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، على تهيئة NAGCيركز هذا البيان الصادر من قسم الطفولة المبكرة بالجمعية الوطنية لألطفال الموهوبين 
 سنوات( 8إلى  3 نالصغار في سن )مألطفال الموهوبين دى امواطن القوة والمواهب لبلالعتراف  ُمثلىبيئات 
ن لم) الصغار ما يلييمكن أن تتضمن خصائص هؤالء األطفال الموهوبين  ها.وتعزيز  هاوتطوير   تقتصر على وا 
غير عادية  قدرةوالفضول،  المالحظة الثاقبةمهارات القراءة المبكرة،  تطور(: استخدام مفردات متقدمة و/أو ذلك

التزام  ،في الفنون لموهبةمبكر  ظهور، )طول فترة االنتباه( معلومات، فترات تركيز مكثفعلى االحتفاظ بال
والتفكير العالقات،  إدراكالمعقدة،  المفاهيمأقرانهم من نفس الفئة العمرية، قدرة على فهم مستوى تجاوز يالمهمة ب

العديد من  تأثيرعلى الرغم من و (. 2002؛ سموتني & فون فريمد، 8998؛ سموتني، 2002)كالرك،  المجرد
عن تعليم  والمسئولين، القائمين على الرعايةهذا البيان يستهدف أولئك فإن األفراد في حياة األطفال الصغار، 

 اآلخرون في عضاءواألن و ن، والمسؤولو الرعاية والمدرس و، بما في ذلك اآلباء ومقدمالصغاراألطفال الموهوبين 
 المجتمع.

على االعتراف وتطوير ورعاية مواطن القوة والمواهب ة المبكرة الطفول يركز تعليم األطفال الموهوبين في مرحلة
معلمي مرحلة الطفولة المبكرة وأفراد األسرة أهداف متبادلة ويوجد لدى . سنوات 8 إلى 3لجميع األطفال من سن 
يئة بالوباإلضافة إلى ذلك تشير البحوث إلى أن  درجة ممكنة،لتعلم إلى أقصى وشغفهم بالتطوير قدرات األطفال 

من  انمط وتؤسسدعم النمو المعرفي والعاطفي على حد سواء، تفي مرحلة الطفولة المبكرة  والمستجيبةتفاعلية ال
، وبناء على ذلك(. 8998؛ سموتني، 2002ستمر طوال حياة األطفال )كالرك، ييمكن أن  الذيالتعلم الناجح 

في المدارس والمنازل والمجتمعات المحلية خالل مرحلة الطفولة  فإن إنشاء بيئات تعلم ثرية ُتشِرك األطفال
 إلنجاز األكاديمي.ا مسارفي وضع األطفال على  ويساعدالفرص التعليمية للمتعلمين  أن ُيعززن مكِ المبكرة يُ 

كثير من ال لدى مرحلة ما قبل المدرسة فيو/أو األداء المتقدم  الموهوبوجود نمط من السلوك  يمكن مالحظة
وتيرة وعمق أو من الموهوبين تغير  لألطفالفصول الدراسية في الذ تعديالت نف  األطفال؛ ومع ذلك، نادرًا ما تُ 

؛ 2002 وآخرون، االبتدائية )روبنسون الفصول األولى من المرحلةفي فصول ما قبل المدرسة و  التدريستعقيد 
 إال القليل منالموهوبين  األطفالمبكرة للعديد من الخبرات التعليمية الال توفر  لذا(. 2002ستينثورب & هيوز، 
 األطفالهذه المشكلة بين  وتتعمق. وتفاعلية ثريةلبيئة تعلم هم المعرفي بداًل من تعريض مالتحدي وتعوق نموه
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عرقيا، و ثقافيا ولغويا  ، بما فيهم المتعلمون المختلفونالمحرومة تقليديا يةالسكان من الفئات الصغارالموهوبين 
 تكون المصادر اإلثرائية التي توفرألنه في كثير من الحاالت  المنحدرين من بيئات فقيرة،فضال عن األطفال 

ديلغادو،  &)روبنسون وآخرون.؛ سكوت  محدودة أيضا في المنازل والمجتمعات المحلية إضافية خبرات تعلم
 تفاعلية ومستجيبة وفير بيئات تعلمأن ت NAGC الجمعية الوطنية لألطفال الموهوبين ولذلك، تعتقد (.2002
المفردة لتوجيه خبرات التعلم  وُتستخدم وُتطو ر ومهاراتهم، قوتهمونقاط الصغار المتعلمين ها اهتمامات في ُتحد د

أن  NAGCصغار الموهوبين. عالوة على ذلك، تعتقد الجميع األطفال، بما في ذلك األطفال  هو أمر يفيد
خاصة لتمكين صغار األطفال ذات أهمية االجتماعية و ة يوالصح ربويةالتالخدمات ة من توفير طائفة واسع

ثبات على بيئات فقيرة اقتصاديا  المنحدرين من  عالية.ال قدراتهمتطوير وا 

وهم يمثلون . هاأو تقييم هاليس من السهل تحديدو مجموعة غير متجانسة  مه الصغار المتعلمين الموهوبين إن
(. 8998)الكيند،  غالبا متزامنالغير نموهم  كذلك بسببو  نموهم المتسارع،لمربين واألسر بسبب تحديا فريدا ل

تحديد مواطن القوة  والمتفاوت منواالجتماعي والعاطفي والمعرفي المتنوع  الجسديجعل النمو فمن الممكن أن ي
تدريب  الذين ليس لديهمألولئك  اأمرا صعب، وتوفير تعليم فردي، واهتماماتهم، ومهاراتهم، الصغار المتعلمين

وفي الواقع،  (.2002؛ سموتني & فون فريمد، 8999، جروس) وتمايز التدريس والمناهج التسريعفي  مهني
في  الفائقةمتقدمة أو السلوكيات ال همقدرات ما يخفونكثيرا  ،تشير البحوث إلى أن األطفال الصغار جدًا الموهوبين

 رؤيةوفر اآلباء واألمهات ي(. وباإلضافة إلى ذلك، جروساجتماعيا مع أقرانهم ) موالكي يتالءاألوساط التعليمية 
 مما يشير ،في مرحلة الطفولة المبكرة الموهبةالسلوكيات على  يتعرفمن بين أول من  يكونونوغالبًا ما  ة،فريد

 لبيئات التعلم والتخطيط الالحق الموهبةإلى أن األسر يجب أن تكون مدرجة كشركاء نشطين في عملية تحديد 
ن واألسر معا الستمرار و المرب يعمل، يجب أن حتما(. 8998؛ سموتني، جروس؛ 1998، شاكلي)بربور& 

)سموتني& فون  الصغار وتستجيب لهاحتياجات التعليمية للطلبة الموهوبين اال ترعىتطوير وتكييف بيئات 
 فريمد(.

حاسمة في إنشاء ودعم بيئات التعلم في المنزل و قوية  بأدواراألسرة  فرادوأمرحلة الطفولة المبكرة يقوم معلمو 
(. 8998؛ سموتني، 8992)فينبورج & مينديس،  يةالمدارسالبيئات في و  ،وفي المجتمعات المحلية والتقليدية

 مواطن القوةبلالعتراف  القائمين على الرعاية وتتطلب مشاركة نشطة من الكبار ،هذه السياقات وتتنوع
 المتشابهة موجودةالعناصر األساسية تكون يجب أن  وعلى أية حال،. ورعايتها الطفلواالهتمامات والقدرات لدى 
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؛ إدواردز، 8992روسيجرانت،  &)بريديكامب  ومستجيبةتربوية مناسبة  بيئة تعلم لتأسيسعبر جميع السياقات 
مينديس؛ سموتني(. وتشمل السمات الخاصة  & ؛ فينبورج2000، تشارد؛ كاتز & 8993فورمان،  &جانديني، 

 ة ما يلي:بهذه العناصر األساسي

 ومواطن القوة واالهتماماتمجموعة فريدة من الخبرات  ولديهمالمدرسة ب يلتحقونفراد أك التالميذ إدراك ،
مينديس؛ سموتني & ؛ فينبورج8998للتعلم )الكيند،  مومواطن الضعف التي سوف تؤثر على استعداده

 .(2002فريمد،  & فون
  التي تفيد في التخطيط لدى الطالب الرسمية وغير الرسمية حول مواطن القوة واالستعداد المالحظات

 .للتعلم الفرص )سموتني؛ سموتني & فون فريمد(
 لتفادي التسريعمن  يستفيدونلتعلم )بعض المتعلمين الموهوبين ا فرص بها المرونة في الوتيرة التي تقدم 

بطريقة  ما الستكشاف موضوع اإلضافي البعض اآلخر مكاسب إضافية من الوقتيحقق بينما  ،تكرارال
 .أكثر عمقًا من أقرانهم في نفس السن( )سموتني & فون فريمد(

  عبر جميع  -على حد سواء-واإلبداعي  الناقدشجع التفكير الذي ي الغني المحتوىو  المتحديةالمناهج
؛ 2002 وآخرون ك القراءة والرياضيات والعلوم والفنون )روبنسونبما في ذل ،التخصصات األكاديمية
 .سموتني & فون فريمد(

  ،(2002؛ ستينثورب & هيوز، 8999فرص لبناء مهارات القراءة والكتابة المتقدمة )اإلجمالي. 
 المطبوعة والمصادرومتنوعة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: التكنولوجيا،  كثيرة مواد ،

 .(2002روسيجرانت؛ كالرك،  & ؛ بريديكامبShaklee ،1998)بربور &  در يدويةومصا
  المصادر ،االستكشاف المستندة إلىمعرفة األصيل للبناء الاالستراتيجيات التعليمية التي تشجع 

 .(جروس؛ كالرك؛ كاتز & شاكليالتجريبي )بربور &  واالستكشاف العالجية،
  العمرية )كالرك؛ سموتني( للمرحلة بطرق مناسبةالتعرض المبكر لمفاهيم متقدمة. 
  (وآخرون )روبنسون مستقلال وتطوير حل المشكالتالتعلم التي تتيح االختيار فرص. 
 بربور &  سلوكيات التحقق واالستكشافلتشجيع واتسخدامها الطالب الفردية  التعرف على اهتمامات(

 .؛ سموتني & فون فريمد(شاكلي
  والقدرات قدراتالو  الذين لديهم نفس االهتماماتالتفاعل والتعاون مع جماعات األقران المتنوعة لألطفال ،

 .روسيجرانت؛ الكيند( &)بريديكامب  واالهتمامات المختلفة
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  سموتني & فون فريمد(& شارد)كاتز  المحسوس إلى المجردالخبرات التي تتراوح من ;. 
 رانهم في نفس السن، فضال عن األفراد ذوي القدرات اإلدراكية فرص للتفاعل االجتماعي مع أق

 .روسيجرانت؛ كالرك( &)بريديكامب  واالهتمامات المتشابهة
 بما في ذلك فرص التدريب العملي، واللعب  المحفزة المشاركة في مجموعة متنوعة من خبرات التعلم(

 .؛ كالرك؛ سموتني(شاكلي، وحل المشكالت( )بربور & الخيالي
  المخاطر )بربور & المجازف أو سلوك الصحي الالطفل التي تدعم  المرتكزة حولبيئات الرعاية عناية و

 ؛ كالرك؛ الكيند؛ سموتني(.شاكلي
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المجتمع الذين  ( هي منظمة لآلباء والمعلمين، والمربين، وغيرهم من المهنيين، وقادهNAGCالوطنية لألطفال الموهوبين ) لجمعيةا

اتحدوا لتلبية االحتياجات الفريدة لألطفال والشباب ذوي المواهب الواضحة، فضال عن األطفال الذين قد يكونون قادرين على تطوير 
 مواهبهم المحتملة، بالخبرات التعليمية المناسبة.

منظمة أن التعليم في ظل الديمقراطية على جميع ما ورد في أوراق البيان وتظل متسقة مع موقف ال NAGCيوافق مجلس إدارة 
يجب أن يحترم الطابع الفريد لجميع األفراد، والمدى الواسع من التنوع الثقافي الموجود في مجتمعنا، وأوجه التشابه واالختالف في 

  يةجمعخصائص التعلم التي يمكن أن توجد لدى أي مجموعة من الطالب. يمكن االطالع على أوراق البيان على موقع ال
www.nagc.org. 
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