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 جامعة دٌالى                            
 كلٌة الفنون الجمٌلة        
 قسم الفنون السمعٌة والمرئٌة  
 

 المرحلة الرابعة-المحاضرة الخامسة - الخامساالسبوع 
 

 الفنٌة الموهبة طبٌعة

مقدمة

الغضة ال ٌستفاد ٌهبها من ٌشاء، والموهبة كالنبتة  -عزَّ وجلَّ  -الموهبة نعمة من الخالق       
منها إال إذا سقٌناها وتعاهدناها بالرعاٌة واالهتمام، وال ٌجد اآلباء والمعلمون الحاذقون صعوبة 
فل فً المنزل والطالب فً  فً اكتشاف مواهب أبنائهم وطالبهم؛ إذ تظهر آثار الموهبة على الطِّ

ٌَّة واالنفعالٌة والتعبٌرٌة، ورد ود أفعاله واستجاباته مع والدٌه المدرسة، من خالل قدراته الحرك

 .ومعلمٌه
وما من شك فً أنَّ الموهوبٌن ثروة األمة الغالٌة، ومستقبل ازدهارها وتفوقها إذا ما أحسنت      

عاٌة النفسٌة واالجتماعٌة والصحٌة  رعاٌتهم، وَسَعْت بجدٌة ودأب لتطوٌر ملكاتهم، وتوفٌر الرِّ

ًٌّّا متكامالًّ لهم، ووضع البرامج اإلرشادٌة التً تضم ًٌّّا واجتماع ا وعقل ًٌّّ ا نفس  .ن لهم نمّوًّ
الموهوبون إلى معلمٌن مؤثرٌن ٌبتعدون عن أسلوب التَّلقٌن، وٌركزون على  بةوٌحتاج الطل     

ٌُّز، وإثراء  التطبٌق العملً، واالستفادة من التقنٌة الحدٌثة، والبحث عن التجدٌد واالبتكار والتم

 .اإلبداع أمام الموهوبٌن بٌئة الفصل ما ٌفتح آفاقَ 
والمعلم المحبُّ ٌتعهَّد طالبه بالنُّصح واإلرشاد والمحبة، َمَثلُُه فً ذلك َمَثُل المزارع الذي        

ٌُزٌل الحشائش الضارة؛ لٌشتد عود النبتة، وٌروي األقاحً  ة فتستقٌم، و م األغصان الغضَّ ٌُقوِّ

 .الذابلة لتعود لها نضارتها وفرحها
الدكتور الدمرداش سرحان: لطرٌقة التدرٌِس أثٌر كبٌٌر فً تحقٌِق أهداِف التربٌِة،  ٌقول     

ِته فحسب، وإنما ٌعلُِّم بطرٌقِته وأسلوبِه وشخصٌته  َر هنا أنَّ المعلَم ال ٌعلُِّم بمادَّ وٌنبغً أن نتذكَّ

 .وعالقاته الطٌبة مع تالمٌذه، وما ٌضرُبه لهم من قُدوة حسنة ومثٍل أعلى
 : Giftednessالموهبة تعرٌف
ًٌّّا       وهب؛ أي: أعطى بال مقابل، والهبة هً الهدٌة، والموهبة هً غدٌر الماء الصغٌر،  :لغو

ا غٌر عادي لدى الفرد للبراعة فً فن أو  ًٌّّ ا فطر وقد عرفها اللغوٌون: قدرة استثنائٌة أو استعدادًّ

 .نحوه
  

ا ًٌّّ ا، وٌشٌر إلى تطور متقدم ومتسارع  هً مفهوم بٌولوجً متأصل؛ ٌعنً: ذكاء :اصطالح مرتفعًّ

ماغ وأنشطته، بما فً ذلك الحس البدنً والعواطف والمعرفة والحدس  .لوظائف الدِّ
 الموهبة؟ هى ما

 هــً المـوهبة،: »ماسلـــو إبراهـام النفـسً العـالِـم ٌقـول!* تكتشفها؟ كٌف الموهبة        
 تطوٌر على متواصل وعزم ذاته، لتحقٌق شخص كل فً ورغبة باستغاللها، ُتطالــــب طاقـات،

 .«اإلنجازات وتحقٌق واحترامها، الذات،
 أن البد لكن. هللا من عطٌة هً الموهبة،:»عٌسى الدٌن عز ٌوسف الــدكتـور األستـاذ وٌقــول  -

 تبدو لكً التمرٌن، أو الصقل، فً أو ،(مجالها فً) الدراســـة، فً جهـــداًّ  صاحبهـــا ٌبـذل
 .«جمٌل هو ما لكل متذوق ألي واضحة
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 إلى بعضها ٌخرج قد قدرات، منا كل داخل:»المحسن عبد ٌسري الـدكتور األستاذ وٌقـــول  -
ٌُفٌد الشخص، منها ٌستفٌد حٌث الضوء، دائرة  ٌتم ال الظالم، دائرة فً كامناًّ  بعضها ٌظل وقد. و

 .«حٌاته مدى على اكتشافه
 شخص كل عند وممارستها(. الموهبة اكتشاف نحو خطوة أول هً التً) الهواٌة فاكتشاف    
 والنضج النمو، اكتمال على ٌساعد حٌث وحٌوٌاًّ، هاماًّ، شٌئاًّ  ٌعتبر عمره، من مبكر وقت فً

 .الشخصً والكٌان بالذات، اإلحساس وعلى النفسً،
 الكامنة؟ موهبتك تكتشف فكـٌف

 مٌولك اكتشاف: أوالًّ 
 .نفسك فً الدفٌنة الموهبة نوع على ٌدلك أن ٌمكن معٌناًّ، عمالًّ  تؤدي أن إلى ومٌولك حبك، إن
 من مبكرة سن فً تبدأ المٌول وهــذه ســواه، دون معٌــــن أمر نحو بك تدفع التً هً مٌولك إن

 .المٌول هذه فً أطفالها تراعً أن أسرة كل وعلى. الطفولة
 .وهكذا...  فشجعه مثالًّ  للرسم مٌول لدٌه الطفل أن ُوجد فإذا

 .المختبئة الموهبة جوهر تكشف أسرتك مع اهتمامك فإن ولذلك،
 حد فً كهدف الموهبة، إلى المؤدي الصحٌح، الطرٌق إلى بك تتجه مٌولك أن من تأكد فقط،
 .ذاتها
 :اقتناعك درجة راقب: ثانٌاًّ 

 وأن به، معرفته ٌزٌد وأن ٌفعله، أن ٌود بما فعالًّ، مقتنعاًّ  الشخص ٌكون أن ٌجب إذ         
 مثل تكون وعاطفٌة نفسٌة، طاقة الشخص لدى ٌولِّد االقتناع فإن. اآلمـنـة بحاره فً ٌخـوض
 .الكامنة الموهبة أصالة من وتتأكد تدرك سوف ألنك الجمٌلة، الجائزة

 
 

 :تعلّمك سرعة درجة راقب: ثالثاًّ 
 وعلى فٌه، النجاح على قدرتك على عالمة هً موهبتك، مجال فً الفنون تعلّم سرعة إن       
 .فٌه الموهبة أصالة
 بعض فً بطٌئاًّ  كان لــو حتــى بأكملهــا، الحٌــاة، طوال ٌستمر التعلّم أن تنسَ  ال لكن،       

 .فٌها الكامنة، موهبتك تجد ال التً المجاالت
 : اإلتقان وومضة البراعة، لحظة ترقــب: رابعــــاًّ 
 فً وبراعتك إتقانـــك، لحظة تراقب بأن وذلك عندك، الـموهبـة مركز تحدد أن ٌمكنك       

 .التنفٌـــذ
 .اإلتقـــــان لحظــة تلمــح أن على القادرة فهً الموهبة، تلك متٌقنة فاحصة، بعٌـن انظــر       
 :لإلتقان التام التنفٌذ مدى الحظ: خامساًّ 

 عند وكذلك. آلٌة وبصورة وعً دون ألعابه بأحسن ٌقوم الموهوب، الالعب فإن             
 .ومقنعة واضحة، رسالته فتأتً.. اإلنسٌاب فً تبدأ الكتابة أحرف فإن لقصة، الموهوبة الكتابة

 مرة كــل فـً ٌحدث لنشاط كلًّ امتــداد هو الموهبة، مراحل من لمرحلة الكامل فالتنفٌذ         
 .الموهبة وجود على الدلٌل وهو. النشاط بهذا فٌها تقوم

 فإن. الوقت من فترة خالل الموهبة، أداء لخطوات التام التنفٌذ وُتحسن تفحص أن فٌمكنك
.. به قام ما تكــرار إلى الـموهــوب الشخص ٌدفع التنفٌذ عملٌة بعد ٌحصل الذي االقتناع،
 .الموهبة وتألق التحسن، ٌولّد والتكرار

ٌّة لتبقى مــوهـبـتـــك تنـمـــً كٌــف  :وفعـاّلة حـ
 ٌكون طوٌالًّ، األنظار عن وخافٌــة كامنــة، كانت التً - موهبتك تكتشف أن بعد                 

 فً حٌة فتبقى حدٌثاًّ، الُمكتشفة الموهبة هذه تنّمً لكً وتنجزه، به، تقوم أن مهم، دور علٌك
الــة أعماقك،  :اآلتً طرٌق عن وذلك مستقبلك فً ومثمرة حٌاتك، فً فعَّ

 :بالتعلم علٌك: أوالًّ 
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 ومن تحبه، الذي الموضوع عن المعرفة من ومتمٌزاًّ  محترماًّ  قدراًّ  عقلك ٌكتسب فبالتعلم     
 .عملٌاًّ  ممارسته إلى تمٌل فٌما الخبرة
 بااللتحاق فعلٌك معٌن، بمنهج االلتزام وإلى مستفٌضة، دراسة إلى تحتاج الموهبة وألن       

 هذا فً هنا وخبرة، دراٌة المتمكنٌن، ٌد على بالتلمذة أو المتخصصة، التعلٌمٌة المؤسسات بأحد
 .تفٌدك معارف من لدٌهم ما على تحصل لكً المجال،
 وعلى المعاصرة، الكتب على باالطالع التعلم من المزٌد على الحصول ٌمكنك كما        
 .ناجحة حٌة بنماذج الثقافً باالحتكاك وكذلك موهبتك، مجال فً الحدٌثة األبحاث

 .موهبتك مجال فً التعلــم طرٌـــق لك فتــُضاء كتاباًّ، أو شخصاًّ، كان سواء الُمعلم، اختر
 :التدرٌب على واظب: ثانٌاًّ 

 تقـوم أن ٌعنــً الحٌــاة، إلى عملً بشكل وإخراجها موهبتك، تنفٌذ إجادة على تتدرب أن        
 أو العلمً سواء - مجالهــا فً بالموهبــة ٌتعلـــق الــذي العمل تنفٌـذ فـً العملٌـة بالخطـوات

 الصحٌحة، بالـطرٌـقـة العــمل بخطوات تــقـوم أن تحــــاول وفٌــه - االجتماعً أو الفنً،
 .محددة أوقـات وفـً منتظمـة، بصفة وذلك لــه، األساسٌــة للمبادئ ووفــقـاًّ 
 متمكن، لمتخصص نشاطك تخضع أن على احرص التدرٌب، مــن المرحلة هــذه وفـً        

 التنفـٌــذ، خطــوة فـً أو التدرٌب، أداء فً سلبً هو وما صحٌح، هو عما لك ٌكشف لكً
 أجل من وذلك الصحٌح، األداء كٌفٌة وكذلك التنفٌذ، فً الخطأ تفادي كٌفٌة تعرف وبـذلـك
 .األداء فً الكفاءة إلى وصولك ضمان

 الوجه على العمل أداء تكرر أن هو المثمر، التدرٌب وسائل أهم أن من وتأكد                 
 فنون إجادة فً بتقدمك قدرتك، تنمٌة وكذلك أداؤه، علٌك السهل من ٌصبح حتى الصحٌح،
 .موهبتك

 :واألهم أخٌراًّ 
 مختلف نوع من لكنها ما، موهبة لدٌه استثناء، وبدون منا، شخص كل أن تأكد                  

 .اآلخر عن
 وجل، عز هللا إٌاها منـحك التــً موهبتـك، على تتعرف كٌف تعرف أن هو المهم،               

 وبمزٌد واالبتهاج بالرضا تشعر لكً.. فتنمٌها الكامنة الممٌزة، الطبٌعٌة قدراتك إلى تتوصل وأن
 .مجتمعك وتفٌد نفسك، فتفٌد. بنفسك الثقة من
 


