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صعىبات الكشف عن املىهىبني من وجهة نظر تدريسي اجلامعة

أ.م.د.ليلى يىسف احلاج ناجي
الفصل األول

أهمية البحث والحاجة إليه

التعريف بالبحث

تيتم جميع الدول في الوقت الحالي باإلمكانيات العقمية الفرادىا  ,وتسعى لمعمل عمى نماءىا
واثرائيا واإلفادة منيا وتوظيفيا  ,إلنجاح الخطط التنموية الشاممة لنيضتيا ورقييا .

يعد الموىوبون الثروة الحقيقية في جميع المجتمعات وعمى مر العصور  ,لذلك حرصت

جميع الدول ان تقدم ليم الرعاية واالىتمام  ,فالموىبة اإلنسانية ىي من أىم ثروات المجتمع ,
والمجتمعات التي تستطيع ان تكتشف موىوبييا وترعاىم  ,وتستثمر بما لدييم من مواىب وابداعات

 ,ىي التي تتقدم وتقود .
عميو نالحظ

تسابق المجتمعات وسعي الدول والبمدان في الكشف عن ىؤالء المتفوقين

والموىوبين والمبدعين ورعايتيم  .وأدركت تمك الدول ان قدراتيا تعمو بموىوبييا ومبدعييا  .وتتقدم
عمى غيرىا من الدول بعقول عممائيا ومفكرييا ومخترعييا  ,فالثروة البشرية أفضل نفعاً واعم فائدة

 ,وأكثر عائداً من جميع الثروات المادية  ,اذا ما ارتقى اعدادىا وأحسن استثمارىا
.)9: 6996,

(القذافي

ىذا بالظروف االعتيادية لمبمدان  .فكيف اذن عندما يتعرض البمد إلى ظروف استثنائية ؟

ان المستجدات والمتغيرات اليائمة التي تشيدىا بالدنا والعالم من حولنا في شتى المجاالت

تضعنا أمام تحديات كبرى مثل التحدي التكنولوجي والمعموماتي  ,والتحدي التربوي  ,والتحدي
األمني  .تحديات تستوجب اعطاء أولوية قصوى الستثمار مواردنا البشرية التي تممك من عناصر

الموىبة واإلبداع ما يمكنيا من القيام عمى حل األزمات والمعضالت التي تتطمب حموالً لممشاكل
الكبرى من أجل االرتقاء بأحوال البشرية .
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تنبثق أىمية البحث الحالي اذن من أىمية فئة الموىوبين والمبدعين  ,فيم ثروة البالد الوطنية

وعمادىا وذخيرتيا وعدتيا  ,والحصن المنيع الذي يحافظ عمى أمن الوطن وسالمتو  ,وىم صانعي
مجد األمة وحضارتيا ومفجري طاقاتيا  ,فال تقدم وال رقي وال حضارة من غير انجازاتيم وابداعاتيم

 ,فيم االستثمار الحقيقي ورأس مال األمة .

يعد الكشف عن الموىوبين ورعايتيم واجب اجتماعي ووطني  ,الن منجزاتيم تضفي عمى

المواطنين الشعور بالقوة والزىو والفخر والوالء الوطني والقومي  ,فيم القوة العقمية والطاقة اليائمة

التي تستثمر الموارد المادية من بترول ومعادن وغيرىا خير استثمار  ,وصمام أمان الوطن بفكرىم
الثاقب الذي يشخص مشكالتو وصراعاتو ويعال معاناتو وآالمو .

تعد عممية الكشف عن الطمبة الموىوبين والمتفوقين والتعرف عمييم  ,المدخل الطبيعي ألي مشروع

أو برنام ييدف إلى رعايتيم واطالق طاقاتيم  ,ويتوقف نجاح ىذا البرنام أو المشروع عمى دقة
عممية الكشف  ,وىي عممية في غاية األىمية  ,اذ يترتب عمييا ق اررات قد تكون ليا آثار خطيرة
ويصنف بموجبيا طالب عمى أنو (موىوب) بينما يصنف آخر عمى أنو (غير موىوب) .

وعميو فان ن جاح أي برنام لتعميم الموىوبين يتوقف بدرجة كبيرة عمى دقة عممية الكشف عنيم

وسالمة اإلجراءات التي اتبعت في اختيارىم(.جروان .)606 : 2002 ,

حدد ( )Mcleod & Cropley . 1989نوعين من األخطاء التي يمكن ان يقع فييما أو في
احدىما القائمون بعممية الكشف عن الطمبة الموىوبين ىما :

 .6اختيار طالب غير موىوب بااللتحاق ببرنام

الموىوبين  ,ويطمق عميو (الخطأ

الموجب  )False Positiveأو القبول الزائف .

 .2إسقاط طالب موىوب حقاً وحرمانو من اإلفادة من البرنام

الخاص بالموىوبين ,

ويطمق عميو (الخطأ السالب ( )False Negativeجروان . )624 : 20002 ,

يرى جروان  ,ان ىذه األخطاء تحدث لعدة أسباب منيا ما يتصل بنظريات القياس وبناء

االختبارات والخصائص السيكومترية ليا  ,ومنيا ما يتصل بالسياسات واإلجراءات التي يتبعيا
القائمون عمى عمميات الكشف  ,ومنيا ما يتصل بأسموب معالجة البيانات المتجمعة عند استعمال

محكات متعددة في الكشف عن الطمبة الموىوبين  ,ومنيا ما ينت عن قمة خبرة مطبقي االختبارات
وخاصة اختبارات الذكاء وما يرافقيا من أخطاء ( جروان .)624 : 2002 ,
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والذي يعزز أىمية البحث الحالي أنو يتناول صعوبات الكشف عن الموىوبين في وجية نظر

التدريسيين الجامعيين لما ليم من خبرات عممية وعممية وتصور ورؤيا شاممة لمعالجة القضايا
التربوية واالجتماعية ووعي بأىمية النخبة من أبنائيم الطمبة  ,كما ان امتالك التدريسي الجامعي

المعرفة المتنوعة واكتسابو نوعاً من الخبرة في التعميم يجعمو قاد اًر عمى تعرف صعوبات الكشف عن
الطمبة الموىوبين أكثر من اآلخرين .

وتبمورت فكرة البحث الحالي من خالل خبرة الباحثة المتجمعة لفترة غير قميمة تزيد عن

العشر سنوات ضمن لجنة فحص وتشخيص الموىوبين

()

 ,واختبار عشرات األطفال المرشحين

لمموىبة بمختمف االختبارات والمقاييس المتوافرة  ,واستعمال مصادر متنوعة في جميع البيانات التي
تسيم في التوصل إلى قرار صائب ضمن فريق العمل  ,اذ وجدت صعوبات جمة في مضمار

الكشف عن الموىوبين .

وفي ضوء ما تقدم يمكن ان تتركز أىمية البحث في :

 .6الوقوف عمى صعوبات الكشف عن الموىوبين بغية رصدىا وايجاد الحمول المناسبة ليا.
 .2لفت عناية المسؤولين التربويين ليذه الفئة التي نحن بأمس الحاجة إلييا  ,كبمد ينشد
األعمار والبناء والتطور في المجاالت كافة .

 .3ال توجد دراسة ميدانية مشابية عمى (حد عمم الباحثة) تناولت صعوبات الكشف عن
الموىوبين .

هدف البحث :

ييدف البحث الحالي تعرف صعوبات الكشف عن الموىوبين من وجية نظر عينة من تدريسي
الجامعة .

حدود البحث :
يقتصر البحث الحالي عمى

 .6أقسام التربية وعمم النفس في كميات التربية واآلداب من جامعتي بغداد والمستنصرية .
 .2عينة من تدريسي األقسام المذكورة في ( )6لمعام الدراسي 2008م2009 /م .

 تشكمت ىذه المجنة باألمر الوزاري المرقم  35858والمؤرخ في  , 6987/9/6وأعيد تشكيميا بموجب األمر
الوزاري  55746في . 2000/62/25
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تحديد المصطمحات :

أوالً – الصعوبة

قضية مطروحة لمحل  ,كأن تكون قضية أو حالة

 .6عرفيا ( )Webester , 1951بأنيا :

محيرة لمشخص )(Webester , 1951 : p. 672

 .2عرفيا ( )Emil Littre , 1970بأنيا  :كل عائق يقف مانعاً لتحقيق ىدف معين ويبعث
نزعة التحدي ويتطمب اجتيازه الكثير من الجيد والتفكير )(Littre , 1970 : p.54

 .3عرفيا ( )Good , 1973بأنيا :

حالة اىتمام أو ارتباك حقيقي أو اصطناعي وحميا

يتطمب تفكي اًر متأنياً ))Good , 1973 : p.438

 .4عرفيا ( )Anlonie Furetier , 1978بأنيا :
باالنسان الحيرة والتفكير

كل عائق أو موقف معارض يبعث

)(Furetier , 1978 : 111

 .5عرفيا (إبراىيم  )2005 ,بأنيا كل ما يعيق أو يعرقل تحقيق ىدف معين يتطمب اجتيازه
مزيداً من الجيود العقمية والجسمية (إبراىيم )20 :2005,

 .6عرفيا ( مراد  )2005 ,بأنيا حالة شك وارتباك ترافقيا حيرة وتردد يسيطران عمى عقل

اإلنسان ونشاطو ويدفعانو إلى التفكير إليجاد الحل الذي يمكنو من إزالة التردد واعادة حالة

التوازن إليو ( مراد .)46 : 2005 ,

عرفتيا الباحثة بأنيا  :كل ما يعيق أو يعرقل عممية الكشف عن الموىوبين  ,ويتطمب بذل المزيد

من التفكير والجيود العممية إلزالة العوائق وايجاد الحمول المناسبة .

فيما يكون التعريف اإلجرائي لمصعوبة بأنيا الدرجة التي تحصل عمييا الفترة نتيجة استجابة

التدريسيين ليا ومتمثمة بالوسط المرجح الذي يمثل حدة أو قوة الصعوبة .
ثانياً _ الموهوب

توافرت عدد من التعريفات المعتمدة في تحديد مصطمح الموىوب

الموىوب لغة  :بأنو

.)803:

اسم مفعول من الفعل وىب بمعنى (وىب لو شيئاً) (منظور 6989 ,

عرفو (مجمع المغة العربية )6983 ,بأنو االستعداد الفطري لدى المرء لمبراعة في فن أو نحوه

(مجمع المغة العربية)6095 : 6983 ,

عرفو (البعمبكي  : gifted )6985,بمعنى ذو موىبة (البعمبكي .)87 :6985,

وعرفو (الياس  )6968 ,بأنو ذكي ذو موىبة سامية ( .الياس )299 :6968 ,
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عرفت بعض القواميس األجنبية مصطمح (موىوب  )Talentedومتفوق  giftedبأنو (ذو قدرة

طبيعية عظيمة) .

استعممت مصطمحات عدة عربية لمتعبير عن الموىوب وظيرت في أوقات مختمفة منيا (العبقرية)

و(التميز) و(اإلبداع) و(االبتكار) و(التفوق العقمي) و(الموىوب)  ,استعممت ىذه المصطمحات

مترادفة أو متداخمة في المجال التربوي .

ولقد مر مصطمح (الموىبة) بأربعة مراحل :

 .6مرحمة ارتباط الموىبة بالعبقرية كقوة خارقة توجييا أرواح أو آلية تسكن روح الشخص
الحكيم أو العبقري .

 .2مرحمة ارتباط الموىبة باألداء المتميز في ميدان أو أكثر من الميادين التي اىتمت بيا
الحضارات المختمفة كالفروسية  ,والشعر  ,والخطابة وغيرىا .

 .3مرحمة ارتباط الموىبة بنسب الذكاء كما تقيسيا االختبارات الفردية مثل اختبار ستانفورد
بينيو واختبار وكسمر .

 .4مرحمة اتساع مفيوم الموىبة ليشمل األداء العقمي المتميز أو االستعداد والقدرة عمى األداء
المتميز في المجاالت العقمية (جروان .)47 : 6998 ,

وقد اختمفت تعريفات (الموىوب) باختالف االتجاه المعتمد لنوع التعريف  ,فمنيم من اعتمد

الدالالت الكمية في تعريف الموىوب  ,فعد الموىوب (ىو كل من كانت نسبة ذكائو مقاساً بمقياس
ستانفورد مبينة لمذكاء ( )°630فأكثر .ومنيم من اعتمد السمات السموكية  ,مثل المثابرة والفضول
غير العادي والتنوع في الميول  .وىناك من أضاف حاجات وقيم المجتمع  ,مثل القيادة االجتماعية

 ,والتوافق  ,والرسم  ,والتأليف أو أي مجال تقدره الجماعة  .ومنيم من عرف الموىوب بداللة
التحصيل الدراسي أي أن الموىبة تعني القدرة عمى االمتياز في التحصيل الدراسي .

ومنيم عد الموىبة نات من تفاعل سمات عدة ( .جروان  )50-49 : 6998 ,وفيما يأتي بعض

التعاريف .

 .6عرفو ()Marland , 1972

الموىوب من يمتمك واحداً أو أكثر من المستويات العالية

لمقدرات اآلتية  :قدرة ذىنية عامة/استعداد أكاديمي متخصص /تفكير منت أو مبدع  ,قدرة

قيادية/فنون بصرية أو أدائية  ,قدرة حركية فيو يمر عمى الذكاء والتحصيل واإلبداعية
والقيادة والنشاطات الفنية والرياضية المتميزة (. )Marland , 1972 :P.72
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 .2ويركز ( )Julian Stanley, 1976عمى استعدادين أكاديميين متخصصين فقط كمنطمقات

أساسية لمموىبة ىما  :التميز الواضح في الرياضيات والقدرة المفظية ( Stanley , 1976 :

. )P.234

 .3ويأتي ( )Renzuli , 1977ليضع لمموىوب ثالث ميزات أو (شروط) رئيسية ال بد من
اجتماعيا معاً في الشخص ليدعى موىوباً .

 قدرة عقمية ( أو قدرات عقمية) عالية بمستوى متميز عن اآلخرين . -إبداعية عالية  ,فييا عناصر التجديد واالبتكار .

 دافعية عالية النجاز الميمة أو الميمات الموكمة إليو أو التي يضطمع بيا بنفسو(. )RenZulli, 1977 : P.141

 .4وعرفت (دائرة التربية األمريكية الفدرالية  )6978 ,الموىوبين :

ىم المشخصون في

مستويات رياض األطفال والمدارس االبتدائية أو الثانوية والمتميزون بقدرات وطاقات غير

عادية والتي تدل عمى مؤشرات لمقدرة عمى االنجاز العالي في المجاالت  :العقمية واإلبداعية

واألكاديمية الخاصة والقيادية والفنون االنجازية أو البصرية ()Sattler , 1992 :P.237

.

 .5عرف ( )RenZulli & Reis , 1991الموىبة بأنيا :
قدرة عقمية عامة بمستوى فوق المتوسط
مستوى عالي من اإلبداعية

 مستوى عالي من التحفيز أو الدافعية لمتحصيل في مجاالت معينة
)Reis , 1991 : P.111

( & RenZulli

مما تقدم نجد ان التعاريف لمفيوم الموىبة جاءت بداللة المكونات والعناصر العامة وليس
بداللة النظرية  .أي بداللة المكونات والعناصر التي يظن أنيا مكونة أو ذات عالقة قوية في األقل

مع الموىبة .

وفي ضوء ما تقدم يمكن لمباحثة ان تعرف الموىبة بأنيا  :التميز غير االعتيادي بالتحصيل

الدراسي عبر المراحل الدراسية  ,ومستوى عالي من القدرات العقمية العامة  ,والتميز باإلبداع

(اإلنتاج) في مجال أو أكثر .
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الفصل الثاني

دراسات سابقة
لم تجد الباحثة دراسة مماثمة أو قريبة من ىذه الدراسة انما وجدت دراسات مسحية تناولت

بشكل أو بآخر بعض القصور في موضوع الموىوبين :

 .6دراسة (الطحان  : )2:93 ،ىي دراسة مسحية بعنوان (تربية المتفوقين عقمياً في البالد
العربية  ,برعاية المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم واستعممت االستبيانة أداة لجمع

البيانات وزعت عمى الدول العربية كافة  .أجابت تسع دول فقط بضمنيا العراق  .وأىم
نتائ الدراسة كانت بأنو ال توجد تشريعات أو إدارات خاصة لممتفوقين  ,وكذلك ال توجد

برام إلعداد المعممين لمعمل مع الطمبة المتفوقين  ,وال توجد برام أو صفوف خاصة أو

مدارس مستقمة  ,وتقتصر رعاية المتفوقين عمى المكافآت والبعثات الدراسية وبعض
النشاطات الموسمية .

 .2دراسة (الشخص  : )2::1 ،قام بيا عبد العزيز السيد الشخص بعنوان (الطمبة
الموىوبون في التعميم العام بدول الخمي

 :أساليب اكتشافيم وسبل رعايتيم  ,أجريت

الدراسة برعاية مكتب التربية العربي لدول الخمي عام  6990وىي دراسة مسحية استعمل

فييا االستبانة لجمع البيانات  ,ومن بين نتائجيا بأنيا ال تتوافر في أي من دول الخمي

أساليب دقيقة لمتعرف عمى الطالب الموىوبين  ,وال توجد أساليب منظمة أو مناى وال

يتوافر معممون متخصصين لمعمل مع ىؤالء الطالب وال توجد أساليب متابعة لمموىوبين .

وقد تطابقت نتائ دراسة الطحان ( )6982مع نتائ الشخص ( )6990إلى حد كبير وقد
اتفقت الدراستين بان الرعاية واالىتمام يقتصر عمى االحتفاالت والتكريم والبعثات الدراسية .

ترى الباحثة بأنو االقتصار عمى البعثات الدراسية ال يوفر الرعاية الكاممة لمموىوبين في

داخل بمدانيم بل وربما يسيم في ىجرة الكفايات العممية  ,بما يجعل الوطن األم مفتق اًر
ليذه الفئة التي يعول عمييا تقدم المجتمع ورقيو .

 .3دراسة المجمس العربي لمموىوبين  : )6999 ,وىي مشروع إلجراء دراسة مسحية تيدف
إلى توثيق التجارب العربية في مجال رعاية الموىوبين عمى أمل ان تنتيي عام , 2002

ولم تحصل الباحثة عمى نتائ ىذه الدراسة .
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الفصل الثالث

مجتمع البحث وعينته :

منهجية البحث واجراءاته

يتألف مجتمع البحث من جميع التدريسيين الموجودين في أقسام التربية وعمم النفس في كميات

اآلداب والتربية التابعة لجامعتي بغداد والمستنصرية لمعام الدراسي 2009 / 2008

( )

.

وزعت الباحثة ( )200استمارة عشوائياً عمى التدريسيين من الجنسين الذكور واإلناث ولممراتب

العممية (أستاذ – أستاذ مساعد  -مدرس  -ومدرس مساعد)  ,غير أنيا حصمت عمى ()635

استمارة وفيما يمي وصفاً لعينة البحث :

تألفت عينة البحث من ( )635تدريسياً وتدريسية ( )75خمسة وسبعون تدريسياً منيم في

جامعة بغداد  .توزعوا عمى أربعة كميات ىي اآلداب ( )20تدريسياً والتربية ابن رشد ( )27تدريسياً

 ,والتربية لمبنات ( )67تدريسياً  ,والتربية ابن الييثم ( )66تدريسيين و ( )60ستون تدريسياً في
الجامعة المستنصرية  ,توزعوا عمى كميتي اآلداب ( )26تدريسياً والتربية ( )39تدريسياً .

توزعت العينة بحسب النوع (ذكور واناث) وبحسب المرتبة العممية فبمغ عدد من ىم بمرتبة

أستاذ ( )66تدريسياً  ,منيم ( )8ثمانية ذكور و ( )3وثالثة إناث  .وكان عدد من ىم بمرتبة أستاذ

مساعد ( )36إحدى وثالثون تدريسياً  ,منيم ( )68ثمانية عشر ذكور و ( )63ثالثة عشر أنثى .
وعدد من ىم بمرتبة مدرس ( )46ستة وأربعون تدريسياً  ,منيم ( )25ذكور و( )26إناث  .أما

عدد من ىم بمرتبة مدرس مساعد فقد كان ( )47تدريسياً منيم ( )26ذكور ( )26إناث .

والجدول رقم ( )6يوضح ذلك .

 لم تحصل الباحثة عمى اإلحصائية الخاصة بمجتمع البحث في األقسام والكميات بسبب الظروف األمنية .
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جدول رقم ()2

عينة البحث موزعة بحسب المرتبة العممية والنوع (ذكور–إناث) والكميات والجامعات
الكمية

الجامعة

بغداد

مدرس

مدرس مساعد

أستاذ

أستاذ مساعد

المجموع

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

اآلداب

4

4

4

3

6

6

2

6

20

التربية ابن رشد

2

6

4

3

5

4

2

6

27

التربية لمبنات

2

3

6

5

3

2

6

-

67

التربية ابن الهيثم

6

3

2

6

2

2

-

-

66

المجموع

9

66

62 66

66

9

5

2

75

اآلداب

5

2

4

3

3

2

2

-

26

التربية

7

8

60

6

4

2

6

6

39

62

60

64

9

7

4

3

6

60

26

26

26 25

68

63

8

3

635

المستنصرية
المجموع
المجموع

46

47

66

36

635

أداة البحث
قدمت استبانة مفتوحة (استطالعية) لعينة من التدريسيين بمغت ( )65تدريسياً وتدريسية من

الكميات المشمولة بيذا البحث  .يتضمن سؤاالً واحداً يتطمب إجابة حرة أو مفتوحة .

والسؤال ىو  :ما ىي برأيك أىم الصعوبات التي تواجو الكشف عن الموىوبين ؟

اتخذت إجابات التدريسيين عن السؤال المفتوح فضالً عن ذلك االطالع عمى األدبيات وخبرة

الباحثة في ىذا المجال أساساً إلعداد استبيانة مغمقة  .وبعد تحميل محتوى االستجابات صيغت
عبارات االستبيانة المغمقة والتي تكونت من ( )33فقرة بصيغتيا األولية (الممحق . )6 ,

تم عرض االستبانة عمى عدد من المختصين إلبداء أرائيم في مدى صالحيـة ىذه الفقرات

()

 ,وقد تمت الموافقة عمى جميع الفقرات بنسبة ( )%600فيما عدا بعض التصحيحات المغوية ,
وبذلك أصبحت االستبانة النيائية جاىزة لمتطبيق .
 مجموعة من تدرٌسً قسم التربٌة وعلم النفس فً كلٌة التربٌة للبنات وهم :
 -4أ.م.د طالب ناصر حسٌن
 -1أ.د حسٌن نوري الٌاسري
 -5أ.م.د لٌلى أحمد عزت
 -2أ.د سمٌرة موسى عبد الرزاق
 -6أ.م.د عبد الغفار عبد الجبار
 -3أ.م.د عبد الزهرة باقر
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وضع أمام كل عبارة مقياس خماسي عمى وفق طريقة ليكرت يتضمن بدائل اإلجابة وىي

(صعوبة كبيرة جداً  ,وصعوبة كبيرة  ,صعوبة متوسطة  ,صعوبة قميمة  ,وال تشكل صعوبة) .

أعطيت ليذه البدائل أوزان  .كانت عمى التوالي (  , )6 , 2 , 3 , 4 , 5وبعد ان جيزت

االستبيانة في صيغتيا النيائية تم تطبيقو عمى العينة المشمولة بالبحث  .وطمب من كل تدريسي أن

يق أر كل فقرة بعناية ثم يؤشر بعالمة ( )تحت البديل المناسب ليا من بدائل اإلجابة الخمسة,
واتخذ متوسط درجات لممقياس والذي ىو ( )3معيا اًر لمفصل بين ناحتي القوة والضعف لمفقرات أو

لمصعوبة من عدميا .

الوسائل اإلحصائية :

استعممت الوسائل اإلحصائية اآلتية :

 -6معادلة فيشر الستخراج درجة القوة لكل فقرة من الفقرات

 -2الوزن المئوي لمحدة أو القوة
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الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرها
تحقيقاً ليدف البحث المتضمن تعرف صعوبات الكشف عن الموىوبين من وجية نظر تدريسي

التربية وعمم النفس  ,فقد رتبت الفقرات تنازلياً من أعمى درجة قوة  ,ووزناً مئوياً إلى أوطأ درجة قوة
ووزن مئوي .

تشير النتائ إلى ان جميع الفقرات البالغ عددىا ( )33فقرة قد سجمت درجة قوة أكثر من ()3

 ,اال ان البحث سيتناول عرض ومناقشة الربع األعمى ( )%25تقريباً من الفقرات المرتبة تنازلياً أي
ما يقارب ( )60صعوبات عمى أنيا الصعوبات األكثر أىمية من وجية نظر التدريسيين عينة

البحث .

 .6حصمت الفقرة (( )68ضعف الوعي بأىمية الكشف المبكر عن الموىوبين) عمى المرتبة
األولى  ,اذ بمغت درجة قوتيا عمى ( , )4666ووزنيا المئوي ( , )92620اذ أن تأخر

الكشف عن الموىبة وغياب المناخ الذي يؤمن تنميتيا والصحة النفسية لمموىوب قد يؤدي
إلى ضمور الموىبة وطمس معالميا أو تالشييا  ,بل ربما يؤدي إلى أخذ مسار لو
مضماره عمى التمميذ والمجتمع عمى حد سواء  .فكمما أدركنا الموىوب بعمر مبكر كمما

استطعنا استثمار سنوات عمره ورعايتو وتعميمو بصورة أفضل ولفترة أطول .

 .2جاءت الفقرة ( ( )9قمة توافر الفرص إلظيار قدرات الموىوبين) في المرتبة الثانية  ,اذ
بمغت درجة قوتيا ( , )4652ووزنيا المئوي ( .)90640ال شك ان ظيور المواىب تتطمب

بيئة مناسبة  ,فالعائمة والمدرسة والمجتمع والثقافة  ,عناصر ذات تأثير مباشر وحقيقي في

أظيار ونمو قدرات الموىوبين وتطويرىا واستثمارىا  .وقمة توافر الفرص إلظيار قدرات

الموىوبين يضعف توافقيم مع الحياة المدرسية بسبب شعورىم بالممل والضيق إذا لم تقدم

ليم الفرص المناسبة  .فضالً عن ذلك يوجو الموىوبين نشاطاتيم إلى مجاالت أخرى قد ال
تكون مقبولة اجتماعياً الن األسرة والمدرسة لم تشبع ىذه النشاطات.

 .3حازت الفقرة (( )3إشكالية تحديد مكونات الموىبة) عمى المرتبة الثالثة  ,اذ بمغت درجة
قوتيا ( , )4648ووزنيا المئوي ( . )89660ذلك ألن تعريف الموىبة أصبح بداللة
المكونات أو الخصائص  .وان االختالف والتباين في تحديد الموىبة أصبح أكثر سعة من

ذي قبل .اذ كثرت مفاىيم العناصر المكونة لمموىبة بحيث يختمف فييا كثير من العمماء .

(الذكاء  ,اإلبداعية  ,الدافعية  ,سمات القيادة  ,الوراثة  ,البيئة  ,االستعدادات والقدرات)

56
العدد التاسع

السنة 0202

صعوبات الكشف عن الموهوبين من وجهة نظر تدريسي الجامعة  ............أ.م.د.ليمى يوسف الحاج ناجي

ان اختالف العمماء وتباينيم في تحديد ىذه المكونات زاد من صعوبة وميمات التشخيص

وكشف فئة الموىوبين .

 .4جاءت الفقرة (( )5آلية الكشف عن الموىوبين غير واضحة لدى المعنيين) في المرتبة
الثالثة أيضاً  ,فقد بمغت درجة قوتيا ( )4648ووزنيا المئوي (. )89660

ان ىذه الصعوبة موجودة ليس فقط في بمدنا  ,وانما تشير المصادر إلى أنو ليس ىناك

من نظام واحد متفق عميو أو إجراءات تشخيصيو محددة متفق عمييا في ىذا المجال .

ويؤكد ( )Satller, 1992عدم االتفاق ىذا ويشير إلى عدم وجود آلية متفق عمييا في
مثل ىذه اإلجراءات أو إمكانية تفضيل بعضيا عمى بعض فأية وسيمة لمتشخيص برأي

( )Satllerانما ىي جزء يعتمد أساساً عمى أىداف البرنام المستعمل  .فالذي يركز عمى
الموىبة الفنية (كالموسيقى مثالً) يحتاج إلى إجراءات تشخيصية مختمفة عن برنام يركز
عمى الموىبة العقمية (. )Satller , 1992 : PP.260-264

 .5حازت الفقرة (( )66ندرة توافر االختبارات والمقاييس الوطنية الصالحة لعممية تشخيص
الموىوبين) عمى المرتبة الرابعة  ,إذ بمغت درجة قوتيا ( , )4643وبمغ وزنيا المئوي

( . )88660ان عممية التشخيص تتطمب اختبارات ووسائل عديدة  ,وان اعداد اختبارات
مقننة موثوق بيا تتطمب وقتاً وجيداً كبيرين فضالً عن ذلك  ,التخصص الدقيق في
االختبارات  .اختبارات الذكاء والتحصيل والدافعية واإلبداعية والعمار مختمفة تتطمب وجود
فريق متخصص متكامل تفتقر إليو في الوقت الحاضر بسبب ندرة ىذه التخصصات في

الوطن فضالً عن ذلك  ,ان التخصيصات المالية التي تغطي ىذا العمل تكاد تكون
معدومة .

 .6والفقرة (( )6ضعف كفاية المعنيين بتشخيص الموىوبين) حازت ىي األخرى عمى المرتبة
الرابعة بدرجة قوة ( )4643وبوزن مئوي ( . )88660وقد يرجع ذلك في رأي الباحثة إلى
االختبارت والمقاييس  ,إذ ان التدريب عمى استعمال
ا
ضعف األعداد عند تدريس مادة

االختبارات واصدار احكام دقيقة عمى نتائجيا  ,يتطمب دروس عممية فعالة تمكن الدارسين

كيفية تطبيق االختبارات وتصحيحيا وتقويم نتائجيا  ,وكذلك التدريب عمى الوسائل األخرى

التي تساعد في الكشف عن الموىوبين  ,وتعرف مصادر المعمومات التي تخدم عممية
الكشف .
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 .7إما الفقرة (( )66ضعف متابعة الكشف األولي لمموىوبين من قبل الجيات المعنية)  .فقد
نالت المرتبة الخامسة بدرجة قوة ( , )4639وبوزن مئوي قدره( . )87680إذ ان المدرسة

ىي المسؤول األول عمى متابعة الموىوب ورعايتو ثم المؤسسات التربوية األخرى متمثمة

بالو ازرة والمديرية المناط بيا ميمة التابعة  ,بالشكل الذي يكفل رعاية الموىوب واستثمار
موىبتو وتوجييو نحو ما يعود بالنفع عمى الفرد والمجتمع  .وقد الحظت الباحثة ىذا

القصور من خالل عمميا في ىذا المجال  .ذلك بسبب ضعف التخطيط ليذه الفئات في

المؤسسات التربوية .

 .8إما الفقرة (( )26يعتمد المعممون عمى التفوق الدراسي فقط كمحك لمموىبة) فقد حصمت

عمى المرتبة السادسة بدرجة قوة ( )4635وبوزن مئوي ( . )87600ترى الباحثة ان
المعممين والمدرسين بحكم اعدادىم ال يمتمكون وسائل التشخيص األخرى غير مؤشر
التفوق الدراسي  .لذلك عندما يطمب إلييم تعيين الطمبة الموىوبين يعتمدوا محك التفوق

الدراسي  .وجد كل من ( , )Pegnato & Birch , 1959ان  %30من الذين رشحيم
المعممون كموىوبين في مستوى المرحمة اإلعدادية فشموا في الوصول إلى معايير الموىبة ,

كما حددت من قبل لجنة الفاحصين  .وان أكثر من ( )%50من الذين شخصوا كموىوبين

من قبل لجنة الفاحصين لم يكونا قد رشحوا أصالً من قبل المعممين  ,ويفسران ذلك بأن

المعممين غالباً ما يخمطون بين إتقان الطمبة لواجباتيم ومفيوم الموىبة ( & Pegnato

 )Birch , 1959 : PP.303-304كما يرى ( )Woolofok , 1998ان المعممين ليسوا

دائماً أفضل حكم لتشخيص الموىوبين والمبدعين من تالميذىم ( Woolofok , 1998 :

. )P387

 .9حازت الفقرات ( )28()22()25والتي تخص اآلباء والمعممين وىي (ضعف إلمام المعممين
والمدرسين بسمات وخصائص الموىبة) ضعف قدرة اآلباء والمعممين عمى اكتشاف أبنائيم

وطمبتيم مقارنة بالمتخمفين) ( ,يتمسك المعممون بطرائق التعميم الشكمية التي ال تكشف عن
الموىبة) عمى التوالي  ,حازت عمى المرتبة السابعة بدرجة قوة ( , )4630وبوزن مئوي

( .)86600ان المعمم الذي ال يمم بخصائص وسمات الموىوبين  ,سيحاول كبح جماح

اإلبداع والموىبة عند طالبو من خالل رفضو لالنجازات واألفكار غير العادية أو الخيالية

داخل الصف ويحاول االستيزاء من األسئمة الغريبة التي تطرح من قبل الطمبة  ,ما يولد

لدييم اإلحباط وضعف االقدام عمى االكتشاف والتقصي  .ىذا بالنسبة لمفقرة (. )25
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أما الفقرة (( )22ضعف قدرة اآلباء والمعممين عمى اكتشاف أبنائيم وطمبتيم مقارنة

بالمتخمفين)  .قد يرجع ذلك إلى وضوح عالمات التخمف العقمي  ,فيي ظاىرة في معظم األحيان
حتى في سنوات الطفولة المبكرة .

إما الموىوبون والمبدعين فيم اقرب ألقرانيم العاديين في أنماط سموكيم اليومي  ,وال يستطيع

تمييزىم اال المتخصص الذي لو خبرة في مجال الموىوبين  .أو من خالل انجازاتيم الفريدة والتي ال
تظير بوقت مبكر  .أو من خالل تفوقيم في التحصيل الدراسي وفي ىذا يشترك الموىوبون
والعاديون في معظم األحيان .

وبخصوص الفقرة (( )28يتمسك المعممون بطرائق التعميم الشكمية التي ال تكشف عن

الموىبة).

نجد ان المعمم يتزود من خالل اعداده لمينة التعميم بطرائق التعميم التقميدية والتي تصمح في

االغمب لمطمبة االعتياديين وال يزود معممنا خالل إعداده بطرائق التعميم التي تستعمل مع التالميذ

الموىوبين  ,وبذلك نجده ال يكمف التالميذ ذوي القدرات العالية بميمات مختمفة تتحدى قدراتيم أو
واجبات اثرائية تسيم في الكشف عنيم .

ويرى ( )Sternberg & Lubart , 1991bان المعمم الذي يقود صفاً دراسياً يمكن لألطفال

فيو ان يكمفوا بميمات مختمفة ويتحدون المعمم في مناقشاتيم  ,ويعكسون أفكا اًر مختمفة ومتباينة

يساىم ذلك كثي اًر في اكتشاف الموىوبين منيم بسبب إعطائو – أي المعمم – الفرصة الكافية

لتالميذه إلظيار تمك الموىبة (. )Sternberg & Lubart , 1991b :P.608

ويعد ( )Woolfok , 1998ان أىم خطوة يمكن ان يتخذىا المعمم لتشجيع اإلبداع والموىبة

ىو تأكد الطمبة من أن (أفكارىم الجديدة) سيتم تقديرىا وتعزيزىا  .ويقترح ( )Amabile , 1983

عمى المعممين  ,بغية زيادة كفاية تشخيصيم لمموىبة واإلبداع عند تالمذتيم  ,بخمق بيئة تعميمية
مستجيبة  ,واستعمال طرائق تعميم معززة لإلبداع والتقميل من تقميد األقران وعدم التقيد بالتربية

الشكمية . )Amabile , 1983 : P.573 ( .

وىنالك الفقرة ( )33والتي حازت عمى المرتبة السابعة أيضاً بدرجة قوة ( )4630ووزن مئوي

( )86600والتي تنص عمى (إشكالية تحديد معايير ودرجات قطع تقف عند حدودىا الموىبة) .
والتي ىي تحصيل حاصل الختالف األرضية النظرية لمفاىيم ومكونات الموىبة من ذكاء وابداعية

ودافعية واستعدادات وقدرات  .فمرة تقترن الموىبة بالذكاء العام أو القدرات العقمية العامة كمحدد
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رئيس لمموىبة  ,ومرة باالستعدادات والقدرات الخاصة  ,ثم باإلبداعية فالدافعية فالسمات القيادية

إلى الخمفية العائمية والبيئة المحيطة والتحصيل كمحددات (جدول  )2يوضح ذلك .
جدول رقم ()3

يوضح ترتيب الفقرات لمربع األول من أعمى درجة قوة إلى أوطأ درجة قوة والوزن المئوي لمفقرات
لدى التدريسيين .

ت

رقم الفقرة

الفقرات

درجة القوة

الوزن المئوي

2

29

ضعف الوعي بأهمية الكشف المبكر عن الموهوبين

5.72

:3.31

3

:

قمة توافر الفرص إلظهار قدرات الموهوبين

5.63

:1.51

4

4

إشكالية تحديد مكونات الموهبة

5.59

9:.71

5

6

افتقاد آلية واضحة لمكشف عن الموهوبين

5.59

9:.71

6

22

5.54

99.71

7

7

5.54

99.71

8

27

5.4:

98.91

9

37

5.46

98.11

:

36

5.41

97.11

21

33

5.41

97.11

22

39

5.41

97.11

23

44

5.41

97.11

ندرة توافر االختبارات والمقاييس الوطنية الصالحة

لعممية تشخيص الموهوبين

ضعف كفاية المعنيين بتشخيص الموهوبين
ضعف متابعة الكشف األولي لمموهوبين من قبل

الجهات المعنية

اعتماد المعممين عمى التفوق الدراسي فقط كمحك

لمموهبة

ضعف إلمام المعممين والمدرسين بسمات وخصائص

الموهبة

ضعف قدرة اآلباء والمعممين عمى اكتشاف أبنائهم
أو طمبتهم مقارنة بالمتخمفين

تمسك المعممين بطرائق التعميم الشكمية التي ال

تكشف عن الموهبة

إشكالية تحديد معايير وعتبات قطع الدرجة التي
تقف عند حدودها الموهبة .

إما درجات القوة واألوزان المئوية لمفقرات األخرى فيوضحيا الممحق ( )2وىي جميعيا تشير
أو تشكل صعوبات في الكشف عن الموىوبين .
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التوصيات
 .6وضع إستراتيجية واضحة لمكشف المبكر عن الموىوبين تتبناىا المؤسسات التربوية
وبأشراف ورعاية المتخصصين والخبراء في ىذا المجال .

 .2توعية اآلباء بأىمية الكشف المبكر عن الموىوبين من خالل تزويدىم بمؤشرات الموىبة.

 .3توعية المعممين بأىمية الكشف المبكر عن الموىوبين وتزويدىم باستمارات وقوائم رصد
تتضمن خصائص الموىوبين العتماد نتائجيا في الكشف األولي .

 .4تدريس مادة االختبارات والمقاييس في كميات المعممين والتربية بشكل عممي من خالل
تجييز ىذه الكميات بالمختبرات الالزمة والمجيزة باالختبارات الحديثة .

 .5تدريب المعنيين بالكشف عن الموىوبين تدريباً كافياً يؤىميم لمقيام بعممية الكشف الدقيق .

 .6تشكيل لجنة متابعة بالو ازرة أو المديرية المسؤولة عن ىذه الفئة وان ال تقف العممية عند
الكشف األولي لمموىوب .

 .7تضمين مناى إعداد المعممين والمدرسين مادة طرائق تدريس تكفل الكشف عن الموىوبين
وسبل رعايتيم ضمن الصف االعتيادي لحين ايداعيم في صفوف أو مدارس خاصة بيم

.

المقترحات

 القيام بدراسات تتناول المقارنة بين االستراتيجيات المطروحة في الكشف عن الموىوبينورعايتيم مثل القبول المبكر  ,والتسريع واإلثراء وغير ذلك لموقوف عمى ما يالئم طمبتنا .
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