملية هذه وتتبدى املناسبة،
 األعىل ومثله ومعتقداته ومعايريه سلوكه وأنامط وصداقاته، وتفكريه وميوله املراهق

)Adragna,2009.(  
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-1 

 املال، رأس :اإلنتاج يف عاملني عىل يرتكز التقليدي واالقتصاد قرنني من أكثر منذ  
 القرن هناية ومع ثانوية، كعوامل الفكري املال رأس إىل ُوينظر .الرخيصة والعاملة

 اختلفت والتكنولوجية املعلوماتية الثورة ومع والعرشين، الواحد القرن دايةوب العرشين،
 وظهر االقتصادي، النمو يف األساس العامل املعلومات تكنولوجيا وأصبحت املعايري،
 ."املعريف االقتصاد" هو جديد مفهوم
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 القرن يف يسود الذي القتصادا هو ):Knowledge Economy( املعريف االقتصاد  
 يتعلمه، أن يستطيع ما مقدار عىل سيعتمد املستقبل يف الفرد تقييم وأن والعرشين، احلادي
 للقوى العامة السمة هي وهذه يعرف، ما مقدار عىل وليس مهارات من يمتلك ما وعىل
 ).Worker Knowledge( املعرفية العاملة
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 إكساب خالل من التعليمية، العملية حمور الطالب جلعل الرتبوية األنظمة وتسعى  
 احلادي القرن فمتطلبات ،األكاديمية املعارف عىل عالوة التفكري تعليم مهارات الطالب

 إطار يف الطالب، له يعد الذي العمل يتطلبها التي املهارات بمجموعة ترتبط والعرشين
 .التفكري مهارات املهارات ذهه مقدمة ويف املتغريات، مع بالتكيف له تسمح املرونة من

 العامل وبني بيننا تفصل التي الفجوة تقليل يتطلب حقيقي حتدي يف يضعنا حيدث ما إن  
 التفكري، تعليم مهارات بمستوى باالرتقاء املعرفة ملجتمع األفراد إعداد خالل من املتحرض،

 املعرفة إنتاج عىل ادرينالق املؤهلني األفراد إعداد يف األكرب املساهم ُيعترب امتالكها ألن
 .املعريف االقتصاد عرص يف منافسة اقتصادية وسلع خدمات إىل وحتويلها واملتطورة املتجددة

 حددهتا التي )املعريف االقتصاد( والعرشين احلادي القرن مهارات تشملكذلك   
 نأل وذلك جمتمع، بأي واالرتقاء للتغيري األهم الوسيلة تعد والتي الدولية املنظامت
 املعرفة إنتاج عىل واملؤهلني القادريني األفراد إعداد يف األكرب املساهم يعترب امتالكها
 املعريف االقتصاد عرص يف منافسة اقتصادية وسلع خدمات إىل وحتويلها واملتطورة املتجددة
 :كاآليت واملهارات
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 املدرسة؟ خالل التدريب إىل يعود منها وكم التواصل؟ مهارات من حتقق كم  
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 املدرسة خالل التدريب إىل يعود منها وكم القرار؟ اختاذ مهارات من حتقق كم  

  
20202030 

 

 ستسلب والروبوتات اكيناتامل أن من املخاوف ،التقدم من جديدة جولة كل لنا جتلب  
 واختصاصات مهن يوم كل تظهر التكنولوجيات تطور مع ولكن الناس من العمل فرص
  .قبل من هبا نسمع نكن مل حديثة
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 :واملعاهد اجلامعات يف اآلن حتى ّتدرس ال التي املستقبل مهن بعض سنستعرض ييل فيام
3D 

 
 نسخة رشاء فيها يمكن صغرية عمل ورشات بلةاملق القريبة السنوات خالل ستظهر  
 ستكون املعروضة البضائع وتشكيلة .D3 طابعة عىل مطبوعة جهاز أو سلعة أو مادة ألي

 .الكمبيوتر ذاكرة يف للسلع األبعاد ثالثية النامذج ختزين وسيتم جدا ضخمة
 

  
 املستقبل يف شك دون من "الذكي البيت" يف الرئييس نرصالع الروبوتات ستصبح  
 .القريب
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 متاما جديد هنج إىل بحاجة نحن .االصطناعي الذكاء خلق عتبة عىل حاليا نقف نحن  
 األكثر املشاكل حلل وإعداده املحيط بالعامل وتعريفه الشاب، الكمبيوتري العقل لرتبية
 .اليوم حلها العمالقة للكمبيوترات يمكن ال التي تعقيدا
Transhumanism 

 ستسمح أهنا درجة إىل مذهل بشكل الطب إمكانيات ستتوسع القريب املستقبل يف  
 ذلك وسيتضمن .األساس من فيه متأصلة غري صفات سيعطيه مما اإلنسان، جسم بتغيري
 يف الدخول مع جديدة وأطراف بأعضاء هوتزويد حمدود، ريغ بشكل جسمه حتسني
 .اجلديدة املعيشية الظروف مع ّوالتكيف الكمبيوتر مع تعايش

 

 استخدام طريق عن وتغيريه جسمه يف املناعة جهاز عىل التأثري من اإلنسان سيتمكن  
 باستخدام لذلك والتصدي صحته هيدد ما كل حتديد عىل القادرة املجهرية الروبوتات

 .الصيدلة يف تقدما اإلنجازات أفضل
 

 الوراثية، األمراض بمنع ذلك سيسمح  
 وحتديد للطفل، والشعر العينني لون واختيار
 وكل النور يرى أن قبل لديه وامليول املواهب

 وهذا .الوراثية الشيفرة تعديل طريق عن ذلك
 تدمري عىل سيساعد األحياء علم من لفرعا

 واستنساخ املاموث، وإحياء املالريا بعوض
 تتغذى بكترييا وإنتاج موته بعد املحبوب القط
 .الوقود وتنتج البالستيك عىل
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 األغذية إلنتاج متاما جديدة مسالك للزراعة الصاحلة األرايض مساحة تقلص يتطلب  
 الطحالب لزراعة ضخمة بحرية مزارع .برسعة عددهم يتزايد الذين األرض لسكان

 سحاب ناطحات شكل عىل احلرشات،ومزارع من املستخرجة الربوتينات واستخدام
 .املحصول العالية اهلجينة الغالل لزراعة املستويات متعددة
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 الفضائي املصعد فكرة 1895 معا تسيولكوفسكي .إي الفضائية العلوم أبو اقرتح  
 تستخدم مصاعد بواسطة املدارية باملحطات األرض سطح ربط طريق عن وذلك

 إطالق إىل اللجوء دون الفضاء إىل والركاب البضائع لنقل الصالبة الفائقة الكابالت
 .والتعقيد التكلفة باهظة صواريخ
 

 وسيتضمن .الصناعة تطور عن الناجم اخاملن تغري مشكلة حل البرشية عىل سيتوجب  
 الثقوب ومكافحة احلراري، لالحتباس املسببة والغازات النفايات تدوير إعادة ذلك

  الطبيعية الكوارث ومنع األوزونية
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