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 كتاب

    طفلك املوهوب
  أ.د/ علي سليمان

 
ملوهوب ثروة وطنية وقومية، يجب االهتمام بها الطفل ا

وتوفير العناية الالزمة لها، وعلى املجتمع أن يسعى 

جتماعية وعدم إهمال إلشباع حاجاتهم النفسية واال 

 .مواهبهم

 

 الفصل األول: التفوق العقلي واملوهبة

توجد عدة نظريات تتحدث عن التفوق العقلي    

زلي" وهي تفترض وجود واملوهبة، ومن أهمها نظرية "رين

 تفاعل بين مكونات املوهبة الثالث وهي:

 الذكاء املرتفع في القدرة العامة والقدرات الخاصة. .1

 نهماك في العمل بحماس.اال .2

 بتكار.اإلبداع أي اال  .3

 

 :االت للتفوق مجوقد توصل الباحثين إلى وجود 

 القدرة العقلية العامة. .1

 االستعداد الدراس ي املتميز. .2

 التفكير االبتكاري واإلنتاجي. .3

 القدرة على قيادة اآلخرين. .4

 .الفنون  .5

 

 وهما: وقد قسم بعض العلماء املوهبة إلى نوعين،

املوهبة التي تظهر في املجال الدراس ي، وتسمى  .1

 املوهبة املدرسية.

 املوهبة اإلبداعية أو اإلنتاجية. .2

 

 

  

 

 

 

 

لماء أن املوهبة تكون عند جميع األطفال، ويعتقد الع 

والفترة الحاسمة لنمو املوهبة تقع بين سنتين وست 

سنوات، واهتمام اآلباء بإعداد الطفل للمدرسة يقض ي 

  .على الخصائص اإلبداعية املميزة لألطفال

 

 
 
 الطفل املتفوق عقليا

    ،
 
هناك عدة طرق للتعرف على الطفل املتفوق عقليا

بتكارية، وتقدير ل الدراس ي، والقدرة اال ومنها: التحصي

ة الذكاء بدقة؛ باملدرسين واآلباء، لكن يصعب تحديد نس

بسبب اختالف الظروف التي يقدم فيها الطفل اختبار 

الذكاء، وأفضل من يكتشف هؤالء األطفال هم آباؤهم، 

 ألنهم يلمسون خصائص الطفل في السنوات األولى.

 

 
 
 أو املوهوب مستقبل الطفل املتفوق عقليا

هؤالء األطفال يكون له مستقبل باهر في جميع    

يتركون  كثير الاملجاالت، لكن اإلحصائيات أثبتت أن 

 
 
املدرسة في سن مبكرة، أو يكونون من املتأخرين دراسيا

في فترة معينة، وأن نسبة منهم يعانون من مشكالت 

 نتحار.كتئاب واال نفسية، وقد تصل إلى حد اال
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عض اآلباء أن الطفل املوهوب ال يحتاج إلى ويعتقد ب

املساعدة، وأنه يعرف حل كل مشكلة تواجهه، وهذا 

اعتقاد خاطئ فهم يحتاج املساعدة والتفهم كغيره من 

 .األطفال

هي ل املعلومات يعتقد املجتمع العربي أن تحفيظ الطف

ة تضع برامج دليل على املوهبة، في حين أن الدول الغربي

 .لهماملوهوبين، وتعد مدرسين مؤهلين  ايةخاصة لرع

 هم أطفال يرون العالم و ن أو الفائقو املوهوبو 
 
ن عقليا

كما يقوم الطفل  ،ل العاديينبمنظور مختلف عن األطفا

املوهوب بحل املشكلة بطريقة تختلف عن الطفل 

 العادي، وبطريقة مبتكرة وغير نمطية.

 

 مشكالت الطفل املوهوب في األسرةأهم 

يتميز هؤالء األطفال بقدرات عقلية فائقة، وطاقة   

 كبيرة، وينامون ساعات أقل، وهذا يضايق أسرهم.

 

املشكالت التي يتعرض لها الطفل املوهوب من األهل أو 

 األطباء.

يخطئ األهل واألطباء عندما يظنون أن الطفل املوهوب 

نه تحت العالج، في حين يعاني من نشاط مفرط، ويضعو 

دود، وهذا ال حيتميز هذا الطفل بالتركيز واإلنجاز غير امل

 يتوفر في الطفل مفرط النشاط.

 

 مشكلة الطفل املوهوب في املدرسة

 .وضع الطفل املوهوب في قالب تقليدي .1

سية في األطفال املوهوبين ينجزون واجباتهم املدر  .2

 وقت أقل، فيعانون من الوقت الفارغ.

يشعر بعض املوهوبين بعدم رضا املعلم عن  .3

 تفوقهم، فيخفونه وينشغلون بأمور تافهة.

يرى بعض املعلمين أن الطفل املوهوب مشكلة  .4

 كبيرة، وأن وقتهم ال يسمح لهم باالهتمام به.

يصعب على الكبار التعرف على الطفل املوهوب،  .5

على بعضهم بس وجود جاذبية لكنهم يتعرفون 

 وتفاهم بينهم.

مشكلة الطفل املوهوب عدم وجود أقران مثله معه  .6

في املدرسة، فيشعر أنه مختلف عن غيره وينعزل 

نقص في  االختالفعن اآلخرين، وقد يظن أن هذا 

 شخصيته.

 

 

 صديق الطفل املوهوب

تكون عالقته هشة مع أقرانه، بسبب نضجه العقلي،    

أكثر من صديق تتوافر لديهم قدرات مختلفة، ى لويحتاج إ

 وذلك ليكملوا النقص املوجود به.

 

مدى تناسق القدرات العقلية للطفل املوهوب وميوله 

 ومهاراته

ش يء ما، مع  عندما يفشل في يعاني الطفل املوهوب   

إحساسه بقدرته على إنجازه، لذا فهو يحتاج من 

 يساعده على تنمية مواهبه.

 

من  واالستفادةطفل املوهوب على تقبل ذاته مساعدة ال

 موهبته

يجب أن يوفر للطفل املوهوب أدوات خاصة في غرفة   

خاصة، ويجب تشجيعه، وهو بطبيعته فضولي وسريع 

التنقل من موضوع إلى آخر، لذا على األهل واملدرسة 

 تقبل ذلك، ومساعدته على توسيع أفقه.

 

 مشكلة اللغة عند الطفل املوهوب

 أكبر يحس   
 
ن هذا الطفل استخدام اللغة، ويعرف كما

، وهو 
 
من الكلمات؛ ألنه يصادق من هم أكبر منه سنا

يشعر بالفخر لذلك، لكنه قد يعاني من غيرة وحسد 

 األقران لتفوقه عليهم.

 

 
 
 مشكالت الطفل املوهوب مع الذين هم أكبر منه سنا

، وحكمه لالستطالعبسبب فضول هذا الطفل وحبه    

لناضج ونظرته البريئة لألمور؛ يضع أهله في مواقف غير ا

محرجة، حيث يتصرف بعض األحيان كشخص ناضج، 

 أخرى كأي طفل عادي.
 
 وأحيانا

 

 تعامل الناس مع األطفال املوهوبين واملتفوقين

 لنشاط هؤالء األطفال غير العادي، فإنهم يالقون    
 
نظرا

ون إلى الرفض من األصدقاء واملعلمين واآلباء، وينظر 

ويجب معاملتهم بقسوة تصرفاتهم على أنها غير مقبولة، 

لردعهم، وهذا ظلم لهم؛ ألن هذه املعاملة تطفئ 

 موهبتهم، وتدمر مستقبلهم وثقتهم بأنفسهم.

 

 هل يتميز الطفل املوهوب بحساسية خاصة؟

اآلخرين  هؤالء األطفال شديدو الحساسية، ويفهمون   

 ، ويعيشون تجارب اآلخرين ويتأثرون بها.قبل أن ينطقوا
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 الحاجات النفسية للطفل املوهوب

يحتاج الطفل املوهوب إلى املحبة والتقبل، وهو يركز   

 على صفة عقلية بحتة ليتميز بها عن غيره.

 

 العالقة بين املوهبة والحصول على الحب

في الغالب يقوم األهل باستعراض مواهب أطفالهم،     

بين حب أهله له وبين موهبته، ويخاف أن  فيربط الطفل

تذهب موهبته فتذهب معها محبتهم، ويشعر أن قيمته 

بموهبته وليست بشخصيته، كما يصعب عليه إيجاد 

صديق له، فيلجأ إلى الوحدة والتأمل، ويشعر بأنه عاجز 

 .اجتماعيةعن تكوين عالقات 

 

هل يستطيع الطفل املوهوب مسايرة رفاقه وأقرانه 

 
 
 ؟دائما

يثور الطفل على أقرانه ممن يعترضون موهبته، وهنا 

 يأتي دور األهل ليوجهوا الطفل ويساعدوه.

 

 والعادات في أسرته ومجتمعه والتقاليدالطفل املوهوب 

يبدو الطفل املوهوب غير راٍض عما حوله، ويكثر تساؤله    

حول التقاليد والقوانين، ويشكك في صالحيتها، وهذا 

في هذا األمر تهديد لتفكيرهم وطريقة  يقلق الكبار؛ ألن

وعندما يشب يعترض بصورة علنية، ويتساءل  حياتهم،

الطفل عن هذه التقاليد والقيم ألنها تخالف تفكيره 

املنطقي، وتوجه إليه اتهامات بالثورة والتمرد، ويشعر 

مجتمع، ويلجأ إلى لل االنتماءالطفل بسبب ذلك بعدم 

العزلة عن مجتمعه ليتجنب ما ال يقتنع به من تقاليد 

 وقوانين وقيم.

وقد تصبح موهبة الطفل بالء  عليه عندما يعامله أهله 

 معاملة خاصة، فيثيرون غيرة إخوته وأقرانه.

 

 ملاذا يصاب الطفل املوهوب الغربة والوحدة؟

نه يشعر يعاني الطفل املوهوب من الغربة والوحدة؛ أل    

أن املحيط الذي يعيش فيه غير منطقي، وأن الكبار 

يملكون القوة، ويعوزهم التفكير السريع، وأنهم 

م يقع العاليتصرفون بسخافة، ويشعر الطفل أن إصالح 

فيحزن ويتقوقع على نفسه، ويزهد في  على عاتقه،

 الحياة.

 

 

 

 معاناة الطفل املوهوب من امللل

وهو ينتظر من اآلخرين اللحاق بامللل  يصاب املوهوب   

، وهذا يجعله يشعر بالتعاسة والحزن وتدفعه إلى به

أما الفتيات فيدركن األمر في وقت مبكر، وتسلك العزلة، 

تفقد صديقاتها، ووظيفة األهل  سلوك األخريات حتى ال

هي إرشاد األبناء ومساعدتهم على التوافق مع محيطهم، 

 وشغل وقتهم أثناء انتظارهم لآلخرين.

 

 كيف نساعد األطفال املوهوبين؟

على التحكم في مجريات األمور يمكن مساعدة األطفال    

مع تجنب القلق، وعندما يتعاون اآلباء مع املعلمين في 

مرحلة مبكرة، فإن هذا يجنب املوهوب مشكالت 

 جتماعي.التوافق النفس ي واال 

 

 مساعدة الطفل املوهوب

ملساعدة الطفل املوهوب يجب التواؤم  مع حاجاته 

وليس مع متطلبات املربي، ويجب مسايرته وتشجيعه، 

وإذا كانت اهتماماته مخالفة الهتمامات األهل يتوجب 

 لتزيد ثقته بنفسه.توجيهه مع تشجيع اهتماماته 

 

  كيف يك
 لطفل الدوافع لنفسه ويضبطها ويقومها؟ن او 

فعه في الحياة إذا ما تم ايستطيع الطفل تحقيق دو 

إشعاره بقيمته ومكانته، فيبدأ بالتكيف مع اآلخرين 

والذي يضع برامج اكتشاف املوهوبين هم وتفهمهم، 

يجب وضع  املعلمون، وقد يخطئون في اكتشافهم، لذا

 معايير للكشف عن املوهوبين:

 ختبارات التحصيل.ا .1

 ختبارات الذكاء.ا .2

 

وتفترض نظرية "رينزلي" وجود تفاعل بين ثالث عناصر 

 للكشف عن الطفل املوهوب، وهي: 

  .الذكاء املرتفع -1

  .اإلبداع -2

 نهماك في العملواال -3

لكن عدد من األطفال ال يظهرون مواهبهم لعدة أسباب، 

ض هؤالء األطفال ينقصهم التشجيع، وقد منها: أن بع

يحتاج البعض إلى املساندة من املختصين إلظهار 

ن يختلف الوضع، لكن عندما يكبرودوافعهم وقدراتهم، 

وقد يكون أسلوب التعلم في مدارسنا هو السبب في 

 إعاقة تعلم هؤالء األطفال.
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 عالقة املخ والجهاز العصبي بمجاالت التفوق واملوهبة

يختلف األطفال في استخدامهم للمخ، فالبعض 

يستخدم الجزء األيمن والبعض يستخدم الجزء األيسر، 

، وحل املشكالت، وهذا يظهر في اختالفهم في التفكير

 وأساليب املذاكرة والتحصيل، والذكاء.

 

خصائص األطفال الذين يستخدمون الجزء األيمن من 

 الدماغ

 يفضلون الشرح العملي املرئي. .1

 يستخدمون الصور العقلية. .2

 يعالجون املعلومات بطريقة كلية. .3

 ينتجون األفكار بالحدس. .4

 يفضلون األعمال التي تحتاج إلى تفكير مجرد. .5

 غلون في أكثر من عمل في وقت واحد.ينش .6

 يفضلون أنشطة التأليف والتركيب. .7

 رتجال بسهولة.يستطيعون اال  .8

 يفضلون الخبرات الحرة غير املحدودة. .9

 يفضلون األفكار العامة. .11

 يواجهون املشكالت من دون جدية. .11

 

خصائص األطفال الذين يستخدمون الجزء األيسر من 

 الدماغ

 ي.يفضلون الشرح اللفظي اللغو  .1

 ون اللغة والتركيز.ميستخد .2

 يعالجون املعلومات بالتتالي. .3

 ينتجون األفكار باملنطق. .4

5. .
 
 محسوسا

 
 يفضلون األعمال التي تتطلب تفكيرا

6. .
 
 يركزون على عمل واحد دائما

 يفضلون النشاطات التي تتطلب البحث والتنقيب. .7

 يفضلون األعمال املنظمة املرتبة. .8

 يفضلون الخبرات املحدودة. .9

 ن التفاصيل.يفضلو  .11

 يواجهون املشكالت بجدية. .11

 

 من األفضل؟

األفضلية تعتمد على نوع العمل الذي يقوم به الفرد،     

ألن يكونوا  فالذين يستخدمون النصف األيمن يميلون 

أو علماء في فلسفة العلوم، أما الذين ابداعيين 

يستخدمون الجزء األيسر فيبدعون في مجاالت املحاماة 

 أليف.واملحاسبة، والت

 

 ؟ عن الطفلاملعلم يختلف ا ماذا يحدث عندم

جميع املدارس تخدم األغلبية وهم الذين يستخدمون    

على وظائف  واختبارات التحصيل تركز الجزء األيسر،

 لألطفال الذين 
 
الجزء األيسر، وهي ال تعطي تقييما

اآلباء أال يعتمدوا نتيجة يستخدمون الجزء األيمن، وعلى 

ختبارات املدرسة فقط، بل عليهم يخضعوا أطفالهم ال 

الذكاء والقدرات، وحتى ال يفقد الطفل دافعه للدراسة 

يجب على األهل إخباره بمدى تفوقه وتميزه عن غيره، 

لكن باستخدام كلمة غير التفوق مثل: سريع التعلم، أو 

يهم صفات أخرى ذكي ، أو موهوب، مع بيان أن أقرانه لد

 م.هتميز 

 

نسبة ذكاء الطفل املتفوق، الذي ال يظهر  كيف نعرف

 تفوقه الحقيقي؟

ليس من الضروري معرفة نسبة ذكاء الطفل، بل يجب    

العمل على مساعدته على إظهار مواهبه وقدراته، 

باإلضافة إلى ذلك ال يكون حكم املدرسة أو املعلم على 

 لو شهد األهل بذكائه 
 
، خصوصا

 
الطفل صحيحا

الطفل التأخر في الدراسة حتى ال  وإبداعه، فقد يتعمد

 يتميز عن رفاقه فيقابلونه بالرفض.

 

 الفصل الثاني: رعاية الطفل املوهوب 

إن مشكلة اآلباء أنهم يعتقدون أنهم وصلوا إلى درجة    

الكمال، ويحاولون جعل أبنائهم نسخة منهم، وقد  

أجريت دراسة سألوا فيها األطفال املوهوبين عن معلمين 

 فيهم، وقد توصلوا إلى هذه الخصائص:تركوا أ
 
 ثرا

سخر من يشجع املشاركة والحوار، وال ي املعلم .1

 الطالب أصحاب اإلجابات الخاطئة.

املدرس يشعر الطالب بالكفاءة والقدرة، ويجعلهم  .2

 يعتزون بأنفسهم.

 املدرس يشجع الطالب على حب العمل والدراسة. .3

 

الطالب  وهذا يدل على أن للمعلم دوره وتأثيره على

 املوهوبين، ونستخلص من ذلك:

يجب على املعلمين أن يتعاملوا مع األطفال بكل ما  .1

 لديهم من أحاسيس، وأفكار، وتصرفات.
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يجب على املعلمين تقدير األطفال على نبوغهم  .2

 هتمام بصفاتهم األخرى.الدراس ي واال 

على املعلمين أن يشجعوا الطفل على مواصلة  .3

 ا.العمل والبحث حتى لو فشلو 

على املعلم أن يكون قدوة حسنة في العمل  .4

 واملشاركة الفعالة، حتى يتعلم األطفال منهم.

وهذا يبين أهمية دعم الطفل املوهوب، وتركه يعبر عن 

رأيه حتى ولو لم يوافق الجميع، وهذا يجعل منه في 

 يسهم في بناء املجتمع، 
 
 وقويا

 
 صالحا

 
املستقبل مواطنا

ولية أكبر من املدرسة في رعاية وهنا تقع على اآلباء مسؤ 

الطفل املوهوب، ألن أغلب صفاته يكتسبها في سن 

 السادسة.

 

 الفصل الثالث: املوهبة والدوافع نحو التفوق 

ستطالع الذي يبديه الطفل في مرحلة ما قبل إن حب اال    

املدرسة ليس هو نفسه الدافع للتعلم، وليعرف اآلباء هل 

 يالحظوا األمور اآلتية: طفلهم موهوب أم ال عليهم أن

 .الرغبة القوية لتعلم عمل األشياء 

  املثابرة والصبر على رؤية التفاصيل الدقيقة، وعدم

 امللل، ومحاولة اإلنجاز.

طفال بسبب املرض أو بسبب وقد تقل دوافع هؤالء األ 

جتماعية كالطالق، أو كثرة الشجار بين امؤثرات 

كان، وقد قام الوالدين، أو عدم استقرار األسرة في م

 :العالم "ماسلو" بوضع تصور هرمي للدوافع

املستوى األول: ويمثل الدوافع الفسيولوجية  .1

والبيولوجية، مثل الجوع والعطش، وقد يفقد 

الطفل الدافع للتعلم إذا جاع، والطفل الفائق قد 

 يحتاج تغذية خاصة.

املستوى الثاني: الحاجة إلى األمن، فقد يفقد  .2

 علم إذا لم يشعر باألمن. الطفل الدافع للت

نتماء، وال توى الثالث: الحاجة إلى الحب واال املس .3

ينتمي الطفل لجماعة إال اقتنع بها وشعر بكيانه في 

 داخله.

املستوى الرابع: الحاجة إلى التقدير، ويبدأ الطفل  .4

بالبحث عن هذه الحاجة إذا أشبع الحاجات 

لل السابقة، ويبدأ الطفل بالتركيز على نفسه، ويق

 إذا اختلف معهم في الرأي. من أهمية اآلخرين

املستوى الخامس: الحاجة إلى تحقيق الذات، وهنا  .5

األسئلة ويحاول اإلجابة عنها،  يبدأ الطفل بطرح

 حاول تحقيق قدراته وتنمية إمكاناته كفاءاته.يو 

لطفل، ومن هنا يجب التركيز على إشباع حاجات ا

 .واالهتمام به وفهم مشاعره

 

 ركائز أساسية لتغيير دوافع الطفل، وهي:وهنا 

: النجاح، وهو 
 
تجاه ركيزة أساسية تدفع الطفل إلى اال أوال

كان نجاحه بدافع  إذا، ويجب مكافأة الطفل الصحيح

 .    ذاتي

: تحديد ا
 
، ثانيا

 
لهدف، حتى ال يبقى الطفل متخبطا

ويجب على اآلباء تعليم أبنائهم وتدريبهم على وضع 

األهداف، وعلى اآلباء أن يحذروا من عكس خبرتهم 

 الشخصية في الطفولة على أطفالهم.

: العالقات الشخصية، فالطفل يشكل جزء من 
 
ثالثا

الجماعة، وإنجازاته مرتبطة باآلخرين، لكن األهل 

ندما ينجح الطفل فال يقومون بمكافأته، بل يخطئون ع

ويطلبون منه املزيد من النجاح، ويمكن لألهل توجيه 

الطفل التوجيه الصحيح من خالل العالقة الشخصية 

والتعزيز والثناء، ووضع األهداف املناسبة للطفل، 

األهل الطفل للمجال الذي يبدع فيه،  ييهئواألهم أن 

على وضع أهداف ويستطيع األهل مساعدة طفلهم 

حياته بشرط أال تكون على حساب الطفل، وأن يتم 

 . مكافأة الطفل

 

 مركز استراتيجيات التربية
escenter.sa@gmail.com 

 +9665475548888 

 

 مسكيموقع 
 

 رابط بقية الخالصات
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