
 

 

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة االساسٌة 

 / الثالثة المرحلة                                  التفوق العقلً المادة /

 سا 2قسم / االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي           المحاظرة / االولى ، الوقت 

 

 :أهم خصائص المتفوقٌن والموهوبٌن

فقد تم استخبلص أهم النتائج لخصائص وسمات وبهدف تسهٌل مهمة القارئ       

الطلبة المتفوقٌن والموهوبٌن من األبحاث والدراسات المتعددة فً هذا المجال, 

بغرض الوصول إلى معرفة شاملة وواضحة لتلك الخصائص والسمات والتً تم 

 :تصنٌفها على النحو التالً

 .الخصائص الجسمٌة .1

 .الخصائص العقلٌة .2

 .ٌةالخصائص الغٌر معرف .3

 :الخصائص الجسمٌة  :أوال  

تعددت الدراسة واألبحاث حول خصائص المتفوقٌن والموهوبٌن الجسمٌة         

م ( على تؤثٌر العوامل الوراثٌة على 9681 ) منذ وقت مبكر. وقد أكد جالتون

مختلف جـوانـب النـمو حـٌث قـام بعـمـل دراسة تتبعٌه لعٌنة مكونه من ألف 

( أسرة و أظهرت النتائج أن هناك تشابها  ملحوظا   300شخص تنتمً إلى ) 

لهإالء األفراد فً النواحً الجسمٌة والعقلٌة للعائبلت واألسر التً ٌنتمون إلٌها 

 .خبلل األجٌال المتعاقبة

م, 9191م ( وترمان و اودٌن ) 9191 ) وأوضحت دراسة كل من تٌرمان      

ابها  للخصائص الجسمٌة تش (م 9198م، 9193م ( و هولنجوورث ) 9111

للمتفوقٌن والموهوبٌن. وأكدت تلك الدراسات أن مستوى النمو الجسدي والصحً 

 .والرٌاضً للمتفوقٌن والموهوبٌن ٌفوق أقرانهم من العادٌٌن فً مستوى الذكاء

فالطفل المتفوق أو الموهوب ٌتمٌز فً مرحلة الطفولة المبكرة بالمشً المبكر, أي 

لً ثبلثة أشهر ونصف. والنطق بكلمات ومفردات فً عمر أصغر قبل العادٌٌن بحوا

من أقرانه, ولدٌه قدرة على مسك األشٌاء بإتقان كالتعامل مع األدوات الدقٌقة 

وٌكون فً عمر السنتٌن تقرٌبا وتظهر لدٌه قدرة حركٌة عالٌة مثل الحركة 



شاط ٌستمر الركض. كما أنه ٌتمتع بقسط وافر من الحٌوٌة والن ,السرٌعة, القفز

م (, ودراسة هولنجوورث ) 9131لفترات طوٌلة. و أظهرت دراسة تٌرمان ) 

م (. أن األطفال ذوي التفوق والموهبة 9191تٌرمان وأودٌن,  ) (م 9199

 :ٌتمٌزون باآلتً من الناحٌة الجسمٌة

 .أكثر وزنا  عند الوالدة .1

 .ظهور األسنان لدٌهم فً وقت مبكر .2

 .النطق والكبلم فً أعمار مبكرةتفوقهم على أقرانهم فً  .3

 .تفوقهم على أقرانهم فً المشً المبكر .4

 .زٌادة فً الطول وقوة البنٌة فً مرحلة الطفولة .5

 .ٌصلون إلى مرحلة البلوغ فً عمر أصغر من العادٌٌن .6

 .مستوى عالً من اللٌاقة والقوة البدنٌة .7

 .ٌتمٌزون بقسط وافر من الحٌوٌة والنشاط خبلل مراحل نموهم .8

ة الجٌدة والطاقة العالٌة لممارسة األلعاب الرٌاضٌة واألعمال الصح .9

 .الٌدوٌة

ندرة األمراض لدٌهم وتقل بٌنهم األمراض المعدٌة والضعف العام  90

 .واإلصابات وسوء التغذٌة

 .تقل بٌنهم العٌوب الحسٌة واألمراض العصابٌة مقارنة باألطفال العادٌٌن -99

لدٌهم مقارنة بالعادٌٌن وتستمر معهم إلى فترة النوم واالسترخاء تطول -99

 .مراحل الرشد

قد تظهر زٌادة فً الوزن لدى البعض من الموهوبٌن أو المتفوقٌن وذلك -93

فتظهر لدٌهم  ,نتٌجة لبلنهماك فً العمل الفكري واالبتعاد عن األنشطة الرٌاضٌة

 .العادٌٌن زٌادة فً الوزن تتراوح بٌن اثنٌن إلى ثبلثة كٌلوجرامات عن أقرانهم

 .الخلو من عٌوب النطق والكبلم, وٌظهر لدٌهم تقدم فً نمو العظام-99

 .طول ووزن أكبر خبلل فترة المراهقة وقدرة حركٌة عالٌة السرعة-91

 .ٌتمٌزون بتنفس سلٌم ونادرا  ما تظهر لدٌهم حالة صداع-98

م (, أن هإالء األطفال المتفوقٌن 9138ولقد أكدت هولنجوورث )       

والموهوبٌن على الرغـم من زٌادة الـوزن لـدٌهم إال أنهم ٌتمٌزون بخـفة إدارة 



أكثر من زمبلئهم األقل ذكاء  منهم ولكن عموما  إن هإالء  األعمال وحركة

المتفوقٌن والموهوبٌن ٌتمٌزون بالبنٌة الجسمٌة المتناسقة والوضع الصحً 

 .المتوازن

الجسمانً والصحً للمتـفـوقٌن عقـلٌا   وكما أشارت الدراسات أن التكوٌن      

أفـضل مـن التكـوٌن الجـسـمانً والصحً للعـادٌٌن من حٌث الطول والوزن 

والخلو من األمراض واإلعاقات والقصور الحسً. وال ٌعنً أن األطفال أو 

فإن أصحاب اإلعاقات  ,األشخاص من ذوي اإلعاقات ال ٌتمٌزون بالذكاء والموهبة

ة لدٌهم مواهب أٌضا  فعلى سبٌل المثال المفكرة والكاتبة هٌلٌن الحسٌة والحركٌ

كٌلر على الرغم من أنها صماء وعمٌاء ولدٌها شلل إال أنها اشتهرت من خبلل 

أفكارها وكـتاباتها بمساعدة المربٌة المرافقة لها. وكذلك فرانكلٌن روزفلت الرئٌس 

لم ٌمنعه ذلك من القٌام  األمرٌكً األسبق فقد كان مصابا  بشلل األطفال ولكن

بؤعباء الرئاسة األمرٌكٌة. ولهذا ٌجب التنوٌه هنا على أن التفوق العقلً 

والصحة العامة قد ال ٌنطبق على كل طفل  المصاحب للبنٌة الجسمٌة السلٌمة

م (, عدم وجود 9189متفوق أو موهوب, و أظهرت دراسة الٌكوك وكاٌلور ) 

للنواحً الجسمٌة للمتفوقٌن وغٌر المتفوقٌن فروق جوهرٌة ذات داللة إحصائٌة 

وقد أرجع بعض العلماء تلك الفروق التً تتضح بٌن  .من الجنسٌن الذكور واإلناث

التفوق العقلً والسبلمة الجسدٌة والصحٌة إلى العوامل المحٌطة بالفرد 

  .كاالقتصادٌة واالجتماعٌة لؤلسرة التً نشؤ فٌها الفرد

 :الخصائص العقلٌة :ثانٌا  

 :النمو العقلً .1

إن النمو العقلً للمتفوقٌن والموهوبٌن الصفة الهامة السائدة و األساسٌة       

التً من خبللها ٌتم التعرف علٌهم, والذكاء كما ذكرنا فً الفصل الثانً هو نتٌجة 

العملٌات العقلٌة  للتفاعل بٌن العوامل الوراثٌة والبٌئة. وإن الشكل األساسً لتنظٌم

فإن دماغه ٌحتوي على عدد من الخبلٌا  ,الوالدة, فعند والدة الطفل ٌتكون منذ

بلٌون خلٌة دماغٌة، وخبلل مراحل النمو فإن  ( 900 ) ( إلى 900تتراوح بٌن ) 

تلك الخبلٌا تتطور وتنمو وتصبح أكثر تمٌزا  وتفردا , وٌإكد العلماء أنه بقدر 

تمٌز الفرد بقدرة ذهنٌة  استخدام تلك الخبلٌا ووضعها موضع التطبٌق بقدر ما

% ( فقط من القدرة للخبلٌا الدماغٌة المتعددة 1متفردة, ولكن لؤلسف إن ) 

ولهذا فإن القدرة الذهنٌة  .الموجودة لدٌنا ٌتم استخدامها فً مختلف مناشط الحٌاة

لتعتبر من أهم الخصائص التً ٌنبـغً رعاٌتها واالهتمام بها والنـظر إلٌـها فـً 

إن ما ٌمٌز الطفل المتفوق أو  .ٌط للبرامج واألسالٌب التعلٌمٌةعملٌة التخط

حٌث ٌبدو أسرع فً  .الموهوب هو المستوى العالً للقدرة العقلٌة وتعدد المواهب



( مقارنة بالنمو العقلً للطفل  9.3نموه العقلً من األطفال العادٌٌن بمعدل ) 

فوق والموهوب ٌتعدى وهو الواحد الصحٌح, فالنمو العقلً للطفل المت العادي

وٌفوق عمره الزمنً, بٌنما العمر العقلً للطفل العادي ٌساوي فً نموه عمره 

(  930وهناك اتفاق أن )  .الزمنً, هذا ٌتمثل فً نسبة الذكاء للمتفوقٌن عقلٌا  

درجة ذكاء، بانحرافٌن معٌارٌٌن فوق المتوسط هو الحد المناسب لتحدٌد بداٌة 

د الفاصل بٌن المتفوقٌن عقلٌا  وبٌن الشخص العادي على التفوق العقلً, وهو الح

أن  ,( Silverman, 9111 ) كما أكد سٌلفرمان .إحدى االختبارات اللفظٌة الفردٌة

التطـور العقـلً للمـوهـوب ٌتجـاوز عـمـره الزمـنـً والنضج الجسدي, وذكر 

زون بقدر عال  أن األطفال المتفوقٌن والموهوبٌن ٌتمٌ ( Piaget, 9116 ) بٌاجٌه

و متسارع من النمو العقلً مما ٌنعكس على زٌادة نسبة الذكاء لدٌهم, فهم 

ٌظهرون قدر من التفكٌر المجرد وٌتزاٌد وٌتعقد بوجود مفاهٌم متعددة مما ٌإدي 

 ,Benbow ) إلى تنوع العملٌة الذهنٌة فً حل المشكبلت والتفكٌر المعقد

9111,9116 & Minor ).متفوقٌن والموهوبٌن من الصغار كما أن هإالء ال

غالبا  ما ٌظهر تفوقهم فً معظم المواد الدراسٌة فتفوقهم ال ٌقتصر على مادة 

وقد أكد تٌرمان  .محددة ولكن التفوق لدٌهم فً مختلف المواد الدراسٌة

م ( من خبلل دراستهم لعٌنة من المتفوقٌن والموهوبٌن 9191)             واودٌن 

لموهوبٌن قد ٌستمر لمراحل متقدمة وقد ٌحتفظون بتفوقهم أن تفوق هإالء ا

لسنوات طوٌلة حٌث أنهم التحقوا بالدراسة الجامعٌة وتفوقوا فٌها, وأكدت 

الدراسة أن هإالء المتفوقٌن والموهوبٌن قد ٌظهر البعض منهم تفوقا  فً المواد 

تمد على والموضوعات التً تتطلب تفكٌرا  مجردا  أكثر من الموضوعات التً تع

النواحً العملٌة ولهذا قد تختلف درجة إجادتهم من مادة ألخرى مما ٌنعكس على 

تحصٌلهم الدراسً وقد ٌظهر البعض منهم تفوقا  فً الحساب واللغة أكثر من 

  .المواد األخرى

 :القدرة على فهم واكتساب اللغة .2

تعتبر من إن الطفل المتفوق والموهوب ٌتمٌز بتعلم اللغة وفهمها, حٌث       

الخصائص الدالة على التفوق والموهبة فً وقت مبكر من عمر الطفل ومن 

 ,الخصائص األولوٌة فً الظهور والتً تتضح فً النمو السرٌع فً اكتساب اللغة

فٌظهر لدٌهم التعبٌر اللفظً لتفسٌر ما ٌدور حولهم, فتصبح لدٌهم من الكلمات 

الذهنٌة المجردة وتكوٌن مفاهٌم  والمفردات مما ٌساعدهم على إجراء العملٌات

أخرى معقدة, ومعالجة الموضوعات وحل المشكبلت, وتكوٌن بناء معرفً 

 ٌساعدهم على فهم العبلقات والترابطات للموضوعات المتعددة. وقد أشار جاكسون

( Jackson,9166 ),  ًأن األطفال المتفوقٌن والموهوبٌن ٌبدإون الحدٌث ف

باألطفال العادٌٌن, وٌمكن أن ٌتعلموا اللغة بؤنفسهم  مرحلة عمرٌة مبكرة مقارنة



من خبلل االتصال واالحتكاك بالبٌئة المحٌطة بهم وتتضح مهاراتهم اللغوٌة من 

على تمٌٌز  خبلل االستٌعاب والفهم لمفردات متعددة وضرورٌة, ولدٌهم القدرة

دة مستخدمٌن التً تتسم بالمعانً المعق الفروق الدقٌقة فً اللغة وخاصة المفردات

ولدٌهم القدرة على التحكم وبشكل  ,ألفاظا  وكلمات غٌر متـداولة فً فئتهم العمرٌة

دقٌق فً مفردات اللغة, فهم ٌتمٌزون بنوعٌة األلفاظ التً ٌختارونها 

مما  ,وٌستخدمونها, ومعدل النمو اللغوي لدٌهم أكبر من أقرانهم من العادٌـٌن

والتوسع فً محادثاتهم ومناقشاتهم, ومن خبلل  ٌمكـنهم من التعـبٌر عن أفكـارهم

والبعض من هإالء المتفوقٌن  ,طبلقتهم اللغوٌة, وتظهر قبل التحاقهم بالمدرسة

والموهوبٌن الصغار قد ٌطلبون المساعدة من آبائهم وأمهاتهم لتتبع الكلمات 

لقراءتها فً الصحف والمجبلت التً ٌطلعون علٌها وٌقومون بمحاوالت مبدئٌة 

طرفهم لتهجئة الحروف والكلمات. وبما أن معدل النمو اللغوي لدٌهم أكـبر من  من

أقرانهم العادٌٌن, لذا فهم أقدر على استخـدام الكلمات وتكوٌن الجمـل وتحلٌلها, 

مما ٌدفعهم إلى إنشاء  ,ولدٌهم اهتمام بمعرفة المزٌد من الكلمات وخاصة النادرة

 فهم باستمرار ,تخدامها فً جمع المعلوماتقوائم وتصنٌفات للجمل والكلمات واس

فً حالة تصحٌح للمعلومات والبٌانات التً تعلموها واكتسبوها مما ٌزٌد من 

خصوصٌتهم اللغوٌة وٌجعلهم ٌتمٌزون بطبلقة لغوٌة وفكرٌة تفوق أقرانهم و 

 ,Terman & Odin )                      أظهرت دراسة كل من تٌرمان وأودٌن

( درجة  910( موهوبا  وموهوبة ممن تعدت نسبة ذكائهم ) 69دد ) لع ,( 9191

على مقٌاس ستانفورد بٌنٌه للذكاء أن هإالء المتفوقٌن والموهوبٌن أظهروا تفوقا  

عالٌا  فً األعمار الثالثة والخامسة فً القدرة على القراءة واالستٌعاب لما 

الموهوبٌن لمن ٌصل ذكاإهم ٌقرإون مقارنة باألطفال األقل ذكاء  من المتفوقٌن و

( درجة ومن هم أكبر منهم سنا  من حٌث  910( إلى أقل من ) 930من ) 

م ( أن أحد األطفال 9119 ) وأكدت دراسة تٌرمان ,استخدام الجمل التامة

إلى  المتفوقٌن فً الدراسة لدٌه وصل مستوى أدائه فً االختبارات اللغوٌة

ف بٌنما عمر ذلك الطفل الفعلً هو مستوى طفل عمره الزمنً ست سنوات ونص

المتفوقون والموهوبون من  سنتان وثبلثة أشهر. ونظرا  لما ٌتمٌز به هإالء

مواهب وقدرات هم مولعون وشغوفون بالقراءة إلشباع تلك المتطلبات لقدراتهم 

العقلٌة, فلدٌهم مٌل وحب القراءة وخاصة الكتب لمن هم أكبر منهم سنا  فٌمٌلون 

قراءة فً سن مبكر وقد ٌتعلمونها بؤنفسهم تلقائٌا  من خبلل التهجئة إلى تعلم ال

والتكرار, فٌقرإون بنهم وبشدة فً األعمار المبكرة أكثر من المراحل التالٌة 

وخاصة فترة المراهقة حٌـث تقـل فٌها قراءتهم النشغالهم بالنشاطات وتعدد 

تلفزٌونٌة والترفٌهٌة وسائل الترفٌة والجذب مثل برامج األنشطة الرٌاضٌة وال

م ( أن كمٌة القراءة للطلبة 9119وغٌرها من الوسائل. وٌذكر تٌرمان ) 

المتفوقٌن والموهوبٌن تتضاعف فً األعمار الثامنة والتاسعة عن أقرانهم 



العادٌٌن, ولكن تبدأ بالتناقص فً مرحلة المراهقة ومن ثم تعود فً مرحلة الرشد 

إالء الصغار من المتفوقٌن والموهوبٌن ٌجدون فً أكثر كثافة وعمقا  وانتقاء. وه

القراءة متعة وخبرة تتحدى عقولهم وتشبع رغباتهم للقٌام بمتطلبات العملٌات 

العقلٌة المتنوعة والتً تعـتمد عـلى تلك المعلومات والبٌانات المستقاة من 

مزٌد طبلقتهم اللغوٌة ومعرفة ال فهً تساعـدهم على زٌادة .قراءاتهـم المتـنوعة

من المفردات اللفظٌة كما ٌجعلهم أكثر مقدرة عن التعبٌر عن أنفسهم وعن 

 .األشٌاء من حولهم وإٌجاد العبلقـات بـٌن مخـتلـف المواضـٌع التً تشغل تفكـٌرهم

فالقراءة تساعدهم على الفهم السرٌع وتكوٌن ارتباطات منطقٌة. وهإالء الصغار 

ا ٌقرإون, وٌقرإون بسرعة عالٌة من المتفوقٌن والموهوبٌن ٌستمتعون بم

والذاكرة القوٌة لدٌهم تساعدهم على االحتفاظ بما قرإوه بالقٌام باألعمال الذهنٌة 

الصعبة وقد أشار تٌرمان فً دراسته أن هإالء األطفال من المتفوقٌن والموهوبٌن 

لدٌهم قدرة فائقة فً سرعة القراءة مما ٌساعدهم فً النمو اللغوي وٌكسبهم 

 لغوٌا  نتٌجة لما ٌتمٌزون به من مهارة عالٌة فً القراءة وأن مستواهم محصوال  

فً القراءة ٌفوق أقرانهم بسنتٌن إلى أربع سنوات وهم ٌفضلون قراءة 

 الموضوعات التً تتطلب تفكٌرا  مجردا  ومعقدا  على الموضوعات العملٌة المعتادة

( Terman,9191 ). وقٌن والموهوبٌن كما  فٌصبح لدى هإالء األطفال من المتف

هائبل  من الكلمات المتعددة من خبلل تلك القراءات المتنوعة ومع مرور وتكرار 

القراءة ٌدركون مفاهٌم أكثر تعقٌدا  وأكثر تجرٌدا , فٌمٌلون إلى التحدث بشكل 

  .سرٌع وبشكل مستمر وخٌالهم ٌتصف بالنشاط والحٌوٌة

 :القدرة التذكرٌة .3

المتفوقٌن والموهوبٌن ٌتمٌزون بذاكرة قوٌة وخٌال خصب مما إن األطفال       

ٌوفر لهم وٌساعدهم على إنجاز مختلف العملٌات العقلٌة الصعبة فالذاكرة القوٌة 

لدى المتفوق والموهوب تساعده على طرح األسئلة وفهم العبلقات المتعددة مما 

والتوصل إلى  ٌساهم فً مساعدته على التعلم السرٌع واالستخبلص واالستدالل

النتائج بطرٌقة سرٌعة ومتقنة، وهذا ٌتطلب من المعلم التدخل المدروس وذلك 

لمساعدة المتفوق والموهوب على تحلٌل تلك العملٌة التً قام بها والخطوات التً 

مر بها خبلل مرحلة التفكٌر السرٌع. فقدرته على الفهم واإلدراك السرٌع تستند 

فً حالة دائمة من المعرفة لؤلسباب واألحداث على ذاكرة قوٌة منظمة. فهو 

والمواقف, أفكاره متسلسلة ومنظمة وٌسهل صٌاغتها، ولدى المتفوق والموهوب 

طاقة عالٌة الستقصاء الحقائق من البٌئة المحٌطة وتخزٌنها بشكل منظم ودقٌق، 

لدٌه عدد من الطرق والخطط اإلستراتٌجٌة لمعالجة تلك البٌانات المخزونة فً 

ذاكرة وٌعود ذلك لكٌفٌة الترمٌز للمعلومات وتجهٌزها وتنظٌمها وطرٌقة ال

  .استدعائها سواء من الذاكرة طوٌلة أو قصٌرة المدى



 : القدرة على التفكٌر االستنتاجً .4

أظهرت الدراسات أن للطفل المتفوق والموهوب قدرة على التحلٌل             

رات غٌر اللفظٌة والتوصل من خبللها المنطقً السرٌع والقدرة على التقاط اإلشا

إلى استنتاجات للمعانً والموضوعات التً ٌتم فهمها من خبلل تحلٌلها, وهو ال 

ٌقبل المسلمات المتعارف علٌها، ولكن هو فً حالة دائمة لتحلٌل ما ٌصل إلٌه من 

معلومات وإٌجاد ارتباطات غٌر تقلٌدٌة بٌن عناصر المعرفة, وإٌجاد عبلقة بٌن 

 )                      كار والحقائق التً تبدو غرٌبة وغٌر مترابطةاألف

Terman,9138 ) ( Hollingworth,9199 ).  ولهذا نرى الطفل المتفوق

والموهوب كثٌر األسئلة واالستفسار عن األسباب وراء كل حادثة أو سلوك, 

المعلومات  فقدرته على التفكٌر المنطقً التحلٌلً تدفعه دائما  إلى ربط وتحلٌل

المستقاة من األسئلة المتعددة ومحاولة إٌجاد تفسٌرات للمواضٌع التً ٌسؤل عنها 

  .وأن تكون مقنعة عند إجراء عملٌة التفكٌر التقوٌمً علٌها

  

  

  

 :القدرة على التفكٌر االستداللً .5

وٌتمٌز المتفوق والموهوب بقدرة على االستدالل وفهم وإدراك العبلقات, حٌث       

ٌضع القوانٌن والقواعد والتً تتطلب تفكٌرا  استداللٌا  قائما  على االستنباط 

والقدرة على  ,وصٌاغة المفاهٌم والتجرٌد والربط لمختلف العناصر واألفكار

اكتشاف القاعدة واالستقراء للتكوٌنات واالرتباطات الصعبة والخفٌة وإٌجاد 

ٌة األمر وٌساعده فً ذلك السرعة وتكوٌن عبلقات جدٌدة, قد تبدو متناقضة فً بدا

فً التفكٌر وفهم العبلقات واالرتباطات ولهذا نجد بعض الطلبة من المتفوقٌن 

والموهوبٌن ٌطرحون بعض األسئلة أثناء شرح الدرس, وال ٌتلقون اإلجابة علٌها 

مباشرة من المعلم ولكن بعد المضً فً الدرس واالنتهاء منه ٌستوعب المعلم 

ٌجٌب عنه ولكن ٌكون الجواب على سإاله جاء متؤخرا , ولن سإال الطالب ف

والقائمة على  ٌستفٌد منه الطالب بالشكل المطلوب وذلك ألن العملٌة الذهنٌة

االستدالل التً أراد لها تلك المعلومات قد تبدلت وجاءت عملٌات أخرى متسارعة, 

صٌاغتها  فهو ٌتمٌز بالسرعة فً معالجة المعلومات والتسلسل والتعقٌد فً

  .وتركٌبها

 :القدرة الحسابٌة العددٌة .6

ٌظهر لدى الطفل المتفوق والموهوب وفً سن مبكرة القدرة على التعـامل             

مع األرقـام واألعـداد, فٌبدأ العد  رٌاضٌا  بؤجزاء العشرات, وإجراء العملٌات 



ددٌن وهو تقرٌبا  الحسابٌة مثل الطرح والجمع واستخدام األرقام التً تتكون من ع

,  ,فً عمر السنتٌن فٌظهر لدٌه المٌل إلى األشٌاء التً ٌستخدم فٌها األرقام والعد 

وربط األرقام مع بعضها, واستخدام االستدالل الحسابً. وٌبدأ ٌشكل فً ذهنه 

معلومات ومفاهٌم لؤلعداد واألرقام, وكٌفٌة التعامل معها, وٌكون لدٌه طرق 

ابٌة خاصة به ال ٌعرفها اآلخرون للوصول إلى نتٌجة من إلجراء العملٌات الحس

وقد ٌتوصل إلى اإلجابة السرٌعة  ,عملٌة الجمع أو الطرح وإٌجاد الحلول السرٌعة

والصحٌحة بدون معرفة الطرٌقة التً توصل بها إلى تلك اإلجابة. وقد تحول بعض 

الجانب العقلً  الجوانب من تزامن القدرة الذهنٌة والحركٌة وذلك بسبب تفوق نمو

على النواحً الجسدٌة, فقد ال ٌتمكن من اإلمساك بالقلم وكتابة األرقام بطرٌقة 

سلٌمة فً عمر مبكر لعدم مواكبة النمو الحركً للنمو الذهنً ووجود التفاوت بٌن 

  .التآزر الحركً والبصري

 :القدرة على التفكٌر اإلبداعً .7

وبٌن بالتفكٌر المبدع وإٌجاد االرتباطات ٌتمٌز هإالء المتفوقٌن والموه            

بٌن األفكار واألشٌاء والمواقف بطرٌقة جدٌدة, وطرح العدٌد من االحتماالت 

والنتائج واألفكار ذات الصلة واستخدام البدائل والطرق المختلفة لحل المشكبلت, 

م فهم ٌتمٌزون بطبلقة فً األفكار وتعددها وحل المشكبلت بطرٌقة غٌر مؤلوفة, فه

ٌوجدون أفكارا  واستجابات متعددة وجدٌدة. وتظهر علٌهم القدرة على تقٌٌم ونقد 

تلك األفكار وإٌجاد أوجه القصور والنقص من خبلل استخدام النقد البناء 

  .الموضوعً القائم على التحلٌل لمواجهة المواقف المختلفة

 :الخصائص غٌر المعرفٌة :ثالثا  

ٌر المعرفٌة لٌست ذات طبٌعة معرفٌة ذهنٌة وهً إن السمات أو الخصائص غ      

تشمل كل ماله عبلقة بالجوانب الشخصٌة العاطفٌة واالجتماعٌة واالنفعالٌة وال 

ٌمكننا الفصل بٌن العوامل المعرفٌة العقلٌة واالنفعالٌة أو فصل التفكٌر عن 

وجاء الفصل لهذه المتغٌرات بهدف دراستها  .النواحً العاطفٌة والشخصٌة

تحلٌلها ومعرفة الثغرات التً قد تحدث نتٌجة إغفال إحدى الجوانب من هذه و

المتغٌرات عن الجانب اآلخر. إن تقدم الطفل المتفوق والموهوب فً الجوانب 

العقلٌة والمعرفٌة ال ٌعنً تفوقه فً الجوانب االنفعالٌة واالجتماعٌة، فهما قد ال 

ً مراعاة ذلك عند التعامل مع ٌسٌران فً نموهما جنبا  إلى جنب, مما ٌستدع

هإالء المتفوقٌن والموهوبٌن. ولقد تعددت الدراسات التً تنـاولـت الخـصائـص 

والسـمـات الشخـصٌـة االنفعـالـٌة واالجـتماعٌة للمتفوقٌن والموهوبٌن منها ما 

جاءت نتائجها عن طرٌق أبحاث ودراسات طولٌة تتبعٌه امتدت لعدة سنوات ومنها 

 .نتائجها على دراسات وأبحاث وصفٌةما اعتمدت 



وكما ذكرنا سابقا أن وجود هذه الخصائص االنفعالٌة أو االجتماعٌة ال تإكد       

وجود التفوق والموهبة بشكل قاطع وال ٌعنً عدم وجود هذه الخصائص أو 

السمات عدم وجود التفوق والموهبة, وهذه الخصائص والسمات ما هً إال أحد 

ولقد أكدت األبحاث أن  .أو الموهبة ولٌس مإكدا  حتمٌا لوجودها المإشرات للتفوق

ٌتمٌزون بخصائص وسمات تختلف فً نوعها  هإالء المتفوقٌن والموهوبٌن

 ) ( Terman&Oden,9191 ) وحدتها تبعا  لمستوى الذكاء

Hollingworth,9199 )                    ( Gross,9113 )  وأنه البد من مراعاة

ن الضروري أن تنطبق هذه الخصائص والسمات على كل المتفوقٌن أنه لٌس م

والموهوبٌن فقد تختلف لدٌهم نتٌجة للعوامل الثقافٌة والتربوٌة والتعلٌمٌة التً 

 :ومن أهم الخصائص غٌر المعرفٌة اآلتً .ٌتم تربٌتهم فً محٌطها

 :الثقة بالنفس .1

عال  من االعتزاز بالنفس  إن هإالء المتفوقٌن والموهوبٌن ٌتمٌزون بقدر         

والثقة باألعمال التً ٌقومون بها بدون تردد وٌظهـر ذلـك من خبلل اإلصرار 

والمثابرة عـلى االنتهاء من األعمال بدون أن ٌتعرضوا لئلحباط أو التراجع, فإن 

لدٌهم إرادة قوٌة مع ضبط النفس وهم ٌبادرون باألعمال وبذل الجهد وطرح حلول 

قف والتً ٌعتبرها اآلخرون تدخبل  وٌصفونها بالتحدي من قبل للمشاكل والموا

هإالء المتفوقٌن والموهوبٌن وعدم امتثالهم وخضوعهم لؤلوامر والتعلٌمات, 

ولكن هإالء المتفوقٌن والموهوبٌن ٌصفون سلوكهم أنه ٌبحث عن الموضوعٌة 

حٌات واألمانة والعدل واإلخبلص فً العمل ولٌس انتهاكا  أو تعدٌا  على صبل

إن المستوى العالً بالثقة فً النفس تدفع المتفوق والموهوب إلى  .اآلخرٌن

االستقبلل بؤفكاره ومفاهٌمه وأعماله, وٌشعر أنه من ٌتخذ القرارات وخاصة 

وهذا التحكم الداخلً والثقة فٌما ٌعتقده من  ,( Milgram,9110) المتعلقة بحٌاته

لمطلوب على التجارب التً ٌخوضها أفكار وآراء تدفعه إلى إجراء التعدٌل ا

والمعلومات التً ٌستقٌها من حوله وهو ال ٌنتظر توجٌها  أو تعدٌبل  من أحد من 

حوله, ولكن لدٌه االنضباط والتحكم الداخلً الكبٌر والتعلم من أخطائه واالستفادة 

  .منها فً تجاربه البلحقة

 :الشعور بالمسإولٌة .2

والموهوبون أهل للثقة واالعتماد علٌهم, فتظهر لدٌهم وهإالء المتفوقون          

المقدرة على تحمل المسإولٌة والمخاطر المترتبة علٌها, وتحمل المواقف 

الغامضة, واالستمرار فً المهام الملقاة على عاتقهم واإلصرار على إنهائها وحل 

قدرة على ولدٌهم إرادة قوٌة ال تحبط بسهولة, وٌملكون ال .المشاكل المرتبطة بها

لدى هإالء  .تحمل النقد من اآلخرٌن دون أن ٌشعروا بالغضب أو اإلحباط



المتفوقٌن والموهوبٌن شعور عال  باالنضباط واإلحساس بالمسإولٌة مما ٌنعكس 

على تصرفاتهم والقٌام باألعمال المنوطة بهم دون متابعة أو مراقبة من حولهم 

إولٌة ٌشكل عامبل  هاما  وضرورٌا  من آباء وأمهات ومعلمٌن. إن الشعور بالمس

لتحقٌق النجاحات والتفوق للموهوب فً حٌاته المستقبلٌة. وفً حالة اإلخفاق أو 

عدم تحقٌق النجاح المطلوب فإنه ٌعزو ذلك اإلخفاق إلى العوامل الداخلٌة الخاصة 

به وٌلوم تقصٌره من بذل المجهود المطلوب لتحقٌق النجاح, وال ٌلجؤ إلى لوم 

رٌن من معلمٌن وآباء وأمهات فً حالة إخفاقه أو ٌعزو فشله إلى صعوبة األخ

والتحكم تجاه  المادة العلمٌة. وهذا بالطبع ناتج من شعوره بالمسإولٌة واالنضباط

وهو بعكس الطفل األقل منه ذكاء  وموهبة  فإنه ال  ,ما ٌقوم به من أعمال وإنجازات

 ٌعتمد على االنضباط الداخلً ولكن ٌشعر بالمسإولٌة تجاه إخفاقاته وفشله وال

دائما  هو تابع لؤلوامر والتعلٌمات من قبل المحٌطٌن به فهو ٌعتمد فً انضباطه 

على العـوامل الخارجٌة, وفـً حـالة الفـشل فإنه ٌعـزو ذلـك اإلخفاق والفشل الذي 

حصل له إلى المحٌطٌن به, فهو ال ٌشعر بالمسإولٌة تجاه تصرفاته وتحمل 

  .( Milgram, 9110 )ٌتها مسإول

 :القٌادة .3

نظرا  لما ٌمتلكه المتفوقون والموهوبون من قدرات مثل القدرة على التعبٌر          

وحل المشكبلت ولما ٌتمٌزون به من ثبات انفعالً وثقة عالٌة بالنفس والنظرة 

آراء الثاقبة والبعٌدة لؤلمور والشعور بالمسإولٌة واالستقبللٌة فٌما ٌطرحونه من 

والقدرة على  ,وأفكار, مما ٌـإدي إلى امتبلك القـدرة فً التؤثـٌر عـلى اآلخـرٌن

م (, وتٌرمان وأودٌن 9138وٌذكر كل من تٌرمان )  .إقناعهم وتوجٌههم وقٌادتهم

م (, أن هإالء المتفوقٌن والموهوبٌن ممن تتراوح نسب ذكائهم 9191) 

جة على مقٌاس ستانفورد بٌنٌه ٌمٌلون ( در 910إلى )  ( 990 )               من 

فهإالء  .إلى قٌادة زمبلئهم, وٌعملون بثقة أكبر ومثابرة إلنجاز المهام المتعلقة بهم

المتفوقون والموهوبون هم من أكثر األفراد قدرة على القٌادة, وذلك لما ٌتمـتعـون 

ٌر العبلقات القـدرة على التكٌف االجتماعً وتطو به من صـفات تإهـلهم لذلـك مـثل

مع اآلخرٌن. ومن جهة أخرى لم تتضح هذه الخاصٌة للقٌادة لدى األفراد ممن 

( درجة على مقٌاس الذكاء حٌث تنعدم لدٌهم  910تزٌد نسبة ذكائهم عن ) 

الرغبة فً القٌادة, وٌفضلون العمل االستقبللً واالنعزالً. وتذكر 

, أن انعدام الرغبة فً م (9119م (, وجروس ) 9199)            هولنجوورث 

قٌادة الجماعة لدى مرتفعً الذكاء ٌرجع بشكل كبٌر إلى العوامل واألسالٌب 

التربوٌة والتنشئة االجتماعٌة وطرق التعامل والمواقف السلبٌة المثٌرة لئلحباط 

التً ٌتعرض لها هإالء المتفوقون والموهوبون خبلل مراحل نموهم, وعدم تلقً 

  .شباع حاجاتهم ومقابلة سماتهم وخصائصهم األساسٌةالرعاٌة واالهتمام إل



 :الدافعٌة .4

تعتبر سمة الدافعٌة من أهم الخصائص المرافقة للتفوق والموهبة. ولقد         

أحد المكونات الرئٌسٌة فً تعرٌفه ذو  ( Renzulli,9116 )اعتبرها رنزولً 

اإلصرار والمثابرة الحلقات الثبلثة ) انظر الفصل األول ( فالدافعٌة تتضح فً 

والرغبة فً العمل لتحقٌق اإلنجاز والتفوق فً أحد المجاالت التً تثٌر اهتمام 

 .المتفوق أو الموهوب

فوجود الدافعٌة لدى الفرد ٌدفعه إلى البحث واالستمرار فً اكتساب المعرفة         

ى واإلصرار للوصول إلى مزٌد من اإلنجاز وتحقٌق التفوق سواء كان على مستو

التحصٌل الدراسً فً المواد األكادٌمٌة كلها أو بعضها أو التفـوق فً أحـد 

المـواهب بحٌث ٌتمٌز بها عن أقرانه سواء كانت علمٌة أو أدبٌة أو فنٌة أو حركٌة 

أو الوصول إلى اكتشاف أو اختراع معٌن, بحٌث تكون سمة الدافعٌة والمثابرة 

وأظهرت دراسة تٌرمان وأودٌن ) واالستمرارٌة خلف ذلك اإلنجاز والتفوق. 

م (, أن هناك عبلقة بٌن سمة 9003م (, جانٌٌه ) 9111ورنزولً )  ,(م 9191

الدافعٌة لدى المتفوق والموهوب والتً تظهر من خبلل اإلصرار على العمل 

والمثابرة والرغبة فً االستمرار فً المهمة بدون انقطاع وبٌن تحقٌق اإلنجاز 

سواء كان على المستوى الدراسً أو فً مجال المواهب  والتفوق بكافة أشكاله

مثل كتابة القصة أو الشعر أو رسم لوحة أو الوصول إلى معادلة رٌاضٌة معٌنة أو 

 .التوصل إلى اختراع أو غٌرها من المجاالت

أن سمة الدافعٌة تشكل عامبل  هاما  فً  ,( Gowan,9111 ) وٌإكد جوان        

واإلخفاق فً التحصٌل الدراسً حٌث ٌتطلب سمات  حاالت النجاح أو الفشل

 )          وخصائص كالدافـعـٌة لمرافـقـة التـفـوق واإلنجـاز. وٌإكـد جـاالجـر

Gallagher,9180 ),  أن انخفاض الدافعٌة لدى المتفوقٌن والموهوبٌن ٌعود إلى

 .عٌةالظروف البٌئٌة المحٌطة بهم وفً األسالٌب التربوٌة والتنشئة االجتما

 :االستقرار النفسً .5

إن األشخاص المتفوقٌن والموهوبٌن مثلهم مثل غٌرهم من العادٌٌن ٌوجد           

لدٌهم مشاعر تجعلهم عٌنة غٌر متجانسة فً النواحً االنفعالٌة والنفسٌة, لكن 

معظم الدراسات واألبحاث أكدت أن هإالء المتفوقٌن والموهوبٌن ٌتمتع أغلبهم 

واالطمئنان وهم أكثر ثباتا  من الناحٌة النفسٌة واستقرارا  إذا ما  بالسعادة والرضا

توفرت لهم الظروف البٌئٌة المناسبة ولم ٌكن هناك عوامل خارجٌة تإثر على 

الداخلٌة, كوجود ضغوط أو تطفل خارجً ٌحرمهم من  سبلمتهم النفسٌة

بالنضج  فهإالء المتفوقٌن والموهوبٌن ٌتصفون ,استقرارهم النفسً والعاطفً

االنفعالً وضبط النفس ولدٌهم صحة نفسٌة تفوق أقرانهم العادٌٌن, وهم 



ٌنسجمون مع التغٌرات المحٌطة بهم بسرعة ولدٌهم اتزان انفعالً وهدوء نفسً 

 .ٌدفعهم إلى معالجة المشكبلت بشكل أفضل بدون الشعور باالضطراب أو االرتباك

أن لدى هإالء المتفوقٌن  ,( Terman, 9138 ) و أظهرت دراسة تٌرمان         

واستقرار نفسً, وخلو من األمراض النفسٌة العصابٌة  ,والموهوبٌن ثبات انفعالً

والذهانٌة, ولدٌهم القدرة على ضبط النفس وتوجٌهها. ومن جهة أخرى فإن 

 ,المتفوقٌن والموهوبٌن كغٌرهم من العادٌٌن ال ٌسلمون من االضطرابات االنفعالٌة

فقد ٌتسببون فً إحداث المشكبلت ألنفسهم ولآلخرٌن, وقد تنتاب البعض منهم 

حاالت من الغضب والرفض والعناد, وبعض االضطرابات النفسٌة وعدم االستقرار 

 .والشعور باالضطراب والقلق واالكتئاب مما قد ٌنعكس على قراراتهم وأعمالهم

عاملهم مع هإالء المتفوقٌن ناتجا  من ردود أفعال المجتمع وطرٌقة ت وقد ٌكون

 Hollingowrth, 9199 ) والموهوبٌن وخاصة من ذوي الذكاء العالً

)                 ( Gross, 9119 ).  

 :التكٌف االجتماعً .6

إن ما ٌتمٌز به المتفوقون والموهوبون من مستوى عال  من القدرة الذهنٌة,         

ق االجـتـماعً وتحقٌق التكٌف للفرد. فبناء  ٌكـون عـامبل  هـاما  مساهـما  فً التوافـ

على بعض الدراسات فً هذا المجال فإن المتفوقٌن والموهوبٌن أكثر اندماجا  فً 

الجماعة وانقٌادا  للمعاٌٌر, فتظهر لدٌهم روح الصداقة, والمٌل للتعاون واالنتماء 

 )         والشعور بالمسإولٌة االجتماعٌة. وقد أكدت دراسة كل من تٌرمان 

م (, أن هإالء المتفوقٌن 9160م (, ولندسً )9198وكوكس )  ,( م9119

والموهوبٌن لدٌهم قدر عال  من التوافق والتكٌف االجتماعً, وهم ٌتمتعون بشعبٌة 

بٌن أقرانهم, وانفتاحا  وتقببل  لآلخرٌن, ولطفا  ورغبة فً تقبل آراء ومقترحات 

بسبب قدرتهم على االنسجام مع  اآلخرٌن, فلدٌهم عبلقات اجتماعٌة سلٌمة

أن األطفال المتفوقٌن والموهوبٌن  ,( Cohen, 9119 )اآلخرٌن. وٌإكد كوهٌن 

ٌكونون عادة أقدر على التكٌف مع محٌطهم الخارجً أكثر من العادٌٌن خبلل 

سنوات دراستهم, فلدٌهم كفاءة وقدرة عالٌة فً النواحً االجتماعٌة وهم ٌحتلون 

ٌة مركزٌة لدى أصدقائهم, وهم ٌعٌشون فً أسر أكثر تكٌفا  من مكانة وقٌمة وأهم

 .( Jonkins & Fridman,9119) أسر األطفال العادٌٌن

إن معظم األفراد المتفوقٌن والموهوبٌن هم متوافقٌن ومتكٌفٌن اجتماعٌا           

درجة على  (910)( إلى أقل من 930وخاصة من تراوحت نسبة ذكائهم بٌن )

م، 9191وقد أظهرت دراسة تٌرمان وأودٌن )  .فورد بٌنٌه للذكاءمقٌاس ستان

% ( فقط من مجموع العٌنة الكلٌة أظهرت سوء التكٌف 1أن )  ,(م 9111

والتوافق االجتماعً خبلل مراحل العمر, بٌنما بقٌة العٌنة أظهرت تكٌفا  وتوافقا  



متثال لمعاٌٌرها, الجماعة واال اجتماعٌا , وظهر لدٌهم روح الصداقة واالندماج فً

وحضور االحتفاالت,  ,والشعور بالرضا والمبادرة فً األعمال والعبلقات

 .والمناسبات, ولدٌهم القدرة على كسب األصدقاء وخاصة من هم أكبر سنا  

ٌظهر علٌهم ضعف فً  ومن جهة أخرى قد نجد بعض المتفوقٌن والموهوبٌن      

ط االجتماعٌة والقٌم والمعاٌٌر وال التكٌف االجتماعً, ونجدهم ٌقاومون الضغو

وتقٌد أفكارهم وآراءهم. وقد أشارت  ,ٌرغبون بالقٌود التً قد تحد من حرٌتهم

(  69م ( السابقة الذكر، المقارنة لعدد ) 9191دراسة كل من تٌرمان وأودٌن ) 

وأكثر على مقٌاس  ( 910 )طفبل  موهوبا  ومتفوقا  وصل مستوى ذكائهم إلى 

إلى أقل  (930 ) نٌه بؤطفال أقل ذكاء  ممن تتراوح نسب ذكائهم بٌنستانفورد بٌ

المرتفعً الذكاء حصلوا على درجات متدنٌة فً  ( أن هإالء األطفال 910من ) 

االجتماعً وقد اتسمت نشاطاتهم االجتماعٌة بالندرة مقارنة بمن  مستوى التوافق

. فهإالء الموهوبون ال ٌحبذون تكوٌن عبلق ات وصداقات وثٌقة مع هم أقل ذكاء 

)           اآلخرٌن حتى ال ٌلتزموا بها. وكذلك أظهرت دراسة كل من هولنجوورث 

م ( أن هإالء الموهوبٌن من ٌزٌـد نسـب 9119م (, ودراسة جروس ) 9199

درجـة ٌظهـر لـدٌهم ضعـف فً العـبلقات مع اآلخرٌن  ( 960 )ذكـائهم عـن 

اقات أو عدم وجود عبلقات اجتماعٌة ناجحة وصعوبة فً التكٌف وعدم تكوٌن صد

مع زمـبلئهـم على اإلطـبلق, وهـم أكـثر عـزلـة وأقـل مشاركة وانسحابا , فهم ال 

من  ٌكترثون بالنشاطات االجتماعٌة التً تضع علٌهم القٌود لبللتزام بها. وٌعانون

علٌهم سوء التكٌف وعدم االستقرار, ولدٌهم قسوة شدٌدة فً نقد الذات, وٌظهر 

الغضب والعناد وعدم التخلً عن الرأي بسهولة, ولدٌهم رغبة فً االنعزال وعدم 

تكوٌن صداقات وثٌقة حتى ال ٌشعروا بقٌود الصداقة, وهم ٌبتعدون عن النشاطات 

االجتماعٌة وقد أرجعت هولنجوورث تلك الخصائص والسمات السلبٌة لدى هإالء 

وائٌة واالنسحابٌة وسوء التكٌف إلى المتفوقٌن والموهوبٌن من العزلة واالنط

الظروف المحٌطة بهم. وذكرت أن األسرة والمدرسة والمجتمع لهم مساهمة فً 

هذه الحالة من االضطراب لهإالء الموهوبٌن, وأكدت أن هذه الخصائص والسمات 

نتٌجة الرتفاع  السلبٌة ال تعود إلى عوامل مصاحبة لمتغٌر التفوق والموهبة أو

, ولكن تعود إلى ردود فعل المجتمع بكافة مإسساته ونظمه وأفرداه نسبة الذكاء

وٌشكل السبب الرئٌسً وراء اإلحباطات التً ٌواجهها هإالء المتفوقون 

والموهوبون, ونقص الفرص المتاحة إلشباع حاجاتهم ومٌولهم واهتماماتهم. 

م ( أن استمرار النضج 9119م ( وجروس ) 9199وأكدت هولنجوورث ) 

عالً وحسن التكٌف ٌعتمد بشكل كبٌر على األسالٌب التربوٌة والتنشئة االنف

االجتماعٌة السلٌمة وحسن معاملة المحٌطٌن بالطفل المتفوق و الموهوب من أهل 

ومعلمٌن وزمبلء, باإلضافة إلى حسن اختٌار البرامج والمناهج التً تساعد على 

  .م تلك الخصائص السلبٌةاندماجهم فً المجتمع وتشبع مٌولهم ورغباتهم وتجنبه



 :الحس بالدعابة والنكتة .7

إن اإلحساس بالفكاهة وروح الدعابة هً السمة العفوٌة الطبٌعٌة التً                 

تظهر لدى بعض المتفوقٌن والموهوبٌن وبشكل تلقائً, وهً نتٌجة لقدرتهم 

خبلل حٌاتهم  المتمٌزة ولتفكٌرهم السرٌع ولثقتهم العالٌة بؤنفسهم وتعدد خبراتهم

ولقدرتهم التحلٌلٌة للمعلومات وربطها معا  مما ٌجعلها تؤخذ طابع الغرابة  ,الٌومٌة

فً الصٌاغة والجدة مما ٌثٌر الضحك, فالقدرة العقلٌة المرتفعة للمتفوق 

والموهوب تساعد على إدراك مفارقات الحٌاة المتعددة وإدراك تناقضاتها وعدم 

ب بتلك األفكار والمتناقضات وتحوٌلها إلى انسجامها مما ٌستدعً التبلع

 ,Nilsen ) ( Schoel & Busse, 9119 )        موضوعات للنكتة والدعابة

ولهذا فهم ٌمٌلون إلى المرح والبهجة وروح الدعابة. وهم ٌستخدمون  ,( 9119

النكتة البلذعة لتقلٌل اآلثار السلبٌة للمواقف والخبرات التً تمر بهم وخاصة 

منها وذلك من خبلل الكتابات واستخدام األلفاظ والرسومات اإلبداعٌة  المإلمة

 ,Colvin & Bruing ) ( Torrance, 9163 ) .الساخرة والتعلٌقات المضحكة

9161 ).  

 :الحساسٌة الزائدة .8

أشارت األبحاث أن بعض المتفوقٌن والموهوبٌن قد ٌظهرون حساسٌة               

سواء على المستوى األسري أو المدرسً أو على مفرطة تجاه ما ٌدور حولهم 

المستوى االجتماعً. ونظرا  لحساسٌتهم المفرطة, فإنه ٌمكن استثارتهم بشكل 

 ,( Piechowski, 9111)سرٌع وبسهولة خاصة فً مرحلة الطفولة والمراهقة 

وهم قد ٌشعرون بالتذبذب فً المشاعر فً مواقف عادٌة قد تحصل للطلبة 

لدٌهم حدة فً االنفعال قد ال ٌستوجبها الموقف, وقد ٌحصل  اآلخرٌن, فتظهر

ٌمتلكون  االنسحاب من بعض المواقف خوف التؤثر أو جرح مشاعر اآلخرٌن فهم

حساسٌة مرهفة تجاه مشاعر اآلخرٌن. وقد تطرأ علٌهم مشاعر متناقضة من 

ل م (, أنهم ٌـتـمٌزون بـردود أفـعا9111الحب والكراهٌة. وٌذكر بٌشوسكً ) 

عاطـفٌة ٌغـلب عـلٌها الفـرح والمـرح والحـزن إلى حد كبٌر, وتظهر علٌهم حاالت 

من الخوف والكآبة لحساسٌتهم الزائدة ولوجود معاٌٌر مرجعٌة محددة لتصرفاتهم 

مستقاة من قٌمهم األخبلقٌة. وهم ٌشعرون بتؤنٌب الضمٌر وجلد الذات وتقٌٌمها 

مٌة ولهذا قد نجد بعض منهم ٌمٌلون بقسوة فً بعض المواقف فً حٌاتهم الٌو

 Hollingworth, 9199 ) للوحدة واالنعزال نظرا  لحساسٌتهم المفرطة

)                  ( Gross,9113, 9119 ) ( Moon, 9003 ).  

 :السمو األخبلقً .9



ٌعتبر الرقً األخبلقً والترفع عن صغائر األمور من السمات المرافقة         

لموهبة, فالعبلقة إٌجابٌة بٌنهما, حٌث أكدت األبحاث أن الطلبة للتفوق العقلً وا

األكثر تفوقا  من الناحٌة العلمٌة واألدبٌة ٌبدون أقل تمركزا  حول الذات, وٌتمٌزون 

وٌتمسكون بالمثل العلٌا وتحكٌم الضمٌر ولدٌهم اإلدراك الواعً  ,بؤخبلق عالٌة

م مثل اإلنصاف واألمانة واإلخبلص لمفهوم العدالة وتحكٌم الضمٌر وتعلقهم بمفاهٌ

وعدم الغش, وهم منشغلون بمختلف القضاٌا والمشكبلت  ,واالنتماء والوطنٌة

فلدٌهم اإلحساس المرهف للجمال والكون, ولدٌهم شعور عمٌق بالوجود واالهتمام 

بالقضاٌا االجتماعٌة والقضاٌا المتعلقة بالبٌئة كالتلوث البٌئً ورعاٌة الفقراء 

, فهم ٌطورون منظومة من القٌم والمثل واألخبلق واستٌعابها خبلل والمسنٌن

وبالتالً تكون مرجعٌة ٌقٌمون أنفسهم واآلخرٌن فً ضوئها، بناء  ,مراحل نموهم

تقدما  واضحا  من الناحٌة  على قائمة من الخصائص والسمات. وهم ٌظهرون

طفولة المبكرة األخبلقٌة أكبر من سنهم بؤربع سنوات تقرٌبا , ولدٌهم منذ ال

اإلحساس بمشاعر اآلخرٌن وشعور عمٌق باإلنـصـاف والمـساعـدة وإزالـة الظـلـم 

ولدٌهم قدر عال  من  .لتمـٌـزهم بإحـساس متقـدم للعـدالة والحـٌادٌـة والموضوعٌة

وهم ال ٌمٌلون إلى التباهً بما حققوه من إنجازات  ,التسامح والصبر والتحمل

عملهم أو حٌاتهم, وتظهر لدى هإالء المتفوقٌن  خبلل مراحل دراستهم أو

والموهوبٌن أحبلم الٌقظة, وٌتمٌزون بخٌال واسع ولدٌهم أصدقاء خٌالٌون ٌلعبون 

ونتٌجة لوجود هذه الخصائص والسمات لدى هإالء المتفوقٌن  .معهم وٌحادثونهم

والموهوبٌن ظهر على مستوى األبحاث والدراسات العلمٌة عدة مصطلحات 

  .ٌم مثل الموهبة واألخبلق, والحكم األخبلقً وغٌرها من المفاهٌمومفاه
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ٌمٌل بعض المتفوقون والموهوبون إلى تحقٌق صفة الكمال حٌث ٌضعون           

معاٌٌر عـالٌة لكـل تصرفـاتهم وعـبلقـاتهـم فـلدٌهـم التفكـٌر دائما  بالوصول إلى 

فهم ٌفكرون بطرٌقة الحصول على  ,والموضوعاتمرتبة الكمال واإلتقان لؤلشٌاء 

كل شًء أو ال شًء وٌضعون معاٌٌر عالٌة قد تكون فً بعض األحٌان غٌر قابلة 

للتحقٌق أو الوصول إلٌها أو غٌر معقولة وهم ٌسعون بشكل قهري للوصول إلى 

تحقٌق تلك األهداف المستحٌلة فهم ٌقٌمون ذاتهم على أساس الوصول إلى اإلنجاز 

ونتٌجة لشعور المتفوق والموهوب باالنضباط والتحكم الداخلً فهم  .رتفعالم

ٌشعرون بالمسإولٌة لتحقٌق األهداف ذات المستوى العالً. والشعور باإلحباط 

وقد  ,إذا  هً صفة قد تكون سلبٌة غٌر مرغوب بها .والعجز لعدم تحقٌق الكمالٌة

ًء ما دون الكمالٌة, للمتفوق و الموهوب وخاصة إذا رفض كل ش تكون معٌقة

فً جمٌع المواد, ٌرٌد أن ٌصل فً   فهو ٌرغب فً الحصول على الدرجة الكاملة

 .سلوكٌاته إلى أعلى تقدٌر من المعلمٌن واألهل والزمبلء



فالكمالٌة تمنع المتفوق والموهوب من االقتناع باألعمال التً ٌقوم بؤدائها           

قته فً إعادة الموضوع عدة مرات حتى ألنه ٌرغب فً األفضل فٌقضً معظم و

فإدارته للوقت  ,المعطى, وبالتالً ال ٌستطٌع أن ٌسلم عمبل  مكتمبل   ٌنتهً الوقت

وتنظٌمه ٌإثر علٌه عند تقدٌمه للواجبات المدرسٌة, وفً االختبارات المدرسٌة 

دد فهو ال ٌدٌر الوقت بالشكل المطلوب مما ٌدفعه إلى مغادرة قاعة االختبار وهو ٌر

أن الوقت لم ٌكن كافٌا  وٌطلب مزٌدا  من الوقت على الرغم من أن إجاباته على 

أسئلة االختبار تكون أفضل من غٌره ولكن مطلب الكمالٌة قد ٌعٌق اقتناعه بتلك 

اإلجابة, ولهذا فهو ٌتجنب األعمال والواجبات المعقدة والصعبة لٌس لصعوبتها 

الـٌـة التً تسـتحـوذ علٌه. ومـن عـوامـل ولكن خوفا من عدم الـوصـول إلى الكـم

تطور هذه الصفة لدى المتفوق والموهوب األسالٌب التربوٌة المتعددة فً المـنزل 

وتشجٌع التنافس وزٌادة الحـماس حٌـث ٌغرس اآلباء الكمالٌة منـذ الطفولة 

عند التشجٌع على القراءة والكتابة وإجادتها فً عمر صغٌر والطلب من  ,المبكرة

مما ٌجعل الصغار ٌتسابقون لتحقٌق الكمال فٌعٌشون فً قلق  ,الطفل أن ٌتقنها

وتوتر والشعور بعدم الرضا منذ وقت مبكر من حٌاتهم وٌكونون فً حالة عمل 

مستمر للحصول على الرضا والقبول من اآلخرٌن, وتؤكٌد أهمٌة الحصول على 

ز الكمالٌة من خبلل أعلى الدرجات فً كل الظروف وفً جمٌع األوقات وقد تعز

دفع الوالدٌن لبلبن لٌصبح مثل أبوٌه فً نجاحهما فً مجال معٌن والحصول على 

أعلى الدرجات ال تقل عن مستوى معٌن باإلضافة إلى تؤثٌر المعلمٌن من خبلل 

الضغوطات التً ٌحدثونها على الطالب داخل الفصل الدراسً وشدة التنافس غٌر 

 Parker )ور بالقلق والتوتر. وٌإكد باركر وأدكٌن الصحً مما ٌدفع الطالب للشع

& Adkine,9111 )  ,أن كثٌر من المتفوقٌن والموهوبٌن لدٌهم صفة الكمالٌة

وأن التغذٌة الراجعة المستمرة من المعلمٌن واآلباء أدى إلى زٌادتها وتؤصلها 

ٌن و لدٌهم. فالثناء المتطرف والتشجٌع باتجاه الكمالٌة, وشعور هإالء المتفوق

الموهوبٌن بضغوط شدٌدة للوصول إلى الدرجة التً ٌتوقعها اآلخرون منهم لٌرقى 

أن هناك  ( Rimm,9110 ) وأشارت رٌم .عملهم لمستوى الثناء الذي ٌتلقونه

تؤثٌرات نابعة من األسرة وضغوط لتحقٌق الكمال ومن ثم تتحول تلك الضغوط 

ٌطلق علٌها ضغوط تحقٌق وتكون أشد وطؤة, وهً ما  ,الخارجٌة إلى داخلٌة

أنه ٌجب أن نفرق بٌن القٌام بالعمل أو المهام على  ( Rimm ) الكمال. وذكرت رٌم

أحسن ما ٌمكن وبٌن العمل فوق المستطاع مما ٌإثر على توازن الفرد وأسلوبه 

فً الحٌاة فبل ٌشعر الكمالً بالمتعة للحٌاة أو العبلقات األسرٌة وإنما هو فً عمل 

الكمال الذي ال ٌمكن الوصول إلٌه, مما ٌستدعً التمهل والمصالحة  دائم لتحقٌق

مع الذات, وٌمكن الضحك لعدم تحقٌق الكمال, وأورد هولدت ـ 

م ( أن المتفوقٌن أو الموهوبٌن من ذوي الكمالٌة 9161)                     ألٌوت

ٌهم بعض تظهر علٌهم االستمرارٌة فً العمل لفترات طوٌلة ومتواصلة وتظهر عل



األعراض الجسمٌة مثل التعرق, وسرعة دقات القلب ودائما  فً حالة مقارنة 

إلجاباتهم مع اآلخرٌن المتفوقٌن, وٌحبون القٌام بالعمل بشكل منفرد وال ٌرغبون 

المشاركة لعدم ثقتهم فً أداء اآلخرٌن وال ٌقبلون صداقة من هم أدنى منهم 

م والبرامج المخصصة لؤلطفال دورا  فً وتلعب وسائل اإلعبل .تحصٌبل  وإنجازا  

تعزٌز هذا النوع من السلوك والتؤثر باألفبلم والصور الكرتونٌة والشخصٌات 

التً تشجع هذا النوع من السلوك مما ٌقوي صفة الكمالٌة لدى هإالء  الخٌالٌة

 .النشء من المتفوقٌن و الموهوبٌن

باإلضافة إلى ذلك فقد تتضح صفة الكمالٌة لدى هإالء األطفال من خبلل          

عدم التوازن بٌن جوانب النمو العقلً والجسدي حٌث أن نموه العقلً ٌفوق نموه 

الجسدي, وبالتالً أنامله الصغٌرة ال تستطٌع إتقان ما ٌفكر به وٌرغب الوصول 

التربوٌة والتنشئة االجتماعٌة إلٌه مما ٌسبب إحباطا  وخاصة فً ظل تلك األسالٌب 

والتؤثٌرات اإلعبلمٌة الداعمة لصفة الكمالٌة, مما قد ٌدفع الطفل إلى مزٌد من 

  .المحاوالت غٌر الواقعٌة مما ٌسبب له إرهاقا  جسدٌا  ونفسٌا  

 :المٌول واالهتمامات -99

فهم  ,التٌظهر كثٌر من المتفوقٌن والموهوبٌن مٌوال  واسعة فً عدة مجا            

ٌمٌلون للموضوعات ذات الطابع المجرد والتفكٌر المعقد, فهم ٌمٌلون إلى قراءة 

الكتب والمجبلت ذات المستوى العالً فً مجاالت العلوم واألدب والتراجم والشعر 

والحقائق العلمٌة والكونٌة, وٌظهرون مٌبل  نحو التؤلٌف والتمثٌل وكتابة الشعر 

دٌهم مٌل نحو التفكٌر والبحث فً مجال الفضاء والرسم وتصمٌم المشارٌع ول

ومكونات الطبٌعة, وهم أقل مٌبل  نحو النشاطات االجتماعٌة أو  ,والكون والكواكب

وهم  .العمل بالمواد التً تتطلب األعمال الٌدوٌة أو استخدام النشاطات العملٌة

ً تتطلب تفكٌرا  مٌالون إلى األلعاب المعقدة التً تعتمد على القوانٌن والقواعد والت

وتعتمد على التحلٌل ألجزائها وتركٌبها وٌرغبون أن ٌشاركهم اهتماماتهم واحد أو 

 اثنان من األطفال على األكثر وٌكونون أكبر سنا  منهم

 

 


