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 ٣٥٦

 تصور مقترح لتفعيل دور معلمة رياض األطفال 

 في رعاية األطفال الموهوبين

 

 :مقدمــة

تاج هي أساس القوة والتميز في             ادة اإلن بدع وزي ؤهلة للعمل الم شرية الم وى الب إذا آانت الق

يات التنمية االجتماعية واالقتصادية المتواصلة ف       ي المجتمعات ، التي تحاول أن يكون لها مكان عمل

ثوراته  وج ب ذي يم ديث ال صر الح رات الع ل متغي ي ظ ون ف ية ، : مأم ية ، التكنولوج المعلومات

إن النظام التربوي والتعليمي                        ية ، ف ياتها الكون ثة وتداع سمى بعصر الموجة الثال يما ي صالية ، ف االت

و األداة الرئي     ال ه اض األطف ن ري بدأ م ذي ي ا    ال ريك طاقاته شرية ، وتح وارد الب تكوين الم سية ل

 ) ١(.اإلبداعية الكامنة

ل                     ياة الطف راحل ح م م رة من أه ولة المبك ر مرحلة الطف ان معوقًا أو عادياً       –تعتب  - سواء أآ

ى   بذور األول يها تغرس ال داد ، فف وين وإع رحلة تك ونها م ستقبله من حيث آ ي م رًا ف رها تأثي وأآث

شكل عادا  صيته، وتت تماماته لشخ ه واه ؤآد   ) ٢(ت ذا ي ي ه ته ، وف شف موهب سن"، وتتك ى " واط عل

ى من عمر الطفل ودرجة أهميتها في بناء شخصيته ، حيث إننا ب                    سنوات األول إمكاننا أن  خطورة ال

  )٣(.حطمها قبل أن يتجاوز السنة الخامسة من عمرهنقوي شخصية الطفل أو ن

در     دة والق واهب المعق بدع ذا الم ل الم ى     إن الطف تاج إل رانه ، يح ن أق زة ع ية المتمي ة العقل

ل يكون في جوع            ذا الطف ه ، ه رعاية التي تنمي قدرات يقة ، والتوجيه الخاص ، وال المالحظة الدق

ر إحدى الباحثات     –شديد    ى حد تعبي ه ، والتي       –) ٤( عل ه وإمكانات تحدى قدرات رات التي ت ى المثي  إل

د               ر ق ى توفي ا يحتاج إل ه ، آم ومات في مجاالت الحياة              من رتنمي مهارات رات والمعل اسب من الخب

يات مناسبة في حل المشكالت التي تواجهه ، وتمكنه من ابتكار               ر آل ى توفي تعددة الجوانب ، وإل الم

ذه المشكالت ، مما يتطلب بأهمية خاصة توفير معلمة رياض األطفال تتناسب                   ول اإلبداعية له الحل

ل الموهوب الآتشافه وتنمية            ذا الطف قدراته وخصائصه ، آما يتطلب ذلك أيضًا إعداد وتوفير  مع ه

 ) ٥(.البرامج المناسبة الآتشاف الطفل الموهوب

ة              ي رعاي ر ف غ األث ين أبل رعاية الموهوب ه ل ز ورجال ك عبدالعزي سة المل ان لمؤس د آ فلق

ستقلة ُأعلن عن تأسيسها في                       بارية م رية ذات شخصية اعت ين ، فهي مؤسسة خي شاف الموهوب واآت
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ث  ام        ال هـ ، وحظيت بدعم غير محدود من مؤسسها ورئيسها خادم الحرمين        ١٤١٩الث من شعبان ع

شريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز      وترعى المؤسسة الموهوبين من الذآور واإلناث في مختلف         .ال

ية   ي المجاالت العلم م ف رعاية له ديم ال ية ، وتق اليب العلم نهم باألس ي الكشف ع ك ف ار ، وذل األعم

 .مختلفةال

ديم أف           ى تق ا تحرص عل رعاية ألبنائها الموهوبين بطرق متنوعة ومتعددة      ضآم ل خدمات ال

تعدد الموجود في أدبيات رعاية الموهوبين ، وعدم االقتصار على طريقة واحدة                  نوع وال تواآب الت ل

ناك برامج شهرية ُتقدم طوال العام وهناك برامج إثرائية ُتقد                    م ، وه رعاية له ديم ال م في فصل   في تق

 ) ٦(.إلخ…الصيف

ين واآتشاف مواهبهم ،                    رعاية الموهوب تمام ب ى االه سعودية إل ربية ال ة الع ا سعت المملك آم

 –ففي اآلونة األخيرة قام برنامج رعاية الموهوبات والمتفوقات التابع لألمانة العامة للتعليم الخاص              

نات            يم الب ة لتعل  بعقد ندوات وحمالت توعية     -والتعليم حالياً وزارة التربية   ) سابقًا(في الرئاسة العام

 ، وأوصت هذه الندوات بضرورة الكشف عن المواهب  ضمكثفة للمدارس االبتدائية في مدينة الريا     

صفات وترشيح التحصيل  ويم ال وائم تق تمارات ترشيح للمعلمات وق رة ، ووزعت اس في سن مبك

يح األداء  ة لترش تمارة رابع ناك اس رتفع ، وه ية ، الدراسي الم راحل الدراس يع الم ي جم ز ف  المتمي

سابقات السنوية ، واالختبارات العملية داخل البرنامج          ك عن طريق الم وسار التعليم السعودي . وذل

 ) ٧(.على نهج الشريعة اإلسالمية الآتشاف ورعاية الموهوبين النابغين في العلم

ة المالحظة ، وهذه أساليب     وبصفة خاصة تميز المسلمين بسرعة الحفظ، وتوّقد الذهن ، وقو          

ية للتعرف على النابغين في العلوم الدينية ، ومن أمثلتهم                ربوية علم وقد . أبي حنيفة ، وابن تيمية    : ت

د  يدنا محم ان س ان     آ ي المك رجل المناسب ف تار ال ان يخ بة ، فك رة ثاق ز بنظ م األول يتمي  المعل

ثلة ذلك اختيار         ضاة ، ومن أم ادة عسكريين وق ه للصحابي الجليل زيد بن ثابت ، فقد المناسب من ق

تعلمها في نصف شهر تقريبًا ، وتعلم                        أدرك الرسول     رية ، ف تعلم العب وجهه ل ته ، ف زه وفطن  تمي

ين         رواتب للنابغ وا يخصصون ال نهج فكان ذا ال اء ه ع الخلف ومًا، وتاب شر ي بعة ع ي س سريانية ف ال

 ) ٨(.والعلماء

د أسفرت نتائج بعض الدراسات السابقة         عن جملة من    - عربية وأجنبية  – في هذا المجال     ولق

 :الحقائق نجملها فيما يلي
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م دور آبير في تنمية التفكير االبتكاري لدى الطفل الموهوب عن طريق االهتمام باألسئلة                • للمعل

ار والحلول غير التقليدية وإعطاء الفرص لألطفال في               رام األفك شجيعها ، واحت ة وت ر العادي غي

ي، و تعلم الذات ة   ال ية الالزم ال بالفرص التعليم داد األطف تعلم اإلبداعي ، وإم ارات ال يم مه تدع

ية            ن العمل زأ م زًء ال يتج باره ج ال باعت اء األطف بل أخط شاف ، وتق ر واالآت يم والتفكي للتعل

شجيع حب االستطالع والخيال وإثارة األسئلة االختيارية ، والتعبير االبتكاري                 تكارية ، وت االب

  )٩(. للمشكالتوالحل اإلبداعي

تقديم       • راء ب اليب اإلث تعدد أس ين ت تكاري ح ر االب ى التفكي ين عل ال الموهوب درة األطف زداد ق  ت

درات التفكير االبتكاري آاألنشطة مفتوحة                   اليب التي تنمي ق شافية واستخدام األس شطة استك أن

 ) ١٠(.النهاية والعصف الذهني ، وتقديم حلول ابتكارية واقعية

ال ف      ي • داع ، ويتعلمون عن طريق التجربة                 كون األطف رة في ذروة اإلب ولة المبك ي مرحلة الطف

ر فاعلية عن طريق التفكير                      ارف بصورة أآث سبون المع ال ويكت تعلم األطف ا ي شاف ، آم واالآت

 ) ١١(.االبتكاري بالمقارنة بالتعليم التقليدي

ولة المبكرة                    • ين في مرحلة الطف ال الموهوب اليب العمل مع األطف نوع أس  تدفع هؤالء األطفال    ت

تفاعل االجتماعي    ف ال ي مواق ية ف ار اإلبداع ارة األفك ى إث يا (إل ر والتكنولوج ل الكمبيوت معام

 ) ١٢().وغيرها.. ومتاحف األطفال

ة رياض األطفال تؤدي دورًا مهمًا في اآتشاف األطفال الموهوبين ، آما أنها تلعب                   إن معلم

 .قدراتهمدورًا مهمًا أيضًا في رعايتهم وتنمية 

نا انطلقت هذه الورقة لتضع تصورًا مقترحًا لتفعيل معلمة رياض األطفال في رعاية           ومن ه

 .األطفال الموهوبين

بحث ليتعرف إلى الدور الذي يجب أن تقوم به معلمة رياض األطفال في                 ق ال ذا انطل ومن ه

 .رعاية األطفال الموهوبين

 :ثـمشكلة البح

م لمعلم   دور المه ًا بال رئيس   إيمان ساؤل ال ن الت يب ع بحث ليج ق ال ال ، انطل اض األطف ة ري

 :التالي
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 ما دور معلمة رياض األطفال في رعاية األطفال الموهوبين؟  

 :ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

  ما مفهوم الموهبة والطفل الموهوب؟ .١

  ما سمات معلمة األطفال الموهوبين؟ .٢

 ة في رعاية الموهوبين؟ ما النظم الحديث .٣

  ما التصور المقترح لتفعيل دور معلمة رياض األطفال في رعاية الطفل الموهوب؟ .٤

 :هدف البحث

ة األطفال الموهوبين ، سعيًا                ال في رعاي ة األطف راز دور معلم ى إب ي إل بحث الحال يهدف ال

 .نحو التوصل إلى تصور مقترح لتفعيل هذا الدور

 :ث وخطواتهـمنهج البح

باره بحثًا وصفيًا تحليليًا نقديًا لدور معلمة الروضة                  يع   نهج الوصفي باعت ى الم بحث عل تمد ال

 . تجاه اآتشاف األطفال الموهوبين

 :ويأتي هذا البحث في محاور رئيسية هي 

 . مفهوم الموهبة ، والطفل الموهوب ، وسمات معلمة األطفال الموهوبين:المحور األول

 .ديثة في رعاية الموهوبين النظم الح:المحور الثاني 

 . تصور مقترح لتفعيل دور معلمة رياض األطفال في رعاية الطفل الموهوب:المحور الثالث

 :ميـار المفاهيـاإلط: المحور األول 

  Giftednessمفهوم الموهبة  )١(

ربية للوقوف على مفهوم                اجم الع ع في القواميس والمع يجد أنها تكاد تجمع    " الموهبة"المطل

ى أنه    تعني العطية للشيء الموهوب بال مقابل      " وهـب"، وأن آلمة    " وهـب"ا مأخوذة من الفعل      عل

سان بال عوض أو غرض ، والموهبة هي االستعداد الفطري                      نوح لإلن شيء المعطي أو المم ، أو ال

وه  ن أو نح ي ف راعة ف رء للب دى الم تعداد  ) ١٣(ل رية أو اس درة فط نحو هي ق ذا ال ى ه بة عل ، فالموه

ر من مجاالت االستعداد العقلية واإلبداعية واالجتماعية واالنفعالية               موروث في     مجال واحد أو أآث

ية ، وهي أشبه بمادة خام تحتاج إلى االآتشاف والصقل حتى يمكن أن تضع أقصى مدى لها                    (.والفن

١٤ ( 
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 تعني القدرة على إظهار السيطرة على مهارات متقدمة بالنسبة لألقران ،            – إذن   –والموهبة   

 ) ١٥(.أي األطفال في نفس العمر وفي نفس الظروف الثقافية ، واالقتصادية ، والنفسية ، والجسمية

 :Gifted Childالطفل الموهوب  )٢(

ر من             ر عادي في مجال أو أآث تعداد فطري غي تثنائية أو اس درة اس ه ق ذي لدي ل ال هو الطف

ية            ية والفن ية واإلبداعية واالجتماعية واالنفعال رها  .. المجاالت العقل ادة ما يكون        )١٦(وغي  ، وهو ع

ريد أو خارق للعادة في مجال الدراسة األآاديمية أو الفنون اإلبداعية                   ًال ذا أداء ف ، فاألطفال  ) ١٧(طف

تفوقة ، أو قدرات عالية في التحصيل الدراسي ، أو الذين يظهرون        ية م درات عقل تعون بق ذين يتم ال

ية  االت اآلت ي المج وقًا ف وم الرياضيات : تف رية، العل نون التعبي يكا ، الف ، األدب الخالق ، ، الميكان

 ) ١٨(.الموسيقى ، القيادة االجتماعية ، القدرة االبتكارية الفريدة في التعامل مع البيئة

ه من لديه االستعدادات الفطرية العقلية أو الخاصة ما يمكنه                      ل الموهوب بأن  –وُيعرف الطف

 عن أقرانه – وزائد عن المألوف –إظهار مستوى أداء مرتفع  من تحقيق و–في حاضره ومستقبله     

ال العاديين قبل المدرسة ، أو في أي من مجاالت النشاط اإلنساني التي يقدرها المجتمع ،                    من األطف

إلخ ، إذا توفرت لهذا الطفل الموهوب       … علمية ، عملية ، اجتماعية ، قيادية ، جمالية          : سواء آانت 

، وهو ما ) ١٩(ة المتكاملة والمتواصلة في األسرة ورياض األطفال والمجتمع   ظروف الرعاية التربوي  

 .يأخذ به البحث

 :سمات معلمة األطفال الموهوبين  )٣(

ى سمات معلمة األطفال الموهوبين يجد قوائم                      ربوية للوقوف عل يات الت ع في األدب إن المّطل

 :نذآر منها.. امن السمات السلوآية التي يجب أن تتصف بها من وجهة نظر أصحابه

  )٢٠(":Borlandبورالند "تصنيف  -

 :تتلخص فيما يلي..مجموعة من السمات التي يجب أن يتميز بها المعلم" بورالند"ذآر        

 .قدرة عقلية فوق المتوسط )١

 . معرفة متعمقة في مجال التخصص )٢

 . الشجاعة األدبية في إظهار عدم المعرفة ببعض المعلومات )٣

 . بالنفس قوة الشخصية والثقة )٤

 . حسن التنظيم واإلعداد المسبق للدرس )٥
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 . تقبل األفكار الجيدة واألسئلة الغريبة من التالميذ والتنوع في أسئلة المتفوقين )٦

 . مهارة في ممارسة اإلرشاد الطالبي )٧

 . الدبلوماسية والمهارة في االتصال )٨

 ) ٢١(":محبات أبوعميرة"تصنيف  -

 :قين هي  تذآر هذه الدراسة سمات لمعلم المتفو

 .أن يكون معلم المتفوقين قادًا على اآتشاف التلميذ المتفوق بين أقرانه )١

 .يرغب المعلم في مساعدة التلميذ المتفوق وتنمية ملكاته )٢

 .أن يدرك المعلم احتياجات ومتطلبات التلميذ المتفوق )٣

 .  يتصف المعلم باألسلوب الديمقراطي في التعامل مع زمالئه وتالميذه )٤

 .مكنًا من مادته بحيث يرد على استفسارات وأسئلة التلميذ المتفوق  أن يكون مت )٥

   )٢٢(":Clarkآالرك "تصنيف  -

ع  الرك"  وض ال  " آ ربيته لألطف ند ت ين ع م الموهوب ا معل ب أن يحققه داف يج تة أه س

 :الموهوبين

 . تنمية العقل الباحث )١

 . تنمية مفهوم الذات )٢

 . تنمية احترام اآلخرين )٣

 . واحترام الذات تنمية الحس بالكفاءة )٤

 . تنمية الحس بمسؤولية التلميذ عن سلوآه )٥

 .  تنمية الحس بااللتزام واالنتماء )٦

 :الصفات الواجب توافرها في معلم الطفل الموهوب هي) ٢٣(ويذآر أحد الباحثين 

 .  أن يقدر التفوق والموهبة واالبتكار )١

 . الموهوب والمتفوق  أن يكون لديه قاعدة معرفية مكثفة ترتبط بميدان تربية الطفل )٢

 .  أن يكون متمكنًا من تنفيذ وتقويم المهارات )٣

 .  أن يتقن المادة الدراسية التي تخصص فيها )٤

 .  أن يكون لديه القدرة على قيادة الطفل الموهوب والمتفوق )٥
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 .  أن يكون قد تدرب على تنمية المصادر والبرامج التعليمية في الميدان )٦

راءا  )٧ ى إج درب عل د ت ون ق وب    أن يك ل الموه ى الطف رف عل شاف والتع ت استك

 .والمتفوق       

تعاون مع المراآز المعرفية ومراآز البحوث والد         )٨ اسات ومواقعها المتعددة من أجل     ر  أن ي

تطوير مهنته واآلداء المتميز والمساهمة بفاعلية في دراسات تنمية مناهج وطرق تدريس            

 .الطفل الموهوب والمتفوق

 :ظم الحديثة في رعاية الموهوبينالن: المحور الثاني 

 :وهي.. تستخدم النظم الحديثة ثالثة نظم لتيسير تقديم برامج تعليمية خاصة بالمتفوقين       

 :نظام تجميع األطفال الموهوبين في مدارس مستقلة)  ١( 

ي       رة ف ولة المبك رحلة الطف ي م ين ف ال الموهوب يع األطف اس تجم ى أس نظام عل ذا ال وم ه يق

م ، حيث يتم اختيار هؤالء األطفال من بين المتفوقين عقليًا والذين                    روضة أط   ال واحدة خاصة به ف

ذآاء والتحصيل واالبتكار المعدة لذلك وغيرهم من                      بارات ال ية في اخت ى درجات عال يحصلون عل

درات الخاصة     ة نظام تجميع األطفال الموهوبين في مدرسة مستقلة ليست             )  ٢٤(.ذوي الق رة إقام وفك

دة تحدة         جدي واليات الم ي ال شر ف ع ع رن التاس ة الق ي نهاي دت ف د وج ية ، فق ية التاريخ ن الناح  م

ية          دول األورب رها من ال ريكية وغي بط انتشار هذه المدارس الخاصة بالمتفوقين          ) ٢٥(األم ، ولكن ارت

 ) ٢٦(.في النصف الثاني من القرن العشرين في عالمنا المعاصر

 :بين في فصول مستقلةنظام تجميع األطفال الموهو)  ٢( 

ذا النظام على أساس تجميع األطفال الموهوبين في مرحلة الطفولة المبكرة في فصل                    وم ه يق

 .اــأو فصول ضمن الروضة العادية ، وتتبع فيها الروضة المناهج الدراسية للعاديين مع إثرائه

 :نظام تجميع األطفال الموهوبين في فصول مستقلة لبعض الوقت)  ٣( 

ال   يق  ع األطف ين م ال الموهوب تجمع األطف زل ، في يع والع ي التجم ى نظام نظام عل ذا ال وم ه

م ينفصلون في فصول خاصة بهم في نهاية                         يوم الدراسي إال أنه ناء ال ين في فصول واحدة أث العادي

ذه الفصول            سمى ه يوم الدراسي ، ت ، حيث تقدم لهم الرعاية الخاصة والبرامج       " فصول الشرف "ال

وقهمفي بعض ال يها تف رز ف ي يب شطة الت ررات واألن نون من ) ٢٧(مق بهم ويتمك يها مواه ، وتظهر ف

 .استخدام قدراتهم الخاصة



 ٣٦٣

نظامان األوالن   ر ال ي  –ويعتب يعهم ف ستقلة وتجم دارس م ي م ين ف ال الموهوب يع األطف  تجم

ستقلة      ال الموهوبين ، حيث يع                  –فصول م ة األطف شارًا في رعاي ر انت نظامان األآث ا ال تمد هذان   هم

نمو    ستوى ال ع م ي تتناسب م شروعات الت شكالت أو الم يار الموضوعات والم ى اخت نظامان عل ال

 )     ٢٨(.العقلي الذي حققه الطفل الموهوب

 :تصورمقترح لتفعيل دورمعلمة رياض األطفال في رعاية الطفل الموهوب: المحور الثالث

 ، يجب أن تقوم معلمة الروضة في        ة والرعاية للطفل الموهوب   حمن دواعي التنشئة الصحي      

 :هذه المرحلة على 

 :انطالق تربية معلمة الروضة من قدرات الطفل الموهوب)  ١( 

ة الروضة في تربيتها للطفل الموهوب بما يمكنه القيام به ، وهذا ال         بدأ معلم ه أن ت ونقصد ب

ل الموهوب أداءه وحده دون مساعدة من                ستطيع الطف ا ي ى م يد عل ، ولكن عليها خرين اآليعني التأآ

ة    بل المعلم ن ِق ساعد م م والم ون المالئ ود الع ي وج ه ف يام ب ل الموهوب الق ن للطف ا يمك بدأ بم أن ت

تمام فقط بما يستطيع الطفل أداءه وحده دون مساعدة يقلل من قيمة قدرات الطفل                   رها، ألن االه وغي

ه اآلخذة في النمو ، وعلى حد تعبير            أن ما يمكن للطفل القيام به  " Vygotskyفيجوتسكي  "وآفاءات

ساعدة ده دون م دًا وح ؤديه غ ستطيع أن ي ون سي ي وجود الع يوم ف ة يجب أن تحث ) ٢٩(ال ، فالمعلم

ع        ه ، م ساعدتها ل ع م ا م ستطيع أداءه ي ي تلفة الت شطة المخ ى أداء األن ًا عل وب دائم ل الموه الطف

تدخل  به دون ال ه ومواه ية قدرات شجيع المقصود الواعي لتنم بها ، حيث تحذر الت سري من جان الق

سوري   " ا منت تدخل القسري من جانب الكبار في حياة األطفال ، فتقول ك             " ماري  –فلنحاول  : "من ال

درك توجيه نشاطه              ل أو ي شعر الطف ، فإذا قامت المعلمة باستبعاد آل شكل من ) ٣٠(بحذر ودون أن ي

رآت الطفل في                   بها ، وت سري من جان تدخل الخارجي الق الموقف التعليمي يستخدم قدراته    أشكال ال

ويرآز انتباهه حول شيء ما ، وقامت بتشجيع المقترحات الذاتية التي تنطلق من قدراته والتي تنبع                 

ياجاته ، فإننا سنحصل بالتأآيد على نتائج إيجابية في سلوك الطفل وتصرفاته               ، والتدخل  ) ٣١(من احت

ي الموقف ا  ة ف ى حذر من جانب المعلم ي عل ذي يأت ثًال ال ه م ل الموهوب نضرب ل لتعليمي للطف

يها التدخل لتصويب الخطأ إذا لم                      " ل ألداة من األدوات ، فعل نع االستخدام الخاطىء للطف دخلها لم ت

ية التصويب بمفرده ، فمثًال بناء بيوت صغيرة ببكرات الحرير الملون ، أو جر آل                 ل آيف م الطف يفه

ه عربة صغيرة ، فسوء االست               ى أن ا هو صلب عل خدام الذي يرجع إلى عدم النظام أو إلى حاجات      م
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ا ، آل ذلك يترتب عليه تبديد طاقة الطفل وحدوث                         ادة المستخدمة أن تفي به ستطيع الم تلفة ال ت مخ

وه   م تحول دون نم باهه ، ومن ث ز انت ين ترآي ل وب ين الطف ياء تحول ب ا أش ذه آله الضوضاء ، وه

نا و             ة ه دخل المعلم ا يجعل ت وري ويكون عدم التدخل منطقيًا، وله ما    ونضجه اإلبداعي مم اجب ف

 ) ٣٢(.يبرره فقط عندما يكتسب الطفل القدرة والملكة على ترآيز وجمع انتباهه وليس فضوله

 :انطالق التربية من االستقاللية الذاتية والمبادرة )  ٢( 

ي    باته ف رام رغ ن احت وب م ل الموه ة للطف ة الروض ربية معلم نطلق ت ه أن ت صد ب ونق

يه ، مما يساعد على نمو استقالل الذات                        اال شكل خطورة عل ياء التي ال ت ستقاللية بفعل بعض األش

ه               يار أمام ر فرص االخت ل الموهوب ، وتوفي ند الطف ل أو االستقاللية تعد           ) ٣٣(ع ية الطف يد ذات ، فتأآ

ل           ة من حاجات نمو الطف ، فالطفل يحتاج إلى ةحلة الطفولة المبكرر، وبخاصة في م ) ٣٤(حاجة مهم

ي    بة ف شاطًا ورغ ر ن ون أآث سن ، ويك ذه ال ي ه تقالليته ف ته واس يد ذاتي ه لتأآ رص ل ة الف إتاح

ساؤالته وميًال إلى خوض التجارب بنفسه في أشياء آثيرة                 ر ت بحث ، وأآث ، مما  ) ٣٥(االستكشاف وال

وي الصحيح من ِقبل اآلخرين     يعمل على تنمية اإلبداع لديه واستخدام موهبته إذا ُوّجه التوجيه الترب           

 .، وبخاصة معلمة رياض األطفال

ة          ارة معلم ون مه نا تك ر، وه زم األم وب إذا ل ل الموه ع الطف رين م تراك اآلخ ن اش ويمك

د     بادرة ، وق ل الم ة للطف شريك تارآ تلفة آ ربوية المخ ي المواقف الت ول ف ية الدخ ي آيف الروضة ف

تدخل بحساسية عند اللزوم ، ولكن بالشكل ا          ، وبالشكل ) ٣٦(لذي ال يصبح فيه الطفل تحت سيطرتها      ت

ؤآد       ك ت ي ذل سابقة ، وف نقطة ال ي ال نه ف نا ع ذي نوه سوري "ال ا منت ية  " ماري ية الذات ى الدافع عل

ل            بل الطف بادرة من ِق ر المواقف التربوية التي تتيح            ) ٣٧(والتوجيه الذاتي والم يها توفي ة عل ، فالمعلم

ية اإلحساس باالستقال      ل تنم لية الذاتية وتنمية المبادرة لديه ، فتقوم بتشجيع نشاط الطفل الموجه           للطف

ى   ز عل ستقل والترآي شكل م شاط ب ده من ن ل الموهوب وح ه الطف وم ب ا يق شجيع م ى ت يًا ، بمعن ذات

تماد على ذاته بقدر اإلمكان          ساعدته في االع ، وهو أمر ضروري ومطلب أساسي من مطالب     ) ٣٨(م

 .لمبادرة والرغبة في االآتشاف عند الطفل الموهوبالنمو التي تنمو نحو حب ا

ل الموهوب المبادرة وينمي لديه النشاط                        م المجاالت التي تكسب الطف ر اللعب من أه ويعتب

يًا ، ففي اللعب يظهر خيال الطفل ، آما يخلق فيه المواقف وتنضج المقاصد واألهداف                    الموجه ذات

ياً  ل أ         ) ٣٩(تلقائ بادأة من جانب الطف مر ضروري في هذه المرحلة من عمر الطفل ، والتشجيع            ، فالم
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ى استقالل ذاتية الطفل ، واعتماده على نفسه           ساعد عل ة الروضة ي يها من جانب معلم ، فإذا ) ٤٠(عل

ان اللعب يكسب الطفل المبادرة ، فيجب على المعلمة توفير أدوات اللعب التي تبرز موهبة الطفل                  آ

 .فات التي تتيح للطفل استغالل طاقاته بسهوله ويسروآذلك توفير أماآن اللعب بالمواص

:                                         انطالق تربية معلمة رياض األطفال من تنمية التفكير العلمي )  ٣( 

ية ، بمعنى أنه سابق عليها سواء                       ر العلمي هو أصل المنجزات التكنولوجية العلم إن التفكي

ية والثراء ، ولذلك فإن تقدم األمم ال يقاس بمقدار ما           من حيث التتا     ي التاريخي أو من حيث األهم ل

دى أفرادها من منجزات تكنولوجية علمية حديثة ينعم بها هؤالء األفراد ويتمتعون به ،           ر ل هو متوف

م تفكيرًا وبحثًا وت             اليب العل رادًا وجماعات ألس ة أف باع األم اس بمدى ات ا يق تقدم إنم ل إن ال خطيطًا ب

داعاً  د              ) ٤١(وإب ر العلمي يع إن التفكي نا ف ة نظر الباحث     -، ومن ه  من أهم أهداف العملية – من وجه

 .التعليمية في المجتمعات

تقل الروضة في تنشئة األطفال من التعليم القائم مع                  نا أن تن ذي نقصده ه ر العلمي ال والتفكي

دى األط ر العلمي ل ية التفكي ى تنم تظهار إل ظ واالس صد ووعي بهدف الحف تم عن ق ذي ي ال ، وال ف

تائج                    يها من ن رتب عل ا يت ال وم ين األفع روابط ب ، صحيح أن مهمة تنمية التفكير      ) ٤٢(الكشف عن ال

ة وليست رياض األطفال وحدها ، إال أن مؤسسات                        ى آاهل مؤسسات المجتمع آاف ع عل العلمي تق

ال من أهم مؤسسات المجتمع التي تتلقى الطفل بعد             األسرة ، حيث تقوم معلمة رياض       رياض األطف

ال ، وفي تشكيل عقولهم على نحو مبدع ،                           دى األطف ر العلمي ل ية التفكي م في تنم دور مه ال ب األطف

وصياغة هذه العقول لتصبح قابلة للتفتح إلى أبعد مدى ، تمتلك نظرة علمية تتيح لها تعليل الظواهر         

سبـبي الصحيح ، وتم               رباط ال ى ال ًا عل يًال قائمـ بول األفكار إال بتأيدها الدليل المناسب          تعل نعها من ق

تقل في حرآة واعية من مقدمة إلى نتيجة ، ومن دليل إلى مدلول عليه ، ومن وسيلة إلى             ا تن وتجعله

 ) ٤٣(.غاية تؤدي إليها تلك الوسيلة

ند األطفال الموهوبين من خالل ما يجب أن تقوم معلمة                      ر العلمي ع ية نمط التفكي ويأتي تنم

ا تخدامها ،   ري ى حسن اس ال إل يه األطف تلفة ، وتوج ية المخ رات الثقاف ر المثي ن توفي ال م ض األطف

سماح لهم بحرية توجيه األسئلة واالستفسارات ، وحرص المعلمة على اإلجابة عنها وتوضيحها               وال

ة   ون معلم وب أن تك ع وج ئلته م سفيه أس دم ت ل ، وع صية الطف رام شخ ع احت ان م در اإلمك بق

ين    ى أسئلته                  الموهوب رد عل ا الموهوب في ال سها ومع طفله نة مع نف ، فال يعيبها أبدًا )٤٤(صادقة أمي
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ال أعرف اإلجابة ، دعونا نبحث    "حين ال تعرف اإلجابة للرد على سؤال الطفل الموهوب أن تقول              

ة      رتبط ارتباطًا وثيقًا بالدافع لديه إلى الم               ) ٤٥("سويًا عن اإلجاب ل الموهوب ت ئلة الطف رة أس عرفة فكث

 والتي ُيعبر عنها بالشعور بمشكلة ما ، إذ       )٤٦(وحب االستطالع ، وهي من مكونات التفكير العلمي           

 .يمثل ذلك مدخًال مهمًا لتنمية التفكير العلمي لدى األطفال

ر نقديًا ،                د أن يكون التفكي ر العلمي فحسب ، فالب ية التفكي ند تنم ة ع توقف دور المعلم وال ي

وهوب الخضوع للفكـر الذائع ، وللحلول الجاهزة ، ويظهر ذلك في الشعور        بمعنى رفض الطفل الم    

بها ، فمعلمة الروضة يجب أن تعمل على تنمية التفكير النقدي        رد بالمشكالت ، والوعي بجوان المتف

٤٧(في الطفل الموهوب منذ اآتشاف موهبته ، حيث أن التفكير النقدي في أساسه عملية وليس نتيجة                

بها وتنميتها في عقول األطفال عن طريق اآتسابهم األساليب العلمية عند التعامل مع             ، يمكن اآتسا   ) 

ومات وفرض الفروض والتفضيل بينها ، ومن ثم                     نهم جمع المعل تلفة ، فيمك ربوية المخ المواقف الت

، فكل هذه األمور تؤدي بالطفل الموهوب إلى تشريب         ) ٤٨(يقّومون المواقف في ضوء التفكير الناقد       

 .اط التفكير النقدي المرغوبأنم

ى قيام المعلمة بهذا العمل التخلص من نمط سلوك مرذول وأداء مخطىء في                رتب عل د يت وق

يم أنماط التفكير المألوفة ، وعقاب من                         رياض في تدع ا بعض ال وم به شئة االجتماعية تق ية التن عمل

نا     درب أطفال ادة ن نا ع رى فإن بارة أخ نها ، بع روج ع اول الخ ا ت–يح ن  آم نا نح ع –درب ى قم  عل

تكاري لديهم ، ونتبع لتحقيق ذلك آافة أساليب الثواب والعقاب ، فالطفل المتلقي         ر االب زعات التفكي ن

ضل    نا المف و طفل ات ، ه ن إجاب يه م دم إل ا يق ًا بم نع دائم ئلة ، المقت يل األس نفذ ، قل صامت ، الم ، ال

ر المقت                 سائل غي ل المت ا الطف نع ، التلقائي ، فهو غالبًا طفلنا المشاآس          المطيع المهذب المؤدب ، أم

ذي يحتاج إلى تقويم دائم         رد ال ، مما يجعلنا نؤآد على أهمية تخلص معلمة رياض األطفال  ) ٤٩(المتم

 .الموهوبين من تلك األفكار التي تعمل على وأد التفكير النقدي السليم

 

 :توفير المواقف التربوية المكسبة للخبرات المربية)  ٤(

رف ا   وتع ربية بأنه رة الم يها     " الخب ي تل رات الت يًا للخب د إيجاب ي تمه ك الت تكون ) ٥٠(تل ، ف

يئًا مما سبقتها من                            رة تكتسب ش ذا يعني أن آل خب ر صالحيتها ، وه رة أحد معايي استمرارية الخب

رات ، آما أنها تعدل بطريقة ما نوع الخبرات التي تليها            ، ومن هنا فإنه يتوجب على معلمة       ) ٥١(الخب
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ي   ا ية الت رة العمل ربية ، فالخب رات م ل الموهوب خب ربوية تكسب الطف ر مواقف ت لروضة أن توف

رها    وي   "اعتب م واإلدراك ومعرفة العالقات بين             " جون دي ى الفه وم عل ربية وهي التي تق ًا للت أساس

ياء  بة الطفل ، فالمعلمة يجب أن توفر مواقف                    ) ٥٢(األش ره موصًال ومصقًال لترسيخ موه ا نعتب ، مم

ساب خبرات مربية صحيحة ، ما يؤدي إلى                      ا اآت ستطيعون من خالله ين ي ال الموهوب ية لألطف حقيق

 .رعاية موهبة الطفل واستمراريتها

 :توصيات البحث 

دم من محاور اهتمت بسمات معلمة رياض األطفال ، آما اهتمت بدور المعلمة في                       ا تق مم

 :بالتاليرعاية األطفال الموهوبين ، فإن البحث يوصي 

تمام بإعداد معلمات متدربات بكفاءات عالية ، ولديهن قدرات نفسية                  )١ ادة النظر في االه   إع

 :وتربوية تمكنهم من رعاية األطفال الموهوبين وصقل موهبتهم وتوجيهها انطالقًا من   

 . تنمية قدرات الطفل الموهوب •

 . تنمية التربية االستقاللية الذاتية للطفل الموهوب •

 . التفكير العلمي للطفل الموهوب تنمية •

 . توفير المواقف التربوية المكسبة للخبرات المربية للطفل الموهوب •

ة     )٢ ية أو المحافظ نطقة التعليم ستوى الم ى م ين عل ال الموهوب رعاية األطف ز ل شاء مراآ إن

شاف   بارات الآت يس واالخت ستخدمن المقاي ز متخصصات ي ذه المراآ ي ه ر ف بحيث يتوف

 .بين من خالل المؤسسات المختلفة في المجتمعاألطفال الموهو

يع المسؤوالت عن تربية وتعليم الطفل معلمات وإداريات بالندوات والدورات               )٣ تحاق جم ال

ولة   رعاية الطف تم ب ي ته ية الت بحوث العلم تائج ال ريفهن بن رات وتع ية والمؤتم التدريب

 .واآتشاف مواهبهم

تجديد وإآساب هؤالء المع          )٤ ية ل د دورات تدريب لمات األساليب التربوية والنفسية الحديثة  عق

 .في استخدام وتطوير أساليب التنشئة الحديثة والصحيحة لرعاية الطفل الموهوب

ا )٥ ساعد معلمات ري أنها أن ت ية من ش يات وطرائق عمل تكار آل ى اب ال ضالعمل عل  األطف

 .على اآتشاف ورعاية األطفال الموهوبين في سن الطفولة المبكرة
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م بعض ال      دمها الباحثان على استحياء ، فقد تساعد في تفعيل دور               تلك رؤى أو التصورات ق

 .معلمة رياض األطفال في رعاية الطفل الموهوب
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بدالعال   )٤٤( راهيم ع سن إب ي      :  ح ر العلم ية التفكي دوة تنم ي ، ن ر العلم يـة التفكي ة وتنم المدرس

ى الفكر الخرافي لدى األطفال ، ندوة مشـترآة لمرآز رعاية وتنمية الطفولة                  –والقضاء عل

ين والثالثاء                    رفية بالقاهرة ، يومي االثن ة المنصورة ومرآز الدراسـات المع ٢٢-٢١جامع

 .١٢م ، ص٢٠٠٣يل أبر
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ية الطفولة ، جامعة المنصورة         الواقع والطموح   - المستقبل رتربية الطفل من أجل مص    (وتنم

 .٥٣٥م ، ص٢٠٠٢ ديسمبر ٢٦ -٢٥، الفترة من 

ال  )٤٧( ود الجم ر محم د ماه ي :  محم ربوية ف سات الت ي ودور المؤس ر العلم ته ، التفكي تنمي
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