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  اكتشاف و تنمية 
  1اهتمامات و قدرات طالب صعوبات التعلم باملرحلة املتوسطة

  إعداد و تأليف
  2عبد الرمحن بن نور الدين حسن كلننت

  
  موجز

فـإىل  .  يواجه طالب الفئات اخلاصة من صعوبات التعلم حني وصوله للدراسة باملرحلة املتوسطة عقبـة مزدوجـة   
حيث يكون معظم معلمي هذه املرحلة مؤهلني للتعامل مـع معظـم االحتياجـات    ( جانب كونه يف سن املراهقة 

حيث أن معظم معلميـه ال خـربة   ) ان نوعهامهما ك( جند انه يعاين من إعاقة الصعوبات ) النمائية هلؤالء الطالب 
  .لديهم يف الوفاء باحتياجاا، مما يكون له األثر السليب على مسرية هذا الطالب العلمية 

لقد سجل التاريخ بعض من الصفحات البيضاء لبعض من طالب صعوبات التعلم ، حيـث اكتسـبوا و تعلمـوا    
  .ن ختطي إعاقتهم باكتشاف واختراع أشياء غريت جمرى التاريخ مهارات مميزة يف ظل بيئة مشجعة متكنوا مبوجبه م

يركز البحث على إجراء بعض من التعديالت على البيئة الصفية ، ليتمكن املعلم العادي ، من االستفادة من مجيـع  
مـن  ) بشكل عام ، و صعوبات التعلم بشكل خـاص ( التجهيزات املتوفرة بالصف وباملدرسة ، يف حث الطالب 

  .مع اقتراح اآللية الكفيلة بنجاح البيئة الصفية اجلديدة . ان باألداء املوهوب اإلتي
  

Identifying and developing abilities of the Learning Disable students'  
in the intermediate schools. 

By 
Dr. Abdul-Rahman N. Cluntun 

Summary 
The learning disable students are facing a double axe problem as soon as 
they enroll in the intermediate school.  Not only are they in the adolescent 
age, but also the ignorance of their teachers in dealing with their type of 
disabilities effect negatively on their academic life. 
According to historical records of some LDs, learning some academic 
and thinking skills helped them discover and invent some inventions that 
affected humanity. 
Through out this paper, classroom environment changes are discussed,  
that will help the regular classroom teacher to employ school equipment, 
for the benefit of the students in general, and the LDs in specific to 
produce the "Gifted Behavior".  

                                                
1 1427/ 11/ 2إلى  10/ 28الریاض ، فندق االنتركونتیننتال ) نحو مستقبل مشرق( بحث مقدم للمؤتمر الدولي لصعوبات التعلم     
2 .أستاذ التربیة الخاصة المشارك بكلیة المعلمین بالریاض ، مستشار بوزارة التربیة و التعلیم بالریاض    
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  اكتشاف و تنمية 
  اهتمامات و قدرات طالب صعوبات التعلم باملرحلة املتوسطة

  إعداد و تأليف
  عبد الرمحن بن نور الدين حسن كلننت

  
  شكر وتقدير

يتقدم معد هذه الورقة بالشكر و التقدير ملقام خادم احلرمني الشريفني و حكومته الرشيدة علـى املوافقـة الكرميـة    
  إلقامة هذا املؤمتر الدويل ، ملا له من أمهية يف خدمة اتمع ، 

رئيس جملـس الـوزراء ،    واىل مقام سيدي صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز ، ويل العهد ، نائب
وزير الدفاع و الطريان و املفتش العام ، و الرئيس األعلى ملؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود اخلريية ، لأليادي 

  .البيضاء يف خدمة الوطن عامة و الفئات اخلاصة بشكل خاص ، و رعايته الكرمية هلذا املؤمتر 
  .ؤمتر حىت غدى حقيقة خلدمة فئة صعوبات التعلموجلميع العاملني اهولني يف تنظيم هذا امل

  .فجزاكم اهللا مجيعا خري اجلزاء 
  

  مقدمة
تسعى األمانة العامة للتربية اخلاصة بوزارة التربية و التعليم على نشر و تعميم خدمات دمج الفئات اخلاصة مبـدارس  

بيد أن العديد مـن  ) .  1419املوسى ، ( التعليم العام لكافة املراحل التعليمية وفق خطط مدروسة و عمل منظم 
  .أفراد اتمع يستعجل النتائج ، مما جيعلهم حيكمون على خطط األمانة قبل أن تنضج مثارها 

  :اليت يتعلق ا هؤالء األفراد  3لعل من ابرز املعوقات
  .ندرة املختصني لتلبية احتياجات املدارس املتوسطة املطبقة هلذه اخلدمات  -1
 .عام عن فئات صعوبات التعلم لدى اهليئة اإلدارية و التعليمية باملدرسة قلة الوعي ال -2
 .عدم كفاية املخصصات املالية و التجهيزات باملدارس املعنية  -3
 .كثرة اجتهادات املعنيني على مستوى املنطقة التعليمية وعلى مستوى املدارس -4

  
  حتديات العمل

بـنني  (عظم املناطق التعليمية باململكة العربيـة السـعودية   هـ ، بدأت م1428/ 1427مع بداية العام الدراسي 
يف تقدمي خدمات دمج ورعاية طلبة الفئات اخلاصة من صعوبات التعلم مبدارس املرحلة املتوسطة مبختلـف  ) وبنات

وزارة التربيـة  اخلاصة بعلى الرغم من االستعدادات و التدابري اليت اختذا األمانة العامة للتربية . مدارس التعليم العام 
قد تثبط سري هذا العمـل  ) اخل... البشرية ، و املالية و اإلدارية و التجهيزات ( ، إال أن الكثري من املعوقات والتعليم

يف إجناح عمليات رعاية هذه الفئة من طالبنا مبدارس التعليم العام ، وال خيفى على السادة القراء ما ميتاز به طـالب  
  .م يف مرحلة املراهقة املرحلة املتوسطة ، كو

                                                
3 وفقا لخبرة الباحث واحتكاكھ مع الزمالء بالمدارس    
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  حقائق عن املراهقة
أنه يف مرحلة املراهقة تنمو الذات والشعور بذاتية األنـا الـيت   ) 1987كما  ورد يف البيطار ( لقد أظهر اركسون 

  :فيما يليوميكن تلخيصها يقابلها االرتباك، 
ويقصد ا تنمية قدرات الفرد العقلية واجلسمية واليدوية واالجتماعية حبيث تصل إىل : تنمية الكفاية  -1

  . درجة املهارة والكفاية، وتساعد الفرد على التوافق مع متطلبات احلياة املختلفة
منو قدرة الفرد على ضبط انفعاالته وعواطفه حبيث يتعامل معها  و يقصد ا : التعامل مع العواطف  -2

  . ، ويعي عواطفه لضبطها يف املواقف اليت تتطلب ذلك ويفسح هلا اال بالتعبري حيثما يتطلب األمرمبرونة
وهي منو قدرة الفرد على االستقالل الذايت؛ مبعىن أن يعتمد الفرد على نفسه يف : تنمية االستقاللية  -3

لتداخل االعتماد يف احلياة،  إصدار قرارات تتعلق مبستقبله وحياته، ويف نفس الوقت يكون الفرد مدركا
فيتعرف إىل نصائح اآلخرين وخاصة الوالدين وكل من خيصه، وحياول أن يستخلص منها ما يتمشى مع 

  . ذاته
وهو منو قدرة الفرد على فهم نفسه وذاته وإمكانياته والعمل على تنميتها، ويضع ذاته : تبلور الذات  -4

  . الشعور الواضح لشخصيته وتأثريها على كل من حييط بهضمن إطار معني حبيث يتالءم مع الواقع، و
وهي منو قدرة الفرد على إقامة العالقات الشخصية واالجتماعية : نضج العالقات الشخصية املتبادلة  -5

حبيث تصبح متحررة من االندفاعات، وزيادة القدرة على التفاعل واالستجابة بطريقة هلا عالقة باستجابة 
زيادة االحتماالت والتوقعات األول  :وهذا النمو يتضمن مظهرين مميزين، مها . نةاآلخرين وتكون مر

  . فهو تعديل يف نوعية العالقات احلميمة الثاينللخلفيات الثقافية والعادات والقيم، وأما 
وهذا يتطلب تشكيل اخلطط للعمل وتسلسل األولويات اليت تتكامل مع ثالثة عناصر : تنمية الغرض  -6

الرغبات اإلستجمامية واالقتناع باملهنة وأهداف احلياة اليت تشمل االهتمام بالزواج : وهي  رئيسة،
  . والعائلة

يرتبط تنمية التكامل بتكوين الذات وتنمية الغرض؛ فمجموعة املعتقدات الشخصية : تنمية التكامل  -7
هيم الشخص ورغباته املسيطرة والقيم املتكاملة داخليا توجه سلوك الفرد؛ فهي تؤثر وتتأثر بنوعية مفا

  . واخلطط الوظيفية وشكل احلياة
  

  التعليم و التدريس
وهو أصـل  ) ع ، ل، م( الفرق بني التعليم و التدريس، حيث أشار إىل أن التعلم من مادته ) 1999(أوضح عصر 

م الشـق يف الشـفة   ذلك العالمة ، و العل اوكم. يف اللغة واحد صحيح يدل على أثر يف الشيء يتميز به عن غريه
وما يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتة فـال  (: العليا، وعلم األمر تعلمه أي أتقنه وحذق به و خربه ، قال تعاىل 

أي يبينان للناس عالمات ملا حرم عليهم فيجتنبوه، وعالمات ما أُحل هلم فيلتزمونه ، واإلمث يف العلم ال يكون ) تكفر
  .العمل به إن كان خريا ، العمل به إن كان شرا مبعرفته بل يكون بعدم 
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" اخلفض"، ويهمنا هنا " العفاء"و " اخلفض"و " اخلفاء"وله ثالثة أصول ، هي ) د، ر، س( أما التدريس ، فمادته 
أي " درست القرآن"لذا يقال . هو التذليل و التيسري، وجعل الصعب هينا ، و الغامض واضحا ، و اخلفي معلناو

  .سالك الطريق شيئا فشيئا تتبعته ك

  :مما سبق ميكن إجياز ما يلي 

  .أن التدريس هو املقدمة الالزمة للتعلم   )أ 
 .التعليم هو غاية التدريس    )ب 
التدريس عملية تراض ، فيها املعرفة الكلية فتتجزأ ، و املعلومة الصعبة فتيسر ، و الغامضة فتوضح ،   )ج 

ذهن الدارس الذي قد يكون معلما حىت تكون ميسرة الفهم و احلفظ ، وتصبح كالعالمة يف 
 .متعلماو

 .دي إىل عالمات وتعلم التدريس و التعليم عمليتنا متالومتان بالضرورة ، يف تعليم بغري تدريس ال يؤ  )د 
 .التعلم هدف وغاية، و التدريس وسيلة الزمة لتحقيق تلك الغاية   )ه 
  .  مل يكن عبثا إن كان للتدريس طرق ، يف حني ال نسمع أن للتعلم طرق  )و 

  
  صعوبات التعلم

لصعوبات التعلم، ومن أشهرها أا احلالة اليت يظهر صاحبها مشكلة أو أكثر يف اجلوانب  ريفاتهناك العديد من التع
القدرة على استخدام اللغة أو فهمها، أو القدرة على اإلصغاء والتفكري والكالم أو القـراءة أو الكتابـة أو    :التالية

أو قد يكون لدى الطفل مشـكلة يف  . فردةالعمليات احلسابية البسيطة، وقد تظهر هذه املظاهر جمتمعة وقد تظهر من
  . اثنتني أو ثالث مما ذكر

أو احلساب، / أو الكتابة / يف مواد القراءة ) الدراسي(فصعوبات التعلم تعين وجود مشكلة يف التحصيل األكادميي 
اكتساب اللغة، ، فيظهر الطفل تأخرا يف )احملكية(وغالبا يسبق ذلك مؤشرات، مثل صعوبات يف تعلم اللغة الشفهية 

وغالبا يكون ذلك متصاحبا مبشاكل نطقية، وينتج ذلك عن صعوبات يف التعامل مع الرموز، حيث إن اللغة هي 
املتفق عليها بني متحدثي هذه اللغة واليت ) من أصوات كالمية وبعد ذلك احلروف اهلجائية(جمموعة من الرموز 

إىل املستقبل، فيحلل هذا املستقبل هذه ) ة أو شعور أو حاجةمعلوم(يستخدمها املتحدث أو الكاتب لنقل رسالة 
مثل (فإذا حدث خلل أو صعوبة يف فهم الرسالة بدون وجود سبب لذلك . الرموز، ويفهم املراد مما مسعه أو قرأه

ما  ، فإن ذلك يتم إرجاعه إىل كونه صعوبة يف تعلم هذه الرموز، وهو)مشاكل مسعية أو اخنفاض يف القدرات الذهنية
  . نطلق عليه صعوبات التعلم

إن الشرط األساسي لتشخيص صعوبة التعلم هو وجود تأخر مالحظ، مثل احلصول على معدل أقل عن املعدل 
فذوي صعوبات (الطبيعي املتوقع مقارنة مبن هم يف سن الطفل، وعدم وجود سبب عضوي أو ذهين هلذا التأخر 

ملا أن الطفلة ال يوجد لديها مشاكل يف القراءة والكتابة، فقد يكون ، وطا)التعلم تكون قدرام الذهنية طبيعية
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وهذا (السبب أا حباجة لتدريب أكثر منكم حىت تصبح قدرا أفضل، ورمبا يعود ذلك إىل مشكلة مدرسية، ورمبا 
أن يكون هذا جزء من الفروق الفردية يف القدرات الشخصية، فقد يكون الشخص أفضل يف ) ما أميل إليه

  . مث إن الدرجة اليت ذكرا ليست سيئة، بل هي يف حدود املمتاز. الرياضيات منه يف القراءة أو العكس

ويعتقد أن ذلك يرجع إىل صعوبات يف عمليات اإلدراك نتيجة خلل بسيط يف أداء الدماغ لوظيفته، أي أن 
احلركية أو الذهنية أو االنفعالية لدى الفرد  الصعوبات يف التعلم ال تعود إىل إعاقة يف القدرة السمعية أو البصرية أو

  .الذي لديه صعوبة يف التعلم، ولكنها تظهر يف صعوبة أداء هذه الوظائف كما هو متوقع

  طريقة تدريس فاعلة: األداء املوهوب 
سـور  مصطلح دخل قاموس التربية اخلاصة من بوابة رعاية املوهوبني ، حيث قُدم بواسطة الربوفي" األداء املوهوب"

ـ  1422و  1415، و قام كلننت  Renzulli & Reis 1985رنزويل يف  ويره وتسـخريه يف البيئـة   بتط
  :و للحصول على األداء املوهوب ، حدد رنزويل العناصر التالية . اخلليجية

و اليت تظهر بشكل جلي على الفرد من .  وهي القدرات الكامنة داخل الفرد : املستوى فوق املتوسط  -1
اته املوضوعية ، كتحصيله العلمي ، أو درجة ذكائه ، حيث امساها رنزويل باملستوى فوق خالل اجناز

، لكنها تتجلى يف مواقف  تلك القدرة الكامنة يف حني خيفق بعض الطالب يف إظهار.  املتوسط العام 
ة من خاصة، كان يتميز الطالب يف مادة واحدة دون بقية املواد ، أو حىت موضوع حمدد يف مادة واحد

املواد املقررة على الطالب هذا يف النواحي العلمية ويف النواحي غري العلمية كان يتميز الطالب يف مادة 
زويل املستوى فوق التربية البدنية كونه العب كرة قدم رغم إخفاقه يف باقي املواد املقررة، و امسها رن

  .افها يف معظم األحيانمن اكتش) املوضوعية خصوصا(املتوسط اخلاص حيث ختفق املقاييس 
وهي مهارات إبداعية يتم تدريسها للطالب مبا يتوافق وجماالت متيزه ، ويكون : املهارات اإلبداعية املناسبة -2

 .حتديد كميتها وكيفيتها باالتفاق بني الطالب و أستاذه املختص 
ات اإلبداع لتنمية حيث يلزم الطالب بتعلم تلك الدروس اليت توفق بني مهار: االلتزام بأداء العمل  -3

 ةاملستوى فوق املتوسط للطالب بطرق متفاوتة ، حىت يشكل لنفسه اخلربة الضرورية و األبعاد الالزم
 .للتميز عن زمالئه يف دائرته 

إن توافرت العناصر الثالث سالفة الذكر ، سيتمكن الطالب بإذنه تعاىل من التعامل مع : األداء املوهوب  -4
و األداء املوهوب .  تغاير ما تعودنا عليه من زمالئه ، بنفس املكان و الزمان التحديات البسيطة بطرق 

مبعىن انه عند تقييم .  نسيب ، و حباجة إىل االستمرارية يف العمل و التشجيع ليتمكن الطالب من التميز 
نة مبن هم الطالب ، يكون التقييم مرتكزا عن مقارنة الطالب أين كان و أين غدا ، و مستوى أدائه مقار

 .يف سنه و مكانه 
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املفهوم ولقد أثبتت التطبيقات العملية هلذا . يعترب هذا املصطلح بديال عن التشتت الكبري يف تعريفات املوهوبني 
جناحه يف رفع دافعية الطالب بشكل عام و طالب صعوبات التعلم بشكل خاص على اكتشاف أنفسهم وتطوير 

  )1997كلننت ، ( قدرام 

  دراسات يف ردهات صعوبات التعلم و املراهقة واإلبداع و التفكري

استراتيجيات املواجهة لدى    (William & McGillicuddy,2000)دراسة وليام ومكيليسودي  -1
املراهقني، فقد تعرب هذه اإلستراتيجية عن تنمية الكفاية، فأشارا إىل أن املراهقني يف مرحلة املراهقة املتأخرة 
يستخدمون استراتيجيات ختطيط حل املشكلة وإعادة التقييم وضبط الذات وحتمل املسئولية وحتقيق الدعم 

  . م على التالؤم وتقليل اآلثار السلبية للضغوطاالجتماعي كل ذلك بكفاية ليساعده

وقد يكون ذلك . فقد حبثت عن تقدير الذات والضبط الوالدي يف اية مرحلة املراهقة) 1991(دراسة سالمة  -2
له عالقة بتكوين الذات وتنمية االستقاللية؛ فأشارت دراسته إىل وجود عالقة طردية مباشرة ودالة بني التقدير الذايت 

ليب للذات عند األبناء وإدراك الضبط من قبل الوالدين، وهذه النتيجة مطلب أساسي للمرحلة املتأخرة ليكون الس
  . الفرد منظما ومتمتعا بالتوجيه الذايت ومعتمدا على نفسه

 المستوى فوق المتوسط

 مھارات إبداعیة مناسبة

 التزام بالعمل
 األداء الموھوب

 مفھوم األداء الموھوب
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بوجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بني تقدير الذات وكل من الوحدة النفسية ) 1993(تبني دراسة عطا حممود  -3
الكتئاب لدى طالب اجلامعة، فهذا يبني أن الفرد يف هذه املرحلة يتعرف إىل إمكانياته وقدراته ويعطي تقديرا وا

  . لنفسه، بناء عليها، فهو يبتعد عن االكتئاب والوحدة النفسية

يف نتيجتها إذ كشفت املقابلة ) 1991(فقد اتفقت مع دراسة سالمة ) 1998) (أبو اخلري(وأما دراسة   -4
كلينيكية واختبار ساكس لتكملة اجلمل عن العالقة بني االضطراب اإلدراكي لصورة األب، واخنفاض تقدير اإل
املشترك كما بينت ازدياد درجات التقدير السليب للذات لدى األبناء بفعل التأثري  لذات لعينة من الطلبة اجلامعيني،ا

  ). الرافض، العدواين(املتسقة، وإدراك صورة األب  املعاقب، املستخدم للضوابط غريلكل من إدراك صورة األب 

يف حبثها عن منط القيادة، إذ   (Harrison,1999)حاجة تنمية التكامل أشارت إليها دراسة هاريسون  -5
كما أن املناقشة . بينت نتائجها أن اجلمع بني املعرفة املعقدة واللطف هلا داللة إحصائية كمتنبئات لنمط القيادة

التفسريات النظرية للعالقة بني منط القيادة واملعرفة املعقدة، باإلضافة إىل مضامني هذه النتائج يف  تركزت على
   .ارتباطها مع خصائص املقياس النفسي والبناء النظري

التفكري االستكشايف، والدافعية : اهتمت مبتغريات القيادة اليت مشلت ) (Holloway,1999دراسة هولوي  -6
نفس، والعالقات الشخصية واالتصال، واختاذ القرار، واخلصائص الفردية، واليت ميكن ربطها حباجات والتعامل مع ال

التكامل وتنمية الكفاية وتكوين الذات وتنمية العالقات الشخصية املتبادلة وتنمية الغرض وتنمية االستقاللية، وقد 
  .تعترب من مكونات القيادة

تراتيجيات لزرع الثقة و رفع الدافعية لدى املعاق خاصة و لدى كافة أوضح عدة اس) 1424( دراسة كلننت  -7
حيث يتمكن الطالب من جتاوز عقبة درجات التحصيل و الذكاء واليت " األداء املوهوب" الطالب عامة لتنمية 

ة، كما تصنف الطالب إىل فئات ، متكنهم من اكتشاف قدرام و تنميتها و توظيفها مبا يتناسب و قدرام الفردي
دالالت عن اهتمامات الفئات اخلاصة يف ممارسة هوايام و تنمية قدرام ) 1427(كان لدراسة كلننت و اخلزامي 

مع ) بصرية ، مسعية ، ذهنية( عرب األنشطة املنهجية و غري املنهجية حيث متت مقارنة مدى استفادة الفئات اخلاصة 
احثان بأمهية إكساب الفئات اخلاصة مهارات التفكري واإلبداع املناسبة و انتهى الب) العزل و الدمج( أسلوب الرعاية 

  .لإلعاقة و احتياجاا

  كادت املقاييس وأده منوذج متميز
األمريكيـة، ومل يلتحـق    أوهايوبوالية  ميالنوولد يف مدينة  أمريكيخمترع ) م1931 – 1847(توماس ألفا أديسون 

بالدراسة الرمسية إال ملدة ثالثة أشهر فقط، فقد وجده ناظر املدرسة طفال بليدا ضعيفا يف التحصيل و التعلم ففصـله  
  . من املدرسة

ختراع  بعد تأسيس مشغله اخلاص حيث أظهرت قدرته املدهشة كمخترع، ومن اختراعاتـه  ظهرت عبقريته يف اال
والفونوغراف أو الفرامافون ولعـل أعظـم    نمسجالت االقتراع والبارق الطابع واهلاتف الناقل الفحمي وامليكرفو

  .ركة الناطقةمن حياته الصور املتحاختراعاته املصباح الكهريب، والكثري وأنتج يف السنوات األخرية 
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عمل خالل احلرب العاملية األوىل لصاحل احلكومة األمريكية، وقد سجل أديسون بامسه أكثر من ألف اختراع وهـو  
  .عدد ال يصدقه العقل 

أن ( م يقول أديسـون  1931سنة  نيوجرسيمات يف ثة أوالد من كل زوجة، تزوج أديسون مرتني ، وكان له ثال
فأصبح وجودي ضـروريا  , أشعرتين أىن أهم شخص يف الوجود, ألا كانت حتترمين وتثق يف, أمي هي اليت صنعتين

 ).من اجلها وعاهدت نفسي أن ال اخذهلا كما مل ختذلين قط 

حماولة هلذا االختـراع العظـيم و مل    900ديسون قبل اختراعه للمصباح الكهربائي قد حاول أكثر من قيل أن أ
و لنا هنا أن نتعلم من هذا املخترع الصرب والثقـة بـالنفس و   .. يسمها حماوالت فاشلة بل أمساها جتارب مل تنجح 

  التفاؤل

  نسائم الفجر
ولقد اقترح كلننت .  الصفية يف  رفع الدافعية و اإلبداع / رسية عن أثر البيئة املد) 2000( حتدث كلننت و فخرو 

  :، بعضا من االستراتيجيات إلحداث مثل هذا التغيري ، نوجز منها  1422، 

إستراتيجية انتشرت مؤخرا يف العديد من املدارس العادية ، حتث الطالب على : إستراتيجية دعين أبدع  -1
حيث يقوم املعلم مبنح . املوضوع الذي حيبه بالطريقة اليت حيبها /  االستجابة بطريقة متميزة حنو املادة

يقوم الطالب بتجميع تلك البطاقات ، ليتمكن من احلصول على اجلُعل املخصص . الطالب بطاقة التميز 
بإمكان اللجنة املنظمة هلذا العمل باملدرسة ، أو معلم غرفة املصادر إن كان  .للتميز يف األداء املدرسي 

عمل مقتصرا على الفئات اخلاصة من الطالب ، عمل اإلحصائيات الالزمة ملتابعة الطالب ، حيث يتم ال
حصر الطالب املكرمني ، و اختاذ السياسات الالزمة حلفز طالب الصعوبات للعمل عن طريق تشجيع 

  .التميز املتخصص 
مبنح الطالب درجة يف سباق حنو إستراتيجية تقوم من خالهلا كل معلم : إستراتيجية الوصول إىل القمة  -2

يف احلفظ ، أو حل الدرس ، أو املشاركة ، أو التعاون ، أو  زقمة اهلرم حني متيزه يف الدرس ، كان يتمي
حيث يتم تكرمي من يصل إىل القمة مهما اختلف عنصر . متابعة الدرس و مالحظة سلوك حمدد وما شابه 

وقت يكون ذو قدرات مرتفعة فيجب تكرميه ، وكذلك  فمثال الذي يصل إىل القمة يف اقصر.  الوقت 
 .من يصل يف وقت متأخر جيب تكرميه أيضا تقديرا للجهد املبذول ، وحثا له ملزيد من اجلهد

ال نقصد هنا تكليف املعلم فوق طاقته، بل حنث على استغالل اإلمكانات املتاحة : طرق التدريس الشيقة  -3
و استضافة ) .أشرطة الفيديو(والبصرية )  أشرطة الكاسيت( التقنية السمعية باملدرسة كاستخدام املعينات 

و .ضيوف من املدرسة و خارجها إللقاء الدروس كزمالء املعلم لتقدمي دروس بدال من معلم الطالب 
تغيري ل) مثل املكتبة و الصالة الرياضية وفناء املدرسة و احلديقة وما شابه(استخدام املواقع املدرسية األخرى 

 .و الزيارات احلقلية املناسبة . بيئة الدراسة ومالئمة الدرس
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  مراعاة احتياجات الطالب

فإننا نقترح على معلم غرفة املصـادر  ) صعوبات+ مراهقة ( نظرا ملا ميتاز به طالب صعوبات التعلم يف هذه املرحلة 
  :أو من يقوم مقامه يف املدرسة ، العمل على 

يف أداء الواجبات ، حبيث ال يتم إرهاق الطالب بالواجبات أو املذاكرة و احلفظ يف املواد بشكل أمهية التنسيق  -1
  .منفصل 

التنسيق مع إدارة املدرسة يف السماح خبروج الطالب و حركتهم بشكل منظم بني الصف الدراسي واملكتبة أو  -2
 .األماكن األخرى عند احلاجة و حتت إشراف املعلم املختص 

 .ري العديد من املطبوعات و املراجع لطالب الفئات اخلاصة أسوة ببقية الطالب توف -3

توفري أساليب التواصل مع املنزل عرب كتابة وطباعة خطة العمل األسبوعية و تقارير العمل و إيصاهلا ألولياء  -4
 .األمور 

 

  :استراتيجيات مقترحة لألداء املوهوب 

حيث يطلب من الطالب اختيار سؤال من بني أسئلة املوضوع : تلفة أكتب سؤال و أجب عليه بطريقة خم -1
بالكتاب املقرر ، أو كتاب سؤاال آخر بشرط أن يكون ذو صلة بالدرس ، حبيث تكون اإلجابة خمتلفة عن إجابات 

  .يعترب الواجب خطأ ) حىت لو كان السؤال خمتلفا(مبعىن أن لو تكررت اإلجابة بني الزمالء . الزمالء 

اإلضافة تكون .  يطلب من الطالب اختيار مقطع من املوضوع املقرر و اإلضافة إليه : أضف إىل احملتوى  -2
 .بأشكال خمتلفة ، قد تكون علمية ، أو صورة ، وما شابه 

أطلب من الطالب إحضار شيء جديد ذو عالقة ذا املوضوع ، قد يكون اسم كتاب ، أو : ما هو اجلديد  -3
اجلديد هنا نسيب ، فقد يكون جديدا للطالب لكنه دون ذلك بالنسبة لك، .  طوعة و ما شابه اختراع ، أو مق

  .فنرجو احلذر من النقد 

  آلية للتنفيذ
  .إقامة دورات تدريبية لبعض املعلمني املعنيني باملرحلة املتوسطة إلكسام مهارات األداء املوهوب  -1
احد فقط يقوم باختياره وتدريبه باملدرسة ، حيث يتعـامالن  يقوم هذا املعلم بإيصال هذه املهارات ملعلم و -2

 .سوية ملدة عامني مع جمموعة طالبية حمددة 
 .بيتم ترشيح هذان املعلمان لدورات متقدمة بنهاية العام الثاين من العمل -3
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يكون التركيز يف املدارس املعنية على نتاج الطالب من فئات صعوبات التعلم ، و يتفاوت النتـاج فقـد    -4
يكون يدويا أو لفظيا أو عمليا وما شابه ، حبيث تكون وفق معادلة جتمع بني احلد األدىن ملتطلبات النجاح 

  .العلمي و التميز يف تنمية القدرات اخلاصة 
  

  توصيات 
أمهية توفري حقائب تدريبية جلميع املعلمني يف املدرسة على استخدام استراتيجيات األداء املوهوب، ليـتم   -1

  .لفائدة مجيع الطالب عامة ، و لطالب صعوبات التعلم خاصة تطبيقها 
توفري املطبوعات و املعينات الضرورية لتثقيف اتمع املدرسي و أولياء أمور الطالب عامة و أولياء أمـور   -2

طالب الصعوبات خاصة ، بقدرة طالب الصعوبات على التميز ، لكن الفرق هنا ، أننا نبحث عن التميز 
  .إعطاء مناذج على ذلك املتخصص ، و 

  
  قائمة املراجع

دراسات ". إدراك صورة األب وتقدير الذات لدى األبناء من الطالب اجلامعيني). "1999(أبو اخلري، حممد سعيد  
  .452-419. ، ص) 3،4( 8. نفسية

. سالة ماجسترير". مدى حتقيق جامعات الضفة الغربية حلاجات الطلبة النفسية االجتماعية"). 1987(البيطار، ليلى
  . نابلس/ جامعة النجاح الوطنية 

ر للطباعة دار الفك: األردن  –، عمان  مفاهيم و تطبيقات: تعليم التفكري  )2002(جروان ، فتحي عبد الرمحن 
  والنشر والتوزيع 

  دار وائل للطباعة والنشر : األردن  –، عمان  مقدمة يف اإلبداع )2002(السرور ، ناديا هايل 

 .دراسات نفسية". تقدير الذات والضبط الوالدي يف اية املراهقة وبداية الرشد). "1991(ممدوحة حممد سالمه، 
   702-679. ، ص) 4(  1

املكتب العريب : ، اإلسكندرية  تأمالت يف ظالل املوقف التربوي املصري) 1999(عصر ، حسين عبد الباري 
  احلديث 

  )1421(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : األردن  –قطامي ، نايفة ، تعليم التفكري للمرحلة األساسية ، عمان 

أساليب " املوهبة بداية اخلري ، البحوث و الدراسات املقدمة يف ندوة  )1415(كلننت ، عبد الرمحن نور الدين 
ص . 1415/ 4/  16 – 14ديب "  اخلليج العريب اكتشاف املوهوبني ورعايتهم يف التعليم األساسي بدول

299 – 307. 
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: ، الرياض  تنمية التفكري املنهجي للمرحلة املتوسط) 2000(فخرو ، عبد الناصر   &كلننت ، عبد الرمحن ؛ 
  . مكتب التربية العريب لدول اخلليج

  دار طويق للنشر و التوزيع  :لرياض ، ا الدليل الشامل: رحلة مع املوهبة  )1422(كلننت ، عبد الرمحن نور الدين 

التواصل مع " ، تقرير حبثي  القي يف ندوة  كيف نزرع املوهبة يف املعاق) 1424(كلننت ، عبد الرمحن نور الدين 
  هـ1424/  2/ 28 – 26جدة "  ذوي االحتياجات اخلاصة بناًء و مناء

مهارات اإلبداع و التفكري يف برامج  )1427(اخلزامي ، أمساء حممد صاحل  &كلننت ، عبد الرمحن نور الدين  
، ورقة  دراسة حصرية آلراء الطالب يف نظامي العزل و الدمج: تعليم الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة 

علمية ألقيت يف  للمؤمتر العلمي اإلقليمي للموهبة ، مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني ، 
  هـ1427شعبان  6 – 2جدة 

دراسات . "تقدير الذات وعالقته بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى طالب اجلامعة "). 1993(حممود، عطا  
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