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الموهوبوَن َذُوو ُصُعوَباِت التعلُِّم هم أولئك التالميُذ الذين يمتلُكون موهبًة بدنيًة بارزًة في 
ْسِم والتَّلويِن، أو في غيِرِهَما من مجاالِت الم وهبِة، األلعاِب الرياضيَِّة، أو موهبًة فنيًَّة في الرَّ

وُيظهرون قدراٍت عقليًة عاليًة على اختباراِت الذَّكاِء، ويتمتَّعون بتفكيٍر إبداعيٍّ مرتفٍع، ولديهم القدرُة 
ِد،  بداِء الرَّْأي وحلِّ المشكالت، كما أنَّ لديهم القدرَة على اإلنجاِز واألداِء المتفرِّ على النَّْقِد والتََّخيُِّل وا 

ُيَعانون من ُصُعوَباِت تعلٍُّم نوعيٍَّة )ال سيَّما في القراءة( تجعُل تحصيَلُهم   ولكنَّهم في الوقِت نفِسهِ 
 األكاديميَّ منخفًضا؛ ممَّا َيُحوُل دون تمكُّنهم من توظيِف قدراتهم بالَقْدِر الذي تسمُح به تلك القدراُت.

ُعوباِت األكاديميََّة 899: 2010وقد أكَّد اإلمام، والجوالده ) والتحصيَل المتدني  ( أنَّ الصُّ
(، وقد تكوُن الصُّعوبُة  %50ـــــ 15من المشكالِت الشَّائعِة لدى الموهوبين بنسبٍة تتراوُح بين )

: 2013أبو جادو )مقصورًة على مادٍة دراسيٍَّة بعيِنَها أو شاملًة لجميِع الموادِّ الدراسيَِّة، كما أكَّد 
(،  %15ــــ 10 بين األفراِد الموهوبيَن تتراوُح ما بين )( أنَّ نسبَة ُحُدوِث ُصُعوَباِت التعلُّمِ 548

ة بها.   وأوصى بإجراء الُبُحوث والدِّراسات حول تلك الفئة، وتطوير األدوات الخاصَّ
وقد كان البعُض ينُظُرون إلى هذه الفئِة نظرَة دهشٍة واستغراٍب؛ إذ كيف يكوُن التلميُذ 

وهبِة، وفي الوقِت نفِسِه يعاني من ُصُعوَباِت تعلٍُّم؟! موهوًبا في مجاٍل أو أكثر من مجاالِت الم
وهذا التناقُض الظاهريُّ أدى إلى إهماِل هذه الفئة، وعدِم وجوِد إحصاٍء علميٍّ دقيٍق بأعداِد 
هؤالء التالميِذ في مدارِس التعليِم األساسي، وتوجيه االهتمام إمَّا للموهوبين من خالل برامَج 

مَّا  ْعِف األكاديميِّ لديهم معدٍَّة لهم، وا  لذوي ُصُعوَباِت التعلُِّم من خالِل برامَج تعالُج جوانَب الضَّ
)مثل: برنامج القرائية المعتمد من وزارة التربية والتعليم الِمْصرية(، وعدم توجيه االهتمام للذين 

 يجمعون بين هذين االستثناءين.
ى ِفَئِة الموهوبيَن ذوي ُصُعوبات التعلُّم ُيالِحُظ والمتتبُِّع للُبُحوِث والدِّراساِت التي ُأجريت عل

ُنْدَرَة الُبُحوِث التجريبيَِّة التي اهتمَّت بوضِع البرامِج التعليميَِّة والعالجيَّة المناسبِة لهذه الفئِة من  
( التي هدفت إلى تحسين  2015التالميذ، فلم يجِد الباحُث )في حدود علمه( إالَّ دراسة خليفة )

في تعلُّم القراءة والفهم القرائي المعرفي وما وراء المعرفي لدى التالميذ الموهوبين ذوي   االندماج
صعوبات التعلُّم بالمرحلة االبتدائية بالطائف باستخدام برنامٍج للتعليم المتمايز قائٍم على تقنيات  

تحسين األداء  ( دراسًة هدفت إلى 2020الحاسوب المتعددة، كما أعدَّ صاحُب هذه الورقِة )محمود،
فوِف الثالثِة   القرائي وفهم المقروء وتقدير الذَّات لدى التالميذ الموهوبين ذوي صعوباِت التعلُّم بالصُّ

   األخيرِة من المرحلِة االبتدائيَِّة من خالل برنامٍج عالجيٍّ قائٍم على التعليم المتمايز.
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أنَّ الُبُحوث التجريبية لم ُتوجد  ن "( م 154: 2006ويتَّفُق ما َسَبَق مع ما أكََّدُه البحيري ) 
بالدرجة الكافية نحو خصائص واحتياجات هذه الفئة، ولم تهتم بوضع البرامج التي تالئُم  

( ندرَة البرامِج  391: 2012صعوباتهم وتتناسُب مع قدراتهم المتناقضة "، كما أكَّد القمش )
االجتماعي لهذه الفئة؛ كونها تجمُع بين   المقدَّمِة لهذه الفئة من التالميذ؛ وأرجع ذلك إلى الرفض 

،  16: 2015متناقَضْين؛ ممَّا يسهُم في تدني مفهوم الذَّاِت لديهم. في حين أرجعت الهاجري )
( تجاهَل االهتماِم بفئِة الموهوبين ذوي صعوباِت التعلُّم إلى صعوبة عملية تشخيصهم ال سيَّما  23

قرانهم من فئة الموهوبين، فضاًل عن قلة عددهم مقارنًة  من بين أقرانهم ذوي صعوبات التعلُّم أو أ
 بالفئات األخرى من ذوي االحتياجات الخاصة.  

ُز  وفي ظلِّ عدم االهتمام بتشخيص هذه الفئة، وعدم تقديم برامج عالجيَّة ونفسيَّة تعزِّ
دية بينهم،  جوانَب القوة لدى هؤالء التالميذ من حيث: مراعاة اهتماماتهم وخصائصهم والفروق الفر 

ْعِف األكاديميِّ لديهم ــــ  وتنمية ثقتهم بأنفسهم وتقديرهم لذواتهم، وفي الوقت نفِسِه تعالُج جوانَب الضَّ
فقد يؤدي ذلك إلى استفحاِل المشكالِت التي يعاني منها هؤالء التالميُذ كلما انتقُلوا من صفٍّ إلى  

  الدراسيَِّة. آَخَر؛ ممَّا يؤثُر على تحصيلهم في مختلِف الموادِّ 
( أهمية تشخيص الطُّالب الموهوبين ذوي  2006)  Mannلذلك أكَّدت نتائُج دراسِة مان 

صعوبات التعلُّم، ومراعاة اهتماماتهم، ومعرفة نقاط القوة والضعف لديهم، وبناء المعالجة التدريسية 
المرجوة، كما أشار  عليها، وكذلك تقديم خيارات تعلُّم متنوعة لهم؛ لتحقيق األهداف التعليمية 

إلى أهمية تشخيص الموهوبين ذوي صعوبات التعلُّم تشخيًصا   Douglass (2008 : 6)دوجالس 
دقيًقا، وأنَّ هؤالء التالميذ في حاجٍة إلى تقديِم المادِة األكاديميَِّة بطرائَق واستراتيجياِت تدريٍس متنوعٍة 

ٍة، وكذلك يحتاجون إلى مراعاة االختالف بينهم  تراعي اهتماماتهم وميولهم وما بينهم من فروٍق فردي 
في أنماط التعلُّم من خالل تزويدهم بأنشطٍة مختلفٍة سمعيٍة وبصريٍة وحركيٍة، وتكليفهم بمهام تعليمية  

ز التفكير وحل المشكالت. وكذلك أوصت الدليمي )  ( بتشخيص فئة الموهوبين ذوي  2013تعزِّ
 دقيٍق، ووضِع البرامِج العالجيَِّة لهم استناًدا إلى خصائصهم  صعوبات التعلُّم وتحديدهم بشكٍل علميٍّ 

   واهتماماتهم واحتياجاتهم التعليمية. 
ونظًرا ألنَّ صعوبَة تشخيِص فئة الموهوبين ذوي ُصُعوبات التعلُّم تعدُّ َأَحَد األسباِب الرئيسِة  

ْعِف  التي أدَّت إلى إهماِل هذه الفئِة من التالميِذ من حيث ُنْدَرِة بن  اِء وتقديِم برامَج تعالُج جوانَب الضَّ
ــ فقد تمَّ إعداُد هذه الورقة، والتي َتْعِرُض تصوُّراِت العلماِء لتشخيِص هذه الفئة؛ ومن   األكاديميِّ لديهم ـ
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ُل إلى خطواٍت إجرائيٍَّة محدَّدٍة تساعُد الباحثيَن في التشخيِص الدقيِق للتالميذ الموهوبين ذوي   ثمَّ التوصُّ
ألنَّ الموهبَة  ُصُعوباِت تعلُّم القراءِة، وذلك بالصُّفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية؛ نظًرا 

 وُصُعوباِت التعلُِّم تكونان أكثر وضوًحا في تلك الصُّفوف. 
وقد تعدَّدت تصوراُت العلماِء لتشخيِص فئة )الموهوبين ذوي صعوبات التعلُّم(، حيث يرى  

( أنه يجُب تحديُد مجاِل الموهبِة بشكٍل دقيٍق، وتحديُد صعوبِة التعلُّم  23ـــ  19: 2003محمد )
ِل المناسِب؛  لذا فإنَّ التي يعاني منها التلميُذ؛ ليتسنَّى ــــ على َضْوِء ذلك ــــ اختياُر برنامِج التدخُّ

إلى بطاريِة تقييٍم  التالميَذ الموهوبين الذين يعانون من صعوباِت التعلُِّم يحتاجون عند تقييمهم 
 متكاملٍة تتضمُن ما يلي:  

وقد لجأ العديُد من الباحثين إلى استخدام الصُّورة المعدَّلة من مقياس   مقياس ذكاء فردي: -1
وكسلر لذكاء األطفال، ولكنهم مع ذلك وجدوا تبايًنا كبيًرا بين أدائهم على الجانب النظري منه  

أال يتمَّ االعتماُد كليًَّة على هذا المقياس في سبيل   وأدائهم على الجانب األدائي؛ ولذلك يجبُ 
 تقييم مثل أولئك التالميذ. 

يجُب أن يتمَّ استخداُم اختباراِت تحصيٍل مقننٍة ترتبُط بكلِّ مجاٍل من   اختبارات تحصيل: -2
ميذ المجاالِت الدراسيَِّة؛ وذلك لتعرُّف مدى ما يمكُن أن ُيوَجَد من تفاوٍت وتبايٍن بين قدرات التل
 واستعداداته ومهاراته من ناحيٍة، وبين مستوى تحصيله الدراسي وأدائه الفعلي من ناحيٍة أخرى.

وهي تلك المؤشراُت التي يمكُن اللجوُء إليها في سبيل   مؤشرات التجهيز المعرفي للمعلومات: -3
وُق قدرَتُه هذه، تعرُّف قدرِة التلميِذ على الفهم واالستيعاب، وما يمكُن أن يواجَهُه من مشكالٍت تع

كما أنَّها ـــ في الوقِت نفِسِه ـــ يمكُن أن تدلَّ على أنَّ انخفاَض تحصيِل التلميِذ إنَّما يرجُع إلى  
 صعوباِت التعلُِّم دون سواها، وال يرجُع إلى انخفاٍض في مستوى قدراِتِه العقليَِّة.  

لمعلُم بمثل هذه المالحظات على أن يمكُن أْن يقوَم الوالُد أو ا المالحظات السلوكية المقننة: -4
 يتمَّ تحديُد الهدِف منها سلًفا؛ وبالتالي يتمُّ إعداُدَها في َضْوِء ذلك الهدف. 

( أنه عند القياِم بإجراءاِت الكشِف عن 166ــــ 162، 156: 2006كما يرى البحيري )
اختباًرا واحًدا الستبعاِد الفئِة   التالميِذ الموهوبين ذوي صعوباِت التعلُِّم يجُب أال يستخدَم الباحثون 

المطلوِب استبعاُدَها، بل ال ُبدَّ من استخدام بطاريٍة شاملٍة في الكشِف عن الموهبِة وأخرى مماثلة  
  وقد قدَّم تصورًا لعملية التشخيص طبًقا للخطوات التالية:لتشخيص صعوبات التعلُّم،  
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اٍت مقننٍة لقياس التحصيل، كما يمكُن استخداُم  ويتمُّ ذلك باستخدام اختبار  تقييم تحصيل التلميذ:  -1
اختباراٍت غيِر مقننٍة نحو تلك التي ُيِعدَُّها المعلِّمون؛ لتعرُّف التالميذ الذين ينخفُض مستواهم في 
؛ وبناًء على هذه   القراءة أو الكتابة أو الحساب بشكٍل واضٍح مقارنًة بمستوى أقرانهم في الصَّفِّ

 الطالب منخفضي التحصيل.  الخطوة يتمُّ اختيار  
يتمُّ تطبيُق مقياٍس للقدرة العقلية، مثل: اختبار ستانفورد بينيه، أو  استبعاد التخلف العقلي: -2

مقياس وكسلر لألطفال، أو مقياس مكارثي. وطبًقا لهذه الخطوة يتمُّ استبعاُد ذوي الذَّكاء األقل من  
من التالميذ ذوي القدرة العقلية المرتفعة   المتوسط والمتخلفين عقليًّا، ويصبُح لدينا مجموعة  

 والتحصيل المنخفض. 
للتمييِز بين التلميذ ذي القدرة المرتفعة والتحصيل المنخفض   ؛استبعاد المتأخرين دراسيًّا -3

بسبب ظروفه البيئية والمدرسية المختلفة، مثل: مشكالته االنفعالية أو قصور في المنهج كأن  
 بشكٍل كاٍف، وبين التلميذ ذي القدرة المرتفعة والتحصيل المنخفض  يكوَن غيَر مناسٍب لقدراِتهِ 

بسبب معاناته من صعوبِة تعلٍُّم، وللتفرقة بين هاتين الفئتين، تتمُّ االستعانُة باستبانٍة للكشف عن 
 الظروف البيئية، واستبعاد األطفال من هذا النوع، والذين يمثِّلون مجموعة المتأخرين دراسيًّا.  

وذلك بتطبيِق بطاريٍة للمهاراِت اإلدراكيَِّة السمعيَِّة   ،عن ذوي صعوبات التعلمالكشف  -4
والبصريَِّة، وكذلك اختبارات للتآزِر البصري الحركي، ومن يعاني قصوًرا في هذه المهارة يصبُح  

 من عينة ذوي صعوبات التعلُّم. 
عيَِّة، وبطاريٍة للقدراِت وذلك باالستعانِة باالختباراِت اإلبدا ،الكشف عن أنماط الموهبة -5

ِة للكشِف عن ماهيِة هذه القدراِت، فقد تكوُن القدرُة رياضيًة أو لغويًة أو فنيًة. ويمكُن   الخاصَّ
للتفكير اإلبداعي؛ لتحديِد الطُّالِب الموهوبين، والذين يعاني   Torranceاستخداُم اختبارات تورانس 

 بعُضُهم من صعوباِت تعلٍُّم. 
( ضرورة وجود ثالثة أدلة 2011 :2) Agarwal & Singhل وسينغ وأكَّد أغاروا

عند تحديد الموهوبين ذوي صعوبات التعلُّم، هي: دليل  على الموهبة أو القدرة الفائقة لديهم، 
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ودليل  على وجود تبايٍن بين اإلنجاز المتوقع واإلنجاز الفعلي، ودليل  على وجود َعْجٍز في 
 عملية المعالجة. 
( تصورًا للكشف عن الموهوبين ذوي 216ــــ  211، 188ــــ  185: 2012قمش )وقدَّم ال

 صعوبات التعلُّم يتمثَُّل فيما يلي: 
، حيث إنَّهم يتمتَّعون ببعِض مالحظة التالميذ الموهوبين ذوي صعوبات التعلم -1

، منها: الفهُم السَّريُع، وحبُّ االست طالِع، وكثرُة الخصائِص التي يمكُن مالحظُتَها في الصَّفِّ
، كما يتصفون بالحركة الزَّائدة وتشتت االنتباه، ويشعرون  األسئلِة، والتفكيُر المنطقيُّ العلميُّ

يِق واإلحباِط بشكٍل متكرٍر.   بالضِّ
قد   استخدام االختبارات والمقاييس التي تعطي مؤشرًا أو دلياًل على أن الطالب الموهوب  -2

لمقاييس: اختبارات تورانس، وهي اختبارات  ُتستخَدُم لقياس  ، ومن هذه ا يعاني من صعوبات التعلم 
القدرة على التفكير اإلبداعي لدى األفراد في مختلف الفئات العمرية من سنِّ رياض األطفال إلى 

والمعدَّل الثالث  WISC – Rمرحلة الدِّراسات العليا، كما يمكُن استخدام اختبارات وكسلر لألطفال 
WISC – III ؛ لتعرُّف .  الموهوبين بشكٍل عامٍّ والموهوبين ذوي صعوبات التعلُّم بشكٍل خاصٍّ

، ومن ذلك ترشيُح المعلِّمين من  استخدام الترشيح في تعرُّف الموهوبين ذوي صعوبات التعلم -3
َق فيهم وسريَع   ، وترشيح األقران؛ حيث إنَّهم يعرفون المتفوِّ خالل معايشتهم للمتعلِّمين في الصَّفِّ

 كما يمكُن أن يرشَِّح الطالُب نفَسُه. البديهة، 
أنَّها تؤكُِّد ضرورَة تشخيِص التالميذ  يتضُح من استعراِض التَّصوراِت السَّابقةِ 

الموهوبين ذوي صعوبات التعلُِّم باستخداِم بطاريٍة متكاملٍة من أدوات قياس الموهبة والكشف عنها  
لتشخيص ُصُعوبات التعلُّم لدى التالميذ وتحديدها بشكٍل دقيٍق من ناحية، واستخداِم أدواٍت 

الموهوبين وتحديدها بدقٍة باالستعانة بمقاييس تحديد ذوي صعوبات التعلُّم من ناحيٍة أخرى، َبْيَد أنَّ  
هذه التصوُّراِت لم تقدِّْم خطواٍت إجرائيًَّة واضحًة يتُلو بعُضَها بعًضا لتشخيِص تالميِذ هذه الفئِة  

َعَها الباحثوَن، كما َأنَّها لم تركِّْز على تشخيِص ُصُعوبات التعلُّم النَّوعية التي  بحيُث يمكُن أن يتَّبِ 
 يعاني منها هؤالء التالميُذ وال سيَّما في القراءة. 
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ٌر علميٌّ لَكاِتِب هذه الورقِة لتشخيِص التالميِذ الموهوبيَن ذوي ُصُعوَباِت   وفيما يلي تصوُّ
ُفوِف الثالثِة األخيرِة من المرحلِة التعلُِّم الذين تتعلَُّق صعوباتُ   تعلُِّمِهم األكاديميَُّة بالقراءِة في الصُّ

 االبتدائيِة، وذلك وفًقا للخطواِت التَّالية:  
ر، تطبيق أحد اختبارات الذكاء غير اللفظية -1 على تالميذ ، مثل: اختبار الذكاء المصوَّ

جُع اختياُر هذا النَّْوِع من اختباراِت ؛ وير األخيرة من المرحلة االبتدائية الصفوف الثالثة
ْعِف القرائيِّ  َكاِء؛ ومن ثمَّ فلْن تتأثََّر بالضَّ الذَّكاِء إلى أنَّها ال تعتمُد على اللَُّغِة في قياِس الذَّ

 عند بعِض التَّالميِذ.
لفظيـَّة، ويعدُّ اختباُر الذَّكاِء المصوَِّر لـ )أحمد زكي صالح( من االختبـارات الجمعيـَّة غيـر ال 

ُه علـــى األفـــراد مـــن ســـنِّ ثمـــاني ســـنوات فمـــا فـــوق، ويتكـــوُن مـــن ) ( مجموعـــًة مـــن 60ويمكـــن تطبيقـــُ
ور أو األشـــكال، وكـــلُّ مجموعـــٍة تتكـــوُن مـــن ) ور أو 4( صـــور، ويوجـــُد بكـــلِّ مجموعـــٍة)5الصـــُّ ( صـــُ

ــكال ــاقي أشـ ــن بـ ــُف عـ ــو المختلـ ــط هـ ــد  فقـ ــكل  واحـ ــر، وشـ ــدٍة أو أكثـ ــفٍة واحـ ــي صـ ــابهة فـ ــكال متشـ  أشـ
ــِة  ــٍة فـــي ورقـ ــِف فـــي كـــلِّ مجموعـ كِل المختلـ ــَّ ــذا الشـ ــُد هـ ــة، والمطلـــوُب مـــن المفحـــوِص تحديـ المجموعـ
ــة  ــتمُّ ســـحُب كراسـ ــًة، حيـــث يـ ــدَِّة لـــذلك، وذلـــك فـــي وقـــٍت ال يتجـــاوُز خمـــس عشـــرة دقيقـ ــِة المعـ اإلجابـ

االختبار. االختبار عند انتهاِء زمِنِه حتى ولو لم يكن المفحوُص قد أنهى اإلجابة عن جميع أسئلة 
ويـــتمُّ التصـــحيُح مـــن خـــالل مفتـــاح التصـــحيح المرفـــق باالختبـــار، ويحصـــُل المفحـــوُص علـــى درجـــٍة 
واحــدٍة لكــلِّ إجابــٍة صــحيحٍة، ثــمَّ يــتمُّ جمــع درجــات المفحــوص لمعرفــة الدرجــة الكليــة التــي حصــل 

ا يقابــُل الدرجــة الكليــة عليهــا، ثــمَّ باســتخدام )قائمــة المعيــار الثالثــي( المرفقــة باالختبــار يــتمُّ تحديــُد مــ 
مـن )نسـبة ذكــاء(، ثـمَّ بـالرجوع إلــى قائمـة تصــنيف نسـبة الـذكاء يــتمُّ تحديـُد الفئـِة التــي ينـدرُج تحتهــا 

 (.2008المفحوُص )حماد، 
يــتمُّ اســتبعاُد التالميــِذ الــذين حصــُلوا علــى  بنــاًء علــى نتــائج تطبيــق اختبــار الــذكاء المصــوَّر

 . ( درجة120)نسبة ذكاء( أقل من )
تطبيققق اختبققار تققورانس للتفكيققر البققداعي الصققورة الشققكلية ذب( علققى التالميققذ الققذين تققمَّ  -2

ل إليهم في الخطوة السابقة ، ثمَّ حساب اإلرباعي األعلى لدرجات التالميذ، بما ُيَمثـُِّل أعلـى التوصُّ
 من درجات التالميذ على االختبار، وهم الذين يتمتَّعون بتفكيٍر إبداعيٍّ مرتفٍع. (25%)

ُن اختباُر تورانس للتفكير اإلبداعي الصُّورة الشكلية )ب( من ثالثِة أنشطٍة تعمُل  ويتكوَّ
على استثارِة قدراِت التفكيِر اإلبداعي: الطالقة، والمرونة، واألصالة، ومعرفة التفاصيل لدى  
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،  10ـــ9هــ: 1428( دقائق، وهذه األنشطُة هي: )آل شارع، 10حوصين، وزمُن كلِّ نشاٍط )المف
 (  120ــــ 111: 2009؛ أهل،  14ـــ 12
 النشاط األول ذ تكوين الصورة ( :  (أذ

يهدُف إلى استثارة استجابات األصالة ومعرفة التفاصيل لدى المفحوصين، وهو عبارة  عن   
ُد الطالُب بصورٍة على شكل )ُكَلى( أو )حبة الفاصوليا( باللون  صفحٍة فارغٍة، أدناها عنوان   ، وُيَزوَّ

األزرق، والصق، والمطلوُب منه أن يضَعَها على الصفحة البيضاء الفارغة ويضيَف إليها أية  
َن منها صورًة تحكي قصًة، مع تشجيعه على أن تكوَن الصُّورُة التي يرسُمَها   إضافاٍت يراها ليكوِّ

ن قصٍة مثيرٍة وجديدٍة ومختلفٍة عمَّا هو مألوف، وأن يضَع داخل الصورة ما يراه مناسًبا من  تعبُِّر ع 
التفاصيل، ثمَّ عليه أن يختار لقصته عنواًنا الفًتا للنظر وغيَر مألوٍف يكتُبُه في المكان المخصص  

لمطلوُب من لذلك تحت الصورة، بحيث يكوُن هذا العنوان معبًِّرا عن الصُّورة التي رسمها. وا
 الفاحص قبل الَبدء في هذا النشاط قراءُة التعليمات المرفقة به. 

 النشاط الثاني ذ تكملة الخطوط أو األشكال ( :  (بذ
يهدُف إلى استثارة القدرات األربع للتفكير اإلبداعي، وهي: الطالقُة والمرونُة واألصالُة   

رسومٍة على صفحتين، وعلى الطالب  ومعرفُة التفاصيِل، وهو عبارة  عن عشرِة أشكاٍل ناقصٍة م
إكماُل هذه األشكال بإضافة خطوٍط إليها بحيث يجعُل كلَّ شكٍل يعبُِّر عن موضوٍع أو صورٍة أو 
شيٍء جديٍد، ثم يضيف إليه ما يستطيُع من التفاصيل لكي يحكي قصًة كاملًة ومثيرًة لالهتمام، ثمَّ  

صورٍة يكتبه أسفل المربع الذي فيه الشَّكل. والمطلوُب عليه أن يختاَر عنواًنا مثيًرا لكلِّ شكٍل أو 
 من الفاحص قبل الَبدء في هذا النشاط قراءُة التعليمات المرفقة به. 

 النشاط الثالث ذ الدوائر ( : ذج( 
يهدف هذا النشاُط إلى استثارة القدرات األربع للتفكير اإلبداعي، وهي: الطالقُة والمرونُة 

(  9( دائرًة على صفحتين متقابلتين: األولى بها )34لتفاصيِل، وهو عبارة  عن ) واألصالُة ومعرفُة ا
وعلى الطالب أن يعمَل من  (، 5X5( دائرة مصفوفة )25والثانية بها )( ، 3X3دوائر مصفوفة )

هذه الدوائر ما يستطيع من أشكاٍل أو صوٍر في حدود الوقت المتاح بحيث تكوُن الدوائُر جزًءا 
ا يعمله، وذلك بإضافِة خطوٍط بالقلم الرصاص داخل الدائرة أو خارجها، أو داخلها أساسيًّا ممَّ 

ُع الطالُب على أن يفكَِّر في  وخارجها مًعا بهدف تكوين الصُّورة أو الشكل الذي يرغبه. وُيَشجَّ
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َع ما  أشياَء لم يفكِّْر فيها أحد  غيره، وأن يرسَم أكبر َقْدٍر ممكٍن من الصور أو األشكال، وأن يض
يستطيع من األفكار في كلِّ صورة، ويمكنه أن يدمَج أو يجمَع عدًدا من الدوائر في شكٍل واحٍد. 
وعليه أن يكتَب عنواًنا مناسًبا أسفل كلِّ صورة. والمطلوُب من الفاحِص قبل الَبدء في هذا النشاط 

 قراءُة التعليمات المرفقة به.  
الصورة الشكلية )ب( يتمُّ اسـتبعاُد  للتفكير اإلبداعيبناًء على نتائج تطبيق اختبار تورانس 

( مـن %25التالميذ الذين لم ينتموا إلى اإلرباعي األعلى، أي الذين لم تقـع درجـاُتُهم ضـمن أعلـى )
 . درجات التالميذ على االختبار

ل إلقيهم فقي الخطقوة السقابقة -3 ذلـك  ، ويمكـُن أن يـتمَّ تحديد نوع موهبة التالميذ القذين تقمَّ التوصقُّ
من خالل الحصول على ترشيحات المعلِّمين ال سيَّما معلمي اللغة العربيـة والتربيـة البدنيـة والتربيـة 
الفنية، وكذلك استخدام استمارة )التقرير الذاتي الشفهي(، والتي ُتَصمَُّم بحيث تشتمُل على مجموعٍة 

ل إلــى بعــض  ه لكــلِّ تلميــٍذ علــى حــدٍة؛ للتوصــُّ االســتنتاجات التــي تــدلُّ علــى  مــن األســئلة التــي توجــَّ
ومـــن أمثلـــة هـــذه األســـئلة: هـــل لـــديك هوايـــات مفضـــلة؟ ومـــا هـــي؟ هـــل تشـــارك فـــي  موهبـــة التلميـــذ،

عضوية بعض الجماعات في المدرسة؟ وما هي؟ كيف تقضي وقت فراغك؟ هـل تمـارس األنشـطة 
ور والرسـوم؟ هـل ت ل الصـُّ مـارس األنشـطة البدنيـة الفنية )الرسم والتلوين(؟ هل أنت ممن يحبُّون تأمـُّ

)الرياضية(؟ هل تشارك زمالءك اللَّعب في حصة التربية الرياضية؟ هل تشاهد مباريات كـرة القـدم 
 في النادي أو التلفاز؟...

 . يتمُّ استبعاُد التالميذ الذين لم تثُبْت ماهيُة موهبتهم بناًء على هذه الخطوة 
ابقة يكــوُن قــ  ْوِء الخطــوات الــثالث الســَّ ُل إلــى )التالميــذ الموهــوبين( فــي وفــي ضــَ د تــمَّ التوصــُّ

 الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية. 
علـى ( 1995)إعـداد: السـرطاوي،تطبيق مقياس صعوبات التعلُّم لتالميذ المرحلقة االبتدائيقة  -4

ُل إليهم، ويتمُّ تطبيُق المقياس بواسطة المعلِّ   مين.التالميذ الموهوبين الذين سبق التوصُّ
ويهدُف هذا المقياُس إلـى تعـرُّف التالميـذ الـذين يعـانون مـن صـعوبٍة فـي الـتعلُّم، وذلـك مـن  

ا ذوو صــعوبات الــتعلُّم فــي ثالثــِة أبعــاٍد، هــي: 50خـالل تقــدير درجــة التلميــذ علــى ) ( ســلوًكا ُيْظِهُرهـَ
اإلدراكية الحركية(، ويقرأ )ُبْعُد الصعوبات األكاديمية، وُبْعُد الخصائص السلوكية، وُبْعُد الصعوبات 

المعلــِّم جميــع العبــارات الــواردة فــي المقيــاس، ويحــدد درجــة انطباقهــا علــى التلميــذ موضــع االهتمــام، 
وذلك باختيار إحدى اإلجابـات الخمـس التاليـة: ينطبـُق بدرجـٍة عاليـٍة جـدًّا )ُتعطـى خمـس درجـات(، 
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ٍة متوسطٍة )ُتعطى ثالث درجـات(، ينطبـُق ينطبُق بدرجٍة عاليٍة )ُتعطى أربع درجات(، ينطبُق بدرج
ــد  ــدة(، وبعـ ــة واحـ ــى درجـ ــدًّا )ُتعطـ ــٍة جـ ــٍة منخفضـ ــُق بدرجـ ــان(، ينطبـ ــى درجتـ ــٍة )ُتعطـ ــٍة منخفضـ بدرجـ
ٍد مــن األبعــاد الثالثــة والدرجــة  االنتهــاء مــن تقــدير ســلوكات التلميــذ يــتمُّ جمــُع الــدرجاِت علــى كــلِّ ُبعــْ

ة لها من خالل الملحق المرفق بالمقيـاس؛ ومـن ثـم تصـنيف الكلية، وتحديد الدرجات التائية المناظر 
 (.32: 1995التلميذ في فئة ذوي صعوبات التعلُّم من عدمه )السرطاوي، 

ذين تقــُع درجــاُتُهم  بنــاًء علــى نتــائج تطبيــق هــذا المقيــاس يــتمُّ اســتبعاُد التالميــِذ الموهــوبيَن الــَّ
 .دِم وجوِد صعوبٍة في التعلُّم(، والتي تدلُّ على ع45دون الدرجِة التائيَِّة )

م القققراءة -5 ؛ لتحديــد )إعــداد: الزيــات:د.ت( تطبيققق مقيققاس التقققدير التشخيصققي لصققعوبات تعلققُّ
ــُق  ــتمُّ تطبيـ ــالقراءة، ويـ ــم بـ ــعوباُت تعلُّمهـ ُق صـ ــَّ ــذين تتعلـ ــتعلُّم الـ ــعوبات الـ ــوبين ذوي صـ ــذ الموهـ التالميـ

 المقياِس بواسطِة المعلِّمين.
يَغْت فـي صـورِة عبـاراٍت، يجـُب علـى 20عن )وهذا المقياُس عبارة     َيًة أو سـلوًكا صـِ ( خاصِّ

ِدَر اســتجابًة لكــلِّ عبــارٍة فــي مــدى خماســي بــين: دائمــا ) م أن يقرأهــا جيــًدا، ثــم ُيصــْ ا 4المعلــِّ (، غالبــً
ا )3) (، ال تنطبــق )صــفر(، وبعــد جمــع درجــات كــلِّ تلميــٍذ يــتمُّ تصــنيُفَها فــي 1(، نــادًرا )2(، أحيانــً

ــة: )مــــن إحــــدى  ـــ أقــــل مــــن  21الفئــــات التاليــ ـ ـ41صــــعوبات خفيفــــة(، )مــــن  40ــــ صــــعوبات  60ـــــــ
 صعوبات شديدة(.  61متوسطة(، )أكبر من 

ُعوبات الـتعلُّم  بناًء على نتائج تطبيق هذا المقياس يتمُّ اسـتبعاُد التالميـذ الموهـوبين ذوي صـُ
  ( درجة. 41الذين تكوُن درجاُتُهم على المقياس أقل من )

ِة  الطققالع علققى نتققائي التقييمققات الشققهرية فققي بعققض المققواد الدراسققيةا -6 ِة العربيــَّ ال ســيَّما فــي اللُّغــَ
ُل إلــيهم فــي الخطــوة الســابقة، ثــمُّ تصــنيُفُهم إلــى: )ضــعيف(، و)متوســط(، أو  للتالميــذ الــذين تــمَّ التوصــُّ

موهـوبين )ذوي صـعوبات  تصنيُفُهم إلى تالميـذ موهـوبين )ذوي صـعوبات فـي األداء القرائـي(، وتالميـذ 
 في فهم المقروء(، وذلك بالتواصِل مع معلميهم والتناقش معهم.

التأكققد مقققن المعلمقققين والخصققائيين أن التالميقققذ الموهقققوبين ذوي صققعوبات الققققراءة القققذين تقققمَّ  -7
ُهم مـن ذوي اإلعاقـات التوصل إلقيهم ال يعقاني أيٌّ مقنهم مقن أيقة إعاققات ، فـإذا كـان أحـُدُهم أو بعضـُ

 معية أو البصرية أو الذِّهنية أو غيرها يتمُّ استبعاُدُه.السَّ 
يكــوُن قــد تــمَّ تشــخيُص وتحديــُد فئــة التالميــذ الموهــوبين ذوي صــعوبات  بنــاًء علــى مــا ســبق

 القراءة بالصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية.
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   خالصة القول:
رَ  ُعوَباِت القــِ ِة الموهــوبيَن ذوي صــُ ُب اســتخداَم بطاريــٍة متكاملــٍة مــن إنَّ تشــخيَص ِفئــَ اَءِة يتطلــَّ

َر  ِة، وآخـَ أدواِت قياِس الموهبِة والكشِف عنها وتحديِدَها بشكٍل دقيٍق باالستعانِة باختباٍر في القدرِة العقليـَّ
 في القدراِت اإلبداعيَِّة، وكذلك ترشيحات المعلِّمين من خالل استبانٍة يحدِّدوَن فيهـا أنمـاَط الموهبـِة عنـد 
ِم مــع  َرى مــن خــالل مقــابالِت المعلــِّ ــِة التــي ُتجــْ التالميــِذ الموهــوبين، كمــا يمكــُن اســتخداُم التقــاريِر الذَّاتي
ُعوَباِت الـتعلُِّم  التالميِذ كلٌّ على حدة، هذا مـن ناحيـٍة، ومـن ناحيـٍة أخـرى اسـتخداُم أدواٍت لتشـخيِص صـُ

ِة بمقــــاييس تحديــــِد ذوي صـــعوباِت الــــتعلُِّم العامــــة لـــدى التالميــــِذ الموهـــوبيَن وتحديــــِدَها بدقــــٍة باالســـتعان
ــذ  هرية للتالميـــ ــَّ ــات الشـــ ــائج التقييمـــ ــى نتـــ ــول علـــ ــيلية، والحصـــ ــارات التحصـــ ــق االختبـــ ــة، وتطبيـــ والنَّوعيـــ

 الموهوبين، وترشيحات المعلِّمين ومالحظاتهم، مع استبعاِد َذِوي اإلعاقاِت بأنواِعَها.
ِة المبيَّنــِة فــي هــذه الورقــِة فــي تشــخيِص لــذا ُيوصــي الباحــُث باإلفــادِة مــن الخطــواتِ   اإلجرائيــَّ

، بحيـــُث يتـــوفَُّر إحصـــاء  علمـــيٌّ دقيـــق  بأعـــداِد هـــؤالء  هـــذه الفئـــِة مـــن التَّالميـــذِ  بمرحلـــة التعلـــيِم األساســـيِّ
ْعِف األكــاديميِّ  دُّ بــرامَج لعــالِج جوانــِب الضــَّ وث والدِّراســات التــي ُتعــِ  التالميــذ، كمــا ُيوصــي بــإجراء الُبحــُ

 . لِّقِة منها بالقراءِة والكتابةِ لديهم ال سيَّما المتع
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