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 ملخص
 التعلم  صعوبات ي ذو الموهوبين الطالب اكتشاف في  المدرسي للمرشد  القيادية كفاياتال ءاقصتسا لى إ ة ساالدر  هذه تهدف

 ي تحتو بانةستإ بإعداد الوصفي، المنهج باستخدام ثتانالباح قامت وقد .القبس مدارس حالة العام، التعليم بمراحل كاديميةاأل
 ، المدرسي المرشد رسالة المدرسي،  المرشد  رؤية في لةثممتلاو  العام، يمتعلبال القيادية درسيالم د المرش عمل ياتكفا على

 صعوبات  يذو البالط ورعاية اكتشاف في  المدرسي للمرشد الفعال االتصال مهارات وكفاية ،الفريق بروح العمل وكفاية
 لفا أ  ملاعم ابحس تم  إذ  ،باتهاوث ستبانةاإل صدق  نم تم  وقد .2017 – 2016 دراسي ال العام ل خال وذلك  ،األكاديمية لمالتع

 مرشد  18 عددهم والبالغ ةقصدي كعينة العام التعليم بمراحل مدرسي إرشاد فريق على ستبانةاإل طبقت ذلك وبعد. كرونباخ
 دالة  روقف جودو عن نتائجال أسفرتو. (SPSS) صائيةاإلح الحزمة برنامج خدامستا مت وتحليلها ناتالبيا ولمعالجة. تربوي
 األكاديمية  التعلم صعوبات ذوي الموهوبين الطالب ورعاية اكتشاف في  المدرسي  للمرشد ة ييادلقا اياتفكال في  اإحصائي
 ب،التدري األكاديمي، للمؤهل عزىت حصائياإ دالة فروق وظهرت .المدرسي المرشد نظر وجهة من العام التعليم بمراحل

 الطالب  قدرات وتنمية ورعاية شافكتا يف ديةااإلرش تارختبااال توطين أهمها ،توصياالت بعض الدراسة قدمتو .الخبرةو
 وسمات  خصائص على  التربوي الفريق تدريب في المدرسي المرشد مشاركة كاديمية،األ التعلم صعوبات ذوي الموهوبين

 .نوهوبيللم األطفال برياض دمةمتق إرشادية برامج لىإ الحاجة  مع ةاألكاديمي التعلم صعوبات ذوي الموهوبين لطالبا
 .التعلم صعوبات ذوي الموهوبين؛ المدرسي؛  المرشد القيادية؛ الكفايات :حيةاتفالم تالكلما
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Abstract 
This study aims to investigate the leadership competencies for school counselor to 

discover gifted students with academic learning difficulties in general education (AL - Qabas 
Schools) during the academic year 2016-2017. The researchers used the descriptive method 
that consisted in a questionnaire about the school counselor leadership competencies to 
work in general education, which are: school counselor vision, the mission of the school 
counselor, the compentency of teamwork, and the school counselor effective 
communication competencies with the educational team in discovering and caring gifted 
students with academic learning difficulties. The validity and stability of the questionnaire 
were verified, the Alpha-Kronbach coefficient was calculated. A school counseling team (18 
school counselors) was chosen as an intentional sample. The data was analyzed using the 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The results indicated significant differences 
in leadership competencies for school counselor to discover and care for gifted students 
with academic learning difficulties in general education. There were statistically significant 
differences due to academic qualification, experience and training. The study recommended 
adaptation of counseling psychological test to discover and care for students with academic 
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learning difficulties .The rsearchers suggested that school counselor should participate in 
training educational team in charachteristics and traits of gifted students with learning 
difficulties. They also hihglithed the need for advanced counseling programs for early 
educational intervention for gifted children. 

Keywords: Leadership competencies; Gifted students; School counselor; Learning 
difficulties. 
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 مقدمة
 وضوعم أن يدرك العشرين القرن من الثالث العقد ةيبدا منذ الموهوبين األطفال تعليم  حركة لتطور المتتبع
 باهتمام  تحظى التي موضوعاتلا ئمةاق رأس على يزال وال ناك عقليا نيوهوبالم لألطفال لسلوكيةا الخصائص

 األطفال هؤالء عن الكشف مجال في الرواد وكتابات دراسات تركزت وقد. الموهبة نفس علم  مراجع في كبير
 على التعرف يةأهمـ وتعود. وفهمها استهالدر بها المرتبطة الحاجاتو السلوكية الخصائص تجميع على ورعايتهم 

 :ئيسينر لسببين وحاجاتهم ينبهومولا فالطلأل عرفيةوالم سلوكيةلا الخصائص
 كأحد السلوكية الخصائص قوائم ستخدام ا ضرورة  على الموهوبين األطفال يم تعل مجال في الباحثين اتفاق -1

 .الخاصة التربوية للبرامج يارهمتخاو األطفال هؤالء عن كشفال أو عرفالت عملية في المحكات
 التربوية البرامج نوع وبين عليها، المترتبة والحاجات لمعرفيةاو يةكالسلو ائصالخص بين يةوق ةعالق دووج -2

 عفوالض القوة عناصر نبي مطابقة يوفر الذي ذلك هو الموهوب لخدمة األمثل الوضع أن ذلك. المالئمة واإلرشادية
 تالاجالم في لموهوبا هذا حاجات رباالعتبا يأخذ الذي أو له، المقدم التربوي رنامجالب مكونات وبين لديه،

 .مختلفةلا
 الثروة حجم  معرفة من بدال متقدمة متطورة  أمة بناء ستكمالال" بأنه تؤمن الموهبة خبراء يقدمها التي الرؤية إن
 وبينالموه) يةالعال القدرات ذوي عن اصةخ بصورة والتصنيف الكشف ةعملي خالل من ادتهازي وكيفية فيها العقلية

 أخطوطية بصورة معها التعامل بيج عقلية ترسانة عن البحث ليةمع هي ةيرعالوا الكشف عملية إن(. نيوالمتميز
 ايجادو الخاصة التعليمية الفئات بمنطق تتعلق تربوية عملية كذلك وهي ،(ستراتيجيةا) واستخطاطية( تكتيكية)

 المرتبط  األمة ناءبب عليمالت في وسعالت دبع لكذك وترتبط ،ةائقالف اتهملقدر وفقا العالية القدرات ذوي للطلبة الرعاية
 المقام  في ستثماريةا عملية هي ذلك عن فضال والتجويد والجودة  النوع املع عن البحث ولةامح في الكم  بعامل
 ،فةيخل) ممكن حدد ألقصى تفجيرها أو انشيطهت ولةاومح القومية العقلية الثروة عن( الكشف) بالتنقيب تتعلق األول

2010). 
 تحديد أن في تتجلىو متناقضين، بين تجمع مشكلة تمثل فئة هي ،التعلم عوبةوص ةبهالمو نبي تجمع يتال ةالفئ

 الخاصة، التربيةب نمهتميالو مارسين،والم والباحثين، للخبراء، الصعوبة بالغ التعلم صعوبات ذوي الموهوبين
 الموهبة : حديدتال كحم يهجلو المميزة وكيةالسل صبالخصائ طةبمرتال ألنشطةل المتبادلة االستبعاد يةخاص بسبب
 .الفرد نفس دىل الوقت نفس في الخصائص هذه وجود من الرغم على خرىأ ناحية من التعلم  وصعوبات ناحية من

 والذين ،التعلم  لصعوبات تعرضهم  ىإل تشير دالئل يظهرون لذينا الطلبة وصف مرة لألو التربويون بدأ فعندما
 أن منذ سائدة كانت التي والنغمة. التناقض من نوعا ذلك عتبرواا نيرلكثيا فإن وهبة،الم تعالما أيضا عليهم  بدوت

 ختباراتا في تفعةمر درجات يسجلون الموهوبين الطلبة أن هي طولية، دراسات نتائج Terman تيرمان قدم
 (.2002 الزيات،) المدرسة يف اجيد أداؤهم كونوي لذكاءا

 هذا تفسير ولتاح التي التعلم  لصعوبات النظرية تريفاتعلا من ديالعد عوباتالص لمجا يف العاملون ءبراالخ قدم
 يةمالتعل ةالصعوب وذ الفرد بأن فتراضاال حول التعريفات هذه وتدور(. 1998 والحديدي، الخطيب) المصطلح

 ال  ذلك غم ر كنهول ،ةدجي أسرية ةئوبي مناسبة، تعلم  فرص له وتتوفر ،أعلى أو متوسط ذكاء بمستوى ادةع يتمتع
 المعاقين لألطفال الوطنية ستشاريةاال اللجنة قدمته الذي التعريف علول الدراسية، المهارات اباكتس عستطيي

(NACHC) ( 142-94) م رق لقانون إصدارها خالل من( 1968) كيرك قيادة ب األمريكية التربية دائرة أسستها التي
1975"Education For Handicapped Children"  "أهم  القانون هذا يلخصو. "قيناعالم لألطفال ةبيترال 
 ينص التعريف وهذا ،التعلم صعوبات تفسير لتواح التي التعريفات جميع عليها قوم ت التي واالفتراضات األفكار
 أو بالفهم  اصةخال األساسية النفسية العمليات من كثرأ أو واحدة في اضطرابا تعني المحددة التعلم  ةبوصع أن على
 أو التحدث أو التفكير أو اإلصغاء على مكتملة غير قدرة في تتجسد قد التي ية،شفهال وأ وبةتكالم اللغة تخداماس

 واإلصابات اإلدراكية اقاتكاإلع أخرى حاالت حالمصطل هذا ويشمل رياضية حسابات إنجاز أو الكتابة أو القراءة
 قدو(. 2003 الوقفي،) ةائيمنال ةيالكالم بسةوالح اللغة وصعوبات يففالط الدماغي الوظيفي والقصور الدماغية
 أو العام  للذكاء أعلى حدا ضعت لم حيث التعلم، وصعوبات الموهبة بين الجمع فرصة التعريفات هذه معظم  أتاحت

 .المختلفة المجاالت من أكثر أو ة واحد في ةالخاص القدرات
 Association For Children and Adults) التعلم اتبصعو لذوي والراشدين األطفال رابطة متدقو

with Learning Difficulties) يحدث والذي "والفائق المتوسط الذكاء" عبارة على خاص بشكل احتوى تعريفا 
 ذوي من الموهوبين الطلبة على للتعرف أوسع لبشك الباب فتح الذيو التعلم، صعوبات مع مصاحبة بطريقة
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 على والنفسي التربوي للتعرف المدرسي للمرشد ةيدارشإلا اتالكفاي رفةعم يةمهأ تتجلى ناه منف. لتعلم ا صعوبات
 .األكاديمية التعلم  صعوبات ذوي الموهوبين فئة

 الدراسة مشكلة
 أخرى مشاكل إلى تؤدي قد (Krochak, Alberta, & Ryan, 2007) اإلعاقة تحجب التي الموهبة أن تأكد

 ضياع إلى تؤدي الموهبة تحجب التي عاقةإلا فإن ىأخر ناحية ومن ،ئابتكواال حباطإلاو ةالتخريبي السلوكيات مثل
 ،الفريدة مواهبهم  لتطوير فرصة على الحصول في تأخروا األقل على أو يحصلوا لم الذين تالميذال هؤالءل محتمل
 تعلملا صعوبات يوذ نالموهوبي تالميذال هوية تحديد تاالمج في للبحوث الدعم  من زيدم إجراء يجب لذلك
 خاصة مشكالت مصطلح أي يواجه لم  بأنه( 2013) جروان وصف كما .جديدة  ةاختباري دموا روتطوي مهم،يوتقي

 اصيتينالخ بين يجمعون ذينال ةللطلب وبالنسبة". التعلم  صعوبة" و" الموهبة" مصطلحي مثل بالتعريف
 لم خاصةال تاجحتيااال ذوي لبةالط فيعر يذال التشريع فإن واحد، وقت في علم،الت وصعوبة وهبةالم ستثنائيتين،اال

 ،الطلبة هؤالء بوصف والباحثون التربويون قام وعندما. خاصة بصفة المجموعة هذه وصف إلى يتطرق
 في وضعفا المجاالت أحد في قوة ظهروني الذين الطلبة عن عام  بشكل تحدثوا فريدة، مجموعة يمثلون عتبارهماو

 .واألداء مكاناتاإل نبي انتباي ظهروني ذينال أو (Fall & Nolan, 1993) آخر مجال
 النظامية المدارسب الملتحقين الخاصة حتياجاتاال ذوي الطلبة مع التعامل مجال في المدرسي المرشد تواجه

 تلك عن الناجمة حتياجاتهم ا وتنوع الطلبة، هؤالء فئات تجانس بعدم يتعلق ما مهاهأ من التحديات، من جملة
 والتغلب لمواجهتها الالزمة التدابير إتخاذ من بد ال إذ تجاهلها، يمكن ال تايالتحد هذه مثلو .تهااروتأثي اقاتعاإل

 مستوى على نينجزو كاديميةاأل م التعل صعوبات ذوي نيالموهوب الطالب أن في الدراسة هذه مشكلة تتجلىو. عليها
 وكذلك لديهم، متعللا بصعوبات رفيع عاقنا ميهعل فتضع ءذكاال ساييمق في المرتفعة تهمقدرا من أقل أداء الصف
 .والمرتفعة المعرفية قدراتهم على قناعا صعوباتهم  تضع

 اكتشاف في المدرسي المرشد ياتكفا ما - :التالي الرئيسي السؤال في تتمثل التي الدراسة أسئلة تأتي هنا ومن
 بس؟الق مدارس الةح ،امالع التعليم  راحلمب الموهوبين من األكاديمية لمالتع تصعوبا يذو الطالب

 الدراسة ةئلأس
 من األكاديمية التعلم صعوبات ذوي الطالب ورعاية اكتشاف في المدرسي للمرشد القيادية كفاياتال ما -1

 ؟المدرسي شدالمر نظر وجهة من ،العام التعليم بمراحل الموهوبين
 م لعتال اتصعوب يذو بالطال يةاعور اكتشاف يف المدرسي للمرشد القيادية كفاياتال في الفروق ما -2

 ؟األكاديمي المؤهل ختالفاب العام، التعليم بمراحل موهوبينال من ألكاديميةا
 التعلم  اتصعوب يذو الطالب يةورعا اكتشاف في المدرسي للمرشد القيادية كفاياتال في الفروق ما -3

 يب؟تدرال باختالف رسي،المد المرشد نظر ةهوج من العام  التعليم بمراحل وهوبينالم من األكاديمية
 التعلم  صعوبات ذوى الطالب ورعاية اكتشاف في المدرسي للمرشد القيادية كفاياتال في الفروق ما -3

 الخبرة؟ باختالف لمدرسيا المرشد نظر وجهة من العام  التعليم بمراحل الموهوبين من األكاديمية

 دراسةال ةأهمي
 من األكاديمية التعلم  صعوبات يذو بالالط يةرعاو كتشافا يف سيردمال للمرشد ةيدالقيا كفاياتال معرفة -1

 .العام التعليم بمراحل الموهوبين
 لبمراح الموهوبين من التعلم صعوبات ذوي الطالب اكتشاف في النفسي المرشد وتأهيل تدريب أهمية -2
 .العام  التعليم
 التعلم  تابعوص يذو الطالب ةايورع فتشاكا في المدرسي دللمرش القيادية كفاياتال تحديد في اإلسهام -3

 .العام  التعليم بمراحل الموهوبين من األكاديمية
 ت صعوبا ذوي نالموهوبي بالطالب التكفل في المدرسي المرشد هميةأ إلى العلمي البحث اهتمام  توجيه -4
 .م التعل

 الدراسة أهداف
 من كاديميةاأل لم لتعا صعوبات يذو بالطال ورعاية تشافكا في القيادية المدرسي المرشد اياتفك معرفة -1

 .المدرسي المرشد نظر وجهة من العام، التعليم بمراحل الموهوبين
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 التعلم  صعوبات يذو الطالب ورعاية اكتشاف في المدرسي للمرشد القيادية كفاياتال في الفروق عن الكشف -2
 .لالمؤه ختالفاب العام، التعليم بمراحل موهوبينال من كاديميةاأل

 صعوبات يذو الطالب ورعاية اكتشاف في المدرسي للمرشد القيادية كفاياتلا في روقالف ىعل رفالتع -3
 .لتدريبا باختالف المدرسي المرشد نظر وجهة من العام  التعليم بمراحل الموهوبين من كاديميةاأل التعلم
 لم لتعا تصعوبا يذو لطالبا ةياورع اكتشاف يف المدرسي للمرشد القيادية كفاياتال في الفروق معرفة -4

 .الخبرة  باختالف المدرسي المرشد نظر وجهة من العام  التعليم بمراحل الموهوبين من كاديميةألا

 الدراسة مصطلحات
 على المعلم قدرة  بأنها (133 .ص ،1988) القاضي عرفها: competencies leadership القيادية الكفاية -

 يعمل الذين هؤالء مع يتفق وملموسا واضحا ايملع ارثيتأ يحدث كيل اعياجتم موقف داخل ةنيمع بطريقة السلوك
 عمل وال والرسالة الرؤية منها ،الكفايات بعض بها نقصد الدراسة هذه  في للمصطلح االجرائي التعريفو .معهم 
 م تعلال عوباتص ويذ الموهوبين لطالبا ورعاية كشف يف األثر إلحداث الفعال واالتصال الفريق بروح

 دفعهـم  أجل من وذلك ،والجماعات األفراد سلوك ىعل التأثير خاللها من يتم التي عمليةلا هي" قيادةلاو .ديميةاكاأل
 ."محددة  أهداف لتحقيق جهودهـم  بين والتنسيق منهـم  واضحة برغبة للعمل

 رشادإلبا ومقي لذيا خصشبالTolbert, 1959) ) تولبيرت فهعر : school counselorالمدرسي شدالمر
 العالقة وباستخدام  مهاراته خالل من( المرشد) هو أولهما شخصين بين لوجه هاجو ةخصيش عالقة عتباره اب

 تفهم على يساعده حيث ،األشخاص من عادي عنو وهو( المسترشد) الثاني للشخص تعليميا موقفا يوفر اإلرشادية،
 في المجتمع مصلحة كلكذو هشباعاتإ يحقق بما نياتهاإمك وتنمية تهالكمش حل وعلى والمقبلة، الراهنة هوظروف نفسه

 .المستقبل وفي الحاضر
 تساعد تعليمية عملية وهي اإلرشاد، بعملية يقوم الذي هو أنه في المدرسي للمرشد االجرائي التعريف ويتمثل

 نفسه،ب اتهرقرا تخاذا نم كنميت حتى لشخصيته، المشكلة الكلية الجوانب على ويتعرف نفسه يفهم نأ على الفرد
 من ذلك ويتم. والمهني والتربوي واالجتماعي الشخصي نموه في يسهم مما مجردة، يةعووضبم تهمشكال وحل
 .النفسي المرشد وبين بينه تعاونية عالقة خالل

 Neu نيو فيعر:  (Gifted &Talented with Learning Disabilities)علمالت صعوبات يذو الموهوبون
 بعض في ملحوظا اهتماما أو ذكاء يظهرون الذين األطفال همبأن التعلم  صعوبات ذوي ينبوالموه (2001) نروخآو

 ذوي ياعقل المتفوقين) 2002) الزيات ويعرف. األخرى النواحي في المشكالت لهم يسبب وضعفا المناحي
 يربوالت النظام  في نيتواجدو الذين بةلالط من مهمة مجموعة يمثلون ذينلا الطلبة أولئك بأنهم  التعلمية تالصعوبا

 واتفق التعلم، صعوبات ذوو والموهوبون عقليا المتفوقون فمنهم .الخاصة التربية فئات إحدى ويعدون ،ييمتعلوال
 صخيتش وأساليب خاصة واحتياجات خصائص لها فئة ةميالتعل الصعوبات ذوي الموهوبين أن على الخبراء
 .تفردا أكثر وبرامج

 لمالتع تعوباص ذوي وبينهومال الطالب تاريفوتع مفاهيم
 من يعانيه ما أن إال العادي، كالطفل االبتكار على القدرة  لديه اإلعاقة ذو الطفل أن ىإل) 2005 (زهران رييش
 دراسات معظم بحثت وقد. عليه يؤثر إعاقته تجاه  البيئة فعل رد نتيجة )ماعيجتواال الشخصي( النفسي التوافق سوء
 نادرا  ولكنها النمو، مجاالت على اإلعاقة أثر من تقليللل جامبر عدادإو تهمإعاق على زيكرلتبا عاقاتاإل يذو لاألطفا

 الدراسات من عديدال نتائج تأثبت فقد ذلك من بالرغم و.  (Jay, 1991)األطفال هؤالء مواهب تنمية على ركزت ما
 يهم دل يديماألكا اءداأل تنمية يف ريبك أثر له اتاقعإلا ذوي األفراد لدى واإلبداع هبةالمو بتنمية االهتمام  أن

(Halpin, Halpin, & Torrance, 1973)، باألمن والشعور الذات مفهوم  وتحسين (Knight, 2001; Safan, 
1991; Sharma, 2011)  .ذوي شخاصألا لدى واإلبداع الموهبة تنمية ثرأ أخرى دراسات تائجن أظهرت كما 

 كثرأ بطريقة والعيش اللغوية، ترااهلموا لديهم اصلالتو راتهاوم ةياالجتماع راتهالما تحسين على اإلعاقات
 .واحد آن في انتاجية

 التعلم باتصعو ذوي الموهوبين األطفال أن إلى (McCoach et al., 2001) آخرونو كوتش ماك ويشير
 معين أكاديمي لاجم يف أدائهم توىومس تالقدرا هذه بين واضحا اتناقض يظهرون ولكنهم  .فائقة عقلية دراتق لديهم 
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 أنه من الرغم  على جوهريا منخفضا األكاديمي أداؤهم  فيكون تابي،الك التعبير أو التهجئة، الحساب، ،ةاءلقرا: مثل
 أو التعليمية رصالف في لنقص التناقض هذا يرجع وال الخاصة، العقلية هم قدرات مع متناسبا يكون أن المتوقع من

 .نمعي صحي لضعف
 ابارز ذكاء أو موهبة يمتلكون أطفال بأنهم  التعلم  صعوبات من ونيعان الذين الموهوبين لافطاأل تعريف نمكوي

 انبجو بعض تحقيق من علتج التعلم في صعوبات يواجهون الوقت نفس في لكنهم المرتفع، األداء على نيقادرو
 م عد جةنتي الخاصة، حاجاتهم  يةبوتل الموهوبين لطفاألا هؤالء تحديد يتم  ما نادرا وأ صعبا أمرا األكاديمي التحصيل

 المشكالت على التركيز يتم ما وعادة. حاجاتهم وتلبية عليهم  التعرف في تسهم المدارس في دقيقة برامج وجود
 عنها بالكشف اهتمامهم  مع تتفق ال بطريقة العالجية تراتيجياتواالس البرامج يرطووت التعلم  صعوبات عن الناجمة

 بأنماط متميزة عقلية وأنشطة إبداعية اتردق :الاألطف هؤالء يظهرها تيلا ائصالخص ومن .اخيصهشت أو
 ناتمكاوإ مواهب إلى إضافة .األكاديمي األداء على سلبا تؤثر والتي عليها، المترتبة والمشكالت لديهم الصعوبات

 في ةنوعي وباتعص من يعانون نهم كل .يةلعا أكاديمية أداء مستويات يقتحق من تمكنهم  بارزة، عادية غير ليةعق
 صعوبات ذوي الموهوبين األطفال على وللداللة. صعبة األكاديمي اإلنجاز أو التحصيل مظاهر بعض علتج التعلم،
 الفعلي، صيلوالتح المتوقع التحصيل بين تباين ودووج بارز، ذكاء أو قدرة  وجود على دليل وجود من بد ال التعلم،
 .رقصو أو خلل وجود
 العبادي،( التعلم صعوبات ذوي مجتمع من % 33 عن ملتعال صعوبات ذوي نالموهوبي لاطفألا نسبة تقل وال
 الخدمات وتقديم مالتعل صعوبات ذوي الموهوبين مجتمع نم فقط %0 عن الكشف يتم ما عادة وبالمقابل ،(2006

 .مختلفة يةتدريس وأساليب طرق إلى يحتاجون ون،مكاني بصريون متعلمون غالبا وهم  هم،ل
 أن( 2002) الزيات واعتبر منخفضة، ودافعيته لذاته تقديره  يكون ما لبااغ متعلال صعوبات ذو الموهوب لفوالط

 بارزة عادية غير ليةعق إمكانيات أو اهبمو يملكون الذين الطالب أولئك" هم  التعلم  صعوبات ذوي الموهوبين
 بعض علتج ،مالتعل في ةنوعي عوباتص من يعانون كنهمول ة،يعال أكاديمية أداء مستويات قتحقي من تمكنهم
 هذا تفسير ويمكن". املموس انخفاضا منخفضا فيها وأداؤهم لديهم، صعبة األكاديمي اإلنجاز أو حصيل،الت مظاهر
 بقية  عن متميز أداء أو اديةع غير قدرة  أو استعداد لديه يوجد ذيال هو بأنه الموهوبو الموهبة بتعريف األمر

 االبتكاري والتفكير العقلي التفوق مجاالت في وخاصة عتمجمال اهرديق التي تالمجاال من رأكث أو جالم في قرانهأ
 في ةبصعوب مصحوبة موهبةال وجود مع ولكن. خاصة تعليمية رعاية إلى ويحتاج الخاصة، والقدرات والمهارات

 .خصالش نفس ىدل اإلعاقة زدواجيةال نظرا همعلي التعرف صعوبة تزداد م التعل

 لتعلما تابعوص يذو موهوبينال ىعل لتعرفا ليبأسا
 من مجموعة االعتبار بعين األخذ ينبغي وتشخيصهم التعلم صعوبات ذوي من الموهوبين على للتعرف
 :(2006) قلة وأبو المعطي عبد حددها كما لديهم والضعف القوة بجوانب المتعلقة العمليات

 .ءلذكاا اراتاختب خالل نم للتلميذ العقلي التقييم  -1
 اإلنجاز ملفات - الصعوبة ذات األكاديمية المجاالت في واإلنجاز األداء ياتوتسلم يصيةالتشخ اتاالختبار
 .-األكاديمي

 .االبتكارية ياسق أو األدائي سواء: االبتكاري الجانب تقييم -2
 اصل،التو راما،دال ،موسيقىال ب،األد ،القيادة اإلبداعية، لدافعية،ا التعلم، السلوكية، الخصائص قوائم -3
 .المعرفة حب ،المشكالت لح بيالأس ،لالفضو
 سيالدرا الفصل مالحظات - الوالدين مع المقابالت - القيادة  على التلميذ لقدرات والرفاق المعلمين تقييمات -4

 .رفاقال مع التفاعل -
 .االتجاهات قياس اختبارات -5
 .اهالمحوم ميذالتل أداء بجوان عن المعلمين مالحظات -6
 .اإلدراكية راتدقالو تعملياال اراتاختب -7
 .الحركي البصري التآزر قياس -8
 .الصعوبات تقليل في المستخدمة التعبيرية القدرة تقييم -9
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 نقاط لتحديد الفردية بويةالتر الخطة فريق يجتمع التلميذ عن تالمعلوما وجمع وانبالج كافة تغطية يتم  أن وبعد
 التعليمية  الصعوبات جوانب لتغطية يحتاجها يالت اتدمخلا تحديد ثم ومن تلميذ،لا دىل لضعفا قاطون وةقال

 .عليها والحفاظ لتنميتها المالئمة البرامج وتقديم( الموهبة) القوة جوانب ومراعاة
 إلى تصينمخال اتفتعري معظم أشارت حيث ،بويةترال المراجع من العديد في ذُكر فقد م التعل صعوبات مفهوم  أما
 وتقرير للديسلكسيا، البريطانية الجمعية أشارت وقد .سيدراال تحصيلال أو داءألاو ليةالعق القدرات بين تباين وجود

 والتحصيل الذكائية العقلية القدرات بين تباين وجود ىلإ التعلم  لصعوبات الحديثة التعريفات من وغيرهما ورونوك،
 صعوبات ذوي الموهوبين بالطلا ةبفئ العترافل عيهامصر ىلع ابالب فُتح دقو .بالالط من الفئة لهذه  األكاديمي

 الذي لميذالت" هو تعلم  الصعوبات من يعاني الذي التلميذ أن Warnok  (1978)ورنوك تقرير ذكر اعندم تعلمية
 هاالتجا هذا زعز اكم. Reid, 1994)) "الزمني نهأقرا بعمر مقارنة المتوسطة فوق أو ةمتوسط عقلية قدرات يملك
 القدرة  مستويات من مستوى أي في الديسلكسيا وجود إمكانية" إلى متحدة ال ةلكمملا في سلكسياديال معهد ةرإشا

 ."الذكائية
 أن إلى تحتاج الطالب من الفئة هذه أن ذكر تعريفا علمالت صعوبات ذوي اشدينروال لتالميذا جميعة واقترحت

 بناءو. (Brody & Mills, 1997) "الفئة هذه  ضمن فنتص ىتح مرتفعة وأ طةوستم ذكائية قدرات لديها تتوفر"
 امتالك بإمكانية تتعلق قضايا مناقشة إلى التعلم  وصعوبات الموهبة مفهومي حول نقاشاتهم في الباحثون قفز عليه
 ,Brody & Mills) الباحثين بعض قام  هنا ومن. منها يعاني تعلمية صعوبات وجودو مرتفعة دراتلق يذالتلم

 :كمايلي رئيسية مجموعات ثالث ىإل الطالب من ةالفئ هذه فبتصني (1997

 الخفية التعلم صعوبات ذوي الموهوبين الطالب: األولى المجموعة -
 زتميي أو مالحظة تتم  أن دون فقط هوبونمو طالب أنهم  على م وتصنيفه عنهم  الكشف تم  الذين الطالب تتضمن

 ذوي الموهوبين الطلبة" ب وعةالمجم هذه Baum (1990 ) موب فتصو وقد .هانم ونانعي التي التعلمية صعوباتال
 المدرسي التحصيل ذوي من هي المجموعة هذه أن إلى الباحثين بعض أشار كما. "الخفية التعلمية الصعوبات
 وباتعالص عن تكشف مسحية إجراءات خالل من الطالب هؤالء من الكثير عن فوالكش التعرف ويمكن الضعيف،

 مثل لديهم  الصعوبة مستوى من تزيد عديدة وأسباب عوامل إلى فعيالض تحصيلهم  يرجع وقد .يهم دل يةخفال تعلميةلا
 أن إلى( 1990) بوم وأشارت .الهمواإل واالنفعالية، االجتماعية والمشاكل الدافعية، وقلة بالنفس، الثقة ضعف

 مع ةباكتوال التهجئة في همقدرات قضانتت نيح في ة،فظيالل هاتبقدر المعلمين تبهر أن يمكن الطلبة هؤالء مجموعة"
 المواد صعوبة تزداد حتى مكتشفين غير يبقون الطالب هؤالء أن إلى الباحثين من العديد ويشير .رصوالت هذا

 نمم المدرسة في أقرانهم مع نةمقار واضحا إخفاقهم فيها يظهر التي رجةالد إلى المدرسية عوالمواضي األكاديمية
 ,Baum, 1994; Beckley, 1998; Broody & Mills; 1997; Gunderson) ينالزم رهم مع مثل في هم 

Maesch & Rees, 1987) دوجو مالحظة األهل أو للمعلم يمكن فقط المرحلة هذه وفي ،الحد هذا عندو 
 .(Beckley, 1998) التلميذ منها يعاني تعلمية صعوبات

 الخفية واهبملوا ةظاهرلا التعلم صعوبات يذو الطالب: الثانية عةجموالم
 اعتبار دون التعلم صعوبات ذوي من كتالميذ يصنفون والذين ،الشديدة  التعلمية الصعوبات يوذ بالطال تشمل

 أو يتقنونها ال التي األعمال على بناء الطالب هؤالء يفوتصن م فه يتم  إذ. لديهم عالية عقلية قدرات بتوفر إقرار أو
 هذه تكون أن يمكن أنه التربوي األدب ذكريو .عةالمرتف ومواهبهم همترادق على بناء تصنيفهم من أكثر ايعرفونه ال

 من % 22 بأن Baum (1985) بوم ل دراسة أظهرت فقد. والمعلمون اآلباء يتوقعه مما بكثير أكبر المجموعة
 رادنحاو ربوي،الت ييمالتق ضعف امنه عوامل وتلعب. عالية عقلية قدرات يملكون التعلم صعوبات ذوي البالط
 & Brody)الطالب لهؤالء الذكائية العقلية تار القد من التقليل في هاما دورا التعلم  اتوبعص بسبب الذكاء جاترد

Mills, 1997)  .المجموعة هي الطالب من المجموعة هذه  نأ أظهرت بويةالتر ساتاالدر أن الباحثان ويذكر 
 ذوي من أنهم  على بةطللا تصنيف بأن تقول يوالت ،ضمنةالمت للرسالة نظرا اكلشوالم للمخاطر مواجهة كثراأل

 الصعوبات هذه من التلميذ يعانيه ما على وأخيرا أوال يكون أن يجب التركيز بأن تصورا يطرح التعلم صعوبات
 من يصبح هذه  نةمرلا غير الكشف ألساليب يجةونت. استغاللها أو المرتفعة العقلية دراتهق لتنمية اعتبار أي دون
 .الموهوبين بالطالب خاصة خدمات قيلتل بالطال من المجموعة ههذ ةلإحا بالصع

 الخفية التعلم وصعوبات المواهب ذوي الطالب :الثالثة المجموعة
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 غير الطالب مجموع من األكبر بالمجموعة (Brody & Mills, 1997) تصنيف حسب اعتبارها يمكن
 تحجب التعلم  وصعوبات ةيلعاال تاالقدر أن الباحثان الحظ وقد .خاصة ميةتعلي خدمات نويتلق ال نمم مكتشفينلا

 .تعليمية لةمشك أية من يعاني أو استثنائية بقدرات ميزيت ال عادي طالب وكأنه التلميذ يظهر بحيث االَخر منهما كال
 غير ميذالت وهم تبرعا مينوالمعل ةالمدرس ألن العادية فالص بغرف يلتحقون الطالب هؤالء أن أيضا الحظا وقد
 هذه  أداء أن إلى اإلشارة  وتجدر. التعلم  صعوبات ذوي أو الموهوبين باللطبا خاصة خدمات لتلقي هلينؤم

 لى ع السلبي وتأثيره التعلم  صعوبات عامل لتداخل ةيجنت الذكاء اختبارات في ضعيفا يكون الطالب من المجموعة
 مع مقارنة يةفصال اتالمناقش في المرتفع همئاأد مستوى نبي ما اضحالو التباين يف هذا مالحظة نويمك. األداء هذا

 المرحلتين صفوف في الدراسية المواد صعوبة ازدياد ومع .الخطية األكاديمية االختبارات في المنخفض أدائهم 
 لخال كلي بشكل فهاااكتش يتم ولكن ،وحاضو أكثر الطالب هؤالء لدى التعلم صعوبات تصبح والثانوية، طةتوسالم
 التي التعلمية لصعوباتهم  انتباههم  يلفتون لهم  رفاقا التعلم  وباتعص ذوو يصادف حين خاصة جامعيةلا لمرحلةا ة فتر
 ;Baum, 1994; Baum et al, 1989; Beckley, 1998) المدرسة سنوات خالل قبل من اكتشافها يتم  لم 

Broody & Mills, 1997; Gunderson, Maesch & Rees; 1987; Porter, 1999) .ةسدرا وفى 
 ذكرهما عن غفل أخريْين مجموعتْين وجود تبين (Al-Hroub, 2007, 2010b) نردواأل بريطانيا في أجريت
 .التعلم  اتوبصع ذوي الموهوبين للتالميذ تصنيفه عند التربوي األدب

 الظاهرة التعلم وصعوبات المواهب ذوي الطالب :بعة ارال جموعةالم
 بقوا أنهم  غير لديهم، التعلم  عوباتصو ةوهبالم ثنائية اكتشاف باءآلا أو لمونمعال اعتطسا الذين طالبلا تشمل

 في ختصينوالم المعنيين لبق من إرشادهم إلى توجه وجود لعدم وذلك .األكاديمية احتياجاتهم  تلبية على قادرين غير
 لم نمم درسينملاو المختصين لدى يةلج المعضلة هرظت وهنا .تفوقينوالم ينالموهوب وتربية الخاصة التربية مجال
 شفةمكت كونها من الرغم على الخفية، الموهبة ذوي من الطالب من مجموعات وجود حول كافيال بريتدلا يتلقوا

 .لمينوالمع اآلباء من للعديد وظاهرة 

 ئاخاط تربويا تشخيصا تلقوا الذين الطالب :لخامسةا المجموعة
 أو زائد، نشاط ذوو لافطأ مبأنه فواصني كأن خاطئ لكبش وتشخيصها مراتهدق تقييم تم الذين الطالب في وتتمثل

 األكثر هم بطالال هؤالء أن إلى الحروب ويشير. التوحد أو التعلم، في بطء أو وانفعالية، سلوكية مشاكل من يعانون
 وعةمجملا عن حديثهما معرض في (Brody & Mills, 1997) وميلز برودي أشار كما وليس للمخاطر رضةع

 في السبب (2007) الحروب ويعزو. المكتشفة التعلم  وصعوبات يةفخال بةالموه ذوي الطالب لتشك اكونه ةالثاني
 أو الموهبة مجال في سواء مناسبةال الخدمات تتلقى ال كونها للمخاطر تعرضا األكثر المجموعة هذه  اعتبار

 تعليم لا تجياواستراتي الفردية تعليملا فخطط .نالمعلمي تىوح اءواآلب للتالميذ اكإربا بيسب ما وهو التعلم، صعوبات
 الطالب وحاجات تتنافى بل تتالءم ال خاصة خدمات تقديم ومع التربوية، ومشاكلهم الطالب قدرات باختالف تختلف

 ةموعالمج في للتلميذ نيمك الذي الوقت في ،مضاعفا العالجي الخطأ يكون تعلمهم، صعوبات أو مواهبهم  مجال في
 .التعلم  صعوبات ذوي ةئبف صةالخا التربوية الخدمات نم تفادة ساال الثانية

 أو بركت مجموعة فكل ثابت، وغير متغير السابقة الخمس المجموعات من كل حجم بأن( 2007) الحروب يذكر
 أو ن،االستثناءيْ  ذوي بالطال من ةالفئ هذه حول واآلباء المعلمين لدى والتدريب الوعي درجة حسب تصغر

 المعلمين تدريب إلى إضافة والمعلمين اآلباء بين للقاءاتا ةجرد عرف فإن وعليه .التعلم  تاصعوب ذوي الموهوبين
 وتقديم  عليهم  التعرف عملية في هام أمر لهو ةالعادي المدرسية الصفوف في الطالب هؤالء عن الكشف على

 إخالص عشرية ةدراس هتنوو .(Al-Hroub, 2007) الخاصة اتهمجواحتيا يتناسب بما لهم  الخاصة الخدمات
 مرحلةال في القيادية الشخصية مرتكزات لبناء التربوي للمرشد المستدامة لتنميةا زاتمرتك يةاعلبف( 2011)

 .فعاال المدرسي المرشد تدخل ليكون األساس
 قدرات ميهلد الذين طالبال لئكوأ" بـ (McCoach, Kehle, & Siegle, 2001) وآخرون ماكوش فهم عر ماك
: مثل ن،معي أكاديمي مجال في أدائهم ومستوى القدرات هذه  نيب ضحاوا تناقضا ظهروني كنهم لو ائقة،ف ليةعق

 من الرغم  على جوهريا انخفاضا نخفضام األكاديمي أداؤهم يكون إذ. الكتابي التعبير أو الِهجاء، الحساب، القراءة،
 أو عليميةتلا فرصال في نقصل التناقض هذا يرجع وال. خاصةال ةليلعقا تهم راقد مع متناسبا يكون نأ متوقعال من أنه

 م الفه الشفهي، بيروالتع التهجئة: التالية المجاالت من أكثر أو واحد في التعلم صعوبات وتبدو. "نمعي صحي لضعف  
 وأ الحسابي تداللواالس اءة،للقر األساسية اترالمها ،الرياضية أو الحسابية العمليات الكتابي، التعبير السمعي،



 األكاديمية التعلم صعوبات ذوى الموهوبين الطالب ورعاية اكتشاف يف  يالمدرس لمرشدل قياديةال فاياتكلا

 76 Arab Journal of Psychology /Vol. 4/ No. 2 / (2019)  2 العدد  / 4 المجلد/ النفس لعلم العربية المجلة/  

 ;Brody & Mills, 1997; Landrum, 1994) آخرون احثونبو( 2002) الزيات فتحي فصنوي .يالرياض
Suter & Wolf, 1994) اآلتي النحو على فئات ثالث إلى لمالتع صعوبات ذوي الموهوبين: 

 ارتفاع ببسب هبة؛موال كاتمحل قافو عليهم فعرالت م توي: الدقيقة التعلم صعوبات بعض مع الموهوبون -1
 الفعلي أدائهم بين دالتباع يزيد الزمنية أعمارهم  تزايد مع أنه إال األكاديمي، لهم يحصت وأ اتهمبداعإ أو ذكائهم  ىمستو

 عانوني ولكنهم  رية،والتعبي اللغوية القدرات في فائقا التالميذ بعض أداء يكون قد ذلك، ومثال. منهم المتوقع واألداء
 أن إال المرتفعة، اللفظية بقدراتهم هم لميعم رنظ للتالميذ هؤالء يلفت ما وغالبا. هجيالت أو ابةكتال في اتصعوب من

 انخفاض إلى تحصيلهم  انخفاض رجعي وقد .تماما ذلك تغاير خطهم  ورداءة  والكتابة والقراءة  التهجي على قدرتهم 
 كالكسل مهلدي األخرى السمات عضب وجود انبج إلى جانبهم  من افعيةدال ىمستو وانخفاض لذواتهم، مفهومهم 
 أن  يمكن التي األكاديمية الصعوبات زدادت ولقدراتهم لهم تحديا ثرأك الدراسية اتقررملا انتك وكلما. ونحوه 

 في بةالصعو رظهو ىإل النهاية في يؤدي ما وهو بكثير، العادين أقرانهم  بعد ترتيبال في يأتون علهم يج بما تواجههم،
 .واضح كلبش لمالتع

 وصعوبات الموهبة مظاهر بين واحد آن في يجمعون ينذلا وهم  (:لمطموسةا أو) مقنعةلا العادية غير ثنائيو -2
 تطمس( مثال الحديث في والبراعة التفكيرو العالقات، دراكإ االستدالل،) الموهبة مظاهر: ذلك ومثال التعلم،
 قد  ،صحيح عكسلاو .(السمعي الفهمو ييز،مالت ضعف وأ ءة،القرا عوباتص) هاننواعي تيال الصعوبات مظاهر
 ال فإنهم مث ومن عادية، فصول في ذلك إثر على للتالميذ هؤالء ينتظم  ما وغالبا الموهبة، مظاهر تاعوبالص تطمس
 ال لذينا ألقرانهم  ديمهاقت تم ي التي أو الموهوبين، لألطفال تقديمها يتم التي الخدمات تلك نم االستفادة عونيستطي
 من  أكثر التعلم  صعوبات كذوي ليهم ع فتعرلا م يت الموهوبين التعلم  اتوبعص ذووو. التعلم  صعوبات من يعانون
 لديهم  ما على واألسرة  المعلمون زكير ذإ الدراسي، م وفشله المواد مختلف في أدائهم  لتدني نظرا موهوبين؛ كونهم 
 تكون لتاليابو وإهمالها، تجاهلها ميت لب عادية، غير استعدادات من ونهكتليم عما النظر ويصرف صعوبات من

 تعد لتالميذا وهؤالء. الذاتية والكفاءة القدرة  بضعف الشعور وتولد األكاديمي، أدائهم  على بيةسل اتثيرتأ النتيجة
 درينقا غير يجعلنا مام ،الصعوبات تلك من يعانون أنهم  على تصنيفهم لهيس أنه لدرجة حادة م لديه التعلم باتوصع
 .عليها فوالتعر المرتفعة قدراتهم تحديد على
 إلى الموهوبين للتالميذ من الفئة هذه  عن والكشف للتعرف نحتاج بأنه( 2005) ييطرقال طيالمع عبد شيروي
 يلثتموال التجهيز وكفاءة  والتحصيل للذكاء المقننة االختبارات نم عددة مت مجموعة ستخداما ومنها أمور، عدة

 عنِ  الشخصية ناتايبال من المزيد وجمع هوب،المو لللطف ةلسلوكيا بالخصائص واالهتمام  ومات،للمعل المعرفي
  Landrumلندروم ويرى .المتميز األداء لمجاالت أكبر اهتمام  وإعطاء النواحي، مختلف من الموهوب التلميذ

 درة الق فهية،الش اللغة في يةعال مهارات: هاينب نم التالميذ هؤالء تميز السمات من مجموعة توجد بأنه( 1994)
 في واضح   قصور من يعانون كما. واإلبداع االستطالع، حب شكالت،ملا حل مهارات اإلدراك، دس،الح لية،التحلي
 وقد .األقران سايرة م وصعوبة جانبهم، من الفعلي اإلنجاز وبين منةالكا تهم قدرا بين تناقضو المعلومات، تجهيز
 صلتوأ تاساالدر من مجموعة هناك هنأب فنقول ،عموما هوبينمولل سبةبالن ةالفئ ههذ تمثله عما عضبلا يتساءل
 .الموهوبين التالميذ من% 16 حوالي أي سالسد إلى المجتمع في نسبتهم
 ومفهوم الدافعية من ويحسن الحواس، متعدد المدخل يكمل بداعياإل التفكير في ةالقو بجوانب االهتمام إن
 مينمعللا نإ. ليةالعق الوظائف تكامل ىعل التأكيد بسبب وذلك. جالعال عملية من عيسر كما ذاته، عن بالطال

 وأصيلة، مبدعة قةبطري التفكير على تعلم صعوبات من يعانون والذين الالمعين الطلبة بقدرة الغالب في يعجبون
 بادرةالم ىوعل الرسم، خالل نم مشاعرهم عن التعبير وعلى القصص، إلحدى العريضة الخطوط حبك وعلى
 أقوى  التعلم صعوبات ذوي الموهوبين لبةالط نأ وجد ولقد. تعلمهم  صعوبات م هف وعلى سارهم،مو وضعهم  ريبتغي
 هذا في الموهوبين الطلبة من ثيربك أضعف كانوا هم لكن الخارجي، اإلحساس في التعلم صعوبات ذوي الطلبة من

 .الجانب
 يركز مختصر هجنم خالل من قدراتهم ءإثرا ىإل علمالت عوباتص من يعانون لذينا الموهوبون الطلبة ويحتاج

 هؤالء  أن خالل من األمر إلى النظر ويجب. خيالهم ستغاللوا الحقيقية الحياة مشكالت لحل ةمهملا ءشيااأل ىعل
 ن يوب بينهم فرقا اكنه جعلت التي وهي ،المتعددة  ذكاءاتهم نطاقات محصلة في غيرهم وبين مبينه فرق يوجد بةالطل
 جعلهم ت المتعددة  الذكاءات من المختلفة اعونألوا داعيةاإلب قدراتهم ميةنت أجل من مساعدتهم  نفإ يلاوبالت رهم،غي

 .(Armstrong, 1987) تقبلالمس في أفضل يكونون وقد بل غيرهم، مثل ليكونوا يصلون
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 ألسئلةا وتنميط ةجنمذ على ردالمتف واعتمادها عليها م تقو التي والمدخالت الحالية، التعليميه النظم  أن والواقع
 خالل من وتميزه، الطالب تفوق مدى على الحكم في ائيونه وحيد ياركمع ييمكاداأل التحصيل وأخذها ها،توإجابا

 استثارتها، وإغفال العقلي، النشاط جوانب كافة طمس في أسهم دق المعرفية، وياتالمست أدنى عند تقف اختبارات
 دون ية،درسملا لنافصو داخل لتعلما صعوبات ذوي الموهوبين الطلبة من عالية نسبة تشاروان شيوع عليه تبرت مما

 .حالتهم  يراعى واهتمام رعاية أي وتقديم  إليهم  االلتفات

 السابقة الدراسات
 نووآخر Burns بروز دراسة بينها ومن الموهوبين، األطفال عند التعلم صعوبات عديدة  ساتدرا تناولت

 هدفت وقد ية،كيمراأل تنسي والية في المدارس بعض في اإلرشادية خدماتلا برامج ليةفاع دتحدي حول( 1988)
 مجتمعوال والمدرسين بةالطل نظر وجهة من االبتدائية المدارس في التربوي اإلرشاد أهمية بيانت إلى الدراسة
 أن إلى ةساالدر وصلتتو .رسالمدا في دراسيةلا الفصول وكثافة التعليم  على المتزايد اإلقبال ضوء في المحلي
 والواجبات األعباء زادت مرشد لكل المخصصة الطلبة نسبة زادت كلما هنأ اروأق فئاتهم  بمختلف عينةلا أفراد أغلبية
 أهمية حول أخرى دراسة وفي. تأثيرها وقلة اإلرشادية لخدماتا فعالية ضعف إلى بالتالي ذلك وأدى عاتقه، على

 على استجابتهم  في نةالعي أفراد اتفق 1990) ،كامل حكيم،) المرشد به م ويق أن بغيني ذيلا والدور التربوي داإلرشا
 على تعلمالم مساعدة أهمها من أمور تحقيق في دور من لها لما وذلك المرحلة، هذه في إرشادية خدمات وجود أهمية
 والرسوب دراسيلا والتأخر بالغيا مثل مشكالته من ريكثلل حلول إيجاد في والمساهمة المرحلة، هذه  أهداف تحقيق

 اإلرشاد أن على العينة أفراد اتفق كما. المدرسة في والعاملين المعلمين ينبو هبين تقع التي المشكالت إلى باإلضافة
 لبقت على ومساعدته فيها يعيش التي البيئة وفهم  نفسه فهم  على المتعلم  مساعدة : أهمها نم وظائف يؤدي أن يمكن
 من وتوجيه ديةصاتقالوا واالجتماعية الدراسية هتلمشكال حلول إلى التوصل ىعل ساعدتهمو ها،حقيقت على ذاته

 دوج األردن، في ينالتربوي المرشدين لمشكالت بحث وفي. المتخصصة الجهات إلى خاصة مشكالت من يعانون
 زىعت التربوين شدينالمر لدى لمشكالتا متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروقا هناك أن (1995) عدنان فرح
 تعزى المشكالت متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق دجوت مول اإلرشاد، في وخبراته المرشد جنس من كل إلى
 دور لتحديد مقياس بناء إلى الدراسة هدفت (1999) يرلش ل أخرى دراسة وفي. للمرشد العلمي المؤهل إلى

 األمريكية نيالمرشد جمعية تعليمات ءوض في الطلبة نظر وجهة من الثانوية سالمدار في التربويين المرشدين
 عدا ما المتغيرات كل على إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة بينت هاواي، بجامعة بيةرتال م سق وتوجيهات
 للمرشد اليمثلا للدور الطلبة تصور بين إحصائيا دالة فروق وجود الدراسة نتائج رتأظه كما الدراسي، المستوى

 الموهوبين الطلبة خصائص Reis & McCoach, 2007)) أخرى دراسة واستكشفت .به يقوم  الذي فعليلا دوروال
 على تغلبلل الطلبة مواهب في االهتمام  أثر ومعرفة األكاديمي تحصيلهم  على وأثرها التعلم صعوبات ذوي

 الدراسة وتوصلت لي،يلحالت المنهج تخدماست وقد. يطانيارب في التعليمية العملية أثناء تواجههم التي التعلم صعوبات
 مبدعين يكونوا ألن تؤهلهم  التي الخصائص من بالعديد يمتازون التعلم اتبوصع يوذ الموهوبين الطلبة أن ىإل

 المتطورة، الذاكرة  المشكالت، حل على القدرة  التواصل، مهارات دمة،المتق المصالح ع،الداف بينها ومن وناجحين،
 أنظمة مع تعامللا يف ةمتقدم وقدرات الدعابة، حرو واإلبداع، الخيال ق،طنبالم كيرتفال ة،البصير ستفسار،إلا

 زيادة  في اعدهم ست التعلم  صعوبات ذوي الموهوبين الطلبة خصائص أن الدراسة نتائج وضحت كما .الرموز
 ة روبضر دراسةلا وصتأ وقد. التعليمية ةالعملي من المرجوة  األهداف إلى والوصول األكاديمي التحصيل معدالت
 مناسبة، تعليمية وبيئة وأدوات أساليب من التعليمية ومتطلباتهم  متهاجاحتيا جميع وتوفير بينوهوالم بالطلبة االهتمام 
 ذوي الموهوبين الطلبة مع التعامل كيفية تدريبهم في خاصة تدريبية امجلبر المعلمين إخضاع إلى باإلضافة
 .يميدااألك تحصيلهم على جابيايإ ينعكس هذاو ،هم مواهب ختالفا على مالتعل صعوبات
 ومعلمات التعلم صعوبات معلمات معرفة درجة على التعرف إلى (2017) تيخوب مربالح دراسة وهدفت
 وخصائص  بمفهوم  المعرفة نقص النتائج وأظهرت. لتعلم ا صعوبات ذوات اتالموهوب بالطالبات الموهوبات
 التعلم صعوبات اتملمع بين حصائيةإ داللة تاذ فروق وجود وعن التعلم، صعوبات تاوذ من الموهوبات

 وفي  .والكشف التعرف طرق وفي التعلم، صعوبات ذوات بالموهوبات العامة المعرفة بعد في موهوباتلا ماتومعل
 داللة ذات فروق دوجو وعن التعلم، صعوبات معلمات لصالح الفروق هذه  وكانت الدراسة، نةالستبا الكلية جةالدر

 العلمي، المؤهل أو الخبرة  سنوات عدد يف فتاللالخ تعزى األربعة دهااعأب أو الكلية االستبانة ةدرج في ئيةاحصا
 .التدريبية الدورات عدد أو
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 التعليم  بمرحلة المدرسي المرشد كفايات تقويم معايير تقصي إلى (2017) حسن و عشرية دراسة ورمت
 التعليم بمرحلة رايدم 20 من عشوائية عينة ىلع رطوم الخ ةبوالي المدارس، مدراء رظن وجهة من األساسي،

 وتتضمن ،2015-2014  الدراسي العام خالل تطبيقها تم استبانة الباحثتان أعدت ذلك، أجل منو .يساساأل
 ياإحصائ دالة فروق دووج في الدراسة هذه  نتائج أهم وتمثلت. المدرسي المرشد كفايات قويملت معايير ستة نةاالستبا

 الخبرة، األكاديمي، للمؤهل زىتع يسدرالم المرشد كفايات تقويم ريلمعاي الدراسة عينة رادفأ استجابات ين
 متكاملة منهجية وضع ضرورة  أهمها ياتالتوص من بعدد الدراسة وخرجت .للمدير الحديث التربوي والتدريب

 لضبط وإجراءاتها ةدالجو جنماذ وضع في التربوي النفس معل أقسام مساهمة وضرورة  التربوي، المرشد لدور
 التربويين المرشدين عدد ومناسبة وتطويرها، وتقويمها، المدرسي المرشد هام مل ةيجياالسترات الخطط تنفيذ ةعومتاب
 .ةاإلرشادي البيئة وتهيئة المتعلمين لعدد

 يمعلم لدى ةاندمسال التكنولوجية تايالكفا امتالك درجة على التعرف إلى( 2019) السعيدات دراسة وسعت
 الكفايات امتالك درجة أن إلى الدراسة نتائج ارتشأو .انعم   العاصمة مدارس في نيوالموهوب التعلم صعوبات

ان العاصمة ارسمد في والموهوبين التعلم  صعوبات معلمي لدى المساندة  التكنولوجية  لصالح مرتفعة كانت عم 
 ذات روقف ودجو عن أيضا النتائج كشفت اكم .التعلم  اتوبصع معلمي لحلصا ةطسمتو وكانت الموهوبين، معلمي
 سنة، 11 عن خبرتهم  سنوات تزيد الذين التعلم  صعوبات معلمي لصالح وكان الخبرة  سنوات تغيرمل ئيةإحصا داللة

 الشهادات ليماح التعلم  صعوبات معلمي لصالح األكاديمي المؤهل لمتغير إحصائية لةدال ذات فروق ودجو وأيضا
 .كتوراه دلاو اجستيرلمكا ياالعل

 السابقة الدراسات معظم  نأ في تتمثل فهي السابقة، اساتللدر يةحالال لدراسةا تقدمها التي اإلضافة وبخصوص
 في المدرسي المرشد كفايات عن للكشف جاءت لحاليةا الدراسة أن حين في المعلمين، لىإ الدراسة عينة وجهت
 ورسائل علمية اقرووأ مؤتمرات توصيات مع يااشتم التعلم، توباصع ذوي الموهوبين بالطال رعايةو كشف
 التجربة  مواءمة إلى دعت التي( 1996) عشرية دراسة كتوصيات ،المدرسي اإلرشاد بأهمية يداتن يةسودان

 م لع وحسب ،(2017 ،2011) عشرية دراسات ونتائج ،(2012) التعليم قضايا مؤتمر توصيات ثم الغربية؛
 والثقافي لفكريا نياتبال ثحي السودان في وخاصة يسالمدر المرشد كفايات لىإ اينهبع راسةد طرقتت لم  الباحثتين
 .الحالية الدراسة موضوع التعلم صعوبات ذوي الموهوبين الطالب تجاه  والعرقي

 الدراسة راءاتجإ
 الدراسة منهج والأ

 العام  في الخرطوم اليةبو العام  عليم الت يف مدرسيا مرشدا 18 من مكونة لعينة الوصفى المنهج تانالباحث اتبعت
 .2017-2016 راسيدلا

 من التحقق تم المدرسي للمرشد القيادية الكفايات على قائمة استبانة بتصميم تانالباحث قامت: ةسادرال أدوات
 :التالية ألساليبا باستخدام  صدقها

 المعدلة سايمقال صورة يقبتطب الباحثتان قامت ،تاللفقر القياسية الخصائص لمعرفة: اإلحصائي الصدق
 .للفقرات الداخلي االتساق صدق بحساب الباحثتان قامت ثم  نوم ا،بند 40 من المكونة مينكحلما بتوجيهات

 على والحكم  ،النفس علم  في المتخصصين كمينالمح من مجموعة ىعل المقياس عرض تم  :المحكمين صدق -1
 هاتيجتو ضوء يف العبارات بعض يلتعد وتم. سهيالق عتوض ما فعالية مدىو العبارات مضمون صدق مدى

 .فأكثر % 80 اتفاق نسبة على حصلت يالت المفردات ىلع ءبقااإل وتم. المحكمين

 المقياس، تجانس فحص خالل من البنائي الصدق من التحقق تم  :الفرضي التكوين وصدق البنائي الصدق -2
 على وذلك ،ساللمقي الكلية والدرجة ياسقملا مفردات نم ة ردمف كل درجة بين طاتباالر معامالت حساب طريق عن
 .تطالعيةساال نةالعي أفراد

 تالثبا معامل قيمة بلغت وقد كرونباخ، ألفا خالل من المقياس ثبات بحساب الباحثتان قامت: المقياس ثبات
 .مرتفع ثبات معامل وهو ، 0.94كرونباخ ألفا بطريقة
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 دراسةلا حدود ثانيا
 .2017-2016 الدراسي العام  لالخ قطبيالت تم: يةلزمانا الحدود* 

 .والثانوي األساس وبقسميها ،والعالمي الوطني بشقيها القبس سرامد: ةالمكاني الحدود* 

 بطريقة اختيارهم تم  ،امدرسي امرشد 18 على العينة ملتواشت بالقبس، رسيالمد المرشد: البشرية الحدود* 
 .قصدية
 هم عيجمو اتربوي نفسيا مرشدا 20 يلحوا عددهم والبالغ القبس،ب ونربويالت ونمرشدلا: الدراسة مجتمع اثالث
 نيةتق بعةومتا يةسنو خطةو تربوي مشرف يديرها التي اإلشرافيات ضمن من وهي .التربوي اإلرشاد إلشرافية يتبع

 .المدرسي رشاداإل لفريق

 الدراسة عينة توصيف
 خبرةال تاوسنو األكاديمي التخصص هفلأس الجداول ضحتوو ،امدرسي امرشد 18 نم الدراسة عينة تتكون
 .العينية رادفأل خصصالمت والتدريب

 .الدراسة لعينة التربوي للمرشد العلمي المؤهل نوع يوضح (1) جدول

 % النسبة التكرارات  لمهني ا المؤهل  نوع

 77.8 14 نفس  علم بكالوريوس

 22.2 4  اجتماع علم بكالوريوس

 100 18 المجموع 

 .دراسةلا لعينة المدرسي لمرشدا برةخ حيوض (2) ولجد

 % بةسنال ات التكرار الخبرة 
 66.7 12 سنوات  10 من وأقل 4من

 33.3 6 سنوات  10 من أكثر

 .التدريبية اتالدور متغير سبح نةالعي أفراد يوضح (3) جدول

 % النسبة التكرارات  الدورات  عدد
 44.4 8 عامة

 55.5 10 شاد باالر ة خاص

 100.0 18 عجموالم

 الدراسة نتائج
 األول الفرض ةشومناق عرض
 صعوبات  يذو الطالب ورعاية اكتشاف في المدرسي للمرشد القيادية كفاياتال أهمية على لوألا ضالفر ينص

 .المدرسي المرشد نظر وجهة من العام، التعليم بمراحل وهوبينالم من ألكاديميةا التعلم

 .الدراسة عينة ادرأف تإلجابا( ت) تباراخ نتيجة يوضح (4) جدول

 المئوية  النسبة لمعياري ا  فا رنحاال المتوسط  المدرسي  مرشدلا  كفايات
 دالة  0.46164 3.800 المدرسي  المرشد رؤية

 لة دا 0.56765 4.100 النفسي  المرشد رسالة

 دالة  0.42164 3.800 الفريق  بروح  العمل

 دالة  0.48305 4.300 ل االفع االتصال مهارات
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 داللة مستوى عند احصائية لةدال تاذ كانت الدراسة عينة ألفراد (ت) اختبار نتيجة أن ضحتي هأعال الجدول من
( 3.800) بلغ حسابيا اوسطمت المدرسي لمرشدا رؤية كفاية وحازت(. 0.00) احتمالية وقيمة( 0.05) من أقل

 املة،كتم رؤية إلى تحتاج شاديةاإلر ليةالعم أن ىإل يجةلنتا هذه  احثتانبلا وتعزو(. 0.46164) هو معياريا وانحرافا
 مبذوال جهدا هناك أن تفسر الحالية، بداللتها جةوالنتي. الطويل والتدريب الخبرة  وذ ويبرلتا شدالمر بها يتمتع
 استراتيجية، ةخط لتحقيق ورسالة رؤية وفق تعمل القبس مدارس أن في يتجلى لتربوي،ا المرشد أداء يرلتطو
 .الرؤية ميةهأب نادت التى الدراسات مع جةيتالن هذ وتتفق. وبينموهلا بللطال تربوية ةخط يهاولد

 .(0.56765) المعياري فهاوانحرا( 4.700) الحسابي متوسطها يتجاوز فلم  المدرسي، المرشد فاعلية كفاية أما
 ةيلرؤ هوضع حيث من ياإحصائ دالة المدرسي شدرمال فاعلية عبارات كل أن إلى النتيجة هذه الباحثتان وتنسب
 في يتمثل الباحثين بعض أشار كما األطفال هؤالء لدى اعدبإلوا ةالموهب على التعرف عدم  أسباب ومن .متكاملة
 دون تحول التي اإلعاقة فئات بعض تواجهها التي يةالصح والمشكالت ةالتعليمي الصعوبات أو الوظيفي الخلل

 ذوي مواهب لتجاه وراء تكمن أخرى ألسباب (2006) خواجة دراسة مع وتتفق لديهم ةالموهب عن الكشف
 والقيود الطالب، هؤالء لدى التواصل مهارات وضعف الموهبة، تحجب والصعوبة اإلعاقة نأ منها ،اإلعاقات
 وطرق أدوات م ادالستخ إضافة .لديهم  التعبير حرية تعرقل أحيانا الزائدة  والحماية عليهم  المفروضة ةاالجتماعي

 تكشف ال ثم منو ،عاديينلا نهوبيللمو أساسا ومعدة اسبةنم غير عاقاتاإل ذوي األطفال باهمو عن فكشلل مييتق
 رشاداإل برامج يف العاملين أن ماك. الموهبة وخصائص سمات بين التداخل إلى إضافة .مواهبهم  جوانب على

 النتيجة وتكون همطالب مواهب ىلع رفتعال على تساعدهم يتال المالئمة الخبرة لديهم تكون ما نادرا المدرسي
 ما عادة الفئة لهذه المقدمة البرامج أن إال الفئة، بهذه االهتمام  ايةدب من مالرغ وعلى.  (Rimm, 2003)تجاهلها
 هذه عن أهمية تقل ال اإلثرائية البرامج أن إال صعوبات، من الفئة ذهه تعانيه ما لخفض موجهة أكاديمية تكون

 فتقل ،لمالتع صعوبات ذوي الموهوبين الطالب ورعاية اكتشاف لياتمع عضب خفاقإ حيتض ناه فمن .لبرامجا
 .يالتربو الفريق هم وتف تعاون مدى وكذلك الرعاية برامج تنفيذ على المدرب غير وخاصة النفسي المرشد فاعلية

 دالة فروق وهي ،لقياديةا دارةاإل كفاية في سيفنال المرشد كفايات بين فروقا هناك أن إلى الدراسة نتائج وأشارت
 واالنحراف( 4.500 إلى 3.900) واكتشافهم التعلم  صعوبات يذو بينالموهو لتالميذا على فرالتع في ،إحصائيا
 وقد .جيدة  بدرجة للمرشد فاعلية وجود على اراتالعب دلت وقد(. 0.56765 إلى 0.31623) مابين المعياري
 إلى 0.31623) بين ما المعياري حرافاالنو( 4.400 إلى 3.700) مابين للعبارات يالحساب الوسط انحصر

 من بمجموعة توصف والتي التربوي المرشد لعمل الالفع االتصال مهارات أن إلى تشير تيجةنلا وهذه (. 0.67495
 اتالمؤسس في فريدة  ةكتجرب المبذول الطيب األداء من لمستوى حصائيةاإل الداللة هذه  تانالباحث وتعزو .اتالمحك

 يكون أن الباحثتان تفترض حترافواال فاتراالع بين فةالوظي لهذه  دةئاالس المجتمعية ةقافالث لوال لكنو عليمية،الت
 توجيهاته أن نجد ،(1992 -يناير) لبنان في قدع لذيا األول الدولي ؤتمرللم عودة وفي .أعلى التنفيذ مستوى

 جايحت التي ىاألخر تسسالمؤوا ارسالمد في دالمرش منها يعاني التي لةالبطا من الخالص سبل حول تمحورت
 الجرعات وفق التربوي المرشد كفايات متابعة أهمية إلى وأشارت .النفسي وجيهتلوا شاداإلر لنصائح أعضاؤها
 ضمن فصنت القبس مدارس في أنها إلى اإلشارة وتجدر. اإلرشادية العملية يذتنف في التطور عةومتاب التدريبية،
 في الرعاية مجوبرا سومةرمال ديةاإلرشا الخطط نفيذوت ة رإدا في الكفاية سيلنفا دمرشال يمنح مما قياديةال الوظائف

 وتنفيذ االختبارات بيقتط في مميز دور داإلرشا لفريق وكان. الميدان هذا في تجربة أول منذ القبس مدارس أغلب
 وكذلك. 2003 العام  في ويربالت شرافواإل تطويرال رافيةإش عايةرو ليفةالخ البروفسور برعاية الخاص البرنامج

 المتخصصة، والنفسية االجتماعية لرعايةوا المقابالت وإجراء النفسية تباراتاالخ ةبعمتا في التربوي اإلرشاد رود
 أن Nelson (1995) نلسون و Rosenfield روزنفيلد دراسة أوضحت كما .بويالتر المرشد عمل يعزز مما
 روفالظ يف للتدخا وخطط المناسبة، سيةردالم القرارات اتخاذ: هي همةم فأهدا الثةث درسيالم النفسي مرشدلل

 إلدارةا هي وهذه مدرسة،ال داخل بها يقوم  التي األعمال نتائج تقويم  على لمرشدا قدرة  ثم  المختلفة، المدرسية
 .القيادية

 :الثاني  الفرض  نتيجة ومناقشة عرض
 ذوي الطالب ةياورع اكتشاف في المدرسي مرشدال ياتكفا في لفروقا اختالف على نيالثا الفرض يؤكد
 .الجامعي المؤهل باختالف عام،ال التعليم بمراحل الموهوبين من ديميةاألكا لمالتع صعوبات
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 اكتشاف في المدرسي المرشد كفايات في الفروقو الدراسة عينة أفراد إلجابات( ت) باراخت نتيجة (5) جدول
 .جامعيال لهؤلما فباختال ،العام التعليم لبمراح الموهوبين نم ةيميكاداأل التعلم تصعوبا ذوي الطالب عايةرو

 لة دالال ت  قيمة الحرية  درجات المعياري  االنحراف الحسابي  المتوسط العدد  المؤهل  اختالف

 إحصائيا دالة 18.175 16 1.029 4.76 8 نفس  علم بكالوريوس

    1.002 4.52 10 ع مااجت  بكالوريوس

 صعوبات يذو البالط يةاعور كتشافا في مدرسيال المرشد كفايات في إحصائيا دالة افروق ناكه أن تبيني
 أن إلى ذلك الباحثتان عزووت. الجامعي مؤهلال باختالف العام، التعليم  بمراحل الموهوبين من األكاديمية التعلم 
 والسمات ئصخصالا هم ف في التربوي المرشد قدرات تطوير في همتس النفس علم في متخصصة مقرارات دراسة
 المرشد عند تبرز خاصة كفاية هنالك عشرية الدراسة هذه في ولاأل حثابال خبرة من أنه إال وهوبين،ملبا الخاصة
 يف كثيرة  أحيان في تساعده  التي العالية االجتماعية المسؤولية روح وهي ،االجتماع معل في المتخصص التربوي

 تفقوت. ام علا لتعليما بمراحل الموهوبين نم األكاديمية التعلم  صعوبات يذو بالطال ايةورع افاكتش في لمساعدةا
 & ,Krochak, Alberta) وآخرون كروشاك دراسةو بالحمر دراسة إليه لتتوص ما مع الدراسة هذه  نتائج

Ryan, 2007)، مع  اختلفتو. بويالتر للمرشد سبةنلبا الجامعي المؤهل أهمية وجدت التي( 2016) هداية و 
 .هلالمؤ إلى يعزى داال افرق تجد لم تيال( 1995) حفر ةدراس

 الثالث الفرض نتيجة قشةنامو ضعر
 صعوبات يذو لطالبا ورعاية اكتشاف في المدرسي المرشد كفايات في فروقال أن على الثالث الفرض ينص

 .التدريب ختالفال ىتعز يالمدرس شدالمر رنظ وجهة من عام لا التعليم بمراحل الموهوبين من كاديميةاأل التعلم

 األكاديمية التعلم صعوبات يذو الطالب ورعاية فكتشاا في يسرمدال رشدالم كفايات في فروقلا (6) جدول
 .التدريب باختالف المدرسي المرشد رنظ وجهة من العام التعليم بمراحل الموهوبين من

 الداللة  االحتمالية  القيمة ت  قيمة ية الحر اتدرج ياري المع االنحراف ي الحساب المتوسط العدد  التدريب 

 إحصائيا دالة 00.0 5.9 16 1.274 3.42 8 الموهوبين إرشاد

     1.055 3.92 10 العام  اإلرشاد

 متخصصة تدريبية دورات تلقى الذي التربوي المرشد بين إحصائيا ةدال افروق كهنا نأ يتضح الجدول خالل من
 للمرشد يوفر المتخصص ربويتلا التدريب أن إلى ذلك ويشير. م لالتع اتصعوب ويذ الطالب ورعاية كتشافا في
 ؛2011) عشرية دراستي مع تتفق النتيجة وهذه. والرعاية للكشف يةعلم وطرائق استراتيجيات ربويالت فسينلا

 برز ذيالو ،اديةالقي صيةالشخ لبناء امه كمرتكز العلمي بالبحث التربوي المرشد اهتمام  الباحثتان وتفسر(. 2017
 تدريبية دورات في الذاتي جهده  إلى باإلضافة ويانس ةالتربوي المرشد لها يخضع يتال التدريبية الساعات لخال من

 ،McCoach (2007) وماكوش Reis ريس ةدراسو( 2016) خيتوب حيمر دراسات مع يتفق وهذا إضافية،
 (.2017 ؛2011) ةعشري ستيدرا مع وتتفق بيالتدر أهمية إلى تشير وجميعها

 ع ب الرا  الفرض  نتيجة ومناقشة عرض
 من األكاديمية التعلم صعوبات يذو الطالب ورعاية اكتشاف في درسيملا المرشد كفايات في الفروق
 .الخبرة  باختالف المدرسي المرشد نظر هةوج من العام عليمالت بمراحل الموهوبين

 ةياألكاديم التعلم صعوبات يذو بالطال ايةورع شافاكت في يالمدرس المرشد تكفايا في الفروق (7) جدول
 .الخبرة باختالف سيالمدر المرشد نظر وجهة من العام ميعلالت احلبمر الموهوبين من

 الداللة  االحتمالية  القيمة ت  قيمة الحرية  درجات المعياري  حرافناال الحسابي  المتوسط العدد  الخبرة 

 إحصائيا  لةاد 0.00 9.419 16 0.42164 4.200 12 وات ن س 10 من وأقل 4من

     0.48305 4.300 6 سنوات  10 من أكثر
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 باتصعو يذو الطالب ورعاية اكتشاف في المدرسي المرشد كفايات في إحصائيا دالة فروقا هناك نأ يتضح
 ما لكوذ ،خبرةال باختالف سيردالم المرشد نظر وجهة من العام التعليم  بمراحل الموهوبين من ديميةاألكا التعلم

 مهارات اكتساب فرصة هل حتيي تخصصه ممارسة في يالمدرس المرشد خبرة  بأن الدراسات معظم  ليهإ شيرت
 (.2019) السعيدات دراسة نتائج مع النتيجة هذه وتتفق القدرات، وتطوير

 خالصة
 عوبةص من اصةالخ التربية تائف معظم ذلك في شأنهم التعليمية الصعوبات ذوي من الموهوبين فئة كوتش

 أن يمكن المشكلة وهذه. جونهااتيح التي تالخدما بتقديم  نصيتخللم تسمح التي بالدقة صهمشخيوت معنه كشفال
 الموهبة تعريفات إن حيث ؛التعلم وصعوبات للموهبة مختلفة تعريفات وجود بينها من األسباب، من لعدد نعزوها

 أن الإ العمرية، المرحلة نفس نم ذميالللت ميةاألكادي األداء بمستويات ارنةقم عال أكاديمي مستوى إلى تشير قد
 اتناقض يسبب مما العمرية المرحلة نفس في األفراد من أقل ميأكادي أداء مستوى ىلإ رتشي باتالصعو فاتتعري
 .التلميذ مشكلة ديدتح في هلواأل مينللمعل

 اآلخر، نهمام كل يقنع م التعل توصعوبا ةالموهب من كال نأ حيث الطمس، أو التقنيع يةخاص إلى ذلك ويرجع
 يكافح  ما اوغالب .العاديين من كان لو كما لبالطا دوبي نأ إلى ييؤد مما ظهوره، ملاووع محددات ويطمس
 صعوبات وذوي الموهوبين، مظلة من فيستبعد أقرانه، ءأدا لمستوى لوصولل التعلم  في الصعوبة ذو الموهوب

 .التعلم 
 توىمس انخفاض أخذنا اذإ أنه إذ التحصيلي؛ والتفريط لمتعال وباتصع هوميمف بين لالتداخ ذلك لىإ ينضاف

. لتعلما بصعوبات الرتباطه دقيق غير التشخيص يكون خيصيتش كمؤشر أقرانه عن للتلميذ يالدراس ليحصالت
 هفاعليت وكفاية النفسي دالمرش رؤية يةافك هي كفايات، أربع أهمية لمعرفة السابقة العلمية المحاولة احثتانالب وقدمت

 .التعلم  صعوبات ذوي الموهوبين لطالبا ةيعاور كشف في الفعال االتصال ةوكفاي اديةالقي اإلدارة فايةوك
 ورعاية  اكتشاف في المدرسي للمرشد ياديةالق كفاياتال في إحصائيا دالة فروق هناك أن ىإل الدراسة خلصتو

 في دريبتلوا والخبرة التربوي لتأهيلا يةأهم دراسةال تائجن زتأبر كما .التعلم تابصعو ذوي الموهوبين الطالب
. والخبرة  والتدريب المتخصص التأهيل أهمية لىع يدل مما إحصائيا دالة لهاوك فسي،نلا المرشد عمل تطوير
 ميةوتن ورعاية افشتاك في اإلرشادية النفسية االختبارات توطين همهاأ ومقترحات توصيات بجملة الباحثة توخرج
 الموهوبين الطالب تماوس صائصخ على التربوي ريقفلا تدريب التعلم، صعوبات ذوي ينالموهوب بالطال تقدرا
 رياض مرحلة من موهوبينال لرعاية متقدمة إرشادية برامج تصميم لىإ اجةالح مع ةاألكاديمي التعلم صعوبات ذوي

 .األطفال

 التوصيات
 ذوي  نالموهوبي الطالب ورعاية شافباكت اصةوالخ مدرسيال لإلرشاد المقدمة فسيةنلا االختبارات توطين -1

 .مالتعل صعوبات
 .ألطفالا رياض مرحلة من التعلم  صعوبات ذوي الموهوبين بالطالب للعناية المبكر التدخل رامجب ميمصت -2
 .نلتربوييا مرشدينال مع تابعتهامو الميدانية والدراسات األبحاث إجراء مجال في التربويين المرشدين تأهيل -3
 .بالمدرسة التربوي الفريقو يوبالتر شدلمرا وإعداد اركةشمب متخصصة علمية ورشاتو اتندو يصتخص -4
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