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بالمملكة العربية السعودية  2030نحو إعداد معلم األطفال الموهوبين في ضوء رؤية   

 وخبرات بعض الدول المتقدمة

 المستخلص:

المعلم هو المفتاح الرئيسي لنجاح العملية التربوية والتعليمية التعلمية في أي برنامج     

 في األساسى العامل هو فالمعلم ،تربوي سواء لألطفال العاديين أو المعوقين أو الموهوبين

ويحاول البحث الحالي التعرف على     التعليمية. العملية جوانب في المالئم التطوير إحداث

وم الموهبة، وطرق وأساليب اكتشاف الموهوبين، التعرف على إعداد معلم األطفال مفه

الموهوبين في المملكة العربية السعودية، التعرف على إعداد معلم الموهوبين في بعض 

الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية وإنجلترا واليابان وألمانيا، إعداد تصور 

بالمملكة العربية السعودية يستمد  2030 رؤيةموهوبين في ضوء مقترح إلعداد معلم ال

عناصره من الخبرات العالمية المعاصرة مثل الواليات المتحدة األمريكية وإنجلترا واليابان 

وتستند الدراسة في منهجيتها إلى المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على التسلسل  وألمانيا.

ث الوصف والتحليل إلعداد معلم األطفال الموهوبين في المنطقي لألفكار، وكذلك من حي

المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية وإنجلترا واليابان وألمانيا، تمهيداً 

 بالمملكة 2030 رؤيةإلى التوصل إلى التصور المقترح إلعداد معلم الموهوبين في ضوء 

البحث في ال توجد دورات تدريبية متخصصة  ويمكن إيجاز أهم نتائج العربية السعودية.

إلعداد معلم األطفال الموهوبين، لصقل وتجديد ما اكتسابه من معلومات ومهارات وقدرات 

 واتجاهات أثناء الدراسة. 

األطفال الموهوبين، معلم الموهوبين، التربية الخاصة، الخبرات الكلمات المفتاحية: 

 األجنبية.

Abstract: 

      The teacher is the main key to the success of the educational 

process and teaching learning in any educational program, whether 

for ordinary children, the handicapped or the gifted. The teacher is 

the main factor in bringing about the appropriate development in the 

aspects of the educational process. The current research attempts to 

identify the concept of talent, and the methods and methods of 

discovering the gifted, to identify the preparation of the teacher of 

gifted children in the Kingdom of Saudi Arabia, to identify the 

preparation of the gifted teacher in some developed countries such as 

the United States of America, England, Japan and Germany, to 

prepare a proposed vision for the preparation of the gifted teacher in 
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the light of the vision 2030  in Saudi Arabia draws its elements from 

contemporary global experiences such as the United States of 

America, England, Japan and Germany. The study is based in its 

methodology on the descriptive-analytical approach that is based on 

the logical sequence of ideas, as well as in terms of description and 

analysis to prepare the teacher of gifted children in the Kingdom of 

Saudi Arabia, the United States of America, England, Japan and 

Germany, in preparation for reaching the proposed vision for 

preparing the gifted teacher in the light of Vision 2030 in the 

Kingdom of Saudi Arabia. Saudi. The most important results of the 

research can be summarized in the absence of specialized training 

courses to prepare the teacher of gifted children, to refine and renew 

the information, skills, abilities and trends acquired during the study. 

Keywords: Gifted children, Gifted teacher, Special Education, 

Foreign Experiences. 

 مقـدمـة:

يمثل الموهوبين نوعية متميزة من الطاقات البشرية يمكنن عنن طنريقهم تحقينت التقندم فني    

هنننة التحنننديات التننني تفرضنننها مت ينننرات العصنننر، ولنننذا يصنننب  االهتمنننام المجتمنننو، ومواج

بالموهوبين ضرورة تفرضها المسنتجدات والمت ينرات والونروف العالمينة، ومطلبناً رئيسنياً 

 ألي نوام تعليمي.

كمننا يعتبننر الموهننوبين ركيننزة أساسننية للتنميننة والتقنندم ومننورداً مسننتداماً للثننروة البشننرية   

المجتمننننو وتطننننويره، ومنطلقنننناً لمواجهننننة تحننننديات المسننننتقبل  ووسننننيلة فاعلننننة لتحننننديث

 (.114م،ص2004وطموحاته)محمود،

ويمثل النوام التعليمي أحد أهم مقومات التطوير ألي مجتمو، فقد اهتمت المجتمعنات علنى   

اختالف ثقافاتها بقضية برامج إعداد المعلمين واالرتقناء بمسنتوأ أدائهنم وكفاءتنه وفاعليتنه، 

 من خالل متابعة وتقييم برامج إعدادهم على أسس علمية.

 التربينة نجناح علينه يتوقنف النذي الرئيسني والعامنل بنل التربوية، العملية عصب المعلم ويعد  

 أهنم منن الجيند المعلم إعداد يعد "حيث الحديث، عصرنا في الحياة وتطوير أهدافها، تحقيت في

 وجنه علنى الخاصنة والتربينة عامنة بصنفة والتربوينة التعليمية العملية كفاءة رفو في العناصر

 التعليمينة، العملينة جواننب في المالئم التطوير إحداث في األساسى العامل هو فالمعلم التحديد،

 ألننه المعلنم دور أهمينة منن يقلنل أن والتطنوير اإلصنالح يسنتهدف تربوأ جهد ألأ يمكن وال

 (.177م،ص2002)شقير،التربوأ" التطوير توجيه في الرئيسية العوامل أحد
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 المتفننوقين الطلبننة تعلننيم وفنني عننام بشننكل التعليميننة العمليننة فنني وفاعننل مهننم عنصننر فننالمعلم   

 المسنتوأ إلى ترقى ال التدريس وطرق المتعددة والمناهج فالبرامج خاص، بشكل والموهوبين

 وفني تنربيتهم فني عويمنة مسنؤولية عاتقنه علنى ويقنو متمينزين، معلمنين بوجنود إال المطلوب

 مواهبهم. وتنمية السليم، التوجيه توجيههم

 منن بنالرمم تقندماً، أكثنر مكاننة السنعودية عربينةال المملكنة تتبنوأ أن فني 2030 رؤية وتسعى  

 السنعودي االقتصناد فني الهيكلينة اإلصنالحات منن المتوقنو واألثر العالمي االقتصادي التباطؤ

 البشننرية واإلمكانننات  المننوارد مننن االسننتفادة يتطلننب وهننذا القادمننة. القليلننة السنننوات خننالل

 أجننل مننن الواعنندة اإلقتصننادي القطنناع إمكانننات وإطننالق االقتصنناد، تنويننو أجننل مننن والماديننة

 يتننىتى ولننن (،SA.GOV2030.VISION.WWWالسننعودي) المجتمننو وتطلعننات آمننال تحقيننت

 التربوينة المؤسسنات وخاصنة المجناالت كافنة في المجتمو مؤسسات تكاتف خالل من إال ذلك

 التربويننة والقيننادات المعلمننين وتىهيننل بسننملولياته يامننهوق المعلننم دور تعزيننز خننالل مننن وذلننك

 الشخصية. بناء على القادر التعليم توفير أجل من وذلك الدراسية، المناهج وتطوير وتدريبهم

ً  والموهوبين المعوقين من الخاصة التربية معلمي إعداد بذلك ويحتل    جاننب من كبيراً  اهتماما

 لمنا نتيجنة التعليمينة  العملينة فني النرئيس المحنور يمثنل حينث العالم، دول كافة في المسؤولين

 بشنكل الجهنود تضنافرت لنذلك وخارجه، الدراسي الفصل داخل ومسلوليات أدوار من به يقوم

ً  إعدادهم برامج لتطوير مكثف  منها. االستفادة المعلمون يستطيو حتى وتنفيذها مهنيا

 السننين، مندأ علنى وسنيادتها ضناراتالح رقني مقينا  الموهنوبين ورعاينة تعلنيم ومازال     

 الحضننارات، بننين األفضنلية ويعطننوا األفضنل نحننو الحضنارة يوجهننون النذين هننم فنالموهوبين

والموهوبون في عالمنا العربي عموماً، وفي المملكة العربية السعودية خصوصاً "يواجهون 

ذا أمر قند ال يتناح ظروفاً مريبة فهم ال يكادون يحوون بالرعاية إال بعد أن يثبت تفوقهم، وه

للكثيرين منهم، ومن المهم هنا أن تنتم متابعنة الموهنوب فني مراحنل التعلنيم بنالطرق العلمينة 

وباالعتماد على ملفات شاملة، وبخاصة لكل موهنوب، تسنير منو الموهنوب عنند انتقالنه منن 

مرحلنة ألخنرأ إلنى أن يصنل إلنى المرحلنة الجامعينة التني تقنوم بندور مواصنلة الجهنود فني 

فير الرعاية الشاملة بناء على معطيات الموهوب في المراحل السابقة، وعلى أن تىخنذ بيند تو

الموهوب إللحاقنه بالتخصصنات العلمينة الننادرة وإتاحنة فنرص االبتعناث والدراسنات العلينا 

 (.12م،ص2013لالستفادة من إبداعات الموهوبين")العمر،

ة منن المجتمنو السنعودي وزادت نسنبتهم ولقد أصب  الموهوبون اليوم يمثلون شريحة مالي   

واكتشنناف مننواهبهم فنني السنننوات األخيننرة الماضننية، حيننث تننولي حكومننة خننادم الحننرمين 

الشننريفين الملننك سننلمان بننن عبنندالعزيز آل سننعود حفوننه ب جننل اهتمامهننا بىبنائهننا الطننالب 

الموهوبين بنوزارة  وذلك من خالل تقديم البرامج االثرائية التي تقدمها اإلدارة العامة لرعاية

التعليم، كما خطت المملكة العربية السعودية خطوات حضارية في مجال الموهبة تتمثنل فني 

"برننامج الكشنف عنن الموهنوبين ورعنايتهم، حينث تسنتخدم المملكنة العربينة السنعودية عنندة 

http://www.vision2030.gov.sa/
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طنننرق مهمنننة للكشنننف عنننن الموهنننوبين وهننني التحصنننيل الدراسننني وترشنننيحات المعلمنننين 

ء الفردينننننننننننننننة والجماعينننننننننننننننة واختبنننننننننننننننارات التفكينننننننننننننننر واختبنننننننننننننننارات النننننننننننننننذكا

 (.359هـ،ص1429االبتكاري")عامر،

كذلك في المملكنة العربينة  السنعودية كنان والينزال االهتمنام بمعنداد معلنم التربينة الخاصنة   

المعننوقين والموهننوبين مننن أهننم القضننايا التربويننة التنني تشنن ل توجيهننات السياسننة التعليميننة، 

اعية الجديندة والمسنتجدات التربوينة الحديثنة التني فرضنت االهتمنام لمواكبة الت يرات االجتم

بنذوي االحتياجننات الخاصننة منن المعننوقين والموهننوبين كىحند المونناهر الحضننارية للمجتمننو 

الراقي، الذي ينور إلنى تنىمين مسنتقبل حيناة أفنراده، منن خنالل االهتمنام بنذوي االحتياجنات 

ننوا فنني المسننتقبل أفننراداً قننادرين علننى العطنناء الخاصنة لكنني يعيشننوا حينناتهم كمننا ينب نني ليكو

 واإلنتاج في إطار من االلتزام والوالء واالنتماء للمجتمو الذي يعيشون فيه.

ولقد وجهت العديد منن الندول اهتمامهنا وعنايتهنا إلنى الطنالب الموهنوبين، باعتبنارهم فلنة   

 ل فني بنناء وتطنوير مهمة من المتعلمين  لما يتسمون به من طاقات وقندرات يمكنن أن تسنت

المجتمعننات، ويعنند االسننتثمار فننيهم اسننتثماراً للمسننتقبل يحقننت للمجتمننو عناصننر منتجننة  لننذا 

تحنننرص المجتمعنننات علنننى اكتشننناف  الموهنننوبين ورعنننايتهم منننن خنننالل إنشننناء المراكنننز 

والمشروعات والمؤسسات المختلفة ودعمها للكشف عن الموهوبين وتقديم البرامج المناسنبة 

 (.104م،ص2017مهارات التفكير اإلبداعي لديهم وقدراته)حسن، لهم وتنمية

في المملكة العربية السعودية على زيادة العناية بتطوير التعلنيم معلمناً  2030 رؤيةوتعمل    

وطالباً ومنهجاً وتدريسياً ومدرسة، حينث اعطينت عناينة خاصنة بتطنوير المعلنم عبنر تنوفير 

فنني المننناهج وطننرق التنندريس واثرائننه المعرفنني دورات مميننزة، واطالعننه علننى كننل جدينند 

بالعديننند منننن األنشنننطة وورل العمنننل التربوينننة، ومنحنننه فنننرص االبتعننناث للحصنننول علنننى 

 م(.2019الشهادات العليا في مجاالت مميزة تخدم قطاع التعليم)العبدلي،

وفنني مجننال إعننداد معلننم الموهننوبين فنني المملكننة العربيننة السننعودية يجننب االسننتفادة مننن    

خبرات والتجارب العربية والعالمية عنن طرينت وضنو هنذه الخبنرات تحنت نونر العناملين ال

في المجتمو السعودي في هذا المجال الختينار منا يصنل  منهنا للمجتمنو السنعودي ومنا يتفنت 

مننو ظروفننه. ففنني الواليننات المتحنندة األمريكيننة عننرف رجننال الفكننر األمريكيننون "أن المعلننم 

العالم، إلى جانب المنهاج السليم الجيد هو مفتاح التفوق على
"

 (.33م،ص2005)األحمد،

فالواليننات المتحنندة األمريكيننة هنني مننرآة العصننر مننن الناحيننة الحضننارية، والتكنولوجيننة   

ومستوأ الرفاهية، والواليات المتحدة من الدول المتقدمنة التني لهنا تناريي طوينل وممتند فني 

 اصة.رعاية الموهوبين وفي إعداد معلمي التربية الخ

وإنجلتننرا مننن النندول التنني لهننا تنناريي طويننل وممتنند فنني رعايننة الموهننوبين، كمننا أنهننا تتميننز  

 باستخدامها لتكنولوجيا متقدمة في مجال تعليم الموهوبين. 
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وفنني إنجلتننرا يمننر الطالننب المرشنن  "باختبننارات قبننول للوقننوف علننى اسننتعداداته وميولننه   

الختيار مادة التخصص، والمرحلة العمرينة التني ولياقته لمهنة التدريس، فضالً عن توجيهه 

 (.49م،ص2005سيتخصص للتدريس فيها")األحمد،

وجاء اختيار خبرات إنجلترا ألنها دولة تحترم حرية اآلخرين في جمينو المجناالت، وكنذلك  

عنايتهننا الفائقننة بمعلمنني التربيننة الخاصننة، وكننذلك إحسننا  كننل فننرد بالمسننلولية تجنناه نفسننه، 

 و.وتجاه المجتم

وتعتبر اليابان من الدول المتقدمة في جميو المجاالت وخاصة النوام التعليمي فيها الذي   

انعكس مباشرةً على تقدمها وازدهارها، وقد استفادت اليابان من الدول المتقدمة وكونت 

ً يناسب المجتمو الياباني وثقافته، فهو نوام يحقت العدالة والمساواة بين  ً تعليميا نواما

ب وال يوجد نوام تعليم خاص بالموهوبين والمتفوقين في اليابان ولكنه ال يهملهم حيث الطال

 يقدم الرعاية لجميو الطالب ويستفيد منها كل طالب حسب قدراته ومواهبه. 

وفي ألمانيا يرجو االهتمام بالموهوبين إلى المربي والمصل  اللنوثري "فيلينب ميالنتشنتون   

"Philip Melanehthon  الذي دعا إلى نوام جديد في التعلنيم األلمنانى هنو "النونام ثننائي

المسنار" حيننث يننؤدي أحند المسننارين إلننى التعلنيم العننالي واآلخننر إلنى التنندريب علننى العمننل، 

" منن أولنى المندار  التني أنشنلت فني ألمانينا لرعاينة  Mannheimوتعند مدرسنة "مانهنايم

م( وقند روعني عنند 1923 –1895رة منن )الطالب الموهنوبين وقند اعيند تنويمهنا فني الفتن

تنويمها أن تراعي ثالثة مستويات من القدرة، وتمثل مدار  الجمنازيوم في ألمانينا نموذجناً 

 .  Brickman,1979,p315)لتقديم المساعدات التربوية للطالب الموهوبين أكاديمياً)

مجموعة من علماء  م حيث قامت1978كما ازداد االهتمام بالموهوبين في ألمانيا منذ عام  

النفس والمعلمين وأولياء األمور بتىسيس الجمعية األلمانية لرعاية األطفال الموهوبين 

(DGfhK )Deutsch Gesellschaft fur Das Hochbegabte kind  وقد نجحت

هذه الجمعية في وضو سياسة واضحة لتقديم أنشطة مير مدرسية في مجاالت الموهبة 

طر كله، كما قامت الحكومة الفيدرالية خاصة وزارة التربية المختلفة على مستوأ الق

 Der Bundes Minister Fur Bildung und Wissen Schaft( BMBWوالعلوم )

بجهود واضحة للتعرف على الوضو الحالي لتعليم الموهوبين في ألمانيا وأشرفت الوزارة 

فة بشىن تعليمهم على العديد من األبحاث الخاصة بهم وعرضت وجهات النور المختل

 klaus . K. Urban وصقل مواهبهم وأهمية االهتمام بهم كىحد مجاالت التربية الخاصة

& (Andreze J. Sekowski,1993, P 779)  

ورمم أن ألمانيا خرجت بعد الحرب العالمية الثانية مهزومة وممزقة وكل مواردها   

الدول األوروبية في جميو وإمكاناتها محطمة، فمنها خالل سنوات قليلة تصدرت كل 

 المجاالت االقتصادية والثقافية والفنية والصناعية. 
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وفي ألمانيا نجد االهتمام بالموهوبين وبتعليمهم من حيث التسجيل المبكر في المدار    

 االبتدائية والتسريو.

ودية والبحث الحالي يحاول تحليل ومناقشة إعداد معلم الموهوبين في المملكة العربية السنع  

وإعداد معلم التربية الخاصة للمعاقين والموهوبين في الواليات المتحندة األمريكينة وإنجلتنرا 

 2030 رؤينةواليابان وألمانيا في محاولة لوضو تصور مقترح إلعنداد معلنم الموهنوبين فني 

بالمملكة العربية السعودية، يهندف إلنى محاولنة إعنداد معلنم الموهنوبين فني المملكنة العربينة 

عودية حيننث يسننتمد عناصننره مننن خبننرات بعننض النندول المتقدمننة كالواليننات المتحنندة السنن

 األمريكية وإنجلترا واليابان وألمانيا لتحقيت مستوأ أفضل إلعداد معلم الموهوبين.

 مشكلـة الدراسـة:
يعنند المعلننم المفتنناح الرئيسنني لنجنناح العمليننة التربويننة والتعليميننة التعلميننة فنني أي برنننامج    

 سواء لألطفال العاديين أو المعوقين أو الموهوبين.تربوي 

وتلعننب شخصننية المعلننم دوراً فننائت األهميننة فنني الكشننف عننن اسننتعدادات الطفننل الموهننوب   

وتنميننة اسننتعداداته، حيننث يجننب أن يكننون المعلننم علننى درايننة تامننة ومعرفننة واسننعة بحقننل 

لتفت  العقلي والنذكاء، لدينه تخصصه وبالمجاالت المرتبطة به، ومتحلياً بالصبر والتسام  وا

اتجاهننات إبداعيننة مرنننة واسننتعداداً لمسنناندة اآلخننرين، ينندرا ذاتننه ويتقبلهننا، وينندرا جوانننب 

قصننننننوره ومننننننواطن قوتننننننه، ويننننننداوم علننننننى تقننننننويم مشنننننناعره، وإدراكاتننننننه ودوافعننننننه 

 (.139م،ص2005ومقدرته)القريطي،

لزاوينة فني العملينة التربوينة ويعتبر معلم التربية الخاصة من المعاقين والموهنوبين حجنز ا  

والتىهيليننة للتالميننذ ميننر العنناديين. ولهننذا فننىن عمليننة اختينناره لهننذه المهمننة المتزاينندة األعبنناء 

عملينة مهمنة، حيننث أننه يتننولى مهامناً شنناقة فني تعاملننه منو فلننات خاصنة مننن التالمينذ الننذين 

 يحتاجون الجهد والوقت الكبيرين.

من أول الوسائل المستخدمة في تعليم الموهوبين ويعد االهتمام بمعلم الموهوبين  

ورعايتهم، وهو العنصر الحاكم والركيزة األساسية في تنفيذ خطط التدريس والمناهج 

( أن شخصية 120م،ص2006واألنشطة المعدة لهؤالء الموهوبين  حيث يؤكد)حمادة،

ب والمتفوق، المعلم تلعب دوراً فائت األهمية في الكشف عن استعدادات الطالب الموهو

 وتنمية استعداداته. 

إن معلم الموهوبين هو أهم عنصر في إنجاح إدارة وتصميم وتنفيذ تعليم الموهوبين،  

وعليه، تتحدد مشكلة الدراسة في ندرة وجود معلمين مؤهلين في رعاية األطفال الموهوبين 

يير عالمية وتعليمهم بما يحقت أهداف المجتمو من تعليمهم وفت برامج قائمة على معا

 (.110م،ص2017موثوقة)حسن،
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 ويظهر المشكلة أكثر الحقائق التالية: 
إن أملب األطفال الموهوبين يتم الكشف والتعرف عليهم بعد دخولهم المدرسة مما  -1

 هـ(. 1427يضيو فرصة التدخل المبكر في تنمية مهارات الطفل الموهوب)التميمي،

إن برامج ما قبل المدرسة ما يزال ي لب عليها النمط التقليدي الذي نادراً ما ينتج  -2

 (. 268م،ص 1997إبداعاً)رمضان، 

قصور المناهج والمعلمين والعملية التعليمية على فهم طبيعة الطفل الموهوب وتحديد  -3

 (.745م،ص 1997حاجاته تمهيداً إلشباعها وتعهدها بالرعاية الالزمة)إبراهيم،

عدم توافر المعلمين المدربين للعمل في مجال التفوق والمواهب الخاصة)الشخص  -4

 (.10م، ص1999والسرطاوي،

كمااا يشااير األدبيااات والدراسااات المسااحية فااي مجااال إعااداد وياادريي معلاام الموهااوبين فااي 

 الوطن العربي إلى ما يلي:

أن هذا المطلب بالرمم من أهمية وجود معلم موهوبين في مدار  التعليم العام، إال  -1

الحيوي ما زال صعب المنال ألسباب عديدة من أهمها عدم وجود الكوادر المؤهلة للقيام 

 (.63م،ص2007بهذه المهمة)الج يمان،

عدم وجود برامج خاصة إلعداد معلمين للعمل مو الطلبة الموهوبين  -2

 (.362م،ص2012والمتفوقين)جروان،

و التركيز على إعداد وتدريب معلم ندرة برامج تدريب معلم الموهوبين، حيث يشي -3

ً للتعامل مو التالميذ  العاديين فحسب، ومو وجود عدد بسيط من المعلمين قد نالوا تدريبا

الموهوبين  فمن ال البية العومى لم تنل أي برامج عن التعامل مو الموهوبين، وأصبحت 

قضية إعداد وتدريب معلم الموهوبين ضرورة ملحة ينب ي االهتمام 

 (.6-4م،ص ص2002عبدالقوي،بها)

عدم تدريب معوم معلمي الصفوف العادية علي كيفية التعامل مو األطفال الموهوبين،  -4

من حيث خصائصهم، واختالفهم عن اآلخرين، وكيفية تعلمهم، وتنويمهم، كما أنهم لم 

 (.108م،ص2017يتعلموا كيفية تنويم الخبرات الصفية لهؤالء األطفال)حسن،

ً على أن العناية بالموهبة جزء مهم ال يمكن وجود معلم المو -5 هوبين يعطي انطباعا

تجزئته عن وظيفة المدرسة التربوية، وهو األمر الذي يستدعي تكاتف وتعاون من جميو 

 (.392م،ص2015أعضاء المدرسة إلنجاح هذه المهمة)الشريف،

 وكذلك ما يوصي بعض البحوث والدراسات السابقة من ضرورة:

اف وتنمية الموهوبين واستثمار طاقاتهم كمصندر منن أهنم مصنادر الثنروة االهتمام باكتش -1

 (.413م،ص2002البشرية)حسن،
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التلميننذ الموهننوب بحاجننة إلننى رعايننة خاصننة ومسننتمرة مننن قبننل معلننم متخصننص يننتفهم  -2

حاجياتنه المتنوعنة وهني أكثننر منن مجنرد المسنناعدة علنى تنمينة قدراتننه العقلينة والمعرفينة، بننل 

 (.392م،ص2015خدمات إرشادية واجتماعية ونفسية)الشريف،تتجاوز إلى توفير 

است الل مرحلة ما قبل المدرسة في تربية القدرة على اإلبداع، وذلك نوراً لما للتربية  -3

في سن مبكرة من أهمية في أي أمر ترمب بتعليمه وصيامته عند 

  (.118م،ص1998األطفال)زحلوق،

للمعلمين من أجل إعدادهم الكتشاف القدرات تقديم البرامج والدورات التدريبية  -4

 االبتكارية لدأ الموهوبين والمتفوقين في جميو المراحل التعليمية

 (. 54م،ص1997)بطر ،

أن وجود معلم موهوبين متفرغ لرعاية الموهوبين داخل المدرسة أمراً في ماية  -5

 (.392م،ص2015األهمية وله عويم األثر في تنمية المواهب ورعايتها)الشريف،

وتىسيسننناً علنننى منننا سنننبت تتزايننند الحاجنننة لوضنننو تصنننور مقتنننرح إلعنننداد معلنننم األطفنننال    

بالمملكنة العربينة السنعودية مسنتمد عناصنرة منن خبنرات 2030الموهوبين فني ضنوء رؤينة

 السنعودية المملكنة العربينة فني الموهنوبين معلنم إعنداد إلنى النونرةبعض الندول المتقدمنة، ف

 حينث كفاءتنه، لزينادة المعلنم هنذا إعنداد عملينة لتحسنين كثينرة تخطنوا إلى بحاجة إننا توض 

 نوننر إعننادة إلننى السننعودية فنني المملكننة العربيننة الموهننوبين لمعلمنني الحننالي اإلعننداد يحتنناج

 الخاصنة التربينة مناهج تطوير أن حيث الدراسية، والمقررات الدراسة لخطة بالنسبة وخاصة

ً  يحتاجون الحالية التربوية البيلة إعداد جانب إلى  الموهوبين. لمعلمي متطور إعداد إلى معا

 أهـداف الدراسـة:

 التعرف على مفهوم الموهبة، وطرق وأساليب اكتشاف الموهوبين. -1

 التعرف على إعداد معلم التربية الخاصة الموهوبين في المملكة العربية السعودية. -2

فنني بعننض النندول التعننرف علننى إعننداد معلننم التربيننة الخاصننة للمعنناقين والموهننوبين  -3

 المتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية وإنجلترا واليابان وألمانيا.

بالمملكنة العربينة   2030 رؤينةإعداد تصور مقترح إلعداد معلم الموهوبين فني ضنوء  -4

السعودية يستمد عناصره من الخبرات العالمية المعاصنرة مثنل الوالينات المتحندة األمريكينة 

 ألمانيا.وإنجلترا واليابان و

 أهميـة الدراسـة: 

التىكينند علنننى أن مهنننة التننندريس مهننننة لهننا أصنننولها وكفاءتهننا، وأن تننندريس األطفنننال  -1

 الموهوبين يتطلب التمهن الدائم لتحقيت احتياجاتهم.

تكتسننب الدراسننة أهميتهننا مننن خننالل بيننان موقننو معلننم الموهننوبين الهننام فنني العمليننة  -2

 التربوية.
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لنراهن إلعنداد معلنم الموهنوبين لنه أهميتنه القصنوي فني إن إلقاء الضوء علنى الوضنو ا -3

 الوقت الحالي. 

  2030 رؤينةالسعي لوضو تصور مستقبلى أفضنل إلعنداد معلنم الموهنوبين فني ضنوء  -4

 بالمملكة العربية السعودية.

 منهـج الدراسـة:
تسننتند الدراسننة فنني منهجيتهننا إلننى المنننهج الوصننفي التحليلنني الننذي يقننوم علننى التسلسننل   

طقي لألفكار، وكذلك منن حينث الوصنف والتحلينل إلعنداد معلنم الموهنوبين فني المملكنة المن

العربية السنعودية وكنذلك إلعنداد معلنم التربينة الخاصنة للمعناقين والموهنوبين فني الوالينات 

المتحنندة األمريكيننة وإنجلتننرا واليابننان وألمانيننا، تمهيننداً إلننى التوصننل إلننى التصننور المقتننرح 

 العربية السعودية. بالمملكة 2030 رؤيةهوبين في ضوء إلعداد معلم المو

 حـدود الدراسـة:

 الحدود األكاديمية:-أ

سوف تقتصر الدراسة الحالية على توضني  مفهنوم إعنداد معلنم الموهنوبين، وكنذلك تحلينل   

 ومناقشة نوام إعداد معلم األطفال الموهوبين.

 الحدود البشـرىة: -ب

من حيث التركيز على إعداد معلمي األطفال الموهوبين فني مؤسسنات إعنداد معلنم التربينة   

 الخاصة.

 الحدود الزمنية: -ج

من حيث التركيز على إعداد معلمي التربينة الخاصنة للمعناقين والموهنوبين فني المملكنة      

العشنرين وحتنى  العربية السعودية وبعض الدول المتقدمة منذ أواخر األربعينيات منن القنرن

 اآلن.

 مصطلحـات الدراسـة:

 التربية الخاصة: -أ

تعننرف التربيننة الخاصننة علننى أنهننا" مجمننوع البننرامج التربويننة المتخصصننة والتنني تقنندم     

لفلات من األفراد مير العاديين، وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى أقصى حند 

 (.17م،ص2001يف")الروسان،ممكن، وتحقيت ذواتهم، ومساعدتهم على التك

 : Talentالموهبة  -ب

من الناحية الل وية الموهبة بمعنى االتساع للشيء والقدرة عليه، والموهبة تطلت على    

(، والموهبة من لفظ 102م،ص1985الموهوب والجمو مواهب)مجمو الل ة العربية،

وهب، أي أعطى الشيء للفرد دون مقابل وهي "االستعداد الفطري لدأ المرء للبراعة في 

 (. 683م،ص2000بية،فن أو نحوه")مجمو الل ة العر
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ومن الناحية االصطالحية الموهبة بمعنى "قدرة خاصة موروثة كالمواهب الفنية أو يقصد   

بها االستعداد للتفوق في المجاالت مير األكاديمية مثل الموسيقى والرسم 

 (. 874م،ص 1994والشعر")الحفني،

لى مستوأ أداء مرتفو في ويمكن تعريف الموهبة في الدراسة الحالية بىنها وصول الفرد إ  

مجال ال يرتبط بذكاء الفرد فقط، ولكن يخضو للعوامل الوراثية والوروف البيلية التي تقوم 

بتوجيهه إلى استثمار ما لديه من ذكاء في مجال من المجاالت مير األكاديمية، كمجال 

مجاالت الحرفية الفنون)الموسيقية، أو الرسم أو الشعر أو التمثيل(، واأللعاب الرياضية، وال

 المختلفة، والمهارات الميكانيكية.

 إعداد المعلم: -ج 

إعداد المعلم قبل الخدمة هو نوام تعليمي من مدخالته: أهداف تسعى إلنى تكنوين الطالنب     

المعلم ليصب  معلماً في المستقبل، وخطنة درسنية تحتنوي علنى مكوننات أربعنة هني: الثقافنة 

تخصص المهني والتربية العملية/ ويضم كل منها عدداً منن العامة والتخصص األكاديمي وال

المنواد الدراسننية بمنناهج محننددة ومالئمنة لتىهيننل الطالنب المعلننم. ومنن عمليننات هنذا النوننام: 

التقنيات والطرائت وأساليب التقويم المستخدمة لتحقيت أهداف النوام، والتي يوظفها أعضناء 

اإلعداد. أما مخرجنات هنذا النونام فهني المعلنم  هيلة التدريس بمشراف ال داريين في مؤسسة

المتمرن الذي يبدأ الخدمة في أحد المراحل التعليمية حسب ما أُعد له. وقد يكون هذا اإلعنداد 

في مؤسسة واحدة مثل دور المعلمين وكليات التربية ومعاهد المعلمين العليا، وقد يكنون هنذا 

لطالب من أحد الكلينات الجامعينة ليلتحنت بعند اإلعداد في مؤسستين تعليميتين عندما يتخرج ا

 (.19م،ص2005ذلك بكلية التربية من أجل التىهيل التربوي)األحمد،

 معلم التربية الخاصة: -د

هننو معلننم يكننون علننى رأ  العمننل مننن خريجنني األقسننام المتخصصننة فنني مجننال التربيننة    

جسننتير، أو المؤهننل الخاصننة بكليننات التربيننة، والحاصننل علننى درجننة البكننالوريو  أو الما

خصيصاً بالتدريس للفلات الخاصة من الطالب مير العاديين في المدار  والفصول التابعنة 

لننوزارة التعلننيم، ولديننة خبننرة عامننة فنني مجنناالت الكشننف والتعننرف والتىهيننل للفلننات ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

 معلم الموهوبين: -هـ

نننه مننن التعامننل   مننو الطلبننة الموهننوبين سننواء داخننل الفصننل  المعلننم الننذي يتمتننو بسننمات تمكال

الدراسننني أم خارجنننه، وينننتم إعنننداده وتىهيلنننه ليقنننوم بمهمنننة تننندريس الطلبنننة الموهنننوبين فننني 

 (.29م،ص2018المدار  ويتم اختياره ضمن أسس معينة)الجاسم والنبهان،

ويمكننن تعريننف معلننم األطفننال الموهننوبين بىنننه هننو المعلننم المسننلول عننن تقننديم الخنندمات   

 ربوية باكتشاف مواهب األطفال المختلفة والعمل على تنميتها.الت

 م:2030رؤية المملكة العربية السعودية -هـ
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م، وتعتمد هنذه 2016إبريل 25هي رؤية استشرافية للمستقبل وخطة وطنية تم إقرارها في  

الرؤيننة علننى عنندة محنناور هنني المجتمننو الحيننوي، والننوطن الطمننوح، واالقتصنناد المزدهننر، 

 لمحاور تتكامل وتتست مو بعضها بعضاً في سبيل تحقيت أهداف المملكة في التنمية.وهذه ا

 الدراسـات السابقـة:

دراسـة بعنـوان: "الحاجة إلى إنشااء مسسساات يربوياة اعاداد معلماات الوت اجحتياجاات 

 هـ(.1428الخاصة في المملكة العربية السعودية في ضوء التربية ااسالمية")البرعي،

استهدفت هذه الدراسة إلنى إبنراز الحاجنة إلنى إنشناء مؤسسنات إلعنداد ذوي االحتياجنات     

الخاصة، وذلك من خالل التعرف علنى واقنو إعنداد معلمنات ذوي االحتياجنات الخاصنة فني 

المملكنننة العربينننة السنننعودية، ووضنننو تصنننور لبرننننامج إعنننداد معلمنننات ذوي االحتياجنننات 

 الخاصة.

لى المنهج الوصفي الذي يعتمد على وصف الوناهرة كمنا توجند فني واعتمدت الدراسة ع    

 الواقو، وصفاً دقيقاً، وجمو المعلومات والبيانات وتنويمها.

 وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج منها:      

تعنناني مؤسسننات التربيننة الخاصننة مننن ننندرة الكننوادر السننعودية المتخصصننة فنني مجننال  -

 التربية الخاصة.

ه ميدان التربية الخاصة من ناحية طنرق التندريس والوسنائل التعليمينة هناا تطور يشهد -

 وإعداد معلمات ذوي االحتياجات الخاصة.

تتفت االتجاهات العالمية السائدة مو المملكة العربية السعودية فني أهمينة إعنداد معلمنات  -

 ذوي االحتياجات الخاصة.

االحتياجننات الخاصننة وعنندم وأوصننت الدراسننة بضننرورة االهتمننام بمعننداد معلمننات ذوي    

االكتفاء باإلعداد العام في كليات التربية، وكنذلك بزينادة فتنرة التربينة العملينة لمعلمنات ذوي 

 االحتياجات الخاصة، مو تطوير برامج إعداد معلمات التعليم العام في كلية التربية.

اجبتدائية  دراسة بعنوان: "دراسة وصفية لتحديد معوقات رعاية الموهوبين في المدارس

المنفذة لبرامج رعاية الموهوبين الطائف من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين 

 م(:2001وفقاً لمتغير الوظيفة، الخبرة، والمسهل الدراسي" )الشرفي،

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة معوقات رعاية الموهوبين في المدار  االبتدائية المنفذة    

بين بمدينة الطائف، والفرق بين رأي المعلمين والمشرفين التربويين لبرامج رعاية الموهو

 حول هذه المعوقات وفقاً لمت ير الوظيفة، الخبرة، والمؤهل الدراسي.

ً بواقو )50وقد تىلفت العينة من )    ً تربويا ً ومشرفا ً وهم القائمون على 29( معلما ( معلما

ً يعملون 21مدينة الطائف و)برامج رعاية الموهوبين بالمدار  االبتدائية ب ً تربويا ( مشرفا

بمركز الموهوبين بمدينة الطائف. وقد استخدم الباحث استبانه كىداة لدراسته بعد عرضها 

 ( محكماً.19على)
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ً ألعلى متوسط، وهي:    وكشفت الدراسة عن وجود معوقات مرتبةً على التوالي وفقا

، التخصصية، اإلدارية، المالية، األسرية، المعوقات المرتبطة بالبيلة المدرسية، بالمناهج

المعلم، التالميذ. كما كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المعلمين 

 والمشرفين التربويين في باقي معوقات رعاية الموهوبين تبعاً لمت ير المؤهل الدراسي.

وأوصى الباحث بعمل دراسة مقارنة في الوطن العربي لمعرفة أبرز معوقات رعاية  

 الموهوبين.

دراسـة بعنـوان: "يطوير إعداد معلم التربية الخاصة ويدريبه فاي بعاض محافظاات لامال 

 م(.2009الصعيد في ضوء اجيجاهات العالمية المعاصرة")فولي،
الحنالي إلعنداد معلنم التربينة الخاصنة منن حينث  استهدفت هذه الدراسة إلى رصد الواقنو     

شروط القبول، واالختينار، وأهنداف اإلعنداد، ومؤسسناته، وبنرامج اإلعنداد فني مصنر، كمنا 

تهنندف إلننى التعننرف علننى واقننو تنندريب معلننم التربيننة الخاصننة أثننناء الخدمننة فنني مصننر، مننو 

الوالينات المتحندة عرض أوجه االستفادة منن االتجاهنات العالمينة المعاصنرة ومنن أبرزهنا )

األمريكيننة، وإنجلتننرا والسننويد(، كننذلك بعننض الخبننرات العالميننة فنني تنندريب معلننم التربيننة 

الخاصة، لتطوير إعداد معلم التربية الخاصة، وتدريبه في مصر في صورة مقارنة، وكنذلك 

 لوضو تصور مقترح لتطوير إعداد معلم التربية الخاصة وتدريبه أثناء الخدمة.

" ويحندد Beredayخدمت الدراسة المنهج المقارن، من خنالل نمنوذج "بيرينداي وقد است    

بيريننداي معالجتننه المنهجيننة للدراسننات التربويننة المقارنننة فنني أربننو خطننوات هنني الوصننف، 

 والتفسير، والمقابلة، المقارنة.

وتوصننلت الدراسننة إلننى توضنني  أوجننه الشننبة واالتفنناق بننين بننرامج إعننداد معلننم التربيننة    

ة وتدريبة أثنناء الخدمنة فني تلنك البلندان موضنو الدراسنة، كمنا قندمت تصنور مقتنرح الخاص

 لتطوير إعداده وتدريبه أثناء الخدمة.

دراسـة بعنـوان: "إعاداد معلام التربياة الخاصاة بسالطنة عماان فاي ضاوء بعاض الخبارات 

 م(.2010األجنبية")الكيومي،

معني فني سنلطنة عمنان وانعكاسنه علنى استهدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالسياق المجت   

تربية وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة، وكذلك إلى تصور مقترح لنوام إعنداد معلنم التربينة 

الخاصننة فنني سننلطنة عمننان فنني ضننوء خبننرات بعننض الدول)المملكننة العربيننة السننعودية، 

 وجمهورية مصر العربية، ومملكة السويد( باإلضافة إلى سلطنة عمان.

ت الدراسننة المنننهج المقننارن لكونننه المنننهج المالئننم لدراسننة النننوم التعليميننة فنني واسننتخدم    

 البلدان المختلفة ومشكالته في ضوء القوأ والعوامل الثقافية المؤثرة فيه.

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:    

 الخاصة.تحديد الكفايات والمهارات الالزمة يسبت إعداد معلم التربية  -

 يوجد تكامل لبرامج إعداد ما قبل الخدمة وأثنائها. -
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تشننمل بنننرامج اإلعنننداد معلمنننو الفلنننات الخاصننة والمعلمنننون العننناديون ومعلمنننو المنننواد  -

 الدراسية والمهنية.

دراسـة بعنـوان: "إعداد معلم التربية الخاصة وينميته مهنياً فاي جمهورياة مصار العربياة 

 (.710-619م،ص ص2012مد ومطاوع،)دراسة يحليلية(")الشخيبي وأح

استهدفت هنذه الدراسنة إلنى التعنرف علنى طبيعنة ذوي االحتياجنات الخاصنة واحتياجناتهم    

التربويننة فنني الفكننر التربننوي المعاصننر، باإلضننافة إلننى  التعننرف علننى جوانننب إعننداد معلننم 

 التربية الخاصة وكيفية تنميته مهنياً. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي.

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:   

أن يتم تدريب معلمي التربية الخاصة في موقو عمله بالفصنل داخنل المدرسنة باسنتخدام  -

 أسلوب المحاكاة ونمذجة السلوا وتمثيل األدوار.

التحدينند النندائم والمسننتمر لالحتياجننات التدريبيننة لمعلمنني التربيننة الخاصننة مننن خننالل  -

 تبيانات واستطالع للرأي في المدار .استيفاء اس

التوسو في استخدام أسلوب ورل العمل والتدريب الجمناعي، وعقند الحلقنات والنندوات  -

باالشننتراا مننو المتخصصننين مننن الجامعننات ومراكننز البحننوث العلميننة والتربويننة والننوزارة 

 وأولياء األمور.

العالمياة لمعلماي الموهاوبين  دراسـة بعنـوان: "فاعلية برنامج يدريبي قاائم علاى المعاايير

فااي ينميااة الكفاااءة الذاييااة للمعلمااين والحاال اابااداعي للمشااكالت الرياضااية لااد  يالميااذهم 

 (.154-103م،ص 2017الموهوبين")حسن،

هدف البحث إلى قيا  فاعلية برنامج تدريبي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائينة قنائم    

مينة التني توافنت علنى إصندارها كنل منن الجمعينة الوطنينة على معايير معلم الموهنوبين العال

لألطفال الموهوبين، ومجلس األطفال مير العاديين فني تنمينة الكفناءة الذاتينة للمعلمنين وفني 

 تنمية الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية لتالميذهم الموهوبين. 

ير فننني وحننندات وقنند تكوننننت أدوات البحنننث مننن البرننننامج التننندريبي متضنننمناً كافننة المعننناي 

منفصننلة، كمننا تننم إعننداد مقيننا  الكفنناءة الذاتيننة لمعلمنني الموهننوبين، وكننذلك اختبننار الحننل 

 اإلبداعي للمشكالت الرياضية للتالميذ الموهوبين بالصف الساد  االبتدائي.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتنائج منن أهمهنا أن البرننامج المقتنرح لنه أثنر كبينر    

الكفاءة الذاتية لدأ معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية، وانعكنس هنذا األثنر جداً في تنمية 

 على تنمية الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية لتالميذهم الموهوبين.

دراسـة بعنـوان: "بنااء ويطاوير قاائمتي خصاائص وكفاياات معلماي الموهاوبين فاي دولاة 

 (.2018اامارات العربية المتحدة")الجاسم والنبهان،

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الخصائص والكفايات التي تميز معلمني الطلبنة الموهنوبين     

فنني دولننة اإلمننارات العربيننة المتحنندة، وتقيننيم درجتنني الصنندق والثبننات لقننائمتي خصننائص 
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وكفايات معلمي الطلبة الموهوبين في دولة اإلمارات العربية المتحندة، ومعرفنة الفنروق فني 

وجهة نونر أفنراد العيننة التني تعنود الخنتالف عندد سننوات الخبنرة والحصنول القائمتين من 

 على شهادة الدبلوم المهني في تربية الموهوبين.

( 160( أفننراد  )203واسننتخدمت الدراسننة المنننهج الوصننفي حيننث بل ننت عينننة الدراسننة )  

العننام  ( معلمنناً يتوزعننون علننى منندار  دولننة اإلمننارات العربيننة المتحنندة خننالل43معلمننةً و)

م، بلغ عدد الحاصلين على شهادة الندبلوم المهنني لتربينة الموهنوبين 2014/2015الدراسي 

 ( معلماً ومعلمةً.51)

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:   

تمتننو جميننو فقننرات قننائمتي خصننائص وكفايننات معلمنني الطلبننة الموهننوبين فنني دولننة  -

تقنندير مرتفننو، كمننا تميننزت قائمتننا خصننائص وكفايننات  اإلمننارات العربيننة المتحنندة بمسننتوأ

معلمنني الطلبننة الموهننوبين فنني دولننة اإلمننارات العربيننة المتحنندة بدرجننة  عاليننة  مننن الصنندق 

 وثبات االتاساق الداخلي.

عدم وجود أي داللة  إحصائية لقائمتي خصائص وكفايات معلمي الطلبنة الموهنوبين فني  -

 تعود الختالف سنوات الخبرة. دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث

كمنا لننم توجند أي داللننة  إحصنائية لقائمننة خصنائص معلمنني الطلبنة الموهننوبين فني دولننة  -

اإلمارات العربينة المتحندة حينث تعنود إلنى الحصنول علنى شنهادة الندبلوم المهنني فني تربينة 

 الموهوبين.

ين بالمعينار هناا فروق ذات داللنة إحصنائية فني قائمنة كفاينات معلمني الطلبنة الموهنوب -

األول)خصائص النمنو للمنتعلم والفنروق الفردينة للنتعلم(، والمعينار الثناني )البيلنة التعليمينة( 

 والدرجة الكلياةلصال  المعلمين مير الحاصلين على شهادة الدبلوم المهني.

 يعقيي عام على الدراسات السابقة:

تمثننل الدراسننات السننابقة إطنناراً عامنناً فنني مجننال إعننداد معلننم التربيننة الخاصننة المعنناقين     

والموهنوبين، وتتفننت الدراسننة الحاليننة مننو الدراسننة السننابقة فنني اهتمامهننا بمجننال إعننداد معلننم 

التربية الخاصة بصفة عامة ومعلنم الموهنوبين بصنفة خاصنة حينث تلقنى الدراسنات السنابقة 

منن المعلومنات التني تفيند البحنث الحنالى فني مجنال إلعنداد معلنم التربينة الضوء علنى كثينر 

الخاصننة والموهننوبين. ولكنهننا تختلننف عنهننا فنني أنهننا تتعننرض إلعننداد معلننم الموهننوبين فنني 

مننن خبننرات بعننض النندول  بالمملكننة العربيننة السننعودية مسننتمد عناصننرة 2030 رؤيننةضننوء 

المتقدمة وذلك بهندف وضنو نونام مقتنرح إلعنداد معلنم الموهنوبين منن خنالل االسنتفادة منن 

خبرات بعنض الندول المتقدمنة مثنل الوالينات المتحندة األمريكينة وإنجلتنرا وصنوالً لمسنتوأ 

بالمملكنة العربينة السنعودية، والبحنث  2030 رؤينةأفضل إلعداد معلم الموهوبين فني ضنوء 

حننالي يُعنند امتننداد للدراسننات السننابقة فنني تىكينندها علننى أهميننة إعننداد معلننم التربيننة الخاصننة ال
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المعنننوقين والموهنننوبين، وسنننوف تسنننتفيد الدراسنننة الحالينننة منننن الدراسنننات السنننابقة بنتنننائج 

 الدراسات السابقة وكذلك باإلطار النورأ للدراسات السابقة.

عنداد معلنم التربينة الخاصنة وقلنة الدراسنات ومن المالحظ كثرة الدراسات التني تناولنت إ    

التنني تناولننت إعننداد معلننم الموهننوبين ممننا يوضنن  أن هننناا مشننكلة فنني بننرامج إعننداد معلننم 

الموهوبين، األمر الذي يحتاج إلى مزيد من العناية والبحث من قبل المتخصصين في الندول 

الحنالى أن يقنوم بنه وهنو العربية وخاصة المملكة العربية السعودية، وهذا ما يحناول البحنث 

وضو تصور مقترح لنوام إعداد معلم الموهوبين في المملكة العربينة السنعودية فني محاولنة 

العربينة  بالمملكنة  2030 رؤينةلتطوير إعداد معلنم التربينة الخاصنة والموهنوبين فني ضنوء 

 السعودية وذلك من خالل االستفادة من الخبرات العالمية.

 خطوات الدراسة:

 لباحث عند معالجته لموضوع الدراسة هذه الخطوات وهي: سيتبع ا

 الخطوة األولى: الموهبة في مرحلة الطفولة

 يمهيد:

يعننند العنصنننر البشنننرأ والمنننوارد اآلدمينننة الدعامنننة األساسنننية لبنننرامج التنمينننة االقتصنننادية    

واإلنسان هو الوسنيلة السنتثمار هنذه المنوارد لنذلك ننرأ اآلن "أن الندول التني  واالجتماعية،

حققننت قنندراً كبيننراً مننن التقنندم قنند اعتمنندت علننى مواردهننا اآلدميننة المدربننة ووفننرت لهننم مننن 

فرص التعليم والتدريب واإلعداد ما يضمن تحقيت أهدافها ونجاح تنفيذ مخططاتهنا ويحصنل 

اإلعنداد النذي يتناسنب منو قدراتنه واسنتعداداته كني يحصنل  كل فرد من أفرادها على نوعينة

علنننننى أعلنننننى درجنننننة منننننن درجنننننات المهنننننارة والقننننندرة مجتمعنننننة بالقننننندر النننننذي أهنننننل 

 (.2م،ص1993له")فراج،

"ضنخامة الخسنائر فني مصنادر الثنروة اإلنسنانية التني تتمثنل Torranceويؤكد "تورانس   

إظهننار نننوع مننن البحننث عننن هننويتهم، فنني األطفننال الننناب ين الننذين ال يجنندون تشننجيعاً علننى 

والذين يمنعهم آباؤهم بال رحمة من مواصلة هذا البحث، فيفقدون في الطريت ويتوقفون عنن 

 (.58م،ص 2006هذا البحث)عبد المجيد،

 يعريف الموهبة: -أ

لم يسلم مصطل  الموهبة من الخلط بينه وبين الذكاء واالبتكار والتفوق والعبقرية،   

ليدل على التفوق، واستخدمه آخرون للداللة على العبقرية أو االبتكار.  فالبعض استخدمه

" للداللة Termanولهذا اختلف معنى هذا المصطل  من باحث آلخر، فاستخدمه "تيرمان 

على األفراد ذوي الذكاء الرفيو، واستخدمه عدد من الباحثين اآلخرين للداللة على األفراد 

كارية العالية، كما استخدمه فريت آخر على أنه التفوق في والمبتكرين، ذوي القدرات االبت

 (. 80م،ص1980قدرات أخرأ، وهي القدرات الموسيقية أو الرياضية أو الفنية)معوض،
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كما يختلف مفهوم الموهبة عن مفهوم الذكاء العالي وعن مفهوم التفوق في التحصيل    

ً ولكن ليس لديه نس بة ذكاء عالية ومير متفوق في األكاديمي، فقد يكون الشخص موهوبا

التحصيل األكاديمي، وقد يكون العكس صحيحاً أي نسبة ذكائه عالية ومتفوق أكاديمياً ولكنه 

مير موهوب، لذا تستخدم الموهبة بمعنى استعداد خاص سواء كان في الفنون أو األدب أو 

ً لمفهوم الموسيقي أو القيادة أو المهارات البدنية والرياضية وميرها، وفيما ي لي توضيحا

 الموهبة. 

ولقد لاع بشكل عام حتى ستينيات القرن العشرين النظر إلى مفهوم الموهبة باعتباره 

  (:Robb, G 1974, P. 166يشير إلى)

( نسبة ذكاء أو أكثر على 140األطفال الذين يحصلون على درجة عقلية تساوأ ) -1

من خالل أخصائي نفسي أو تربوي له  مقيا  بينية أو مقيا  وكسلر على أن يتم التطبيت

 كفاءته. 

وجود حالة مير عادية من النضج الل وي مقارنة بسنهم أو وجود موهبة أخرأ بدرجة  -2

 مير عادية.

كما استخدم مصطل  الموهبة ليدل على مستوأ أداء مرتفو يصل إليه فرد من األفراد    

، وهذا هو ما أدأ بالبعض إلى وفي مجال ال يرتبط بالذكاء ويخضو للعوامل الوراثية

(، 179،180م،ص ص2001رفض استخدام هذا المصطل  في مجال التفوق العقلي)شقير،

والموهبة عند البعض، "نشاط خيالي يتصف الحداثة إلنتاج مخرجات لها صفة األصالة 

 . p3) 2002, ،(Craftوالقيمة للمجتمو المحيط"

فالموهبة إذاً استعداد ينعم به ب سبحانه وتعالى على فلة قليلة من عباده، تمكنهم إن وجدوا   

العناية والرعاية من االمتياز والتفوق في مجال أو أكثر من مجاالت الحياة، بحيث يبرز 

 منهم العلماء والمفكرين والمبتكرين والمخترعين.

 :Talent childيعريف الطفل الموهوب  -ب

كلمة موهوب مىخوذة من الفعل وهب وهي العطية للشيء الموهوب بال مقابل، أو الشيء    

المعطى أو الممنوح لإلنسان بال عوض أو مرض، فالموهوب إذن هو شخص نابغ متفوق 

ً عن أقرانه من نفس  ذو مستوأ عال في األداء الفكري أو العملي أو هما معا

 (. 181م،ص2001العمر)شقير،

الطفل الموهوب بىنه" الفرد الذي لديه استعداد طبيعي في مجال معين رمم  كما يعرف   

عدم قدرة تميزه بمستوأ ذكاء مرتفو بصورة مير عادية ")الشخص 

 (. 433م،ص1992والدماطي،

 يصنيف الموهوبين:  -ج 

لقد جرت محاوالت عديدة لتصنيف الموهوبين من منوور اجتماعي ثقافي، يعتمد على   

لهذا فمن الموهوبين في الحضارة ال ربية يمكن تصنيفهم أخالقيا،  الفروق العامة،
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ً حيث يرتب المجتمو هذه المجاالت في مراتب تسلسلية  واجتماعياً، واقتصادياً، وتربويا

فرق بينهما مير منتوم، كما تت ير أماكن هذه المراتب في ( يكون الPrestigeتقديرية )

األهمية من فترة تاريخية عن التي تليها، مو وجود تصنيفات فرعية لكل مرتبة من هذه 

 المراتب. 

 (:546،547م، ص ص1997وهناك من يصنف المواهي إلى)محمود،

 :Scarcity Talentsالمواهي النادرة   -1

لمجتمو البشرأ يتطلو إليها حتى يجعلوا الحياة أكثر سهولة هي المواهب التى سيول ا   

مثل المخترعين، فمصطل  الموهبة هو قدرة عالية على أداء أعمال فنية أدبية أو رياضية 

أو ميرها، ذات تميز واض  متباين من فرد إلى فرد حسب درجة ونوع الموهبة، الختالف 

 سليمة.الطبيعة اإلنسانية، ويمكن أن تنمي بالرعاية ال

 :Surplus Talentsالموهبة الزائدة   -2

وهى المواهب التى ليس هناا حاجة ماسة إلنتاج ووجود الكثير منها، مثل الرسامين أو  

الممثلين فهذه الموهبة الفائضة ال تحسب على أسا  النجاح المتحقت، كما هو الحال في 

 وإنما يكون هذا التفوق خاضعاً لتقدير المتذوقين.  مواهب الندرة،

 : Quota Talentsالمواهي المحصورة في حصة قليلة من األفراد  -3

وتقو هذه المواهب في مكان ما بين النوعين السابقين، وهى تشتمل على متخصصين   

بندرتها في وذوي مهارات عالية يحتاج إليها المجتمو، لتوفير البضائو والخدمات التى تتسم 

األسوياء، ووظيفة هذه المواهب واضحة جداً، فليس هناا طفرات إبداعية "تقدم مفاجئ"، 

 وليس هناا طريقة لمعرفة المدة التى سوف يستمر فيها عمل ما.

 وهناك يصنيف يشير إلى أن هناك ثالث فئات من األطفال الموهوبين هم 

 (: 473م،ص1990)بشات،

  Underachieving Gifted Childتحصيل الطفل الموهوب منخفض ال -1

  Highly Gifted Childالطفل عالي الموهبة  -2

   The Gifted Child With A Handicapالطفل الموهوب المصاب بمعاقة -3

 المعايير المستخدمة في اكتشاف األطفال الموهوبين: -د 

يتعدد طرق ووسائل التعرف على الموهوبين ويشخيصهم من    

 (: 192،193م،ص ص2001ير،أهمها)لق

 اختبارات الذكاء:  -1

ينور البعض على أن اختبارات الذكاء تعتبر وسيلة موضوعية للكشف عن الموهوبين    

وضرورة االعتماد عليها في تشخيصهم، ألن المالم  األولى للموهوبين تتمثل في ارتفاع 

 معدل ذكائهم. 
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ية كجزء من مدخل شامل للقيا  والتقدير كما أن "استخدام أحد اختبارات الذكاء الفرد  

يمكن أن يسهل عملية التعرف على القدرة المعرفية المتفوقة. مثل هذا التعرف يساعد بال 

شك على تحديد الوضو الدراسي للطفل الموهوب كما يسهل استخدام األساليب التعليمية 

 .(460م،ص1990والمواد التعليمية الالزمة")بشاي،

 صيل الدراسي: اختبارات التح -2

تعتبر هذه االختبارات أدوات مهمة، لما يتميز به الموهوب عن أقرانه من نفس العمر من    

السرعة والدقة في إجراء العمليات الحسابية، مو تمتعهم بحصيلة ل وية كبيرة، بجانب 

 قدراتهم العالية على حل المشكالت، وتمتعهم بمهارة عالية في القراءة والفهم. 

 يقديرات المعلمين:  -3

تعتبننر مننن الوسننائل المفينندة فنني تشننخيص األطفننال الموهننوبين، والتنني تبنندو مننن خننالل    

االتصال المباشر بين المعلم والطفل من خالل األنشطة الصفية والالصفية، وهنذا يتطلنب أن 

ركة بنين يقوم المعلم بدور فعال في تحديد األنشطة المختلفة، ووضو برنامجناً متكنامالً للمشنا

 التالميذ.

م( أن أهم األدوات في قياس الموهبة 1986( عام )Khatenaوقد أوضح "خايينا" )  

 (:58-29م،ص ص1989هي)القريطي،

االختبارات الموضوعية المقننة مثل اختبارات القدرات العقلية، واختبارات الذكاء،  -1 

 واختبارات التفكير االبتكاري، واالختبارات التحصيلية.

 اختبارات االستعدادات والدوافو كمقاييس الدافو لالنجاز.   -2

 مقاييس سمات الشخصية واالتجاهات والسلوا االبتكاري. -3

وسائل التقويم والتقدير للشخصية مثل تزكية المعلمين، وتزكية أولياء األمور، واألقران  -4

 أو التزكية الذاتية.

السجل األكاديمي والسجل الصحي واالجتماعي واالقتصادي، لجمو أكبر قدر ممكن من  -5

 المعلومات عن النمو الجسمي واالنفعالي والعقلي واالجتماعي واالقتصادي واألسري.  

 المالحوة المنومة والمقابالت.  -6

 أساليي الكشف عن األطفال الموهوبين:  -د 

موهوبين ورعايتهم بخمس مراحل أساسية على النحو يمر عملية الكشف عن األطفال ال  

 (:240،239م،ص ص2002التالي)محمد،

ويتم خاللها التعرف على أوللك األطفال الموهوبين : مرحلة المسح والفرز المبدئي -1

الذين يتم ترشيحهم من خالل األساليب المختلفة وهي مالحوات الوالدين، وترشيحات 

رشيحات األقران، والتقارير الذاتية، ومقاييس الذكاء، المعلمين، وترشيحات الخبراء، وت

واالختبارات التحصيلية، واختبارات التفكير االبتكارأ أو اإلبداعي إلى جانب اختبارات 

 الشخصية. 
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ويننتم خاللهننا التىكنند مننن تلننك المالحوننات التنني يكننون قنند : مرحلااة التشااخيص والتقياايم -2

ذا الطفنل أو ذاا ليكنون منن الموهنوبين. كمنا أبداها أوللك األشخاص الذين قناموا بترشني  هن

يتم خاللها أيضاً تطبيت المقاييس المختلفة التي يمكن من خاللهنا الحكنم علنى موهبنة الطفنل، 

أو مالحوة اإلنتاج الفني للطفل وخاصة فيما يتعلنت بنالفنون األدائينة، وتحديند مندأ مطابقتنه 

 ر ذلك.للمعايير الفنية بما يجعل منه طفالً موهوباً أو مي

ويتم خالل هذه المرحلة تصنيف األطفال الموهوبين إلى فلات  :يقييم اجحتياجات -3

مختلفة بحسب مواهبهم، ويتم تحديد االحتياجات الخاصة بكل فلة من هذه الفلات وكيفية 

 الوفاء بها وإشباعها. 

ويتم خالل هذه المرحلة اختيار ذلك البرنامج  :اختيار البرنامج المناسي والتسكين -4

 الذي يناسب موهبة الطفل حتى يتم تسكينه فيه بما يحقت االستفادة القصوأ منه.

ويتم خاللها تقييم الطفل واألنشطة والبرامج التي يكون قد تلقاها ومدأ  التقييم: -5

 طار. استفادته منها حتى يتسنى لنا تحديد ما نريد أن نفعله في مثل هذا اإل

وهناك عدد من المقاييس واجختبارات الخاصة التي يساعد في الكشف عن األطفال      

الموهوبين في رياض األطفال، منها على سبيل المثال ج 

 (:114،113م،ص2000الحصر)زحلوق،

( ثالثين فقرة، 30ويتكون هذا المقيا  من ) مقيا  "بيركن" للمفاهيم األساسية، -

متميزين والمتفوقين في رياض األطفال، وفي الصف األول ويستخدم للكشف عن ال

االبتدائي، ويتضمن سلسة من الصور التي يطلب فيها من األطفال اختيار الصورة 

 المناسبة. 

ويستخدم لقيا  القدرات العقلية العامة  مقيا  وكسلر لذكاء أطفال ما قبل المدرسة، -

 سنوات.  7-3لألطفال ما بين 

، ويتكون من أربعة أنشطة أدائية ال رض منها الكشف ء والحركةمقيا  تورانس لألدا -

 سنوات.  8–3عن قدرات األطفال اإلبداعية بين عمر

ويستخدم لقيا  مواهر الموهبة والتفوق لدأ أطفال ما قبل  م(1983مقيا  "برايد") -

 سنوات.6-3المدرسة ممن تتراوح أعمارهم بين

 خصائص األطفال الموهوبين:

يمثل الموهوبين شريحة من المجتمو ذات خصائص ومواهب مميزة توهر واضحة في  

أدائهم المتفوق والمبكر في مجال أو أكثر من مجاالت التفوق العقلي والتفكير االبتكاري 

والتحصيل العلمي والقدرة القيادية والمهارات والقدرات الخاصة إذ يمكن تنميتها إلى 

 لموهوبين مايلي:مستويات رفيعة، ومن خصائص ا
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 أوجً: الخصائص السلوكية للموهوبين: 

تقسم الخصائص السلوكية للموهوبين إلى ثالثة جوانب، وذلك تسهيالً لدراسة تلك الخصائص 

 وهي: 

 الخصائص الجسمية. (1

 الخصائص العقلية والتعليمية. (2

 الخصائص الوجدانية.  (3

 ثانياً: الخصائص الجسمية: 

ظهرت بعض االعتقادات الخاطلة حول الخصائص الجسمية للموهوبين والتي تلخصت     

في: ضعف النمو الجسمي، والنحول.. الي، لكن الدراسات الحديثة حول خصائص 

ً وطوالً ووسامة وحيوية  الموهوبين الجسمية تشير إلى عكس ذلك، فهم أكثر صحة ووزنا

ً في التآزر البصري الحركي، وأقل عرضة لألمراض مقارنة مو األفراد الذين  وتفوقا

يماثلونهم في العمر الزمني وليس من الضروري أن تنطبت تلك الخصائص على كل طفل 

ً حتى بين الموهوبين في خصائصهم  موهوب، إذ البد وان نتوقو فروقا

(، ويمكن إجمالي أهم الخصائص الجسمية في 136م،ص2003الجسمية)باظة،

 :(340م،ص2003اآلتي)آدم،

 بسطة في العلم والجسم. -

 الفجوة بين النمو الجسمي والذهني.  -

 التىثر بتلك الفجوة.  -

 الت افل عن األنشطة الالبدنية أحياناً.  -

 ثالثاً: الخصائص العقلية والتعليمية: 

تعتبننر الخصنننائص العقلينننة أكثنننر الخصنننائص تميينننزاً للموهنننوبين عنننن العننناديين إذ تشنننير    

الدراسات الحديثة إلى تفوق الموهوبين على العاديين الذين يمناثلونهم فني العمنر الزمنني فني 

كثير من مواهر النمو العقلي، فهم أكثر انتباهاً وحبناً لالسنتطالع منن حنولهم، وأكثنر طرحناً 

تفوق في ال الب عمرهم الزمنني، وأكثنر قندرة علنى القنراءة والكتابنة فني وقنت  لألسللة التي

مبكر، وأكثر سرعة في حل المشنكالت التعليمينة، وأكثنر دقنة واسنتجابة لألسنللة المطروحنة 

عليهم، وأكثر تحصيالً، وأكثر تعبيراً عن أنفسهم، وأكثر قدرة على النقند وأكثنر نجاحناً وفني 

فني النشناطات التعليمينة. ولنيس منن الضنروري أن تنطبنت تلنك عمر مبكر، وأكثر مشناركة 

الخصائص على كل طفل موهنوب، إذ البند وأن نتوقنو فروقناً فردينة منا بنين الموهنوبين فني 

(، ويمكنننن إجمنننالي أهنننم الخصنننائص العقلينننة 135م،ص2003خصائصنننهم العقلية)باظنننة،

 (.339م،ص2003والتعليمية في اآلتي)آدم،

 ير من المعلومات. الحفظ واالستيعاب لكم كب -

 الفهم المتقدم.  -
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 نمو ل وي عال.  -

 قدرة على تناول المعلومات. -

 مرونة التفكير. -

 ارتفاع مستوأ رؤية العالقات. -

 توليد األفكار.  -

 استنتاج حلول وبدائل.  -

 السلوا الدؤوب.  -

 الخصائص الوجدانية: 

رين وأيضاً من أنفسنهم تعتبر فلة األطفال الموهوبين في أشد الحاجة للفهم من جانب اآلخ    

والعالم من حولهم.  فالحاجنة اآلن ملحنة السنتثمار الفكنرة اإلنسنانية الجيندة فهني تعتبنر ثنروة 

طبيعيننة متجننددة تمكننن اإلنسننان مننن السننيطرة علننى البيلننة والننتحكم فيهننا . ولقنند أثننارت فكننرة 

ديد الموهبة بنناء التعرف على الموهوبين من األطفال الكثير من العلماء فلجى األملبية إلى تح

على نسبة الذكاء واتجه فريت آخر إلى تحديد الموهبة بناء على الجاننب االبتكناري وكالهمنا 

(، ويمكنن 135م،ص2003تختلف عن األخرأ واتجه البعض إلى تقديرات المعلمين)باظة،

 (.339م،ص2003إجمالي أهم الخصائص الوجدانية في اآلتي)آدم،

 روح دعابة قوية. -

 عمت عاطفي. -

ساسية زائدة قد تؤدأ إلى خلت مشكالت انفعالية وإلى إحباطات عالية وتكون ح -

 الحساسية الزائدة هي نفسها التي تدفو للموهبة.

 وعي كبير بالذات معه إحسا  بىنه مير اآلخرين. -

ويضيف بعض الباحثين عدداً من خصائص الطلبة الموهوبين والمتفوقين التي يمكن أن 

هم في مواقف صعبة مو أنفسهم ومو اآلخرين، ومن بين هذه تعرضهم للمجازفة أو توقع

الخصائص: الحساسية الزائدة، قوة العواطف، وردود الفعل، الكمالية، الشعور باالختالف 

 م(.2012والنمو مير المتوازن في المجاالت العقلية واالجتماعية والعاطفية)جروان،

 خصائص األطفال الموهوبين قبل المدرسة: 

حديد خصائص األطفنال الموهنوبين علنى درجنة كبينرة منن األهمينة فني المسناعدة يعتبر ت   

على اكتشاف وتحديد منواهبهم الفائقنة، ومنو ذلنك فنمن تحديند خصنائص األطفنال الموهنوبين 

قبل المدرسة ما زال في بداية الطريت، نوراً لندرة البحث التربوي فني هنذا المجنال الحينوي 

بحننث والدراسننة العلميننة المتىنيننة، رمننم وجننود بعننض الننذي لننم ينننل حوننه المطلننوب مننن ال

الفاعليننات ذات اإلرهاصننات العلميننة فنني مجننال رعايننة وتنميننة األطفننال الموهننوبين العننالم 

العربي، ويحدد "عد " السمات والخصائص التني تحندد األطفنال الموهنوبين قبنل المدرسنة 

 (:254م،ص1995على النحو اآلتي)عد ،



 م 2021 يوليو ( 19العدد )   -اخلامس اجمللد                               اجمللة العربية للرتبية النوعية

 

 

125 

 القدرة على التكيف في ظل ظروف جديدة أو طارئة.  -1

 يختارون زمالئهم ليشاركوهم في اللعب والعمل.   -2

 يثقوا بىنفسهم ويثت بهم اآلخرون.  -3

 يقومون بىنشطة تتفت وميولهم واهتماماتهم   -4

 يتعاملون بسهولة مو اآلخرين ص ار كانوا أم كباراً.  -5

 يواجهونها أو تعرض عليهم.يشتقوا أفكارا جديدة، ويضعون حلوال لمشاكل  -6

 يىخذون زمام المبادرة في األقوال واألعمال.  -7

 يهتمون بحاجات اآلخرين.  -8

 يتحملون المسلولية وبقدر أكبر من المتوقو.  -9

 يكونون في العادة مرجعاً ل يرهم من األطفال.  -10

يمكن االستدالل من خاللها على خصائص  Perkins"وهناا ستة عناصر حددها "  

 (: 1األطفال الموهوبين. كما يوض  في الشكل التالي رقم)

 ""Perkins( يوضح عناصر نموالج 1لكل رقم )

  

 البراعة في اكتشاف المشكالت

 

 حي الجمال    المرونة العقلية

خصائص الطفل   

 الموهوب

  

الرغبة في 

 المخاطرة

 الحافز الداخلي    

   الموضوعية  

وطبقاً للنموذج فاألطفال الموهوبين محبون للجمال، ويعتبرونه قيمنة عملينة وضنرورية لهنم 

ولديهم براعة فائقة في اكتشاف المشكالت، والمهارة في التعامل معها بمرونة، والرمبة فني 

أعمنالهم، ممارسة أنشنطة مفتوحنة، باإلضنافة إلنى كنونهم موضنوعيين، فهنم ال يحللنون فقنط 

ولكننن ينوننرون بنوننرة ناقنندة واعيننة ألعمننال زمالئهننم، باإلضننافة إلننى الرمبننة العارمننة فنني 

المخاطرة للتعرف على المجهول، وأيضاً الحافز النداخلي لتبرينر حاجناتهم الشخصنية، وكنل 

ذلك في ضوء مرونة عقلية عالية. وباإلمكان الكشف المبكر عن عالمات الموهبة بشرط أن 

 (.34م،ص2003الستماع والمشاهدة خاصة أثناء اللعب الحر والفردي)قنديل،يتاح الوقت ل

ويمكن إجمالي أهم خصائص األطفال الموهوبين فني سنن منا قبنل المدرسنة والسنمات الدالنة 

 (.1عليها في الجدول رقم)
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 ( خصائص األطفال الموهوبين والسمات الدالة عليها1جدول رقم )

 (125،126م(ص1999المدرسة()جروان،)في سن ما قبل 

 السمات الدالة عليها الخاصية

يسنتخدم كلمنات كثيننرة  يركنب جمننالً طنويالً ومعقنندة  ينتكلم مبكننراً وكثينراً. مننو  االكتساب المبكر لل ة

مالحونننة أن بعنننض األطفنننال الموهنننوبين والمتفنننوقين يبننندأون الكنننالم فننني سنننن 

 قدرة متميزة في الل ة.متىخرة، ولكن ما أن يتكلموا حتى يوهروا 

يمشننني ويتسنننلت وينننركض بصنننورة متوازننننة فننني سنننن  المهارات الحركية

مبكننننرة  يسننننتطيو الننننتحكم بسننننهولة بننننىدوات صنننن يرة 

كالمقصننات واألقننالم ويسننتطيو نسنني الكلمننات والصننور 

 ويتعامل مو األدوات جيداً. 

يقننرأ اإلشننارات وحتننى الكتننب  يحننل مسننائل رياضننية   المجاالت العقلية

يسنتخلص عالقننات بننين أفكنار متباعنندة  يتننذكر األحننداث 

والحقننائت  يهننتم بالقضننايا االجتماعيننة واألخالقيننة  لديننه 

 قدرة على االنتباه لفترة أطول  يسىل لماذا؟.

يشنننفت علنننى اآلخنننرين ويتعننناطف معهنننم  واثنننت بنفسنننه  المجاالت االجتماعية

ومستقل  ينوم ويقنود نشناطات الجماعنة  يبنني عالقنات 

مو األطفال األكبنر سننا والراشندين  يحتنرم ويقندر  جيدة

أفكنننننار وآراء الرفننننناق والمعلمنننننين  يعتنننننرف بحقنننننوق 

 اآلخرين، ال يحب تدخل اآلخرين في شؤونه الخاصة. 

 السمات الدالة عليها الخاصية

يتمتو بخيال قوأ، يستمتو باللعنب بالكلمنات واألفكنار  يوهنر مسنتوأ متطنوراً  المجاالت اإلبداعية

 الحس بالدعابة اللفوية  يستخدم األدوات واأللعاب واأللوان بطرق تخيلية.من 

يعزف على آلة موسيقية  يمار  ألعناب رياضنية بشنكل  مجاالت خاصة

جيد  ي ني  يجمنو طوابنو أوعمنالت أو بطاقنات، وعلنى 

 العموم يوهر قدرة متميزة في مجال ما.

ومما سبت نالحظ أن هذه الخصائص التي يتصف بهنا األطفنال الموهنوبين قبنل المدرسنة،    

ليست من الضروري أن تتوافر جميعناً فني الطفنل ليكنون موهوبناً أو أنهنا تقتصنر فقنط علنى 

األطفننال الموهننوبين، فقنند توجنند الموهبننة واإلبننداع لنندأ بعننض األطفننال المعنناقين عقلينناً أو 

 هناا صفات نموذجية تنطبت على كل األطفال الموهوبين.  انفعالياً، ولهذا ليس

 الخطوة الثانية: اكتشاف األطفال الموهوبين في المملكة العربية السعودية

 يمهيد:

أصننب  علننى المجتمعننات التنني ترينند أن تتبننوأ لنفسننها مكاننناً مرموقنناً فنني مجتمننو ال نند، أن   

تتسننابت أنومتهننا التعليميننة لتحقيننت الرعايننة التربويننة والنفسننية واالجتماعيننة للموهننوبين فنني 

مراحل التعليم المختلفة، والموهوبون هم الرصيد االستراتيجي للتطور والتقدم في المجتمنو، 
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م وبفكننرهم وإبننداعهم صنننعوا سننعادة البشننرية ورفاهيتهننا، ولهننذا فننان رعننايتهم فعننن طننريقه

 وحسن توجيههم يعد أفضل أنواع االستثمار في رأ  المال البشري.

وللمملكة العربينة السنعودية تجنارب منو الموهنوبين، إذ "وضنعت لهنم مؤسسنة الملنك عبند   

مؤسسنة فني أن تصنب  المملكنة العزيز ورجالنه للموهبنة واإلبنداع، حينث تكمنن رؤينة هنذه ال

مجتمعنناً مبنندعاً فيننه الكننوادر الشننابة الموهوبننة والمبتكننرة ذات التعلننيم والتنندريب المميننز ممننا 

يندعم التحنول إلننى مجتمنو المعرفنة والتنميننة المسنتدامة، كمننا تهندف المؤسسنة إلننى بنناء بيلننة 

دامة فنني المملكننة اإلبننداع والموهبننة وتطويرهننا ودعمهننا بمننا يخنندم االزدهننار والتنميننة المسننت

 (.12م،ص2013العربية السعودية")العمر،

وتحقيقنناً لننذلك يكننون للمؤسسننة، رعايننة الموهننوبين والمبنندعين مننن الننذكور واإلننناث، ودعننم  

القنندرات الوطنيننة فنني إنتنناج األفكننار االبتكاريننة، والسننعي إليجنناد رواد مننن الشننباب المبنندع 

 والموهوب في مجاالت العلوم والتقنية. 

 الموهوبين في المملكة العربية السعودية: اكتشاف 

ً خاصاً، إيماناً       لقد اهتمت المملكة العربية السعودية بالموهوبين، وأعطت لهم اهتماما

ً منها ألهمية هذه الفلة  منها بىنهم يشكلون األسا  في صناعة الحضارة اإلنسانية وإدراكا

ر الرسمي برعاية الموهوبين في المملكة من األطفال في تقدم المجتمو، فقد بدأ االهتمام مي

العربية السعودية منذ بداية تىسيسها وبداية التعليم الديني فيها، وتطور هذا االهتمام مو 

م 1969تطور الحياة في المملكة. مير أن االهتمام الرسمي بالموهوبين لم يبدأ إال في عام 

قة سياسة التعليم في المملكة إذ وهو العام الذي صدق فيه مجلس الوزراء السعودي على وثي

ورد ضمن تلك الوثيقة أكثر من بند يؤكد أهمية رعاية الموهوبين في المؤسسات التربوية 

السعودية، لذلك يعتبر هذا العام بداية للمرحلة األولي في اهتمام المملكة بهذه الفلة من 

( ً االهتمام على م( اقتصر فيها 1989-1969األطفال وقد استمرت حوالي عشرين عاما

التشريو القانوني وإقامة الحفالت للموهوبين وذويهم ومن  المكافآت المادية والمعنوية 

هـ،ص ص 1429والبعثات التعليمية إلكمال تعليمهم داخل المملكة وخارجها)عامر،

340،339.) 

-1990ثم جاءت المرحلة الثانية في رعاية الموهوبين والتي استمرت خمس سنوات)     

م( تم خاللها إنجاز الكثير من األعمال المرتبطة بتربية وتعليم الموهوبين ومن أهم 1995

هذه اإلنجازات زيادة الوعي بىهمية هذه الفلة من األطفال وإعداد وتقنين عدد من 

تعرف عليهم ولتقديم الرعاية الالزمة االختبارات والمقاييس لل

(. ثم جاءت المرحلة الثالثة في رعاية الموهوبين والتي تم 340هـ،ص1429لهم)عامر،

فيها إعداد وتجريب األسلوب اإلثرائي في العلوم والرياضيات وقد تم تنفيذها من قبل وزارة 

 المعارف.
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بالموهوبين ورعايتهم تسير بخطى  وال تزال تجربة المملكة العربية السعودية في االهتمام  

ثابتة، تستند إلى نتائج البحث العلمي الذي نفذه وينفذه عدد من التربويين السعوديين 

 والوزارات والجامعات والمؤسسات المهتمة برعاية الموهوبين.

 السياسة التعليمية للموهوبين بالمملكة العربية السعودية: 

ربية السعودية على رعاية ذوأ االحتياجات الخاصة تنص سياسة التعليم بالمملكة الع   

 هـ(:1394ومنهم الموهوبين فقد ورد في سياسة التعليم بالمملكة مايلي)وزارة المعارف،

(: أن من األهداف األساسية للتعليم في المملكة هو االهتمام باكتشاف 57المادة رقم ) -1

لنمو مواهبهم في إطار البرامج  الموهوبين ورعايتهم وإتاحة اإلمكانيات والفرص المختلفة

 العامة وبوضو برامج خاصة.

(: أن الدولة ترعي الناب ين رعاية خاصة لتنمية مواهبهم وتوجيهها 192المادة رقم ) -2

 وإتاحة الفرصة أمامهم في مجال نبومهم.

(: أن تضو الجهات المختصة وسائل اكتشافهم وبرامج الدراسة 193المادة رقم ) -3

 يا المشجعة لهم.الخاصة بهم والمزا

(: أن تبدأ للناب ين وسائل البحث العلمي لالستفادة من قدراتهم مو 194المادة رقم ) -4

 تعهدهم بالرعاية والتوجيه السليم.

 أهداف اكتشاف الموهوبين في المملكة العربية السعودية:
االهتمام باكتشاف الموهوبين، وإتاحة الفرص واإلمكانيات العامة لنمو مواهبهم في  -1

 طار البرامج العامة ووضو برامج خاصة لهم.إ

تطوير برنامج متميز يتضمن إعداد االختبارات والطرق واألساليب التي تستخدم في  -2

 التعرف على األطفال الموهوبين والكشف عنهم.

تشجيو األطفال الموهوبين التعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم واختراعاتهم في شكل  -3

 (. 339هـ،ص1429ة)عامر،مسابقات وجوائز مادية ومعنوي

 أساليي الكشف عن األطفال الموهوبين في المملكة العربية السعودية: 
تبنت وزارة المعارف واللجنة الوطنية لتطوير التعليم بمدينة الملك عبد العزيز التقنية 

ً للكشف عن الموهوبين تم فيه تصميم وإعداد برنامج للتعرف والكشف عن  مشروعا

 م(:2001ن سبو طرق هي)النافو،الموهوبين يتكون م

 تقديرات المدرسين )المدرسة(: -1

 ويطلب من كل مدر  ترشي  الذين يري أنهم موهوبين ومبررات ترشيحهم.

 التفوق في التحصيل الدراسي: -2

 % فىكثر للعامين السابقين.90بحصول الطالب على 

 التفوق في العلوم:-3

 العامين السابقين. % فىكثر في العلوم في90بحصول الطالب على 



 م 2021 يوليو ( 19العدد )   -اخلامس اجمللد                               اجمللة العربية للرتبية النوعية

 

 

129 

 التفوق في الرياضيات:-4

 % فىكثر في الرياضيات في العامين السابقين .90بحصول الطالب على 

 اختبارات القدرات العقلية:-5

ويتم عن طريت اختبار للقدرات العقلية ويركز على الجوانب الرئيسية في   

ألبعاد والمكونات التفكير وهي الل ة والمكان واالستدالل وتتكون كل قدرة من ا

الفرعية التي كشفت عنها العديد من النوريات والدراسات التجريبية العربية 

 واألجنبية ويطبت هذا االختبار بطريقة جماعية.

 مقيا  وكسلر لذكاء األطفال المعدل: -6

وهو مقيا  فردي مكون من جزأين أحداهما لفوي واآلخر أدائي، ويقيس 

كشف والتعرف على الموهوبين في المملكة العربية القدرات التالية:)برنامج ال

 هـ(:1427السعودية الواقو والمىمول،

 القدرة العقلية العامة. -

 القدرة الل وية. -

 القدرة األدائية. -

 القدرة على التركيز واالنتباه. -

وقد تم إعداد صورة سعودية لمقيا  وكسلر لذكاء األطفال المعدل بناء على معايير   

( 1348فية ومناسبة مستوي  الصعوبة، حيث تم تطبيت المقيا  على)المالئمة الثقا

سنة، وحددت خصائصهم، واستخرجت المعايير 16إلى  6طفل من الفلات العمرية من

 للفلات العمرية المختلفة.

 مقيا  تورانس للتفكير االبتكاري:-7

ر، وهو مقيا  وتم اختياره ألنه من أكثر المقاييس استخداماً في قيا  اإلبداع واالبتكا

جمعي مكون من عدة أشكال، ويقيس القدرات التالية)برنامج الكشف والتعرف على 

 هـ(:1427الموهوبين في المملكة العربية السعودية الواقو والمىمول، 

 الطالقة. -

 المرونة. -

 األصالة. -

 إدراا التفاصيل. -

إن الكشف عن األطفال الموهوبين خطوة لها أهميتها، إال أن األهم من ذلك هو وضو   

 برنامج لتنمية هذه المواهب الفريدة، وإثرائها بل والعمل على تسريعها.
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بالمملكة العربية   2030 رؤيةالخطوة الثالثة: إعداد معلم األطفال الموهوبين في ضوء 

 السعودية 

 يمهيد:

التعليم مهنة من المهن الرفيعة والدقيقة التي تحتاج إلى إعداد جيد يخضو له أي شخص    

يرمب في القيام بها واالنتساب لها وإنها مهنة لها أصولها ولها مقوماتها وفن له مواهبه 

ومهاراته فضالً عن كونها عملية تعليمية تربوية تقوم على أسس وقواعد ونوريات تتعلت 

 وتكوين أجيال المستقبل. بطبيعة وبناء

( professionsإن إعداد اإلنسان وتكوينه التربوي والنفسي واالجتماعي لتولى المهن )   

والوظائف المختلفة، هي عملية تربوية وصناعة إنسانية بالدرجة األولى لها ماياتها 

أ، ومضامينها وفنونها التي تميزها عن ميرها من الصناعات المادية والحياتية األخر

ورمم ذلك فمن أهم صناعة لإلنسان في الحياة المعاصرة هي صناعة المعلم وتكوينه ليعلم 

نفسه ويقود ميره من المتعلمين نحو التنمية البشرية والمجتمعية، األمر الذي يجعل من 

-عملية تكوين وتوفير المعلم العصري الكفء القادر على خدمة مجتمعة وتطوير بيلته 

قضية تربوية ذات أولوية متقدمة في معوم النوم التعليمية لدول  -ميوباعتباره معلم الج

 (.237م،ص1996العالم المعاصر)طلبة،

ويمثل المعلم الركن األساسي في تربية الموهوبين ويتوقف عليه إلى حد كبير وصول    

أن  الموهوبين إلى مايتها المنشودة الذي يتطلو إليها المجتمو والفرد الموهوب، وهذا يتطلب

معلم الموهوبين مير المعلم العادي ليعلمهم ويرعاهم ويرشدهم لما للمعلم من دور فاعل في 

إنجاح الطلبة بفاعلية واعية أو إحباطهم، والمعلم باعتباره مدرباً ومربياً يجب أن تتوفر فيه 

 (:308م،ص2011الصفات التالية)قطناني،

لكفاية الممتازة حتى يتمكن من أن يفهم ذاته، ويكون على مستوأ عال من الذكاء وا -

 القيام بمهمته المميزة.

 أن ال تقل خدماتهم في مجاالت تخصصهم عن خمس سنوات على األقل. -

ً بالطرق المختلفة للتعلم  كالتعلم الفردي، والتعلم التعاوني، والتعلم  - أن يكون ملما

عصف الذهني، التنافسي، كذلك يطبت استراتيجيات تدريسية مناسبة  كحل المشكالت، وال

 واالستكشاف.

أن يراعي العوامل التي تؤدي إلى االبتكار والتعبير اإلبداعي، كذلك أن يراعي الفروق  -

 الفردية بين الطلبة.

ً في المادة التي يقوم بتدريسها، وأن  - عند اختياره يراعى أن يكون المعلم متخصصا

 يكون قادراً على استخدام المصادر والتقنيات التربوية.

يكون من الحاصلين على مسهالت يربوياة ويفلال مانهم الحاصالين علاى دراساات أن  -

 عليا في التربية.
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 أن يكون واسع اجطالع ثرت المعرفة وعلى دراية بطرق البحث في المجاجت العلمية. -

كما تعد معلمة رياض األطفال من أهم عناصر العملية التربوية بالروضة، ألنهنا المحنرا    

ناتها، ومن ثم تسهم بشنكل فعنال فني تحقينت العملينة التربوينة ألهندافها منن الرئيسي لكل مكو

خننالل تهيلننه البيلننة المناسننبة للننتعلم وتوجيههننا وإرشننادها لألطفننال فنني المواقننف التعليميننة 

المختلفة، فهي ليست ملقنه للمعلومات، بل هي موجهة ومرشدة وأخصائية نفسية واجتماعينة 

راحننل التعلننيم األعلننى، ألن المعلمننة ال تهننتم بالمننادة وأم، ومننن ثننم فنندورها أصننعب مننن م

 التعليمية في عمليه التعليم، وإنما تهتم بالمتعلمين بالدرجة األولى.

 بالمملكة العربية السعودية: 2030رؤية 

تولي المملكة العربية السنعودية أهمينة كبينرة لتطنوير وتعزينز التعلنيم  منن اجنل بنناء جينل   

واعنند يمتلننك ثقافننات متنوعننة ومرتكننزة علننى تعلننيم راسنني. وقنند رسننمت المملكننة العربيننة 

انطالقة جديدة إلنى التمينز والرقني فني تطنوير التعلنيم عبنر  2030 رؤيةالسعودية من خالل 

 ناهجه وطرقه.شتى مراحله ومختلف م

وقد أولت المملكة العربية السنعودية اهتمامهنا بكنل مراحنل التعلنيم منن تعلنيم عنام، أو تعلنيم  

، أو تعلننيم مهننني، أو تعلننيم ذوي اإلعاقننة، فلننم تتننرا مرحلننة تعليميننة إال وقنند أعطتهننا  عننال 

 (.2019اهتماماً يتناسب مو حاجاتها ومتطلباتها)العبدلي،

ية السعودية على تطوير وبنناء المنناهج وفنت فلسنفة تربوينة رائندة ولقد عملت المملكة العرب 

  2030 رؤينةتتنامم منو دينننا اإلسنالمي الحنينف، وتواكنب مقتضنيات العصنر. هنذا وتهندف 

إلى إعداد المعلم وتطويره المهني بما يتناسب مو متطلبنات معلنم القنرن الحنادي والعشنرين، 

ات التطنننورات الفكريننننة والمعرفيننننة ومنننا يحتاجننننه منننن تطننننوير مهننننارات لمواكبنننة مجرينننن

 والتكنولوجية والصناعية.

فني تطنوير التعلنيم بالعديند منن السنمات، منهنا الشنمولية: فنالتعليم  2030 رؤينةوقد اتسمت   

متاح لجميو أفراد المجتمو، من ذكور وإناث، ويضم مختلف المراحل العمرية من الحضنانة 

المناهج التعليمية فني مختلنف المراحنل العمرينة إلى الدراسات العليا، كذلك يشمل التنوع في 

أهمية خاصنة لنذوي االحتياجنات   2030 رؤيةبما يتنامم مو الشريعة اإلسالمية، كما تعطى 

الخاصة من المعاقين والموهوبين، وتوفر الدعم المناسب لهم، وتيسنير مختلنف السنبل لتقنديم 

 العلم لهم.

لسننعودية كجننزء رئننيس يهنندف إلننى ربننط بالمملكننة العربيننة ا 2030ويننىتي عننرض رؤيننة   

الجهننود المبذولننة فنني قطنناع التعلننيم وإعننادة هيكلننة قطنناع التعلننيم وصننيامة حديثننة لمنوومننة 

األنومة والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تحكنم تطنوير المنناهج والتحناق المعلمنين بالسنلك 

والتندريب المهنني بشنكل التعليمي، وتنويم عملية اإلشراف التربوي، ورفو فاعلينة التطنوير 

 م(.2019مستمر)العبدلي،
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وقد يم التركيز في الرؤية على الحاجة إلاى عمال يطاورات اقتصاادية متكاملاة ب يبااع ثالثاة 

 مبادت أساسية، وهي:

مبنندأ التنافسننية: يركننز علننى قنندرة المملكننة العربيننة السننعودية التنافسننية فنني االقتصنناد  -1

 وتنمية المهارات لدأ أفراد المجتمو. العالمي وزيادة اإلنتاجية عن طريت خلت

مبدأ العدالة: يركز على نواح عدة منها تنوفير الفنرص المناسنبة لتطنور الفنرد والعدالنة  -2

 في المعامالت التجارية وميرها، أي معاملة الجميو بالتساوي. 

مبدأ االستدامة: فهو معني بالمحافوة على النمو وزيادته وإسهام القطاع الخاص بشنكل  -3

 في إدارة النشاط االقتصادي.أكبر 

وتجنندر اإلشننارة هنننا إلننى أن المملكننة العربيننة السننعودية كانننت والزالننت تننولي أهميننة كبيننرة 

للتعليم، األمر الذي ترتب عليه فت  عدد كبينر منن المؤسسنات التعليمينة سنواء علنى مسنتوأ 

التعلنيم منو المدار  أو الجامعات فني جمينو منناطت المملكنة، كمنا تؤكند الرؤينة علنى تننامم 

مختلننف اهتمامننات المجتمننو، ومنهننا تنميننة االقتصنناد الننوطني عبننر تحويننل االقتصنناد مننن 

االعتماد على مصندر واحند للندخل، إلنى اقتصناد يعتمند علنى العقنول ذات المهنارات العالينة 

 والطاقات البشرية المبدعة والمنتجة.

 صفات وخصائص معلم المتفوقين: 

إن المتتبو لما كتب عن معلم المتفوقين يجد عشرات القوائم من السمات السلوكية    

" فى ستة أهداف Clarkوالخصائص المرموبة فى المعلم الناج ، ويلخصها "كالرا 

مرموبة فى المعلم، ووضعت تحت كل هدف قائمة من السلوكيات ذات التىثير الفعال فى 

(: تنمية Clark , B, 1992, P.33إيجازها فيما يلي)نجاح المعلم لبلوغ األهداف، يمكن 

العقل الباحث، تنمية مفهوم الذات، تنمية احترام اآلخرين، تنمية الحس بالكفاءة واحترام 

 الذات، تنمية الحس بمسلولية التلميذ عن سلوكه، تنمية الحس بااللتزام واالنتماء.

ناج  يمكن تلخيصها فى وهناا مجموعة من الصفات التى يتميز بها المعلم ال  

(: قدرة عقلية فوق المتوسط، معرفة متعمقة  Borland , J.H. , 1989, P. 41التالي)

فى مجال التخصص، الشجاعة األدبية فى إظهار عدم المعرفة ببعض المعلومات، قوة 

مهارة فى ممارسة الشخصية والثقة بالنفس، حسن إظهار التنويم واإلعداد المسبت للدر ، 

 د الطالبى، والدبلوماسية والمهارة فى االتصال. اإلرشا

(: 19–1م،ص ص1992وهناا صفات أخرأ لمعلم المتفوقين وهى كالتالي)أبوعميرة، 

أن يكون قادراً على اكتشاف التلميذ المتفوق بين أقرانه، يرمب فى مساعدة التلميذ المتفوق 

باألسلوب  وق، أن يتصفوتنمية ملكاته، أن يدرا احتياجات، ومتطلبات التلميذ المتف

ً من مادته بحيث يرد على  الديمقراطى فى التعامل مو زمالئه وتالميذه، أن يكون متمكنا

 استفسارات وأسللة الطالب المتفوق.
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أما خصائص المعلم الجيد للطلبة المتفوقين كما يراها المتفوقون أنفسهم تتمثل في النضوج، 

واالستثارة، والخيال)المعايطة والتمر ، والتفوق، والنوام، واالنضباط، 

 (. 305م،ص2014والبواليز،

وجدير بالذكر أن أهم الصفات التى تجعل المعلم أداة فعالة وقادرة على تنمية استعداد   

 (:121-89التالميذ المتفوقين تتلخص فيما يلي)الطحان،د.ت،ص ص

الميذ معرفة وتفهم للخصائص المعرفية واالجتماعية واالنفعالية، وحاجات الت -1

 المتفوقين.

المهارة في تنفيذ المنهج بطريقة تتسم بالمرونة، والفردية والتنوع بما يتناسب وقدرات  -2

 الطلبة المتفوقين.

 خلت مناخ تربوي يمكن المتفوقين من تحقيت الذات، وتنمية المهارة العالية في التفكير. -3

 والعناية بالبيلة. تنمية الوعى االجتماعى لدأ الطلبة المتفوقين بتقدير اآلخرين،  -4

 المهارة فى التواصل مو المهتمين بمجال التفوق وأولياء أمور الطلبة المتفوقين.  -5

 ,Hansen, Jوعن المهارات التعليمية التى يتصف بها معلم المتفوقين الناج  فهي)

1988, P.22:) 

 استخدام الوسائل التعليمية. -1

 التىكيد على استخدام مهارات التفكير العليا. -2

 د التالميذ بخبرات متنوعة.تزوي -3

 استخدام أسلوب المناقشة بكثرة. -4

 إعطاء أهمية أقل للدرجات. -5

ومما سبت نجد أن اتصاف معلم المتفوقين بهذه الصفات يساعده على تقديم خدمات متمايزة  

للطلبة المتفوقين داخل الصف وخارجه، كما يمكن وصف معلم المتفوقين بىنه المبدع الذأ 

ناجحة معهم ويثري دافعيتهم، ويحول درسه من يتحدأ عقول المتعلمين، ويقيم عالقات 

وفيه التقنية والكسب، وفيه  ات إلى موقف إنسانى فيه الدفء،مجرد مثيرات واستجاب

العواطف، واالنفعاالت، لكي يستمر المتعلمون فى حالة من النشاط العقلي، والقدرة الدائمة 

 على اختيار الوقت المناسب لتعديل ن مته وسرعته فى الدر .

 إعداد معلم المتفوقين: 

ته البشرية، والمعلم هو المسلول األول عن هذه إن أملى ثروة يمتلكها المجتمو هو ثرو   

الثروة وتنميها واإلفادة منها إذا أحسن إعداده. ونوام إعداد معلم ذوأ االحتياجات الخاصة 

ومنهم المتفوقين في المملكة العربية السعودية يتم من خالل كليات التربية قسم التربية 

 الخاصة.

مين وتدريبهم للعمل مو الطلبة المتفوقين تشكل وعلى الرمم من أن برامج تىهيل المعل   

عنصراً مهما في التخطيط الفعال لرعاية هذه الفلة من التالميذ، وأن المعلم الناج  في تعليم 
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المتفوقين البد أن يتمتو بعدد من الخصائص الشخصية والكفايات المهنية الضرورية التي 

ا من الناحيتين النورية والعملية، إال أن يمكن لبرامج التىهيل، والتدريب تناولها وتطويره

ً ولو ضليالً لدأ  برامج تىهيل المعلمين، وتدريبهم. قليالً ما نجد مؤشرات تعكس اهتماما

القيادات التربوية أو متخذي القرار في وزارة التعليم من حيث إعداد معلمين أو مرشدين 

ت التعليم تربويين أو تىهيلهم للعمل مو الطلبة المتفوقين في مؤسسا

 (. 90م،ص1990العام)الشخص،

وعلى الرمم من أنه ال توجد أأ برامج خاصة بمعداد معلمى المتفوقين، إال أن هناا   

 اهتمام بعملية اختيارهم، حيث يقوم بالتدريس فى فصول المتفوقين أكفى العناصر.

 برامج تىهيل المعلمين وتدريبهم: 

للعمل مو الطلبة الموهوبين والمتفوقين عنصراً تشكل برامج تىهيل المعلمين وتدريبهم   

ً فى التخطيط الفعال لرعاية هذه الفلة من الطلبة. وهناا إجماع من الخبراء على أن  مهما

المعلم هو حجر الزاوية فى نجاح أأ برنامج لرعاية هؤالء الطلبة، وأن المعلم الناج  فى 

شخصية والكفايات المهنية الضرورية تعليم الموهوبين البد أن يتمتو بعدد من الخصائص ال

 التى يمكن لبرامج التىهيل والتدريب تناولها وتطويرها من الناحيتين النورية والعملية. 

وأكدت كثير من الدراسات على أن برامج تدريب معلم الطفل الموهوب يجب أن ترتكز   

 :(453،454م،ص ص2004على المعارف والقدرات والمهارات التالية)بكر،

  الموهوب. الطفل وحاجات طبيعة رفةمع -أ 

  (.Higher Cognitive Thinking) العالي المعرفي التفكير تصوير مهارة  -ب 

  التعليمية. والمصادر والمواد التدريس طرق تطوير على القدرة  -ج 

 للموهوب. السيكولوجية والحاجات العاطفية الحاجات معرفة -د 

  والبحث. تيالذا التعلم خبرات وتيسير تسهيل فى المهارة -هـ

 (.Creative Problem Solvingالمشكالت) حل في إبداعى تطوير على القدرة -و

  .(Individualizing Teaching Techniquesالمهارة تفريد فنيات التدريس) -ز

 التعليمية. والتسريو والتوسو اإلثراء مداخل معرفة -ح

 (.Practical Teaching Setting) العلمي التدريس فى اإلقناع مهارة -ط

وهناا بعض المقررات الجامعية التي تعرضها كليات التربية في المملكة العربية   

السعودية وبعض الدول العربية في مجال تعليم الموهوبين والمتفوقين ضمن الخطط 

الدراسية في قسم التربية الخاصة أو اإلرشاد أو التربية وعلم النفس، ولكنها ال تمثل في 

ً متكامالً لتىهيل معلمين لهؤالء الطلبة من األمثلة على هذه نهاية األمر بر ً تربويا نامجا

 المقررات المتناثرة نجد ما يلي: 

 الموهبة والتفوق. -

 تعليم التفكير. -
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 برامج الموهوبين والمتفوقين. -

 مدخل إلى تربية الموهوبين والمتفوقين.  -

 رعاية الفلات الخاصة. -

 الفروق الفردية والقيا  التربوي.  -

 (: 361م،ص1999وتتىلف برامج التىهيل والتدريب من جزأين أساسيين هما)جراون،

 دراسة مقررات جامعية نورية في مستوأ البكالوريو  أو الماجستير أو الدكتوراه.  -1

ج تدريبات ميدانية أو تطبيقات عملية ت طى جانباً أو أكثر من جوانب العمل في برام -2

 تعليم الموهوبين والمتفوقين. وقد تىخذ برامج التىهيل والتدريب أشكاالً عديدة من أهمها: 

دراسات نورية وتطبيقات عملية تؤدي للحصول على درجة جامعة في التخصص  -أ 

 ". PRE - SERVICقبل االلتحاق بالعمل في برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين "

دأ للحصول على درجة جامعية أو إجازة للتعليم دراسات نورية وتطبيقات عملية تؤ -ب 

 ". IN - SERVICفي برامج تعليم الموهوبين والمتفوقين فى أثناء الخدمة "

دورات تدريبية أو ورل عمل أو مؤتمرات عملية متخصصة تعقد لفترات قصيرة  -ج 

 بهدف تبادل الخبرات واالطالع على المستجدات أو رفو كفاءة فلة معينة من الفلات ذات

العالقة بتربية وتعليم الموهوبين والمتفوقين من أكاديميين أو معلمين ومرشدين وإداريين 

 وأولياء أمور. 

" على أن يتضمن محتوأ المقررات في إعداد وتدريب Tannockويوصي "تانوا   

 (: 454م،ص2004معلم الطفل الموهوب على ما يلي)بكر،

 بين.أساسيات ومبادأء علم النفس والتربية للموهو - أ

 طرق ووسائل التدريس للموهوبين.  - ب

 فهم مشكالت الموهوبين.  - ج

 (.Practiumالتدريي ) -د

 (.Testing & Evaluationاجختبارات والتقويم ) -ه

 (.Counselling & Guidanceاارلاد والتوجيه ) -و

 السعودية: العربية المملكة في الخاصة التربية معلم إعداد مسسسات

 التأهيااااال لبرناااااامج المعلماااااين جختياااااار محكاااااات ثالثاااااة "MAKER"ميكااااار يقتااااار    

 (:373م،ص2015وهي)قطامي،

 واإلبداع. والتفوق الموهبة النفس بعلم العامة المعرفية -1

 اإليجابية. العالقات وتكوين اآلخرين مو الفعال االتصال على القدرة -2

 والت ير. االنفتاح على القدرة -3

 التالي: في السعودية عربيةال المملكة في المعلم إعداد مسسسات ويتمثل

 السعودية: الجامعات مستو  على التربيـة كليـة
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 مايلي: الخاصة التربية معلم إلعداد السعودية بالجامعات التربية كليات الئحة تتضمن 

 ولغااة، نطااق اضااطرابات يعلاام، صااعوبات يخصااص الخاصااة التربيااة التربيااة بكااالوريوس-1

 فكرية: إعاقة

 الدراسنية والشنعب العلمينة األقسنام بعنض بمنشناء األمر بداية في ربيةالت كليات بعض عنيت   

 أكاديمينة أقسنام إنشناء في التوسو بدأ ذلك بعد ثم سعود الملك جامعة بينها ومن الخاصة للتربية

 السعودية. الجامعات في

 واابداع: الموهبة رعاية في الماجستير-2

    ً لنفس القواعد النواردة فني الالئحنة التنفيذينة  يتم التسجيل واإلشراف لدرجة الماجستير وفقا

للجامعات السنعودية والئحنة الكلينة وتحنت إشنراف أعضناء هيلنة التندريس، وذلنك منن أجنل 

إعنننداد الكنننوادر العلمينننة والقيادينننة فننني مجنننال الموهبنننة واإلبنننداع، إعنننداد بننناحثين متمينننزين 

لتعنرف إلنى الخصنائص للمساهمة في تطوير البحنث العلمني فني مجنال الموهبنة واإلبنداع، ا

والسمات التي تمينز فلنة الموهنوبين والمبندعين عنن مينرهم، تمكنين الدارسنين منن اسنتخدام 

التكنولوجيا في تعليم الموهوبين والمبدعين، اكساب الدارسين المعارف والمهنارات الالزمنة 

-faculty-ofإلرشنننننننننننننننناد وتوجيننننننننننننننننه الطلبننننننننننننننننة الموهننننننننننننننننوبين والمبنننننننننننننننندعين)

Education/web/bu.edu.sa.) 

 الننتعلم صننعوبات -واإلبننداع الموهبننة فنني مقدمننة منهننا: مقننررات الدراسننية الخطننة وتتضننمن 

 تعلنيم منناهج تصنميم -الموهنوبين وإرشناد توجيه -الموهوبين عن الكشف أساليب -للموهوبين

 الموهوبين.

 معلمة رياض األطفال:

الشك أن مت يرات العصر قد طورت أهداف التربية ونوعيتها برياض األطفال هذه   

المت يرات قد فرضت أعباًء جديدة على معلمة الروضة، فلم تعد وظيفتها تتلخص في توفير 

الحنان للص ير أو مالحوته أثناء مياب األم في عملها فحسب، بل يتعين على معلمة 

لعمل مو األطفال وذات قدرات خالقة أي تستطيو أن الروضة أن تكون متخصصة لهذا ا

تطوع بعض عناصر بيلة الطفل الثقافية الهتماماته ولمستوأ تمثله لها من جهة، ولقدراته 

 (. 31م،ص2007على استخدامها في التكيف لبيلته من جهة أخرأ)محمد،

وعلى هذا فىعباؤها الجديدة تتطلب منها شحذ الهمم في أعضاء الجماعة التي تشرف   

عليها، وتنمية قدرات كل فرد منهم باإلرشاد وبمتابعة كل طفل، وتهيلتة للمواقف التعليمية 

التي تثير اهتماماته، مو التنبؤ برد فعل الص ار لها، وهذا عمل شاق ولكنه ضروري 

الحضانة أو الروضة أن تؤثر تىثيراً عميقا في تحويل استعدادات  وحتمي إذا أردنا لدار

الطفل الكامنة إلى قدرات حقيقة تسهم في تكيف األجيال الصاعدة لعالم ال د 

 (.29م،ص،1999المرتقب)محمد،
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 ميننر وظيفتهننا ألن التعليميننة، العمليننة أركننان مننن ركننن أهننم األطفننال رينناض معلمننة وتعتبننر   

 علنى األطفنال فني تىثيرهنا يتوقنف وال األولى، الدرجة في مربية هي بل التعليم على مقصورة

 التنني ومعتقننداتها اتجاهاتهننا علننى إنمننا فقننط، العلميننة للمننواد وإتقانهننا والمهنيننة الفنيننة مهاراتهننا

 م،2013والقضناة، )الندويري لهنم األعلنى والمثل القدوة يعتبرونها الذين األطفال على تنعكس

 (.124ص

ربيون دور المعلمة في إعداد الجيل الجديد، ورفو شىن المجتمو من خالل ولقد أدرا الم 

 دورها في تربية األطفال، وتعليمهم في دور الحضانة ورياض األطفال.

 أسس انتقاء معلمة رياض األطفال: -

لما كان لكل مهنة متطلباتها الموضوعية فمن االنتقاء يتطلب وضو ضوابط لهذه المهنة،    

مالئم من الكفاءة العلمية والمهنية والثقافية لمن ستقوم بهذه المهنة، والتي تتمثل تكفل الحد ال

 (:63م،ص2011في )أبو سكينة والصفتي،

الموهبننة التربويننة وهنني الشننرط األول فنني التعامننل مننو األطفننال، وأن تشننعر بننىن هننذه  -1

 المهمات تناديها وأنها أهل للقيام بها.

 خصائصهم وحاجاتهم.معرفة أسلوب التعامل مو األطفال و -2

 حب األطفال، ذلك أن األطفال بحاجة إلى الحب والحنان واألمان. -3

 التواضو والصبر والقدرة على ضبط النفس واالتزان في الشخصية. -4

 الذوق السليم والذكاء والهدوء الداخلي والسلوا الحسن. -5

 الصحة الجيدة وسالمة الحوا  والنطت وجودة الصوت والقوة والصبر. -6

لخننارجي الوسننيم فهننو أقننرب لنفننو  األطفننال، والتحلنني بالصننفات الخلقيننة الموهننر ا -7

 .واالنفعالية واالجتماعية التي تساعد على وضو األمور في النصاب الصحي 

 صفات معلمة رياض األطفال التي تؤمن برسالتها: -

 رؤيننة تنفننذ التنني فهنني التعليميننة، العمليننة فنني والمننؤثر األساسنني العامننل هنني المعلمننة إن        

 مننو واإلمكانننات والتنويمننات والمننناهج المسننتقبل. مننواطن لصننورة والمخططننين التربننويين

 تربوينة وخطنط وسياسات أهداف يكن ومهما المعلمة. أهمية أمام تتضاءل وأهميتها خطورتها

 النذي اإليجنابي الندور يفنوق ذلنك فنمن األهنداف تلنك لتحقيت الزمة ووسائل وإمكانات واضحة

 هني المعلمنة تعند ولنذلك ، األهنداف إلنى للوصنول اإلمكاننات تلنك تسنخير فني ةالمعلمن به تقوم

   التعليمية. العملية في األسا 

 ومبادئننة مبدعننة ومبتكننرة مجننددة تكننون ألن محتاجننة والعشننرين الحننادي القننرن ومعلمننة     

 وفعاليننة بكفنناءة الصننفية التفنناعالت إدارة علننى وقننادرة ومرشنندة ومننديرة ومنومننة بالتجريننب

 تكننون حتننى برسننالتها المؤمنننة المعلمننة فنني تتننوافر أن يجننب صننفات مجموعننة وهننناا ليننة،عا

 تحقيقه)الننننندويري إلنننننى نسنننننعى التننننني االجتمننننناعي الت ينننننر عملينننننة فننننني فننننناعالً  عنصنننننراً 

 (:39م،ص2013والقضاة،
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 جميو من  أطفالها بنمو واالهتمام بها وااللتزام للمهنة والوالء العمل في اإلخالص -1

  المختلفة. النواحي

 مدركة داخلي ذاتي بدافو وتتحرا دورها المعلمة تعي مهنة مجرد وليس رسالة التعليم -2

 لتحقيقها. وتسعى لرسالتها

 وال ومعاناتهم شعبها قضايا مو تتفاعل برسالتها المؤمنة المعلمة شعبها: هموم تحمل -3

 بهذه وتدريسها فنها دمج تستطيو التي المعلمة إنها الوظيفي، بواجبها القيام عند عنها ت فل

 معها. والتفاعل بها االهتمام إلى أطفالها وتوجيه المعاناة

 ما وبين وعطائها جهدها بين تربط ال برسالتها المؤمنة المعلمة العطاء: ينتور ال عطاء -4

 كل وتسخير الرسالي هدفها تحقيت نحو السير بل ومعنوي مادي مردود من عليه تحصل

 لذلك. وإمكاناتها طاقاتها

 ما فيها ينعكس صورة فهي وتعلم تعلم بما تعمل الرسالة صاحبة المعلمة القدوة: المعلمة -5

 ألطفالها. تعلمه

 والقسط لبالعد وتقوم وأخالقياتها المهنة آداب تحترم أن المعلمة على واإلنصاف: العدل -6

 أخرأ. اعتبارات أي دون يستحقون ما حسب أطفالها، بين

 مهما العلم طلب عن تنقطو ال الرسالة صاحبة المعلمة الوقت: نفس في ومتعلمة معلمة -7

ً  تجد وال العمر بها وتقدم معرفتها بل ت  أطفالها. مو حتى التعلم في حرجا

 وأنماط أطفالها بين الفردية بالفروق االهتمام المعلمة على الفردية: الفروق مراعاة -8

 المتعددة. تعلمهم

 األطفال: رياض معلمة إعداد

 منا مواكبنة منن أفنراده ينتمكن ، متقدم مجتمو بناء األطفال رياض معلمة إعداد شىن من إن      

 ريناض لمعلمنة اإلعنداد جواننب أهم أن على التربية خبراء معوم واتفت ومتطور عصري هو

   (:142،141م،ص2010ورستم، )الخولدةيلي فيما تتمثل األطفال

 الثقافي: ااعداد -أ

 ثقافة تثقيفها بهدف إعدادها، مرحلة في المعلمة تكتسبها أن ينب ي التي الخبرات به يقصد     

 وجه على المهني ونموها مجتمعها يخص وفيما العموم، وجه على الحياة شلون في عامة

 الكمبيوتر ومنها الحديثة التقنيات ستخداما مهارات من تمكنها إلى باإلضافة الخصوص،

 واالجتماعية. الثقافية واالختالفات التشابه أوجه ومعرفة وتطبيقاته

 المهني: ااعداد -ب

 على تساعد والتي إعدادها أثناء المعلمة تكتسبها أن ينب ي التي الخبرات جميو به يقصد  

 يلي: ما معرفة

 ى.والموسيق واألدب للفن الكبيرة المعرفة -

 لألطفال. والت ذية الصحة ألهمية وذلك والت ذية والسالمة الصحة علم معرفة -
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 التقنية. والمعرفة العربية الل ة وقواعد الرياضية المفاهيم معرفة -

 المكتوبة. المواد وتفسير وتحليل والتوضي  الشرح مو القراءة على القدرة -

 الثقافية الخلفيات باختالف تختلف والتي تستخدمها التي االتصال أساليب تنوع -

 عالمي. سياق في واالجتماعية

 والخارج)داخل الداخل في والثقافات المجتمعات بين واالختالف الشبه أوجه وفهم معرفة -

 وخارجه(. البلد

 الل ة منهج مثل المجاالت جميو على تشتمل والتي الص ار تعليم برامج تنفيذ على القدرة -

 والموسيقى..الي. والفضاء واألرض والحياة والصحة ياضياتوالر والقراءة واألدب الشفهية

 األطفال: رياض لمعلمة المهنية المهام -

 هما) رئيسين بعدين على األطفال رياض لمعلمة المهنية المهام تتضمن   

 (:18م،ص2007فهمي،

 من يتضمنه بما الروضة، في طفل كل لشخصية بروفيل رسم إلى يهدف وهو التقويم: بعد -أ

  واتجاهات. ومهارات واستعدادات اتقدر

 الطفل، شخصية جوانب جميو في شاملة تنمية إحداث إلى يهدف وهو تنموي: بعد -ب

   قدرات. إلى االستعدادات وتحويل

 تتم التنمية عملية فىثناء له، ومكمل اآلخر بجانب منهما كل يسير متالزمان البعدان وهذان 

 الروضة. في طفل كل لدأ الحادث موالن مقدار على للتعرف التقويم عملية

 (:19،18 ص م،ص2007األطفال)فهمي، رياض لمعلمة المهنية المهام أهم ومن

 التربوية. العملية خالل من األطفال إليها يصل أن ينب ي التي األهداف دراسة -1

 يجرأ بما األنشطة وربط المناهج وضعت أجلها من التي األمراض تحقيت على العمل -2

 الطفل. وبيلة وميةالي الحياة في

 األطفال. واستعدادات وقدرات ميول تراعى أن يجب األنشطة -3

 للطفل. المقدم للنشاط بالنسبة األفضل واختيار التعليمية الوسائط استخدام -4

 القيم وتىصيل العملية والخبرات المهارات على تالميذها، بتدريب المعلمة تهتم -5

 نفوسهم. في السليمة والعادات

 تطبيقية اتجاهات من تكشف وما السائدة، والنفسية التربوية النورياتب ملمة تكون أن -6

 الروضة. في

تسهم المعلمة مساهمة فعالة في مجال التربية القومية، وعليها مسلولية تعبلة األطفال  -7

 من الناحية الروحية بما يزكي نفوسهم ويرفو معنوياتهم أيماناً بقوميتهم ووالًء لوطنهم. 

وتعتبر المعلمة العنصر األساسي في نجاح أي برنامج تعليمي، ومهما اقتبسنا المناهج،     

وتعددت وتطورت كليات التربية فمن المعلمة الممتازة بل الجيدة هي في األسا  القادرة 
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على توصيل المعلومات بسهولة، ونقل المعارف باقتدار، وفت  اآلفاق أمام العقول لكي 

 تفكر وتبدع.

وما دامت معلمة رياض األطفال ال ترتبط بتعليم مادة دراسية أكاديمية، فهي أكثر حرية    

في تنمية صلتها باألطفال وعالقتها معهم بشكل يقوم على كسب الثقة، واالحترام المتبادل، 

وهذا أمر ال يمكن تعلمه أكاديمياً، أو تعليمه، أنه أمر يمكن إدراكه واإلحسا  به، وليس من 

صفه، أو التعبير عنه، أنه الن مة التي تخاطب بها المعلمة طفلها، واألسلوب الذي السهل و

تتعامل به معه، أنه أكثر من الكلمات التي تستخدمها، أنه رقه ولطف ومن الصعب أن 

توصف، وإذا حاولنا أن نعلمها كانت أكثر صعوبة، ومو هذا فهو العمل األساسي الحاسم 

لة زمنية كانت، أنها تص ي لكل منهم باهتمام بالغ ، ألي اتصال ناج ، وفي أي مرح

وتتحدث إليه على انفراد أنهم يعلمون أنها تستمتو معهم دون أن تدعي ذلك )عد  

 (.105،104م،ص ص1995ومصل ،

وتقوم معلمة رياض األطفال بىدوار عديدة ومتداخلة وتؤدأ مهام كثيرة ومتنوعة من      

مو وتراثه وتوجهاته حيث يتطلب منها هذا الدور أن تقوم أهمها دورها كممثلة لقيم المجت

بدور األم، تعزز القيم والمفاهيم والمواقف اإلنسانية السائدة في المجتمو وتسعى إلى 

تكريس العادات السلوكية اإليجابية وتعطى القدوة الحسنة في الموهر والسلوا والمشاعر 

ً لمجتمعه ً في المساهمة في بنائه  اإلنسانية الصادقة، لينشى الطفل محبا متمثالً لقيمه رامبا

 (.143م،ص1995وتطويره )الناشف،

 م(:2014وللمعلمة دور كبير يتمثل في التالي)الكندري،   

 أن تكون المعلمة مشجعه لألنشطة الطالبية. -

 تعريف األطفال بالمت يرات المحلية والعالمية وتشجيو التعامل معهم بفكر مبتكر. -

دراسية عملياً لكي تساعد على تنمية روح المواطنة من خالل الجانب تطبيت المناهج ال -

 العملي لدأ األطفال.

 إثارة القصص الوطنية.  -

مساعدة األطفال على تكوين عالقات طيبة فيما بينهم وبين أفراد مجتمو الروضة  -

 قوامها الحب واالحترام في النوام المدرسي.

 ة وقواعد النوام في حياتهم اليومية.تدريب األطفال على ممارسة العادات السليم -

تنمية العواطف االجتماعية عند األطفال مثل التعاون، تحمل المسلولية، حب الخير،  -

 الكرم، مساعدة ال ير.

 إعطاء األطفال فترة حرة ينفذ فيها كل منهم ما يريد تنفيذه من أعمال حرة. -

على االعتراف  تدريب األطفال على الصدق وتعويدهم على االلتزام به وحثهم -

 (.152م،ص2009بالخطى)الحريري والحريري،

 تدريب األطفال على تحمل المسلولية وإتقان العمل. -
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ترسيي مبدأ االنتماء والتعاون والمؤازرة ومر  روح التسام  والعفو والخضوع  -

 للنوام األخالقي الذي يقره المجتمو.

المعالم السياحية والتاريخية القيام بالرحالت الداخلية ضمن حدود الوطن، للتعرف على  -

 (.255م،ص2003والصناعية والزراعية )ناصر،

وهناا ضرورة إلعداد بيلة مناسبة لمعلمات رياض األطفال والتي تتمثل في الرعاية    

م،ص 2004النفسية والتربوية والمهنية لمعلمة رياض األطفال وتتض  فيما يلي)حسن،

 (: 808-806ص

معلمات رياض األطفال على أسس ونوريات بدالً من يجب التركيز في تدريب  -

 االجتهادات السمعية.

أن تستخدم معلمات رياض األطفال طرق وأساليب مختلفة في التعليم الذاتي لألطفال  -

 ويتم من خاللها تنمية قدراتهن المهنية ويتم ذلك من خالل طريقتين هما: 

اض األطفال الطريقة الفردية من جانب اإلشراف وموجهي ومديري ري -1

 والخبرة الشخصية لمعلمة رياض األطفال.

الطريقة الجماعية وتتم من خالل تدريب جماعي بىجهزة خاصة وتستخدم فيها ورل  -2

 العمل الدراسية والتعليم المص ر والدورات التدريبية والنشرات والتقارير.

وأيضاً  إعطاء معلمات رياض األطفال دورات تدريبية خاصة ومستمرة أثناء الخدمة -

 دورات لكيفية التعامل مو األطفال.

البد من قيام كليات التربية بتنويم المناهج والبرامج إلعداد معلمات رياض األطفال على  -

أسا  طريقة االكتشاف الموجه التى تمارسها المعلمات مو األطفال في الموقو العلمي في 

 الروضة.

فال من أولياء األمور والمجتمو، ومعرفة البد من الرعاية النفسية لمعلمات رياض األط -

 الدور الفعال النشط التى تقوم به المعلمة في تنشلة األطفال في جميو الجوانب المختلفة.

الخطوة الرابعة: إعداد معلم التربية الخاصة المعاقين والموهوبين في بعض الدول 

 المتقدمة 

 يمهيد:

ً بمعداد المعلمين وتدريبهم      ً خاصا تولي األنومة التربوية في البلدان المتقدمة اهتماما

ورعايتهم مو اختالف في الدرجة والفاعلية وتسعى إلى رفو مستوأ أدائهم وزيادة فاعليتهم 

 وتحسين أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية، وذلك كاستراتيجية إلصالح األنومة التعليمية.

هنا أضحى إعداد معلم الموهوبين وتدريبه نقطة تحد  رئيسية في مختلف دول العالم،  ومن   

حيننث اهتمننت الجمعيننات التربويننة والمؤسسننات التعليميننة الحكوميننة واألهليننة بمعننداد المعلننم 

وتدريبننه  ليواكنننب طالبنننه العننناديين والموهنننوبين واحتياجننناتهم المتنوعنننة والمت ينننرة، وتعننند 

 Gifted Children  National(NAGCفنننال الموهنننوبين )الجمعينننة الوطنينننة لألط
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Association for  (ومجلنننس األطفنننال مينننر العننناديينCEC)  Council for 

Exceptional Children  منننن أول المؤسسنننات التربوينننة التننني اهتمنننت بمعنننداد معلنننم

الموهوبين وتدريبه، حيث تم إصدار معايير تتضمن مجموعة من المعارف والمهارات التي 

جب توافرها لدأ معلنم الموهنوبين، وفني ضنوء هنذه المعنايير أُعند الندليل الخناص باعتمناد ي

م مننن قبننل المجلننس القننومي األمريكنني 2008بننرامج إعننداد معلننم الموهننوبين وتدريبننه عننام 

 of Accreditation of Teacher(  NCATEالعتمنناد بننرامج إعننداد المعلمننين )

Education   Council  National The   هني أكبنر منومنة مسنتقلة معتمندة منن قبنل و

الحكومننة األمريكيننة لهننذا ال ننرض، وفنني الواليننات المتحنندة األمريكيننة وحنندها قنندمت بننرامج 

( 7( جامعننننة فنننني )15لنننندرجتي البكننننالوريو  والماجسننننتير وفننننت هننننذا االعتمنننناد فنننني )

 (.105م،ص2017واليات)حسن،

المتخصصنننة منننن األخصننننائيين وتهنننتم الوالينننات المتحنننندة األمريكينننة بمعنننداد الكننننوادر    

والمرشنندين النفسننين الننذين يكننون لننديهم القنندرة علننى العمننل فنني هننذا المجننال. بننل تننم إنشنناء 

"العديد من المراكز المتخصصنة لهنذا ال نرض مثنل مركنز نبراسنكا الطبنى ومركنز جامعنة 

نيويننورا وميننرهم حيننث تقننوم هننذه المراكننز بمعننداد مننن يننتم اختينناره لشنن ل منصننب معلننم 

مرحلة الطفولة والمراهقة لألطفال مير العناديين حينث تختلنف هنذه البنرامج فني متخصص ل

 (.143م،ص1993اإلعداد باختالف نوع اإلعاقة، ودرجة شدتها")كاشف،

 اجيجاهات العالمية في اكتشاف الموهوبين:

فني العشنرينات منن  Terman"األسلوب التقليدي الواسو االنتشار الذي وضعه "تيرمنان  -أ

القرن العشرين القائم على محك واحند فقنط هنو اختبنار ذكناء فنردأ مثنل اختبنار "سنتانفورد 

(، أو ما شابهه إال أن معوم الدراسات واألدبيات التربوية الحديثة StanfordBinetبينيه" )

حننول أسنناليب الكشننف عننن األطفننال الموهننوبين خننالل العقننود الننثالث األخيننرة تؤكنند أهميننة 

استخدام محكات أخرأ كاختبارات الذكاء الجمعينة، واختبنار التحصنيل واإلبنداع والدافعينة، 

وقوائم سنمات الشخصنية، وعالقنات التحصنيل المدرسني حتنى يمكنن التوصنل إلنى قنرارات 

(، وعلى الجانب اآلخر هناا العديند منن البناحثين 544م، ص2002اختبار سليمة)أبو مايلة،

الننننذكاء فنننني اكتشنننناف الموهننننوبين حيننننث أكنننندت دراسننننة  يعارضننننون اسننننتخدام اختبننننارات

(RIMM&DAVI عننام)م علننى أهميننة اسننتخدام عنندة محكننات الكتشنناف األطفننال 1989

الموهننوبين والمتفننوقين وذلننك انسننجاماً مننو االتجاهننات الحديثننة فنني نوريننة الننذكاء ومفهننوم 

والنذكاء ويكتفني  الموهبة حيث لم يعد مقبوالً ذلك االتجاه التقليندي النذي يسنوأ بنين الموهبنة

بمسننتوأ معننين مننن األداء علننى اختبننار فننردأ مثننل اختبننار "سننتانفورد بينيننه" أو "وكسننلر" 

لنننذكاء األطفنننال. فكلمنننا تنوعنننت مصنننادر البياننننات كلمنننا قلنننت نسنننبة الخطنننى فننني اختينننار 

 (.  441،440م،ص ص2002الموهوبين)سيد،
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بشنكل واسنو لتلخنيص البياننات المتجمعنة منن  "MATRICES"تستخدم المصفوفات  -ب

مصادر متنوعة في عملية الكشنف عنن األطفنال الموهنوبين والمتفنوقين واختينارهم للبنرامج 

( منن أكثنر األسناليب المسنتخدمة BALDWINالتربوية الخاصة.وتعد مصفوفة "بالدوين")

وعه كبينرة منن شيوعاً خاصة في الواليات المتحدة األمريكية، وهي مصممة الستيعاب مجم

 عالمات المقاييس التي من شىنها تعكس صورة وافيه ومتكاملة للطفل المرش  لالختبار.

كمننا يوجنند اتجنناه يعتمنند علننى بننناء مننناهج خاصننة لألطفننال الموهننوبين بحيننث يسننتجيب  -جننـ 

للخصائص المتباينة لألطفنال الموهنوبين، ويركنز علنى مجموعنه منن المحنددات والعملينات 

يننت الننربط والمنندأ والتتننابو، والتقننويم المسننتمر، وتجنننب الحشننو والتكننرار المسننتمرة لتحق

إلكسنناب المهننارات والمعننارف المتوقعننة لألطفننال الموهننوبين. ويتمثننل خطننوات بننناء مننناهج 

(، تضننمين مجموعننات ومشننكالت وأفكننار 544م،ص2002الموهننوبين مننا يلي)أبننو مايلننة،

مهننارات التفكيننر للموهننوبين لفهننم  متعمقننة تسننعى إلننى تكامننل المعننارف، والسننماح بتنميننة

المعننارف المتاحننة وتكننوين معننارف جدينندة وإتاحننة الفننرص للموهننوبين الكتشنناف معننارف 

جديدة وتنمينة االتجناه نحنو البحنث عنن المزيند منن المعنارف والمعلومنات، وتشنجيعهم علنى 

اسننتخدام مصننادر المعننارف المتخصصننة والمناسننبة، وتنميننة المبننادرات الشخصننية والننتعلم 

لذاتي، واستخدام آلينات حديثنة لتقنويم منناهج األطفنال الموهنوبين للتىكند منن مندأ تضنمينها ا

 لمهارات التفكير الراقية وفرص االبتكار والتميز في األداء.

محتنوأ  –عملية النتعلم –تعليم الموهوبين يركز على وجود ثالثة مكونات رئيسية)المتعلم -د

بصفة رئيسنية حنول نقنل محتنوأ المعرفنة متجاهلنة المعرفة( وتتمركز الممارسات التربوية 

قدرات المتعلم وطبيعة عملية التعلم، وتحتنوأ المعرفنة علنى بنرامج تعليمينة ناجحنة تتضنمن 

المكونننات الرئيسننية الثالثننة عننن تطننوير المعرفننة عننند التعامننل مننو األطفننال الموهننوبين لكنني 

ة بدءاً بالمتعلم عنن طرينت فحنص تتكامل المعرفة. والتطوير الشامل لمكونات المعرفة الثالث

وتحليننل وتنميننة قنندرات الموهننوبين ذاتينناً باسننتخدام تكنولوجيننا التعلننيم والبحننث فنني كيفيننة 

 (.PP. 16, 17،Keighley , 1994االستخدام الكامل لعمليات التعلم)

تكوين جماعات دعم األطفال الموهوبين بين المتمثلة في جماعات المعاونة الذاتينة منن  -هـ  

ن األطفننال أنفسننهم ليشنناركوا معنناً فنني معالجننة المشنناكل والتحننديات التنني تننواجههم داخننل بنني

الفصنننول وخارجهنننا، وجماعنننات خارجينننة تهنننتم برعاينننة المتفنننوقين ومشننناركة تجننناربهم 

وممارستهم، وجماعات محلينة فني المنناطت الحضنرية أو الريفينة ترمنى إلنى أحنداث النربط 

ور والمعلمننين فنني إطننار شننبكة اتصننال تجمعهننم معنناً بننين األطفننال الموهننوبين وأولينناء األمنن

 (.544م، ص2002لرعاية األطفال الموهوبين)أبو مايلة،

 إعداد معلم التربية الخاصة للمعاقين والموهوبين يجارب وخبرات بعض الدول المتقدمة:

من الناحية التاريخية كان إعداد معلمني التربينة الخاصنة ومننحهم رخصنة مزاولنة المهننة    

يينهم يتم فني إطنار تصننيف األطفنال الجنارأ تطبيقنه وفنت فلنات اإلعاقنة. وتقتصنر تلنك وتع
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الرخص حالياً علنى خمسنة مجناالت فقنط للتربينة الخاصنة هني: اإلعاقنة السنمعية، واإلعاقنة 

 البصرية، واضطرابات النطت والتحدث، واإلعاقة الحادة، واإلعاقة المتوسطة.

م،ص 2000سنليمان،)و بهنا معلنم التربينة الخاصنةومن أهم الخصنائص التني يجنب أن يتمتن 

 (:239،240ص

 أن يفهم الطريقة الخاصة بالتدريس لهؤالء التالميذ. -1

 أن يعرف كيف يوصل المعلومات المتاحة والمناسبة لهم. -2

 أن يعرف متوسط ذكائهم وأفضل القدرات الفعلية لديهم. -3

 مجموعة.أن يهيلهم للمستويات المناسبة لإلنجازات المتوقعة داخل ال -4

 أن يكون مراعياً للفروق الفردية بين التالميذ وواعياً ألهم النتائج في هذا المجال. -5

 أن يكون لديه القدرة على تقويم التالميذ والقدرة على إدارة الفصل. -6

 وقد اتجهت أهداف إعداد معلمي التعليم الخاص نحو تمكين المعلم من:  

ستطيو االعتمناد علنى نفسنه والقينام بندوره تهيلة الفرص المناسبة لكل طفل معوق لكى ي -

 في المجتمو في حدود إمكاناته وقدراته.

إعطاء الفرصة لألطفال مينر العناديين للحصنول علنى القندرات والمهنارات المعلومنات  -

 والمسلوليات التي يكون قادراً على القيام بها لكى يشعر أنه فرد له قيمة.

التنني تمكنننهم مننن االسننتقالل واالعتمنناد علننى إكسنناب األطفننال ميننر العنناديين المهننارات  -

 أنفسهم في الكسب.

 التقييم لكل حالة وتوفير العالج الخاص بكل طفل. -

 مساعدة بعض الفلات في تعليم بعض المواد الدراسية. -

 إشباع حاجات ورمبات وميول األطفال ذوأ االحتياجات الخاصة. -

المتحندة األمريكينة مننذ مطلنو القنرن  ولقد بدأ إعداد معلمني التربينة الخاصنة فني الوالينات   

العشننرين تقريبنناً. وكاننننت األنمنناط األولننى لإلعنننداد والتنندريب تنصننب أساسننناً علننى إعنننداد 

التني يلتحنت بهنا الطنالب  Residential Schoolsالمعلمين للعمل في المؤسسنات الداخلينة 

المتخلفننين عقلينناً، وكننان البرنننامج األول إلعننداد المعلمننين علننى شننكل تنندريب مهنننى خنناص 

 للعمل في ميدان التخلف العقلي، وكان هذا التدريب يست رق سنة تقريباً.

وفي البداية كانت مالبية بنرامج إعنداد المعلمنين بالكلينات والجامعنات المختلفنة عبنارة عنن   

صنيفية للمعلمنين النذين لنديهم خبنرات خاصنة فني مجنال التندريس، وكنان يشنترط أن  برامج

يكون للمعلم تدريب في مجال التعليم قبل العمل بمدار  المتخلفين عقلياً، واشنترط أن يكنون 

(.138م،ص 1990( سنوات في مدار  التعليم العام)مرسى،5-3هذه الخبرة ما بين )
   

 

لوالينات المتحندة، هنو تكنوين فرينت العمنل منن المعلمنين داخنل واالتجاه الحديث اآلن فني ا  

مدرسننة المتخلفننين عقلينناً، وهننو يقننوم بتخطننيط البننرامج وتعلننيم وتنندريب الطننالب المتخلفننين 

 ورعايتهم والتقليل من أثر اإلعاقة العقلية عليهم.
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وي طنننننني بننننننرامج إعننننننداد وتنننننندريب معلمنننننني التربيننننننة الخاصننننننة المجنننننناالت التاليننننننة 
 

 (:145–141،ص صم1990)مرسى،

 المجـال األول:

ينندخل الطننالب الجامعننة ويلتحقننون بقسننم التربينننة الخاصننة بعنند انتهنناء دراسننتهم للمرحلنننة 

الثانوية، فيدر  الطالب مواد ثقافية عامة ضمن برنامج إعدادهم مثل دراسة العلوم الحنرة، 

 ة.والعلوم الطبيعية والبيولوجية والرياضيات والعلوم اإلنسانية واالجتماعي

 المجـال الثـاني:

وهو يشنمل إعنداد معلنم المدرسنة األولينة أو الثانوينة: ويجنب علنى كنل معلنم متخصنص فني 

التربيننة الخاصننة أن يكننون لديننه خلفيننة فنني التربيننة، ويشننتمل اإلعننداد لهننذا المجننال المننواد 

يس الدراسية التي تخدم هاتين المرحلتين مثل: مبادئ المدرسة األولية والثانوية، وطرق تندر

المدرسة األولية، والفننون، والموسنيقى والتندريب العملني، ويمكنن لمعلمني التربينة الخاصنة 

 العمل بالمدار  العادية بعد حصولهم على بكالوريو  التربية الخاصة.

 المجـال الثـالـث:

يتلقنى جمينو معلمني التربينة الخاصنة، مننناهج تعريفينة إضنافية عنن التربينة الخاصنة وهننذه   

مل علنننى: سنننيكولوجية وتربينننة األطفنننال المعنننوقين، ومشنننكالت فننني السنننلوا المنننناهج تشنننت

 واالختبارات والمقاييس.

 المجـال الـرابـع:

عندما يعد المعلم لتدريس األطفنال مينر العناديين سنواء كنانوا متخلفنين عقليناً أو صنم أو أي  

برامجنه إعاقة أخرأ، فالبد من التخصص في إحدأ هذه المجاالت، وذلك ألن كل مجال لنه 

 الخاصة به.

وينقسم نوام إعداد المعلمين وتدريبهم للعمل في ميدان المعوقين في الوالينات المتحندة إلنى   

 ثالث برامج لإلعداد هي:

دراسة أكاديمينة لمندة خمنس سننوات يتلقنى فيهنا المعلنم دراسنته فينتهني فيهنا بالحصنول  -1

اء دراسننته تنندريباً عملينناً فنني علننى درجننة الماجسننتير فنني التربيننة، كمننا يتلقننى المعلننم فنني أثننن

منندار  التربيننة الخاصننة، لدراسننة الحنناالت المختلفننة دراسننة ميدانيننة وكننذلك التنندريب علننى 

 ممارسة العمل في مجال تربية األطفال المتخلفين عقلياً.

برنامج مدته أربو سنوات بعد التخرج في تربية وتعليم المعنوقين، يكتسنب الندار  فني  -2

 اءة في تربية وتعليم ورعاية األطفال المتخلفين عقلياً.هذا البرنامج خبرة وكف

برنننامج مدتننه عننامين بعنند التخننرج مننن الجامعننة، ويبنندأ البرنننامج بعنند برنننامج الدراسننة  -3

 العادأ ويشمل جميو فلات المعوقين.
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وتقنندم الحكومننة الفيدراليننة للجامعننات والكليننات التنني تقننوم بمعننداد معلمنني التربيننة الخاصننة 

ويمكن توضي  شروط االلتحاق للدارسين ببنرامج إعنداد معلمني المتخلفنين  مساعدات مالية،

 عقلياً فيما يلي:

 أن يكون للطالب درجة علمية جامعية سابقة. -1

 ويفضل من لديه الخبرة بالعمل في ميدان المعوقين. -2

النور إلى خبرته من خالل سجله األكاديمى لتوضي  دوره في العمل فني مجنال التعلنيم  -3

 العام.

 ل والرمبة في العمل في ميدان المعوقين.المي -4

 سالمة الجسم والحوا . -5

وأأ برنامج خاص بمعداد معلمي التربينة الخاصنة بالوالينات المتحندة األمريكينة تكنون منن  

% منواد رئيسنية متخصصنة75% دراسة ذات أسا  تربنوأ )منواد تربوينة(، و25
 

)جنالل 

 (.205–203م،ص ص 1993والبجاوأ، القاهرة، 

  المعلمنون العناملون فني مجنال التخلنف العقلنى باعتبناره فرعناً منن فنروع التربينة ويتم منن 

الخاصنة حنافزاً ماليناً يضناف إلنى مرتبناتهم ألن هنؤالء المدرسنين يبنذلون جهنوداً كبينرة فني 

 تربية وتعليم وتىهيل المتخلفين عقلياً وميرهم من المعوقين.

واالستنتاج، لهذا يلزم للدار  أن يعيش منو والدراسة تكون ميدانية قائمة على المالحوة     

المعوقين داخل مدارسهم، ويالحوهم عن قنرب داخنل فصنولهم وخنالل حيناتهم العامنة. وقند 

أتاح اتساع مجاالت إعداد المعلنم العديند منن الفنرص إلعنداد معلنم التربينة الخاصنة. وتتمثنل 

لسجل األكناديمى والقندرة السمات االجتماعية والشخصية المطلوبة في معلمي المعوقين في ا

العقلينننة، والتكينننف الشخصنننى واالجتمننناعى، وااللتنننزام بتشنننخيص المعنننوقين، والخصنننائص 

الجسننمية. كمننا تتطلننب النوننر إلننى ماضننيه الشخصننى وتوصننيات األشننخاص القننريبين منننه 

والمطلعين على حياتنه الشخصنية واالجتماعينة لالطملننان علنى قيامنه بمهامنه فني التندريس 

 (.208-206م، ص ص1975كمل)نخلة،على الوجه األ

ويشننترط فننني النندار  أن يكنننون قنند أتنننم دراسننته الجامعينننة بتفننوق منننو معرفتننه بىسنننس     

سننيكولوجية الننتعلم والنمننو وتطننور الطفننل فنني مجنناالت الننتعلم ميننر العاديننة، ودرايتننه بتربيننة 

 الطفل الكفيف واألصم.

ج إعنننداد المعلنننم علنننى معرفنننة وتسننناعد المقابلنننة الشخصنننية للمرشنننحين لاللتحننناق ببنننرام    

الخصائص الجسنمية، إذ يشنترط فني معلنم المعنوقين، وخاصنة الصنم، أن يكنون لدينه القندرة 

علننى نطننت الحننروف مننن مخارجهننا سننليمة، حتننى يننتمكن مننن التفنناهم مننو هننؤالء األطفننال 

 وتعليمهم الل ة الشفهية، ثم القراءة والكتابة على أسنس سنليمة بمنا يتفنت منو إعناقتهم، وهنناا

التزام بعدم التراخى فني تطبينت شنروط ومعنايير القبنول لهنؤالء الدارسنين النذين سنيقو علنى 

 (.210م،ص1975عاتقهم تعليم المعوقين)نخلة،
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وتتمثل برامج تدريب معلمي الطلبة الموهوبين في الواليات المتحدة األمريكية سنواء قبنل    

ه الموضنننوعات هي)الجاسنننم الخدمنننة أو أثنائهنننا أو حتنننى بنننرامج الدراسنننات العلينننا، وهنننذ

 (50،49م،ص2018والنبهان،

ق للخلفيننننات الثقافيننننة  -1 خصننننائص الطلبننننة الموهننننوبين وقنننندراتهم العاليننننة مننننو التطننننرا

 واالقتصادية المختلفة.

 احتياجات الطلبة الموهوبين في الفصول الدراسية العادية. -2

 لية لإلنجاز.فهم العالقة بين األساليب التعليمية، والتحدأ والدافعية والقدرة العا -3

 تطوير خبرات التعلم االستباقية التي تتجاوز توقعات مستوأ الصف العادي. -4

 التقييم المستمر لتقديم الطلبة وتكيافهم عبر أدوات مستندة لبيانات التقييم. -5

االستخدام المستمر لمجموعة من االستراتيجيات التعليمية التي تقدم فرص تعلُّم متقدمنة  -6

 وواسعة.

 مو تعدد المهمات.إدارة الفصل  -7

 تقديم تقارير تقيس تقدم ونمو الطالب في مساره التعليمي. -8

 إعـداد معــلم التربية الخاصة في إنجلترا:

م، حينث أصنب  1944يعود تاريي االهتمام بتعليم الموهوبين في المملكة المتحندة إلنى عنام   

مننن المسننلم بننه أن تننوفير بننرامج الرعايننة التربويننة والنفسننية واالجتماعيننة والصننحية لننذوي 

االحتياجات الخاصة يعند واجبناً منن واجبنات المجتمنو نحنو مجموعنة منن أبنائنه، وإن نجناح 

والنفسننية واالجتماعيننة والصننحية بصننفة عامننة والبننرامج التربويننة بصننفة البننرامج التربويننة 

خاصة يعتمد إلى حد كبير على شخصنية المعلنم ونوعينة إعنداده وتدريبنه وإيجابينة اتجاهاتنه 

 نحو أفراد هذه الفلة من أبناء المجتمو.

لننى م مسننلولية الجامعننات بننناء ع1947ولقنند أًصننب  إعننداد المعلمننين فنني إنجلتننرا منننذ سنننة   

م. ويعتبننر تقريننر" منناكنير "مننن أهننم خطننوات تطننور إعننداد 1944توصننية "منناكنير" عننام 

المعلمننين فنني إنجلتننرا. فقنند اسننتهدف هننذا التقريننر تطننوير وتحسننين نوعيننة إعننداد المعلمننين 

وترتب عليه زيادة مدة الدراسة بكليات إعداد المعلمين من سنتين إلى ثالث. كما ترتب علينه 

فنني الجامعننات. وقنند قبلننت الجامعننات هننذه المسننلولية باسننتثناء جامعننة  إنشنناء معاهنند للتربيننة

كمبريدج. وقبل ذلك لنم يكنن للجامعنات دور فني إعنداد المعلنم. ويوجند حاليناً فني كنل جامعنة 

معهد للتربية وظيفته الرئيسية العمل على تطوير إعداد المعلمين وتشجيو الدراسة والبحنوث 

إنجلتنرا فني ننوعين منن المعاهند: معاهند أو أقسنام التربينة  التربوية. ويتم إعداد المعلمين فني

بالجامعننات وكليننات المعلمننين. ويمثننل النننوع األول مننن المعاهنند إعننداد المعلننم علننى النوننام 

 (.186م ،ص 1998التتابعى، أما النوع الثانى فيمثل النوام التكاملي)مرسى،



حممد حممود العطــــارد.    .... نحو إعداد معلم األطفال الموهوبين في      
 

 

 

148 

ولكنهنا جميعناً تتفنت فني أنهنا تنتم وبرامج إعداد المعلمين قد تختلف في مقرراتها ومستوياتها 

في أثناء الخدمة ويشترط أن يكون المعلم منؤهالً وأمضنى فتنرة معيننة فني العمنل بالمندار  

 العادية.

وكننون المعلننم هننو المنندعم لألسننرة والمتطننور لألنومننة التنني تنندعم خنندمات االنتقننال مننن     

بعمل تهيلة للبيلة وذلنك منن األسرة إلى دور الحضانة، حيث تقوم المراكز المهتمة باألطفال 

أجنننل مسننناعدة األطفنننال ذوأ االحتياجنننات الخاصنننة، كنننذلك كنننون المعلنننم كواضنننو للمنننناهج 

واإلرشادات بالرمم من هذا كله فالعالقة بين المعلمين والعاملين في المهن األخنرأ لنم تنشنى 

حتى اآلن
 
(Janewett, and Others, 1998, pp. 329 –338.) 

إنجلترا باهتمام بالغ، إعداداً وتدريباً وتقويماً وخدمة، باعتباره ركيزة ويحوى المعلم في     

أساسية من ركائز التعليم، ولذلك البد على الرامبين في االلتحاق بمهنة التدريس من 

الحصول على إجازة في هذا المجال، وتشير اللوائ  الخاصة بالتعيين إلى ثالثة طرق 

أمام هواة التدريس للحصول على مؤهل الزم يفت  الطريت
 

م،ص 2001)مجلة المعرفة ،

 (.23،24ص

 أولها: دراسة مقررات لمدة ثالث سنوات تكون محصلتها شهادة في التربية. 

 وثانيها: دراسة مقررات لمدة ثالث أو أربو سنوات يحمل بعدها الطالب ليسانس التربية. 

 لحاصلين على درجة جامعية. ثالثها: دراسة مقرر واحد لمدة عام لطالب الدراسات العليا ا

وتمن  هذه الدرجات )الدبلوم في التربية والبكالوريو  في التربية بنوعيها ( أقسام    

ً كليات التربية، وأقسام التربية في  التربية أو مدار  التربية بالجامعات، كما تمنحها أيضا

الجامعات وإما مجلس البوليتكنك، وكليات التعليم العالي، ويصدق على مقرراتها إما إحدأ 

 المن  الوطنى األكاديمى. 

أما فيما يتعلت بدرجة الدبلوم فى التربية فمن هناا جامعات متعددة فى المملكة المتحدة    

تمن  هذه الدبلوم مو التخصص في مرحلة ما قبل المدرسة االبتدائية. هناا مدرسة التربية 

الدبلوم للتدريس فى مدار   ، تعد طالبها للحصول علىLeicesterبجامعة ليستر 

، والمدار  االبتدائية، والمدار  المتوسطة، Nursery/Infantالحضانة والطفولة 

 والتعليم الثانوي، وكليات التعليم اإلضافي، وكليات التكنولوجيا. 

كما أن المعلم ال يتخصص فى أكثر من مادتين تخصصيتين مهما تكن المرحلة التي   

كما أن هناا عدداً من الدراسات التربوية األساسية وعدداً آخر  سيدر  فيها مستقبالً،

ً فى التمرين العملي. وال تعقد الكلية  يختار الطالب منه، ويقضى الطالب فصالً دراسيا

ً مستمراً خالل العام بامتحانات  لطالبها امتحانات نهائية، ولكن يقوم الطالب تقويما

 ية العملية. تحريرية، وقيا  األداء العملى في الترب

ً كلية الدراسات التربوية ومعهدها بجامعة "واريك    " وتمن  Warwickوهناا أيضا

الدبلوم للتعليم فى السنوات المبكرة والمتوسطة، والتعليم الثانوي واإلضافي. ويدر  
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المتخصصون في الطفولة المبكرة والمتوسطة الرياضيات والل ة اإلنجليزية وتدريس 

، والتربية الرياضية والدراسات الدينية والموسيقى، والدراسات البيلية القراءة، والفنون

والتاريي. هذا عالوة على الدراسات التربوية، التي ت طي ما يتصل بطفل هذه المرحلة: 

نموه وتعلمه، ومقررات في اجتماعيات وتاريخها وفلسفتها. ويقضى الطالب يوماً أسبوعياً 

جانب تمرين متصل في فصل الصيف. وال تعقد في المدار ، ب Tutorمو المشرف 

امتحانات آخر العام. ويقوم الطالب فيما درسوه خالل السنة عن طريت مالحوتهم، وقيامهم 

 بمعداد عدد من الدراسات أو البحوث وتقويم أدائهم العلمي. 

قساماً وأما فيما يتعلت بدرجة البكالوريو  في التربية، نجد هناا كليات تربية متعددة، وأ   

للتربية في البوليتكنك تمن  هذه الدرجة مو التخصص للتدريس في مرحلة ما قبل المدرسة، 

 ويعد هذا المعلم جنباً إلى جنب مو معلمي المدرسة االبتدائية والمدرسة الثانوية. 

" يتخصص الطالب Derby" للتعليم العالي في "ديربي Lonsdaleوفي كلية "لونسدال   

مو زميله الذي يتخصص للمرحلة  Infant  /Nurseryومدرسة الطفل  للتدريس للحضانة

المتوسطة والثانوية. كما تقدم هذه الكلية الدبلوم المتقدمة في الطفولة المبكرة، كشهادة تمن  

 أثناء الخدمة للمعلمين . 

 8–4وفي الكلية الجديدة في ديرام يتخصص الطالب للتدريس للسنوات المبكرة )  

(، والثانوية )ما بعد الحادية عشرة(، 13–7زميله معلم المدرسة المتوسطة)سنوات(، مو 

والدراسات المهنية العملية مزيج من التربية العملية بالمدرسة، والتدريب في معمل 

التدريس المص ر بالكلية. بجانب الدراسات التربوية األساسية يختار الطالب أيضاً مقررات 

 ى تخصص الطالب في مادتين أكاديميتين. تتمشى مو ميوله، هذا عالوة عل

وفي كلية التعليم العالي لمدينة ليفربول يتخصص الطالب للتدريس باالبتدائي، لألطفال ما   

ً معلم الثانوي، ومعلم المعوق، ومعلم  بين الثالثة والحادية عشرة، وتعد الكلية أيضا

 التكنولوجيا . 

فى تشلتنهام بانجلترا يتخصص الطالب وفي كلية القديس "بول" والقديسة "ماري"   

 للتدريس في المرحلة األولى أو المتوسطة أو الثانوية. 

" هناا تخصص للتدريس  Manchesterوفي كلية التعليم العالى لمدينة "مانشستر 

بالمدرسة األولى )الحضانة والطفولة(، والمتوسطة )مدرسة الص ير والثانوي( ومعلم 

الرياضيات وإما في االقتصاد المنزلي، وإما في الفرنسية،  الثانوي المتخصص، إما في

وتقسم الدراسة ما بين ثالثة مجاالت: هي الدراسة التربوية، والدراسات المهنية. 

 (.214،213م،ص ص1998والتخصص األكاديمي)حجي،

ويمر اختيار الطالب الملتحقين بكليات التربية باختبارات متعددة للتىكد من صالحيتهم   

ارسة مهنة التدريس، كما تراعى ميولهم وقدراتهم عن توجيههم إلى المرحلة السنية التي لمم
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يتخصصون للتدريس فيه، ويشترط للقبول في برامج رياض األطفال 

 (: 32،31م،ص ص1990اآلتي)حامد،

النجاح فى خمس مواد دراسية على المستوأ العادي في شهادة الدراسة الثانوية العامة  -1

Level G.C.E.O. 

أو ثالث مواد دراسية على المستوأ العادي ومادة واحدة على المستوأ الرفيو  -2

Level G.C.E.A. 

أو مادتين على المستوأ العادي ومادتين على المستوأ الرفيو كما يتم توزيو  -3

الطالبات المسجالت على برامج رياض األطفال حسب الفلة العمرية لطفل ما قبل 

 المدرسة، وذلك على النحو التالي: 

 سنوات. 6–3% من الطالبات ليعملن مو األطفال فيما سن 40 -أ 

 سنوات.13–7طفال فيما سن % من الطالبات ليعملن مو األ38 -ب 

 % من الطالبات ليدرسن الفلة العمرية الخاصة بالمرحلة الثانوية.22 -ج 

ويضاف إلى ذلك توافر اإلمكانات الالزمة إعداد المعلم سواء أكانت مادية أم بشرية،   

 (: 215م،ص1998ويالحظ أن مواد الدراسة تندرج تحت المجموعات التالية)حجي،

تشمل اجتماعيات التربية وفلسفتها وتاريخها، والتربية المقارنة و الدراسات التربوية: -أ 

 والعالية، وإدارة التربية والتعليم واقتصادياته.

وتشمل الطفل: نموه وتعلمه، واكتساب المهارات األساسية ومنهج  الدراسات المهنية: -ب 

والتدريب العملي)زيارات منتومة لبعض المدار ، تدريب عملي منفصل المرحلة، 

ً متصلة، خمسة منها في العام الثاني،  15صل( يصل في بعض الكليات إلى ومت أسبوعا

 وعشرة في العام الثالث.

ومالباً ما يختار الطالب تخصصين أحدهما أساسي والثاني  الدراسات التخصصية: -ج 

 فرعي، بشكل يمكنه من أن يقود فريت التدريس بالمدرسة التي يعمل بها في التخصص. 

-Inاد معلمي التربية الخاصة في إنجلترا على التدريب أثناء الخدمة  ويعتمد إعد    

Service Courses  للمدرسين الممتازين، وأصحاب الخبرة التدريسية الطويلة، ومدة

الدراسة لهذه المقررات الخاصة حوالي عام كامل، وقد يتخصص الفرد في موضوع معين، 

في مجال التربية الخاصة، كما أن  أو مقررات ت طي عدة تخصصات، أو مجاالت واسعة

مدرسي فصول المكفوفين والصم والبكم، يجب أن يكونوا أصحاب مؤهالت 

 (.340،341م،ص ص1998خاصة)ضحاوي،

ويعتبر دور المعلم من األدوار الرئيسية في مساعدة األطفال الص ار المعاقين في االنتقال   

مين بتطوير األنومة التعليمية ومن للحضانة حيث يعتبر المعلم مدعم لألسرة ومن المهت

 الواضعين للمناهج واإلرشادات الخاصة باألطفال المعاقين.
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وكون المعلم هو المدعم لألسرة والمتطور لألنومة التى تدعم خدمات االنتقال من األسرة 

إلى دور الحضانة، حيث تقوم المراكز المهتمة باألطفال بعمل تهيلة للبيلة وذلك من أجل 

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، كذلك كون المعلم كواضو للمناهج واإلرشادات مساعدة 

بالرمم من هذا كله فالعالقة بين المعلمين والعاملين في المهن األخرأ لم تنشى حتى 

 (.Janewett,and Others,1998,pp329-338اآلن)

عادة ما يتم توفيرها من  ويتم من  المعلمين في إنجلترا الكثير من القوة والمسلؤولية، والتي 

 قبل علماء النفس والمعلمين لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

 يعيين المعلمين الجدد والتدريي أثناء الخدمة: 

تعمل السلطات التعليمية المحلية على تعيين المعلمين الجدد في ضوء إمكاناتها المتاحة.    

داد لمسلوليات الجديدة، وعلى التطورات والتدريب أثناء الخدمة يساعد المعلمين على اإلع

 الحديثة في تخصصاتهم، وفنيات التدريس والتنويمات المدرسية. 

ويتم تقديم برامج التدريب أثناء الخدمة بواسطة السلطات التعليمية المحلية، ومن خالل   

مراكز المعلمين، والمراكز االستشارية الخاصة، بهم وبواسطة نقاباتهم وجمعياتهم، إضافة 

إلى الجمعيات الخاصة بالتخصصات الفرعية، وإلى ما تقدمه الجامعة المفتوحة، التى تقدم 

 (.361م،ص2000لمدرسية المختلفة في مجال إعداد المعلمين)عبود وآخرون،المقررات ا

 وكالة يدريي المعلمين: 

وكالة تدريب المعلمين هيلة أهلية تعاونية تستهدف رفو مستويات التالميذ بتدريب  

ً تحسين نوعية التعليم وتطويره، وأنشلت عام م. 1994معلميهم، وتتضمن مهماتها أيضا

 (:25م،ص2001افها األساسية تشمل)مجلة المعرفة،وإجماالً فمن أهد

توفير التدريب المتنوع والراقي الذي يتي  للمدرسين الجدد قدراً كبيراً من المعرفة  -

 ما يعينهم على التفاعل مو طالبهم.  والتفاهم والكفاءة،

 تىمين مشاركة فعالة للمدار  في كل أنواع التدريب. -

 تحسين ظروف المهنة وتطوراتها.  -

 توفير تعليم متميز وعالي الجودة.  -

تقديم المشورة لوزير الدولة لشؤون التعليم وميره من المسلولين فيما يتعلت بتدريب  -

 المعلمين عبر قنوات اتصال مو اإلدارات والهيلات المعنية. 

 إدارة نشاطاتها بفعالية ومراجعتها باستمرار وتوظيف مؤهالت عامليها بميجابية.  -

 راعة وانتقائية وكفاءة للمعلمين مو الشعور بالمسؤولية.السعى لتحقيت ب -

 توفير المعلمين وتوظيفهم.  -

 االستمرار في إجراء دراسات التطوير المهني.  -

وتوجد أنواع مختلفة من التدريب لمعلمي األطفال ذوي االحتياجات الخاصة هي:    

تفرمين تمتد إلى سنة أو التدريب التمهيدي للمعلم، والتدريب أثناء الخدمة، والدورات للم
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دورات أطول ل ير المتفرمين  والتدريب المستمر، والتدريب أثناء الخدمة يساعد المعلمين 

على اإلعداد للمسلوليات الجديدة، وعلى التطورات الحديثة في تخصصاتهم، وفنيات 

 التدريس والتنويمات المدرسية .

السلطات التعليمية المحلية، ومن خالل  ويتم تقديم برامج التدريب أثناء الخدمة بواسطة   

مراكز المعلمين، والمراكز االستشارية الخاصة، بهم وبواسطة نقاباتهم وجمعياتهم، إضافة 

إلى الجمعيات الخاصة بالتخصصات الفرعية، وإلى ما تقدمه الجامعة المفتوحة التي تقدم 

 (.361م،ص2000خرون،المقررات الدراسية المختلفة في مجال إعداد المعلمين)عبود وآ

ويمر البرنامج التدريبي في أثناء الخدمة بثالث مستويات على النحو   

 (:185م،ص1990اآلتي)سليمان،

: يشمل مجموعة من المقررات القصيرة تدور حول طرق التدريس المستو  األول

 المناسبة لألطفال ذوي اإلعاقات المختلفة وتجديد معلومات المعلمين.

ويشمل برامج تدريبية لمدة عام مو التفرغ أو برامج معادلة بدون تفرغ  :المستو  الثاني

 للحصول على مؤهالت إضافية 

: ويشمل برامج قصيرة لكل المدرسين المهتمين بالحاجات التربوية المستو  الثالث

الخاصة، وهي برام  ضرورية لكل المدرسين لتبصيرهم بحاجات التالميذ المتخلفين 

 البرنامج ببرنامج الطوارئ( .عقلياً)ويسمى هذا 

 مريبات المعلمين:

يتم تحديد مرتبات المعلمين فى إنجلترا بطريقة تقديرية من جانب اللجان المختصة، التي    

"، والتى تضم أضاء ممثلين Burnham Committeeيطلت عليها "لجان برنهام 

ممثلي المعلمين في الجانب المحلية، ووزير التربية والعلوم في جانب، وللسبلطات التعلييمية 

تحول القضية إلى حكم وسيط بين الطرفين، يُتبر حكمه ُملزماً  اآلخر، فمذا لم يحدث اتفاق،

للطرفين، فمذا لم يحدث إتفاق، يتم تحويل القضية إلى البرلمان)عبود 

 (. 361م،ص2000وآخرون،

 إعداد المعلم فى اليابان: 

فى معاهد إعداد المعلمين أو فى الجامعات، ويعد لذلك يتم إعداد المعلمين لجميو المراحل    

برنامج خاص توافت عليه وزارة التربية والتعليم ويمن  الطلبة الناجحون شهادات من فلتين 

فلة أولى وفلة ثانية أما فترة إعداد المعلمين الذين يقومون بالتدريس فى رياض األطفال 

نيا فتكون عامين بعد االنتهاء من الدراسة فى والمدار  االبتدائية والمدار  الثانوية الد

الثانوية العليا، وفى هذه الحالة تكون الشهادة من الفلة الثانية، وقد يحصلون على شهادة من 

الفلة األولى ومدة الدراسة فى الجامعة أربو سنوات، وال يمن  المعلمون فى اليابان شهادة 

لمدة ستة شهور وبذلك يصب  حاملها له صالحية للتدريس إال بعد ممارسة العمل بنجاح 
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حت القيام بالتدريس فى أأ محافوة من المحافوات أما معلموا المدرا  الثانوية العليا، فال 

 (. 135م،ص1997يحصلون على شهادة الصالحية إال بعد الحصول على الماجستير)بكر،

اء على توصيات لجنة ويتم إعداد معلمة تعليم ما قبل المدرسة على المستوأ الجامعي بن   

م، وتصنف الشهادات العلمية التي تحصل عليها المعلمة 1989اإلصالح التعليمي عام

 (: 138م،ص2004إلى)عبدالنبي وآخرون،

سنوات من كلية جامعية، أو 4شهادة علمية من الدرجة األولى بعد دراسة تستمر - أ

 حصولها على درجة الماجستير.

سنوات بىحد المعاهد العالية. 3–2شهادة علمية من الدرجة الثانية بعد دراسة تستمر  - ب

الحصول على شهادة علمية من الدرجة األولى بعد إتمام الساعات المعتمدة اإلضافية ويمكن 

  فى الجامعة.

وتتنوع موضوعات الدراسة فتشمل الموسيقى والفنون والحرف، وتربية بدنية، وتربية   

وسيكولوجية تعلم، وسيكولوجية الطفل، دراسة محتوأ التدريس للرعاية، تدريس  أساسية،

ساعة معتمدة  28الممارسة، وموضوعات أخرأ ويبلغ مجموع الساعات للشهادة األولى 

 ساعة معتمدة.18والشهادة الثانية 

ة من وتنوم الجامعات دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة وهذا التدريب له أهمية كبير  

حيث مدته الطويلة، واألداء الجدأ، واختيار المتخصصين لإلسهام في التدريب ثم اعتبار 

 (.136م،ص1997نتيجة التدريب ذات أثر كبير على ترقيات المعلمين)بكر،

م تقدم ثالث وخمسون جامعة قومية وأربو وعشرون جامعة خاصة في 1992منذ عام   

جال التربية الخاصة وهذه المقررات معتمدة من اليابان مقررات إلعداد المعلمين في م

وزارة التربية وتنقسم المقررات إلى برامج الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير 

ومقررات تطرحها كليات وأقسام إعداد وتدريب المعلمين في مواد دراسية خاصة تتطلبها 

لوقت في مجال التربية التربية الخاصة، ومقررات تىهيلية إلعداد المعلمين للعمل بعض ا

الخاصة، ومو بداية العمل بالنوام الجديد لمن  شهادات ترخيص مزاولة مهنة التدريس 

أصب  إتمام برنامج درجة الماجستير شرطاً للحصول على الشهادة المتقدمة، ويتوقو إدخال 

ت ييرات أخرأ على هذا النوام لتطوير عملية التخصص وتحسين نوعية المعلمين في 

 (.220م،ص2007التربية الخاصة)العطار، مجال

 المعلمون فى التربية الخاصة في اليابان: 

م كما يلي: معلموا مدار  1989أصب  عدد معلمى التربية الخاصة ابتداء من عام   

، ومعلموا فصول 15281، العاملون في مدار  التربية الخاصة43300التربية الخاصة

معلمين لبعض الوقت)ميرالمتفرمين( في مدار   ، باإلضافة إلى23906التربية الخاصة

 (. 220م،ص2007التربية الخاصة)العطار،
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 نظام منح لهادات المعلمين: 

البد من حصول المعلم المسلول عن التربية الخاصة على شهادة في المدرسة االبتدائية   

العادية أو المدرسة اإلعدادية أو الثانوية أو رياض األطفال، ولكى يكون المعلم مؤهالً 

للتدريس من حيث المبدأ البد من حصوله على شهادة المعلمين لكل مدرسة، ويمكن للمعلم 

فى إحدأ فصول التربية الخاصة، إذا كان حامالً لشهادة المعلمين للمدار   القيام بالتدريس

االبتدائية أو اإلعدادية، إال أنه من األمور المرموب فيها بالتىكيد أن يكون حاصالً أيضاً 

م وضو أسس 1991م و1988على شهادة المعلمين في التربية الخاصة، وقد تم فيما بين 

وأصبحت الندوات العلمية لمعلمي التربية الخاصة منتومة  نوام التدريب األولى للمعلم

م ت يرت مستويات شهادة المعلمين من تصنيفين إلى 1990بدرجة أكبر، وفي السنة المالية

ثالثة هي: شهادة متقدمة، وشهادة المستوأ األول وشهادة المستوأ الثاني، وثمة ت يرات 

ً إدخالها فى شهادات المعلمي ن لمدار  التربية مماثلة يجرأ حاليا

 (.221م،ص2007الخاصة)العطار،

وتبو إصالح نوام من  تراخيص المهنة للمعلمين فى مجال التربية الخاصة بعض    

اإلجراءات االنتقالية وتوضيحها بشكل كامل مما ارتفو بمستوأ الطموحات حيال مستوأ 

  العليا للعمل على التطوير استعداداً الستقبال القرن الواحد والعشرين، فدعيت المدار

مراجعة بحوثها في التربية وتقييمها من جديد وذلك بدراسة التخصصات المختلفة 

للمدرسين العاملين بمجال الدراسات العليا وإصالح نوام البحوث والتدريس بالمؤسسات 

الجامعية، ويتركز االهتمام على الخطوات التى يجب على أساتذة الكليات إتباعها للوفاء 

 (. 221م،ص2007ات وحاجات الطالب في مجال التربية الخاصة)العطار،بمتطلب

 يدريي المعلمين أثناء العمل: 

 يمكن يقسيم المعلمين فى مجال التربية الخاصة إلى مجموعتين: 

معلمون يعلمون فى مجال التربية الخاصة بعد إتمامهم منهج إعداد المعلمين العادأ أوجً: 

 في التربية الخاصة.

 ً معلمون لصفوف عادية في مدار  عامة ابتدائية او إعدادية ثم وجدوا أنفسهم في : ثانيا

 مرحلة مسلولين عن التدريس في فصول دراسية او مدار  للتربية الخاصة. 

ويتعين على نوام التدريب في موقو العمل أن يىخذ في اعتباره، عدة أبعاد فيراعى نوع    

عاقة وسن المعلم وخلفيته التربوية. ويلزم االستمرار المدرسة ونمط التخصص تبعاً لنمط اإل

في بذل الجهود لتطوير نوعية المعلمين وقدراتهم واالرتفاع بمستوأ األداء طوال مزاولتهم 

مهنة التدريس، ولهذا السبب يتوافر للمعلمين جميو فرص الدراسة الممكنة أثناء مزاولتهم 

النحو األكمل، ولقد قام مجلس التعليم بتنويم عدة العمل بما يمكنهم من القيام بواجباتهم على 

ندوات علمية وحلقات توجيهية للمعلمين وإيفاد المعلمين فى بعثات داخلية بالكليات إلى 

 (. 221م،ص2007جانب خطوات أخرأ مدعمة لهذه الجهود)العطار،



 م 2021 يوليو ( 19العدد )   -اخلامس اجمللد                               اجمللة العربية للرتبية النوعية

 

 

155 

 نجا  المعلمين:

معلمين في مهمتهم ألن نجاح ال يجوز الحديث عن نجاح التعليم اليابانى دون ذكر نجاح ال   

التعليم الياباني هو في واقو األمر شركة بين عدد من األطراف يمثل المعلم فيها صاحب 

أسهم أكبر. ولعل أبرز ما في المعلمين اليابانيين الحس األخالقى بالواجب الذي يمثل 

المخلص الركيزة األساسية في عمل يحتاج إلى التكريس. فالمعلمون مدفوعون إلى العمل 

بوحى من ضمائرهم. وهذه الضمائر تجد الوروف الموضوعية المناسبة التي تحافظ على 

يقوتها. ففي داخل النوام المدرسى وفي المجتمو الخارجى عدد من العوامل التي تحرا 

المعلمين ليبذلوا أقصى الجهد. فهم يشعرون بىهميتهم ومشاركتهم في صنو القرار ال بكونهم 

تربين عن عملهم ال يبالون بما حدث فيه، ألن القرارات تملي عليهم من مجرد موظفين م 

أعلى فيفعلون ما يؤمرون أو يهملون عن عمد. وأول العوامل التي تشعر المعلمين بكيانهم 

هو "إتحادهم" فهو قوة تساندهم وتشعرهم باألمن والثقة مما يمكنهم من إدارة مدارسهم دون 

كنهم تجاهل التعليمات الرسمية من قبل الوزارة إن لم ض ط من جانب الوزارة، حيث يم

يقتنعوا بها أو وجدها مير مالئمة للوروف فحين أرادت الوزارة على سبيل المثال تنفيذ 

قانون يحتم على النوار أن يقوموا بكتابة تقارير لتقويم كل معلم يعمل معهم، رفض 

ألن مثل هذا اإلجراء من شانه المعلمون وحرضوا النوار على الرفض أيضاً من جانبهم، 

أن يوجد الفرقة بين أعضاء الهيلة التعليمية في المدرسة، وهم كذلك يشكلون قوة تستطيو 

بمساندة "اإلتحاد" أن تقف ضد أولياء األمور ذوي السطوة، بل ويمكنهم معاً الوقوف ضد 

 (. 81م،ص1990"إتحاد المعلمين" ذاته)أحمد،

تجاه الحكومة أن شعر قراراتها خاطلة. فقد رفض اإلتحاد ما  ويقوم االتحاد بدوره كذلك   

أرادته الحكومة من إيجاد مسار تعليمى خاص بالمتفوقين وحدهم ألن فى هذا تخريباً 

ً لبقية  للتجانس بين التالميذ في الفصل، وقضاء على الشعور بالجماعية بين األفراد، ودفعا

شات واسعة ال عن مكابرة، وتلك المناقشات التالميذ بالتخلف. وكان الرفض نتيجة لمناق

جعلت المعلمين يتبنون القضية فيجتهدون أكثر من ذي قبل في إظهار اهتمامهم الفعال 

بمشتراا كل التالميذ في العمليات التعليمية المختلفة حتى تنموا لديهم االتجاهات اإليجابية 

ً مو األحز اب التقدمية السياسات التعليمية نحو المدرسة. وواجه "إتحاد المعلمين" متحالفا

التقليدية التى تريدها الصفوة الحاكمة مؤكداً قدرة النوام التعليمي على تنمية الثراء الفكري 

والقدرة على النقد والقيم التقليدية للصداقة والتعاون واإلخالص والنوام واألهداف التربوية 

ياسات التعليمية التقليدية من اجل اإلنسانية المشابهة لدأ التالميذ التي تضحي بها الس

معارا فكرية حول األهداف لم تكن ثرثرة ومضيعة للوقت، وإنما األهداف العملية. وحدثت 

وكانت نتيجتها زيادة إهتمام النا  بقضايا التعليم  إهتمت بها أجهزة اإلعالم والرأي العام،

 واعتبارها جزءاً من قضايا الحياة العامة. 
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اإلتحاد فى دعم مكانة المعلم عوامل أخرأ مبثوثة في النوام المدرسي. ويضاف إلى دور   

فالمعلمون يعملون بمعتبارهم الهيلة األساسية لصنو القرار في المدرسة رمم المركزية 

الشديدة في اإلشراف. فهم يجتمعون كل ربيو ليقرروا األمراض التربوية المحددة 

لتحقيت تلك األمراض، ويستمر المعلمون للمدرسة، ولتخطيط جدول األحداث المدرسية 

المسلولون عن الصفوف والتخصصات المختلفة عن طريت إجتماعات أسبوعية في 

الصباح الباكر، وفي نشاطات النادي المدرسي، وفي اإلحتفال بالمناسبات واألعياد واأليام 

قدرة الرياضية. كما يعقدون سمنارات عامة للبحث كل ثالثة أشهر يناقشون فيها عن 

نوريات التعلم وطرق حل المشكالت التعليمية مسترشدين بآراء أعالم التربية مثل جون 

 (. 82م،ص1990ديوي وبياجيه وبلوم)أحمد،

أما خارج المدرسة، فمن للمعلين مكانة تليت بهم كوكالء عن األمة في تربية أطفالها،  

آخر في يقوة الحس الخلقي  فعيون اآلباء التي تنور باحترام إلى المعلمين تعتبر عامالً 

لديهم. يمكن للمعلم في اليابان أن يقوم بزيارة بيت كل تلميذ ليقابل ولي أمره مره على األقل 

كل عام. ومثل تلك الزيارة تساعد المعلم على معرفة الوروف األسرية لتالميذه مما يساعده 

ميذ الذين ال يتمتعون على تكييف معاملته على أسا  معلوماته وبصفة خاصة بالنسبة للتال

ً مرة كل شهر ليالحووا أبناءهم في  بوروف أسرية مناسبة. وتتم دعوة اآلباء رسميا

الفصول، ثم يقوم المعلمون بمناقشتهم فيما يخص أبناءهم في المدرسة. ولدأ أولياء األمور 

 أرقام "تليفونات" المعلمين، وهم يشجعونهم على االتصال إن كانت هناا مشكلة تستدعي

 (.83م،ص1990ذلك)أحمد،

واقتداء بالخبرة اليابانية، من األفضل لمجتمعنا أن يوجه كل اهتمامه إلى التنمية البشرية،   

ألن التركيز على جميو مؤشراتها يعد بمثابة عنصر التىمين الحيوأ الستقرار المجتمو، 

عنصر  واألهم من ذلك تحويل البشر إلى عنصر حقيقى من عناصر ثروة المجتمو، وهو

 تتزايد أهميته وخطورته مو الت ييرات والتطورات التى نعيشها في العصر الحالي. 

 المعلمون في ألمانيا: 

لكل نوع من أنواع المدار  في ألمانيا معلمنون مؤهلنون تنىهيالً خاصناً ومختلفناً. وينب ني    

على جميو المدرسين أن يكونوا منن حملنة الشنهادات الجامعينة، لكنن المنواد التني يدرسنونها 

فى الجامعة تختلف من مدر  إلى آخر. فمن يريد أن يصب  معلماً في المدرسة االبتدائية أو 

ينندر  فنني الجامعننة، سننبعة فصننول دراسننية)ثالث سنننوات ونصننف(. أمننا مدرسننو الرئيسننية 

المدار  المتوسطة، ومندار  األمنراض الخاصنة، والمندار  الثانوينة العامنة، والمندار  

المهنية، فيجب أن يدرسوا في الجامعة مدة أطول )ثمانية أو تسعة فصول دراسنية( ويخضنو 

خناص بعند إنهناء دراسنتهم، ثنم تنىتي بعند ذلنك جميو المرشحين للعمل في التندريس الختبنار 

مرحلننة التنندريب التربننوي العملنني فنني المنندار  وفنني دورات تربويننة خاصننة يليهننا إجننراء 
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اختبننار الدولننة الثنناني. ومننن يعننين بعنند ذلننك معلمنناً فنني إحنندأ المنندار  يصننب  موظفنناً لنندأ 

 (.  44،43م،ص ص2001الوالية التي يعمل فيها)مجلة المعرفة،

 مين في ألمانيا:يدريي المعل

 هناك نوعان لتدريي المعلم:

أن بعض المدارس اآلن يدرب المعلمين على المراحل المدرساية المحاددة بادجً مان  األول :

 أنواع المدارس    

 المختلفة.        

 (Brian Holmes,1983, 254فمنه يوجد اتجاه قوأ وفعال ملحت بالجامعات)والثاني: 

إن يدريي جميع المعلمين فيما عدا معلمى الحلانة يحتل مكاناً في الجامعات والمعاهد 

 األخر  والخاصة بالتعليم العالي.

ولعل فترة التدريب تتنوع منا بنين ثالثنة إلنى خمسنة أعنوام طبقناً لشنكل المدرسنة النذي منن   

ن التندريب فنى الجامعنة أجله يتم تدريب الطالب، وبالنسبة لجميو أنواع المدرسين فمنهم يتلقو

 أو المعهد والذي تؤدي بهم إلى أول اختبار.

ولعل مقدمة التدريب العملي والحالة الثانية من تدريب المعلنم عنادة منا تسنت رق عامنان ثنم   

 تؤدي بهم إلى االختبار الثاني.

ينة ( والمرحلنة الثانوGrundschuleأما المعلمون النذين ينتمنون إلنى المدرسنة االبتدائينة )  

( فيلقننون قنندر محنندد مننن الممارسننة التعليميننة كجننزء مننن تنندريب Haotschulm) األولننى

جامعتهم أو معهندهم وبالتنالي يبندأون عملهنم فني المدرسنة علنى الفنور بعند اجتيناز االختبنار 

األول ومننن ثننم فننمنهم يسننتمرون فنني تلقنني الكورسننات حتننى يجتننازون االختبننار الثنناني، أمننا 

جمننازيوم والمندار  المهنينة ينتم بالفعنل فني الجامعنات الفنينة حينث بالنسبة إلعداد معلمى ال

 يجب على المعلمين الطموحين الدراسة لمدة ال تقل عن أربعة سنوات. 

ويجب عليهم تقديم كورسان أساسيان وبعض الكورسات اإلضافية في الفلسفة وعلنم الننفس   

يتم تىديتنه فني معاهند خاصنة. التعليمي، أما توجيه التدريس اإلعدادي فيست رق نصف عام و

 Walter H.W)وخالل خدمته اإلعدادية ويمن  الدار  مكافىة تعادل ثلنث راتبنه األساسني

Schultze, 1971, P. 126) 

 إعداد معلمة رياض األطفال في ألمانيا:

يتم إعداد معلمة رياض األطفال في المدار  الببداجوجية حيث تعد هذه المدار     

ال حيث مدة الدراسة في هذه المدار  سنتان وتقبل الطالبات بها بعد معلمات رياض األطف

االنتهاء من مرحلة التعليم األساسي اإلجباري وتختار لها الطالبات عادة من بين من لهن 

استعداد للعمل مو األطفال ونشاطهن في منومات الشباب، وممن لديهن بعض المواهب 

 األلعاب الرياضية. الموسيقية وال ناء أو االمتياز فى بعض 
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وتشمل خطة الدراسة المواد التالية: الماركسية اللينينية والبيداجوجيا، وعلم النفس    

والصحة المدرسية، والل ة األلمانية وآدابها وطرق تدريسها، والتربية الرياضية 

وطرق تدريس المواد المختلفة من علوم طبيعية واجتماعية والموسيقى، والتربية الفنية، 

والوسائل التعليمية. هذا إلى جانب التدريب  رياضيات وموسيقى وتربية رياضية وفنية،و

 ساعات أسبوعياً. 6على التدريس لمدة 

ويمكن لخريجات هذه المدار  متابعة دراستهن حتى مستوأ التعليم العالى من أجل ش ل  

 (.238،239م،ص ص 1986وظائف أعلى أو قيادية فى المرحلة)سليمان،

إن النوام التربوي األلماني يتي  الفرصة لوهور مواهب الطالب وقدراتهم وتنميها، مو    

تحقيت المساواة التي تعني أن يتعلم جميو الطالب كل بحسب قدراته بدالً من إلزامهم بتعلم 

 مقرر واحد جامد قد يقتل قدراتهم مواهبهم.

لموهوبين يجاه يعليم األطفال ويمكن يوضيح مسسوليات ومهام وأدوار معلم األطفال ا  

 (:51،50م، ص ص2018الموهوبين فيما يلي)الجاسم والنبهان،

 إعداد وتنويم األنشطة اإلثرائية لألطفال الموهوبين. -

 دمج الخبرات التعليمية ومهارات التفكير في المنهاج العادي. -

 الموهوب.تشجيو المواقف اإلبداعية والقيادية واإلنتاج اإلبداعي لدأ الطفل  -

 جمو الخبرات التعليمية حول الممارسات الموجهة نحو األطفال الموهوبين. -

 تشجيو األطفال على العمل حسب مستوأ قدراتهم. -

 تقديم اإلرشاد والتوجيه في النواحي الدراسية واالنفعالية واالجتماعية. -

 تخطيط درو   تتحدأ قدرات األطفال. -

 وبين.تطوير طرق وأساليب مبدعة لتعليم الموه -

 إدماج مهارات التفكير واإلبداع. -

 تجميو المواد والموارد ودعوة المختصين في مجاالت االهتمام. -

 توعية األطفال وأولياء األمور حول الفرص والتحديات المرتبطة بالموهبة.  -

في ضوء كل ذلك، يستوجب تعيين معلمين يتميزون بخصائص تؤهلهم للتعامل مو األطفال 

عالية، ويقومون على تنفيذ البرامج واإلشراف عليها وتقييمها كما ينب ي، الموهوبين بدقة وف

 كل ذلك يتطلب أن يتمتو المعلمون بمستوأ عال  من التدريب والتىهيل المناسب والفاعل.

أن معلم األطفال الموهوبين يحتاج إلى إعداد وتىهيل وتدريب على برامج تختلف عن 

العاديين  وذلك لما لطبيعة خصائص الفلة المستهدفة برامج وإعداد وتىهيل معلم األطفال 

التي يعلمها، والتي تختلف عن خصائص فلة األطفال العاديين، بهدف أن تكون نتائج عملية 

 التعليم مفيدة ومثمرة لألطفال الموهوبين، وأولياء أمورهم، وألفراد المجتمو بشكل عام.

  2030 رؤيةل الموهوبين في ضوء الخطوة الخامسة: تصور مقترح إلعداد معلم األطفا

 العربية السعودية في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة. بالمملكة
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 أوالً: نتائج الدراسة:

وبعنض الندول   السنعودية العربية المملكةمن خالل تناولنا لنوم إعداد معلم الموهوبين في    

المتقدمة يمكن أن نصل إلى مجموعة من النتائج والمتعلقنة بمعنداد معلنم األطفنال الموهنوبين 

بالمملكة العربية السعودية العربية حتى نصل فني ضنوء هنذه النتنائج  2030 رؤيةفي ضوء 

إلننى تصننور مقتننرح لمننا يجننب أن يكننون عليننه إعننداد معلننم األطفننال الموهننوبين فنني المملكننة 

 السعودية، ويمكن إيجاز أهم نتائج الدراسة فيما يلي:العربية 

االسننتثمار فنني التعلننيم والتنندريب وتزوينند المتعلمننين بالمهننارات  2030تضننمنت رؤيننة -

والمعنارف الالزمنة لوظنائف المسنتقبل، وأن يحصنل كننل طفنل سنعودي علنى فنرص التعلننيم 

 لمعلمين.الجيد مو التركيز على مراحل التعليم المبكر، وعلى تىهيل وتدريب ا

المعلم هو المفتناح الرئيسني لنجناح العملينة التربوينة والتعليمينة التعلمينة فني أي برننامج  -

 تربوي سواء لألطفال العاديين أم المعوقين أو الموهوبين.

يعنند المعلننم أداة النوننام التعليمنني التنني يمكننن أن تحنندد مصننير كننل مننا يبننذل مننن مجهننود  -

 وإبداعهم.الكتشاف وتنمية مواهب الطلبة 

إن إعداد وتىهيل وتدريب معلم األطفنال الموهنوبين يتطلنب تنوفر عندة شنروط البند منن  -

 توفرها لدأ الطالب المعلم.

يبدأ كل إصالح تربوي بالمعلم لذلك فمنه البد أن تنتمي برامج إعداد المعلمنين وتندريبهم  -

نند التالمينذ كمنا تحتنرم لدأ المعلمين إلى اتجاهات إيجابية تتسم بالتشجيو على االسنتقاللية ع

 شخصية التلميذ وتعزز الثقة في نفسه.

الموهوبين ثروة منية في مجناالت تطنور األمنة وتقندمها لنذا البند منن إحناطتهم بالعناينة  -

 والرعاية الالزمين ووضعهم في البيلة المالئمة إلبراز مواهبهم وطاقاتهم الكامنة.

ت الخاصننة بشننكل متميننز، مثننل الموهننوبين هننم األشننخاص الننذين يملكننون بعننض القنندرا -

 الرسم، الموسيقى، الشعر، الكتابات اإلبداعية، الرياضة.

عنيننت النندول المتقدمننة باالهتمننام والتعننرف علننى الموهننوبين منننذ الطفولننة واسننتخدمت  -

العديد منن المقناييس واالختبنارات والوسنائل العلمينة للكشنف عنن االسنتعدادات واالمكانينات 

 طفال منذ وقت مبكر أي في مرحلة ما قبل المدرسة.والقدرات والمواهب لدأ األ

يننتم التعننرف علننى األطفننال الموهننوبين مننن قبننل المعلمننين أو اآلبنناء أو حتننى األطفننال  -

 أنفسهم.

إثراء المناهج الدراسنية بمنواد إضنافية إلشنباع حاجنات األطفنال الموهنوبين والمتفنوقين  -

 والتركيز على الطفل في عملية التعليم.

تقدمة نوام تعليم الموهنوبين ال مركنزي وينتم تنويمنه بشنكل مسنتقل، ومنن في الدول الم -

الممارسات لديهم، التسريو، الدخول المبكر للمدرسة، واإلثراءحيث ينتم تعلنيمهم فني فصنول 
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منفصله، الترشي  عن طريت المعلمين أو ذاتني، وضنروري لنديهم أن ينتم فحنص الموهنوب 

 من طبيب نفساني.

ة نجند أن معونم المعلمنين يوافقنون علنى تخصنيص وقنت محندد في البيلات مينر العربين -

 خالل األسبوع للمتفوقين حيث يدرسون خالله البرامج اإلضافية المخصصة لهم.

ال تقتصر أهمية معلم الموهوبين عند حندود المننهج المدرسني بنل تمتند إلنى أفنراد أسنرة  -

لمتاحنة السنت الل مينول الطفل الموهوب والتعاون مو المجتمو المحلي وتسنخير اإلمكاننات ا

 الموهوبين واالستفادة منها ألبعد الحدود.

إن وجود معلنم الموهنوبين يجعنل منن تلبينة حاجنات المواهنب المتعنددة والمتنوعنة أمنراً  -

ميسوراً، حيث يعمل على تتبو مواهب األطفال المتعددة وتقديم فرص تربوية لتنميتها بشنكل 

 فردي أو جماعي.

متخصصة إلعداد معلم األطفال الموهوبين، لصنقل وتجديند منا ال توجد دورات تدريبية  -

 اكتسابه من معلومات ومهارات وقدرات واتجاهات أثناء الدراسة.

ال توجد رؤية مستقبلية إلعداد معلم الموهوبين في المملكة العربينة السنعودية تستشنرف  -

 المستقبل وتتوافت مو مت يرات العصر.

 ثانياً: التصور المقتر :

ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج قام الباحث بوضو تصور مقتنرح لمنا يجنب في ضوء 

أن يكون عليه إعداد معلنم األطفنال الموهنوبين فني المملكنة العربينة السنعودية، حينث ينطلنت 

هذا التصور من خالل تحليل ومناقشة إعداد معلم الموهوبين في المملكنة العربينة السنعودية، 

وتجنارب بعنض الندول المتقدمنة كالوالينات المتحندة األمريكينة يستمد عناصنره منن خبنرات 

 وإنجلترا واليابان وألمانيا.

 أهـداف التصـور المقتـر :

 يهدف التصور المقتر  لنظام إعداد معلم األطفال الموهوبين إلى يحقيق ما يلي:     

 إعداد معلم األطفال الموهوبين ثقافياً، ومهنياً، وتخصصياً. -1

مساعدة معلمي األطفال الموهنوبين للقينام بمسنؤلياتهم وبنىدوارهم الوظيفينة تجناه تربينة  -2

 الطلبة الموهوبين والمتفوقين.

عننرض أهننم المتطلبننات الالزمننة لتحقيننت التصننور المقتننرح لنوننام إعننداد معلننم األطفننال  -3

الموهنوبين الموهوبين لمواجهة التحديات اآلنية والمستقبلية التي تعنوق إعنداد معلنم األطفنال 

 بالمملكة العربية السعودية. 2030في ضوء رؤية

عننرض أهننم المبننادئ التنني يقننوم عليهننا التصننور المقتننرح لنوننام إعننداد معلننم األطفننال  -4

 الموهوبين.

تقننديم تصنننور إلعنننداد معلنننم األطفنننال الموهننوبين فننني المسنننتقبل فننني المملكنننة العربينننة  -5

 دة في إعداد المعلم.السعوديةالعربية، يمكن أن يعمل كمنوومة تربوية جدي
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 متطلبات التصور المقتر  لنظام إعداد معلم األطفال الموهوبين:

من أهم المتطلبات الالزمة لتحقيت التصور المقتنرح لنونام إعنداد معلنم األطفنال الموهنوبين  

 في المملكة العربية السعودية: 

تىهيننل الطفننل أن تكنون المهننارات الدافعينة لنندأ معلمنني األطفنال الموهننوبين، فعالننة فني  -1

الموهوب وجعله قادراً على التطور النمو االجتماعى، واألكناديمى، بمنا يتناسنب منو مرحلنة 

 العمر التي يمر بها الطفل الموهوب.

أن يكننون التقننويم الننذاتى للمعلمننين وكننذا عمليننات القيننا  والتقننويم علننى مسننتوأ علمنني  -2

خصنص واعتبنارات الخبنرة ومهني متخصص، بعيداً عن بعض أساليب الفهم العام مينر المت

 الشخصية فقط.

أن تتوافر برامج متكاملة في إعداد معلم األطفال الموهوبين تتصف بالشمول والتنوازن  -3

 في عالقاتها بحاجات ومطالب نمو الطلبة.

أن يسعى معلمي ومعلمات األطفال الموهنوبين نحنو التثقينف والتعلنيم النذاتي فني مجنال  -4

نشننطة الرسننمية والشننعبية مننن ننندوات، محاضننرات، رعايننة األطفننال الموهننوبين عبننر األ

مكتبات، إذاعة، تليفزيون..الي، وصوالً إلى تكنوين النوعي التربنوي المسناند لرعاينة وتنمينة 

 األطفال الموهوبين.

 مبـادئ التصـور المقـتر :

يعتمد التصور المقترح لنوام إعداد معلم األطفنال الموهنوبين فني المملكنة العربينة السنعودية 

 عدد من المبادئ األساسية أهمها ما يلي: على

 مبـدأ التعـميم التدريـجي:  -1

يشير هذا المبدأ إلى أن نوام إعنداد معلنم األطفنال الموهنوبين فني المملكنة العربينة السنعودية 

سيكون متاح تدريجياً، وهذه اإلتاحة تعنى انتشار برامج إعداد معلنم األطفنال الموهنوبين فني 

دية في إطار متنوازأ لمؤسسنات إعنداد معلنم األطفنال الموهنوبين فني المملكة العربية السعو

 المملكة العربية السعودية.

 مبـدأ اجمتـداد الوظيـفي:-2
يشننير هننذا المبنندأ إلننى توسننيو نطنناق وظننائف مؤسسننات إعننداد معلننم األطفننال الموهننوبين فنني 

حينث يشنير هنذا المملكة العربية السعودية وامتنداد أهندافها لتشنمل وظنائف وأهنداف جديندة، 

المبنندأ إلننى ضننرورة تحويننل وجهننة مؤسسننات إعننداد معلننم األطفننال الموهننوبين فنني المملكننة 

العربية السعودية إلى أوضناع تجديدينة يمكنهنا منن تفعينل إمكاناتهنا المتنوافرة وإعنادة تنونيم 

مصننادرها الحاليننة بطريقننة جدينندة، كننذلك امتننداد وظننائف مؤسسننات إعننداد معلننم األطفننال 

في المملكة العربية السعودية لتخدم الطفل واألسنرة والمجتمنو وهنذا يعنني اتسناع الموهوبين 

 نطاق عملها.
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 مبـدأ اجعتمـاد المتبـادل:-3

ويشير هذا المبدأ إلى عمنل  مؤسسنات إعنداد معلنم األطفنال الموهنوبين فني المملكنة العربينة 

داد معلنم األطفنال السعودية كمنوومة فرعية ضنمن اإلطنار المجتمعنى العنام، فمؤسسنات إعن

الموهوبين في المملكنة العربينة السنعودية تعتمند علنى سياسنة تربوينة مسنتقرة وتموينل كنافل 

 يتناسب مو أهميتها وضرورتها للمجتمو، فهي تساعد في تكوين أسا  التنمية البشرية.

 مبـدأ الكـلية:-4

ملكننة العربيننة يشننير هننذا المبنندأ إلننى أن مؤسسننات إعننداد معلننم األطفننال الموهننوبين فنني الم

السننعودية تعمننل كمنوومننة كليننة ضننمن إطارهننا التربننوي الخنناص مننن خننالل مبنندأ الكليننة 

 والشمول.

 مبـدأ يكافـس الفـرص:-5

إن توفير بيلة تربوينة إلعنداد معلنم األطفنال الموهنوبين فني المملكنة العربينة السنعودية يتفنت 

ء كنل شنخص منن الفنرص بمنا تماماً مو مبدأ تكافؤ الفرص التربوية، النذي يقنوم علنى إعطنا

 يتناسب مو قدراته واستعداداته حتى يحقت أقصى طاقة ممكنة له.

 مبـدأ اادارة بـرو  الفريـق:-6

يشير مبدأ اإلدارة بروح الفرينت فني مؤسسنات إعنداد معلنم األطفنال الموهنوبين فني المملكنة 

هذه المؤسسات، بداينة منن العربية السعودية إلى إنسانية العملية التعليمية واإلدارية في نوام 

تحديد األهنداف والسياسنات، جنودة التنونيم وتقسنيم العمنل، تخطنيط ووضنو البنرامج، تنونيم 

العالقات الوظيفية، تحقيت الرقابنة، تحديند المسنلوليات والسنلطات، تحديند طنرق وإجنراءات 

 العمل، وتوفير اإلمكانات المادية والبشرية والفنية. 

بالمملكاة العربياة 2030لم األطفال الموهوبين فاي ضاوء رؤياةالتصور المقتر  اعداد مع

 السعودية في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة:

إن النقطنة الرئيسنية للتصنور المقتنرح لنونام إعنداد معلنم األطفنال الموهنوبين فني المملكننة    

العربية السنعودية هني تطنوير إعنداد المعلمنين فني مجنال التربينة الخاصنة، والعناينة بوضنو 

نوام فعال لقبول الطالب في كليات ومؤسسات إعداد المعلمين، بحيث يختنار لهنا منن تؤهلنه 

راته، ومن لديه القدرة على التعبير عن نفسه بثقة ووضوح، ومنن تتنوفر لدينه استعداداته وقد

 القدرة على العطاء والعمل بكفاءة.

 وهناك بعض المتطلبات التربوية اعداد معلم األطفال الموهوبين يتمثل فيما يلي:  

تقديم مناهج تتسم بالتكامل في المعلومات حينث تحقنت ضنمان نجناح المعلنم فني تطبيقهنا  -

 تحقيت األهداف المنشودة.و

إعننداد معلننم األطفننال الموهننوبين إعننداداً نورينناً وعملينناً مننو ضننرورة توظيننف اسننتخدام  -

 األجهزة والوسائل التعليمية لرفو مستوأ أدائهم وكفاءتهم.
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إعداد معلم يكون قادراً على فهنم طبيعنة المجتمنو والبيلنة منن أجنل تنمينة المجتمنو، وأن  -

 مشاركة الفعالة في األنشطة االجتماعية.يكون لديه القدرة على ال

إعداد معلم قائد بحيث تتوفر لدينه الشخصنية القيادينة القنادرة علنى التنىثير علنى األطفنال  -

الموهوبين من أجل بناء شخصياتهم بشكل سليم ومتكامل في جمينو جواننب شخصنية الطفنل 

 جسمياً ونفسياً وعقلياً واجتماعياً.

نناء االتجاهنات اإليجابينة لندأ األطفنال الموهنوبين منن أجنل القدرة على التعلم الذاتي وب -

 اكتساب القدرة على التعلم الذاتي لهؤالء األطفال.

 ويدور التصور المقتر  اعداد معلم الموهوبين في التالي: 

 بالنسبة للشروط الشخصية:  -أ

 القدوة الحسنة. -

 حسن الموهر. -

 الثقة بالنفس. -

 االتزان االنفعالي. -

 بالنسبة لسياسة القبول واجختيار:  -ب

 اجتياز الطالب المعلم لالختبارات الشفوية والتحريرية . -

 رمبة الطالب المعلم في مهنة التدريس لألطفال الموهوبين. -

 بالنسبة لبرامج ااعداد األكاديمي والتربوت:  -ج

ف إعننداد معلننم األطفننال تهنندف هننذه البننرامج إلننى إعننداد المعلننم ثقافينناً وتربوينناً حيننث يهنند   

 الموهوبين إلى ما يلي:

تنميننة منندركات المعلننم حننول مهنننة التربيننة فنني تنميننة المجتمننو، وأهميننه دوره فنني النوننام  -

 االجتماعي وتطويره.

إكسنناب المعلننم االتجاهننات العلميننة واالجتماعيننة، وتنميننة مهننارات اإلطننالع علننى التطننور  -

مجناالت التخصنص المختلفنة لتربينة وتعلنيم األطفنال الفكري للمقررات العلمية والمهنية في 

 الموهوبين.

تنميننة مهننارات الننتعلم الننذاتي، والقنندرة علننى مواكبننة التطننورات والتنندريب علننى األسننلوب  -

 العلمي في التفكير، وفي كيفيه اكتشاف ورعاية األطفال الموهوبين.

وهبننة وخصننائص األطفننال االهتمننام بالعمننل فنني مجننال الموهبننة، وكننذلك اإللمننام التننام بالم -

 الموهوبين.

 القدرة على ربط المؤسسة التعليمية باألسرة من أجل اكتشاف ورعاية الطفل الموهوب. -

أن يكون المعلم الذي يعمل مو المتفوقين من خريجي الجامعة ويفضل أن يكون لديه إعنداد  -

 أكاديمي وتربوي عال كالماجستير.

 سية من الناحية األكاديمية.أن يكون متفوقاً في المادة الدرا -
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أن يجيد طرائت التدريس التي تالئم الموهوبين والمتفوقين عقلياً ويفضل أن يقوم بزينارات  -

 للخارج لمدار  المتفوقين.

 أن يكون على دراية بىساليب قيادة المتفوقين في المناشط المختلفة كالهوايات والبحوث. -

 ه من المعلمين.أن يكون له نشاطات متميزة بين أقران -

تننوفير اإلمكانننات مننن أجهننزة ووسننائل تكنولوجيننة حديثننة بعنندد كننافي بحيننث يمكننن إجننراء  -

 التدريب بكفاءة عالية.

 تدريب الطالب المعلم على مهارات البحث العلمي. -

تدريب عملني فني مجنال تعلنيم الموهنوبين تحنت إشنراف أسنتاذ جنامعي مخنتص، علنى أن  -

 ذي يتوقو أن يقوم به المعلم.يكون منسجماً مو الدور ال

من الالزم أن تتضمن برامج إعداد معلم األطفال الموهوبين عدداً منن المقنررات الدراسنية  -

والتي من أهمها: سيكولوجية الموهبة والتفوق، تربية ورعاية الموهوبين، التوجيه واإلرشاد 

 الطالبي، استراتيجيات تعليم الموهوبين.

 دراسة مقرر واحد على األقل في أساليب البحث.  -

 بالنسبة لإلعداد التخصصي: -د   
 وينقسم إلى نوعان من التخصص وهما:     

 يخصص علمي: -1

حيننث يهنندف هننذا التخصننص إلننى إكسنناب المعلننم محتننوأ المقننررات العلميننة التنني سننوف     

يتخصننص فنني تدريسننها وهنني: الل ننة العربيننة، الل ننة اإلنجليزيننة، الدراسننات االجتماعيننة، 

الرياضيات، العلوم، التربية اإلسالمية. وذلك وفقاً الختيارات الطالنب المعلنم فني التخصنص 

وضنرورة التكامنل بنين وزارة التعلنيم وكلينات التربينة منن أجنل  العلمي مو مراعناة التنسنيت

 مراعاة المحتوأ العلمي ومستواه وعمقه بما يتناسب مو خصائص األطفال الموهوبين.

 يخصص في مجال الموهبة والتفوق: -2

حيث يتخصص الطالب المعلنم فني تندريس فلنة األطفنال الموهنوبين والمتفنوقين ولنيس فني   

 بصفة عامة. مجال التربية الخاصة

 بالنسبة لنظام ااعداد: -هـ         

 يمكن إعداد معلم الموهوبين من خالل استخدام أحد األسلوبين التاليين أو كالهما معاً:

 األسلوب األول: ااعداد التكاملي:

 ويكون لمدة أربو سنوات للحاصلين على الثانوية العامة.

 األسلوب الثاني: ااعداد التتابعي:

دة عام للحاصلين على درجة البكالوريو  منن خنالل الحصنول علنى دبلنوم مهننى ويكون لم

 في التربية الخاصة فلة الموهوبين.
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على أن يتم إجراء اختبار قبول للكشف عن مينولهم واتجاهناتهم نحنو العمنل فني مجنال تعلنيم 

 فلة األطفال الموهوبين.

 بالنسبة لبرامج التأهيل: -و

 ستحدثة في مجال إعداد وتدريب معلم الموهوبين.استخدام كافة الوسائل الم -

عقننند دورات تدريبينننة للمشنننرفين علنننى تننندريب معلنننم الموهنننوبين بتنننوعيتهم علنننى عملينننة  -

 اإلشراف. 

 متابعة المعلمين وبرامج تدريبهم أساتذة كليات التربية. -

طفاال ويمكننا يمييز أهم الجواني التاي يجاي أن يتلامنها برناامج يأهيال ويادريي معلام األ 

 الموهوبين كما يلي:

 مفهوم الموهبة وتصنيفاتها وأشكالها المختلفة. -

 معرفة خصائص األطفال الموهوبين. -

 معرفة االختالف بين األطفال العاديين والموهوبين. -

 معرفة طرق وأساليب اكتشاف األطفال الموهوبين. -

 ألطفال الموهوبين.توظيف التقنيات واالستراتيجيات التي ينب ي االلتزام بها في تعليم ا -

 ثالثاً: التوصيـات والمقتـرحـات:
يجب أن يتم الكشف المبكر عن الطفل الموهوب والمتفنوق فني مرحلنة ماقبنل المدرسنة  -1

 حتى يمكن متابعته في المراحل التالية.

ضنننرورة تنننوفير بنننرامج خاصنننة لألطفنننال الموهنننوبين تتحننندأ قننندراتهم وتسنننتجيب  -2

 العادية.الحتياجاتهم في الصفوف الدراسية 

حتميننة إصنندار قننوانين وتشننريعات تكفننل حقننوق الموهننوب، وتنننوم خنندمات الرعايننة  -3

 المطلوب توفيرها له.

أن يكون هناا كلية خاصة تحت مسمى "كلية التربية الخاصة" تختص بمعنداد معلمني  -4

 التربية الخاصة من المعاقين والموهوبين.

ربينة كمعلنم فصنل أو معلنم منادة العمل على إعداد معلنم األطفنال الموهنوبين بكلينات الت -5

ومتخصص تربية خاصة، والعمل على إعداد مساعد المعلم حيث أننه يقنوم بندور هنام داخنل 

 الصف وخارجه وفي أماكن األنشطة المتعددة.

إعداد معلم األطفال الموهوبين في إطنار اإلعنداد العنام لنه منو تنونيم بنرامج خاصنة لنه  -6

 الفلة. توفر له الخبرة الالزمة للعمل مو هذه

إعننداد منوومننة متكاملننة ومتطنننورة لسياسننة القبننول بكلينننات التربيننة تتضننمن الكفننناءة  -7

العلميننة، واجتينناز االختبننارات المقننننة الشننفهية والتحريريننة، وفقنناً للمعننايير والمواصنننفات 

 الدولية.
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طرح دبلومات أكاديمية من قبل الجامعنات كتعلنيم مسنتمر للنرامبين فني العمنل بمجنال  -8

 الموهبة.

ويم البنننرامج الجامعينننة التننني تهنننتم بتىهينننل المعلمنننين النننذين يتعننناملون منننو الطلبنننة تقننن -9

 الموهوبين.

 تشجيو معلمي األطفال الموهوبين على االلتحاق بالدراسات العليا في نفس التخصص. -10

إعداد دورات تدريبية للمعلمنين يتنولى مسنلوليتها متخصصنين فني مجنال تربينة الطفنل  -11

 الموهوب.

سنننات التكميلينننة والتىهيلينننة السنننتكمال إعنننداد معلمننني األطفنننال وضنننو بنننرامج بالدرا -12

 الموهوبين.

أشنرطة( إلطنالع المعلمنين علنى كنل منا هنو  –توفير المواد التربوية الالزمة )كتيبنات  -13

 جديد في ميدان الموهبة والتفوق واإلبداع.

 العمل على إشراا المراكز البحثية في مجال إعداد معلمي األطفال الموهوبين. -14

مقررات خاصة بالموهبة واإلبداع في السننة النهائينة لطنالب كلينة التربينة حتنى وضو  -15

 يكون لديهم خبرة عن الموهوبين والمبدعين.

التعنرف علننى منندأ اسننتعداد ورمبنة المعلمننين الننذين لننديهم قابلينة للتعامننل مننو األطفننال  -16

 الموهوبين.

الموهننوبين فنني التعننرف علننى المعننارف والمهننارات الالزمننة لتنندريب معلمنني األطفننال  -17

 المدار .

 االهتمام بتطوير برامج البعثات الداخلية وطريقة اختيار المعلم المرش  لها. -18

إرشنناد  -العمننل علننى أن تضننم كليننات التربيننة مراكننز ذات طننابو خنناص )إرشنناد نفسنني -19

 طالبي(، تقدم خدمات للطفل الموهوب.

 ام اآلتية:إنشاء مركز لبحوث التربية الخاصة على أن يضم هذا المعهد األقس -20

 قسم بحوث التربية الفكرية. - أ

 قسم بحوث التربية السمعية. - ب

 قسم بحوث فاقدأ البصر.     -جـ

 قسم بحوث متعددأ اإلعاقة.     -د 

 قسم بحوث الموهوبين والفائقين.     -هـ

 قسم بحوث الطفولة والمراهقة.     -و

السادة رؤساء أقسام كلينة على أن يكون مقر هذا المركز داخل كليات التربية وتحت إشراف 

قسننم المننناهج وطنننرق  –قسنننم التربيننة وعلننم النننفس -التربيننة وهنني )قسننم التربيننة الخاصننة

 التدريس(.

 متابعة الخريجين للتعرف على المشاكل التي تعون نموهم المهني والتخصص. -21



 م 2021 يوليو ( 19العدد )   -اخلامس اجمللد                               اجمللة العربية للرتبية النوعية

 

 

167 

تطننوير بننرامج إعننداد معلمنني التربيننة الخاصننة لتننتالئم مننو الواقننو والعمننل علننى تننذليل  -22

 ت التي تواجههم سواء من الناحية االجتماعية أو المهنية، حتى يستمروا في المهنة.المشكال

االهتمام بتدريب المعلمين العاملين في مؤسسات تربية األطفنال المعنوقين والموهنوبين  -23

 أثناء الخدمة حول كيفية تعليم الطفل المعوق والموهوب وكيفية مواجهة مشكالته السلوكية.

ر علننى االنضننمام للنندورات التدريبيننة األوليننة التنني تعقنند لتنندريب تشننجيو أولينناء األمننو -24

 المعلمين أثناء الخدمة، بحيث يتدربون جميعاً على نفس المعلومات.

االهتمام بتزويد برامج إعداد طالب كليات التربية، بالمهنارات وطنرق التعلنيم الالزمنة  -25

 لتربية وتعليم الموهوبين.

يتناول حاجاتهم وطنرق إرشنادية لتلبيتهنا وأفضنل  وضو دليل لمعلم األطفال الموهوبين -26

 الطرق لتعليمهم.

ضننرورة االهتمننام باإلعننداد التربننوي واألكنناديمي واإلرشننادي والترويحنني والرياضنني  -27

لمعلمنني األطفننال الموهننوبين فنني المراحننل العمريننة المبكننرة، واالهتمننام بننالبرامج واألنشننطة 

 يكون على أسس علمية موضوعية سليمة.

كامننل والتننرابط بننين جوانننب اإلعننداد التخصصننى والتربننوأ والثقننافي فنني ضننرورة الت -28

 برنامج إعداد وتىهيل معلم التربية الخاصة من المعاقين والموهوبين.

العمل علنى وضنو مقنررات دراسنية عنن الموهبنة والتفنوق كمقنررات أساسنية ببنرامج  -29

األطفنال ومسنايرة  إعداد معلمات رياض األطفال حتى تستطيو المعلمة تنمينة قندرات هنؤالء

 زمالئهم العاديين.

تنويم دورات علمية وتدريبية مناسبة للمعلمين خاصنة معلمني التربينة الخاصنة إلثنراء  -30

 خبراتهم وتنمية قدراتهم وزيادة كفاية مهاراتهم.

وضننو معننايير الختيننار معلننم األطفننال الموهننوبين يتميننز بخصننائص شخصننية تننؤدأ  -31

عة الصندر وحنب المسناعدة والعطناء ... وميرهنا منن للنجاح في هذه المهنة مثل الصنبر وسن

 خصائص الشخصية التي تساعد على النجاح في هذا المجال.

يجننب االسننتفادة بمعلمنني التربيننة الفنيننة والتربيننة الرياضننية لتنفيننذ الجانننب األكبننر مننن  -32

األنشطة الخاصة باألطفال الموهوبين بعد إعدادها في صورة ألعناب وأنشنطة حركينة هادفنة 

 يتمكن الطفل الموهوب االستفادة منها. حتى 

 اجقتراحات:

 يقتر  الباحث استكماجً للدراسة الحالية إجراء الدراسات التالية:  

الخصائص الشخصية والمهنية والكفايات األساسنية لمعلمني األطفنال الموهنوبين وبرننامج  -

 تىهيلهم في المؤسسات التعليمية.

األطفنال الموهنوبين فني مرحلنة منا قبنل المدرسنة فني  تقويم برامج إعنداد وتندريب معلمني -

 ضوء المعايير العالمية لمعلمي الموهوبين.
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تقننويم بننرامج إعننداد وتنندريب معلمنني األطفننال الموهننوبين فنني مراحننل التعلننيم فنني ضننوء  -

 المعايير العالمية لمعلمي الموهوبين.

ل الموهننوبين فنني تنميننة فاعليننة اسننتخدام برنننامج تنندريبي قننائم علننى معننايير معلمنني األطفننا -

 دافعيتهم لإلنجاز.

فاعلية برنامج تدريبي قائم على معايير معلمي األطفال الموهوبين في تنمية الكفاءة الذاتينة  -

 لدأ األطفال الموهوبين.
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 والتوزيو والترجمة.مؤسسة اقرأ للنشر 
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المؤتمر العلمي الثاني بعننوان: الطفنل العربني الموهنوب، اكتشنافه، وتدريبنه، رعايتنه. 

 أكتوبر. 24 – 23القاهرة.  كلية رياض األطفال. في الفترة من 

م(. دور الحضنانة وريناض األطفنال 2011الصفتي، وفناء صنال )أبو سكينة، نادية حسن  و
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م(. "إستراتيجية مقترحة لتىهينل معلمنات ريناض 2002لة، حسين محمد محمد السيد)أبو ماي

األطفننال الكتشنناف الموهننوبين ورعننايتهم فنني ضننوء االتجاهننات العالميننة"، المننؤتمر 

السنننوي األول لمركننز رعايننة وتنميننة الطفولننة بعنننوان: تربيننة الطفننل مننن أجننل مصننر 

 ية الطفولة. جامعة المنصورة.والمستقبل )الواقو والطموح(. مركز رعاية وتنم

ه(. الحاجنة إلنى إنشناء مؤسسنات تربوينة إلعنداد 1428البرعي، ميداء بننت إبنراهيم محمند)

معلمننات ذوي االحتياجننات الخاصننة فنني المملكننة العربيننة السننعودية فنني ضننوء التربيننة 

 اإلسالمية. رسالة ماجستير مير منشورة. كلية التربية. جامعة أم القرأ.

ه(. منناذا تعلمنننا عننن األطفننال الموهننوبين، المننؤتمر 1427د بننن عبنند العزيننز)التميمنني، أحمنن

العلمي اإلقليمي للموهبة لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين: رعاينة 

   .الموهبة.. تربية من أجل المستقبل. المملكة العربية السعودية .جدة

بننناء وتطننوير قننائمتي خصننائص  م(.2018الجاسننم، فاطمننة أحمنند والنبهننان، موسننى محمنند)

وكفايات معلمي الموهوبين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. قسنم تربينة الموهنوبين. 

جامعننة الخلننيج العربنني. جننائزة حمنندان بننن راشنند آل مكتننوم لننألداء التعليمنني المتميننز. 

 اإلمارات العربية المتحدة. دبي. قنديل للطباعة والنشر والتوزيو.

م(. تصميم إطار مقتنرح لبرننامج تندريبي تنىهيلي إلعنداد 2007 بن محمد)الج يمان، عبدب

معلمنني الموهننوبين فنني منندار  التعلننيم العننام. مجلننة دراسننات فنني المننناهج وطننرق 

 .124-58( 112التدريس. القاهرة. الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس. )

يات األطفال. عمان. دار م(. التربية وحكا2009الحريري، رافدة  والحريري، بلقيس)

 الفكر. 

. القاهرة. مكتبة 4م(. موسوعة علم النفس والتحليل والنفسي. ط1994الحفني، عبد المنعم)

 مدبولي.
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م(. األسرة وتربية الطفل. 2010الخوالدة، ناصر أحمد  ورستم، رسمي عبدالملك)

 .عمان. دار الفكر. 1ط

م(. دليل التربية العملية فني الطفولنة 2013الدويري، ميسون محمد  والقضاة، بسام محمد. )

 .عمان. دار الفكر. 1المبكرة. ط

م(. سيكولوجية األطفال مير العناديين مقدمنة فني التربينة الخاصنة. 2001الروسان، فاروق)

 . دار الفكر. عمان.5ط 

. دار الكتنناب 1اإلعننداد إلننى التنندريب. طم(. تكننوين المعلمننين مننن 2005األحمنند، خالنند طننه )

 الجامعي. العين.

م(. تقنديم فني: تربينة األطفنال 1999الشخص، عبد العزيز السيد والسرطاوأ، زيدان أحمند)

. 1المتفننوقين والموهننوبين فنني المنندار  العاديننة )اسننتراتيجيات ونمنناذج تطبيقيننة(. ط

 العين. دار الكتاب الجامعي. العين.

م(. الطلبننة الموهوبننون فنني التعلننيم العننام بنندول الخلننيج 1990السننيد)الشننخص، عبنند العزيننز 

العربنني. أسنناليب اكتشننافهم وسننبل رعننايتهم. الرينناض. مكتننب التربيننة العربنني لنندول 

 الخليج.

م(. قامو  التربينة الخاصنة 1992الشخص، عبد العزيز والدماطي، عبد ال فار عبد الحكيم)

 ة األنجلو المصرية.. القاهرة. مكتب1وتىهيل مير العاديين. ط

م(. 2012الشخيبي، ريهام علي السيد وأحمد، حننان إسنماعيل ومطناوع، وسنامة مصنطفى )

إعننداد معلننم التربيننة الخاصننة وتنميتننه مهنينناً فنني جمهوريننة مصننر العربيننة )دراسننة 

 .13تحليلية(. مجلة البحث العلمي في التربية. المجلد الثاني. العدد

اسة وصفية لتحديد معوقات رعاية الموهوبين في م(. در2001الشرفي، عبدالرحمن)

المدار  االبتدائية المنفذة لبرامج رعاية الموهوبين الطائف من وجهة نور المعلمين 

ً لمت ير الوظيفة، الخبرة، والمؤهل الدراسي. رسالة  والمشرفين التربويين وفقا

 ماجستير مير منشورة. جامعة أم القرأ. كلية التربية.

م(. برننامج رعاينة الموهنوبين بمندار  2015بنت عمار بن إبنراهيم مزينو) الشريف، منال

التعلننيم العننام فنني المملكننة العربيننة السننعودية بننين الواقننو والمننىمول بمنوننور تربننوي. 

تحننت شنعار "نحننو اسنتراتيجيه وطنيننة  -المنؤتمر النندولي الثناني للموهننوبين والمتفنوقين

 دة. كلية التربية.لرعاية المبتكرين". اإلمارات العربية المتح

الطحان، محمد خالد)د.ت(."تجارب واتجاهات عالمية حديثة فى مجال تىهيل المعلم لرعاينة 

المتفوقين". المجلة العربية للتربينة. تنونس. المنومنة العربينة للتربينة والثقافنة والعلنوم. 

 (.22العدد)

www.news-". 2030م(. "تطننننننوير التعلننننننيم وفننننننت رؤيننننننة2019العبنننننندلي، إيمننننننان)

educ.com//https. 

http://www.news-educ.com/https
http://www.news-educ.com/https
http://www.news-educ.com/https
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م(. نوم تربية األطفال المعاقين الموهوبين فى سن ما قبل 2007العطار، محمد محمود)

المدرسة بمصر فى ضوء خبرات بعض الدول  األخرأ)تصور مقترح(. رسالة 

 دكتوراة مير منشورة. جامعة كفر الشيي. كلية التربية. 

م(. "طرينننت الموهبنننة". مجلنننة المعرفنننة. الريننناض. وزارة التربينننة 2013العمنننر، مشننناعل)

 . 13-10( 219والتعليم. )

"المتفنننوقين عقلينننا، مشنننكالتهم فننني البيلنننة األسنننرية  م(.1989القريطننني، عبننند المطلنننب آمنننين)

 .58-29 (:28والمدرسية". دور الخدمات النفسية في رعايتهم. رسالة الخليج  العربي. )

م(. الموهوبننننون والمتفوقننننون خصائصننننهم واكتشننننافهم 2005قريطنننني، عبنننند المطلننننب آمننننين)ال

 ورعايتهم. القاهرة. دار الفكر العربي.

. 5م(. الموهبنة والتفنوق. ط2014المعايطة، خليل عبدالرحمن والبنواليز، محمند عبدالسنالم)

 عمان. دار الفكر.

السنعودية فنني مجنال رعاينة الموهننوبين م(. "تجربنة المملكننة العربينة 2001الننافو، عبند ب)

 والمتفوقين". عمان. المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين.

م(. إعنداد معلنم التربينة الخاصنة بسنلطنة عمنان 2010الكيومي، عائشة بنت خليفة بن علني)

فنني ضننوء بعننض الخبننرات األجنبيننة. رسننالة دكتننوراه ميننر منشننورة. جامعننة السننلطان 

 قابو . سلطنة عمان.

 م(. رياض األطفال. القاهرة: دار الفكر العربي.1995ناشف، هدأ)ال

م(. سنننيكولوجية ميننر العننناديين )ذوأ االحتياجنننات 2003باظننة، آمنننال عبننند السننميو باظنننة)

 . القاهرة. مكتبة األنجلو المصرية.1الخاصة(. ط

ه(. 1427برننننامج الكشنننف والتعنننرف علنننى الموهنننوبين فننني السنننعودية الواقنننو والمنننىمول)

 مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة لرعاية الموهوبين. الرياض.

م(. "التفوق العقلني والموهبنة". فني: سنيكولوجية األطفنال مينر العناديين 1990بشاي، حليم)

 . الكويت. دار القلم.2. جـ4واستراتيجيات التربية الخاصة. ط

ذوأ م(.  "دراسة لتقندير النذات لندأ األطفنال الموهنوبين منن 1997بطر ، بطر  حافظ)

القننندرات االبتكارينننة". المنننؤتمر العلمننني الثننناني بعننننوان: الطفنننل العربننني الموهنننوب، 

 24 – 23اكتشنافه، وتدريبنه، رعايتننه. القناهرة. كليننة ريناض األطفنال. فنني الفتنرة مننن 

 أكتوبر.

 م(. نوم التعليم اإلبتدائي. كفر الشيي. مطبعة هشام.1997بكر، عبد الجواد السيد)

م(. "إعنداد وتندريب معلنم الطفنل الموهنوب باسنتخدام فنينات 2004د)بكر، عبند الجنواد السني

التعلننيم مننن بعنند". المننؤتمر العلمنني الثنناني بعنننوان: تربيننة األطفننال ذوأ االحتياجننات 

الخاصننة فنني الننوطن العربنني.. الواقننو والمسننتقبل. المنصننورة. مركننز رعايننة وتنميننة 

 مار .25-24فى الفترة من  –جامعة المنصورة  –الطفولة 
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 م(. الموهبة والتفوق واإلبنداع. اإلمنارات العربينة المتحندة.1999جروان، فتحى عبد الرحمن)

 العين. دار الكتاب الجامعى.  

. 3م(. أسنناليب الكشننف عننن الموهننوبين ورعننايتهم. ط2012جننروان، فتحنني عبنندالرحمن)

 عمان. دار الفكر ناشرون وموزعون.

. إعننداد معلننم التربيننة للجميننو. القنناهرة. م(1993جننالل، عبنندالفتاح والبجنناوأ، فتحيننة علنني)

 المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.

م(. "تطوير طفنل منا قبنل المدرسنة االبتدائينة فني مصنر فني 1990حامد، محمد عبد السالم)

ضوء التراث اإلسالمي وبعض التجارب العالمية". مجلة التربية. جامعة األزهر. كلية 

 (.16التربية. )

 م(. التربية المقارنة. القاهرة. دار الفكر العربي.1998اسماعيل) حجي، أحمد

م(. فاعلينة برننامج تندريبي قنائم علنى المعنايير العالمينة 2017حسن، إبراهيم محمند عبندب)

لمعلمنني الموهننوبين فنني تنميننة الكفنناءة الذاتيننة للمعلمننين والحننل اإلبننداعي للمشننكالت 

كليننة التربيننة. جامعننة بنهننا. كليننة التربيننة.  الرياضننية لنندأ تالميننذهم الموهننوبين. مجلننة

(28( )110 )103-154. 

م(. "األسنناليب الالزمننة الكتشنناف الموهننوبين والمتفننوقين 2002حسننن، عننالء النندين محمنند)

ودور كننل مننن األسننرة والمدرسننة والمجتمننو فنني اكتشننافهم". المننؤتمر العلمنني الخننامس 

صننر التميننز واإلبننداع. جامعننة بعنننوان: تربيننة الموهننوبين والمتفننوقين المنندخل إلننى ع

 أسيوط. كلية التربية.

م(. دافعيننة االستكشنناف البيلني لنندأ األطفنال الصننم وأداء معلمننات 2004حسنن، نبيننل السنيد)

رينناض األطفننال. المننؤتمر العلمنني الثنناني بعنننوان: تربيننة األطفننال ذوأ االحتياجننات 

عايننة وتنميننة الخاصننة فنني الننوطن العربنني. الواقننو والمسننتقبل. المنصننورة. مركننز ر

 الطفولة. جامعة المنصورة.

م(. تطننوير بننرامج تنندريب معلمنني الطننالب الموهننوبين 2006حمننادة، محمنند محمننود محمنند)

والمتفننننوقين فنننني الرياضننننيات بالمرحلننننة الثانويننننة فنننني ضننننوء احتياجنننناتهم التدريبيننننة 

مس. والمستويات المعيارية العالمية للمعلم. مجلة كلية التربية. القاهرة. جامعنة عنين شن

(2( )30 )119-169. 

م(. "تصميم نموذج إثرائي قائم على المننهج لالكتشناف 1997رمضان، محمد متولي قنديل)

المبكر للموهبة لدأ أطفنال منا قبنل المدرسنة". المنؤتمر العلمني الثناني بعننوان: الطفنل 

 العربي الموهوب، اكتشافه، وتدريبه، رعايته، القاهرة. كلية رياض األطفال.

م(. "تربينننة اإلبنننداع فننني ريننناض األطفنننال". قطنننر. مجلنننة التربينننة. 1998ا)زحلنننوق، مهننن

27(124 :)113-121. 
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م. "األطفال الموهوبون والعناية بهم في الروضة والبيت". مجلنة شنلون 2000زحلوق، مها

 .114-113( :65) 17اجتماعية. اإلمارات العربية المتحدة. جمعية االجتماعيين. 

م(. التربيننة المقارنننة منطلقننات فكريننة ودراسننات 2004رون)سننعاد بسننيونى عبنند النبننى وآخنن

 . القاهرة. مكتبة زهراء الشرق.1تطبيقية. ط

لتالميننذ التربيننة  م(. دراسننة مقارنننة لإلعننداد المهنننى1990سننليمان، محمنند جننودة التهننامى)

الفكريننة بجمهوريننة مصننر العربيننة والوالينننات المتحنندة األمريكيننة وإنجلتننرا. رسنننالة 

 ماجستير مير منشورة. كلية التربية. جامعة عين شمس.

م(. "إدارة التعليم وتنويمه فى جمهورية ألمانيا الديمقراطينة". 1986سليمان، منير عطا ب)

 ية. د.ن.في: التربية المقارنة مقدمة منهج

م(. نوننم التعلننيم فنني التربيننة الخاصننة. القنناهرة. الشننمس 2000سننليمان، نجنندة إبننراهيم علنني)

 للطباعة. 

م(. "اتجاهنننات معاصنننرة فننني اكتشننناف األطفنننال الموهنننوبين 2002سنننيد، إمنننام مصنننطفى)

والمتفوقين"، المنؤتمر العلمني الخنامس بعننوان: تربينة الموهنوبين والمتفنوقين المندخل 

 ز واإلبداع. جامعة أسيوط. كلية التربية. إلى عصر التمي

م(. رعاية المتفوقين والموهوبين والمبدعين. القاهرة. مكتبة 2001شقير، زينب محمود)

 النهضة المصرية.

التندخل  –م(. خدمات ذوأ االحتياجات الخاصة )الدمج الشنامل2002شقير، زينب محمود )

ولوجية الفلننننات الخاصننننة مننننن سلسننننلة سننننيك 3. ج1التىهيننننل المتكامننننل(. ط -المبكننننر

 والمعوقين. القاهرة. مكتبة النهضة المصرية.

. القنناهرة. مكتبننة 1م(. التربيننة المقارنننة ونوننم التعلننيم. طننـ1998ضننحاوأ، بيننومى محمنند)

 النهضة المصرية. 

م(. "مسننتقبل تكننوين معلننم رينناض األطفننال بكليننات التربيننة فنني 1996طلبننة، جننابر محمننود)

طفل". المؤتمر السنوي الثالنث عشنر بعننوان: دور التربينة ضوء تحديات مهنة تربية ال

 في خدمة المجتمو وتنمية البيلة.كلية التربية. جامعة المنصورة.

م(. "التعلننيم فننى اليابننان رؤيننة ثقافيننة نقديننة". مجلننة التربيننة 1990عبنند السننميو سننيد أحمنند)

 .81( 14( )7المعاصرة. القاهرة. دار المطبوعات الجديدة. )

. المتفنوقيناالتجاهنات الحديثنة لرعاينة الموهنوبين وهنـ(. 1429رق عبند النرؤوف)عامر، طا

 . القاهرة. الدار العالمية للنشر والتوزيو.1ط

م(. معلننم الموهننوبين فنني مننناهج الرياضننيات المدرسننية، 2002عبنندالقوي، مصننطفى محمنند)

قنناهرة. متطلباتننه فنني ضننوء االتجاهننات التربويننة المعاصننرة. مجلننة العلننوم التربويننة. ال

(10( )3 )1-43. 
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م(. "األسننرة وإبننداع األبننناء". مجلننة أون. القنناهرة. جامعننة 2006عبدالمجينند، فننايزة يوسننف)

 .85( 11عين شمس. )

م(. التربينة المقارننة واأللفينة الثالثنة األينديولوجيا والتربينة 2000عبود، عبدال نى وآخرون)

 ربي.. القاهرة. دار الفكر الع1والنوام العالمي الجديد.طـ

م(. رياض األطفال. عمان. دار 1995عد ، محمد عبدالرحيم  ومصل ، عدنان عارف)

 الفكر.

. عمنان.  دار الفكنر للطباعنة 1م(. اآلباء وتربينة األبنناء. ط1995عد ، محمد عبد الرحيم)

 والنشر والتوزيو.

لننات م(. "مشننكلة اإلعاقننة". النشننرة الدوريننة. القنناهرة. اتحنناد هي1993فننراج، عثمننان لبيننب)

 (.35( )10رعاية الفلات الخاصة والمعوقين. )

. عمان. دار المسيرة للنشر والتوزيو 2م(. معلمة الروضة.ط2007فهمي، عاطف عدلي)

 والطباعة.

م(. تطوير إعداد معلم التربينة الخاصنة وتدريبنه فني 2009فولي، إبراهيم جمال عبدالعاطي)

ميننة المعاصننرة. رسننالة بعننض محافوننات شننمال الصننعيد فنني ضننوء االتجاهننات العال

 ماجستير مير منشورة.كلية التربية. جامعة المنيا.

. عمننان. دار المسننيرة للنشننر والتوزيننو 1م(. الموهبننة والتفننوق. ط2015قطننامي، يوسننف)

 والطباعة.

. عمان. دار 1م(. أسس رعاية وتعليم الموهوبين والمتفوقين. ط2011قطناني، محمد حسن)

 جرير للنشر والتوزيو.

م(. "نمناذج للتنندخل المبكنر فني اكتشنناف األطفنال الموهننوبين". 2003قننديل، محمند متننولي)

 (.21مجلة خطوة. القاهرة. المجلس العربى للطفولة والتنمية. )

م(. "تعديل اتجاهات طالب الدراسات العليا نحو العمل في مجنال 1993كاشف، إيمان فؤاد)

ت الطفولة.العندد األول. المجلند الثناني. التخلف العقلي )دراسة إرشادية(". مجلة معوقنا

 مركز معوقات الطفولة. القاهرة. جامعة األزهر.

م(. التىهينننل المهنننني للمتخلفنننين عقليننناً. القننناهرة. مكتبنننة 1990مرسنننى، عبننندالعويم شنننحاتة)

 النهضة المصرية.

م(. التربينة المقارننة بنين األصنول النورينة والتجنارب العالمينة. 1998مرسى، محمد منينر)

 . القاهرة. عالم الكتب.1ـط

م(. اسنننتخدام المننندخل المنوننومي فننني تنمينننة الموهبنننة علميننناً 2004محمننود، حسنننين بشنننير)

وتكنولوجياً لدأ الطالب. المؤتمر العربي الرابو لمركز تطوير تدريس العلنوم بجامعنة 

عننين شننمس بعنننوان: المنندخل المنوننومي فنني التنندريس والننتعلم. القنناهرة. جامعننة عننين 

 شمس.
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 (. الرياض. وزارة المعارف.71م(. "التعليم في بريطانيا". العدد )2001المعرفة) مجلة

 (. الرياض. وزارة المعارف.67م(. العدد )2001مجلة المعرفة)

 . القاهرة. دار المعارف. 2. جـ3م(. المعجم الوسيط، ط1985مجمو الل ة العربية)

الهيلننة العامننة لشننلون المطننابو  م(.  المعجننم الننوجيز. القنناهرة.2000مجمننو الل ننة العربيننة)

 األميرية.

المنؤتمر العلمني م(. "الطفل الموهنوب اكتشنافه وأسناليب رعايتنه". 2002محمد، عادل عبد ب)

الخننامس بعنننوان: تربيننة الموهننوبين والمتفننوقين المنندخل إلننى عصننر التميننز واإلبننداع. 

 جامعة أسيوط. كلية التربية.

. 2الطفل في دور الحضانة بنين النورينة والتطبينت. طم(. تعلم 1999عواطف إبراهيم)محمد، 

 القاهرة. مكتبة األنجلو المصرية. 

م(. أساسننيات بننناء منننهج إعننداد معلمننات رينناض األطفننال. 2007محمنند، عواطننف إبننراهيم)

 .عمان. دار المسيرة للنشر والتوزيو والطباعة.1ط

عاينننة الطفنننل م(. "دور الروضنننة فننني اكتشننناف وتننندريب ور1997)محمنننود، إلهنننام رشننندي

المنننؤتمر العلمننني الثننناني بعننننوان: الطفنننل العربننني الموهنننوب، اكتشنننافه،  الموهنننوب".

 وتدريبه، رعايته. القاهرة. كلية رياض األطفال.

 القدرات العقلية. القاهرة. دار المعارف.م(. 1980معوض، خليل ميخائيل)

 العلمية للنشر.م(. المواطنة. عمان. دار مكتبة الرائد 2003ناصر، إبراهيم عبدب)

م(. دراسننة مقارنننة لنننوم التعلننيم فنني بعننض ميننادين التربيننة 1975نخلننة، صننموئيل أديننب)

الخاصة في مصر وبعض البالد األجنبية .رسالة ماجسنتير مينر منشنورة.كلية التربينة. 

 القاهرة. جامعة عين شمس.

 ، الرياض.2هـ(. سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، ط1394وزارة المعارف)
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      Brian Holmes: Intrernational Handbook Of Education Systems, 

Vol.  

( 1 ), Johnwiley & Sonslted , Great Britain, 1983.  
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