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 وـــالنم

 غير المتزامن
 

 

  

 

ع قدرات األطفال الموهوبين وتختلف غالباً أنماط نموهم عن وتتن

 أقرانهم في نفس المرحلة العمرية.
 

 العاطفية والجسدية والفكرية واإلبداعية لشخص وفق مسار خارج المعايير،و عندما تنمو الجوانب االجتماعية

 .نمو غير متزامنوبمعدل غير متساو، يوصف هذا النمو بأنه 

 

تكشف األبحاث أن بعض األطفال الموهوبين والمتفوقين ينمون بشكل غير متزامن. في الحقيقة، بالنسبة 

، يُعد النمو غير متزامن (مجموعة كولومبوس)واحدة من علماء النفس والمعلمين وأولياء األمور  لمجموعة

بالنسبة لتعريفهم للموهبة. ويعتقدون أن الموهبة تعتمد على الخبرات الداخلية للفرد باإلضافة إلى  عامالً أساسيًا

 الُمتقدم. التطور المعرفي

 

 قد يَظهر عدم التزامن بأشكال متعددة. على سبيل المثال:

 

  سنوات، ٩سنوات، الرسم والكتابة مثل طفل عمره  ٩سنوات، لديه عمر عقلي مقداره  ٦يُريد طفل عمره 

 ولكن توافقه الحركي مناسب لعمره.

  سنوات بمستوى طالبة في الصف الثامن، ولكنها في مستوى مرحلتها بالنسبة لمادة ٥قد تقرأ طفلة عمرها 

 الرياضيات.

  قد يُدرك طفل صغير موهوب مفاهيم صعبة مثل الموت والعدالة االجتماعية، ولكنه ال يتمتع بالخبرات

 على التعامل مع هذه المفاهيم. التي تُعينه الحياتية

 

 يدل عدم التزامن على زيادة التعقيد. وقد تتكّون هذه الخبرات المختلفة نوعيًا في جميع الثقافات والمجموعات

 العرقية وشرائح الُمجتمع.

 

 

 مفاهيم رئيسية

 

 مع زيادة مستويات الموهبة، قد يُصبح عدم التزامن أكثر وضوًحا وتنطوي العالقات عدم التزامن المتزايد:

 االجتماعية على مشكالت أعقد.

 

سنوات،  ٦يزداد التفاوت بين العمر العقلي والعمر الزمني تدريجيًا. فعندما يبلغ طفل عمره  التطور المتقّدم:

 عاًما.١۸عاًما، يكون عمره العقلي ١٢سنوات، سن  ٩عمر عقلي مقداره  لديه

 

، قد يتعرض للخوف أو (غير متزامن)عندما يُدرك الطفل أنه غير متوافق مع زمالئه من نفس العمر  القلق:

 أو االكتئاب. القلق

 

 مثمرة أفكار

 
 كيف تتشابه وتختلف التنمية االجتماعية »

 لصغار السن الموهوبين تبعًا للجنس؟

 
 /www.sengifted.org/archives اقرأ:

articles/developmental- phases-of-

social-development 

 

ما الطرق التي يؤثر بها النمو غير  »

 المتزامن على جميع أفراد األسرة؟

 
 اقرأ:

www.hoagiesgifted.org/asynchronou

s.htm/ 

 

 هل يُعد الطفل الذي يُظهر عدم التزامن  »

 األكاديمي؟ُمرشًحا للتسريع 

 

 :اقرأ

www.accelerationinstitute.org/nation_

deceived  
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من الضروري أن يقضي األطفال الموهوبون وقتًا مع نظرائهم من نفس العمر ذوي التفكير الُمماثل، وكذلك  األقران:

تُمثل مجموعات األصدقاء المتنوعة عامالً مؤثًرا لتلبية احتياجات األطفال خالل . من ناحية "التفكير" أقرانهم

 مستويات النمو المختلفة.

 

ال لإلحباط الشديد حين ال تستطيع أيديهم وأقدامهم مواكبة رؤى عقولهم األكثر قد يتعرض األطف الرغبة في الكمال:

 تقدًما.

 

 رق إثارة روح التحدي عند الطالبتدعم األبحاث وجهة النظر القائلة بأن التسريع األكاديمي أحد طُ  التسريع:

إجراء الفحص ومعرفة مدى إمكانية ال ينبغي أن يُمثِّّل العمر والحجم والنضج الملموس عائقًا أمام  المتفوقين.

تكيُّف "لتُناسب البيئة المحيطة" حين  كاستراتيجيةالسلوكيات غير الناضجة التي تُستخدم  التسريع؛ فتختفي غالبًا

 مع أقرانه من الناحية المعرفية. يُوضع الطفل في البيئة المناسبة

 

المتزامنين في أغلب األحيان من صعوبات يعاني معظم الطالب الموهوبين غير  الطالب مزدوجو الخصوصية:

 ويشار إليهم عادة بالطالب مزدوجي الخصوصية. يتطلب هذا المزيج دعًما إضافيًا في المنزل والمدرسة. تعلم،

 

 يجب على الكبار تذكير أنفسهم باستمرار بأن األطفال الموهوبين ال يزالون أطفاالً. ولذا التوقعات المناسبة للعمر:

 تكون التوقعات مناسبة للعمر.ينبغي أن 

 

 البداية استراتيجياتبعض 
 

 التركيز على نقاط قوة طفلك 

 مساعدة طفلك واآلخرين على: فهم معنى كْون الطفل موهوبًا ومعرفة التحديات التي تُصاحب النمو غير المتزامن 

 والتحلي بتوقعات واقعية.

  معالجة سوء الفهم والتوتر الذي ينتج عن كْون الطفل غير متزامن مع  استراتيجياتاستكشاف وتعليم الطفل

 .(اليوجا أو فنون الدفاع عن النفس)مثل الوعي والمناصرة الذاتية وأدوات تمرين العقل والجسم  اآلخرين،

 البحث عن مجموعات أقران متعددة تُناسب طفلك. قد تتضمن مجموعة واحدة ذوي القدرات المعرفية المتقاربة 

أخرى ذوي االهتمامات المماثلة. يُعد تطابق العمر العقلي في بعض األحيان أكثر أهمية من تطابق  وقد تتضمن

 العمر الزمني.

  العالج بالقراءة: تشجيع طفلك على قراءة كتب بها شخصيات رئيسية تتمتع أيًضا بقدرات فريدة ونمو غير

 متزامن.

 انضم  ديات مماثلة لتكوين صداقات مقربة والحصول على الدعم.تواصل مع اآلباء اآلخرين الذين يواجهون تح

 مجموعتك الخاصة.  ئنشأإلى مجموعة لدعم اآلباء أو 

 يتعلق بالنمو غير المتزامن لطفلك. إخبار المعلمين حين  مساعدة المعلمين على فهم ما تالحظه في المنزل فيما

 مستواه.ترى طفلك سعيدًا ومتفائالً أو إذا شعرت بانخفاض 
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