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 :المستخمص
فئة ميمة من فئات التربية الخاصة وىي فئة  عمى التعرف المقال الحالي هدف  

متناقضين  بينمشكمة تجمع  الفئة ىذه  تمثل الموىوبين ذوي صعوبات التعمم، حيث
ذا المقال يتم تناول تعريف ىذه الفئة، فيم يمتمكون وفي ى التعمم، وصعوبة الموىبةىما 

خصائص الموىبة وفي نفس الوقت لدييم صعوبات في التعمم في نواحي التحصيل 
 المجاالت في ليس لكن الفنون أو القيادة في عالية قدره يظيروااألكاديمي، فيم 

ىو  ىوبأن مصطمح مو كما تناول ىذا المقال . موىوبين عمييم ويطمق األكاديمية،
مثل الفن و الموسيقى والرياضيات أو ما  يشير إلى التالميذ المتفوقين في موىبة  الذي

ن ىم البارزون يأن الموىوبوتناول المقال الحالي  العموم أو أي منطقة أدبية أو أكاديمية.
فالموىبة  الذين يتمتعون بذكاء عال ومواىب مرتفعة ويمتازون عن أقرانيم بمستوى أداء 

كما اُلقى الضوء عمى تصنيف صعوبات التعمم إلى  نوعين ىما  .مرتفع لذكاء نتيجة
صعوبات تعمم أكاديمية وصعوبات تعمم نمائية، كما تم توضيح تعريف كال من 
صعوبات التعمم والموىبة، وُحددت معايير الكشف عن الموىوبين، باإلضافة إلى تحديد 

 نو الموىوبم إلى أربعة فئات وىم فئة فئات الموىوبين ذوي صعوبات تعمم، والتي تنقس
 والمواىب الظاىرة التعمم صعوبات وذو  األطفال، وفئة  الخفية التعمم صعوبات وذو 

 التعرف يتم لمالتي  الخفية تعممال صعوبات وذوو نو الموىوب األطفال، وفئة الخفية
ية ىذا . وفي نياخاطئ تربوي تشخيص تمقوا الذين األطفال، والفئة األخيرة ىي عمييم

المقال تم توضيح وتحديد خصائص وصفات التالميذ الموىوبين ذوي صعوبات تعمم، 
 وعادة موضوعات أخرىوقوة في  في بعض الموضوعات  الخاصة ا  ضعف نيظيرو فيم 

 .ميارات تنظيمية ضعيفة ما يمتمكون
فئات   -الموهوبين ذوي صعوبات التعمم  -: صعوبات التعمم مفتاحيةالكممات ال

 معايير الكشف عن الموهوبين –وبين ذوي صعوبات تعمم الموه
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 Abstract 
The present article deals with an important category of special 

education classes: gifted students with learning difficulties. This category 

represents a problem that combines the two contradictory aspects of 

giftedness and difficulty of learning. In this article, the definition of this 

category is addressed. They have the characteristics of talent and at the same 

time they have difficulties in learning in academic achievement. They show a 

high ability in leadership or the arts, but not in academia, and they are called 

talented. 
This article also points out that a gifted term refers to students who 

excel in a talent such as art, music, mathematics, science or any literary or 

academic area. 

The current article said that the talented are the outstanding people 

who have high intelligence and high talents and are distinguished from their 

peers in the performance level of talent due to high intelligence.  

 It also highlighted the classification of learning difficulties into 

academic learning difficulties and developmental learning difficulties, as well 

as the definition of both learning difficulties and giftedness. It identified the 

criteria for the detection of gifted people, as well as the identification of 

groups of gifted people with learning difficulties, which are divided into four 

categories: gifted students with learning difficulties the category of children 

with learning difficulties, hidden talent, the gifted children and those with 

learning difficulties are not recognized. The last category is children who 

have received a wrong educational diagnosis. 
  At the end of this article, the characteristics and characteristics of 

gifted students with learning difficulties have been clarified and identified. 

They show weakness in some special topics and strength in other subjects 

and often have weak organizational skills. 

 

  Key Words: Classification of learning difficulties - Gifted with 

learning disabilities - Detection criteria for gifted - Categories of gifted 

people with learning difficulties.  
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 :مقدمة

 في ويعاني موىوبا الطالب يكون أن فيم في صعوبة الناس من الكثير يجد
 عمى مرتفعة درجات يسجمون الموىوبين الطمبةفالتعمم  في صعوبات من نفسو الوقت
 الطالب يوصف أن يمكن فكيف المدرسة، في جيدة بطريقة ويؤدون الذكاء باراتاخت
 االىتمام ناك ولذلك التعمم؟ في اتصعوب من نفسو الوقت في ويعاني موىوب بأنو

معون يج الذين الطمبة أما األخرى، عن بمعزل فئة كل حاجات بتمبية اً محصور 
حيث ، لمغاية ضئيال اىتماما إال يمقوا فمم  )التعمم وصعوبة الموىبة( الفئتين خصائص

 التعمم بصعوبات  ىتمامالا بأن ،(6006)سيد سميمانفضة و  حمدان يشير كال من
 وبحوث دراسات فأجريت ؛ الخاصة الفئات ضمن إدراجيا بعد وبخاصةمتزايدًا أصبح 
أوتشخيصيا أو عالجيا،  عوامميا حيث ذاتيا من التعمم بصعوبات بعضيا إىتم عديدة
  ،التعمم صعوبات ذوي شخصيات خصائص عمى التركيز إلى خرآلبعضياا تجوإبينما 

ىناك نوعين من صعوبات التعمم ن أ ،(8998)فتحي الزيات  يشير عمى الجانب اآلخر
 .كاديمية وصعوبات تعمم نمائيةأىما صعوبات تعمم 

يتم  لتالميذتأكيد عمى أن عدد كبير من اأنو يمكن ال، بWong(2004)الحظ          
 خدمتيم ببرامج صعوبات التعمم أكثر من أي مجال آخر من مجاالت التعميم الخاص.

 :تصنيف صعوبات التعمم
 :خصصون في مجال صعوبات التعمم إلى مجموعتين رئيسيتينصنف المتيُ 
  Disabilities Learning Developmental النمائية التعمم صعوبات 

تتعمق ىذه الصعوبات بالوظائف الدماغية، وبالعمميات العقمية والمعرفية التي يحتاجيا 
وظيفية ضطرابات االطفل في تحصيمو األكاديمي، وقد يكون السبب في حدوثيا ىو 

تخص الجياز العصبي المركزي، و تؤثر ىذه الصعوبات عمى العمميات ما قبل 
نتباه واإلدراك و الذاكرة والتفكير و المغة، والتي يعتمد عمييا إلاألكاديمية، مثل ا

.التحصيل األكاديمي، وتشكل أىم األسس التي يقوم عمييا النشاط العقمي المعرفي لمفرد
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 Academic Learning Disability   يةصعوبات التعمم األكاديم
صعوبات األداء المدرسي المعرفي األكاديمي، والتي تشمل صعوبات  ىي

 (. 8998،الزيات )فتحي  القراءة والكتابة والتيجي والتعبير والرياضيات

أو    ضطرابات في واحدة إىي : بأنيا ويمكن تعريف صعوبات التعمم إجرائياً 
ستخدام المغة المكتوبة واواألساسية التي تتضمن فيم  أكثر من العمميات النفسية
و التفكير و الكالم والقراءة والكتابة   ستماعالضطرابات ااوالمنطوقة والتي تبدو في 

مالء، التعبير ،الخط( والرياضيات و التي ال تعود إلى أسباب تتعمق بالعوق العقمي إل)ا
الرعاية  وأ         و ظروف التعممأو السمعي أو البصري أو غيرىا من أنواع العوق أ

 .األسرية
 :تعريف الموهبة

كثر أو أأو اكثر أو قدرة معينة واحدة  الموىبة تمايز نوعي في مجال معين واحدتعد 
عبد )عادل  ، وذات قيمةومتميز ونادر   ، يظير عمى ىيئة عطاء فريد وفكر جديد،

 (.6005،اهلل
 ليدل قديماً  أستخدم مصطمح الموىبة أن، (6005كما توضح لينا عبد الرحمن )   
 ويخضع بالذكاءتبط ير  ال مجال في من األفراد فرد إليو يصل مرتفع أداء مستوى عمى

 ىذا إلى النظرة جديدة فتغيرت آراء ظيرت وتقدمو العمم نمو ومع ، الوراثية لمعوامل
مى ع تقتصر  راء بين عمماء النفس توضح أن المواىب الآالمصطمح، لذا انتشرت 

 البيئية الظروف بفعل تتكون وأنيا المختمفة الحياة مجاالت تتناول بل بعينيا جوانب
 الموىبة إذاً  ، المجاالت ىذه في ذكاء من لديو ما ستثمارا إلى الفرد بتوجيو تقوم التي
 .قدرتيا العقمية مستوى أو الفرد ذكاء بمستوى ترتبط

 :تعريف الموهوبون ذوي صعوبات تعلم

مكانات مواىب يممكون الذين ةالطمب ىم     تحقيق من تمكنيم عادية غير عقمية وا 
 مظاىر تجعل التعمم في صعوبات من يعانون ولكنيم األداء، من مرتفعة مستويات
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 وافتقارىم لدييم مفيوم الذات ضعف نتيجة فضاخمن ليم األكاديمي اإلنجاز أو التحصيل
 .(6006فتحي الزيات،  ( لمدافعية

: ىم التالميذ الذين يمتمكون موىبة  بون ذوي صعوبات التعمم إجرائياً ويعرف الموهو   
و ذكاء مرتفع لكنيم يواجيون في نفس الوقت صعوبات في التعمم تجعل تحصيميم 

 األكاديمي أقل من أقرانيم في الصف.
    :معايير الكشف عن الموهوبين

لذكاء وىو نسبة أن معيار ا ،(8989و مفيد نجيب)  ، زيدان نجيبأكد حواشين    
 800الذكاء وىو يساوي العمر الفعمي مقسوم عمى العمر الزمني وضرب الناتج في 

 ( يعتبر موىوب. 840-830)أكثر من

 ومن معايير الكشف عن الموىوبين 
ختبار العقمية، القدرات إختبار مثل المقننة الموضوعية اإلختبارات -  الذكاء، وا 

ختبار   .التحصيمية اراتواإلختب اإلبتكاري، التفكير وا 
 .لإلنجاز الدافع كمقاييس والدوافع اإلستعداد إختبارات -
 وىي وغيرىا، اإلبتكاري والسموك واألتجاىات الشخصية السمات مقاييس  -

 .تحدد درجة اإلبداع مقاييس
 األمور، أولياء وتزكية المعممين، تزكية مثل الشخصية والتقدير التقويم وسائل -

 .اتيةالذ التزكية واألقران، أو
 .والمقابالت المنظمة المالحظة -
 لجمع واألسري، واالقتصادي واالجتماعي الصحي والسجل األكاديمي السجل -

 والعقمي واالنفعالي الجسمي النمو عن المعمومات من قدر ممكن أكبر
 واالقتصادي. واالجتماعي
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ائق يعتبر ترشيح المعمم / المعممة لطفل ما عمى أنو موىوب من أكثر طر  -
أنيا أقل صدقًا وثباتًا من إختبارات الذكاء  الموىوبين رواجًا، رغمتشخيص 

 (.8996المعروفة، )تيسير صبحي ،
 ضمن المرحمة األولى )مسح أو فرز مبدئي، وسيمة  تصنف ترشيحات المعممين

مساعدة، أسموب إستقصاء، أداة تصفية وترشيح(، كما يطمق عمييا أحكام 
وعاء الموىبة وىم الطمبة المرشحين عمى أمل المعممين، فيي مرحمة تيدف لتطوير 

 أن يجتازوا المحكات المقررة في عممية الكشف.
وربما تتميز ترشيحات المعممين عن غيرىا من الوسائل الإلختبارية في عممية     

الكشف )ترشيحات اآلباء واألميات، واألقران، أو ترشيح الطفل لنفسو(، بأنيا من 
من الموضوعية، إذ أن المعمم يقوم بيا بعد مالحظة وافية  أكثر الطرق الذاتية قرباً 

لسموك الطفل في عدة أنشطة أضف إلى ذلك أنو يقارن بين سموك الطفل وبين 
مجموعة كبيرة من أقرانو، ويتحقق من تفوقو عمييم، ثم بعد ىاتين الخطوتين يصدر 

 (.6008حكمو بموىبة الطفل أو عدميا )فرح الدين،
 إلييا  تشير أن يمكن ال التي أطفاليم قدرات عن واألهالي ممينتعد  تقارير المع

 استجابات نوعية وقياس المقابمة عمى المعتمد التقييم إلى جانب معيارية، اختبارات
الطالب كما أن تقارير اآلباء واألميات ليا قيمتيا وأىميتيا في  موىبة لتحديد الطمبة

معرفة بيم، و بسموكيم وخصائصيم الناس   تقدير تفوق أطفاليم، حيث أنيم أكثر
التي ال تكشف عنيا االختبارات الموضوعية ، غير أنو لوحظ أن التحيز والتعصب 

بعض األحيان، لذلك ينبغي النظر إلى ىذه التقارير  يغمب عمى ىذه التقارير في
عمى أنيا مجرد معمومات مساعدة إلى جانب الوسائل األخرى المتعددة و 

 (6086الحروب ،ف عمى األطفال المتفوقين )انيس المستخدمة في التعر 
(، أن ىناك عدة طرق يمكن بيا يمكن 8996 )صبحي تيسير كما أوضح    

 :اإلفادة بيا في عممية قياس وتشخيص الموىوبين وىي 
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  مالحظة العمميات الذىنية التي يستخدميا الفرد في تعمم اي موضوع أو خبرة
 رفة الصف أو خارجيا.غداخل 

 داء الفرد أو تعممو في أي موضوع دراسي أو أي محتوى يعرض لو أ مالحظة
 أثناء التعمم الصفي  أو الصور التي يعرضيا في سموك حل مشكمة.

 ختبارات التحصيل، ومقاييس اختبارات الذكاء، و استخدام المقاييس النفسية مثل ا
 اإلبداع. 

  ارير المعممين األشخاص عن أنفسيم أو تقارير اآلخرين عنيم، مثل تق يرتقار
واآلباء و الزمالء مع األخذ بعين األعتبار عن ضرورة اإلفادة عن أي بيانات 

 تفيد من ىو الموىوب. 
  كما أن طريقة ترشيح زمالء الدراسة ىي الخطوة الثانية في عممية تشخيص

ه الطريقة بدرجة من القبول والصدق الموىوبين متعددة المعايير وتتمتع ىذ
 والفاعمية، فالزمالء يممكون تقديرات جيدة عمى معرفة رفاقيم  وتقييميم.

  Gifted Students with Learningالموهوبون ذوو صعوبات التعمم:

Disabilitie 
ستيعاب الموىوبون ذوي ايجد الكثير من المربين والباحثين وعمماء النفس صعوبة في   

 تعمم بسبب ما ينطوي عميو ىذا التعريف من تناقضات .ال صعوبات
من  التمميذأن يكون  ومنيجياً  تضح أنو من غير المقبول نظريا وعممياً اوبالتالي 
ولديو مشكالت تعميمية أوصعوبات تجعمو يقع ضمن ذوي صعوبات  المتفوقين عقمياً 

عمم خارج نطاق التعمم وقد ترتب عمى ذلك ان ظمت فئة الموىوبين ذوي صعوبات ت
ذوي إحتياجات خاصة كما  لمتالميذالخدمات التربوية التي تقدمو أقسام التربية الخاصة 

أنو تم حجب الرؤية عن الموىبة والتفوق الموجودة عند ىذة الفئة من األطفال وظمت 
ىذة الفئة التصنف ضمن الموىوبين من ناحية وخارج فئة ذوي صعوبات التعمم من 

عمى ، الرغم من أنيم يندرجون ضمن فئة ذوي اإلحتياجات الخاصةناحية أخرى عمى 
 أن دور المعممين Barry and Marie (2009),   منالجانب اآلخر أوضح كاًل 
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تعمم اليشتمل فقط عمى نقل المعمومات المدرسية بل الالموىوبين ذوي صعوبات  لمتالميذ
اتيم وأيضًا الفيم الجيد من تنمية مفاىيميم وميار  التالميذيتعدى ذلك إلى تمكين 

ألنفسيم واآلخرين والذي سوف يمكنيم من المساىمة في تنمية حياتيم الخاصة وكذلك 
 مجتمعيم.

ىتمت اتعمم  الومعظم الدراسات في مجال الموىوبين من ذوي صعوبات 
التعرف عمى خصائص ىذة الفئة والبرامج العالجية التي تقدم ليم  بالكشف المبكر و

 يم ولم تتعرض لكيفية تنمية المفاىيم العممية لدييم.وكيفية رعايت
 :التعمم صعوبات ذوي الموهوبين فئات
 :فرعية فئات أربعة إلى وتقسم
 :الخفية التعمم صعوبات وذو  نوالموهوب :ولىأل ا الفئة
 المفظية وقدراتيم ذكاءىم رتفاعإل كموىوبين تشخيصيم تم الذين األطفال وتضم   

 عمى قدرتيم نخفاضإ في يتمثل التعمم في صعوبات الوقت نفس في المتقدمة،ويظيرون
 المقصرين المنجزين من األطفال ىؤالء يعتبر الكتابة، وغالبًا ما أو القراءة أو التيجئة
 التعمم صعوبات تالحظ ما ونادراً  ستعداداتيم،ا  و  إمكاناتيم عن تحصيميم يقل الذين
 .لدييم
 المدرسي التحصيل ذوي من ىي وعةالمجم ىذه أن، Baum(1994كما اشار )   

 خالل من منيم الكثير عن والكشف التعرف يمكن الذين المنخفض، أو الضعيف
 . الخفية التعممية الصعوبات عن تكشف مسحية إجراءات

 :الخفية والمواهب الظاهرة التعمم صعوبات وذو  األطفال :الثانية الفئة
 عمى التعرف يسبق لم لكن التعمم، صعوبات حدة عندىم الذين تتزايد طفالاأل تضم   

 ىذا عمى ليم الخدمات وتقدم كموىوبين إلييم يشار ما ونادراً ، ستثنائيةإلا قدراتيم
 ، والمعممون اآلباء يتوقعو مما بكثير أكبر المجموعة ىذه تكون أن يمكن ، واألساس

   ( Brody &Mills  1997) 
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 من المجموعة ىذه يقّيمون نالمعممي أن الدراسات بعض نتائج أظيرت وقد     
 بطرق والمحاولة ، واجباتيم تأدية وعدم المدرسة في انضباطيم بانخفاض األطفال
 Baum ) حباطإلبا شعورىم سيولة إلى إضافة الصفية، واجباتيم أداء تجّنب مبتكرة

and Owen, 2004). 
 التعرف يتم لم الخفية تعممال صعوبات وذوو نوالموهوب األطفال :الثالثة الفئة

 :عميهم
 الذين األطفال مجموعة تضم ألنيا الخدمة من المحرومة المجموعات أكبر وىي   

 المقدمة الخدمات من يحرمون وبالتالي البعض، بعضيا عجزىم ومواطن قدراتيم تحجب
 الذكاء اختبارات عمى أداءىم يكون ما التعمم، وعادة صعوبات لدييم الذين لمموىوبين

 ىذا مالحظة ويمكن األداء، عمى وتأثيره التعمم صعوبات عامل للتداخ نتيجة ضعيفاً 
 مع مقارنة الصفية المناقشات في المرتفع أدائيم مستوى بين الواضح فيما التباين في

 .الخطية األكاديمية اإلختبارات في المنخفض أدائيم
 خاطئ تربوي تشخيص تمقوا الذين األطفال :الرابعة الفئة
 ليؤالء الخاطئ التشخيص أسباب أن إلى،  Silverman ( 2005) أشارت وقد

 المدرسي تحصيميم : إلى يرجع الرابعة أو الثانية المجموعة في كانوا سواء األطفال
 مقارنة يتم ما غالباً  وضعفيم، قوتيم نقاط من كالً  بدوره يحجب الذي المتوسط
 العالية، راتيمبقد مقارنتو عن عوضاً  التحصيل متوسطي باألطفال األكاديمي تحصيميم

 ذي غير تبايناً  المتوسط والتحصيل المتدني تحصيميم بين التباين يكون ما غالباً  و
 عدم إلى إضافة ، وضعفيم قوتيم نقاط بين التباين مدى تجاىل يتم ما وغالباً  داللة

 لألطفال دقيق تشخيص إلى لموصول، ومتنوعة متعددة كشف أساليب ستخداما
 خصائص وتحديد محكات التشخيص تحديد من بد ال لتعمما صعوبات يذو  الموىوبين

 األطفال. ىؤالء
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  محكات تشخيص الموهوبين ذوي صعوبات تعمم:
 صعوبات ذوي الموىوبين األطفال عمى التعرف ضوئيا في يتم حكاتم أربعة ويوجد
 :وىي التعمم

 حدةبوا ترتبط التعمم صعوبات من صعوبة وجود إلى يشير  :النوعي التميز محك -1
 .المعرفية أو األكاديمية المجاالت من بعدد أو

 وبين لدييم الكامنة والقدرات ذكائيم معدالت بين تباين وجود  :التفاوت محك -2
 .المالحظ الفعمي أدائيم

 عن التعمم صعوبات ذوي الموىوبين تمييز مكانيةإ إلى يشير : االستبعاد محك -3
 .خرىاأل التعمم عاقاتإ ذوي

 ىذه ومن بأقرانيم الموىوبين، مقارنة األطفال ىؤالء أداء يميز محك :ينالتبا محك -4
 :الدالالت

 عام بوجو المفظي األداء نخفاضا. 
 األرقام سعة نخفاضا. 
 المكانية القدرة نخفاضا. 
 مخية عضوية واضطرابات أعراض مجموعة ظيور. 
 السمعية الذاكرة أداء نخفاضا إلى تؤدي اضطرابات ظيور. 

 الزيات،فتحي ( والحروف  الكممات أصوات تمييز أو السمعي التمييز ضعف
6006.) 

 :تعممالصعوبات  ذوو الموهوبونخصائص 
 .الموىبة مجاالت إحدى فى عادية غير مواىب أو فائقة عقمية قدرات لدييم -
 الحساب، أو القراءة، : األكاديمية المجاالت إحدى تعمم فى صعوبة يعانون من -

 كتابي.أوالتعبير ال اليجاء، أو
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 أو المجال ىذا فى المدرسى تحصيميم نخفاضا يميلد التعمم صعوبة عن نتجي -
 .ذاك

 ،معين صحى لضعف أو التعميمية الفرص فى لنقص التعمم صعوبة ترجع ال -
 (.6007 ،عبد الحميدالسيد مصطفي و )حسن 
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