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 8نشرة معلومات 

 
 مهارات الموهوبين
 

  
 

 الموهبة والتوحد
 

 أحد توّحديّن هم أطفال وبالغون يعانون منمال العباقرةإّن 
قدرات ومهارات ظهرون يُ و) ASD( التوّحدطيف  اتضطرابا
برز تستثنائيّة في مجال واحد أو عدّة مجاالت. يمكن أن ا

الجزئيّة في النواحي أو المجاالت المهارات و/أو  المواهب
القراءة والتهجئة ة الفائقة (المبكرة) على القدرالتالية: الذاكرة، 

 ،الميكانيكيّة وأالفنون، الموسيقى، المهارة المكانيّة  ،والكتابة
 ،الحساسيّة الحسيّة، األداء الرياضيّ  ،حساب التقويم والرياضيات

 ملفتةالحاسوب. يمكن أن تكون هذه المهارات  في مجالقدرة وال
 ً مقارنة مع  بالستثنائيّة اأو  دفي حالة التوحّ  عجزلل للنظر خالفًا

 ً    .السكان عموما
 

في حالة  ةستثنائياالمزايا التي غالبًا ما تكون غير أّن المواهب أو 
ستحواذيّة اتّوّحدين تظهر من خالل سلوكيات مال العباقرةغالبية 

وظيفي وقد يبدو أن لهذه المهارات تطبيق أو مغزى ومتكّررة 
لعب "داستين  )Rain Man(» رجل المطر «. في فيلم محدود

يمتلك  دمصاب بالتوحّ  عبقريشخصيّة ريموند، وهو  هوفمن"
ذاكرة الفتة للنظر باإلضافة إلى مهارات في حساب الرياضيّات 

 ستقالليّة. اولكنّه كان غير قادر على العمل بإنتاجيّة أو ب والتقويم
  

في النصوص توحدّ للمرة األولى الم العبقري مصطلح برز
طفالً يعاني من  1972سنة  Goodmanعندما وصف  ة،النظريّ 

ما يتعلق بوظائفه  في بشكل واضحالتّوّحد أظهر قدرات متناقضة 
أو وظائفها العقليّة. فحّل هذا المصطلح محل مصطلح غير مقبول  

معتوه". ومؤخراً،  تّم تبني مصطلح عبقرّي وهو "في أيامنا هذه 
 هؤالء شارة إلىلإل )Treffert, 1989" ("متالزمة العباقرة

و/أو الّتوّحد  إعاقة ذهنيةالذين يعانون أو ال يعانون من 
مقارنة مع الذين يعانون ويظهرون مهارات ذات مستوى أعلى 

غير  تهم معو/أو التوّحد أو عندما تتم مقارن ذهنيإما من خلل 
 شخص"  وه 1أو العبقري  الموهوب، العبقريالمعوقين. إّن 

تناقض بشكل ية أو ذكاء خارق ومدهش يتمتع بقدرات كبير
، 2أو العبقري ستثنائي، اال العبقريأما "، وواضح مع اإلعاقة

عند شخص حتى  ةباهر تعتبر ألمعيةيتمتع بقدرات أو  وفه"
 (Treffert, 1989, p.xv). "طبيعيّ 

 الموهوبينطبيعة قدرات 

 
 بمعدلعند الذكور مقارنة باإلناث  العبقرية مهاراتتكثر نسبة ال

1:6 )Hill 1978 تّوّحدون بالتالي:مال العباقرة) ويتميز 
 

 استثناءهتماماتهم ونشاطاتهم الخاّصة واالتركيز على  •
 شيء آخر أي

تكون الميل للتصلّب وعدم المرونة والتقيّد بالسياق  •
 صعوبة في تطبيق المهارات في ظروف جديدة  تهنتيج

 
 اً وقاموس قلبالذاكرة الحافظة عن ظهر العبقرية  تشمل مهارات

هيكليةّ مبنية على  لهايحتوي على معرفة منظمة تنظيًما جيدًا 
 ;Sloboda, Hermelin and O’Connor, 1986a ( واعدق

Young & Nettlebeck, 1994( 
 
 

 متالزمة العباقرة؟ هي أسباب ما 
 

 يمكن أن تظهر مهارات العبقرية) أّن Treffert )1989قترح ي
خالل نمّو دماغ الجنين  ةاستثنائي ةبيّ عص ةبنيوي اتنتيجة تكوين
تبقى غير واضحة ومثيرة  الموهبةغير أن أسباب  ،قبل والدته

أفراد العائلة  معرابط وراثّي وجود ل ةمتزايد أدلّةللجدل. هناك 
 .مشابهةهتمامات ومواهب وقدرات ان روالذين يظه

)Hermelin & O’Connor, 1990b; Young & 
Nettlebeck, 1995.( 

 
 ؟  تلك ستثنائيّةاال همبأعمال العباقرةف يقوم كي
 

غياب مع في الطفولة المبكرة  العبقريةغالبًا ما تتطّور المهارات 
ً  ر هذه المهاراتتطوّ قد يكون التعليم. و لتركيز كثافة انتيجة  أيضا

 )Pring, Hermelin, Heavey, 1995(ممارسة. يقترح الو
 يسلوكلنمط اللقابلية للترابط المنطقّي المركزّي واا ضعف أنّ 
 .العبقريةدوًرا في نمو المهارات  في الواقع نيلعباقد متكرر ال
 

والمهارات  العبقريةلتطبيق المهارات  التعليميةاإلستراتيجيّات 
 الجزئيّة
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شكل اللمتالزمة العباقرة ب ةالتربوي في التأثيراتلم يتم البحث 
يركز على ا منهًجا تعليميً  Clark (2001)طّور قد و. الكافي

) يجمع بين إستراتيجيّات العباقرة ات(منهج مهار نقاط القوة
الموهوبين (اإلغناء والتسريع  الطالبفي تعليم  حاليًاتستخدم 

جتماعيّة). اواإلرشاد) وتعليم المتوّحدين (دعم بصرّي وحكايات 
فيّة. وقد يالهدف من هذه الدراسة تطوير المهارات الوظ كانو

والثقة جتماعيّة لسلوك، وفي المهارات االلوحظ تحّسن في ا
تحّسن في  . وقد أفيد أيضاً عناألكاديميّة بالنفس من الناحية

 مهارات التواصل لبعض األشخاص.  
 

  ربويةاإلستراتيجيّات الت
 

 تربوية تدمج بين اإلستراتيجيات التربوية إستراتيجيّات بيوصى 
 .بينوالموهتلك الخاصة بو للمتوّحدين

 التسريع، اإلغناء، اإلرشاد –لموهوبين ا تعليم ) أ(

I. التسريع 

لى مستوى من إ الطالب نقليتضمن التسريع  •
وقد . سنّهاأو  لسنّه أعلى مما هو معتادالنشاط 

 ؛ما يلي عيتتضمن إستراتيجيات التسر
الى صّف  الطالب ترفيع –تسريع في الصّف  •

 أقرانهأعلى من 
التقدّم   - ‘ضغطال’  -تسريع في المضمون  •

محتوى المنهج الدراسّي في  عبرسريع ال
 وقت أقصر بكثير.

 

II.  اإلغناء  
يشير اإلغناء عموًما إلى تجارب في المنهج  •

حّل مكان المنهج التعليمّي تأو  تكّملالتعليمّي 
 (Massé & Gagné, 1983)العادّي 

III. اإلرشاد  

شخص  بينمباشرة يتضمن اإلرشاد عالقة  •
خبير شخًصا وفيرشد شخص حكيم  آخر؛و
 فينشأ عن ذلكصغر سنًا منه معدوم الخبرة؛ أ

تمبل د طويل األمد بين الشخصين. مثالً، تعهّ 
، وهي امرأة تعاني من التوّحد، غراندن

توصلت إلى نجاح أكاديمّي ومهنّي الفتين 
وتعزو نجاحها المهنّي إلى توجيهات العديد 

 ,Grandin(من المرشدين طوال حياتها. 
 & Schopler) مستشهد بها في (1992

Mesibov, 1992 122) صفحة. 
 

 اإلستراتيجيات شملتقد  –التّوّحد في حاالت  التعليم ) ب(
ما  ضطرابات طيّف التّوّحداالخاصة بالموصى بها و

 :يلي

 ,Hodgdon( دعم بصرّي للتواصل/السلوك •
1995(  

 (Gray & Garand, 1993)جتماعيّة احكايات  •
 ,Lansing & Schopler( خطط تعليميّة فرديّة •

1978( 
 ,Dunlap, Koegel & Egel( وظيفية برمجة •

1979( 
 Charlop, Christy(ستحواذات اال االستفادة من •

& Haymes, 1996( 
 

ميّة فرديّة تدمج تطبيق عليخّطة تل مثال في الجدول أدناههناك 
 تربويةستعمال اإلستراتيجيّات الامن خالل  العبقريةالمهارات 

 المذكورة أعاله.
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 المواهب  - ليميّة الفرديّةالخّطة التع

 اإلرشاد التسريع اإلغناء مستوى ومهارة المبدع

 حسابات التقويم

 ) 2(العبقري 

 اّللغة المكتوبة

استعمال مهارات حساب التقويم 
ألحداث با الطالبلتوسيع معرفة 

التاريخ) وزيادة  مثالً العالميّة (
وعيه/وعيها لمفهوم الوقت 
. (الماضي، الحاضر، المستقبل)

يكون/تكون مسؤوالً(ة) عن تقويم ل
 المدرسيّة. اتالنزه

 
 مهارات البحث

تعليم مهارات البحث للحصول على 
 تثير اهتمام الطالب بشدةمعلومات 

 اإلغناء) يحدث عند ما(مثل

 

 الميكانيكيّة

 المكانيّة

 )2(العبقري  

 البناء

مجموعة أكبر  الطالبيُعطى 
البناء  قطعوأكثر تعقيدًا من 

 ةيعاب الهندسلاأل/

) في KLAحقل التعلّم األساسي (
 العلوم

اختيار نشاطات علميّة أعلى مستوى  
 مثالً من منهج العلوم الدراسي 

 الفيزياء األساسيّة، إلخ

 المرشد
 عنمثال على المرشد هو المسؤول 

على  الطالبصيانة المدرسة يعمل مع 
حدة لزيادة المعرفة واالستعمال التطبيقي 

تصليح  مثلالميكانيكيّة،  عداتوالم لألشياء
 الكهربائية التابعة للمدرسة. المعدات

 الفنون/الرسم

 )2(العبقري 

 مواضيع فنيّة

من مجموعة  الطالبيختار 
مواضيع تتعلق بالرسوم/الحرف 

 .عند إنجاز عمله أو خالل الصفّ 

 
 منهج الفّن الدراسي

 الطالبتوسيع نوعية  وصعوبة عمل 
بمواضيع  الفنّي/الرسوم المتعلق

ستحواذية أوالً والتدّرج إلى مواضيع ا
 ستحواذيةاغير 

 
 المرشد

إعطاء دروس خصوصيّة من قبل مرشد 
يتمتع بمهارات فنيّة (كما هو الحال في 
التسريع) على أساس برنامج دراسّي فنّي. 

مجموعة أكثر تنوًعا من ل تعريض الطالب
 المواد/التجارب الفنيّة.

 
 باتريك  حالة

ا!" أو ن تحية أصدقائه وأفراد عائلته ومعلميه بـ "مرحبً بدالً م
 لشخصا ميالديتذّكر باتريك تاريخ  المعتادة "كيف حالكم؟"

رقم و وعنوانه هاتفه برقميختار أيًضا إعالمه  أو قد ،بالتحديد
ألرقام في عمر الثانية. إذا با. بدأ شغف باتريك تهلوحات سيار

ادف أي تاريخ بين سنة يص الذي يوم األسبوع ذكرُطلب منه 
الجواب الدقيق في غضون  إعطاء فإنه يستطيع، 2010و  1900

 إجراء عمليات حسابية دقيقة ذهنيًا من كما يستطيعثوان قليلة. 
في طرح وضرب وقسمة لعدد من خمسة أو ستة أرقام و جمع

في كثير من األحيان يكون أسرع من و ،غضون بضع ثوان
لحاسبة. وبدالً من نطق الكالم ، في معلّمه الذي يستخدم اآللة ا

معظم  يهجئباتريك الكلمات. فهو  يُهجئبعض المناسبات 
)، ويمكنه أيًضا سنّهأكبر من  سنتينبمستوى الكلمات بدقّة (

ة العديد من الكلمات بالالتينيّة واإليطاليّة. يهوى باتريك ئتهج

 من دون مجاب، وهو قادر على استخدام العديد من البريالحواس
كتشف شقيقه اإجراء أي تدريب رسمّي. في سّن السبع سنوات، 

أنّه أزال بعض الملفات، وأخفى البعض اآلخر، من حاسوب 
من عمره عندما شارك  ةالعائلة. وكان باتريك في الرابعة عشر

أنه ب في سّن الرابعةوتّم تّشخيصه  بداعيةفي دراسة المهارات اإل
 النمو .  تأخر فيالو الحادتوّحد اليعاني من 

غير وسلوكه  ،والنمو بسبب تأخره في النطقوفي سّن الرابعة ، 
وضعف تركيزه،  ميله إلى التخريب،، وفرط نشاطه، والطبيعي

على وتأخر في النمو. الباتريك بالتّوّحد و إصابة تّم تشخيص
في المجال  ذهنيةأشار إلى إعاقة  يالرغم من أّن التقييم األول

-Stanfordالحق ال، جاء التقييم اديالع المتوسطمن األعلى 
Binet Revision IV  مستوى العام ألداء الأّن  1996في العام

خالل  ه. تجدر اإلشارة إلى أنالبسيط التأّخر باتريك هو في نطاق
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واضحة وإمكانات  اتالتشخيص األول لوحظ عند باتريك "قدر
 (Canterbury Health Service, 1986) "متباعدة للتعلم

مه بسبب باتريك إلى هذه الدراسة من قبل أسرته ومعلّ  أُحيل
ذاكرة  ال العبقرية. تتضمن قدراته متعدّدة إبداعيةإظهاره قدرات 

(عبقري فرط تعلّم القراءة والتهجئة والكتابة و، )2 (عبقري
I/S( ،و) حساب الرياضيّات و)، 2عبقري حساب التقويم

ما في ذلك القدرة على ب المكانيةالقدرة الميكانيكيّة/و)، 2عبقري (
). I/S عبقري)، والموسيقى (I/S عبقريستعمال الحاسوب (ا

. ‘الطبيعين األفرادستثنائيّة بين باال’وقد تّم تحديد غالبية مهاراته 
م تعلّ ووأفادت عائلته بأنّه طّور اهتماًما مبكًرا باألرقام والكلمات، 

لغاية س لوسّن الرابعة. وباتريك مهو بلوغهببنفسه القراءة 
في  كل يوم، حيث يقضي ساعات طويلة بداعيةهتمامته اإلاب

ما يدّل إلى عدم وجود  مع أّن األسرة أشارتوته. انشاط ممارسة
بين أفراد  أو موهوبين ومتفوقين إبداعيةمهارات على وجود 

شقيقه األكبر هو مدير تنفيذّي ذو مهارات إن آخرين في العائلة، ف
 الحاسوب. قطاععاليّة في 

متأخرة تواصل والمهارات االجتماعيّة عند باتريك ن مهارات الإ
االجتماعية مهاراته وكذلك الحال مع  حاد.بشكل ومضطربة 

تفاعالت  تتجه. وحادبشكل متأخرة ومضطربة وسلوكه، فهي 
ته". ما لم ااالجتماعيّة نحو خدمة  "متطلباته" و"حاجباتريك 

عند حدوث أي فإنه  نوع طعام مفّضل،ا عبقريًا أو عط نشاطً يُ 
فهو يعّض  ؛تغيير في برنامجه أو بيئته، تصيبه نوبات غضب

.  وهو غير قادر على إقامة يأخذ في تخريب األشياءنفسه، أو 
وإقامة  انتظار دورهفاشل في فهو عالقات اجتماعيّة طبيعيّة، 

. يمكن أن يؤدي هوسه اتّصال مالئم بالعين عند التفاعل
ياته. في بعض األحيان، يهرب باتريك من ته إلى تهديد حاهتماماب

طرق مزدحمة  ويدخل إلى  يركض فيالمنزل أو من المدرسة و
تّم تقييمه باستخدام  مالقراءة. عندمواد لمتاجر أو منازل بحثًا عن 

"قائمة السلوك التنموّي"، التي تقيس مدى خطورة االضطرابات 
، ذهنيتأخر  الذين يعانون من الطالبالسلوكيّة والعاطفيّة عند 

 .الحادضطراب باتريك في نطاق اال جاءت درجة

 الخاّص بـ باتريك بداعيةبرنامج المهارة اإل

الفرديّة الخاص  بداعيةاإل على برنامج المهارة هناك مثالٌ 
) فيما 3بـباتريك في جدول "الخّطة التعليميّة الفردية" (صفحة 

األولويات  يمتعل تم تطويريتعلق بقدرته على حساب التقويم. وقد 
ربوية مجموعة من اإلستراتيجيّات الت ذي تضمنواألنشطة ال

الموهبين، بما في ذلك استخدام اإلغناء والتسريع واإلرشاد  لتعليم
كل شخص. وقد  اإلبداعية لدى مهاراتللتسهيل التطبيق العملّي ل

التواصل  تصميم مجموعة متنوعة من أولوياتأيًضا تّم 
ة أو السلوكيّة وأُدرجت في كل برنامج االجتماعيّ  واألولويات

 . لألفراد إبداعيةهتمامات ومهارات اعلى  يرتكز

مجموعة من مهاراته  إظهارفي ختام الدراسة، تابع باتريك 
فرط تعلّم القراءة والتهجئة ، بما في ذلك ذاكرة قوية، بداعيةاإل

وعدد والقدرة الميكانيكيّةّ/المكانيّة والموسيقى والتقويم،  والكتابة
في المنزل، يستخدم اآلن وية. الحسّ و الرقمية من القدرات

مهاراته اإلبداعية على الحاسوب على نحو مالئم ومستقّل. وفي 
المدرسة الخاّصة لذوي اإلعاقة الذهنيّة، كان يستخدم حساب 

 عن تقويم مسؤوالً فكان التقويم وعددًا من المهارات اإلبداعية 
ق األسبوعيّة حة وحسابات التسوّ إدارة الئكان يقوم بالصّف، و

. باإلضافة إلى أنّه  اليومية لصفّه، واالحتفاظ بسجل الئحة الصفّ 
عن طبع النشرة اإلخباريّة الدوريّة المدرسيّة.  مسؤوالً كان 

 . المالَحظوأفادت عائلته بانخفاض كبير في سلوك التّوّحد 

اله هي إّن البرامج واإلستراتيجيّات المختلفة كما هي موجزة أع
 Powell andكما حددها (ستعمال إستراتيجيّات بديلة مثل ال

Jordan (والتي هي ضرورية في  417، صفحة 1992ة نس
 :الذين يعانون من التوّحد الطالبمعظم األحيان لتعليم 

ً ما تعني  تلبية اال" الذين  للطالبستثنائّية حتياجات االغالبا
ات التي هي خارج المرجع يعانون من التوّحد اعتماد اإلستراتيجيّ 

 ."العادي لتقنّيات التدريس

 

 الدكتور ت. ر. كالرك 

 ،قسم التعليم والبحوث مدير،
 )أسبيكت( أستراليا التوّحد، طيف
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