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 طفال الموهوبون ذوي صعوبات التعلم ألا
 تحديات وممارساتورعاية  اكتشاف تدخل

  
 د خلود دبابنه                

 الجامعة الهاشمية                   
 أسماء العطية  .د

     جامعة قطر    
 :ملخص

التربوي لقضية الموهوبين ذوي صعوبات التعلم  لألدبتقدم الورقة الحالية مراجعة نظرية  
الذين يشكلون فئة مهملة وغير مكتشفة من قبل ذوي االختصاص وبالتالي غير مشمولة 

فهؤالء الطالب يواجهون تناقضًا ما بين وجود قدرات ومواهب . بالخدمات التربوية المالئمة لهم
وقد بدا االهتمام بفئة الموهوبين ذوي . م من جهة ومعاناتهم من صعوبات تعلميةاستثنائية له

صعوبات التعلم  في النصف الثاني من القرن الماضي نتيجة التطور في مجإلى  الموهبة 
ومجال صعوبات التعلم، حيث ركز الباحثون في مجال الموهبة واإلبداع   مثل رينزولي  

على اعتبار الموهبة ال تعكس فقط القدرات العقلية العامة بل وتورنس وجاردنير وستيرتبرغ  
ركزوا على  اعتبار الموهبة تعبر عن قدرات في مجاالت مختلفة ومنها االداء المتميز في 
مجال ما وهذا ما اتفق مع تعريف صعوبات التعلم بحيث تعتبر ان هؤالء االطفال يعانون من 

وتناقش هذه الورقة قضايا . قوى في مجاالت اخرىمجال ضعف ما في بالمقابل لديهم مواطن 
، األبداع واالطفال ذوي صعوبات التعلم  الموهوبون ذوو صعوبات التعلماألطفال متنوعة 

 . ص ،وأخيرا أساليب الرعاية التدخلالتشخيص والتعرف والخصائ
 

 مقدمة
ن الموهبة وذلك أل تعتبر الموهبة واإلبداع  في حاليا مجال اهتمام علماء النفس والتربويين،

مختلف المجاالت، وما نراه االن بتسهم في تنمية نوعية الحياة  أداة أساسية واإلبداع  تعتبر 
وبالتالي، فإننا . الجهود اإلبداع وتنمية المواهب  نتيجة في الحياة من تقدم وتنمية ما هو اإل

نتائج ثبتت ات  ولقد أاألشخاص ذوي اإلعاقنحتاج إلى  جهود جميع افراد المجتمع بمن فيهم 
المجتمع، ولكنها أفراد الموهبة واإلبداع  ال تقتصر على فئة محددة من  أنالدراسات عديد من 

 .ذوي االعاقاتاألشخاص بمن فيه  أفراده  بين جميعمتنوعة نواع أمتوافرة بمستويات و 
عاقة قد يحجب اإل معهم من منظورالتعامل وأن عاقة ال يمنع من وجود الموهبة فوجود اإل    

ويرجع هذا . وبالتالي تنميتهاوالتعرف عليها صعوبة الكشف و ويعيق عملية تنمية الموهبة لديهم 
تركز على االعاقة األطفال ن معظم البرامج العالجية المقدمة لهؤالء أبرزها ألعدة عوامل من 
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قعات المتدنية من التو  إلى ضافة إ. ثرها على جميع المجاالت النمائيةالتقليل من أو  والصعوبة
من هذا وخفض التوقعات عليها التركيز يتم عاقة فورا هذه الفئة من ، فمجرد التعرف على اإل

لتلك التوقعات المتدنية تدني مفهوم الذات  ه، على الرغم من مواهبه وتكون رد فعلالطفل 
موهبته  تنميةتحول دون ، فإعاقته   لإلحباطمصدر  والشعور بالقلق، وتصبح الموهبة لديه

 (.6002خوجة واخرون، )
 

، إال لديه القدرة على االبتكار كالطفل العادي ذو اإلعاقة أن الطفل (  ٥٠٠٢)  ويشير زهران 
نتيجة رد فعل البيئة تجاه ( الشخصي واالجتماعي)سوء التوافق النفسي  أنه نتيجة ما يعانيه 

عاقتهم إعلى بالتركيز االعاقات  طفال ذويمعظم الدراسات األوقد بحثت . يؤثر عليه  إعاقته 
عداد ركزت هذه الدراسات ما  عاقة على مجاالت النمو، ولكنها نادراً ر اإلأثبرامج للتقليل من  وا 
عديد نتائج ثبتت أوبالرغم من ذلك فقد .  (Jay,1991)طفال ألتنمية مواهب هؤالء ا على 

ثر كبير في أعاقات له فراد ذوي اإلن االهتمام بتنمية الموهبة واإلبداع  لدى األأمن الدراسات 
مفهوم  تحسين، و (Halpin, Halpin, &Torrance, 1973لديهم  األكاديميداء تنمية األ

ظهرت أكما .(Knight, 2001; Safan, 1991; Sharma, 2011) باألمنالذات والشعور 
تحسين  عاقات علىذوي اإل شخاصتنمية الموهبة واإلبداع  لدى األ أثرخرى أدراسات نتائج 

كثر انتاجية االمهارات االجتماعية ومهارات التواصل لديهم والمهارات اللغوية، والعيش بطريقة 
(Davis, 2004) . 

 
ثر كبير في أومما سبق نرى ان عملية تنمية الموهبة واإلبداع  لدى االفراد ذوي االعاقات له 

في تنمية الموهبة واإلبداع   تسهموهناك عوامل عديدة . بفعالية وانتاجيةاألشخاص نمو هؤالء 
والحب،  ويشعره باألمنسرة والمدرسة من خالل توفيرها لمناخ متقبل للطفل ومن ضمنها األ

 .ويقدم له الرعاية المالئمة، وبيئة مشجعة للطفل على تنمية قدراته اإلبداعية
ي تنمية سهم فتلدى الفرد واإلبداع  تنمية الموهبة  نتائج دراسات وبحوث سابقة أن وأكدت

فتنمية الموهبة واإلبداع  يسهم في تطوير الفرد على . نجاز وتحقيق الذاتبالرضا واإل هحساسإ
تنمية وعلى الرغم من التأكيد على أهمية  .المستوى الشخصي وكذلك على مستوى العمل

عاقات، فإن اغلب الدراسات التي تناولت الموهبة ذوي اإلاألشخاص الموهبة واإلبداع  لدى 
منها وقلياًل جدًا  العاديين والموهوبينفراد بداع  تركز على بحث هذا الموضوع لدى األواإل

 .(Dababneh et al., 2014)عاقاتذوي اإل لدى األشخاص  اإلبداع الموهبة و  بحث في 
 :مشكلة الدراسة 

يتمتع األطفال الموهوبون ذوي صعوبات التعلم بما يتمتع به الموهوبون من سمات كالتلقائية 
والجرأة والخيال والحماس الكبير والعاطفة وهم يحتاجون إلى  قدر كبير من النشاط فقد يجدون 
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ذا لم يتم تلبية  أن بيئة الفصل غير مثيرة أو يعانون من مشكلة في التركيز داخل افصل ،وا 
ياجاتهم فأنهم يتحولون إلى  اعتماديين على غيرهم وغير منتبهين ومثيرين للشغب ،كما احت

 (.Lerner, J.& Kine , F .,2006,14. )أنهم يعانون من اإلحباط والفشل أو االكتئاب 
وغالبًا ما ينجز األطفال الموهوبون ذوي صعوبات التعلم في مستوى الصف أو أقل منه ألن 

ضع قناعًا على صعوبات التعلم الشديدة لديهم ،وكذلك تضع صعوباتهم قدراتهم المرتفعة ت
قناعًا على قدراتهم المعرفية والمرتفعة ومع عدم قدرتهم على اإلنتاج بالمستوى المتوقع تقدم 
إليهم برامج تستبعدهم من النشاطات التي تطور األطفال الموهوبين ذوي صعوبات التعلم أكثر 

.) بذوي صعوبات التعلم في القدرات المعرفية للتفكير واإلبداع شبهًا بالموهوبين  وليس 
(Lafrance,E.,199. 

ومن أسباب عدم التعرف على الموهبة  واإلبداع  لدى هؤالء األطفال كما أشار بعض  
الباحثين يتمثل في الخلل الوظيفي أو الصعوبات التعليمية والمشكالت الصحية التي يواجهها 

تي تحول دون الكشف عن الموهبة لديهم ، لذا، نادرًا ما نجد برامج بعض فئات اإلعاقة ال
 ,.Dababneh et .al))مصممة لتنمية الموهبة واإلبداع  ألحدى فئات االعاقة والصعوبة 

2014 . 
ألسباب أخرى تكمن وراء تجاهل مواهب ذوي اإلعاقات ( 6000)ويصف  خوجة وزمالئه 

هبة ،وضعف مهارات التواصل لدى هؤالء األطفال منها أن اإلعاقة والصعوبة  تحجب المو 
إضافة . ،والقيود االجتماعية المفروضة عليهم والحماية الزائدة أحيانًا تعرقل حرية التعبير لديهم

الستخدام أدوات وطرق تقييم للكشف عن مواهب األطفال ذوي االعاقات غير مناسبة معدة 
يضاف إلى  التداخل بين سمات . مواهبهم أساسًا للموهوبين العاديين ال تكشف على جوانب

وخصائص الموهبة وسمات وخصائص االعاقة كمثل الموهوبين ذوي صعوبات التعلم، 
جهل األسر بالطرق . واالطفال الموهوبين ويعانون من ضعف االنتباه والنشاط الزائد

عاقة واالستراتيجيات الموضوعية للتعرف على مواهب ورعاية ابنائهم الموهوبين ذوي اال
كما أن العاملين في برامج التربية الخاصة نادرا ما تكون لديهم الخبرة (.6002القريطي،)

 ,Rimm)) المالئمة التي تساعدهم على التعرف على مواهب طالبهم وتكون النتيجة تجاهلها
2003. 

ا تكون وعلى الرغم من بداية االهتمام بهذه الفئة ، إال أن البرامج المقدمة لهذه الفئة عادة م
إال أن البرامج اإلثرائية ال تقل  أكاديمية موجهة لخفض ما تعانيه هذه الفئة من صعوبات،
إلى  أن من أهم ( 206،،600)اهمية عن هذه البرامج وفي هذا الصدد تشير تهاني عثمان 

البرامج المقدمة للموهوبين ذوي صعوبات التعلم هي البرامج اإلثرائية حيث تقدم ألولئك 
وقد أوضحت نتائج الدراسات التي تناولت الموهوبون ذوي .خبرات تربوية متنوعة  األطفال

صعوبات التعلم الذي يتلقون مزيجًا من الخبرات المقدمة للموهوبين وصعوبات التعلم أنهم 
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يسجلون مفهومًا إيجابيًا عن الذات بدرجة أعلى من هؤالء الذين يتلقون خدمات لمعالجة 
بما لألثار اإليجابية الوجدانية واالجتماعية إلى  جانب األثار صعوبات التعلم فقط، فر 

األكاديمية  إذا ما قدمت لهم برامج إثرائية ويفسر ذلك بأن هذه البرامج تجعلهم يواجهون تحديًا 
مكاناتهم العالية   . لقدراتهم وا 

الموهبة  وعلى الرغم من ذلك نجد قليل من الدراسات التي اهتمت بتقديم برامج تستهدف تنمية
واإلبداع لدى الموهوبين الذين يواجهون صعوبات بصفة عامة ،ومن هذه الدراسات دراسة 

تناولت استراتيجيات العالج لألطفال الموهوبين المعرضين  Morgan ,I.,(1992)مورجان 
للخطر والتي من ضمن أهدافها تنمية الموهبة لدى هؤالء األطفال األمر الذي ال يلقي اهتمامًا 

 . ة النظام المدرسي غير المرن نتيج
ومما سبق يمكن القول أن كشف وتنمية الموهبة والقدرات اإلبداعية لدى األطفال ذوي   

صعوبات التعلم  من خالل تقديم أنشطة متعددة يمارسها هؤالء األطفال تعتبر جزءًا مكماًل 
لبرامج الرعاية النفسية والتربوية التي تقدم لهم، ومدخاًل للتخفيف من أثر ما قد يعاني منه 

أن تنمية اإلبداع  (  6002) الهذيلي شير تحيث . ألطفال من مشكالت سلوكيةهؤالء ا
والموهبة تعتبر لدى األطفال ذوي االعاقات والصعوبات جزء من أجزاء المنهج في السنوات 
األولى من العمر، حيث يجب تقديم الكثير من الفرص التي تدفع هؤالء األطفال إلى  اإلبداع  

 . لمختلفةمن خالل أنشطة اللعب ا
 عنهموسوف تتصدى هذه الدراسة للبحث في الموهوبين ذوي صعوبات التعلم وطرق الكشف 

 :محاولة لإلجابة عن التساؤالت التالية وهي. ورعايتها
  وسمات األطفال الموهوبين ذوى صعوبات التعلم؟...الموهبة واإلعاقة 
  ذوى صعوبات التعلم؟ما المحكات التشخيصية والخصائص المميزة األطفال الموهوبين 
 ما أهم االحتياجات التربوية التي  يواجهها الموهوبون ذوو صعوبات التعلم؟ 
 ما األساليب التربوية الالزمة لرعاية األطفال الموهوبين ذوى صعوبات التعلم؟ 

 
 :أهمية الدراسة 

تبحث الدراسة الحالية بفئة من فئات األشخاص ذوي اإلعاقة والتي لم تنل حظها من  .0
ذوي صعوبات التعلم  االهتمام والبحث خاصة في البيئة العربية وهي فئة األطفال

 .الموهوبون
تؤدي تنمي قدرات الطفل ذوي صعوبات التعلم إلى  مزيد من التقدم الدراسي مما  .6

يؤدي إلى  خفض المشكالت الدراسية واالنفعالية واالجتماعية للطفل وتحقيق مزيد 
مهارات هؤالء االطفال لالستفادة من الخدمات التربوية من األهداف الربوية وتنمية 

 .المقدمة لهم 
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 :أهداف الدراسة 

 :تهدف الدراسة الحالية إلى  
  الموهوبين ذوى صعوبات التعلم األطفالالمحكات التشخيصية والخصائص المميزة تحديد. 
  و  الموهوبون ذوو صعوبات التعلم يواجهها التي  التربويةأهم االحتياجات التعرف على

 .الموهوبين ذوى صعوبات التعلم طفالاأل لرعايةالالزمة  التربويةاألساليب 
 :اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة 

 الموهوبون ذوو صعوبات التعلمأواًل األطفال 
ضين، وتعتبر تمثل الفئة التي تجمع بين الموهبة وصعوبة التعلم مشكلة تجمع بين متناق    

بالغة الصعوبة للخبراء، والباحثين، عملية عملية تحديد الموهوبين ذوى صعوبات التعلم 
بسبب خاصية االستبعاد المتبادلة لألنشطة المرتبطة بالخصائص السلوكية وذلك والتربويين، 

م خرى على الرغأالموهبة من ناحية وصعوبات التعلم من ناحية :المميزة لوجهي محك التحديد 
 .الطفلمن وجود هذه الخصائص في نفس الوقت لذات 

 طفالبتلبية حاجات األلمناقشة عقد مؤتمر في جامعة جون هوبكنز ( 0890)في عام    
الموهبة  بينيجمعون بين خصائص  واألطفال الذينصعوبات التعلم، ذوي الموهوبين، وأيضًا 

الموهوبين والذين يعانون في نفس الوقت من وجود المشاركون على  أكد وقد . وصعوبة التعلم
ال يحصلون على االهتمام الكافي عندما يتم تقييمهم من أجل  غالباً صعوبات التعلم ، لكنهم 

المشاركون في أيضًا أكد و . التعرف على الموهوبين أو الذين يعانون من صعوبات التعلم
خصائصهم واحتياجاتهم  مذوي صعوبات التعلم لهالموهوبين  طفالعلى أن األ المؤتمر
 (.Fox & Brody, 1993)الخاصة 

فالكثيرين من الموهوبين ذوى صعوبات التعلم يفشلون في الوفاء بالمتطلبات المالئمة للتقويم    
العاديين  طفالالميل إلى الحاق األ ىالمدرسي كما ينشده المدرسون، بسبب اتجاه المدرسين إل

الموهوبين ذوي  طفالكما ان األ  .ى صعوبات التعلمذو  األطفالببرامج الموهوبين، دون 
ما  في بعض المواقف، نادراً  الصعوبات التي تواجههمصعوبات التعلم الذين يمكنهم التغلب 

نهم من ذوي الصعوبات، ما لم تظهر بالنسبة لهم صعوبات ملموسة، وهذا أليهم على إينظر 
ما  الموهوبين ذوى صعوبات التعلم، نادراً ومن جانب أخر فإن . يجعلهم أكثر قابلية لالستبعاد

يحققون مستويات أكاديمية مرتفعة، ولذا فإنهم يظلون مستبعدين من عداد الموهوبين، وخاصة 
 .(6006الحروب،) ذا كان محك التحديد والحكم هو التفوق التحصيليإ

، (West, 1997)بالموهبة  ساساً أصعوبات التعلم إلى ارتباط شار بعض الباحثين وأ   
حدى المجاالت، قد يكونون موهوبين في مجال أالذين يواجهون صعوبات تعلم في فاألطفال 
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  الذين يجمعون بين هتين الخاصيتين، الموهبة وصعوبة التعلم طفالبالنسبة لألوذلك . خرأ
 . في آن واحد

الموهوبين  طفال األإلى  أن  (McCoach et al., 2001)ويشير ماك كوتش وزمالئه      
بين هذه  واضحاً  ولكنهم يظهرون تناقضاً . ذوي صعوبات التعلم لديهم قدرات عقلية فائقة

و التعبير أالقراءة، الحساب، التهجئة، : كاديمي معين مثلأدائهم في مجال أالقدرات ومستوى 
ن أتوقع نه من المأعلى الرغم من  جوهرياً  انخفاضاً  كاديمي منخفضاً داؤهم األأالكتابي، فيكون 
مع قدراتهم العقلية الخاصة، وال يرجح هذا التناقض لنقص في الفرص التعليمية  يكون متناسباً 

 .و لضعف صحي معينأ
يمتلكون  أطفال الموهوبين الذين يعانون من صعوبات التعلم بأنهم طفال ويمكن تعريف األ    

س الوقت يواجهون صعوبات في داء المرتفع، لكنهم في نفقادرون على األ موهبة أو ذكاء بارزاً 
ما يتم تحديد  ونادرا  . صعباً  كاديمي أمراً التعلم تجعل من تحقيق بعض جوانب التحصيل األ

الموهوبين وتلبية حاجاتهم الخاصة، نتيجة عدم وجود برامج دقيق في المدارس طفال هؤالء األ
لمشكالت الناجمة عن وعادة ما يتم التركيز على ا. تسهم في التعرف عليهم وتلبية حاجاتهم

صعوبات التعلم وتطوير البرامج واالستراتيجيات العالجية بطريقة ال تتفق مع اهتمامهم 
 : طفالو تشخيصها، ومن الخصائص التي يظهرها هؤالء األأبالكشف عنها 

  نشطة عقلية متميزةأبداعية و إقدرات. 
 سلبا على االداء الصعوبات لديهم والمشكالت المترتبة عليها، التي تؤثر  بأنماط

 .االكاديمي
  ممواهب كاديمية أداء أكانات عقلية غير عادية بارزة، تمكنهم من تحقيق مستويات وا 

عالية، ولكنهم يعانون من صعوبات نوعية في التعلم، تجعل بعض مظاهر التحصيل 
 .كاديمي صعبةنجاز األو اإلأ

طفال الموهوبين ذوي صعوبات التعلم، ال بد من وجود دليل على وجود قدرة وللداللة على األ
. قصور أووجود تباين بين التحصيل المتوقع والتحصيل الفعلي، وجود خلل و و ذكاء بارز، أ

من مجتمع ذوي صعوبات % 33طفال الموهوبين ذوي صعوبات التعلم عن وال تقل نسبة األ
من مجتمع الموهوبين % 0يتم الكشف عن فقط ما عادة ، بالمقابل (6009العبادي،)التعلم 

ذوي صعوبات التعلم وتقديم الخدمات لهم، وهم غالبا متعلمون بصريون مكانيون، يحتاجون 
 (.6006الزيات، )إلى  طرق واساليب تدريسية مختلفة 

ضافة إمنخفضة، لذاته ودافعيته  هما يكون تقدير  صعوبات تعلم غالباً  ذوالموهوب  طفلن الأ
 األطفالبحاث التي تناولت خصائص التفكير اإلبداع ي لدى هؤالء قلة األإلى 

تنمية التفكير اإلبداع لديهم يسهم في تدعيم مفهوم الذات بفاالهتمام (. 6009العبادي،)
 . تدخلوالدافعية، كما يسرع من عملية ال
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شياء المهمة كز على األثراء قدراتهم من خالل منهج مختصر ير إ األطفال إلى ويحتاج هؤالء 

التركيز على  إلى  طفاللحل مشكالت الحياة الحقيقية واستغالل خيالهم، ويحتاج هؤالء األ
نماط الذكاءات المتعددة التي جعلت هناك فرق بينهم وبين غيرهم، وبالتالي هناك أالكشف عن 

على تنمية وتطوير أيضًا التركيز على تنمية القدرات اإلبداع لديهم والتركيز  إلى حاجة 
فعلى سبيل المثال ال . تواجههم الذكاءات المتعددة مما يساعدهم على تخطي الصعوبات التي 

من العلماء والمشاهير الذين كانوا يعانون من صعوبات تعليمية، أبدعوا في  أن عدداً الحصر 
صباح أديسون مخترع الم: مجاالت متعددة عكست قدرات عالية من اإلبداع  والتفوق مثل

الكهربائي، واينشتاين صاحب النظرية النسبية في الرياضيات، ودافنشي الفنان، وولت ديزني 
مخترع العاب ديزني، وكوشنج جراح الدماغ االمريكي، وجراهام بيل مخترع الهاتف، وغيرهم 

 (.6003الوقفي، )من المشاهير والعلماء 
ذوي  طفال داعية متعددة لدى األوجود مواهب وقدرات اب إلى( 6003)الحشاش  واشارت     

صعوبات التعلم تمثلت في الرسم والموسيقى والرياضة والرقص وفي المهارات والقدرات 
ظهروا قدرة إبداعية في مجاالت ليست كما أالميكانيكية وفي مجال برمجة الحاسبات االلية، 

هذه مع اصة تناسب رعاية وعناية خ طفال ضرورة إعطاء هؤالء األيؤكد تقليدية، األمر الذي 
سع من األساليب أوسع للتعامل معهم وذلك من خالل مدى و أالقدرات وبالتالي توفير نطاق 

  .واالستراتيجيات المتبعة في تعليمهم وتقييمهم 
 :ويمكن تلخيص اهم النقاط المرتبطة بتعريف الموهوبين ذوو صعوبات التعلم

 مجاالت الموهبة قدرات عقلية متقدمة او موهبة غير عادية في احدى. 
  كالقراءة او الكتابة او الحساب او التهجئة: صعوبة في تعلم احدى المجاالت األكاديمية. 
  ترجع ، التي ال حدى المجاالتأصعوبة التعلم لديهم انخفاض تحصيليهم المدرسي في

 .لنقص في الفرص التعليمية او لضعف صحي معين
 علمالموهوبون ذوو صعوبات التثانيًا االبداع و 

قبل الحديث عن األطفال الموهوبون ذوي صعوبات التعلم ، سوف يتم الحديث على اإلبداع 
يعرف اإلبداع على أنه قدرة األشخاص على تقديم تركيبات مفهومه ومجاالته ، حيث 

يعرف كما  .ومنتجات أو أفكار من أي نوع بحيث تكون جديدة ومبتكرة وغير معروفة مسبقاً 
شكال جديدة أو تركيبات من المعلومات أتتضمن تكوين  قدنشاط تخيلي أو نظرية فكرية بأنه 

دراك المأخوذة عن الخبرات السابقة   نحوتكون التي العالقة بينها وبين المواقف الجديدة وا 
 أو أنبالرغم من أنها ال تحتاج إلى  تطبيق عملي فوري  .هدف موجه وليست بغرض الخيال

تكون ذات طبيعة نظرية  انأدبي أو  اوقد تأخذ شكل عملي فني  ة ،تكون منتجات كامل
(Rao.k.,2006,101 .) وتتمثل قدرات اإلبداع فيما يليهذا: 
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بالجدة والندرة أو تعكس القدرة على  تتميزوعني القدرة على إنتاج أفكا   Originalityاألصالة 
ر ،وهي القدرة على إنتاج استجابات من األفكاوالمألوف النفاذ إلى  ما رواء الواضح والمباشر 

 (.2،،6002الشمري ،) وبعيد مباشراً غير  ترتبط بالمنبه ارتباطًا 
القدرة على استدعاء أكبر عدد ممكن من االستجابات المناسبة  أنهاب  Torranceالطالقة 

فرد تعبير ال" كما يعرفها جيلفورد بأنها و " تجاه مشكلة أو مثير معين في فترة زمنية محددة 
 (.6003،69محفوظ ، محفوظ )الذي ينتج عددًا كبيرًا من األفكار خالل وحدة زمنية معينة 

تتناسب مع لالقدرة على تغيير الحالة الذهنية لتفكير الفرد تشير إلى و   Flexibilityالمرونة 
ى  ا عددًا متنوعًا من االستجابات التي ال تنمي إل،حيث يعطي تلقائيً  االبتكاريتعقد الموقف 

موافقه العقلية المتنوعة فئة واحدة وعدم تبني أنماط فكرية محددة يواجه بها 
 ( .33،،6006،العنزي)

طفال المرحلة االبتدائية اعدد من االختبارات على وزمالئه تورانس  في هذا الشأن، أجرى 
شياء المستحيلة والمتتاليات والتحسينات والمواقف ألوا تضمنت االستخدامات غير الشائعة

طلب فيها من األطفال تقديم مقترحات لتحسين لعب محددة وهناك  بطارية وطورا وقاموا 
سئلة  أو اإلجابات بالنظر طرح أكبر عدد من األ اختبار أسال وخمن أو يطلب من الطفلل 

تورانس للتفكير اإلبداعي إلى  الصورة وغيرها من االختبارات التي تضمنها مقياس 
(Rao,K.,2006,117.) 

القدرة على الحدس  وما يميز المبدع هو قوة األنا واالتجاه التنقيبي لحل المشكالت   واهم
واالستقاللية في االتجاهات السلوك االجتماعي المميز والمثابرة هي صفات ترتبط باإلبداع 

فكار والمرونة واألصالة والقدرة على إعادة طالقة األو الحساسية للمشكالت و . وثيقاً  ارتباطاً 
عادة الترتيب  عن طريق استخدام العناصر بطريقة جديدة تعطيها معنى جديد )التعريف وا 

،والقدرة على التحليل أو التلخيص والتركيب والبناء والختام دمج عناصر عديدة لتشكيل كيان (
 .Rao, K, 2006,106 )جديد 

على وذلك من خالل تشجيعهم ساسية ع من األهداف التربوية األبداطفال على اإلمساعدة األو 
نتاج أكبر مجموعة من األفكار المبدعة داخل مجموعة و العصف الذهني  بأنشطةالمشاركة   .ا 

جبار األطفال بما و عدم المبالغة في السيطرة و توفير بيئات مدعمة لإلبداع لدى األطفال و  ا 
تاحة الفرصة ليجب أن يفعلوه بالضبط   تشجيع الدوافع الداخلية ابداع و  أوي تطوير هم ألوا 

لدى اإلبداع يعيق النجوم أو المال أو االلعاب كاالستخدام المبالغ فيه للجوائز ليدهم ،حيث أن 
 (.Santrock,J,2007,295) األطفال 

صعوبات التعلم وفئاتهم  هذا بشكل عام األطفال ، لكن ماذا عن األطفال الموهوبون ذوي
 ؟وخصائصهم
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األطفال الموهوبون ذوي ن غالبية إلى أ( Baum, 1994)التربوي في هذا المجاليشير األدب 
 :هي  ثالث فئات فرعية إلى يتم تصنيفهم صعوبات التعلم 

 
 :الموهوبين ذوي صعوبات التعلم الخفية: ولىالفئة األ 

كموهوبين الرتفاع ذكاءهم وقدراتهم اللفظية المتقدمة، وتضم األطفال الذين تم تشخيصهم 
و أيظهرون في نفس الوقت صعوبات في التعلم يتمثل في انخفاض قدرتهم على التهجئة و 

طفال من المنجزين المقصرين الذين يقل تحصيلهم ما يعتبر هؤالء األ وغالباً . و الكتابةأالقراءة 
كما أشار بعض و  .الحظ صعوبات التعلم لديهمما ت مكاناتهم واستعداداتهم، ونادراً إعن 

، أو المنخفض الباحثين إلى أن هذه المجموعة هي من ذوي التحصيل المدرسي الضعيف
 من خالل إجراءات مسحية تكشف عن هم التعرف والكشف عن الكثير من يمكنالذين 

 وأسباب عديدةوقد يرجع تحصيلهم الضعيف إلى  عوامل . الصعوبات التعلمية الخفية لديهم
 شكالتتزيد من مستوى الصعوبة لديهم مثل ضعف الثقة بالنفس، وقلة الدافعية، والم

هذه المجموعة من "إلى أن  Baum, 1990 ) )وتشير باوم. واالنفعالية، واإلهمال االجتماعية
تتميز بقدرات لفظية متقدمة، في حين تتناقض قدراتهم في التهجئة والكتابة مع هذا  ألطفالا
 "لّتصّورا

 :ذوي صعوبات التعلم الظاهرة والمواهب الخفية طفالاأل: الفئة الثانية
بد التعرف على قدراتهم أالذين تزايد عندهم حدة صعوبات التعلم، لكن لم يسبق  طفال تضم اال

ويشير  .ساسكموهوبين وتقدم الخدمات لهم على هذا األ إليهم ما يشار  ونادراً . االستثنائية
أنه يمكن أن تكون هذه المجموعة أكبر بكثير مما يتوقعه اآلباء هنا إلى  وي األدب الترب
ذوي  طفالاال من%  33بأن  ( Baum, 1994 ) دراسة باومنتائج فقد أظهرت . والمعلمون

وتلعب عوامل منها ضعف التقييم التربوي، . قدرات عقلية عاليةrصعوبات التعلم يملكون 
بات التعلم دورا هامًا في التقليل من القدرات العقلية درجات الذكاء بسبب صعو  خفاضوان

بعض الدراسات أن المعلمين نتائج وقد أظهرت . ) Brody & Mills, 1997 (طفاللهؤالء اال
واجباتهم ، وعدم تأدية في المدرسة بانخفاض انضباطهم  األطفاليقّيمون هذه المجموعة من 

بطرق مبتكرة تجّنب أداء واجباتهم الصفية، إضافة إلى  سهولة شعورهم باالحباط والمحاولة 
(Baum & Owen, 2004.) 

 :لموهوبين وذوو صعوبات تعلم الخفية لم يتم التعرف عليهمألطفال اا: الفئة الثالثة
تحجب  األطفال الذينتضم مجموعة  ألنهاكبر المجموعات المحرومة من الخدمة أوهي 

واطن عجزهم بعضها البعض، وبالتالي يحرمون من الخدمات المقدمة للموهوبين قدراتهم وم
نتيجة  داءهم على اختبارات الذكاء ضعيفاً أوعادة ما يكون . الذين لديهم صعوبات التعلم

ويمكن مالحظة هذا في التباين الواضح . داءلتداخل عامل صعوبات التعلم وتأثيره على األ
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رتفع في المناقشات الصفية مقارنة مع أدائهم المنخفض في بين مستوى أدائهم المفيما 
 .االختبارات األكاديمية  الخطية

 الذين تلقوا تشخيص تربوي خاطئ طفالاأل: الفئة الرابعة
و اضطرابات أواعتبارهم من ذوي النشاط الزائد،  خاطئوتشمل الذين تم تقييم قدراتهم بشكل 

إلى  أن أسباب التشخيص (  (Silverman, 2005 أشارت سليفرمان وقد. التوحدو أالسلوك، 
  تحصيلهم: إلى  يرجع  المجموعة الثانية أو الرابعة – سواء أكانوا في طفالالخاطئ لهؤالء األ

المدرسي المتوسط الذي يحجب بدوره كاًل من نقاط قوتهم وضعفهم، غالبًا ما يتم مقارنة 
غالبًا  متوسطي التحصيل عوضًا عن مقارنته بقدراتهم العالية،  باألطفالكاديمي تحصيلهم األ

ما يكون التباين بين تحصيلهم المتدني والتحصيل المتوسط تباينًا غير ذي داللة، وقدراتهم 
م في معظم األحيان تحصيلهم المتدني، وغالبًا ما يتم تجاهل مدى التباين  على التعويض تضخِّ

 . ساليب كشف متعددة ومتنوعةأعدم استخدام  إلى  ضافةإ .بين نقاط قوتهم وضعفهم
الموهوبين ذوو صعوبات التعلم ال بد من تحديد محكات لألطفال تشخيص دقيق  إلى للوصول 
يوجد ثالث فبالنسبة لمحكات التشخيص و  .هؤالء األطفالخصائص وتحديد  التشخيص

 :هيو التعلم الموهوبين ذوي صعوبات  األطفالمحكات يتم في ضوئها التعرف على 
و بعدد أصعوبة من صعوبات التعلم ترتبط بواحدة  إلى وجوديشير : محك التميز النوعي .1

 .المعرفية األكاديمية أومن المجاالت 
دائهم الفعلي أوجود تباين بين معدالت ذكائهم والقدرات الكامنة لديهم وبين : محك التفاوت .2

 .المالحظ
الموهوبين ذوي صعوبات التعلم عن ذوي  يشير إلى  امكانية تمييز: محك االستبعاد .3

 .عاقات صعوبات التعلم االخرىاإل
طفال مقارنة بأقرانهم الموهوبين، ومن هذه داء هؤالء األأمحك يميز : محك التباين .4

 :الدالالت
 داء اللفظي بوجه عاماأل انخفاض. 
 رقامانخفاض سعة األ. 
 انخفاض القدرة المكانية. 
  ضوية مخيةعراض اضطرابات عأظهور مجموعة. 
 داء الذاكرة السمعيةأاضطرابات تؤدي إلى انخفاض  ظهور. 
  صوات الكلمات والحروفأو تمييز أضعف التمييز السمعي. 
  (6006الزيات،)ضعف القدرة على االسترجاع المباشر للمعلومات اللفظية 
في طفال الموهوبين ذوو صعوبات التعلم وتشخيصهم األخذ األ التعرف علىساليب وتتمثل أ

 : هي  االعتبار مجموعة من العمليات المتعلقة بجوانب القوى والضعف لديهم
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 داء على اختبارات الذكاءاأل. 
 األكاديمية ذاتنجاز في المجاالت داء واإلاالختبارات الشخصية لمستويات األ 

 .الصعوبة
 نجاز االكاديميملفات اإل. 
 يتقييم الجانب اإلبداع. 
 الخ...ساليب حل المشكالت،أالتعلم، الدافعية، القيادة، : قوائم السمات السلوكية. 
  قرانوالتفاعل مع األ األقرانتقييمات المعلمين و. 
  األسر وأولياء األمور مقابالت. 
 مالحظات المعلمينو  المالحظات الصفية. 
  البصري  دراكية، قياس التآزراإل العملياتاختبارات قياس االتجاهات، اختبارات

 .تقييم القدرة التعبيرية المستخدمة في تقليل الصعوباتو الحركي، 
تختلف  قد والتي القوةبمجموعة من نقاط ذوي صعوبات التعلم طفال الموهوبين يتميز األهذا 
 :التاليةالخصائص في تتمثل وعامة  آلخر طفلمن 

 فردات اللغويةممهارات اللغة الشفوية، ثراء ال. 
  القدرة التحليلية، وااللمام بكم كبير من المعلوماتفهم العالقات، و. 
 دقة المالحظة، الحدس، قوة االدراك. 
  ،التفكير المجرد، و حب االستطالع، و مهارة وقوة غير عادية على حل المشكالت

 .اإلبداع و 
 مكانية المهارات والمتميزة، البصرية الذاكرة والالرياضي،  فكيرالقدرة الجيدة على الت

 .متقدمةال
  ،مرتفع ستبصار، مفهوم الذاتواالسعة الخيال. 
 قدرة غير عادية في العلوم والفنون والمجاالت التكنولوجية. 
 ،اللباقة وضبط الذاتو القيادة، و  روح الدعابة. 
 مثابرة ودافعية مرتفعةو ذاكرة نشطة متقدمة، و التعلم،  سرعة. 
 القدرة على تطوير الحلول والبدائل ومرونة التفكير. 
 :صعوبة فيب ذوي صعوبات التعلمطفال الموهوبين األلدى وانب الضعف جوتبدو 
 رداءة الخط، التهجئة، القراءة، الكتابة، الحساب، انجاز العمليات العلمية. 
  المتشابهةالتمييز بين الحروف. 
 الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى. 
  ثناء تأدية المهمةأالتركيز. 
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 تجريد المعلومات، مما يؤثر على التهجئة  أوأي صعوبة تتابع : تجهيز المعلومات
 .والقراءة

 نجاز الفعليتناقض بين قدراتهم الكامنة واإل. 
  ،فكار المجردة، فهم المفاهيم واألو انخفاض القدرة على التنظيم، و المهمات المتسلسلة

 .استخدام استراتيجيات منظمة لحل المشكالتو 
  االحباطو انهم، وانخفاض في تقدير الذات، قر أمسايرة. 
  (.لفظيا او كتابيا)مع اآلخرين باألفكارالتواصل 
 التوقعات الذاتية غير المعقولة. 
 المفردات  اوسوء في فهم المعنى الكامل للكلمات أو  االدراك البصري، ضعف

 .المستخدمة
  (.                                           6006؛ الزيات،6003عبداهلل،)     .اضطراب في المهارات الحركية أوقصور 

طفال الموهوبين ذوي صعوبات التعلم، فإن هناك مجموعة وبناء على خصائص األوعليه 
 :من الحاجات التي ال بد من تلبيتها، وتتمثل في

 :الحاجات النفسية وتتمثل في : اوالً 
  دافعيةال زيادة تقليل االحباط و. 
  لتخفيف من جوانب الضعف ةتوظيف مواطن القو. 
 نشطة الجماعية للتغلب على مواطن العجز والضعفألتوظيف ا. 
  المرتبطة فيها ةوجوانب القو  لمواهبهالتركيز على اكتشاف الطفل. 
  الموهوبين واالستفادة من خبراتهم طفاليجابية من األإنماذج تقديم. 
 الثقة بالنفس وتدعيم الشعور باألمن ومفهوم الذات تعزيز. 

 
 األكاديمية  حاجاتثانيا ال
  تعلمهم نماط بما يتناسب وأالتنويع أساليب تقديم المادة العلمية. 
 بأساليبالفرص المالئمة لتوظيف ما لديهم من معارف ومعلومات وتقديمها اء عطإ 

 (.يقاتتقارير شفهية او مكتوبة، اختبارات، تطب)متنوعة 
 و الكتابة ولكن باستخدام ألم قاستخدام خبرات تعليم بديلة ال تعتمد على الورقة وال

 .لعاب التعليميةاأل
 على التحدث عن ميوله واهتماماتهطفل تشجيع ال. 
 التركيز على تنمية القدرات اإلبداعية ومهارات التفكير وحل المشكالت. 
  ساليب التقويم متنوعةأتكييف. 
 لتعلم التعاونيالتركيز على ا. 
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  الحاجة إلى  تنمية مهارات تعويضية من خالل استخدام مثال الكمبيوتر، واآلالت
 .الحاسبة، اجهزة التسجيل

 شارات البصرية، اإلو دارة الوقت، إتدريب على المهارات التنظيمية كاستراتيجيات ال
 .استخدام الجداول الزمنيةو 

 
 الموهوبين ذوي صعوبات التعلم طفالساليب رعاية األأ :ثالثاً 

تتميز استراتيجيات المستخدمة مع هذه الفئة من األطفال بتمايز أنماطهم وخصائصهم العقلية 
والمعرفية االنفعالية الدافعية والسلوكية ، ولقد كثير من نتائج البحوث والدراسات السابقة فعالية 

ال ال الحصر ما أكدت نتائج دراسة كثير من االستراتيجيات المستخدمة منها على سبيل المث
Guli (6002 ) التي هدفت الى عن فعالية التدخل القائم عىل الدراما االبداعية حيث أظهر
تأثيرًا إيجابيًا في . من عينة الدراسة من األطفال ذوي القصور في اإلدراك االجتماعي % 2،

أيضا التي هدفت الى  Lynch , M.(6002)كما أوضحت نتائج دراسة . الكفاءة االجتماعية
التحقق من فعالية برنامج أثرائي على المفاهيم الذاتية األكاديمية لدى الطالب الموهوبين ذوي 
صعوبات التعلم، عن وجود مكاسب هامة في القدرات العقلية العامة وكذلك المفاهيم الذاتية 

لموهوبون ذوي صعوبات واألكاديمية مما يؤكد فعالية استخدام البرامج االثرائية مع الطالب ا
 Jaben , T (6002  .)في هذا الصدد أيضًا اكدت نتائج دراسة  . التعلم 

 
التي هدفت التعرف على فعالية برنامج لتنمية اإلبداع ( 6000)كما أكدت نتائج دراسة السيد 

كذلك ونتائج  .لدى عينة من األطفال الموهوبين ذوي عسر القراءة عن أثر هذا البرنامج 
التي بحثت في تقييم البرامج االبداعية على السلوك المضطرب Jaben , (6002 ) دراسة

وزيادة السلوك االبداعي لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم ،وجود تأثيرات كبيرة لتلك البرامج 
( 6000)ونتائج دراسة السيد . على تحسين السلوك المضطرب او تخفير السلوك االبداعي

لى فعالية برنامج لتنمية اإلبداع لدى عينة من األطفال الموهوبين التي هدفت إلى التعرف ع
 .ذوي عسر القراءة ،حيث أكدت النتائج على فعالية البرنامج المستخدم في الدراسة 

الفردية التدخل والراعية لتلبية حاجاتهم  ساليبأطفال إلى  تكييف هؤالء األ مما يؤكد حاجة 
 :ل التركيز على بعض االستراتيجيات والبرامج ومنهامن خال وذلك المتباينة والمتنوعة، 

 :تفريد التعليم استراتيجيات-1
بما الفردية تلبي الحاجات تركز هذه االستراتيجيات على ضرورة تصميم برامج تربوية 

، وتتضمن هذه يعزز جوانب القوة لدى الطفل والتعامل مع جوانب  التحدي لديه
بما يتناسب توفير برامج دراسية ذات مستوى عال لتنمية جوانب الموهبة  االستراتيجية
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مكانات كل طفل التركيز على تدريس عالجي يتناول جوانب القصور  مع ، وقدرات وا 
 (.6003؛ عبداهلل، 6006الزيات، ) هذا الطفل والصعوبات التي يعاني منها 

 
 :استراتيجية غرف المصادر داخل المدرسة العادية-6
معلمين  الخبرات التعليمية واإلثرائية من بعض الوقت في تلقي ألطفال ث يقضي هؤالء احي

ومعالجة مواطن الضعف  إثرائية لتعزيز مواهب هؤالء األطفال متخصصين يوفرون برامج 
 .لديهم

 : الدمج الشامل-3
وتلبية األطفال يتم تعليمهم في الصف العادي مع مراعاة الفروق الفردية بين 

  األطفال إلىساليب تعويضية للوصول بهؤالء أهم التربوية من خالل استخدام حاجات
في الوقت نفسه تسعى طفال و تدعيم مواهب األ برامج خالل من . المستوى المنشود

 :مواطن الضعف لديهم من خالللمعالجة 
 : تدعيم مواطن القوة - أ

إلشعاره باإلنجاز والثقة بالنفس،  لدى الطفل  ةالتركيز على استخدام مواطن القو 
لتجنب  طفلنشطة العلمية والمهارية التي ال يجيدها الكن من األأموالحد ما 
 .و العجزاحباط مشاعر اإل

 :دراك البصريواجهة صعوبات اإلمالتدخل العالجي ل - ب
خالل تكبير المادة المطبوعة في الكتب والمواد  منلعالج صعوبات القراءة 

ويمكن عالج صعوبات . شكال وألوان مميزةأتكون ذات  على أن المقروءة 
وفي . الكتابة من خالل تصميم أوراق خاصة للكتابة تكون ذات خطوط ملونة

عالج العمليات الرياضية بالتركيز على فهم دالالت الرموز والعالمات الرياضية 
 .ومتابعة استخدام الطفل لها ومدى توظيفها في المكان الصحيح

 :التدخل العالجي لمواجهة صعوبات االدراك السمعي -ج    
عند الحديث  جذب انتباه الطفلو بعاد الطفل عن المشتتات السمعية والبصرية، إ  
ن تكون التعليمات مكتوبة أ، و معتدلةإعطاء التعليمات، مع الحديث بسرعة  قبل

عادة صياغتها مع وجود تلميحات توحي بالمعلومات  وذات أفكار رئيسية وا 
 (.6006الزيات،)

هذا وتشير نتائج الدراسات والبحوث واألطر النظرية التي تناولت برامج التدخل 
والرعاية إلى أن أهم مكونات تلك البرامج مع األطفال الموهوبون ذوي صعوبات 
التعلم هو التركيز على ما يستثير جوانب التفوق لديهم ، وأن أفضل الممارسات 

 :تتمثل في أن 



 "نحو استراتيجية وطنية لرعاية املبتكرين" تحت شعار  -للموهوبين واملتفوقين  الثاني املؤتمر الدولي

  امعة إلامارات العربية املتحدة ج/كلية التربية /تنظيم قسم التربية الخاصة 

املتميزبرعاية جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي    

جامعة إلامارات العربية املتحدة – 1192مايو   91-19  

 

111 

 

 يس واالستثارة قائما على مجاالت التفوق يكون التدر  .0
توفير فرص المالئمة لتدريس ودعم المهارات واالستراتيجيات األكاديمية  .6

 .التي تمكنهم من التغلب على الصعوبات االكاديمية لديهم
استخدام البرامج االكاديمية المالئمة المتمايزة بما فيها تفريد التدريس  .3

 .بروفيل الطفل عقليا ومعرفيًا وانفعالياً  وتكيفيه وتنظيمه بما يتالءم مع
التعامل مع طفل كحالة مستقلة والتوافق او التكيف مع كافة جوانبها من  .3

حيث التفوق او الصعوبات من خالل إعداد الخطط التربوية الفردية 
المحددات مع كل من هؤالء المتسقة من حيث االليات والتوقيفات و 

 .األطفال
 :المراجع

بناء برنامج تعليمي يستند الى استراتيجية توليد االفكار وقياس أثره ، (6003)الحشاش، دالل،
في تنمية مهارات التفكير االبداعي ودافعية االنجاز والتحصيل المعرفي لدى الطلبة ذوي 

كلية التربية، عمان، / رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية .صعوبات التعلم
 .االردن

، قضايا نظرية حول الطالب الموهوبين ذوي صعوبات التعلم، )6006(الحروب، انيس، 
 20-30، 30، جامعة االمارات العربية، التربوية لألبحاثالمجلة الدولية 
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، جدة المملكة اوغسطس ،6لموهبة  المؤتمر العلمي االقليمي لاالحتياجات الخاصة، 
 963-926العربية السعودية، ص

 ط .والمراهقة الطفولة النمو، نفس علم ). ٥٠٠٢)  .السالم عبد حامد زهران،

 .الكتب عالم( القاهرة .(٦
صعوبات التعلم التوجهات الحديثة في التشخيص والعالج ،القاهرة  .(6002)الزيات ،فتحي 
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 حل نموذج على قائم تعليمي برنامج أثر .( 2008 ) حسن زين العبادي،

 الطلبة لدى اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في اإلبداعي المشكالت
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،32-،29 
 .دار الرشاد: القاهرة. االطفال الموهوبون ذوو االعاقات، 6003عبداهلل، عادل، 
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الموهوبون والمتفوقين خصائصهم واكتشافات ، 1111القريطي، عبد المطلب، 
 .، دار الفكر العربي8، طورعايتهم
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رسالة ماجستير ،معهد البحوث التربوية، جامعة االبتكاري لدى أطفال ما قبل المدرسة، 
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Abstract: This paper provides a theoretical background of the 

educational literature related to the issue of gifted students with specific 

learning disorders (SLD), who make up neglected and undiscovered 

group by specialists; therefore they are not covered by appropriate 

educational services. These groups of students encounter contradiction 

between possessing the capabilities and exceptional talents on the one 

hand and suffering from learning difficulties on the other. Interest in 

this category of talented people with SLD have appeared in the second 

half of the last century as a result of  the development in the field of 

talent and SLD. 

Researchers such as Renzulli and Torrance and Gardener and Stertberg 

have focused in the area of talent and creativity indicating  that talent 

does not only reflect the general mental ability , but focus the ability in 

different areas , including outstanding performance in a specific area. 

This is consistent with the definition of learning disability, which 

focuses on these children with low achievement in one area, and in 

return they have strengths in other areas. This paper also discussed a 

variety of issues relevant to the gifted children with SLD, such as 

creativity and diagnosis, and identifying their characteristics, and 

finally care intervention methods. 

 


