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 إصدار ربع سنوي بأحدث نواجت البحث التربوي

 لصناع القرار يف وزارات التربية والتعليم يف الدول األعضاء

إصدار يرصد األعمال البحثية املعنية بالتربية والتعليم على املستوى اإلقليمي 
والعاملي، ويستخلص أبرز نواجتها، ويعرضها بأسلوب يلبي احتياجات واضعي 

 السياسات التعليمية وصناع القرار.
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احملتويات
الصفحةاملوضـــــــــــــــــــــــــــــــوع

كلمة التحرير

احملور األول: خالصة دراسات وبحوث
الدراسة األولى: أثر التعليم ما قبل االبتدائي على األداء في املدرسة االبتدائية.

على   الثانية  سن  في  املدرسي  قبل  بالتعليم  االلتحاق  أثر  الثانية:  الدراسة 
املخرجات األكادميية واالجتماعية والسلوكية بعيدة املدى لألطفال احملرومني 

في الصف السادس.

الدراسة الثالثة: االستعداد للمدرسة: إطار عمل مفاهيمي.

الدراسة الرابعة: سياسات التخطيط لتنمية مرحلة الطفولة املبكرة.

احملور الثاني: مناذج مبتكرة ملناهج ما قبل التعليم االبتدائي 
الدراسة األولى: إطار مرجعي ملنهج رياض األطفال في سنغافورة.

الدراسة الثانية: إطار املنهج التعليمي ملرحلة ما قبل املدرسة في والية كاليفورنيا.

الدراسة الثالثة: تنمية مهارات القراءة والكتابة في السنوات األولى.

الدراسة الرابعة: املناهج األساسية الوطنية لتعليم الطفولة املبكرة في فنلندا.

احملور الثالث: معلمة رياض األطفال وتنميتها مهنًيا 
الدراسة األولى: معلمة رياض األطفال وإثراء اللغة املنطوقة لطفل الروضة.

الدراسة الثانية: فاعلية البرامج التدريبية ملعلمات رياض األطفال ملساعدة الوالدين 
في تنمية تعلم أطفالهم املبكر وأثره في تقدم األطفال.

إسهامات مكتب التربية العربي لدول اخلليج وأجهزته في مجال التربية املبكرة ورياض 
األطفال.
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كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

نتاج  يقدمه من  ملا  التربوي،  التطوير  في عملية  الصدارة  العلمي مكان  البحث  يحتل 
العملية  بخبراتهم  وتثريه  امليدان،  في  املمارسني  جتارب  حصيلة  ترفده  متجدد،  فكري 
املبتكرة. ومتثل نواجت البحث التربوي واحدا من أهم املصادر التي تعني راسمي السياسات 
التربوية وصانعي قراراتها وواضعي خططها، ملا توفره لهم من مصادر ميكن االستفادة منها 
في تشخيص املشكالت ومعاجلتها وتخطيط مشروعات التطوير واختيار أساليب وأدوات 

تنفيذها وتقوميها، مبا يعزز كفاءة اتخاذ القرارات وترشيد استخدام املوارد والطاقات.

ومن هنا جاءت فكرة هذا اإلصدار التربوي ليرصد أهم األعمال البحثية املعنية بقضايا 
التربية والتعليم واستخالص أبرز نواجت البحث العلمي املرتبط بشؤون التعليم في الدول 

األعضاء ذات األولوية في استراتيجياتها وخططها وبرامجها.

واسترشاًدا بنتيجة استطالع آراء الدول األعضاء بشأن موضوعات إعداد هذا اإلصدار، 
مت اختيار »التعليم ما قبل االبتدائي« ليكون موضوع اإلصدار األول منه. آملني أن يكون 

االختيار موفًقا، وأن يكون العمل نافًعا.

والله املوفق إلى سواء السبيل.

                    أ.د. مرزوق يوسف الغنيم

       مدير املركز العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج





احملور األول:

خالصة دراسات وبحوث

املدرسة  في  األداء  على  االبتدائي  قبل  ما  التعليم  أثر  األولى:- 1  الدراسة 
االبتدائية.

الدراسة الثانية:- 2 أثر االلتحاق بالتعليم قبل املدرسي في سن الثانية على  
لألطفال  املدى  بعيدة  والسلوكية  واالجتماعية  األكادميية  املخرجات 

احملرومني في الصف السادس.
الدراسة الثالثة:- 3 االستعداد للمدرسة: إطار عمل مفاهيمي.

الدراسة الرابعة:- 4 سياسات التخطيط لتنمية مرحلة الطفولة املبكرة.
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Berlinski, Samuel & Galiani, Sebastian & Gertler, Paul. (2009). 

The effect of pre-primary education on primary school 
performance. Journal of Public Economics, Elsevier, vol. 93(12-), 
pages 219234-, February.

في  التربوية  السياسات  لواضعي  الشاغل  الشغل  ومازال  التعليم  لتحسني جودة  كان 
جميع أنحاء العالم. ومن أهم اخلطوات املتخذة في هذا املجال جلوء كثير من الدول 
إلتحاقهم  قبل  للتعلم  األطفال  إلعداد  املدرسي,  قبل  ما  التعليم  تعميم  إلى  املتقدمة 
احلكومات  تقوم  أن  على  الدراسات  من  كثير  أوصت  ولذلك  االبتدائية,  باملدرسة 
ببرامج  لاللتحاق  للجميع  متساوية  توفير فرص  التعليمي من خالل  التكافؤ  بتحقيق 
االلتحاق  في  التكافؤ  أهمية  أهميته  في  يفوق  العمل  هذا  أن  وتري  املبكرة,  الطفولة 
التجريبية  الدراسات  العمر. ورغم وجود كثير من  الالحقة من  املراحل  باملدرسة في 
التي تؤكد على أهمية التعليم قبل املدرسي لألطفال في األماكن احملرومة والفقيرة, 

فإن الدراسات التي حتاول اختبار أثره على السكان بشكل عام تعد قليلة إلى حد ما. 

الدراسة األولى

أثر التعليم ما قبل االبتدائي على األداء في املدرسة االبتدائية.
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وعلى صعيد آخر هناك جدل يدور حول األثر السلبي النفصال األطفال عن أمهاتهم 
في السنني املبكرة على منوهم املعرفي والسلوكي؛ وال يرى هذا االجتاه نحو التعليم قبل 
االبتدائي اخليار األمثل لتحقيق منو أمثل لألطفال بل يرى أن بقاء األطفال مع أمهاتهم رمبا 

يكون له مردود أكبر.

طريق  عن  الدائر  اجلدل  هذا  على  الضوء  بعض  تلقي  أن  الدراسة  هذه  حتاول  ولهذا 
البحث عن مزيد من األدلة التي تشير إلى أن االستثمار في التعليم ما قبل املدرسي يعد 
أحد االستراتيجيات الفعالة لتحقيق منو معرفي وسلوكي ومهاري أمثل لألطفال. وعلى 
وجه اخلصوص، ففي الدراسة احلالية، مت البحث في أثر التوسع الكبير في التعليم ما قبل 
املدرسي في األرجنتني، وهو تعليم إلزامي منذ العام 1993م ميتد إلى ثالثة أعوام، وذلك 
من خالل زيادة معدل استيعاب الطلبة من سن 3 إلى 5 سنوات في فصول رياض األطفال 
قامت  1999م،  وحتى  1993م  العام  فمنذ  االبتدائية.  باملدارس  وفيزيائًيا  إدارًيا  امللحقة 
األرجنتني بإنشاء فصول تستوعب عدًدا إضافًيا من األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة.  
وتعمل هذه الفصول بنظام الفترتني الصباحية واملسائية. وتستغرق كل فترة حوالي ثالث 
ساعات ونصف يومًيا، خمسة أيام في األسبوع وملدة تسع شهور. وتبلغ مساحة كل فصل 
45 متًرا مربعا، بينما تبلغ كثافة الفصل 25 طفاًل. وقد انتهجت احلكومة منهًجا  حوالي 
غير خطي في تخصيص التمويل إلنشاء هذه الفصول، حيث أعطيت األولوية للمناطق 
احملرومة والفقيرة والتي تقل فيها معدالت االلتحاق مبراحل التعليم قبل االبتدائي. ومن 

ثم فإن تطبيق قانون التعليم اإللزامي قبل املدرسي مت بشكل مرحلي أو تدريجي.

ويهدف التعليم ما قبل االبتدائي الى حتقيق هدفني رئيسني:

ترتبط  كفايات جديدة  وتنمية  املنزل،  في  الذي مت حتقيقه  التعليمي  التحصيل  •تعزيز  	
مبرحلة الطفولة املبكرة.

•تقدمي املعرفة واملهارات التي تساعد على حتسني أداء األطفال في الصفوف األولي  	
من التعليم االبتدائي.
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ولتحقيق هذه األهداف، مت تصميم منهج لهذه املرحلة بحيث يعمل على تطوير مهارات 
االجتماعية،  واملهارات  الذاتي،  االستقالل  ومهارات  السلوكية،  واملهارات  االتصال، 

واملهارات املنطقية والرياضية، واملهارات الوجدانية.

األبحاث  نتائج  من  مستخلصة  النتائج  من  مجموعة  على  احلالية  الدراسة  وترتكز 
والدراسات التي أجريت في هذا املجال، كما يلي:

•كشفت األبحاث في مجال العلوم العصبية وعلم النفس والعلوم املعرفية أن التعليم  	

في مراحل الطفولة املبكرة يعد أيسر من التعلم في املراحل الالحقة له، وأن احملفزات 
على  مهاراتهم  منو  في  جوهرية  أموًرا  تعد  مبكرا  األطفال  لها  يتعرض  التي  املعرفية 

املدى الطويل.

•كشفت أيضا دراسات اجلدوى التعليمية أن االستثمار في مراحل الطفولة املبكرة له  	

مردود يفوق االستثمار في املراحل الالحقة، حيث تطول املدة التي ميكن خاللها أن 
يقوم األطفال املستفيدون بجني ثمار هذا االستثمار مستقباًل. كما أن هذا االستثمار 
في رأس املال البشري له نتائج مستقبلية، حيث يؤدي "التعلم الى مزيد من التعلم" 

7.p ،2003 ،Carneiro and Heckman((

•أشارت الدراسات التي أجريت للبحث عن فاعلية التعليم قبل االبتدائي في الواليات  	

معدالت  من  التقليل  على  ساعد  قد  األطفال  رياض  متويل  في  التوسع  أن  املتحدة 
أشارت دراسة  )Casico، 2004(. كما  الالحقة  السنوات  في  الرسوب واإلعادة 
مبهارات  إيجابًيا  ارتبًاطا  يرتبط  االبتدائي  قبل  التعليم  على  احلصول  أن  إلى  اخرى 
االرتباط  االبتدائية، ولكن هذا  املرحلة  في  والقراءة  الرياضيات  مادتي  في  الطالب 

يختفي بنهاية الصف األول.

أداء  على  االبتدائي  قبل  التعليم  في  التوسع  أثر  بحث  احلالية  الدراسة  حاولت  وقد 
املقاييس  من  مجموعة  خالل  من  وذلك  االبتدائي،  الثالث  الصف  في  األكادميي  الطلبة 
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اشتملت على اختبارات حتصيلية مقننة تطبق على مستوى الدولة بشكل موحد في مادتي 
الرياضيات واللغة األم، وكذلك مجموعة من االستبانات لتبني أراء املعلمني حول أداء 
طلبتهم ومهاراتهم السلوكية في الصف ذاته. وقد ارتكزت االستبانات على التعرف على 
مدى انتباه الطلبة، وقدرتهم على بذل مجهود في االستيعاب، ومدى امتالكهم ملهارات 
املقاييس على عينة  الذاتي، ومدى مشاركتهم في الصف. وقد مت تطبيق هذه  االنضباط 

عشوائية طبقية من طلبة املدرسة االبتدائية على مستوى الدولة.

وقد توصلت الدراسة الى أن التوسع في مدارس التعليم قبل االبتدائي قد صاحبه زيادة 
ملحوظة في معدالت االلتحاق في جميع الواليات مبعدل 10% مقارنة بالعام 1991م كما 
أشارت النتائج إلى أن االلتحاق بالتعليم قبل املدرسي ملدة عام واحد ساعد على حتسني 
أداء الطالب مبعدل ثمانية باملائة من املتوسط أو مبعدل 23 باملائة من االنحراف املعياري 
لتوزيع الدرجات. كما كشفت الدراسة أن قدرة األطفال على االنتباه داخل الصف، وبذل 
مجهود لالستيعاب وكذلك مهارات االنضباط الذاتي واملشاركة في أنشطة الصف -كما 
تقيسها املقاييس املوجهة ملعلمي املرحلة االبتدائية قد تأثرت تأثًرا إيجابًيا بحضور الطلبة 
إيجابي ملحوظ  تأثير  الدراسة عن  وباملثل، كشفت  املدرسي.  قبل  ما  التعليم  في فصول 
االختبارات  في  الطلبة  درجات  ارتفاع  تفسير  على  يساعد  مما  السلوكية،  املهارات  على 
التحصيلية باملرحلة االبتدائية. وهذه املهارات السلوكية ال تقل أهمية عن املهارات املعرفية 

في حتقيق النجاح األكادميي لألطفال في املستقبل.  

وهكذا فإن النتائج احلالية تشير إلى أهمية التوسع في التعليم قبل املدرسي لتحقيق    
أداء أكادميي أفضل على املدى البعيد. وقد مت التوصل إلى نتيجة مفادها أن االلتحاق بهذا 
النوع من التعليم له أثر ايجابي على درجات الطلبة في كل من مادتي الرياضيات واللغة 
من  الكثير  أنها جتيب عن  كما  والسلوكية.  املعرفية  األطفال  مهارات  األم، وكذلك على 
األسئلة املثارة حول عمل األم واألثر السلبي النفصال األم املبكر عن الطفل على النمو 
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املعرفي لألطفال. ومن الواضح هنا، أن الذي يلعب الدور الرئيسي في هذه القضية ليس 
االنفصال هذه.  فترة  أثناء  األطفال  به  يقوم  ما  ولكن  أمهاتهم،  األطفال عن  انفصال  هو 
فالنتائج تشير إلى أن انفصال األطفال البالغني من العمر 3-5 سنوات عن أمهاتهم ميكن 
أن يكون له أثر إيجابي إذا ما مت وضعهم في مناخ تعليمي ذي جودة عالية قبل التحاقهم 

باملدرسة.
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HM Government. Department for Education. The Early 
Education Pilot for Tow Year Old Children: Age Five Follow-up. 
Reasearch Report, 20032008-.

الدراسة الثانية

أثر االلتحاق بالتعليم قبل املدرسي في سن الثانية على  املخرجات 
األكادميية واالجتماعية والسلوكية بعيدة املدى لألطفال احملرومني في 

الصف السادس.

األطفال  فيه  يلتحق  الذي  للعمر  أثر  هناك  كان  إذا  عما  الكشف  الدراسة  هذه  حتاول 
الذين ينتمون لطبقات اجتماعية محرومة مبرحلة التعليم قبل املدرسي على املخرجات 

األكادميية واالجتماعية السلوكية في الصف السادس االبتدائي. 

بتعليم  التي مت إجراؤها حول هذا املوضوع  أن مدة االلتحاق  فقد كشفت الدراسات 
ما قبل االبتدائي ال تؤثر على املخرجات األكادميية واالجتماعية السلوكية للطالب في 
الصف السادس االبتدائي, بينما أشارت دراسات أخرى إلى أن االلتحاق مبكًرا بالتعليم 
قبل االبتدائي, والذي  يشترط أن يكون ذا جودة عالية, ميكن أن يكون له أثر فعال على 

مخرجات الصفني األول والثاني االبتدائي في مادتي القراءة والرياضيات.
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ومن ثم فإن الدراسة احلالية حتاول الكشف عما إذا كانت مدة التمدرس لها تأثير على 
احلرمان  على  الدالة  املؤشرات  من  مجموعة  في  تتباين  األطفال  من  بعينها  مجموعات 
العوامل  بني  املتبادل  التأثير  اختبار  إلى  الدراسة  حتاول  كما  االجتماعي.  أو  االقتصادي 
احملددة وعمر التحاق الطفل بالتعليم ما قبل االبتدائي )والذي قسم إلى: التحاق من يبلغ 
عمرهم عامني، ومن هم في عمر العامني إلى ثالثة أعوام، ومن تزيد أعمارهم عن ثالثة 

أعوام(. وقد اشتملت املؤشرات اخلاضعة للدراسة إلى ما يأتي: 

ماهر(  )غير  منخفض  مستوى  إلى  تقسيمه  ومت  واالجتماعي،  االقتصادي  •املستوى  	

مستوى متوسط )ماهر(، ومستوى مرتفع )مهني(.

•مستوى تأهيل األم )ومت تقسيمه إلى مستوى منخفض » غير حاصلة على تأهيل أو  	

حاصلة على تأهيل حتت متوسط، مستوى متوسط » حاصلة على تأهيل متوسط«، 
مستوى مرتفع »حاصلة على تأهيل جامعي«.

•مستوى الدخل )ومت تقسيمه إلى دخل منخفض جدا، ودخل متوسط، ودخل مرتفع(. 	

املقاييس  من  مجموعة  يلخص  معامل  عن  عبارة  وهو  للحرمان  متعددة  أخرى  •أوجه  	

املتعلقة بالطفل واألسرة واحلالة الصحية والتي يعتقد أنها تزيد من تعرض الطفل لعواقب 
السلبية،  والسلوكية  االجتماعية  املخرجات  من  غيرها  او  املنخفض  الدراسي  التحصيل 
ومنها الوزن املنخفض عند الوالدة، االنتماء إلى أسرة ذات مستوى اجتماعي اقتصادي 
منخفض أو غيرها )وقد قسمت هذه العوامل جميعها إلى مستويني: منخفض ومرتفع(.

وقد توصلت الدراسة إلى اآلتي:
املخرجات األكادميية

قبل  باملدرسة  التحقوا  بني من  إحصائية  ذات داللة  فروق  توجد  أنه -بشكل عام-ال 
االبتدائية في عمر الثانية وهؤالء الذين التحقوا بها في عمر الثالثة أو أكثر في التحصيل 
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األربعة  للمؤشرات  بالنسبة  وذلك  والرياضيات،  اإلجنليزية  اللغة  مادتي  في  األكادميي 
األولى للحرمان/ عدم احلرمان احملددة أعاله.  

أما بالنسبة للمؤشر اخلامس، والذي يتمثل في أوجه احلرمان املتعددة، فقد لوحظ أنه 
بالنسبة لألطفال ذوي مستوى احلرمان املرتفع، هناك تأثير دال ومتباين وإيجابي لصالح 
األطفال الذين بدأوا التعليم ما قبل االبتدائي في سن عامني، مقارنة بأقرانهم الذين التحقوا 
بعد سن الثالثة وذلك في التحصيل األكادميي في مادة اللغة اإلجنليزية؛ بينما لم يظهر هذا 

التأثير في مادة الرياضيات.

املخرجات االجتماعية السلوكية

توصلت الدراسة إلى أنه، بالنسبة لألطفال الذين ينتمون ألسر معدومة الدخل )أسر 
عاطلة عن العمل( فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال الذين بدأوا التعليم 
ما قبل املدرسي في سن عامني وزمالئهم ممن التحقوا بهذا التعليم في سن الثالثة أو يزيد. 
حيث لوحظ أن األطفال الذين بدأوا في سن الثانية كانوا ذوي سلوك اجتماعي أسوأ في 
أكثر.  أو  الثالث  العام  في  املدرسي  قبل  التعليم  بدأوا  الذين  أولئك  من  السادس  الصف 
أي أن االلتحاق في عمر الثالثة كان أفضل من االلتحاق في عمر الثانية. بينما لم توجد 
فروق دالة إحصائية أخرى في كل املخرجات االجتماعية والسلوكية على كل املؤشرات 

األخرى للحرمان التي مت اختبارها في الدراسة احلالية. 

وعلى صعيد أخر وجد أن هناك تأثير دال لعمر االلتحاق بالتعليم قبل املدرسي بالنسبة لكل 
من لألطفال الذين ينتمون ألسر ذات مستوى اقتصادي اجتماعي متوسط )األسر املاهرة( وكذا 
األطفال الذين ينتمون ألسر ذات دخول متوسطة.  لكن بالنسبة لهاتني املجموعتني من األطفال 
كان لعمر االلتحاق بالتعليم قبل االبتدائي أثر ملحوظ، فاألطفال الذين بدأوا الدراسة في عمر 
االبتدائي  السادس  الصف  في  الذاتي  التحكم  مهارات  من  أوفر  قدرا  ميتلكون  كانوا  العامني 

تفوق تلك التي ميتلكها األطفال الذين التحقوا باملدرسة في عمر الثالثة أو أكثر.



18

أولـــويــــات تـــربــويـــــة

لعمر  متباينة  تأثيرات  أي  يالحظ  فلم  احلرمان”،  “معامل  اخلامس  للمؤشر  بالنسبة 
االلتحاق بالتعليم قبل املدرسي على أي من املخرجات السلوكية واالجتماعية في الصف 

السادس.

وبشكل عام فإن نتائج البحث تبني ما يأتي: 

يظهر األطفال الذين يعانون من مستويات عالية من احلرمان )والتي تتمثل فقط في  1 .
إذا  السادس  الصف  في  أسوأ  اجتماعية  الدخل( سلوكيات  معدومة  انتمائهم ألسر 
بدأوا  الذين  بهؤالء  )مقارنة  العامني  عمر  في  مبكًرا  االبتدائي  قبل  التعليم  بدءوا  ما 

تعليمهم في سن الثالثة أو أكثر).

على النقيض من ذلك، يظهر األطفال الذين ينتمون ألسر ذات دخل متوسط وأسر  2 .
“التحكم  مهارات  أكبر من  قدًرا  متوسط  واجتماعي  اقتصادي  ذات مستوى  ماهرة 
الذاتي” أو االنضباط الذاتي في الصف السادس إذا ما بدءوا التعليم قبل االبتدائي 
الثالثة أو  الذين بدأوا املدرسة في عمر  الثانية مثاًل مقارنة بزمالئهم  مبكًرا )في سن 

أكثر(.

طبقات  إلى  ينتمون  الذين  األطفال  أكثر  يفيد  املدرسي  بالتعليم  املبكر  االلتحاق  إن  3 .
متوسطة أكثر من هؤالء الذين ينتمون إلى طبقات فقيرة أو محرومة. أي أن النتائج 
اخلاصة بالتأثير املتباين ملدة االلتحاق بالتعليم قبل املدرسي فقد أظهرت له نتائج  دالة 

على املخرجات االجتماعية السلوكية ولكن فقط ملجموعات بعينها من األطفال.

متباين  تأثير  هناك  السلوكية،  االجتماعية  للمخرجات  بالنسبة  أنه  الدراسة  أظهرت  4 .
يعزى إلى جودة التعليم قبل املدرسي املقدم، وبخاصة بالنسبة للفئات احملرومة من 
األطفال. فاألطفال األكثر حرماًنا يستفيدون أكثر من االلتحاق مبدارس ذات جودة 
أو  اإلطالق  على  مدرسي  قبل  بتعليم  يلتحقوا  لم  الذين  أولئك  يفوق  بشكل  عالية 

هؤالء الذين حصلوا على تعليم ذي جودة منخفضة أو متوسطة.
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وقد أوصت الدراسة بأهمية أن يقترن االلتحاق املبكر في سن الثانية مبؤسسات تربوية 
وتعليمية تتمتع مبستوى تعليم على درجة عالية من اجلودة، حيث يعد معيار اجلودة العالية 
األكادميية  املخرجات  حتسني  في  احملرومة-  للمجموعات  بالنسبة  خاصة  حاسًما،  أمًرا 

واالجتماعية السلوكية بنهاية التعليم االبتدائي.
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الدراسة الثالثة

االستعداد للمدرسة: إطار عمل مفاهيمي

اليونيسيف (منظمة األمم  التعليم مبنظمة  تستهدف هذه الدراسة املعدة من قبل قطاع 
يصف  أنه  حيث  للمدرسة,  االستعداد  مفهوم  حتليل  محاولة  إلى  للطفولة)  املتحدة 
للمدرسة,  األطفال  استعداد  وهي:  العملية  هذه  في  متضمنة  أبعاد  ثالثة  بالتفصيل 
تهدف  كما  للمدرسة.   واملجتمع  العائالت  واستعداد  لألطفال,  املدرسة  واستعداد 
الدراسة إلى تقدمي أسباب منطقية ألهمية عملية االستعداد للمدرسة, ليس فقط من 
اجلانب املتعلق باألطفال؛ ولكن أيضا من جانب التنمية الوطنية واملجتمعية بشكل عام. 
وأخيًرا فإنها تقدم أدلة قوية تدل على مدى ارتفاع تكلفة التقاعس بشأن إعداد األطفال 

للمدرسة, سواء بالنسبة لألطفال أو العائالت أو املجتمعات والدول.
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مع األخذ في االعتبار بأن معظم حاالت التسرب املبكر والرسوب في املدرسة حتدث 
ومكان  الفقر  من  تتداخل  عناصر  هناك  أن  إلى  إضافة  والفقراء،  املعدمني  األطفال  بني 
السكن واإلعاقة واالفتقار إلى الهوية الرسمية واإلصابة باملرض إلى وجود عوائق متعددة 
ومعقدة تواجه هؤالء في االلتحاق باملدرسة. ويعتبر االستعداد للمدرسة استراتيجية قابلة 
املعدمني  وبخاصة  األطفال؛  بكل  االهتمام  خالل  من  التعليمية،  الفجوة  لردم  للتطبيق 
واملعرضني للخطر، ومن بينهم الفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة واألقليات العرقية، ومن 
يقطنون في املناطق الريفية )الفقيرة(، وحتسني مبدأ املساواة بني جميع األطفال، من حيث 

حتقيق التعلم مدى احلياة واإلمكانيات التنموية الكاملة لألطفال الصغار.

لقد مر تعريف استعداد األطفال للمدرسة بتحوالت كبيرة أثناء العقود األربعة املاضية، 
فقد تغير هذا املفهوم من كونه مفهوًما للنضج بشكل أولي، إلى مفهوم ذي بنية اجتماعية 
الطفل،  لدى  النضج  لتحقيق  العمل  تؤكد على  السابقة  املناهج  بينما كانت  أكبر،  بشكل 
والذي سيتيح له فرصة احلصول على وظيفة جيدة في املستقبل.  وتؤكد املزيد من املناهج 
احلديثة على ثنائية االجتاه ما بني الطفل وبيئته، ويعتبر بيان “مهمة عالم لصالح األطفال” 
لصالح  عالم  “مهمة  بعنوان  2002م  عام  الصادر   )WFFC( املتحدة  باألمم  اخلاص 
األطفال” مثااًل رائًعا للمفاهيم احلديثة املتعلقة باالستعداد للمدرسة، والتي ذكر أنها بداية 
جيدة للحياة في بيئة آمنة سليمة متكن األطفال من العيش، وأن يتمتعوا بصحة جيدة وانتباه 
التعلم.  وعلى أية حال، فإن هذه  عقلي، وأمان عاطفي، وكفاءة اجتماعية، وقدرة على 
أبعاد.   ثالثة  خالل  من  تتضحان  خاصيتني  على  بناء  للمدرسة  االستعداد  حتدد  الدراسة 
اجلديدة،  التعلم  بيئات  مع  وتكيفه  الطفل  انتقال  مبعنى  “االنتقال”،  هي:  اخلواص  وهذه 
“احلصول  وخاصية  التعليم،  مثل  االجتماعية  الثقافية  األنظمة  مع  التعامل  األسر  وتعلم 
للمدرسة،  الطفل  استعداد  في  تتمثل  األبعاد  فإن  أعاله  ذكر  وكما  الكفايات”.   على 
واستعداد املدرسة للطفل، واستعداد العائالت للمدرسة. وفيما يلي نقدم شرًحا لألبعاد 

الثالثة بالتفصيل.



23

املعدمني  وبخاصة  األطفال،  كل  أن  إلى  للمدرسة  األطفال  استعداد  مصطلح  يشير 
والفقراء واملعرضني للخطر، ومن بينهم الفتيات واألطفال املعاقني واألقليات العرقية ومن 
للتعلم،  االستعداد  عن  مختلف  للمدرسة  االستعداد  أن  إضافة  الريفية،  املناطق  يقطنون 
فمن خالل أبسط تعريف، يكون لدى الطفل املستعد للمدرسة احلد األدنى من املهارات 
املدرسة. وهناك  في  ناجًحا  يكون  أن  من  متنوعة، متكنه  في مجاالت  واملعرفة  األساسية 
العديد من العوامل التي من املمكن أن تؤثر على استعداد الطفل للمدرسة مثل النواحي 
التوجيهات  واتباع  العاطفي  والتنظيم  االنتباه  دعم  تتضمن  التي  واالجتماعية  العاطفية 
مثل  التعلم  من  املواقف  إلى  باإلضافة  االجتماعي،  واإلدراك  االجتماعية  والعالقات 

اإلصرار على أداء املهمات واالنتباه واإلبداعية واملبادرة والفضول وحل املشكالت.

املعدمني  وبخاصة  األطفال،  كل  أن  إلى  للمدرسة  األطفال  استعداد  مصطلح  يشير 
والفقراء واملعرضني للخطر، ومن بينهم الفتيات واألطفال املعاقني واألقليات العرقية ومن 
للتعلم،  االستعداد  عن  مختلف  للمدرسة  االستعداد  أن  إضافة  الريفية،  املناطق  يقطنون 
فمن خالل أبسط تعريف، يكون لدى الطفل املستعد للمدرسة احلد األدنى من املهارات 
املدرسة. وهناك  في  ناجًحا  يكون  أن  من  متنوعة، متكنه  في مجاالت  واملعرفة  األساسية 
العديد من العوامل التي من املمكن أن تؤثر على استعداد الطفل للمدرسة مثل النواحي 
التوجيهات  واتباع  العاطفي  والتنظيم  االنتباه  دعم  تتضمن  التي  واالجتماعية  العاطفية 
مثل  التعلم  من  املواقف  إلى  باإلضافة  االجتماعي،  واإلدراك  االجتماعية  والعالقات 

اإلصرار على أداء املهمات واالنتباه واإلبداعية واملبادرة والفضول وحل املشكالت.

واملكون الثاني في منوذج االستعداد للمدرسة هو استعداد املدرسة لألطفال واملعروف 
حيث  من  لألطفال  املدارس  استعداد  يعرف  ،حيث  املستعدة”  “املدارس  مبصطلح  أيضا 
اجلوانب املتعلقة ببيئة املدرسة التي تدعم االنتقال امليسر لألطفال وعائالتهم إلى املدرسة 
االبتدائية والتعلم املتقدم لكل األطفال، ويجب األخذ في االعتبار بأن اخلبرات التعليمية 
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التي تسبق املدرسة االبتدائية متنوعة إلى حد كبير، فيجب علينا أن نقر بأنه كلما اتسعت 
الفجوة ما بني الرعاية في مرحلة الطفولة املبكرة ونظام التعليم ونظام املدرسة االبتدائية، 
كلما زاد التحدي وتضاعف بالنسبة لألطفال الصغار من حيث االنتقال من التعلم املبكر 
على  التغلب  على  تساعد  التي  هي  املدرسة  بيئة  نوعية  وإن  االبتدائية.  املدرسة  بيئة  إلى 
هذه الفجوة، وحتدد جودة املدرسة ونوعيتها تبًعا لعدد من السمات التي ترتبط باملدارس 
املستعدة، وتتضمن الوقت الكافي املخصص للتعلم في الفصول، واألنواع املالئمة املتوفرة 
من مواد التعلم مثل الكتب ووسائل اإليضاح التعليمية، والتدريس الفعال، واملمارسات 
التربوية وكفاءة املعلمني. ومن اخلصائص املهمة األخرى املتعلقة باجلودة هي املمارسات 
التي تتبعها املدرسة لسد الفجوة بينها وبني املنزل. وعلى الرغم من أنه يثار كثير من اجلدل 
أنه ميكننا  املناسبة للتعليم والواجب استخدامها مع األطفال الصغار، إال  حول الوسائط 
القول بأن استخدام اللغة األم للطفل ميكن أن تعزز بيئة التعلم. ومتثل مدارس اليونيسيف 
محوري  بشكل  تهتم  إنها  حيث  “املستعدة”،  املدارس  لفكرة  مناذج  للطفل”  “الصديقة 
بالطفل في التعليم والتعلم، كما أنها تتميز بالبيئة الصحية اآلمنة ويشمل ذلك: التغذية، 
لألطفال،  املالئمة  واملالعب  للشرب،  الصاحلة  املياه  وتوفر  الالزمة،  التطعيمات  وإعطاء 
أنها تراعي  العقاب واإلساءة لألطفال، كما  إلى حظرها استخدام وسائل  هذا باإلضافة 

الفروق الفردية بني اجلنسني بشكل خاص.

العائالت للمدرسة، وهذا  الثالث في منوذج االستعداد املدرسي هو استعداد  والبعد 
وهناك  الطفل.   لنمو  أهمية  األكثر  العنصر  تعتبر  العائلة  إن  حيث  األهمية  شديد  البعد 
العديد من العوامل التي من املمكن أن تؤثر إيجابًيا أو سلبًيا على وظائف األسرة املتعلقة 
ان  منزلية محفزة ميكنها  بيئة  توفير  داعمني ومهمتهم  األبوين  إن كون  األمر، حيث  بهذا 
تكون من العوامل ذات التأثير اإليجابي على أداء الطفل ومستوى إجنازه األكادميي، بينما 
السنوات األولى. وهناك  الطفل، وبخاصة في  يؤثر سلبًيا على منو وأداء  أن  للفقر  ميكن 
عوامل أخرى ميكن أن تؤثر على هذه العملية، تتضمن توقعات الوالدين بالنسبة ألطفالهم 
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وقيمهم ومواقفهم من التعليم وااللتزام به.  كما أن استجابة الوالدين الحتياجات األطفال 
دور مهم في عملية االستعداد للمدرسة، حيث إن العالقات الداعمة واملستجيبة ضمن 
إطار العائلة، متثل حجر األساس للنمو العاطفي واالجتماعي لألطفال الالزم للنجاح في 

املدرسة.

وتنبثق أهمية االستعداد للمدرسة من انعكاساتها اإليجابية على العديد من اجلوانب، 
والنتائج  البلوغ  مرحلة  في  اإليجابية  والسلوكية  االجتماعية  بالكفاءات  مرتبطة  فإنها 
األكادميية اجليدة في املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية.  كما أن لها العديد من اآلثار 
اإليجابية على النمو االقتصادي. ويعتبر استعداد املدرسة إطار عمل قوي يؤدي إلى حتسن 
النوعية واجلودة، من حيث الوصول إلى التعليم وحتقيق نتائج جيدة في املدرسة، وبخاصة 
املستوى  لها أهمية خاصة على  املساواة بني األطفال  أن  املهمشني، كما  بالنسبة لألطفال 
التعليمي  اإلجناز  في  مهًما  عاماًل  تعتبر  الفردي،  املستوى  حيث  فمن  والعاملي.   الفردي 
ومنو األطفال وتعلمهم، وإمتامهم للمرحلة الدراسية، وبخاصة االبتدائية والنجاح املطلق 
في مرحلة البلوغ.  وعلى املستوى العاملي، فإن ال قيمة أدائية في دعم النمو االقتصادي 

واالجتماعي للدولة وتعزيزه.

ويقوي استعداد املدرسة األسس املتعلقة بالنجاح واإلجناز التعليمي للطلبة.  وفي هذه 
في  تتمثل  والتي  املدرسة  استعداد  بأهمية  املتعلقة  األدلة  لعرض  جادة  محاولة  الدراسة، 
قسمني: األول هو الفوائد اجلوهرية والثاني هو مزايا األداء الفعال. فأما بالنسبة للفوائد 
اجلوهرية الستعداد املدرسة، فإنه من املمكن مناقشتها من خالل ثالث فترات تنموية وهي: 
)1( عندما يعتبر االنتقال إلى املرحلة االبتدائية تاًما، )2( من الصف الثالث )أي إلى بلوغ 
البلوغ.  وفيما  املراهقة وخالل فترة  املتوسطة أو مرحلة  الثامنة تقريًبا(، )3( في املدرسة 
انخفاض  النتائج، وهي  يتم فحص مجموعتني من  فإنه  االبتدائية،  املدرسة  نتائج  يخص 
االختبارات  ونتائج  األكادميي،  باإلجناز  املتعلقة  املستويات  وزي��ادة  التسرب  معدالت 
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استعداًدا لاللتحاق باملدرسة، كما هو احلال بالنسبة للعديد من الدول النامية، مثل كمبوديا 
والنيبال، حيث يوجد انخفاض في معدالت التسرب من املدارس االبتدائية، نتيجة لتطبيق 
برامج إعداد لألطفال في الصف األول، إضافة إلى أن البيانات املستمدة من العديد من 
الدراسات في الدول النامية مثل جواتيماال وجنوب أفريقيا توضح وجود ارتباط إيجابي 
ما بني القدرة على دخول املدرسة واألداء األكادميي في املدارس االبتدائية، ويتبعه الحًقا 
مستوى اإلجناز األكادميي. أما في البرازيل، فمن املرجح، بالنسبة للفتيات الالتي يحضرن 
برامج ما قبل املدرسة ذات اإلطار املجتمعي، أن تكون لديهم فرصة مضاعفة للوصول إلى 
الصف اخلامس، ومبعدل ثالث مرات أكثر من وصولهم للصف الثامن، مقارنة بالفتيات 

الالتي ال يحضرن برامج ما قبل املدرسة.

مع  الثانوية  واملدرسة  االبتدائية  املدرسة  في  الطلبة  أداء  بني  ما  العالقة  فهم  وميكن 
مع  ارتبط  امل��دارس  في  الضعيف  األداء  فمستوى  باملدرسة.  لاللتحاق  اإلع��داد  برامج 
االندماج  وصعوبة  املدرسي  الفصل  في  االضطرابات  مثل  السلوكية،  املشكالت  بعض 
االجتماعي مع األقران، والذي بالتالي يؤثر على قدرة الطالب على االستفادة من البيئة 
حد  إلى  وضحت  املشابهة  األبحاث  بعض  فإن  البلوغ،  مبرحلة  يتعلق  وفيما  التعليمية.  
ميسر  بشكل  واالنتقال  للتعلم  استعداد  ولديهم  املدرسة  يدخلون  ممن  األطفال،  أن  كبير 
إلى بيئة التعلم فيها يتمتعون مبعدالت أعلى للتوظيف ويتمتعون مبستوى أفضل من حيث 
اإلنتاجية االقتصادية والصحة اجليدة في فترة البلوغ، وذلك مقارنة بغيرهم ممن لم يتلقوا 

إعداًدا للتعلم عند دخولهم املدرسة.

والنمو  االستثمار  في  يتمثل  فإنه  املدرسة  الستعداد  الفعال  األداء  ملزايا  وبالنسبة 
االقتصادي واملساواة االجتماعية في املجتمع، فإن عائدات االستثمار من املمكن تقييمها 
ملثل هذه العوامل من حيث انخفاض تكاليف التعليم وزيادة اإلنتاجية البشرية والدخل، 
يلتحقون  الذين  املرجح لألطفال  إنه من  للمجتمع من حيث  بالنسبة  االستفادة  وتتحقق 
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إعادة  لهم  بالنسبة  املتوقع  غير  ومن  فيها.  أكبر  بشكل  النجاح  املدرسة  قبل  ما  ببرامج 
إلى االنخفاض في تكاليف نظام  التسرب، إضافة  أو  املتكرر  الرسوب  نتيجة  الصفوف، 
التعليم في الدولة. واالستعداد للمدرسة يحدد مسار األفراد نحو التعليم العالي، وبالتالي 
حتسني دخولهم.  فاملواطنون ذوو الدخول العالية يساهمون في النمو االقتصادي للدولة، 
وذلك ما يحد من مستويات الفقر، ويعزز العدالة االجتماعية ويقوي الترابط االجتماعي، 

ويحقق كفاءة أفضل ألنظمة التعليم. 

ومما ذكر فيما سبق، ميكننا أن نعتبر أن أهمية إعداد الطفل لاللتحاق بالتعليم من األمور 
رسم  في  مراعاتها  إلى  تؤدي  التي  اإلجراءات  واتخاذ  بها،  االهتمام  ينبغي  التي  امللحة، 
ذلك،  عكس  وعلى  بها.   للعمل  الالزمة  االستراتيجيات  ووضع  التعليمية  السياسات 
والتقدم  لألفراد  التعليمي  األكادميي  اإلجناز  من  كل  على  سلبية  آثار  إلهمالها  يكون  قد 

االجتماعي للتنمية الوطنية. 

وبالنسبة للمستوى األول املرتبط بالنتائج اخلاصة باألفراد، فإن هناك ثالث رؤى تعكس 
املستويات املختلفة للقيام بالعمل. وهذه الرؤى هي : توافر تعليم ما قبل املدرسة، واجلودة 
في خدمات الطفولة املبكرة والبرامج املعدة لألطفال في الفترة التي تسبق الوالدة وحتى 
االنتقال إلى املرحلة االبتدائية.  فالرؤية األولى واقعية، تعمل من أجل توفير “احلد األدنى 
لتوفير  تسعى  الثانية  والرؤية  فيه”.  اجلودة  على  واحملافظة  بالتعليم  األطفال  التحاق  من 
بعض درجات خدمات الصحة املبكرة، ولكن أقل من احلد الالزم للوصول إلى اجلودة 
املدرسة  قبل  ما  تعليم  بتوفير  فتهتم  الهادفة،  الرؤية  وهي  الثالثة،  الرؤية  أما  فيه.  الشاملة 

وجودته، وتوافر خدمات الطفولة املبكرة منذ مرحلة ما قبل الوالدة وحتى عمر الثامنة«.

الذي عليه احلال في معظم أنحاء  الوضع  الواقعية األولى هي  الرؤية  تعتبر  وعادة ما 
العالم، حيث ال يتوافر إال احلد األدنى من فرص حصول األطفال على اخلدمات املطلوبة 
في السنوات املبكرة من حياة األفراد، مما يجعل الوضع أكثر سوًءا ألن ذلك ميثل احلقيقة 
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الواقعة ألقل من 50% من الدول ممن ليس لديها أي نظام رسمي لرعاية وتنمية األطفال ممن 
تبلغ أعمارهم أقل من ثالث سنوات، فاملدارس في الرؤية األولى غالًبا ال تكون مستعدة 
الستقبال األطفال، ولديها نقص في املواد التعليمية وقلة أعداد املعلمني، أو املؤهلني منهم،  
وطول  املسافات الطويلة التي يقطعها األطفال للوصول للمدارس، والتقاعس املتمثل في 
نقص اخلدمات وتدني جودتها، مما يجعل األطفال في وضع سيئ، يحد من فرص اإلجناز 
األكادميي والنمو العاطفي واالجتماعي، مما يدفع األطفال إلى دخول املدرسة بدون أدنى 
دخولهم  إلى  ويؤدى  الدراسي،  الفصل  ونشاطات  الفردي  التعلم  في  للمشاركة  إعداد 

املدرسة متأخرين،  أو إلى تسربهم منها. 

والرؤية الواقعية الثانية ميكن تطبيقها في العديد من املناطق حول العالم، حيث يكون 
الثالثة، مما  هناك نظام وطني مناسب للتنمية والرعاية املبكرة لألطفال حتى بلوغهم سن 
مينح األطفال مقداًرا بسيًطا من االنتباه، حتى دخولهم املرحلة االبتدائية، مما يترك فجوة 
في اخلدمات، وجند أن التقاعس عن القيام باإلجراءات الالزمة من األمور الواضحة في 
والبرامج  املبكرة  الطفولة  الرعاية في مرحلة  بني  ما  إلى االستمرارية  تفتقر  التي  األنظمة 
التنموية واملدارس االبتدائية. إن نقص عنصر االستمرارية في تقدمي اخلدمات قد يؤدي 
إلى الفشل الدراسي والتسرب، حيث إن العائالت واألطفال قد يكونون غير مستعدين 
للنظام املدرسي، ويستمر التقاعس في هذه املرحلة لينتج عنه اإلقصاء االجتماعي واحلرمان 
من الفرص التعليمية ملجموعات األقليات، بينما الرؤية الهادفة تعتبر أفضل مسار، حيث 
مروًرا  الوالدة  قبل  ما  عالية لألطفال من مرحلة  برامج وخدمات على جودة  تؤمن  إنها 
النجاح في دراستهم، وفي  التي تضع األطفال على طريق  مبرحلة استعدادهم للمدرسة 

املراحل الالحقة من عمرهم.

التقاعس  التي تعود على املجتمع، فإن عواقب  بالنتائج  الثاني، املهتم  وعلى املستوى 
التي تعود على املجتمع متمثلة في التداعيات االقتصادية التي تتعامل مع الفرص الضائعة 
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ألقصى استغالل للموارد املتاحة.  ويعتبر رأس املال البشري من أهم آليات النمو بالنسبة 
ملعظم الدول، حيث يتم وضع أساس هذه اآللية خالل السنوات املبكرة من الطفولة، ولكن 
عدم االستثمار بحكمة أثناء هذه املراحل ال يؤدي فقط إلى ضعف العائدات االقتصادية 
على االستثمار، ولكنه يؤدي أيضا إلى احلرمان من أهم مراحل االستثمار.  وهذا التقاعس 
أو استراتيجيات االستثمار غير الفعالة قد تؤدي إلى تكاليف إضافية على املدى الطويل، 

بالنسبة للدول من حيث ركود أو انخفاض النمو االقتصادي.

إلى  الوصول  في  املساواة  فإن  العاملي،  بالنمو  يهتم  الذي  الثالث  للمستوى  وبالنسبة 
من  الكثير  تواجه  ال��دول  ولكن  الفقر،  من  التخلص  طريق  هو  عالية  جودة  ذي  تعليم 
التحديات والعوائق في حتقيق هذه األهداف، وهناك مبادرة املسار السريع، والتي تدعى 
الرغم  فعلى  املدرسية.   الرسوم  إلغاء  )GPI(” ومبادرة  للتعليم  العاملية  “الشراكة  حاليا 
من أن هذه االستراتيجيات قد أدت إلى طفرة في أعداد امللتحقني باملدارس واملعدالت 
العالية املتساوية في نسب التسرب والرسوب إال نه في عام 1999م لم يلتحق 98 مليون 
طفل باملدارس على مستوى العالم، بينما ساعدت املبادرات على انخفاض هذا العدد إلى 
67 مليون طفل عام 2011م، وهذا التحسن في معدالت االلتحاق ال ينعكس مع ذلك 
في نسبة األطفال الذين يلتحقون باملدرسة ويكملون تعليمهم، فهناك ما يقدر بنحو 200 
مليون طفل في املدارس االبتدائية بالدول النامية ال يعرفون قراءة حتى بعض الكلمات 

البسيطة.

وبهدف حتسني معدالت االلتحاق بالتعليم ملاليني األطفال، وبخاصة األطفال املعدمني 
واحملرومني، مت رفع جاهزية املدرسة، من حيث كونها استراتيجية تكميلية تواجه التحديات 
واملعوقات التي تعوق حتقيق األهداف العاملية، حيث إن استعداد املدرسة له القدرة على 
إعداد األطفال للتعليم، وإعدادها الستقبال األطفال وإعداد العائالت للتعامل مع هذه 
اخلبرات. ولذلك فإن تشجيع االلتحاق ودعم احلضور في املدارس وزيادة معدالت البقاء 
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في املدارس تعتبر اجلوانب الرئيسية ألهداف التعليم، كما أن التقاعس أثناء هذه الفترات 
لألفراد  املتصاعد  التنموي  املسار  على  يقضى  أن  ميكن  التنموية  الفرد  حياة  في  املهمة 
واملجتمعات والدول.  وهذه األدلة تأتي في صالح تأمني الوصول خلدمات ذات جودة 

عالية لألطفال والعائالت التي تعزز التنمية وتدعمها.
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احتياجات  تلبية  بهدف  ؛  املبكرة  الطفولة  مرحلة  تنمية  بسياسات  املتعلقة  السياسات 

األطفال بشكل دقيق وشامل.
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كما أن الهدف وراء اختيار أطفال من هذه الدول النامية، هو أن األطفال في مثل هذه 
املناطق يواجهون العديد من العوامل التي ال جتعلهم مستعدين للتعليم مثل احلالة املادية 
العقلية  البيئية واحلاالت  الضعيفة واحلالة األسرية املعرضة للخطر بشكل كبير واملخاطر 
املتأخرة سواء بدرجة بسيطة أو متوسطة أو شديدة، إضافة إلى املشكالت الصحية املتمثلة 
بعض  أن  نذكر  أن  املهم  واملالريا، ومن  اإلسهال  مثل  من  بالنظافة  املتعلقة  األمراض  في 
املشكالت الصحية والغذائية والتعليمية تبدأ قبل الوالدة، فاملراهقات احلوامل في بعض 
قبل  ما  مرحلة  في  األسري  والدعم  الالزمة  والتغذية  العناية  يفتقدون  ممن  النامية  الدول 
يجعلهم  مما  منخفض  وزن  ذوي  أطفال  والدة  أو  للوفاة  كبير  بشكل  معرضات  ال��والدة 

ضعيفي النمو.

لذلك فإن التعرض خلدمات الطفولة من املوضوعات احليوية ألنه إذا لم يتلق األطفال 
متأخرين  يكونوا  ألن  كبير  بشكل  معرضني  سيكونون  فإنهم  الالزمني  والعناية  الدعم 
تنموًيا، ويجب على سياسات تنمية مرحلة الطفولة املبكرة األخذ في االعتبار التأكيد على 
التكلفة والتي يدفعها  ثقافًيا واملوفرة في  البرامج املالئمة  الوطنية في  زيادة االستثمارات 
املجتمع والتي تتعلق بالنساء احلوامل واألطفال من سن الوالدة وحتى الثالثة في معظم 
الدول النامية، وهناك عدد قليل من القادة الوطنيني على دراية كاملة باالحتياجات الكثيرة 
لألطفال الصغار الضعفاء، ويرجع هذا جزئًيا إلى صعوبة تقييم حالة هؤالء األطفال، حيث 
إن البيانات الشاملة املتعلقة باحتياجات األطفال ال يتم جتميعها وحتليلها واستخدامها إال 

بشكل نادر بالنسبة لتخطيط البرامج والسياسات.

كما يجب على السياسات الوطنية وصانعي السياسات االنتباه بشكل أكبر لألطفال 
الضعفاء واملعرضني للخطر في الدول النامية، حيث إن هذه الفئة من األطفال قد تتضمن 
األطفال الذين يعيشون في حالة من الفقر املدقع باملناطق الريفية على األغلب، واألطفال 
املعرضني  من  وهم  )2.500كجم(  من  أقل  هم  ممن  الوالدة  عند  املنخفض  الوزن  ذوو 
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يصابون  ما  عادة  السيئة  التغذية  ذوو  فاألطفال  اإلعاقة،  و  النمو  تأخر  إلى  كبير  بشكل 
واألمراض  باإليدز  املصابني  األطفال  إلى  باإلضافة  مزمن،  بشكل  وميرضون  منو  بتأخر 
واألطفال  رعايتهم  في  االستمرار  أهلهم  يستطيع  ال  الذين  واألطفال  واأليتام  األخرى 
املتأثرين بالنزاعات في املجتمع، مثل األطفال املتواجدين مبخيمات املشردين ومخيمات 
الالجئني ومخيمات حروب العصابات واألطفال الذين يتم استغاللهم في أعمال مسيئة 
مثل األطفال املتسولني أو ممن يدفعهم البالغون للتسول، كل هؤالء األطفال هم موضع 
الذين يتم  أفريقيا، إضافة إلى أطفال الشوارع واألطفال  عناية واهتمام خاص في غرب 

استغاللهم بطريقة تسيء إليهم.

تبنته  والذي  املتحدة  األمم  عن  الصادر  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  ينص  وكما 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1948م على أن “ كل البشر يولدون أحراًرا ومتساويني 
في الكرامة واحلقوق” وأن “ األمومة والطفولة لهم احلق في احلماية والرعاية اخلاصة”، 
وبعد أن أصبحت حقوق األطفال هي محور العديد من املعاهدات واإلعالنات مثل إعالن 
احلقوق  ومعاهدة  1959م  عام  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  تبنته  الذي  الطفل  حقوق 
السياسية واملدنية عام 1961م، ومعاهدة احلقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية عام 
الطفل عام 1989م، وإطار عمل داكار إلجراءات ومؤمترات  1961م، واتفاقية حقوق 
عام  السنغال  في  وداك��ار  1990م  ع��ام  بتايالند  جومتني  في  املقامة  للجميع  التعليم 

2000م.

ومن اجلدير بالذكر أن السياسات غير الرسمية بخدمات الطفولة املبكرة كانت متواجدة 
منذ مئات السنني، ففي العالم النامي كانت أول وكالة على مستوى وطني لنشر وتعزيز 
برامج الوطنية املتكاملة وسياساتها وهي املعهد الكولومبي لرعاية األسرة  )ICBF( والتي 
أسست عام  1968م لتضمن أن كل طفل سيتمتع بصحة وتغذية جيدة، وأنه سيعيش في 
بيئة نظيفة وآمنة، كما هدفت هذه املؤسسة أيضا إلى بناء أنظمة تنسيق متعددة ومتداخلة 
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القطاعات تعزز اإلبداع في البرامج والتغلب على الفجوات في املعرفة واخلدمات واملوارد 
ووضع برامج موفرة في التكلفة وفي نفس الوقت تكون مالئمة ثقافًيا، ومنذ سبعينيات 
مستوى  على  املبكرة  الطفولة  مرحلة  لتنمية  املتكامل  املنهج  في  منو  حدث  املاضي  القرن 
ال��وزارات  كل  لتضمني  طلب  خالل  من  األفقي  النمو  انعكس  حيث  وعمودي،  أفقي 
وذوي  وعائالتهم  الصغار  األطفال  مع  تتعامل  والتي  التابعة  الوزارية  والهيئات  املعنية 
االحتياجات اخلاصة، بينما انعكس النمو العمودي في توسيع نطاق اخلدمات من وقت 
امليالد وحتى ثالث او خمس سنوات ليشمل مدى أكبر منذ االستعداد للحمل واخلدمات 

الوالدية وحتى بلوغ الطفل ثماني سنوات.

ويعتبر املنهج املتكامل خلدمات الطفولة املبكرة ذو أهمية بالغة حيث إنه يتضمن كل 
جوانب النمو سواء حسًيا أو جسدًيا أو عقلًيا ولغوًيا أو اجتماعًيا، كما أن هذا املنهج يسعى 
إلى ضمان أن كل طفل سيتمتع بصحة وتغذية جيدة، وأنه سيعيش في بيئة نظيفة وآمنة. 
كما ساعد هذا املنهج في توفير خدمات شاملة تضمن استمرار الرعاية، ووصول البرامج 
هذا  من  الرئيسي  والهدف  اخلاصة.  االحتياجات  ذوي  األطفال  وخدمة  ثقافًيا  املالئمة 
املنهج ميكن تلخيصه فيما يلي: تقدمي االستراتيجيات واإلجراءات واملعايير التي متكن من 
واملوضوعات واالستراتيجيات  األهداف  بني  والتنسيق  الشاملة لألطفال  البرامج  تطبيق 
املبكرة  الطفولة  سياسة  دمج  مع  املدني  املجتمع  ومؤسسات  احلكومية  بالهيئات  اخلاصة 
على  الوطنية  احلكومات  ومساعدة  قطاع  بكل  اخلاصة  األعمال  جداول  في  وعناصرها 
النادرة  املوارد  استخدام  نطاق  للمتطلبات وتوسيع  كفاءة  وأكثر  أسرع  بشكل  االستجابة 
سواء أكانت مالية أو بشرية أو مادية من أجل خدمات الطفولة املبكرة احمللية، وبناء أنظمة 
العمل  التقييم على  والقائمني على  والعاملني  واملديرين  البرامج  تساعد مصممي  تنسيق 

مًعا في فرق جماعية لتحقيق هذه األهداف.

وباختصار، فإن املنهج املتكامل لتنمية سياسة الطفولة املبكرة ميكن أن يتم قيادته على 
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املستوى الوطني من خالل املجالس والهيئات احلكومية وغير احلكومية املختلفة املخصصة 
ومستوى  اإلقليمية  املستويات  على  ويوجه  وينظم  يصمم  أن  وميكن  بينها،  فيما  للتعاون 
لتنوع  ونتيجة  احمللية،  املستويات  على  وتقييمه  وتطبيقه  تبنيه  ميكن  كما  املقاطعات، 
الثقافات املؤسسية، فإن كل دولة ستكون مختلفة في مناهجها اخلاصة للتعاون والتنسيق 

والتكامل.

ومن حيث تصميم البرامج التي تدعم العائلة بأكملها وحتقق التأثير املتراكم على مر 
أخذها  الواجب  املهمة  املوضوعات  من  احلياة  دورة  املستمر طوال  املنهج  فإن  السنوات، 
في االعتبار والتي تتضمن أربع فترات مبدئية وهي: فترة ما قبل الوالدة، وفترة الوالدة، 
ومن سن الوالدة إلى 3 سنوات، ومن سن 3 إلى 5 و6 و 8 سنوات، باإلضافة إلى تعليم 
بعض  في  تختلف  ولكنها  العالم،  في   %70 الوالدية  الرعاية  ومتثل  ودعمهم،  الوالدين 
املناطق وفي جنوب آسيا فإن املتوسطات تبلغ 54% وفي جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا 
تبلغ هذه املعدالت 66%، وتتضمن الفترات اخلاصة بسن ما بني الوالدة و3 سنوات برامج 
لألطفال واآلباء لتعزيز معيشة الطفل ومنوه وصحته وتغذيته واجنازه املدرسي واحلد من 
ما بني سن 3 و 6 سنوات  الفترة  في  الرعاية  بينما تشمل  التسرب،  و  اجلنوح  مستويات 
التأكيد على رعاية الطفل وأحياًنا التعليم في فترة ما قبل املدرسة، وفيما يتعلق بهذا األمر، 
املفيد تأسيس خدمات وقائية لألطفال بشكل منفصل متيل إلى اإلشراف  فقد يكون من 
هو  كما  دورها  أداء  من  األسرة  تتمكن  لم  إذا  خاصة  للطفل  التنموية  االحتياجات  على 
املتعلقة  املوضوعات  مع  تتعامل  سنوات  و8   6 بني  ما  بسن  اخلاصة  الفترة  بينما  متوقع، 
باالستعداد للمدرسة واالنتقال إلى املدرسة من خالل برامج ثقافية مالئمة تهيئ لالنتقال 

من املنزل إلى املدرسة.

ولكي نضمن النمو اجليد لألطفال في الدولة، فمن املهم توفير االستثمارات املناسبة 
في مجال الطفولة املبكرة، ويجب أن تتضمن هذه االستثمارات كل املساهمني من خالل 
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املشاركة، حيث إن عنصر املشاركة يساعد املؤسسات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني 
على توسيع نطاق استخدام املوارد املتاحة واكتشاف موارد جديدة وتوفير فرص لتطوير 
احتياجات  حتديد  في  يساعد  املنهج  وهذا  متكاملة،  جديدة  وشراكات  وشبكات  برامج 

األطفال وتوسيع نطاق اخلدمات اخلاصة بهم والتي تقدمها املجتمعات احمللية.

ويتطلب منهج املشاركة الفعالة أن يكون هناك استشارات وإجماع ما بني كل املشاركني 
املرحلة األولى في  للمنهج، وتتضمن  الفعال  التخطيط والتطبيق  في كل مرحلة لضمان 
هذا املنهج العديد من اجللسات مثل اختيار قائد وطني على مستوى عالي لتطوير سياسة 
الطفولة املبكرة، واختيار املستشار الذي يساعد على تقدمي وجلب اخلبرات القيمة، وتنفيذ 
على  الوطنيني  القادة  ومساعدة  واملمارسة  لإلمتام  الوثائق  ومراجعة  التدريبية  اجللسات 
تتضمن  كما  واحمللي،  الوطني  املستوى  على  األخرى  الهيئات  مع  جديدة  عالقات  بناء 
املبكرة وحتديد كل  بالطفولة  السياسة  لتخطيط  األولية  التنظيمية  البنية  أيضا  املرحلة  هذه 
الهيئات  في  املساهمني  هؤالء  يتمثل  وقد  الدولة،  مؤسسات  من  األساسيني  املساهمني 
املرحلة  هذه  وتتضمن  اخلاص،  القطاع  أو  املدني  املجتمع  أو  العام  القطاع  مثل  املختلفة 
لفريق  األولى  العمل  خطة  وإعداد  التخطيط  فريق  وأعضاء  ورؤساء  جلان  تكليف  أيضا 

التخطيط.

وتنفيذ  التخطيط  مثل  املبكرة  الطفولة  اخلاص  املوقف  بتحليل  الثانية  املرحلة  وتهتم 
واملتعددة  القطاعية  التحليالت  يتضمن  وال��ذي  األطفال  باحتياجات  اخل��اص  التقييم 
املوارد  تقييم  وتنفيذ  وتخطيط  وعائالتهم،  الصغار  األطفال  بوضع  واخلاصة  القطاعات 
والذي يتضمن املؤسسات التي تقدم اخلدمات املختلفة على املستوى الوطني واإلقليمي 
ومستوى املقاطعات واحملافظات واملستويات املجتمعية، إضافة إلى الشبكات والشراكات 
واملوارد البشرية وبرامج التدريب، كما تتضمن هذه املرحلة أيضا تخطيط وتنفيذ مراجعة 
املقاطعات،  مستوى  وعلى  الوطنية  والسياسات  باخلطط  تتعلق  املبكرة  الطفولة  لسياسة 
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وأيضا تهتم بالقرارات التنفيذية والتشريعات والقوانني وآليات التمويل اخلاصة بخدمات 
األطفال والعائالت وإعداد تفسير وحتليل البيانات األولية وإعداد املسودة األولية لتحليل 
املوقف وذلك لوضع نظرة شاملة تعتمد على حتليل البيانات، وإعداد استشارات للسياسة 
على املستوى الوطني والتي من الضروري أن تتضمن املختصني من مختلف القطاعات 

الكبرى.

والوطني،  واإلقليمي  املجتمعي  املستوى  باالستشارات على  الثالثة  املرحلة  وتختص 
كل  على  االستشارات  وتنفيذ  إع��داد  مثل  اإلج���راءات  بعض  املرحلة  ه��ذه  وتتضمن 
وتنفيذ  وإع��داد  األحياء،  و  واملجتمعية  واملقاطعات  واإلقليمية  الوطنية  املستويات  من 
املقابالت مع املستجيبني الرئيسيني من مثل الوزراء املختصني، ومديري التخطيط الوطني، 
البنوك والشركات ورجال األعمال،  املؤسسات غير احلكومية، ورؤساء  ومديري كبري 
والدعاية،  اإلعالم  وشركات  العامة،  العالقات  ومديري  واجلامعات،  املعاهد  ورؤساء 
تتضمن  املرحلة  هذه  أن  كما  وغيرهم.  واألطباء  واملعلمني،  والدينيني،  املدنيني  والقادة 
لكل  وإرسالها  إعدادها،  الواجب  واملقابالت  االستشارات  عن  التقارير  مسودات  أيضا 
إلى  باالستناد  وذلك  االستشارات  عن  مجمع  تقرير  وإع��داد  واملشاركني،  املستجيبني 
املقابالت وورش عمل االستشارات، واالنتهاء من تقييم احتياجات الطفل، وتقييم املوارد 
ومراجعة السياسة وإعداد املسودة األولية لسياسة الطفولة املبكرة ؛ حيث يجب أن تتضمن 
واألهداف  الوطنية،  السياسة  ورؤية  املواقف،  وحتليل  باحملتويات،  قائمة  املسودة  هذه 
ومؤشرات  البرنامج  مجاالت  حتديد  علينا  يتوجب  ذلك  وبعد  الوطنية.  واملوضوعات 

السياسة واملقاييس واألهداف وأخيًرا، مراجعة خطة العمل مع فريق التخطيط.

بعض  من  املرحلة  هذه  وتتألف  اآلراء،  وتوافق  السياسة  مبسودات  الرابعة  املرحلة  تهتم 
اخلطوات ؛ كما يلي: أواًل مراجعة املسودة األولى للسياسة من قبل فريق التخطيط وغيرهم 
مت  إذا  الوطنية  املراجعة  جلنة  أعضاء  إلى  بسرعة  وإرسالها  مراجعتها  عليهم  يتوجب  ممن 



38

أولـــويــــات تـــربــويـــــة

تأسيسها ؛ ثانًيا إعداد مسودة ثانية للسياسة والتي عادة ما تتضمن البنية التنظيمية عبر مختلف 
القطاعات، كما تهتم هذه املرحلة أيضا باملراقبة وتقييم اخلطة البحثية للسياسة وإضافة البنية 
الرئيسيني،  واملشاركني  التخطيط  فريق  مع  املناقشات  على  بناء  السياسة  لتطبيق  التنظيمية 
وإضافة مؤشرات السياسة واملقاييس واألهداف للمساعدة في أن نضمن أنها ذات مسئولية 
وأنها ستحقق األهداف املرجوة منها، وإضافة خطة املراقبة والتقييم التي ستحدد نظام املتابعة 
ثالثة لسياسة  ثالًثا حتضير مسودة  ؛  بنية اجتماعات متوافقة اآلراء  واستراتيجية اخلطة وتنفيذ 
هذه  وتتضمن  الثانية،  املسودة  فصول  محتوى  حول  التوافق  مبجرد  بالبالد  املبكرة  الطفولة 
لتوسيع  البحث عن فرص  التخطيط  لفريق  ؛ حيث ميكن  تدريب  إضافة خطة  أيضا  املرحلة 
نطاق خدمات التدريب ألقصى استفادة من املوارد من خالل دمج بعض منها، وإضافة عنصر 
الترويج للسياسة وخطة االتصاالت االجتماعية لتحقيق بنية داعمة لسياسة الطفولة املبكرة 
مع املواطنني ومتخذي القرارات الرئيسيني في مختلف أنحاء الدولة، واالهتمام بالتشريعات 
متطلبات  على  أساسي  بشكل  تركز  التي  االستثمار  خطة  وإضافة  واإلرش��ادات،  واملعايير 
وإضافة  بامليزانية،  املتعلقة  التفصيلية  اخلطط  من  بداًل  وضخامتها  امل��وارد  من  االحتياجات 
خطة التنسيق للشراكة والتبرع، وإقامة جولة ثانية أو ثالثة من االجتماعات التوافقية، وطلب 
املراجعة النهائية من قبل قادة احلكومة واملجتمع املدني، للتخطيط والتنظيم لالجتماع الوطني، 

وإعداد املسودة األولى خلطة العمل السنوية، وأخيرا مراجعة خطة عمل فريق التخطيط.

وتعتمد املرحلة اخلامسة على املوافقة والتبني والتي تتألف من إعداد املسودة النهائية 
للسياسة بعد تلقي التغييرات املوصى بها من قبل قادة احلكومة واملجتمع املدني، واالنتهاء 
من اخلطط اخلاصة باالجتماع الوطني للطفولة املبكرة، كما يجب تأمني التمويل اإلضافي 
املسودة  حول  موسع  بشكل  والتشاور  واملادية،  الشخصية  املالية  املوارد  متطلبات  لتلبية 
إمكانية ذلك، والتواصل مع  العمل مبجرد  السنوية، ومراجعة خطة  العمل  األولى خلطة 
كل املتبرعني والشركاء وإقامة اجتماع وطني وذلك إلمتام ومراجعة واملوافقة على السياسة 

واحلصول على املوافقة بشأن خطة العمل اخلاصة.
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الضوء  إلقاء  أن اإلرشادات تساعد في  لنا  يتضح  ما ذكر سابًقا،  ومن خالل مراجعة 
احليوي  ال��دور  عن  يكشف  مما  األطفال  تنمية  بخدمات  املتعلقة  املوضوعات  أهم  على 
للقادة واحلكومات في احلد من الفقر و تطوير اإلنتاجية االقتصادية، ونتيجة لذلك فمن 
الضروري زيادة استثماراتهم بسرعة في األطفال، ومع ذلك فإن هؤالء القادة في حاجة 
إلى دعم عام قوي ليمكنهم من دعم هؤالء األطفال كونهم يواجهون العديد من املتطلبات 
بدور  أكبر  بشكل  االهتمام  يجب  أنه  آخر  بشكل  تعني  والتي  امليزانيات،  مبوارد  املتعلقة 
املجتمع املدني واملنظمات غير احلكومية وتوسيعه، إن حركة تنمية مرحلة الطفولة املبكرة 
)ECD( ذات أهمية بالغة حيث إنها تساعد القادة وصانعي السياسات على حتديد أفضل 
للخطر على  املعرضني  األطفال  األطفال وتساعد  في حتسني منو  تساهم  التي  السياسات 

العيش بشكل أفضل.
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احملور الثاني:

مناذج مبتكرة ملناهج ما قبل التعليم االبتدائي

الدراسة األولى:- 1 إطار مرجعي ملنهج رياض األطفال في سنغافورة.
والية  في  املدرسة  قبل  ما  ملرحلة  التعليمي  املنهج  إطار  الثانية:- 2  الدراسة 

كاليفورنيا.
الدراسة الثالثة:- 3 تنمية مهارات القراءة والكتابة في السنوات األولى.

في  املبكرة  الطفولة  لتعليم  الوطنية  األساسية  املناهج  الرابعة:- 4  الدراسة 
فنلندا.



42

أولـــويــــات تـــربــويـــــة



43

�أولويـات
 تربوية

 Singapore, Ministry of Education. (2012) A Framework for A
.Kindergarten Curriculum

الدراسة األولى
إطار مرجعي ملنهج رياض األطفال في سنغافورة  

يشكل  الذي  الفعال  التعلم  مبادئ  األطفال  رياض  ملنهج  املرجعي  اإلطار  يتضمن     
قاعدة التعلم مدى احلياة. وُتبنى مكونات اإلطار على قاعدة تنطلق من سؤالني, األول 
هو: ماذا يحب أطفالنا؟  والثاني هو: ماذا يعني التعليم في رياض األطفال؟ ويلخص 
األشياء,  مبالحظة  يستمتعون  األطفال  أن  في  األول  السؤال  على  اإلجابة  الدليل 
املعلومات  وتبادلها  األشياء, وجمع  واالكتشاف, وفحص  والتخيل,  واالستكشاف, 
التعليم في مرحلة  الثاني في أن دور  السؤال  مع اآلخرين. كما يلخص اإلجابة على 
الروضة هو إعداد األطفال لرحلة التعلم مدى احلياة, ولكن يجب االنتباه إلى أهمية 
عدم اعتبار التعليم في هذه املرحلة محاولة لتسريع تعليم األطفال, من خالل تدريسهم 

منهج التعليم االبتدائي.
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األهداف العــامة ملرحلة رياض األطفال
ويحدد اإلطار املرجعي أهداف التعليم في مرحلة الرياض, بأنه يتوقع من األطفال في 

نهاية تعلمهم أن: 

•يعرفوا ما هو صواب وما هو خطأ. 	

•يكونوا راغبني في املشاركة والتبادل مع اآلخرين. 	

•يكونوا قادرين على التواصل مع اآلخرين. 	

•يحبوا االستفسار واالستكشاف  . 	

•يكونوا قادرين على االستماع والتحدث مع الفهم. 	

•يكونوا مرتاحني وسعداء مع أنفسهم. 	

•يكونوا عادات صحية ولديهم توازن جسدي. 	

•يحبوا عائالتهم وأصدقائهم ومعلميهم ومدرستهم 	

املنهج  يصمموا  أن  إلى  واملعلمني  واملعلمات  األمور  أولياء  املرجعي  اإلطار  ويرشد 

التعليمي الذي ينمي لدى األطفال القيم واملهارات اآلتية:

•القيم األخالقية واالجتماعية السامية. 	

•العادات الطيبة املتصلة بالعمل واللعب مع اآلخرين. 	

•املفهوم اإليجابي للذات والثقة بالنفس. 	

•الرغبة الشديدة في استطالع األشياء من حولهم.  	

•القدرة على التواصل بفعالية. 	
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•التحكم في عضالت اجلسم وتنمية املهارات احلركية. 	

•اجتاهات إيجابية نحو أساليب التغذية الصحية. 	

•القيم العائلية اإليجابية والروابط املجتمعية القوية.  	

املبادئ األساسية ملنهج رياض األطفال
يحدد اإلطار املرجعي ستة مبادئ يقوم عليها منهج رياض األطفال، هي:

أواًل: تبنى املقاربة الشاملة لنمو الطفل وتعلمه

يجب أن يتم تعرف كل جانب من جوانب منو الطفل، واالهتمام به، وأن تتاح الفرصة أمام 
األطفال الستكشاف ذكاءاتهم املختلفة واستخدامها في عملية التعلم. ومع مراعاة الشمولية 

والتكامل في بناء املنهج التعليمي، ويتم اختيار اخلبرات التعلمية في املجاالت الستة اآلتية:

التعبير اإلبداعي واجلمالي 1 .

بحكم كون األطفال في هذا السن ميالني بفطرتهم للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، 
يلعبون ويستكشفون  بحرية، وهم  أنفسهم  للتعبير عن  أمامهم  الفرص  توفير  يجب 

ويبتكرون من خالل أساليب متنوعة، مثل الرقص واملوسيقى والرسم.   

التوعية البيئية 2 .

تركز نشاطات املنهج التعليمي علي معرفة األطفال بالبيئة احمليطة بهم، وفهمهم له�ا، 
مبا ميثل األسس األولية خلبرات التعلم التاريخية واجلغرافية والعلمية.

تعلم القراءة والكتابة 3 .

الطفل وتعلمه. ومن أجل تعزيز ميل األطفال  اللغة دوًرا هاًما في منو تفكير  تلعب 
اللغة  فنون  ذات معني من  تعريضهم ألنواع  الضروري  يكون من  اللغة،  تعلم  نحو 
مثل اللعب والغناء واإلنشاد والقراءة، هذا باإلضافة إلي إفساح املجال أمامهم لقضاء 
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احلياة  من  طبيعية  مواقف  في  السليمة  اللغة  باستخدام  تتميز  بيئات  في  كاف  وقت 
اليومية، متكنهم من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم.

منو املهارات احلركية 4 .

ما  تعليم  في  إهمالها  أنه يجب عدم  إال  طبيعية،  احلركية عملية  املهارات  منو  أن  مع 
ميارس  لكي  الكافي  والوقت  واآلمن  املناسب  املكان  توفير  يتم  وأن  املدرسة،  قبل 
األطفال احلركة بحرية تساعدهم علي تنمية القدرة علي التحكم في التوازن احلركي 

وإحساسهم باملكان واالجتاه.  

الع���د 5 .

األطفال  ميارسها  التي  اليومية  اخلبرات  من  أساسي  جزء  وقراءتها  األرقام  تعلم  إن 
لألشكال  ومالحظتهم  والرموز،  الصور  مع  املباشر  التعامل  خالل  من  الروضة  في 
وعلى  املباشرة  اخلبرات  علي  التركيز  يجب  ولذلك  يصنفونها،  التي  واملجموعات 

الدقة في التعبير اللغوي عند اإلشارة إلي األشكال واألحجام ونحوها. 

الذات والوعي االجتماعي   6 .

إن سنوات ما قبل املدرسة متثل مرحلة منو حرجة يتعلم فيها األطفال كيف يحسون 
إلى  يتمكنوا من ذلك، هم بحاجة  بالعالم من حولهم. ولكي  بذواتهم في عالقتها 
أن يتعرفوا القيم والقواعد التي حتكم املجتمع الذي يعيشون فيه، وأن يتعلموا اتباع 
النجاح  مع  التكيف  يتعلموا  أن  عليهم  أن  كما  وأخالقيا.  اجتماعيا  املقبول  السلوك 

والفشل وتعلم مواجهة حتديات القلق واخلوف والتغلب عليها.

ثانًيا: التع�لم املتكامل: 

كمواد  تعلمهم  خبرات  بني  يفصلون  وال  لهم،  يحدث  شيء  كل  من  األطفال  يتعلم 
التعلمية متكاملة وغير مجزأة، وأن تساعدهم  متفرقة، ولذلك يجب أن تكون خبراتهم 
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نشاطات التعلم املختلفة على فهم كيف أن املعارف واملهارات التي ميرون بها مترابطة متاما 
في عملية التعليم والتعلم. 

ثالًثا: األطفال كمتعلمني نشطني:

بالنسبة  معنى  ذات  نشاطات  األطفال  ميارس  حينما  فعالية  أكثر  التعلم  يصبح 
لهم، وهي تبدو كذلك إذا ما بنيت وفق احتياجاتهم ورغباتهم ومبا يشبع الرغبة في 
التأكيد على أهمية تعلم املهارات األساسية، إال أنه  حب االستطالع لديهم. ومع 
يجب أن يتجاوز اهتمام الدروس مجرد ملء عقول األطفال باملعلومات، والتركيز 
على عملية التعلم والفهم وتكوين األطفال ألفكارهم وليس مجرد إكمال أوراق 
نشطني  كمتعلمني  األطفال  مع  التعامل  ويستلزم  التمرينات.  وتكرار  النشاطات 

االنتباه إلى ما يأتي:

•توقع شيء من الفوضى في بيئة التعلم، فمحاولة األطفال االستكشاف والتجريب  	

والقيام بتكوين أشياء مبتكرة، قد حتيل مكان العمل إلى مكان يتسم بالفوضى وقلة 
الترتيب.

األرضيات  على  للتزحلق  األطفال  فيها  يتعرض  ال  آمنة،  التعلم  بيئة  أن  من  •التأكد  	

املبتلة، أو اللعب باألدوات احلادة، أو ملس املواد واألجهزة احلارقة. 

اجلديدة.  األشياء  جتريب  من  باخلوف  األطفال  يشعر  فال  األخطاء،  ببعض  •السماح  	

وحتى لو حدثت بعض األخطاء، ينبغي أن يشجع األطفال على احملاولة ثانية وأن 
يثنى على جهودهم إلعادة احملاولة.  

رابًعا: تعزيز التع�لم :

بأنفسهم،  ثقتهم  وتعزز  لديهم،  واملهارات  املعرفة  تنمي  خبرات  األطفال  إعطاء  يجب 
البدء في  التعلم. ويكون  التغلب على أية صعوبات تواجههم في عملية  وتساعدهم في 
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وعلى  السابقة.   خبراته  خالل  من  الطفل  إليه  وصل  ما  مستوى  في  نشاط  كل  تخطيط 
امُلخِطط أن يتعرف بعناية احتياجات الطفل وقدراته، ومتى يشعر األطفال باإلحباط بسبب 

ارتفاع مستواها بالنسبة لهم. 

خامسا: التعلم من خالل التفاعل:  

إن املشاركة في مجموعات أمر أساسي بالنسبة لتعلم األفراد صغاًرا وكباًرا. فحيثما يوجد 
املبدأ  ولهذا  التعلم.  مواقف  في  أكبر  استجابة  األطفال  يبدي  املجموعة  أفراد  بني  تفاعل 

مغزى بالنسبة لألطفال في مواقف التعلم التالية:

: ينبغي إتاحة فرص جلميع األطفال للتحدث حول خبراتهم، لكي  • األطفال يتحدثون	
يواجهونها  التي  املشكالت  يعبروا عن خواطرهم وآرائهم، ويشرحوا كيف يحلون 

في أثناء اللعب.

وعلي  للغة،  الصحيح  االستخدام  في  للصغار  قدوة  الكبار  ميثل   : • يتحدثون	 الكبار 
الذين  املعلمني هم  فأحسن  أفكارهم،  التعبير عن  األطفال علي  يشجعوا  أن  الكبار 

يصغون لألطفال ويتحدثون معهم.

: من املهم أن يعمل األطفال مع زمالئهم، بشكل زوجي، أو من خالل  • تفاعل اجلماعة	
مجموعات، وأن يتاح لهم أن يتحدثوا مع الكبار ومع أقرانهم. وال بد من أن ينظم 
ليكونوا شعوًرا  الفرصة  أمامهم  تتيح  تتوافر لهم خبرات  الفصل، بحيث  العمل في 

إيجابًيا نحو ذواتهم.

من  والبيئة  األشياء  مع  يتفاعلون  األطفال   : • االجتماعي	 بالتفاعل  غنية  بيئات 
حولهم، فكثير من خبرات التعلم املؤثرة في حياة األطفال حتدث أثناء تفاعلهم 
مع الكتب، ولذلك يجب وضع مجموعات متنوعة من املواد القرائية في متناول 

أيديهم. 
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سادًسا: التع�لم من خالل اللعب: 

اللعب هام جدا لتعلم األطفال، فهو عامل فعال في حتفيزهم لالستطالع، واالكتشاف، 
وأخذ املبادرة، وارتكاب األخطاء، والتكيف مع الفشل. واللعب يسمح لألطفال باملساهمة 
والتعبير  االنفعاالت،  وضبط  االختيارات،  وحتديد  القرارات،  واتخاذ  التنظيم،  في 
ويتيح  والتخيلي.  التلقائي  اللعب  ممارسة  على  األطفال  تشجيع  هو  واملهم  املشاعر.  عن 
ممارسة اللعب املنظم الفرصة أمام األطفال لالستخدام املكثف للغة، وهذا بدوره سوف 
باملهارات االجتماعية  املرتبطة  اللغة  والتحدث وتطوير  ملهارات االستماع  االبتكار  يعزز 

ومهارات الع�د والوعي البيئي. 

وضع املبادئ موضع التطبيق:
ال شك إن أفضل التطبيقات هي التي تبني على مبادئ، وتتميز املمارسات اجليدة، سواء 

في املنزل أو املؤسسة التربوية، باخلصائص اآلتية: 

•إنها تبدأ من الطفل. 	

•تتم في مناخ تعلم إيجابي. 	

•تكون بيئة التعلم متاًما. 	

•تكون النشاطات مخططة ومصممة وفق أهداف محددة. 	

•تكون املصادر مختارة ومصممة بعناية . 	

•يكون منو األطفال حتت املالحظة واملتابعة. 	

املبدأ األول: البدء من الطفل:

ورغباتهم،  لقدراتهم،  معرفتهم:  هي  األطفال  مع  يعملون  الذين  للكبار  البداية  نقطة  إن 
وأفكارهم، وذلك عن طريق:
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•تخطيط نشاطات ذات معنى بالنسبة لألطفال. 	

•حتديد املستوى املالئم للنشاطات. 	

•مساعدة الطفل للوصول إلى املستوى التالي. 	

•تعرف جوانب القوة في تعلم الطفل واملشكالت والصعوبات احملتملة.  	

املبدأ الثاني: توفير مناخ إيجابي للتعلم: 

عن  للبحث  األطفال  يشجع  عندما  يتحقق  سوف  للطفل  لدى  معنى  له  الذي  التعلم  إن 
إجابات عن األسئلة في بيئة تسمح بالتجريب واالستكشاف. وعلى الكبار أن يتأكدوا بأن 
جميع األطفال يشعرون بأنهم آمنون وُمقَدرون ومرحب بهم في املشاركة. ويجب أن تكون 
اللغة املستخدمة في التخاطب مع األطفال مشجعة لهم على طرح األسئلة. وعليهم أيضا 

أن يتأكدوا بأن األطفال يتلقون التوجيه للبدء في حتمل مسؤولية أعمالهم واختياراتهم.  

املبدأ الثالث: إعداد بيئة التعلم:

إن تنظيم مكان التعلم له تأثير على النشاطات التي تتم فيه، فهي قد تشجع على االستكشاف 
التعلم  ؛ فمكان  املثال  اخليال. وعلى سبيل  االبتكار وحتد من مجال  أو متنع  والتجريب، 
الذي ترتب فيه مقاعد األطفال في مواجهة طاولة املعلمة قد يؤدي إلى أن يصبح األطفال 

سلبيني، وفي انتظار ما يتلقونه من توجيهات ألداء ما يطلب منهم من نشاط. 

املبدأ الرابع: تخطيط نشاطات التعلم وتنظيمها:

على املخطط أن يكون متأكًدا من الغرض من النشاط، والطرق التي جتعل مشاركة الطفل 
فيه مستمرة، ألنه إن لم تكن النتائج املرجوة من النشاط واضحة فال ميكن حتقيق أهدافه 
حتدد  أن  بدل  نشاط،  لكل  اثنني  أو  واحد  هدف  على  يقتصر  بأن  ينصح  ولذلك  كاملة. 
أهداف كثيرة ويكون من الصعب حتقيقها.  ولكي يتحقق الغرض الذي تخطط من أجله 

النشاطات، ينبغي تشجيع األطفال على ما يأتي:
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•أن يتعلموا من بعضهم البعض. 	

•أن يتعلموا من خالل احلركة واحلواس. 	

•أن يكون لديهم وقت الستكشاف األفكار بتعمق . 	

•أن يشعروا باألمان، الذي يساعدهم على أن يصبحوا متعلمني واثقني من أنفسهم. 	

•أن يتعلموا بطرق مختلفة وسرعات مختلفة. 	

•أن يربطوا بني عناصر اخلبرات التي يتعلمونها. 	

•أن ميارسوا اللعب التخيلي الذي ينمي لغتهم ويرتقي بها. 	

املبدأ اخلامس: توفير املصادر: 

إن أفضل املصادر واملواد هي التي:

•تكون متوافرة وميكن الوصول إليها بسهولة. 	

•تستخدم يومًيا في النشاطات العامة. 	

أعمال  في  يستخدموها  أن  لألطفال  وتسمح  معيًنا  احتراًزا  استخدامها  يتطلب  •أال  	

مبتكرة إلى أبعد مدى ممكن.

•أن تكون متنوعة إلى أبعد مدى ممكن. 	

•أن تستهوي األطفال وتشد انتباههم. 	

املبدأ السادس: مالحظة األطفال:

إن الطريقة الوحيدة لتعليم الطفل هي أن تعرفه جيًدا. ومن خالل معرفتك له ميكنك أن 
أمر  تقدمهم  نتائج  وتسجيل  األطفال  مالحظة  إن  صحيح.  بشكل  الحتياجاته  تستجيب 
االستجابة  املربون  أراد  ما  فإذا  وتقوميه.  التعليمي  البرنامج  لتخطيط  األهمية  غاية  في 

لالحتياجات التنموية للطفل عليهم الرجوع إلى تلك السجالت بانتظام. 
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 تربوية

 California Department of Education. (2010). California Preschool
.Curriculum Framework. Volume 1. Sacramento

الدراسة الثانية
إطار املنهج التعليمي ملرحلة ما قبل املدرسة في والية كاليفورنيا

قبل  ما  ملرحلة  التعليمي  املنهج  األمريكية  كاليفورنيا  لوالية  التعليم  إدارة  ط��ورت 
التربويني  من  وعدد  تعليمية  وهيئات  ومنظمات  جهات  عدة  مع  بالتعاون  املدرسة, 
املختصني في مجال تنمية الطفل ومهاراته, إضافة لبعض أهل االختصاص في تصميم 
للمعلمني  ليقدم  البرنامج  العمرية. وقد صمم هذا  الفئة  لهذه  الدراسية  املناهج  وبناء 
منهجا شامال وفق رؤية متكاملة لكيفية وحتسني بيئة التعلم من خالل استخدام أدوات 
ومناهج موجهه ومناسبة لتنمية معرفة ومهارات الطفل, عن طريق مواقف وخبرات 

تربوية متنوعة حسب حاجته.
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وارتكز هذا املنهج على ثمانية محاور رئيسة، اختيرت على أساس النظريات العلمية 
والدراسات التجريبية، على النحو اآلتي: 

احملور األول: قدرة الطفل على بناء العالقات مع من حوله
هذا احملور ينمي لدى الطفل مهارة بناء العالقات مع أعضاء عائلته وأقرانه واملجتمع املدرسي، 

مما يساعده على اكتساب مهارات التكيف االجتماعي ومهارات االتصال مع اآلخرين.

احملور الثاني: التعلم عن طريق اللعب
يعزز هذا احملور لدى الطفل التعلم عن طريق األلعاب التربوية التي صممت لتنمي 
مهارة االستكشاف والقدرة على اتخاذ القرار لديه، مما يساعده على تطوير مهاراته وقدراته 

الشخصية لفهم العالم احمليط به.

احملور الثالث: تكامل عملية التعلم
خبرات  خالل  من  كلها،  اخلمس  حواسه  باستخدام  الطفل  تعليم  على  احملور  هذا  يركز 
التعرف على  تنمي لديه فهم األمور من عدة زوايا مختلفة، كما يساعد على  تربوية  ومواقف 

مناطق القوة والضعف لدى الطفل، ليتم األخذ بها عند التخطيط لتنفيذ املنهج من قبل املعلم.

احملور الرابع: التعليم املوجه لتعزيز خبرات التعلم لدى الطفل
بيئة  إثراء  وكيفية  وأنشطته  الدراسي  للمنهج  التخطيط  أهمية  على  احملور  هذا  يؤكد 

التعلم للطفل بشكل فعال ومستمر. 

احملور اخلامس: إشراك األسرة واملجتمع احمللي في عملية التعليم
للعملية  الداعمني  املجتمع احمللي  والشركاء من  األمور  أولياء  دور  يعزز هذا احملور 
عملية  أثناء  األدوار  بعض  وإعطاءهم  لديهم،  السائدة  الثقافة  فهم  طريق  عن  التعليمية، 

التعلم التي مير بها الطفل. 
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احملور السادس: االهتمام بالفروقات الفردية لدى األطفال في التعلم
يركز هذا احملور على أهمية معاملة الطفل على أنه فريد من نوعه، وأن كل طفل -مهما 
اختلفت قدراته ومهاراته في التعلم - محط اهتمام وعناية من قبل املعلم واألسرة.  وكل 

هذا يتم من خالل األنشطة التعليمية التي تصمم لكل طفل حسب احتياجاته.

احملور السابع: استيعاب لغة وثقافة املجتمع الذي يعيش فيه الطفل
يعزز هذا احملور جانب تفهم املعلم لثقافة البيئة التي ينتمي إليها الطفل واللغة املستخدمة 
داخل املنزل، وخصوصا في البالد التي تعاني كثرة املهاجرين وتنوع األعراق واألجناس 
لديها، عن طريق احترام املعلم لهذه االختالفات وتقبله إياها، وكذلك من خالل األنشطة 

التعليمية التي تصمم حسب احتياجات األطفال.

احملور الثامن: االهتمام بالوقت املالئم لتطبيق املنهج التعليمي
يؤكد هذا احملور على أهمية تنمية مهارات الطفل عن طريق التعليم املستمر، باستخدام 
التي  والنشاطات  التربوية  اخلبرات  حتسني  في  واستخدامها  والتقييم،  املالحظة  أدوات 

تراعي الفروق الفردية في التعلم لدى األطفال، كل على حدة.

التعليم  قبل  ملا  دراسية  وحدات  أربع  جتربة  املنهج  لهذا  األول  اإلصدار  تضمن    وقد 
االبتدائي، وهي كالتالي:

أواًل: النمو االجتماعي

قبل  ما  مرحلة  في  الطفل  لدى  االجتماعي  للتكيف  مؤشرات  الوحدة  هذه  تقدم 
املدرسة، ووعيه بذاته، ومميزات شخصيته التي مت التعرف عليها من خالل اندماج 
الطفل في البيئة التعليمية. وتركز أيًضا على احملاور األساسية للذات، مثل االندماج 

االجتماعي وبناء العالقات
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ثانًيا: ع���لم اللغة

تقدم هذه الوحدة مؤشرات حول تعلم الطفل في مرحلة ما قبل املدرسة للغة، وبخاصة 
مهارات القراءة، حيث أن تنمية هذه املهارات هامة جدا بالنسبة للطفل في تنمية مهارات 
اللغة  دالالت  وعلم  اللغة  صوتيات  علم  تدريس  على  أيًضا  وتركز  لديه.  التواصل 

وقواعدها، وتركيب اجلمل، وأخيرا تنمية مهاراتي االستماع والتحدث لدي الطفل.

ثالًثا: تدريس اللغ�ة 

تقدم هذه الوحدة مؤشرات حول تدريس اللغة للطفل في مرحلة ما قبل املدرسة.

رابًعا: الرياضيات

مرحلة  في  للطفل  الرياضيات  مبادئ  تدريس  حول  توجيهات  الوحدة  هذه  تقدم 
ما قبل املدرسة، من خالل نشاطات صفيه وغير صفية. وتركز الوحدة على تعليم 
الرياضيات من خالل اندماج الطفل بالبيئة اخلارجية، عن طريق استخدام حواسه 

اخلمس واألشياء التي حوله لتعلم الرياضيات.

وهذا املنهج ليس خاًصا باألطفال األسوياء فقط، ولكن أيًضا لألطفال ذوي االحتياجات 
اخلاصة، ألن املنهج قائم على مراعاة الفروق الفردية بني األطفال، ومصمم وفق احتياجاتهم 
املختلفة. وقد روعي في تصميم املنهج مساعدة الطفل على احلركة والتفاعل النشط مع كل 
اخلبرات واملواقف التربوية، من خالل استخدام األلعاب التربوية، التي خطط لها بشكل 

يالئم مهارات الطفل ومنوه في هذه املرحلة.

ويتطلب تطبيق هذا املنهج توفير بيئة تعليمية تدعم العملية التعليمية التي جتعل الطفل 
بشكل  لديه  واملعارف  املهارات  تنمي  لكي  احلقيقية،  البيئة  له  يقرب  بشكل  معها  يتفاعل 
الكتب،  وقراءة  والرياضيات،  والكتابة  للرسم  مخصصة  أركان  توفير  ذلك  في  مبا  جيد، 

واستخدام اللعب والتمثيل. 
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التعلم  التدريس، مبا في ذلك نشاطات  املعلم في عملية وضع خطط  املنهج  ويساعد 
واألوقات املخصصة لها، واالستراتيجيات املناسبة للتدريس، التي تعتمد على املالحظة 
املهارات  تعلم  في  وتقدمه  الطفل  منو  حول  املالحظات  وتدوين  املعلم،  قبل  من  الدقيقة 

املختلفة. 

خطة  وفق  الطفل،  منو  على  لتساعد  التعليمية  املواقف  لتعديل  احلرية  املعلم  وميتلك 
متكاملة. وبعد وضع اخلطة يقوم املعلم باملتابعة واملالحظة، ملعرفه مدى مالءمتها لألطفال، 

والعمل على تعديلها، من أجل حتقيق الغاية املرجوة منها.

ويهتم املنهج بدور األسرة األساسي، وليس الثانوي، في عملية التعليم والتعلم، وفي 
بناء مواقفها، ومتابعة منو الطفل وأدائه، بالتعاون مع املدرسة ومعلماتها.

املناسبة  والوسائل  اآلليات  باختيار  تتعلق  توجيهات  للمنهج  العام  اإلطار  ويتضمن 
التي  األهداف  املطلوبة، بحيث حتقق  واملالية  البشرية  املوارد  في ذلك  مبا  التطبيق،  حلسن 

وضع املنهج من أجلها. 
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 تربوية

 Morrow, Lesley Mandel. (2011). Literacy Development in the
 Early Years: Helping Children Read and Write. (7th Edition).
.m2011

الدراسة الثالثة
تنمية مهارات القراءة والكتابة في السنوات األولى

تطّور لغة األطفال في السنة األولى والثانية:

عندما يهمس املواليد اجلدد, أو يصدروا أصواًتا مختلفة, َيُسر بذلك اآلباء ويرددون 
بكلمات وتعبيرات تشجع األطفال على إعادة هذه الهمهمات.  و تعلم اللغة يتطور 
وصياغتها,  واملتحركة  الساكنة  األحرف  الستخدام  جتريبهم  خالل  من  األطفال  عند 
فنسمع طفاًل في الشهر السادس من عمره يبدأ في إصدار أصوات, وتزيد محاوالته 
بناء على التشجيع اإليجابي لألم واألب, فتبدأ بذلك مهمة األسرة في املساعدة على 

بزوغ لغة الطفل.
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وحتث األدبيات احلديثة على تعزيز دور األسرة في تعلم الطفل للغة، ملا لها من أثر بالغ 
وعميق.  فالطفل يبدأ باستخدام اللغة كوسيط بينه وبني أفراد أسرته، وتتعمق تلك اللغة نتيجة 

النمو العقلي واجلسمي واالنفعالي واالجتماعي السليم له، وبتأثير من تعزيز الكبار لها أيًضا.

وفي السنة األولى تتطور اللغة عند األطفال من خالل:
اللغة  أصوات  ببساطة  األطفال  يسمع  أن  املهم  فمن  باألصوات،  األطفال  •إحاطة  	

واملعاني من خالل األغاني والكتب املسموعة وأصوات األسرة من حولهم.

•إحاطة األطفال مبواضيع لها عالقة باحلواس )مثل األلعاب(. فمن أجل سماع جملة  	

في محيط  والشم  والتذوق  والسمع  واللمس  للرؤية  األطفال  يحتاج  األصوات  من 
مباشر )غرفهم، أسرتهم، منطقة لعبهم وغيرها( على مرأى منهم وفي متناول أيديهم. 
فاأللعاب التي تثير نشاط وفضول األطفال بحيث تصبح ذات مغزى وهدف تعليمي، 

وبخاصة تلك التي تصدر أصواًتا عند اللمس أو الدفع أو الشد.

وفي السنة الثانية تتطور اللغة عند األطفال من خالل:
•استخدام تقنية اجلملة القصيرة املؤلفة من كلمتني أو ثالث، ملساعدته على زيادة عدد املفردات  	

التي يستخدمها أثناء احلديث، فينتقل من كلمة مفردة تعبر عن حاجته إلى كلمتني.

الطفل، وذلك من خالل تقدميهم  التفاعل مع  اللغوية عند  الكبار للدعائم  •استخدام  	

“دب” ترد عليه األم  الطفل  يقول  الطفل.  فعندما  لغة  منوذًجا لغوًيا من أجل تعزيز 
“ تريد دبك اجلميل الناعم”، فإذا استجاب الطفل لألم تبدأ بسؤاله عن الدب: لونه، 
مقدار حبه له، وغيرها من األسئلة النقاشية لبدء احلوار لكي تنمو قدرة الطفل اللغوية، 

فيتعلم كيف يبني جمال قصيرة.

وإطالق  بيئته  مع  والتكيف  الطفل  مفردات  إلثراء  العامة،  لألماكن  ميدانية  •خبرات  	

مسميات على ما حوله )حديقة احليوانات، السوق املركزي، وغيرها(.
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للقواعد  العامة  املبادئ  وكذلك  خطأ،  الطفل  ينطقها  التي  للكلمات  فوري  •تصحيح  	

واملضارع  واملاضي  والفاعل،  والفعل  واجلمع،  املفرد  كاستخدام  األساسية،  اللغوية 
واخللط بينهما.

The Constructivist Theory النظرية البـنـائية
يكتسب األطفال اللغة من خالل قواعد خاصة، وهي: علم األصوات املتحركة 
)الصوت(، النحو )القواعد( وعلم األدلة )املعنى(. وفي اللغة اإلجنليزية، قام التربويون 
الطفل  فيها  يستخدم  التي  الشفوية،  أو  الكالمية  لألصوات  منفصاًل  موقًعا   44 بتحديد 
اللفظ أو الّنبر.  ويضم الّنبر طبقة الصوت املنخفض واملفصل.  وترجع طبقة الصوت إلى 
مدى ارتفاع الصوت أو انخفاضه عند إصداره، أو ما إذا كان الصوت جهورًيا أو ناعًما، 
التي  القواعد  إلى  النحو  ويشير  واجلمل.  والعبارات  الكلمات  بني  والروابط  والوقفات 
التعود على  البنود واجلمل. ويساعد  العبارات وفي  الكلمات مًعا في  ترابط  حتكم كيفية 
قواعد اللغة األطفال على فهم ما يسمعونه وما يقرؤونه.  ويتعامل علم الّداللة مع املعنى 
الذي توصله اللغة من خالل كل من دالالت الكلمات ووظائفها ومعناها الذي حتمله، 

وتتضمن الكلمات حروف اجلر وأدوات الربط وأل التعريف.

استراتيجيات تطور اللغة في رياض األطفال إلى الصف الثاني ابتدائي:
اللغة  اكتساب  على  األطفال  مساعدة  كيفية  على  اإلجابة  إلى  والنظريات  البحوث  سعت 
أن األطفال  البحوث على  فقد أجمعت هذه  وتطورها بشكل مسلٍّ وسلس ومنتج وسليم. 
يكتسبون اللغة من خالل تقليد الكبار والتواصل معهم، ومدى تشجيع الكبار اإليجابي لقاء 
مجهود األطفال في التواصل اللغوي معهم. فتنمو اللغة بصورة طبيعية أثناء مرورهم مبراحل 
التطور والنمو.  وكلما نضج األطفال يصبحون أكثر قدرة على توليد ُبنى لغوية أكثر تعقيًدا، 
فهم يبدؤون تعلم اللغة ضمن احمليطات األسرية، فيلعبون ويتعايشون معها ويقحمون أنفسهم 
في مونولوجات كثيرة تكون عشوائية في البداية، وحتدد وتصبح أكثر تطوًرا مع تطور منوهم.
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وقد حدد خبراء تعلم اللغة لألطفال من املهد إلى ما قبل املدرسة عدة أهداف تساعد على 
بزوغ التعلم اللغوي عند األطفال الصغار في البيت واحلضانة, منها:

•توفير مثيرات سمعية لغوية بشكل مستمر في بيئة الطفل. 	

•توفير معينات إلكترونية لغوية متتاز باملتعة والترفيه. 	

•إثراء بيئة األطفال مبصادر غنية باملفردات اجلديدة لزيادة كلماتهم املنطوقة. 	

•إعطاء الفرصة لألطفال لالستماع إلى اآلخرين، وبرهنة أنهم فهموا ما قيل لهم. 	

•السماح لألطفال الستخدام لغتهم األم بحرية في كل مراحل التطور اللغوي عندهم،  	

العربية  بني  ما  خليًطا  أو  والفصحى،  العامية  اللهجة  من  مزيًجا  كانت  وإن  حتى 
التواصل  على  األطفال  فيشجع  واحد(،  وقت  في  اللغتني  تعّلم  )حني  واإلجنليزية 
بها وتكون مقبولة ومستحبة إلى أن يكون الطفل قادًرا على املوازنة والتفريق ما بني 

اللغتني.

•التدقيق على سالمة نطق الطفل للمفردات. 	

•تشجيع األطفال على التحدث بجمل كاملة في مراحل مناسبة من مراحل تطورهم. 	

•منح األطفال فرص توسيع دائرة استخدامهم لُبنى القواعد األساسية )الصفات، اجلمل  	
الظرفية، الفواصل املستقلة، اجلمع، املاضي أحرف اجلر( من خالل إيجاد نقاش وسط 

مجموعة من األطفال واملعلمة في احلضانة.

•منح الفرصة الستخدام اللغة اجتماعًيا ونفسًيا، من خالل التعبير عن املشاعر ووجهات  	
النظر، بواسطة خلق مواقف ومشكالت تستدعي حتديد فرضيات وحلول.

•تطوير لغة األطفال الرياضية من خالل تشجيعهم على وصف األحجام والكميات  	
واملقارنات والتصنيف في فئات.
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تنظيم تعلّم وتعليم اللغة في مرحلة رياض األطفال وبداية التعليم اإللزامي:

يختلف األطفال في مستويات التقدم في إجنازاتهم التعليمية، بسبب وجود فروق فردية 
فيما بينهم.  فاكتساب القراءة والكتابة واللغة الشفهية والقدرة على اإلنصات تختلف من 
طفل إلى آخر باختالف خصائص النمو عندهم، وخبراتهم واستعداداتهم للتعلم.  ويظهر 
األطفال اهتماًما كبيًرا في البداية بوظائف التعّلم، ثم بالشكل، وأخيًرا بالعادات، فالوظيفة 
هي أن يتعلم الطفل أن للمطبوعات وظائف كخطوة أولى لتعلم القراءة والكتابة، وأولى 
حياته،  في  ووظيفة  معنى  حتمل  التي  تلك  هي  ويكتبها،  ويقرأها  يقولها  التي  الكلمات 
يحب  التي  واألماكن  يفضلها،  التي  املطاعم  وأسماء  عائلته،  أفراد  وأسماء  اسمه  مثل 
فيبحث  املطبوعات،  بأشكال  أكثر  االهتمام  إلى  يدفعه  للطفل  الكبار  زيارتها.  وتشجيع 
في التفاصيل، مثل األسماء واألصوات وأشكال احلروف والكلمات، وبعد ذلك يتعلم 
الطفل عادات اللغة واستخداماتها في التعبير عن حاجاته ووسيلة تخاطبه وتواصله مع 
اآلخرين، فيبدأ بااللتزام بقواعد القراءة والكتابة، وتتضح عنده أهمية الفواصل والنقاط 

أثناء القراءة والكتابة.

 وقد وضع حديًثا أربع عمليات متكن طفل الروضة من اكتساب مهارتي القراءة والكتابة, 
كالتالي: 

مشاهدة  أو  للطفل  القراءة  خالل  من  التعلم  سلوكيات  مالحظة  األولى:  العملية 
الكبار يقرؤون ويكتبون بأنفسهم.

العملية الثانية: تعاون األسرة والروضة في تعزيز اكتساب مهارتي القراءة والكتابة 
من خالل القراءة للطفل ومناقشته عن األحداث في حياته وحاجاته.

بنفسه  التعليمية، ليجرب  املعينات  توفير  الطفل من خالل  الثالثة: تدريب  العملية 
القراءة والكتابة، مع توجيه محدود من قبل الكبار.
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في  سواء  الكبار،  مع  والكتابة  القراءة  مهارتي  في  الطفل  يشارك  الرابعة:  العملية 
الداعم  املشجع  الكبار اجلانب  لهم، ويتخذ  له ويقرأ  فيقرؤون  الروضة،  أو  البيت 

لتعلمه القراءة والكتابة، وليس املدقق ألدائه.

اجتاهات  تنمية  جانب  إلى  املطبوعات،  على  والتعرف  الفهم  لديه  تنمي  للطفل  والقراءة 
إيجابية لديه نحو القراءة، فتصبح هاجًسا يومًيا، يتبارى فيها الطفل مع قدراته واستعداداته 

ليتعلمها بتمرس وإتقان.

التوجيه املباشر لتعلّم القراءة والكتابة ملرحلة ما قبل املدرسة:
إن تخطيط التعلم املباشر ملهارتي القراءة والكتابة يكون من خالل تعليم صريح وواضح 
ويتالءم مع احتياجات األطفال واهتماماتهم بالقراءة.  فتعليم املهارة ال يترك للصدفة، لذا 
القراءة  كبيرة.  ومتكن  أو  املوجهة بشكل فردي ومجموعات صغيرة  القراءة  تعلم  يجب 
إلى  تعليمهم منهجًيا، يهدف  املعنى، فيكون  القراءة من أجل  تعلم  املوجهة لألطفال من 
تعزيز عدة مهارات، من أهمها قراءة نصوص من أدب األطفال، حيث تقوم املعلمة بتقدمي 
قصة جديدة لألطفال، تبدأ بقراءة العنوان واسم املؤلف وتعرض الرسومات التوضيحية، 
ثم يتصفح األطفال القصة، ليروا الرسومات ويتعرفوا مدلوالتها بلغة بسيطة، وبعد ذلك 
القصة،  بتأن، وتناقش محتواها معهم، لفهم أحداثها، ثم يقرأ كل طفل  تقرأ لهم القصة 
على  األطفال  تشجع  أن  املعلمة  وعلي  اآلخر.  الطفل  بعده  ليكمل  بتأن،  منها  مقطع  أو 
محاولة القراءة، وبعد االنتهاء من القراءة األولى، يواصل األطفال قراءة القصة. وينبغي 
أن يسمح للطفل بأن يأخذ القصة معه إلى املنزل لقراءتها لوالديه، فيكتب الوالدان، بعد 
إكمال الطفل للقراءة، مالحظاتهم حول قراءة طفلهم للقصة، من أجل مساعدة املعلمة 
على تدريب الطفل على املهارات الضعيفة لديه. وفي نهاية كل وقت مخصص للقراءة 
القصة،  أحداث  عن  تعبر  رسوم  بإعداد  األطفال  يقوم  أن  املستحب  من  يكون  املوجهة، 

وكتابة عبارات حول بعض أحداثها.
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األلعاب اللغوية اإللكترونية والقصص املشوقة احملاكية لواقع الطفل:
كل وسيلة جتذب الطفل إليها تعتبر من الوسائل املفيدة في تعليم اللغة. فالكتب اإللكترونية 
واأللعاب اللغوية حتفز األطفال على القراءة وتدعم إجنازاتهم في حتليل الكلمات وإعطاء 

روح للنص القصصي.

قواعد يجب مراعاتها عند اختيار برنامج لتعليم اللغة لألطفال:
•تكون اإلرشادات به موجزة وواضحة وسهلة. 	

•يحفز األطفال ويشجعهم على املشاركة النشطة.  	

•يوفر تدريبات على املفاهيم التي يجب تعّلمها. 	

•يوفر آليات لتقييم أداء الطفل. 	

قواعد يجب مراعاتها عند اختيار موقع إنترنت لتعلم مهارتي القراءة والكتابة:
• يكون املوقع سريع التحميل.	

• ميثل عنوان الصفحة ملخًصا عن محتوياتها.	

• الرسومات التوضيحية تثير اهتمام الطفل وتعبر عن محتوى النص.	

• يكون السرد واضًحا ويعزز املفاهيم املراد تعّلمها.	

استخدام اللعب لتطوير تعلّم القراءة والكتابة:
يعتبر اللعب وسيًطا مهًما لتطور التعلم، ملا يقدمه من وضعيات اجتماعية وظيفية وذات 
معنى، فأثناء اللعب يتفاعل األطفال ويشتركون في مجموعة صغيرة لتحقيق هدف معني، 
مثل استخدام ركن املكتبة، حيث يتم تعيني طفل ليمثل دور أمني املكتبة، فيسجل أسماء 
األطفال، ويقص القصص لهم، ومثل ركن العيادة الطبية، حيث يقوم أحد األطفال بدور 
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الصغيرة،  حيواناتهم  مع  مراجعني  يكونون  والبقية  ممرضة،  بدور  وآخر  بيطري،  طبيب 
للكشف عليها وحتديد ما يلزمها من عالج، مع توفير كراسي لالنتظار، وطاولة يوضع عليها 
املجالت والقصص عن كافة أنواع احليوانات األليفة، فيتفاعل بذلك األطفال اجتماعًيا 
وتعليمًيا بشكل تعاوني، تتيح تعزيز تعلم القراءة والكتابة مع أقرانهم من األطفال. ومن 
األمثلة األخرى جتهيز ركن كمحل لبيع املجالت واجلرائد أو مكتب البريد وغير ذلك من 

األركان التعليمية التي تعزز تعّلم القراءة والكتابة في الروضة.

أهداف تعلّم القراءة والكتابة من خالل تعاون األسرة واحلضانة أو الروضة: 
املرحلة األولى: أهداف تعّلم القراءة والكتابة ألطفال ما قبل املدرسة أن يتمكن 

األطفال من أن:

•يستمتعوا باإلصغاء ومناقشة الكتب والقصص. 	

•يفهموا أن املطبوعات حتمل رسالة. 	

•يقوموا بتمثيل القراءة والكتابة. 	

•مييزوا اإلشارات وامللصقات في محيطهم. 	

•يشاركوا في أركان تعليمية حتث على القراءة والكتابة. 	

•يتعرفوا على احلروف وأصواتها. 	

•يستخدموا أحرف اسم الطفل وبعض الكلمات التي يعرفونها. 	

تقوم املعلمة بتعزيز تعّلم مهارتي القراءة والكتابة لألطفال, من خالل: 

•املشاركة بالقراءة والكتابة مع األطفال. 	

في  الدالة  والكلمات  وامللصقات  والقصص  باملطبوعات  غني  محيط  •تصميم  	

الفصل.
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•إعادة قراءة القصص احملببة عند األطفال بصورة روتينية يومية. 	

•مشاركة األطفال في األلعاب اللغوية. 	

•إتاحة الفرصة لالستماع إلى القصص التي متت قراءتها. 	

. • تشجيع نشاط اللعب املرتبط بتّعلم القراءة والكتابة 	

. • تشجيع األطفال على جتارب الكتابة )اخلطوط واألشكال واأللوان وغيرها(	

دور األسرة (أفراد العائلة: الوالدان, اإلخوة واألخوات) يكون من خالل:

•مناقشة األطفال حول األحداث التي واجهتهم في احلضانة أو الروضة. 	

• تشجيع األطفال على إعادة احلديث عن جتاربهم والتعبير عن أفكارهم.	

•زيارة املكتبات احمللية بشكل دائم. 	

•توفير فرص أمام األطفال للرسم والتعبير بواسطة أحرف أو خطوط. 	

املرحلة الثانية: جتريب مهارتي القراءة والكتابة

يطور األطفال مفاهيم أساسية، ويبدؤون باالشتراك في جتريب خبرات القراءة والكتابة 
من خالل:

•االستماع لسرد املعلمة لقصة. 	

القصص  نص  يحفظون  األطفال  )معظم  السهلة  القصص  قراءة  األطفال  •يعيد  	

السهلة وخاصة تلك التي يرافق النص صور توضح نفس املعنى(.

• يستخدم األطفال لغة وصفية، ومييلون إلى تفسير أحداث القصة بلغتهم.	

• يتعرف األطفال على األحرف وأصواتها.	

• يطابق األطفال الكلمات التي يسمعونها مع الكلمات املطبوعة.	
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•يفهم األطفال املبادئ األساسية للمادة املطبوعة )من اليمني إلى اليسار(. 	

•يبدأ األطفال بكتابة األحرف األبجدية وبعض الكلمات التي تتكرر بكثرة بصورة  	

صحيحة.

تقوم املعلمة بـ:
• توفير مكتبة غنية بخيارات املواد األدبية التي تشكل حتدٍّ وتوصل للنجاح.	

•تشجيع األطفال على التحدث عن جتاربهم مع القراءة في ركن القراءة والكتابة  	

في ركن الكتابة.

• توفير فرص لألطفال الختبار العالقات بني الصوت ورمز احلرف في القصة.	

• تتاح لألطفال الفرصة الستعارة كتب وقصص لقراءتها مع أسرهم.	

•مساعدة األطفال على تقطيع الكلمات إلى مقاطع ثم إعادة خلطها في كلمات  	

)كتابة الكلمة ببطء وقراءتها جهًرا(.

• القراءة لألطفال بشكل دوري روتيني قصًصا غنية باملعاني واأللوان.	

. • توفير فرص يومية روتينية لألطفال للكتابة )كتابة املذكرات اليومية(	

• مساعدة األطفال على بناء قاموس خاص بهم من املفردات.	

• خلق بيئة غنية بالتعلم لتشجيع األطفال على القراءة والكتابة.	

دور األسرة (أفراد العائلة, الوالدان, اإلخوة واألخوات) يكون من خالل: 

• يقرؤون يومًيا كتب قصصية لألطفال.	

• يشجعون األطفال على القراءة والكتابة.	

•يسمحون لألطفال باملشاركة في نشاطات تعزز الكتابة والقراءة مثل حتضير الئحة  	

احتياجات املنزل.
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•يلعبون ألعاًبا تتضمن توجيهات وقوانني مثل لعبة )املونوبولي(. 	

• التحاور مع األطفال أثناء تناول الطعام ومشاهدة التلفاز.	

املرحلة الثالثة: منو مهارتي القراءة والكتابة
يستطيع األطفال:

• قراءة وإعادة سرد القصص املألوفة.	

•استخدام استراتيجيات )إعادة القراءة، التساؤل عن أحداث القصة لفهمها(. 	

• تعود القراءة والكتابة على السجّية.	

• القراءة شفهًيا مع الفهم ملا يقرءون.	

 • إدراك العالقات ما بني الصوت واحلرف، وما بني أجزاء الكلمة.	

• التعّرف على عدد متزايد من الكلمات بالرؤية.	

• الكتابة عن مواضيع حتمل معنى شخصًيا وخبرات حية.	

• محاولة الكتابة مستعينني بالنقط والفواصل.	

ويأتي دور املعلمة في أن:

•تشجع تطور املفردات من خالل القراءة يومًيا، واختيار مواد تنمي لغة الطفل. 	

•توفر تدريبات للتعرف على الكلمات اجلديدة. 	

•تزيد من الوقت املخصص للتدريب على القراءة والكتابة مع ابتكار وسائل جذب متنوعة. 	

•تقرأ أنواًعا مختلفة من أدب األطفال. 	

•تستخدم استراتيجيات متعددة في جذب األطفال لكتابة كلمات جديدة في ركن الكتابة. 	

•تساعد األطفال على بناء مشاريع لغوية مثل إعداد لوحات. 	
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دور األسرة (أفراد العائلة, الوالدان اإلخوة واألخوات) :

•مناقشة األطفال عن القصص والكتب املفضلة لديهم. 	

•مساعدة األطفال وحثهم على كتابة بطاقات معايدة وغيرها لألقارب واألصدقاء. 	

•تشجيع األطفال على قراءة الصحف اليومية ومناقشة فهمهم لألحداث. 	

 ولتحقيق النجاح املنشود ليلم األطفال بالقراءة والكتابة يجب أن يكون هناك أهداف واضحة 
ومحددة، واستراتيجيات تعلم واضحة، ومكان مخصص مريح، ومصادر تعلم ومعينات، 
تعني األطفال واملعلمة على حتقيق األهداف املنشودة.  وال بد من وجود أركان تعليمية تعزز 

تعلم القراءة والكتابة في منطقة منفصلة عن باقي الفصل، يحتوي على ما يلي:

تصنيف  )حسب  الرابع  إلى  األول  من  الدنيا  املستويات  تناسب  وكتب  قصص  1 .
املستوى القرائي لألطفال وما يناسبه من قصص وكتب(.

توفير قصص مصورة حتتوي كل صفحة على كلمة أو كلمتني فقط، وكتب قصصية  2 .
مصورة حتتوي على مجموعة كلمات، من شعر ونثر، وبخاصة تلك التي ينشدها 
األطفال كل يوم في النشاط الصباحي، وقصص من التراث، وكتب قصصية علمية 

عن حياة احليوانات وغيرها.

نظام استعارة ممزوج بنظام تقييم من قبل األسرة، أو من يقرأ للطفل في املنزل.. 3

توفير كرسي هزاز للقراءة املنفردة.. 4

توفير سماعات وقصص مسجلة.. 5 

توفير قفازات على شكل شخصيات القصص مثل احليوانات. 6 .

أجهزة حواسيب، تضم قصًصا مصورة مع سماعات. 7 .

سجل لكل طفل يبني الكتب التي قرأها. 8 .
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سجادة يجلس عليها األطفال في وقت تفاعلهم في ركن القراءة. 9 .

وسائد مريحة. 10 .

تغيير الكتب والقصص كل أسبوعني. 11 .

ملصقات توضح أسماء الوسائل التعليمية في الركن. 12 .

يحتوي ركن الكتابة على ما يلي:
األطفال  أيدي  تريح  لألصابع  دعائم  )مع  رصاص  أقالم  من  الكتابة  أدوات  1 .

وليتحكموا بها أكثر أثناء الكتابة( وأقالم تلوين وأقالم عريضة ونحوها.

جهاز حاسوب وطابعة.. 2

أوراق وأظرف للرسائل التي يوجهها األطفال لبعضهم وملعلمتهم في الفصل.. 3

مكان لتخزين املواد اخلاصة بهم.. 4

ملفات يضع فيها األطفال مناذج من كتاباتهم.. 5

ملفات حتتوي على كلمات لالستعانة بها.. 6

أدوات تعني األطفال على عمل كتب وقصص.. 7

بطاقات معايدة.. 8

لوحة بيضاء مع أقالمها.. 9

بطاقات حتتوي على أسماء األطفال )بحيث يستخرج الطفل اسمه من بينها يخط  10 .
على النقاط(.

مشاريع كتابية يشارك بها مجموعة من األطفال )ال تقل عن اثنتني وال تزيد عن أربع(. 11 .

طاوالت وكراسي مريحة. 12 .

ملصقات ومساند حائطية ليعرض عليها األطفال كتاباتهم. 13 .
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�أولويـات
 تربوية

 Finish National Board of Education Amendments and Additions
.to The National Core Curriculum for Basic Education 2010

الدراسة الرابعة
املناهج األساسية الوطنية لتعليم الطفولة املبكرة في فنلندا

التعليم  قبل  ما  مرحلة  في  املبكرة  الطفولة  لبرامج  العامة  األه��داف 
االبتدائي:

للمجتمع.  األساسية  القيم  على  املبكرة  الطفولة  في  والتعليم  التعلم  عملية  تبنى 
وفقا  القانون  عليه  ينص  وحق  األساسي,  التعليم  من  جزءا  فنلندا  في  التعليم  ويعتبر 
للدستور. ويجب أال يعامل أحد بشكل مختلف على أساس اجلنس أو السن أو األصل 
أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو الرأي أو اإلعاقة أو أي سبب آخر. وقد التزمت فنلندا 
املشترك,  التعليم  توفير  تتطلب  التي  واإلعالنات  والبرامج  الدولية  باالتفاقيات  أيضا 

وذلك لضمان منو جميع األطفال بأفضل الطرق املمكنة.
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والغرض من تعليم األطفال في الطفولة املبكرة هو لتعزيز منوهم الفكري واألخالقي، 
ودعم وتقومي منوهم العقلي واالجتماعي والعاطفي والبدني. ويعتبر ذلك مسؤولية جميع 
للقواعد  واالمتثال  املسؤول  العمل  نحو  توجيههم  خالل  من  الفلندي،  املجتمع  أعضاء 
املقبولة. وفيه يتم إثراء خبرات األطفال املباشرة وغير املباشرة وتقدمي املساعدة لإلكتشاف 
لألطفال  الفرص  تكافؤ  ضمان  مع  اجلنس،  حسب  اخلاصة  االحتياجات  وتلبية  واملعرفة 
التعليم اإلبتدائي  املبكرة ما قبل  الطفولة  املدرسة. والتعليم في مرحلة  للتعلم والبدء في 

يسمح بتهيئة األطفال للتعليم اإللزامي وحتمل املسؤولية واملشاركة في عملية تعليمهم. 

وقد وضعت فنلندا أهدافا عامة للتعليم ما قبل املدرسي على النحو اآلتي:
•تعزيز مفهوم الذات اإليجابية لدى األطفال وتعليمهم املهارات وتطويرها. ويعتمد ذلك  	

على تطوير املهارات األساسية واملعارف والقدرات وفقا للعمر العقلي والزمني. 

يندمج  اللعب  خالل  فمن  والتعليم.  التعلم  إستراتيجيات  أهم  من  اللعب  •إعتبار  	

األطفال مع أقرانهم لتعزيز اجلوانب اإلجتماعية والعاطفية ويتعلم األطفال أمناط 
التفكير املختلفة.

وتعزيز  املجتمع.  في  دورهم  لتعزيز  التعليمية  املؤسسة  في  للعمل  األطفال  •يحفز  	

مبدأ املساواة وقبول التنوع من الناس،  وتعليمهم كيفية احلفاظ على الصحة العامة 
والسالمة وفقا ملستواههم العقلي. 

خطط التعلم والتعليم في مرحلة الطفولة:
وفًقا للقانون الفنلندي، ُيقدم التعليم في الطفولة املبكرة وفًقا للعمر العقلي والزمني 
األسرة  بني  ما  بالتعاون  التعليم  ويقدم  تعليمهم.  لتعزيز منوهم وعملية  لألطفال، وذلك 
املناهج  مع  متوافًقا  ويكون  آمنة.  تعليمية  بيئة  لتحقيق  واملجتمع،  التعليمية  واملؤسسة 

األساسية التي أكدها املجلس الفنلندي للتعليم املبكر.
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قبل  ما  املبكرة  الطفولة  برامج  في  لألطفال  يحق  أنه  على  الفنلندي  القانون  وينص 
اإلبتدائية التعلم والتعليم مجاًنا، وتقدمي املشورة والتوجيه والدعم الكافي للنمو والتعلم 
للطفل وذويه. مع توفير خدمات الرعاية النهارية، وتشجيع األطفال الصغار على التعلم 

والتفاعل والتعاون واملسؤولية واملشاركة.

مفهموم التعلم: 
التعلم في الطفولة املبكرة هو عملية نشطة وموجهة نحو حتقيق األهداف، وتقوم على 
أساس اخلبرات السابقة ومعرفة األطفال، واساسها تعليم األطفال مهارة حل املشكالت. 
وبالتالي ال ميكن أن تنقل املعرفة مباشرة إلى األطفال من خالل التعليم، ولكن األطفال 
أنفسهم يبنون أفكاًرا جديدة على أساس اخلبرات واملعلومات التي تلقوها سابقا. ويحدث 
التعلم من خالل التفاعل بني املواد التعليمية واألطفال بوجود معلمة تساعد على التعلم 
ومنبهات  حوافز  وجود  مع  البعض،  بعضهم  ومساعدة  التفاعل  في  األقران  دور  وعلى 

للتفكير وتعزيز اخليال والتأمل عندهم.

قبل  )ما  املبكرة  للطفولة  والتعليم  التعلم  وبيئة  التعليمية  املناهج 
التعليم االبتدائي):

والنفسية  املادية  البيئة  املبكرة  الطفولة  مؤسسات  في  والتعليم  التعلم  بيئة  تشمل 
التي تتم فيها النشاطات وتعلم اخلبرات. كما تشمل  واالجتماعية واإلدراكية والعاطفية 
األطفال،  بقية  مع  والطفل  والطفل،  املعلم  بني  والتفاعل  التعلم  لبيئة  األساسية  العوامل 
وإستراتيجيات التعلم والتعليم والعمل ومهام التعلم. فاملنهج يهتم باألطفال من البداية 

إلى النهاية، حيث مت وضع حدود للمعلمات لتعزيز توقعات األطفال ومطالبهم.

والعمل في مؤسسات الطفولة املبكرة يعتمد على املشاركة املجتمعية بني كل العاملني 
يخطط  من  هي  واملعلمة  احمللي.   املجتمع  وأفراد  األمور  وأولياء  التعليمية  املؤسسة  في 
احلية  التجارب  وييسر  األطفال،  تعلم  نتائج  ويستخلص  التعليمية  األنشطة  ويقيم  وينفذ 
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واكتشاف ما يحتاجه األطفال، والعمل على تطوير العالقات اإلجتماعية بني األطفال وبناء 
الصداقات فيما بينهم، وكذلك بني األطفال والكبار العاملني في املؤسسة التعليمية.

مستوى  من  نابعة  مرحة  نشاطات  على  املبكرة  الطفولة  في  التعليمية  العملية  وتستند 
إمكاناتهم  واكتشاف  بها،   واإلرتقاء  قدراتهم  لتنمية  تسعى  لألطفال،  الفردية  التنمية 
البيئة  تهيئة  النمو، من خالل  إلى أعلى مستويات  بها  الفطرية، والوصول  واستعداداتهم 
التربوية التي تنمي املهارات اللغوية لدى  األطفال،  وقدرتهم على تعلم خبرات حسابية 

وعلمية وإجتماعية. 

مجاالت احملتوى التعليمي في مؤسسات تعليم مرحلة ما قبل التعليم اإلبتدائي:

املهارات اللغوية:
اللغة وسيلة التخاطب والفكر والتعبير. و يقوم منهج  فنلندا للطفولة املبكرة على تنمية 
السليم، ومتييز األصوات  التعبير  لديهم على  القدرة  الشفهية لألطفال، وتعزيز  اللغة 
واحلروف والكلمات،  وتنمية الذاكرة السمعية عندهم، لزيادة قدرتهم على اإلنتباه، 

والتدرب على اإلحتفاظ باملعلومات ملدة أطول.

فاخلبرات واملهارات اللغوية تعزز عملية تعلم األطفال القراءة والكتابة، وهذه املهارات 
تعتبر مدخالً لتعلم جميع املعارف واملهارات املختلفة.

ويبذل اهتمام كبير بدور القصص في التعليم،  ملساعدة األطفال على تنمية مهارة فهم 
اآلخرين والسلوك اإليجابي جتاه الكتاب وتدريب مهارة اإلستماع. فالقصة ترسخ في 
ذهن األطفال، يتعلمون من خاللها كيفية وصف إحساسهم ومشاعرهم والتعبير عنها 
بطريقة محببة النفسهم، تخاطب عقولهم وتستميل مشاعرهم، فتزيد بذلك مفرداتهم 

اللغوية وإدراكهم للمادة املطبوعة.

مبراقبة  األطفال  اهتمام  زيادة  هو  لألطفال  واألناشيد  القصص  قراءة  من  والهدف 
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واستكشاف اللغة املنطوقة واملكتوبة. وميكن أن تشمل أهداف االستكشاف النصوص 
املختلفة، والتعبيرات، والكلمات واحلروف واألصوات، في سياق محبب لألطفال. 
ويتم دعم تنمية الوعي اللغوي من خالل اللعب، مع األناشيد والفوازير واملسرحيات 

التي يؤلفها األطفال ويعرضونها.

املهارات الرياضية واحلساب:
التعليمية  الفصول  تزويد  خالل  من  الرياضيات  تعلم  املبكرة  الطفولة  مؤسسة  تعزز 
ببيئة طبيعية مشجعة ومعززة للتفكير مبنطق رياضي.  ويتم توفير اخلامات واألدوات 
الالزمة، مثل ألعاب التركيب واألشكال الهندسية والقياسات والعداد والساعة وجهاز 
الفكر  التي تشجع  التعليمية  املختلفة، واخلبرات  قياس احلرارة، واحلجوم واملقاسات 
الرياضي، وتعمل على إرشاد األطفال إلى االهتمام بالظواهر الرياضية التي ميكن أن 
ينظروا إليها في مواقف احلياة اليومية، مثل متثيل السوق املركزي في الفصل وغيره من 

النشاطات.

تزود  أن  املهم  من  فإنه  ولذلك  الرياضية،  املفاهيم  إدراك  يتطلب  الرياضيات  وتعلم 
املعلمة األطفال باخلبرات املتنوعة من مظاهر مختلفة في احلياة ملفهوم رياضي واحد. 
واللغة الرياضية البسيطة تلعب دوًرا رئيسًيا في عملية تشكيل املفهوم، باملساعدة املقدمة 
األشياء،  استكشاف وحتليل  األطفال  واملقارنة.  وعلى  التصنيف  مثل  لألطفال،  من 
األشكال  أساس  على  بيئتها  في  والظواهر  واملواد  والشخصيات  احلية،  والكائنات 

والكميات وغيرها من األشياء.

وفي الطفولة املبكرة، من املهم تطوير تركيز األطفال، ومهارات االتصال واالستماع 
والتفكير، من حيث تنمية التفكير الرياضي.  ومن املهم أيضا لألطفال مراقبة تفكيرهم، 
وتشجيعهم على احلديث عما يفكرون فيه.  ويكون دور املعلمة جتهيز بيئة التعلم التي 

تدعم تنمية التفكير الرياضي وتعززه، مع مراعاة الفروق الفردية بني األطفال.
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األخالق احلسنة والدين: 
تهتم  مؤسسات الطفولة املبكرة للتعليم ما قبل االبتدائي في فنلندا على تعليم األخالق 

والقيم الدينية، وبالتنسيق مع أولياء األمور واألطفال.

ويبدأ التعليم األخالقي ببناء الثقة بالنفس، ويتدرج ليشمل املهارات االجتماعية بني 
األفراد والبيئة التي يعيشون فيها. وقد مت دمج التعليم األخالقي في املواقف املختلفة 
ملناهج الطفولة املبكرة.  ويتم مناقشة األطفال وعن طريق لعب األدوار لتعزيز تطوير 

التفكير األخالقي عندهم.

وُيعد تعليم الفلسفة الثقافية واجب يجب تقدميه جلميع األطفال. والهدف منه أن يتعلم 
لكي  الطفل،  أمام   فرصة  إتاحة  على  ينطوي  وهذا  الفلسفي.  التفكير  تنمية  األطفال 
الثقافات  عام حول  لديه وعي  لينمو  للحياة،  الفلسفية  املسائل  في  إليه  االستماع  يتم 
األخرى واملعتقدات املتمثلة في مجموعة األطفال من حوله، فضاًل عن إتاحة الفرصة 

له لتعلم التراث الثقافي والطبيعي للمنطقة احمللية اخلاصة به وتقديره.

بالدين  املتعلقة  القضايا  مع  للتعامل  فرصة  توفير  هو  األخالقي  التعليم  من  والهدف 
والثقافة،  ومعرفة املزيد عن املناسبات الدينية، وملاذا وكيف يتم االحتفال بها. وتنمية 
قدرة األطفال على التعامل مع القضايا املتصلة بالعالقات اإلنسانية والهوية الثقافية، 
والعالقة بني الناس والطبيعة واملجتمع، بهدف غرس قيم التسامح واالعتدال وحب 

العدالة واإلنصاف والشجاعة لديهم.

الدراسات البيئية والطبيعية:
تساعد الدراسات البيئية والطبيعية األطفال على فهم بيئتهم،  والتواصل معها والهدف 
الطبيعية  البيئات  وتقدير  فهم  تعلم  هو  لألطفال  والطبيعية  البيئية  الدراسات  من 
املترتبة على أفعالهم في  واملشيدة، والناس والثقافات املختلفة، والتعرف على اآلثار 
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البيئة ويضعونها  البيولوجي وجمال  التنوع  احترام  األطفال  ويتعلم  املباشرة.   بيئتهم 
بعني االعتبار في أعمالهم، والعمل من أجل احلفاظ عليها والعناية بها.  ومن الشروط 
التي  البيئة  أن  على  األطفال  قناعة  هو  البيئة  مع  إيجابية  عالقات  لتطوير  األساسية 

يعيشون فيها يجب أن تكون مكاًنا آمًنا ومثيرة لالهتمام ولالستكشاف واللعب.

االستكشافية،  اخلبرات  نحو  موجه  نهج  على  لألطفال  البيئية  الدراسات  وتستند 
بالبيئة. وعلى الرغم من  والتي تنبع من القضايا والظواهر واألحداث ذات الصلة 
أن الدراسات جتري حول التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، فكل طفل يلعب دوًرا 
من  العديد  خالل  من  حلضارته  التفاهم  ويبني  املعلومات  على  احلصول  في  نشًطا 
الوسائل املختلفة. ويتم تشجيع األطفال على صياغة األسئلة والبحث عن إجابات 
معلومات  على  واحلصول  حواسهم،  جميع  وإستخدام  املالحظة  خالل  من  لها، 
النتائج،  إلى  للتوصل  كأساس  مبالحظاتهم  واالسترشاد  بهم،  احمليط  العالم  عن 
أيًضا  األطفال  ويتعلم  وإشرافها.  املعلمة  ومبساعدة  املختلفة،  الوسائل  باستخدام 
وصف ومقارنة وتصنيف وفرز املعلومات والنتائج التي مت احلصول عليها من خالل 
املالحظات والقياسات وتقدمي احلجج. وعلى هذا األساس ؛ يتعلمون أيضا تشكيل 
املفاهيم واستخالص النتائج وإيجاد تفسيرات سببية. فيقومون بتدوين املالحظات 
في دفاترهم،  مع نتائج بحثهم عن اإلجابات وتقدميها من خالل الرسم أو التحدث 

حول ما قاموا به.

وقد يتم اختيار مواضيع مثل: الناس وعالقتها مع البيئة والكائنات وبيئاتها، واألرض 
العلوم  مفاهيم  واستغالل  بالطاقة،  املتعلقة  واملوضوعات  البيئة  في  واملواد  والفضاء 
الطبيعية التي ترتبط مبجال حياة األطفال فتكون  هي املخطط لتزويد األطفال بالفرص 
املناسبة لتكوين وجهات نظرهم اخلاصة في العالم للحصول على املهارات واملعارف 

والقدرات لتعزيز التفاهم في احلياة اليومية.
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الصحة والسالمة:
البدنية والنفسية  املبكرة االرتقاء بالصحة  التعليم في مرحلة الطفولة  تعزز مؤسسات 
بالتجارب  تزويدهم  خالل  من  البيئة  ومع  اآلخرين،  مع  العالقة  وبناء  واالجتماعية، 
اإليجابية وفرص املشاركة. ويتم تعزيز قدرات األطفال على فهم وحتمل املسؤولية عن 
صحتهم والسالمة في مواقف احلياة اليومية. ويتم توجيه األطفال للتحرك بأمان في  
بيئتهم املباشرة، وكذلك توجيههم لرعاية صحتهم واحملافظة على النظافة الشخصية 
اليومية، من خالل تشجيع العادات الصحية لألكل وآداب املائدة، وتوجيههم إلقامة 
عالقات شخصية جيدة جتنب استخدام العنف، واحملافظة على التوازن الصحيح بني 

العمل والراحة والترويح عن النفس.

النمو البدني واحلركي:
أمر ضروري  املبكرة  التعليم  في مؤسسة  املتنوعة  اليومية  البدنية  الرياضة  ممارسة  كون 
لنمو متوازن وتنمية صحة الطفل. ويتم مراقبة حالة الطفل اجلسدية، وكذلك املهارات 
احلركية األساسية من خالل ممارسة الرياضة واللعب، والتنسيق بني وظائف األطفال 
ممارسة  إلى  باإلضافة  اليومية،  األنشطة  تطوير  في  اليدوية  واملهارات  الدقيقة،  احلركية 
التمارين الرياضية املوجهة. مع توفير الفرص لألطفال ذوي األنشطة البدنية. ويتم دعم 
األطفال في العمل بشكل مستقل، على نحو استباقي وتعاوني في مجموعات. وتشجيع 

األطفال على فهم أهمية ممارسة الرياضة البدنية على صحة اإلنسان ورفاهيته.

الثقافة والفنون:
الفنية  واخلبرات  فاملوسيقى  بالغة،  أهمية  املبكرة  الطفولة  برامج  في  والفنون  للثقافة 
ويتم  لألطفال.  واملعرفي  والعملي  العاطفي  النمو  من  كبيًرا  جزًءا  تشكل  األخرى 
تطوير اإلبداع لألطفال واخليال والتعبير عن الذات من خالل جعل الصور واملوسيقى 
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والكائنات من جهة، والدراما والرقص واحلركة من جهه أخرى. ويتم توفير الفرص 
لألطفال ذوي اخلبرات الفنية والتمتع بها ومناقشتها،  مع املساعدة باللعب واألنشطة 
الفني وتطوير احلس  العمل  التجريبية. ويتم تشجيع االطفال في  الفنية  االستكشافية 

الفني لألطفال واإلدراك والتوجه املكاني.

الكلمات  خالل  من  ومشاعرهم  أفكارهم  عن  التعبير  على  األطفال  املعلمة  وتشجع 
وعن طريق الدراما، ونغمات الصوت والتعبيرات واإلمياءات واحلركات. 

لتراثهم  إلى جنب مع فهمهم  الثقافية لألطفال، جنًبا  الهوايات  يتم دعم وتعزيز  كما 
الثقافي اخلاص والتنوع الثقافي، تقدير وتعزيز القيم اجلمالية والثقافية للبيئات الطبيعية 

واملشيدة والبيئة املادية في نفوس األطفال. 

مؤسسات  في  التعليمية  للعملية  التوجيهية  املبادئ   : العام  الدعم 
الطفولة املبكرة:

يتم إعطاء كل طفل فرصة للحصول على الدعم في عملية تعليمه للنمو السليم الشامل، 
وتطوير قدرته على التعلم. وتختلف أساليب التعلم ونقطة انطالقه طبًقا لتنوع املتعلمني، 
وكذلك اخللفيات الثقافية لألطفال. وتعمل املؤسسة التعليمية على تشجيع األطفال على 
بالتوجيه والدعم  تزويدهم  التحديات مع  لهم مواجهة  املبادرة واملسؤولية، وتتاح  اتخاذ 
خالل  من  لألطفال  واجلسمية  النفسية  والصحة  الذات  قيمة  تعزيز  مع  تنميتهم  لتعزيز 
خبرات تعلم إيجابية مشجعة وفرص متنوعة للتفاعل. ويولى اهتمام كبير للتعرف املبكر 

على معوقات وصعوبات التعلم.

واإلدارة التعليمية هي املسؤولة في الطفولة املبكرة عن اتخاذ القرارات املتعلقة بتوفير 
وتنفيذ الدعم املطلوب لتعليم األطفال مع إلزام تعاون أولياء األمور في توفير املعلومات 
اخلاصة بأطفالهم وتنظيم بيئة التعلم املادية واالجتماعية واخلدمات التعليمية الالزمة في 
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الطفولة املبكرة وذلك لتمكني األطفال من املشاركة في األنشطة اجلماعية ألطفال ما قبل 
االبتدائي مع توفير فريق التعليم من معلمات ومساعدات وإداريني لتنظيم العمل.

وكل طفل لديه احلق في مؤسسات الطفولة املبكرة ان يتلقى تعليًما ذا جودة عالية، فضال 
عن التوجيه والدعم للنمو والتعلم في جميع أيام العمل إلى أن ينتقل إلى التعليم االبتدائي.

وتوضع جميع قدرات األطفال واحتياجاتهم في االعتبار في الطفولة املبكرة،  وعلى 
املجتمعات العمل على تطوير ممارساتها والثقافة التشغيلية بقدر اإلمكان من أجل االستفادة 
من التعاون والتعلم والتعامل مع تنوع األطفال، فالرعاية واالهتمام واألجواء اإليجابية 

في مجتمع ما قبل التعليم االبتدائي تعزز منو األطفال وتعلمهم.

وتتولى كل معلمة املسئولية عن مجموعة أطفال في الفصل، ومن الضروري أن تكون 
على دراية عالية بالقدرات املختلفة واحتياجات كل األطفال في املؤسسة.

ومهمة املعلمة هي توجيه األطفال للعمل والتعلم والتفاعل فيما بينهم لتعزيز جميع 
جوانب النمو املختلفة وحتقيق مفهوم إيجابي في نفس األطفال عن املؤسسة وعن ذواتهم 

والتمتع أثناء التعلم،  مع تقدمي اإلرشاد والتوجيه املستمرين ودعم حاجاتهم ورعايتهم.

وتهدف اخلطة األساسية األولية ملؤسسات التعليم املبكر )ما قبل االبتدائي( إلى ضمان 
أن الطفل يتلقى أفضل الفرص للنمو والتعلم. وأن املعلمات واإلداريني يساعدون إلجناح 
خلطة  وفًقا  تربوي  تقييم  على  يستند  الذي  املكثف  الدمج  توفير  مع  التعليمية.  العملية 
التعليم املعدة مسبًقا، لتكثيف الدعم ككل لكل طفل على حدة، وهو بطبيعته أكثر كثافة 
الطفل بشكل  تعزيز منو وتعلم  املكثف في  الدعم  العام. ويستخدم  الدعم  واستمرار من 

منهجي ويكون مصمًما ملنع حدوث مشاكل من التصعيد والتنويع والتراكم.

التقييم التربوي:
يعتمد التقييم التربوي على األسس التالية:
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• حالة منو الطفل والتعلم ككل.	

• الدعم العام املقدم للطفل وتقييم آثاره.	

• قدرات التعلم للطفل وذوي االحتياجات اخلاصة املتعلقة بالنمو والتعلم.	

. • تقييم للمنهج التعليمي واألساليب التربوية والبيئة التعليمية والرعاية من أجل دعم الطفل	

الدعم اخلاص في الطفولة املبكرة ملن يواجه صعوبات:
يتم توفير دعم خاص لألطفال ذوي صعوبات النمو والتعلم. كاألطفال الذين قد تقلصت 
قدراتهم ألسباب مثل العجز أو املرض أو االضطراب الوظيفي أو أي عوامل أخرى تتعلق 

ببيئة النمو.

والغرض من الدعم اخلاص في مجال التعليم ما قبل األساسي هو تزويد األطفال بدعم 
شامل ومنهجي للنمو والتعلم وتعزيز متطلبات من أجل التعلم

الدعم اخلاص:

قبل اتخاذ قرار بشأن الدعم اخلاص تقوم املعلمة املسئولة باإلجتماع مع الطفل ومع ولي 
أمره أو ممثله القانوني وإعداد البيان التربوي له. ويجب على املعلمة تزويده ما يلي:

التعلم من معلماته في برنامج الطفولة املبكرة )ما قبل  • تقريًرا عن تقدم الطفل في 	
اإلبتدائي(.

وقدراته  • الطفل 	 وحالة  الطفل  عليه  يحصل  الذي  املكثف  الدعم  تكاليف  حساب 
على التعلم.

على هذا األساس, تقوم املعلمة بتقييم احتياجات الدعم اخلاص للطفل وتوضيح ما يلي:

• قدرات التعلم للطفل واملشكالت التي حتول دون منوه وتعلمه.	

• قدرات التعلم للطفل والعمل ومهارات التفاعل، واملهارات االجتماعية والعاطفية.	
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 • ووسائل	 العمل  ومنهجية  وأساليبه  التعليم  فريق  ترتيبات  مثل  التربوية:  احللول 
االتصال، واملواد واخلبرات التعليمية.

 • الرعاية	 وخدمات  للتعلم،  واالجتماعية  والنفسية  املادية  بالبيئة  املتعلقة  احللول 
للطفل.

• تنفيذ التعاون مع الطفل وولي أمره وسبل الدعم املقدم من قبل ولي األمر.	

 • مرحلة	 في  املقدمة  والرعاية  التعليم  أنشطة  في  املشاركة  في  الطفل  إمكانية  مدى 
الطفولة املبكرة األخرى ووصف التعاون مع املعلمة واإلدارة. 

. • تكرار وإستمرار أساليب تقييم الطفل مع دليل للتقييم الذاتي له	
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احملور الثالث:
خالصة معلمة رياض األطفال وتنميتها مهنًيا

لطفل  املنطوقة  اللغة  وإث��راء  األطفال  رياض  معلمة   : األول��ى- 1 الدراسة 
الروضة.

: فاعلية البرامج التدريبية ملعلمات رياض األطفال ملساعدة  الدراسة الثانية- 2
الوالدين في تنمية تعلم أطفالهم املبكر وأثره في تقدم األطفال.

إسهامات مكتب التربية العربي لدول اخلليج وأجهزته في مجال التربية  3 -
املبكرة ورياض األطفال.
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�أولويـات
 تربوية

هالة حجاجي عبدالرحمن. )2010(م. معلمة رياض األطفال وإثراء 
اللغة املنطوقة لطفل الروضة. مجلة الثقافة والتنمية. العدد )38(. 

.41-109

الدراسة األولى
معلمة رياض األطفال وإثراء اللغة املنطوقة لطفل الروضة

أنها  حيث  املبكرة  التربية  منظومة  في  أساسًيا  عنصًرا  األطفال  رياض  معلمة  تعد 
مشارك رئيسي في حتديد نوعية النظام التعليمي ومدى جودته. فهي التي تعمل على 
تنمية قدرات األطفال املتنوعة وبخاصة قدراتهم ومهاراتهم اللغوية, إذ أن اللغة أساس 
احلياة االجتماعية, وهي ضرورة من ضروراتها لتحقيق التواصل بني الطفل وغيره من 
األطفال, وثراء اللغة املنطوقة لدى األطفال في الروضة يتوقف على مستوى ما تبذله 
املعلمة من جهد في تعليم األطفال هذه اللغة وفًقا ألحداث األساليب ومبا يتناسب مع 

أعمارهم في سنوات الروضة.
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ومن املعروف أن اللغة لدى طفل الروضة لها عدة وظائف فهناك الوظيفة االجتماعية 
لكي يتعلم الطفل اللغة باعتبارها وسيلة اتصال، وهناك الوظيفة العقلية باعتبار اللغة أداة 
لتكوين املفاهيم واالجتاهات، ولها أيضا وظيفة نفسية باعتبارها أداة للتعبير عن النفس، 
وهناك أيضا وظيفة جمالية باعتبار اللغة وسيلة للتعبير عن التذوق احلسي، وانطالًقا من 
حتقيق هذه الوظائف على مستوى الطفل في الروضة تؤكد هذه الدراسة على أهمية إعداد 
معلمة الروضة وتنميتها مهنًيا بحيث تكون قادرة على مساعدة األطفال على إثراء اللغة 
للتعبير عن رغباتهم وحاجاتهم وتشكيل  املنطوقة لديهم وإكسابهم مهارات استخدامها 

اجتاهاتهم في مرحلة ما قبل املدرسة.

ولكي تتحقق أهداف الدراسة مت في هذا البحث استخدام املنهج الوصفي القائم على 
التحليل للتعرف على واقع دور معلمة رياض األطفال في إثراء اللغة املنطوقة للطفل من 

خالل تطبيق استبانة على موّجهات رياض األطفال احلكومية.    

تطرقت الدراسة في سياق املوضوع إلى النمو اللغوي لطفل الروضة من خالل خصائص 
لغة طفل الروضة، وعوامل اكتساب اللغة عند طفل الروضة، وأدوار املعلمة إلثراء املهارات 

اللغوية لطفل الروضة، ثم أنشطة املعلمة إلثراء اللغة املنطوقة لطفل الروضة.

في  خبراتهن  لزيادة  املعلمات  تدريب  أهمية  على  اجلانب  هذا  في  الدراسة  وأكدت 
توجيه األطفال توجيًها سليًما الكتساب اللغة.

وقد بينت بعض الدراسات السابقة التي ذكرتها الدراسة احلالية أهمية تدريب املعلمات 
في رياض األطفال على تنمية املهارات اللغوية للطفل وتنفيذ البرامج التي صممت بهدف 
مساعدة أولياء أمور األطفال للقيام بدور فعال للمشاركة في تنمية بعض املهارات اللغوية 
لدى أطفالهم ورغم أن اكتساب الطفل للغة يتم من البيئة احمليطة، إال أن رياض األطفال 
تعمل على إكساب الطفل اللغة الفصحى من خالل ما تقوم به املعلمة من أدوار مختلفة 

في تنمية املهارات اللغوية للطفل.
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أدوار معلمة رياض األطفال في تنمية املهارات اللغوية
رغم أن هذه املهارات اللغوية متداخلة ويصعب فصلها عن بعضها البعض إال أن من 

الضروري تناول دور معلمة رياض األطفال في تنمية كل مهارة على حدة :

دور املعلمة في تنمية مهارة التحدث: 1 -

تنمو قدرة الطفل على التحدث في سن مبكرة، حيث يستطيع الطفل أن ينطق جملة 
من كلمتني في متام الثانية تعبر عن احتياجه، وتزداد قدرة الطفل علي التعبير بشكل كبير 
تساعد على  التي  املفردات  الكثير من  يتعلم  السادسة حيث  إلى  الثانية  السنوات من  في 
تسمية كل شيء باسمه والتعبير عن األفعال واملشاعر والرغبات، لينمو محصوله اللغوي 

بشكل عام مع منو القدرة على تكوين اجلمل بل ويزداد تركيبها تعقيًدا.

تتجه معلمة الروضة بداية لتنمية هذه املهارة لدى الطفل من أجل أن تسد حاجة الطفل 
وكذلك  بها،  يشعر  التي  واألحاسيس  واألفعال  األشياء  عن  للتعبير  لغوية  مفردات  إلى 
كي تعّوده النطق السليم للحروف والكلمات، وتدريبه على التحدث بجمل سليمة غير 
مبتورة، ثم تأتي في مرحلة الحقة إكساب الطفل مهارة ترتيب األفكار عند التحدث مع 

اآلخرين حتى يكتمل االتصال باآلخرين.

وميكن للمعلمة أن تنمي مهارة التحدث لدى األطفال بقراءة القصص ومناقشتها وإتاحة 
الفرصة لدى األطفال إلعادة سردها، مع تصميم املعلمة لقصص مصورة متثل أحداًثا متتابعة 
بشكل منطقي، والتركيز على متثيل املواقف والقصص املبسطة واستخدام مسرح العرائس 
وترك احلرية للطفل للتحدث عن أسرته وأصدقائه، بجانب إتاحة اكبر وقت ممكن للمحادثة 
احلرة بني األطفال، فمهارة التحدث تتوقف على رصيد الطفل من املفردات وقدرته على 

تركيب جمل ذات معنى وتوصيل هذا املعنى بطريقة صحيحة لآلخرين .

ملهارة  الطفل  إتقان  في  السهولة  من  وقت  اكبر  للمعلمة  تتيح  التي  الوسائل  ومن 
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التحدث )أشرطة التسجيل( حيث يستمع األطفال ألصواتهم وطريقة حديثهم ونطقهم 
وعلى املعلمة أن تبادر إلى مناقشة األطفال عقب أداء األنشطة املختلفة ليتحدث األطفال 

عما فعلوا وما يريدون عمله الحًقا في جمل مبسطة.

دور املعلمة في تنمية مهارة االستماع: 2 -
االستماع يعني اإلنصات حملاولة تفسير اللغة امُلتحدث بها، وله أهميته القصوى مع 

األطفال في املراحل املبكرة، ليدركوا ما يجري حولهم، وهناك أربع أنواع من اإلنصات 

• ويتم عندما يكون الطفل مقباًل على نشاط ما. إنصات هامشي/عرضي	

• أي مجهود. إنصات تقديري وهو استماع يقوم به الطفل لشيء يسره دون بذل	

• التركيز من أجل الفهم. إنصات انتباهي وهو ذلك االستماع الذي يكلف الطفل	

• الطفل بالتركيز فقط وإمنا يطالب أيًضا برد  أما اإلنصات التحليلي فال يطالب فيه	
فعل ملا يسمعه.

ومعلمة الروضة مكلفة بتوفير مجموعة من األنشطة املتنوعة التي تنمي هذه األنواع 
من اإلنصات بجانب قيامها بتنفيذ مجموعة من التدريبات اللغوية مع األطفال لتعودهم 

إتقان مهارة التميز السمعي من خالل االستماع.

دور املعلمة في تنمية مهارة االستعداد القرائي: 3 -
يحتاج الطفل ألن يستمع إلى معلمته حني تقرأ ثم يتعلم كيف يربط بني صورة الشيء 
بيئته  الطفل في  قريبة من  املعلمة صوًرا ألشياء  أن تختار  الدالة عليها، ويفضل  والكلمة 
كل  تسمية  الطفل  من  تطلب  أن  أو  الصور،  هذه  مضمون  في  الطفل  وتناقش  ومجتمعة 

شيء باسمه أو توضيح العالقة فيما بني األشياء.

دور املعلمة في تنمية مهارة االستعداد للكتابة: 4 -
تكلف املعلمة الطفل برسم ما يحلو له من أشكال وأن كانت خطوط غير واضحة املعالم 
بدون قيود لُتنمي املهارات الدقيقة ألنامل اليد ويتحقق التآزر العصبي بني حركة العني واليد.
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دور املعلمة في تنمية مهارة التميز العقلي: 5 -

األشياء  بني  العالقات  استقراء  في  عقله  إعمال  على  الطفل  قدرة  املهارة  هذه  تعني 
واستخدام حصيلته اللغوية وخبراته في التمييز بني األشياء املختلفة وكذلك قدرته على 
االنتباه والتركيز ومتييز التعبيرات واإلشارات التي تعنيها الصور واألشكال، ويقاس ذلك 

من خالل ما يلي : 

• � تضاد«. استنباط العالقات »تطابق � تشابه	

•استنباط العالقة بني املهن  وأدواتها. 	

• ترتيبها الصحيح. تنظيم األفكار في	

•متييز تعبيرات الصور املختلفة. 	

• عنها الصور املختلفة. متييز املواقف التي تعبر	

. • متييز املهنة من خالل اإلشارة التي تتبعها	

دور املعلمة في تنمية مهارة تصنيف األشياء والكائنات: 6 -

التعرف على  املعرفة متكنه من  الطفل قدًرا من  املعلمة على إكساب  وهي تعني قدرة 
منها حسب سمة أوسمات معينه جتمعها وهي  املختلفة، وجتميع كال  الفرق بني األشياء 

تتمثل فيما يلي : 

•تصنيف األشياء الطويلة أو القصيرة. 	

 . • تصنيف الكائنات التي تطير ومتشي	

•تصنيف األشياء الثقيلة واخلفيفة.  	

دور املعلمة في تنمية مهارة التعبير عن الذات. 7 -
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تتجه املعلمة إلى إكساب الطفل قدرة على التعبير عن حاجاته ورغباته ومشاعره بدقة، 
وهي تتمثل في اآلتي : 

• عن قصة أوصورة. التعبير	

•وصف مشاعره وأحاسيسه. 	

• بها. سرد األعمال التي تقوم	

•اإلجابة عن أسئلة توجه له. 	

احلركي: دور املعلمة في تنمية مهارة اإلدراك احلسي – - 8

تكلف املعلمة الطفل بأنشطة حركية من شأنها أن تكسبه قدرة على التآزر ما بني حركة 
العني واليد في التعامل مع األشياء، وكذلك تناسق العني من اليمني إلى اليسار ومن أعلى 

إلى أسفل سواء أكان في النشاط الكتابي أم القرائي. 

وتتمثل هذه املهارة في األتي : 

• واألشكال من اليمني إلى اليسار ومن أعلى إلى أسفل . تكملة الصور	

• إلى هدف مكاني محدد من خالل السير في متاهة. الوصول	

أوجه االستفادة من الدراسة احلالية
حتتم مهنة التدريس تطوير إعداد املعلم وتدريبه أثناء اخلدمة وينطبق بالطبع هذا 
رياض  في  املبكرة  التربية  نظام  تطوير  ضوء  في  األطفال  رياض  معلمات  على  املفهوم 
وميوله  حاجاته  له  متميًزا  كائًنا  أصبح  الروضة  مرحلة  في  املتعلم  الطفل  إن  األطفال، 
ودوافعه التربوية ولذا فإن من املهم أن نُعد معلمته إعدًاد متطوًرا ميكنها من أداء أدوارها 
املرحلة األساسية من تعليمه كي  الطفل في  بالنسبة لنطق  املطلوب وبخاصة  النحو  على 

يتعلم مهارات لغته القومية ويتدرب على نطق ألفاظها بطريقة سليمة.
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�أولويـات
 تربوية

Fathi M. Ihmeideh. The Effectiveness of Training Programs 
for Kindergarten Teachers to Help Family Promote their 
Children,s Early Literacy Development and its Effect on 
Children,s Progress. Journal of Education, Joun 2014, vol 28, 
Issue 111. P247-278.

الدراسة الثانية
فاعلية البرامج التدريبية ملعلمات رياض األطفال ملساعدة الوالدين 

في تنمية تعلم أطفالهم املبكر وأثره في تقدم األطفال 

ملساعدة  األطفال  رياض  ملعلمات  التدريبية  البرامج  أثر  الدراسة  هذه  تستقصي 
الدراسة  عينة  تضمنت  والكتابة.  للقراءة  املبكر  أطفالهم  تعلم  تنمية  في  الوالدين 
مبساعدة  اخلاصة  التدريبية  البرامج  معلماتهم  على  طبقت  ممن  األطفال  من  مجموعة 

األهل في تنمية القراءة والكتابة لدى هؤالء األطفال.

وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات ميكن االستفادة منها في التطبيق لتعزيز التعاون 
املبكر للقراءة والكتابة وذلك عن  بني املعلمات وأولياء األمور لتطوير تعلم األطفال 
طريق زيادة أوجه التعاون بني املعلمات وأولياء أمور األطفال, فمن املسلم به أن أولياء 
األمور ميثلون البيت الذي يعد املؤسسة االجتماعية التربوية والثقافية األولى التي ينشأ 
فيها الطفل, ويعد البيت أيًضا أهم مكان لتعليم األطفال الصغار, وبذا يكون الوالدان 

أول معلمي األطفال وأهمهم إذا تعاونوا مع معلمات رياض األطفال.



94

أولـــويــــات تـــربــويـــــة

وتؤكد الدراسات التي أجريت على البيئات املنزلية أن األطفال الصغار الذين يأتون إلى 
الروضة من بيئات منزلية ميارس فيها األهل أنشطة القراءة والكتابة مع أطفالهم مسترشدين 
مبا يتعلموه من معلمات الروضة كانت أكثر جناًحا في اكتساب مهارات القراءة والكتابة 
املبكرة، والنتيجة التي أجمعت عليها معظم هذه الدراسات أن تعلم القراءة والكتابة لدى 
األطفال الصغار ميكن أن يتطور من خالل التعاون والتواصل بني البيت والروضة ممثاًل في 
الوالدين ومعلمات الروضة، فاحلاجة إلى تعاون جاد ومتواصل مهم للغاية إلنشاء تآلف 
بني الوالدين واملعلمة أو بني البيت والروضة ليس فقط لتطوير مهارات القراءة والكتابة 

لدى األطفال وإمنا لزيادة وتنمية معارف ومهارات األطفال في مختلف اجلوانب.

ففي دراسة للباحثني جاكسون وزويباك )Jackson، Zweiback 2012(  اعتمدوا 
القراءة والكتابة، وكان قد  في إجرائها على جتربة مشاركة األهل مع األطفال في برامج 
نتائج  وتوصلت  أطفالهم،  مشاركة  عملية  في  األهل  مساعدة  على  املعلمات  تدريب  مت 
الدراسة إلى أن أهالي األطفال الذين مت تدريبهم في البرنامج التدريبي قد حقق أطفالهم 

درجات عالية في اختبارات اللغة.

التي أجريت حول أثر تدريب معلمات رياض األطفال على  الهامة  ومن الدراسات 
مشاركة األهالي مع أطفالهم الدراسة التي قام بها كاًل من سانت لورين وجياسون في كندا 
ملساعدة األهل  أسرًيا  برنامًجا  فيها  استخدمتا   )2005  Saint-Lourent، Gaison(
بعض  لقراءة  فترة  البرنامج  وتضمن  الصغار،  أطفالهم  لدى  والكتابة  القراءة  تعليم  على 
ممتعة  أخرى  أنشطة  بجانب  الكتابة  أنشطة  لدعم  أطفالهم  مع  األهل  بها  يقوم  القصص 
ميارسها األطفال مع أهاليهم، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة إيجابية 
في أداء األطفال في مهارتي القراءة والكتابة وأكدت الدراسة كذلك على أهمية مشاركة 
أولياء األمور في تعزيز تعلم القراءة والكتابة لدى أطفالهم وأهمية دعوة معلمات الروضة 

لهم للمشاركة في تعليم األطفال.
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البرنامج القومي للمركز الوطني  التي أجريت في هذا املجال  الهامة  ومن اإلجنازات 
بالواليات   1993  National Center for Familey Literacy األسري  للتعليم 
املتحدة األمريكية الذي يقوم على إشراك األهل مع أطفالهم في تعلم القراءة والرياضيات 
، وتقوم فكرة هذا البرنامج على أن يذهب األهل الذين لم ينالوا الثانوية العامة مع أطفالهم 
الذين تتراوح أعمارهم بني الثالثة والرابعة إلى الروضة من ثالثة إلى أربعة أيام أسبوعًيا 
حيث ينتظم األطفال في برنامج تعليمي خاص بهم بينما يخضع األهل لبرنامج خاص 

بهم لتعلم القراءة والرياضيات.

يتم  أن  املبكرة ميكن  الطفولة  تربية  برامج  تنفيذ  الباحثون أن مشاركة األهل في  ويرى 
بطريقتني :

في  ينفذونها  التي  األنشطة  في  أطفالهم  مع  األهل  يشارك  أن  األولى  •الطريقة  	

البيت.

بعض  لتنفيذ  الروضة  إلى  دعوتهم  طريق  عن  األهل  يشارك  أن  الثانية  •الطريقة  	

األنشطة مع أطفالهم.

منوذج لبرنامج تدريبي مقترح للمعلمات
لبرنامج  التالي  النموذج  التطبيقات  هذه  إلى  باإلضافة  احلالية  الدراسة  تقترح   
املبكر  أطفالهم  تعلم  تنمية  في  األهل  مساعدة  فعالية  زيادة  أجل  من  للمعلمات  تدريبي 

للقراءة والكتابة، ويشمل البرنامج التدريبي املقترح على املكونات التالية:

- إرشادات البرنامج.

- أهداف البرنامج.

- محتوى البرنامج، ويتضمن املوضوعات التالية:

•أهمية التعاون بني الروضة والبيت. 	
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•دواعي التعاون بني الروضة والبيت. 	

•أساليب التعاون بني الروضة والبيت. 	

•خصائص منو طفل الروضة. 	

•التحضير للقاء أولياء األمور مع املعلمات في الروضة. 	

•أهمية التعلم املبكر للقراءة والكتابة في مرحلة الروضة. 	

•محتوى خبرة القراءة والكتابة، واملهارات الالزمة لتعلمها. 	

•إعداد وتنفيذ وتقومي خبرات القراة والكتابة في الروضة. 	

- أنشطة عملية لتطوير مهارتي القراءة والكتابة في الروضة.

تطبيق نتائج الدراسة لالستفادة منها ميدانيا
من املتوقع أن يستفاد من نتائج الدراسة في :

أولياء  مع  العمل  بضرورة  وتوعيتهم  األطفال  رياض  على  القائمني  نظرة  •تغيير  	

األمور في تنمية تعلم أطفالهم املبكر للقراءة والكتابة.

تنميتهما وتطويرهما  املهارتني وكيفية  تعلم هاتني  بأهداف  أولياء األمور  •تعريف  	

لدى األطفال.

•تدريب معلمات رياض األطفال على أساليب التعاون مع األهل. 	

•تذليل العقبات التي تعترض مساعدة املعلمات للوالدين في تنمية تعلم أطفالهم  	

املبكر للقراءة والكتابة.

•ترسيخ القناعة لدى أهالي األطفال بأهمية التعاون مع رياض األطفال، وتطوير  	

أساليب تعلم أطفالهم املبكر للقراءة والكتابة.
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�أولويـات
 تربوية

إسهامات مكتب التربية العربي لدول اخلليج وأجهزته
في مجال التربية املبكرة ورياض األطفال

سعى مكتب التربية العربي لدول اخلليج منذ إنشائه إلى إثراء املكتبة العربية مبصادر 
املعلومات التي تتناول مختلف جوانب مجال التربية املبكرة ورياض األطفال ومتابعة 
املستقبل  أجيال  تربية  في  املرحلة كأساس حيوي  بأهمية هذه  منه  إميانا  عاملًيا  تطورها 
وأجهزته  اخلليج  لدول  العربي  التربية  مكتب  جهود  وتأتي  العربية,  اخلليج  دول  في 
الكتب  وترجمة  وتأليف  إع��داد  مثل  النشاطات  من  متنوعة  ص��ور  في  املتخصصة 
معلماتهم  وتنمية  األطفال  بتعليم  والنهوض  األطفال  ورعاية  املبكرة  بالتربية  اخلاصة 
مهنًيا, وإجراء البحوث والدراسات, وعقد الندوات التي تبرز كلها إسهامات املكتب 

وأجهزته في هذا املجال.
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لدول  العربي  التربية  مكتب  جهود  اإلصدار  هذا  في  نعرض  أن  مواتية  لفرصة  وإنها 
اخلليج في مجال النشر العلمي :

 • بهذه	 خاص  كتاب  صدر  وقد  العربية«،  اخلليج  دول  في  األطفال  »رياض  ندوة 
الندوة عام 1411ه� املوافق 1991م.

 • دراسة بعنوان »املرشد التربوي ملعلمات رياض األطفال بدول اخلليج العربية« عام	
1415ه� املوافق 1995م.

 • املوسم الثقافي التربوي للمركز العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج في دورته	
السادسة 1420ه� املوافق 1999م بعنوان »تربية الطفل في دول اخلليج العربية: 

واقعها وتطلعات مستقبلها، ودور املؤسسات االجتماعية في حتقيق أهدافها«.

 • األعضاء	 الدول  في  االبتدائي  قبل  ما  التعليم  مستقبل  »استشراف  بعنوان  دراسة 
مبكتب التربية العربي لدول اخلليج« عام 1426ه� املوافق 2005م.

 • قبل	 ما  مراحل  في  وتعليمه  الطفل  تربية  في  األسرة  دور  »تفعيل  بعنوان  دراسة 
املدرسة« عام 1428ه� املوافق 2007م.

 • دراسة بعنوان »التعلم ما قبل االبتدائي في الدول األعضاء مبكتب التربية العربي	
لدول اخلليج: الواقع والتطلعات« عام 1428ه� املوافق 2007م.

 • “املمارسة املالئمة تطورًيا في برامج الطفولة املبكرة: رعاية األطفال وتعليمهم من	
امليالد حتى الثامنة” عام 1432ه�. املوافق 2011م )مترجم(.
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