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 الموهوبون  
 

" ويتساءلون عما  موهوب كلمة " الوالدين سماع يتردد على 

 في المنزل والمدرسة. أطفالهم  بالنسبة إلى هذه الكلمة تعنيه

 للتأمل
 

تعرف على الخصائص النموذجية التي تنطبق  «

  على األطفال الموهوبين.
الخصائص المشتركة بين األطفال الموهوبين  ستجد

 www.nagc.org على الموقع التالي:

« تعرف على المزيد بشأن تسريع وتيرة التعليم  

 كخدمة مناسبة لألطفال الموهوبين. 

تفضل بزيارة: 
www.accelerationinstitute.org 

 

 واستكشافاته. « اتبع اهتمامات طفلك  

دليل موارد الموهوبين المقدم من الجمعية  تصفّح:

 ( www.nagc.orgالوطنية لألطفال الموهوبين )

 Hoagies’ Gifted Educationوصفحة 

(www.hoagiesgifted.org) 

 

« تعرف على نقاط القوة لدى طفلك ونقاط 

 واحتياجاته العاطفية واالجتماعية. الحساسية لديه 

دعم االحتياجات العاطفية   انتقل إلى:

( على الموقع  SENGللموهوبين )

www.sengifted.org 
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 التعريف
 

ال يوجد تعريف موّحد قاطع لمصطلح "الموهوبين". ورغم ذلك، فإن معظم الواليات والمقاطعات األمريكية تستلهم  

والذي يشير إلى أن الطلبة الموهوبون هم أوالئك  م، 1972تعريفها من التعريف الفيدرالي األول الذي أُطلق في عام 

فمنذ ذلك  (. 1972الطلبة الذي يظهرون قدرات وإمكانيات عالية في عدد من المجاالت مقارنة بأقرانهم )ميرالند،

حيث يمكن تلخيص أبرز ما توصلوا إليه في  الموهوبين، عمل الدراسات حول في  المعلمون والباحثون  استمر الحين 

  النقاط التالية:

 

إلى حد كبير مقارنة باألطفال اآلخرين ذوي الفئة العمرية والتجربة  اظهروا قدرات متقدمة  الموهوبين  أن األطفال   •

 والخلفية ذاتها. 

قد يكون لديهم  فعلى سبيل المثال  من المجاالت المختلفة، أن األطفال يمكن أن يكونوا موهوبين في أي مجال •

 المختلفة. الحركية اضيات أوالمهارات قدرات متطورة في الري 

لذلك فهم يحتاجون  لكن ربما لم يظهروها بعد.  ومتميزة، إمكانات أداء عالية أن بعض األطفال الموهوبين لديهم  •

 الدعم المناسب والفرص المناسبة من أجل تطوير قدراتهم. لى إ

 
 

 أسئلة دائًما ما يطرحها اآلباء 
 

 الموهوبين؟كيف لي أن أعرف أن طفلي من 

لكل طفل موهوب أنماط وسمات مختلفة عن اآلخرين، إال أن هناك بعض السمات المشتركة التي يمكن أن  •

  ( www.nagc.orgالجمعية الوطنية لألطفال الموهوبين )تساعدك في التعرف على طفلك الموهوب، وحددت  

أو العاطفية أو اإلبداعية التي يمكن االطالع على تفاصيلها من   بعض من هذه السمات واألنماط سواء السلوكية

جميع الخصائص  الذين تظهر عليهم  من األطفال    أن هناك القليل   معرفة من المهم  خالل الموقع اإللكتروني، ولكن  

   وليس جميعها.  والبعض تظهر عليهم معظم الخصائصالواردة في القائمة.  

األطفال موهوبين في مجال أو أكثر. فربما يظهرون قدرات متقدمة في الرياضيات، على سبيل المثال،    ربما يكون •

 بينما يؤدون كأقرانهم من الفئة العمرية نفسها في المواد األخرى. )يُتبع(
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 الموهوبون  
 

 أسئلة دائًما ما يطرحها اآلباء 

 كيف لي أن أعرف أن طفلي من الموهوبين؟ )يُتبع( 

مفردات متقدمة وحساسية زائدة وذاكرة رائعة وتعلم  عادة يالحظ الوالدين الخصائص التي تظهر على األطفال مثل   •

 .يتعلم الطالب الموهوبون باستمرار من بيئتهم، حيث يعرفون أشياء دون أدنى مجهود يذكر لمعرفتهاوسريع. 

خدمات   يقدمهناك اختالف كبير ما بين المدارس والمناطق التعليمية في عمليات التعرف على الموهوبين. فبعضها  •

ويبدؤون األطفال الموهوبين في مرحلة الروضة. وبعضها يستخدم عمليات غير رسمية لألطفال في المرحلة االبتدائية  

البيانات التي يتم استخدامها في عمليات التعريف على   لرسمي في الصف الثالث أو الصف الرابع. وتتمتعا التعرف

 .القدر نفسه من االختالف. فمعظم المدارس والمناطق التعليمية يستخدمون تقييمات موّحدة باعتبارها أحد العناصر

يكون   التعليمية التي تُقدم له في المدرسة. يجب أناحتياجاته توفير ليست النهاية بل األهم هو طفلك كموهوب  تصنيف •

 .احتياجات طفلك ، بدالً من مجرد الحصول على تصنيفوتلبية التركيز على اكتشاف 

 

 ما الدور الذي يجب أن تشكله المدرسة لطفلي؟ 

نقاط القوة الخاصة بطفلك ومدى استعداده   معناسب ت ت يجب أن توفر المدارس مجموعة متنوعة من الخدمات التي  •

 .وقدراتهوتناسب كذلك اهتماماته 

. قد يكون  نظراءه ممن هم في نفس المرحلة العمريةلطفلك التقدم في منهج المدرسة بوتيرة أسرع من التسريع تيح ي  •

وجود الطالب في الصف ذلك من خالل الدخول المبكر إلى مرحلة الروضة، ودراسة رياضيات الصف الخامس أثناء  

ن يكون تسريع وتيرة التعليم أمًرا جيدًا للغاية للنمو اإلدراكي  الثالث، أو تخطي سنة ما. توضح األبحاث أنه يمكن أ

 واالجتماعي والعاطفي للطفل. )خاص بنظام التعليم في الواليات المتحدة األمريكية( 

تعمل خدمات اإلثراء على إكمال التعلّم في إطار المرحلة التعليمية. وهذا يشتمل على كل شيء بداية من إكمال المزيد  •

 .أو األندية والمسابقات المعقدة وحتى المشاركة في المنافساتمن المهام 

يجب أن يضع المعلمون أسس تمييز لعملية التعلم من خالل إجراء تقييم مسبق لما يعرفه طفلك أو يدركه أو يكون لديه  •

ات مدرسية تكليفات أو واجب  على شكلالقدرة على فعله، ثم يوائمون تجارب التعلم حسب احتياجات الطفل. قد تكون 

 .مختلفة لمجموعات مختلفة من الطالب 

تتيح المجموعات المرنة لطفلك التعاون مع أقرانه المناسبين. وهؤالء قد يكونون أقرانًا من حيث االستعداد أو القدرات   •

 أو األفكار أو االهتمامات وليس مجرد من حيث الفئة العمرية. 
 

 كيف يمكنني أن أدعم طفلي في المنزل؟ 

الموارد المتعلقة بالموضوعات محل االهتمام الخاصة بطفلك مثل الكتب ومقاطع الفيديو والمواقع اإللكترونية. اجمع   •

عن أقران أو مجموعات  له ابحث ، وخصص وقتًا للتحدث مع طفلك كل يوم وشجعه على طرح األسئلة الفعالة

 اهتمامات مشابهة. في يتشاركون 

مجرد طفل ألنه قد يكون قادًرا على إجراء محادثات ناضجة حول موضوعات  قد يكون من السهل نسيان أن طفلك هو   •

 اسمح لطفلك بقدر من الحرية والمسؤولية بما يتناسب مع نموه االجتماعي والعاطفي الشخصي. و ، متقدمة

ف. عادة ما يكون األطفال الموهوبون أشخاًصا يتمتعون بقوة المالحظة والحساسية للمشكالت االجتماعية واإلنصا  •

ابحث عن مسؤوليات له تسمح له بالمشاركة في  و  ،ضع نموذًجا بشأن سلوك واحترام اآلخرين الذي تتوقعه من طفلك

 أعمال للخدمة العامة التي يمكن أن تحدث فارقًا. 

محتوى المدرسي أو يستكشف اهتمامات أو لل مكمالً إن اإلثراء مفيد تماًما سواء كان  ،قدم تحديًا خارج المدرسة   •

 . العلمية أو غيرها في الرياضات أو المعسكرات األكاديميةقد يكون ذلك في أي مجال، سواء و ، ت أخرىرغبا

ما   خطأ يرتكبعندما ف ،على أنها فرص للتعلم أخطائه النظر فيعليك و التجارب الجديدة،شّجع طفلك على خوض  •

 . وتطبيقهاضع نماذج لطرق إيجابية لحل المشكلة يمكن مساعدته على و
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