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شكر وتقدير
تتقــدم وزارة التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية لشــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة والجمعيــة الوطنيــة األمريكيــة
لتعليــم األطفــال الصغــار بالشــكر الجزيــل للمســاهمة فــي تأليــف الدليــل.

شكر خاص
ـزءا مــن وقتهــم للمشــاركة فــي الجــوالت المدرســية،
نتقــدم بوافــر الشــكر والعرفــان للمــدارس واألشــخاص الذيــن خصصــوا جـ ً
وعمليــات المالحظــة والمراقبــة ،ومجموعــات التركيــز ،حيــث أســهمت جهودهــم فــي إثــراء هــذا البحــث وتطويــر هــذا المشــروع.
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المقدمة
أولــت المملكــة العربيــة الســعودية اهتمامــاً بتطويــر ريــاض األطفــال منــذ عــام 1406هـــ ،مــن خــال وزارة التعليــم وبالتعــاون مــع
جهــات محليــة مــن الجامعــات الســعودية ،ومنظمــات خارجيــة مختصــة بالطفولــة المبكــرة؛ تمثلــت فــي برنامــج الخليــج العربــي
للتنميــة (األجفنــد) ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم (اليونســكو) ،التــي اســتهدفت النهــوض بالجــودة
النوعيــة لجميــع عناصــر العمليــة التعليميــة الخاصــة بهــذه المرحلــة مــن خــال بنــاء منهــاج التعلــم الذاتــي القائــم علــى النظريــات
التربويــة التخصصيــة للتعلــم مــن خــال اللعــب.
والــذي نتــج عنــه تأســيس مراكــز تدريــب معلمــات ريــاض األطفــال وبنــاء قــدرات خبيــرات وطنيــات لتطبيــق المنهــاج والتدريــب
عليــه فــي كافــة مناطــق المملكــة ،ممــا كان لــه األثــر البــارز فــي تطــور تعليــم األطفــال الصغــار بالمملكــة علــى المســتوى
اإلقليمــي  .وامتــداداً لهــذه األهميــة دعمــت السياســات الوطنيــة المرحلــة بإضافتهــا لســلم التعليــم العــام عــام (1431هـــ)،
لتكتســب الصفــة الرســمية فــي الخطــط االســتراتيجية الوطنيــة.

التطلع للمستقبل
ولقــد اعتمــد مشــروع بنــاء مناهــج للحضانــات وريــاض األطفــال تحقيقــاً لقــرار مجلــس الــوزراء الموقــر باختصــاص وزارة التعليــم
بــكل مــا يتعلــق بشــؤون ريــاض األطفــال والحضانــات (قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم  ، 152بتاريــخ  ، 1437/4/29بشــأن
اختصــاص وزارة التعليــم بــكل مــا يتعلــق بشــؤون ريــاض األطفــال والحضانــات) .والــذي تطلــب العمــل علــى متطلبــات التحــول
النوعــي لجميــع عناصرهــا لضمــان تطــور المرحلــة مــن الــوالدة حتــى ســت ســنوات بمــا يتناســب مــع النظريات التربوية المســتجدة
والتوجهــات الوطنيــة لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ( 2030م ) .التعلــم الذاتــي القائــم علــى النظريــات التربويــة التخصصيــة
للتعلــم مــن خــال اللعــب.
واالعتماد في المشــروع على الله ثم القدرات الســعودية المحلية لبناء فريق من الخبيرات قادر على بناء إطار للمنهج مدعماً
قادرا على تلبية متطلبات جميع األطفال
محكما
تربويا
وتسلسل
ً
بالدليل التطبيقي ،وما يتطلبه من مرفقات لتحقق انسجاماً
ً
ً
ً
على اختالف قدراتهم بما يتناسب مع خصائص عمرهم وحاجاتهم النمائية.
ومــع هــذا التركيــز الوطنــي المتزايــد علــى التعليــم المبكــر ،والتركيــز علــى بنــاء قــدرات المعلمــات وقــادة البرامــج ،فــإن الرؤيــة
الســعودية  2030قــد عبــرت بشــكل ال لبــس فيــه عــن اهتمامهــا الشــديد بالطفولــة المبكــرة .ولقــد أظهــرت رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية  2030م ؛ منظــوراً دقيقــاً لالهتمــام بالطفولــة المبكــرة وانســجاماً يتفــق مــع سياســاتها لتكــون نقطــة قــوة
إضافيــة لدعــم انطالقتهــا فــي جميــع مســاراتها الكميــة والنوعيــة عندمــا أفــردت لهــا تركيــزاً أكبــر باإلضافــة لتأهيــل المدرســين
والقيــادات التربويــة.

" ســيكون تركيزنــا أكبــر علــى مراحــل الطفولــة المبكــرة ،وعلــى تأهيــل المدرســين والقيــادات التربوية وتدريبهــم ،وتطوير
المناهــج الدراســية .كمــا ســنعزز جهودنــا فــي مواءمــة مخرجــات المنظومــة التعليميــة مــع احتياجات ســوق العمل".
(الرؤية  ،2030ص )36
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إطار المنهج الوطني
بشــكل عــام ،تســعى أطــر المناهــج الوطنيــة إلــى دعــم وتيســير التعليــم عالــي الجــودة ،فــي جميــع أنظمــة التعليــم الوطنــي
لضمــان  -قــدر اإلمــكان -أن يكــون لــدى األطفــال تجربــة تعليميــة ثابتــة طــوال فتــرة دراســتهم .ويصــف إطــار المناهــج التعليميــة
المبكــرة "الغــرض" مــن المنهــج الدراســي ،مــن خــال إنشــاء المكونــات الفلســفية ،والمكونــات العمليــة ذات العالقــة بالمناهــج
الدراســية ،وتقديــم األســاس المنطقــي المتجــذر /المتأصــل فــي النظريــات ذات الصلــة ،وفــي البحــوث الحاليــة.
تــم تصميــم إطــار المنهــج الدراســي للتعليــم المبكــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية لمجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب المصلحــة
فــي التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بمســتويات مختلفــة ،مــع اإللمــام بسياســات الطفولــة المبكــرة وممارســاتها.
ويصــف اإلطــار المبــادئ والنظريــات ونتائــج البحــوث التــي تدعــم وتعــزز تعلــم األطفــال الصغــار مــن الــوالدة وحتــى ســن
السادســة ،كمــا يعــزز الثبــات واالتســاق فــي الفلســفة التعليميــة والنهــج البيداغوجيــة فــي برامــج التعلــم المبكــر فــي جميــع
أنحــاء المملكــة .ويتنــاول اإلطــار كل مــا نعرفــه (البحــوث فــي هــذا المجــال) ومــا نؤمــن بــه (مــن القيــم الوطنيــة والعالميــة)
حــول تعلــم األطفــال وتطورهــم .ويســتند هــذا اإلطــار إلــى نظريــة التعلــم ،والخطــاب المهنــي المقبــول علــى نطــاق واســع
بشــأن الممارســات المالئمــة نمائيــاً  ،كمــا يوجهــه األســاس الفلســفي واالجتماعــي والدينــي فــي عمليتــي التعليــم والتعلــم
فــي المملكــة العربيــة الســعودية .ولــم يصمــم إطــار المنهــج الوطنــي ليكــون بمثابــة دليــل للتطبيــق العملــي تتبعــه المعلمــات
وقائــدات الروضــات أو الحضانــات ،وإنمــا صمــم ليقــدم مرجعيــة فلســفية للمنهــاج الدراســي المعتمــد فــي مرحلــة التعلــم
المبكــر ،بحيــث تســتند هــذه المرجعيــة إلــى األبحــاث الراهنــة والنظريــات ذات العالقــة والممارســات النمائيــة المالئمــة التــي
تحظــى بالقبــول علــى نطــاق واســع.

المنهجية والمحتوى
تــم تطويــر هــذه الوثيقــة بالتعــاون مــع شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة الشــريك االســتراتيجي فــي تطويــر التعليــم والجمعيــة
الوطنيــة لتعليــم األطفــال الصغــار ( ،)NAEYCباإلضافــة إلــى فريــق مــن المتخصصيــن فــي المناهــج الدراســية مــن مؤسســة
الجاهزيــة المدرســية لالستشــارات ( ،)School Readiness Consultingكمــا شــارك فــي تأليفــه فريــق استشــاري ســعودي
يتكــون مــن فريــق متخصــص فــي التعلــم المبكــر وممثليــن مــن وزارة التعليــم (مثــل :القــادة والباحثــات والمدربــات والمعلمــات)،
باإلضافــة إلــى أعضــاء مــن هيئــة التدريــس فــي جامعتيــن ســعوديتين بارزتين .وحضــر الفريــق سلســلة مــن ورش العمــل ،وشــارك
فــي جولــة دراســية دوليــة لالطــاع بعمــق علــى النظريــات والمبــادئ التوجيهيــة ،وأفضــل الممارســات المتعلقــة بتطويــر
المناهــج الدراســية  .وقــد تــم تطويــر المحتــوى ودمجــه فــي إطــار تنظيمــي شــمل المكونــات التاليــة:

الفصل األول :رؤية حول تعلم األطفال
يهيــئ الفصــل األول األجــواء والظــروف لبقيــة مكونــات اإلطــار مــن خــال توفيــر األســاس الثقافــي الــذي ســيتم بنــاء المنهــج
الوطنــي عليــه .حيــث يتتبــع تطــور التعليــم المبكــر فــي المملكــة ،ويقــدم لمحــة عامــة عــن الزخــم الوطنــي لتطويــر المنهــج كجــزء
مــن اســتراتيجية اجتماعيــة واقتصاديــة وطنيــة كبيــرة يجــب إنجازهــا بحلــول عــام  .2030وأخيــراً  ،يقــدم هــذا الفصــل مناقشــة
متعمقــة حــول النظريــات والممارســات التــي تثــري كل ركيــزة مــن الركائــز الثــاث وهــي :التربيــة اإلســامية ،والهويــة الوطنيــة،
والفكــر الدولــي.

إطار المنهج الوطني السعودي

6

الفصل الثاني :نظرية التعلم األساسي
يتنــاول الفصــل الثانــي النظريــات المختلفــة لمرحلــة الطفولــة المبكــرة التــي تُ ثــري النُ هــج المتبعــة فــي تعلــم األطفــال وتطورهــم.
وهــذه النظريات هي:
 )1نظريــة التطــور المعرفــي ،والتــي تركــز علــى وصــف عمليــات التغييــر التــي تحصــل فــي تعلــم األطفــال وتطورهــم مــع مــرور
الوقت.
 )2النظريــة االجتماعيــة الثقافيــة ،والتــي تركّ ــز علــى األدوار العديــدة التي تلعبها األســر والمعلمات واألقران في تعلم األطفال.
 )3نظريــة التعلــم االجتماعــي ،والتــي تركــز علــى دور الخبــرة ،والمالحظــة ،والنمذجــة في تعلم األطفال وســلوكهم.

الفصل الثالث :ممارسة المعلمة
يقــدم الفصــل الثالــث نظــرة عامــة ،ومناقشــة لممارســات التدريــس المهمــة ،والميــول التــي تضمــن التطبيــق الفاعــل للمنهــج
الدراســي ،ودعــم تعلــم األطفــال وتطورهــم .ويتضمــن هــذا القســم وصفــاً لخصائــص كل مــن:
المطلعة،
ّ
 )1المعلمة
 )2والمعلمة المخططة،
 )3والمعلمة المتجاوبة .ويقدم أمثلة على كيفية تجلي هذه الخصائص بشكل واضح في الممارسات الفاعلة.

الفصل الرابع :مبادئ البيداغوجيا
يتنــاول الفصــل الرابــع النظريــات المعاصــرة ،واألدلــة والشــواهد البحثيــة المتعلقــة بتعلم األطفال ،واألســاليب المســتخدمة في
أصــول تدريــس فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .وتشــمل المبــادئ التــي تمــت مناقشــتها لمــا يلــي:
 )1العالقات آمنة ومتبادلة وقائمة على االحترام،
 )2الشراكات قوية مع األسر والمجتمعات المحلية،
 )3المعلمات بوصفهن ممارسات متأمالت ،ومتعلمات مدى الحياة ،وممارسات لعملية التقييم الذاتي.

الفصل الخامس :معايير التعلم المبكر النمائية لألطفال (من الميالد وحتى سن السادسة)
ُيلقــي الفصــل الخامــس الضــوء علــى معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة ( 6 - 3ســنوات) ،ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة (3 - 0
ســنوات) والتــي تــم االنتهــاء مــن بنائهــا مؤخــراً  ،كمــا يعــرض كيفيــة ارتبــاط كل منهمــا بإطــار المنهــج الدراســي.
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الفصل األول:

رؤية حول تعلم األطفال

الفصل األول :رؤية حول تعلم األطفال
لقــد قــررت األبحــاث والنظريــات النمائيــة أن الســنوات األولــى تعــد فتــرة حرجــة فــي التعلــم والتطــور .فخــال األشــهر
والســنوات األولــى مــن الحيــاةُ ،يطـ ّـور األطفــال المهــارات والمعــارف التــي يحتاجونهــا للتعلــم والرفاهيــة والســعادة
والراحــة مــدى الحيــاة.
ومــن هــذا المنطلــق ،كانــت القــدرة علــى الوصــول والحصــول علــى تعليــم ورعايــة مبكــرة ذات جــودة عاليــة بالنســبة لجميــع
األطفــال أمـ ًـرا بالــغ األهميــة لضمــان أن تكــون حيــاة األطفــال حيــاة راقيــة منــذ البدايــة .وللتجــارب والخبــرات فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة أثــر تكوينــي علــى تطــور األطفــال البدنــي واالجتماعــي والعاطفــي والمعرفــي ،وعلــى ملكاتهــم واســتعدادهم للتعلــم.
ووســط هــذه العمليــة يقــوم دمــاغ األطفــال الصغــار بإنشــاء روابــط عصبيــة حيويــة بمعــدل ال نظيــر لــه ،ممــا يضــع األســس
لجميــع األطفــال للتعلــم فــي المســتقبل( .مركــز تطــور الطفــل بجامعــة هارفــرد .)2017 ،كمــا يبــدأ األطفــال خــال الســنوات
األولــى بتطويــر معــارف أساســية وقويــة عــن اإلســام تدعــم تطويــر الوعــي الذاتــي لديهــم ،وفهــم تراثهــم وهويتهــم الوطنيــة.
يعــد اإلســام محــوراً للحيــاة الشــخصية واالجتماعيــة للفــرد لــذا فــإن تعزيــز الكفايــات الدينيــة يوفــر لألطفــال أســس العيــش
بســام وطمأنينــة ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن تعزيــز الكفايــات الدينيــة يبنــي هويــة الطفــل الوطنيــة؛ ألنهــا مرتبطــة بشــعورهم
باالنتمــاء والمحافظــة علــى الهويــة ،والــوالء للوطــن ،واســتقرار المجتمــع .كمــا يدعــم التعليــم المســتند إلــى الهويــة الوطنيــة
عمليــة اكتســاب الطفــل للمعرفــة ،والســلوكيات ،والمواقــف التــي تــؤدي إلــى تبنــي قيــم الحيــاة المشــتركة ،واتبــاع القوانيــن،
والحريــة ،واالحتــرام لقيــم اآلخريــن .وأحــد األدوار المهمــة للتعليــم المبكــر هــو إعــداد األطفــال وتزويدهــم بالمعــارف والمهــارات
المطلوبــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين ،مــع بقــاء جذورهــم متأصلــة فــي القيــم اإلســامية والوطنيــة ،ومزوديــن بالمعرفــة
العميقــة للمفاهيــم الالزمــة للنجــاح فــي المدرســة والحيــاة .ومــن أجــل أن ينشــأ األطفــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية
كمواطنيــن عالمييــن ،ال بـ ّـد لهــم أن يطـ ّـوروا مجموعــة مــن المهــارات والمعــارف القائمــة علــى ثــاث ركائــز للتعلــم ،وهــي:
 .1التربية اإلسالمية

 .2والهوية الوطنية

 .3والفكر الدولي

إن تحقيق هذه الغايات السابق ذكرها يتطلب ترجمتها إلى ممارسات عملية ينبغي تضمنيها في المنهج المطبق.

 .1التربية اإلسالمية

"الكفايــة الدينيــة اإلســامية مهمــة جــداً لألطفــال فــي المملكــة العربية الســعودية ،ليتطوروا ويفهمــوا عالمهم فهماً
شامال".
ً
(معايير التعلم المبكر النمائية ( 6-3سنوات) ص)143 :

تُ ّرســخ التربيــة اإلســامية أســس اإليمــان باللــه فــي قلــوب األطفــال ،وتعتــرف بمكانــة اإلنســان فــي العالــم وفــي المجتمــع.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تتنــاول التربيــة اإلســامية بنــاء وتطويــر قيــم األطفــال وميولهــم مثــل الحــب ،والتعــاون ،والتســامح،
والتواضــع ،والمســاواة .وتبنــي فهمهــم بالربــط بيــن رفاهيــة الفــرد ورفاهيــة المجتمــع وقوتــه وتماســكه ككل .ومــن هنــا كانــت
ـؤوال في المســتقبل (داغســتاني .)2005 ،وقد قدم
عناية اإلســام بتربية األطفال اجتماعياً وســلوكياً ليصبح إنســاناً متزناً ومسـ ً
ـا لحمايــة الطفــل ورعايتــه وأقــر حقوقــه حيــث كفــل لــه حــق الحيــاة وحــق التغذية وحــق الحب بكل
اإلســام منهجــاً تربويــاً متكامـ ً
صــوره وأشــكاله وحــق العدالــة فــي المعاملــة وحــق الحمايــة مــن الظلــم وحــق التعليــم .وعمــل اإلســام علــى إشــباع حاجــات
الطفــل المختلفــة كالحاجــة لألمــن والتقبــل والتقديــر االجتماعــي والنجــاح والحريــة واللعــب وجعل هذه الحقــوق منطلقاً للتربية.
(شــريف)2007 ،
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يبــدأ الفضــول وحــب االســتطالع الطبيعــي لــدى الطفــل حــول الديــن فــي ســن مبكــرة ألنــه يالحــظ الممارســات والقيــم الدينيــة
لألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي محيطــه .فالطفــل الصغيــر يدفعــه الفضــول لطــرح أســئلة حــول أســرار وجــود األشــياء التــي تحيط
بــه ،وكيــف يرتبــط الديــن بالجوانــب التــي ال يمكــن تفســيرها فــي هــذا العالــم( .داغســتاني .)2005 ،هذا االهتمام بــدوره يمكن أن
يؤدي إلى الفضول حول العالم الطبيعي ،وخصائص ورفاهية اآلخرين ،وفهم الذات وصلتها باآلخرين .وتُ شكل هذه اإلدراكات
أســاس المهــارات االجتماعيــة والعاطفيــة المهمــة التــي يحتــاج إليهــا األطفــال إلقامــة عالقــات ذات معنــى مــع اآلخريــن ،وإدارة
ســلوكهم الخــاص بهــم ،عــاوة علــى المهــارات والمعــارف التــي ســيحتاجونها لدعــم تعلمهــم فــي جميــع المجــاالت النمائيــة
واألكاديمية.

التركيز على الممارسة  -التربية اإلسالمية
تقوم المعلمة باألمور اآلتية   :

›تخطــط أنشــطة ذات صلــة بالقيــم اإلســامية ومرتبطــة بمفاهيــم أكثــر شــمولية ،وتدمــج خبــرات التعلــم المالئمــة نمائيــاً ،
مكرســة بالــذات للتربيــة اإلســامية.
دون تخصيــص فتــرات زمنيــة طويلــة ّ

›تحتــرم فرديــة كل طفــل عنــد عــرض المفاهيــم واألنشــطة اإلســامية وتعمــل علــى تطويــر مفهــوم الــذات اإليجابــي لــكل
طفــل ،مــن خــال تخطيــط األنشــطة القائمــة علــى جوانــب القــوة فــي نمــو الطفــل واهتماماتــه وقدراتــه.

أفكارا جديدة بســيطة وملموســة
›تراعــي عمــر األطفــال وقدراتهــم عنــد تقديــم المفاهيــم واألنشــطة الدينيــة ،وتقــدم لهــم
ً
ـابقا.
وســهلة الفهــم ،وتبنــي علــى مــا تعلموه سـ ً

›تُ قــدم خبــرات إســامية ممتعــة ،وقائمــة علــى اللعــب ،ومالئمــة للفئــة العمريــة ،وتراعــي الخلفيــة الثقافيــة للطفــل مثــل:
األناشــيد ،واألعمــال الفنيــة ،وســرد القصــص والمناقشــات.

›تشــجع األطفــال علــى التفكــر فــي مخلوقــات اللــه (مثــل :النجــوم والكواكــب واألرض ومــا إلــى ذلــك) وفــي عظمــة الخالــق.
وتســاعد األطفــال علــى تطويــر الكفايــات الدينيــة مــن خــال طــرح األســئلة والحــوار (داغســتاني.)2005 ،

›تضــع األدوات ذات الصلــة بالممارســة الدينيــة فــي أركان التعلــم (كإضافــة نمــاذج ومجســمات لهــا عالقــة بالديــن فــي
لــوازم واكسســوارات ركــن الكتــل والمكعبــات ،ووضــع الكتــب والقصــص المتعلقــة بالمفاهيــم الدينيــة فــي ركــن القــراءة
والكتابــة ،وســجادة للصــاة فــي ركــن اللعــب الدرامــي ،وهكــذا).

›تُ شــرك الوالديــن وموظفــات الروضــة فــي التخطيــط للفعاليــات التــي تحتفــي بالمناســبات الدينيــة ،وتســتخدم هــذه الفــرص
للتحــدث عــن الديــن مــع األطفــال (رمضــان ،وعيــد الفطــر ،والحــج ،وعيــد األضحــى).
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 .2الهوية الوطنية
للهويــة الوطنيــة بنيــة نفســية متعــددة المســتويات .فهنــاك المســتوى المعرفــي ،ومســتوى المعتقــدات ،والمســتوى
العاطفــي .ينطــوي المســتوى المعرفــي علــى المعرفــة بوجــود المجموعــة الوطنيــة (الوعــي بــأن هنــاك مجموعــة مــن النــاس
ـا" الشــعب الســعودي" ،ومعرفــة الفــرد بأنــه عضــو فــي هــذه المجموعــة الوطنيــة ،ومعرفــة باإلقليــم
يتــم تصنيفهــم معــاً مثـ ً
الجغرافــي الوطنــي ،ومعرفــة بالشــعارات والمعالــم الوطنيــة والعــادات والتقاليــد والتــراث الثقافــي واألحــداث والشــخصيات
التاريخيــة التــي تمثــل رمــوزاً للوطــن .ومســتوى المعتقــدات حــول الســمات النموذجيــة ألبنــاء الوطــن ،ومــدى تشــابه ذات الفــرد
مــع الجماعــة الوطنيــة .أمــا علــى المســتوى العاطفــي فهــو ينطــوي علــى الشــعور الذاتــي باالنتمــاء إلــى المجتمــع الوطنــي،
والمشــاعر تجاه األشــخاص الذين يشــكلون المجموعة الوطنية ،والمشــاعر االجتماعية العديدة مثل :الفخر الوطني ،واالرتباط
العاطفي بالوطن .واكتساب هذا النظام المعقد من المعرفة والمعتقدات والمشاعر يحدث على مدى سنوات عديدة تمتد
خــال مرحلــة الطفولــة والمراهقــة (باريــت.)2000 ،
يهتم الطفل منذ ســنواته األولى بالتعرف على ذاته وبناء هويته الشــخصية والتي من أهم عناصرها :االســم ،الجنس ،العائلة،
العمــر ،الفــروق العرقيــة (لــون الجلــد والشــعر والعينيــن) ،ويشــير مفهــوم الــذات إلــى فهم األطفال ألنفســهم كأفــراد ،والتعرف
على ما يجعلهم متفردين ومتميزين عن اآلخرين .ويرتبط إحساس الطفل المبكر بالذات بخصائص ملموسة ،وتؤدي الطريقة
التــي يســتجيب بهــا اآلخــرون لهــذه الخصائــص إلــى بنــاء تقديــره للــذات .إن بنــاء الشــعور بالهوية الشــخصية يســاعد األطفال على
بناء تقدير الذات ،وهو أمر مهم لنجاحهم في المدرسة والحياة الشخصية (كوبل وبريديكامب.)2014 ،
وبتطــور نمــو الطفــل يبــدأ بتكويــن هويتــه االجتماعيــة .وكمــا يشــير مفهــوم الــذات إلــى مــا يجعــل الطفــل فريـ ًـدا ،تشــير الهويــة
االجتماعيــة أو الجماعيــة إلــى فهــم الطفــل لمــا يجعــل مجتمعــه فريـ ًـدا مــن نوعــه .وعندمــا يبــدأ األطفــال بمالحظــة اآلخريــن
وأدوارهــم ومســئولياتهم بشــكل أوضــح ،وكيــف يعيشــون ويعملــون معــاً  ،فإنهــم يطــورون الشــعور باالنتمــاء المرتبــط ببعــض
األشــخاص واألماكــن (معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة للفئــة العمريــة  6-3ســنوات  .)2015 ,وتشــمل الهويــة االجتماعيــة عناصــر
العـ ْـرق ،والثقافــة ،والجنــس ،والديــن ،والوضــع االجتماعي واالقتصــادي ،والهوية الجغرافية( .ديرمان-ســباركس وإدواردز،
مثــلِ :
.)2012
أمــا التربيــة الوطنيــة فهــي مجموعــة مــن المعــارف والســلوكيات والمواقــف التــي تســهم فــي إكســاب الطفــل القيــم الالزمــة
مــن أجــل الحيــاة المشــتركة ،واتبــاع القوانيــن ،والمســاواة ،والتصــرف بــأدب مع احتــرام القيم الخاصة بكل مجتمــع .وترجع أهمية
بنــاء الهويــة الوطنيــة كونهــا ترتبــط بالحفــاظ علــى االنتمــاء واســتقرار المجتمــع ،وتأثيرهــا فــي تنشــئة الطفــل ليكــون مواطنــاً
ـاال فــي مجتمعــه .ويكتســب األطفــال قيــم ومهــارات المواطنــة مــن خالل التجارب والخبرات التي يمــرون بها ،ويتطلب ذلك
فعـ ً
منهجيــة ويتبــادل فيهــا الراشــدون واألطفــال الحقــوق والواجبــات (خليفــة.)2011 ،
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التركيز على الممارسة -الهوية الوطنية
تقوم المعلمة باألمور اآلتية:

›تدمــج خبــرات التعلــم المالئمــة للفئــة العمريــة ،والمناقشــات المتعلقــة بالهويــة الوطنيــة ،ضمــن أعمــال الصــف اليوميــة/
الروتينيــة ،دون إجبــار األطفــال علــى حفــظ الحقائــق أو األفــكار غيبــاً ( .كوبــل وبريديكامــب.)2014 ،

›تشجع األطفال على اكتساب أسس المهارات والمفاهيم الجغرافية مثل :وضع خريطة للفصل أو الحي أو قراءة خريطة
الملعب الخارجي( .كوبل وبريديكامب.)2014 ،
›توفيــر المــواد واألدوات (مثــل :الكتــب والصــور واللوحــات والمالبــس الشــعبية ،واألناشــيد ،ومــا إلــى ذلــك) التــي تعبــر عــن
األماكــن والممارســات المهمــة ،وخبــرات الحيــاة اليوميــة.
›دعــم الفهــم األساســي لمبــدأ مــرور الوقــت ،وتسلســل األحــداث مــن خالل األنشــطة كمراجعة البرنامــج أو الجدول اليومي
وأيام األســبوع والتواريخ ،أو ترتيب أحداث قصة معينة حســب تسلســلها الزمني( .إبســتين )2014 ،وبذلك تقدم المعلمة
تمهيدا للوعي بالزمن والتسلســل التاريخي باعتباره عنصراً أساسـ ًـيا في تكوين الهوية الوطنية.
لألطفال
ً
›تُ ّ
نشــئ الطفــل علــى احتــرام الطبيعــة مــن خــال توفيــر الفــرص للعــب واالكتشــاف باســتخدام مــواد طبيعيــة .كمــا يحتــاج
األطفــال إلــى فــرص لمالحظــة الطبيعــة ،والعنايــة بالنباتات والحيوانات ،وتولي مســؤولية العناية ببيئة الصف والمحافظة
عليهــا (إبســتين.)2014 ،
›تشــجع المعلمــة األطفــال علــى مشــاركة المجموعــة فــي صنــع القــرارات فــي مجتمــع الصــف والروضــة ،ووضــع القوانيــن
ودراســة النتائــج ،والتعبيــر عــن آرائهــم فــي بيئــة ديمقراطيــة آمنــة ،كمــا تشــجعهم علــى احتــرام حقــوق اآلخريــن والدفــاع عــن
فرصــا لالنتقــاء مــن بيــن عــدة خيــارات والســعي وراء هــذه الخيــارات متحلين بالصبر
حقوقهــم (خليفــة .)2011 ،وكذلــك توفــر ً
والمثابــرة لحيــن تحقيــق أهدافهــم.
ـواء
›تشــجع المعلمــة أوليــاء األمــور علــى إشــراك الروضــة فــي تقاليدهــم ومناســباتهم وأناشــيدهم وقصصهــم الشــعبية سـ ً
كانــوا مــن مواطنــي المملكــة بمناطقهــا المختلفــة أو مــن خارجهــا.
›تخطط مع األطفال واألسر لالحتفاء بالمناسبات الوطنية والدينية ،والمشاركة مع األطفال في أداء بعض المسؤوليات
االجتماعيــة تجــاه المجتمــع مثــل( :التطــوع لنظافة مســجد ،أو زيارة دار رعاية المســنين ...إلخ).
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 .3الفكر الدولي
يشــهد تاريــخ البشــرية وألول مــرة اجتمــاع العالــم فــي كيــان واحــد وفــي مــكان واحــد ،علــى الرغــم مــن الحــدود الجغرافيــة
واإليديولوجيــة القائمــة ،إال أنــه يتشــارك فــي التحــول نحــو اقتصــاد عالمــي وتنــوع ثقافــي وعالقــات دوليــة تشــترك فــي مصيــر
أساســا للبقــاء (بيــردن وبيــردن.)2013 ،
واحــد .وتدعــى هــذه الظاهــرة بظاهــرة "العالميــة" التــي أصبحــت
ً
ومــع تزايــد ترابــط النــاس عبــر الحــدود الوطنيــة ،يحتــاج األطفــال إلــى الحصــول علــى تعليــم دولــي مرتبــط بقيمهــم الثقافيــة
بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة
األصيلة ،ويسهل في نفس الوقت الصالت الحيوية مع العالم األوسع .كما يحتاج األطفال ً
إلــى تطويــر منظــور عالمــي منفتــح عــن التعلــم ليحتــرم التنــوع ،ويمكنهــم مــن التواصــل بشــكل فعــال عبــر الثقافــات .واألطفــال
يتعلمون بشــكل أفضل ضمن بيئة إيجابية تعزز التســامح والعدالة والســام ،وتخفف من حدة التحيز والعنف ،وتبني المهارات
الالزمــة للتعامــل مــع التحديــات ،وتعمــل علــى تطويــع الفــرص المرتبطــة بالعولمــة واالســتفادة منهــا (صنــدوق األمــم المتحــدة
لرعايــة الطفولــة.)2015 ،
تصميمــا
وينبغــي علــى برامــج الطفولــة المبكــرة التــي تركــز علــى دعــم قــدرة األطفــال علــى التفكيــر الدولــي أن تكــون مصممــة
ً
جيـ ًـدا لدعــم المهــارات التحليليــة والتفكيــر الناقــد والمرونــة فــي التفكيــر .ممــا يســهم فــي تحفيــز قــدرة الطفــل علــى التفكيــر،
وتشــجيع االبتــكار واإلبــداع ،وحــل المشــكالت ،والقــدرة علــى التفكيــر في الســياقات المختلفة (بيردن و بيردن .)2013 ،وتشــمل
المهــارات الالزمــة للنجــاح فــي القــرن الواحــد والعشــرين ،مثــل :مهــارات اإلبــداع والتواصــل والتعــاون والتفكيــر النقــدي (تريلنــغ
وفــادل .)2009 ،وفــي إطــار المنهــاج الســعودي للتعليــم المبكــر تشــتمل أهــداف الفكــر الدولــي علــى المحافظــة علــى الهويــة
ـال ،كمــا تمنــح
الوطنيــة والمجتمعيــة والشــخصية ،وتعزيــز احتــرام التنــوع الــذي يعتــرف بالقيمــة المتكافئــة لألشــخاص دون تعـ ٍ
ـتقبل أفضــل للفــرص الوظيفيــة ،وتدعــم التماســك االجتماعــي وتحقيــق االســتقرار والســام والتنميــة المســتدامة
الفــرد مسـ ً
(صنــدوق األمــم المتحــدة لرعايــة الطفولــة.)2015 ،

التركيز على الممارسة  -الفكر الدولي
تقوم المعلمة باألمور اآلتية:

›تجســيد المعلمــة للفكــر المنفتــح علــى الثقافــات المختلفــة وإظهــار االحتــرام للتنــوع الثقافــي يعد من أقــوى المؤثرات في
إكساب الطفل لكفايات الفكر الدولي.

›التركيز على نقاط القوة عند اآلخرين عند الحديث مع األطفال عن التنوع الثقافي.

›التشــجيع علــى الحــوار الفعــال واحتــرام رأي الطفــل وقراراتــه خــال البرنامــج اليومــي (إبســتين .)2014 ،دعــم أفــكار األطفــال
وحلولهــم الفريــدة وتفكيرهــم اإلبداعــي.

›التخطيــط لتعزيــز المهــارات الالزمــة لتطويــر الفكــر الدولــي ،بمــا فــي ذلــك مهــارات التحليــل والتفكيــر الناقــد وتقبــل وجهــات
النظــر المختلفــة خــال اليــوم.
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›االطــاع علــى أشــكال الثقافــات األخــرى التــي تتجلــى فــي الفصــل لديهــا مــن خــال األطفــال (الملبــس ،المــأكل ،بعــض
العــادات األخــرى ...إلــخ) ،وتقديــم ذلــك لألطفــال عــن طريــق الكتــب المصــورة ،والقصــص ،واألفــام الوثائقيــة ،والرحــات
المدرســية ،والمــواد التــي تعــرض داخــل الفصــل.

›مشــاركة األســر فــي األنشــطة الداعمــة لتقبــل وجهــات النظــر المختلفــة ،والترابــط مــع اآلخريــن فــي المجتمــع التعلمــي،
وتطويــر الفكــر الدولــي.

›التصــرف كرائــدة للمعلمــات األخريــات ولقــادة البرنامــج (الروضــة أو الحضانــة) ولألســر فيما يتعلق بقضايا الوعي والتســامح
الثقافــي ضمــن المجتمــع التعلمــي مــن خــال عقــد حلقــات نقــاش حــول هــذه المواضيــع ،وتلــك التــي تــؤدي إلــى خلــل فــي
أشــكال التسامح.

›إدراك الفــروق فيمــا بيــن األطفــال ومناقشــتها بأســاليب ســليمة وإيجابيــة ،مــع إظهــار التقديــر للتنــوع الثقافــي وتعزيــز
مشــاعر االعتــزاز الوطنيــة واإلقليميــة واألســرية لــدى األطفــال ،وخاصــة مــن خــال االحتفــال بالمناســبات الدينيــة كاألعيــاد
واأليــام الوطنيــة (كعيــد الفطــر وعيــد األضحــى واليــوم الوطنــي ...إلــخ).

›المشــاركة مــع جهــات خارجيــة كالهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي ،ومؤسســة الثقافــة واإلعــام ،ومركــز الحــوار
الوطنــي لبنــاء كفاياتهــا الخاصــة حــول الفكــر الدولــي ،واالنفتــاح علــى الثقافــات األخــرى ،وبنــاء عالقــات إيجابيــة فيمــا بيــن
الثقافــات.

 .4الخالصة
تدريجيــا مجموعــة مــن المهــارات التــي تمكنــه مــن النجــاح داخــل المجتمــع ،وذلــك مــن خــال تطــور المعــارف
يشــكل الطفــل
ً
والســلوكيات والمواقــف لديــه .يصاحــب ذلــك أيضــاً اإليمــان بمبــادئ الحيــاة المشــتركة التــي تحتــرم القيــم المختلفــة والســمات
الشــخصية لآلخريــن ،إضافــة لتقديــره لجــذوره العميقــة واعتــزازه بثقافتــه وعقيدتــه الدينيــة .وبينمــا ينمــو األطفــال تتطــور
معرفتهــم بتراثهــم التاريخــي والثقافــي ،مبتدئيــن بأفــكار بســيطة ومجــردة ،ثــم البنــاء عليهــا والتوجــه نحــو معــارف وتصــورات
أكثــر تعقيـ ًـدا .وهــذه الركائــز الثــاث ضروريــة مــن أجــل اســتقرار المجتمــع ،ولهــا انعكاســات مهمــة تنعكــس علــى تقــدم الشــعب
ـتقبل.
الســعودي وتطــوره حاضـ ًـرا ومسـ ً
تناولنــا ســابقاً أهــم االســتراتيجيات المالئمــة نمائيــاً لدعــم تطويــر كفايــات التربيــة اإلســامية ،والهويــة الوطنيــة ،والفكــر
الدولــي المنفتــح علــى الثقافــات األخــرى عنــد الطفــل .إال أن نجــاح هــذه االســتراتيجيات يرتبــط بقــدرات المعلمــات المتخصصــات
الئقــا ،والعارفــات بالمتطلبــات التربويــة والعلميــة والتقنيــة التــي يفرضهــا عالــم ســريع التغيــر والتطــور .مــن
المؤهــات تأهيـ ًـا ً
أجــل ذلــك توجــب علينــا بــذل الجهــود الحثيثــة لدعــم برامــج التطويــر المهنــي التــي تبنــي الفكــر الدولــي والمهــارات المرتبطــة بــه
لــدى معلمــات مرحلــة الطفولــة المبكــرة .وينبغــي لبرامــج إعــداد المعلمــات (فــي الجامعــات) تضميــن مقــررات تتعلــق باإلطــار
النظــري للمنهــج الوطنــي واألبحــاث والدراســات المتعلقــة بالطفولــة المبكــرة ،وأن يكــون لهــا عنايــة خاصــة بالمهــارات الالزمــة
للمعلمــات إلعــداد األطفــال الصغــار وتحضيرهــم للقــرن الواحــد والعشــرين .وعــاوة علــى ذلــك ،فمــن الضــروري تطويــر أنظمــة
تعــزز الفكــر الدولــي ،وتبنــي الخبــرات المهنيــة للعامــات فــي مجــال الطفولــة المبكــرة.
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الفصل الثاني:

نظرية التعلم األساسي

الفصل الثاني :نظرية التعلم األساسي
يجــب أن يقــوم منهــاج الطفولــة المبكــرة الســعودي علــى أســاس متيــن وراســخ مــن المعــارف المقبولــة علــى نطــاق
واســع فــي مجــال تطــور الطفــل وتعلمــه لضمــان الحصــول علــى أعلــى مســتوى مــن الجــودة والمالئمــة .ولذلــك تولــي
وثيقــة إطــار المنهــج عنايــة خاصــة بنظريــات التعلــم ذات الصلــة ،والتــي ســتقود كافــة عمليــات تطويــر المنهــاج الوطنــي
ووضــع األطــر المفاهيميــة لــه (الناشــف.)2014 ،
وينبغــي أن تثــري نظريــة التعلــم القائمــة علــى الطريقــة التــي ســيتم فيهــا تصميــم المنهــاج الدراســي وتطبيقــه فــي بيئــة التعلــم
المبكــر .ويتضمــن ذلــك اســتراتيجيات التدريــس وطــرق إعــداد البيئــة التعلميــة والتفاعــات المخطــط لهــا أن تكــون فيمــا بيــن
المعلمــات واألطفــال ،وأدوات المالحظــة وتقييــم تعلــم األطفال.
كمــا ســيركز هــذا الفصــل علــى نظريــات التعلــم الخاصــة التــي توفــر المعــارف األساســية حــول تطــور األطفــال الصغــار وتعلمهــم،
والتــي عليهــا ســيقوم منهــاج الطفولــة المبكــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .ولكــي يتــم تنــاول عمليــة التعليــم والتعلــم
مــن منظــور الطفــل ككل ،فمــن المفيــد استكشــاف ودمــج مجموعــة مــن النظريــات المهمــة الخاصــة بمرحلــة الطفولــة
المبكــرة ،والتــي تثــري الطريقــة التــي ُينظــر مــن خاللهــا إلــى ســلوك األطفــال ،والطريقــة التــي نفهــم مــن خاللهــا عمليــة بنــاء
المعرفــة .ســنناقش فــي هــذا الفصــل النظريــة البنائيــة مــع التركيــز علــى نظريــة التطــور المعرفــي ،والنظريــة االجتماعيــة الثقافية
وانعكاســاتها علــى عمليــة التعلــم المبنــي علــى المفاهيــم والقائــم علــى اللعــب ،فضــا عــن الطريقــة التي تخطط بهــا المعلمات
للتعلــم المدعــوم ،وانعكاســات وآثــار النظريــة االجتماعيــة الثقافيــة علــى المنهــاج الدراســي لزيــادة فهــم العالقــات والروابط بين
الســلوك والتعليــم والتعلــم ضمــن الســياق االجتماعــي الخــاص بالفصــول الدراســية فــي مرحلــة الطفولــة المبكرة.

 .1نظرية التطور المعرفي
تتنــاول نظريــة التطــور المعرفــي طبيعــة المعرفــة بحــد ذاتهــا وعمليــة اكتســابها .لقــد وضــع جــان بياجيــه نظريــة معتــرف بهــا علــى
تدريجيــا أو "بصــورة بنائيــة" .وتبنــى كذلــك مــن خــال
نطــاق واســع مــن نظريــات التطــور المعرفــي يقــول فيهــا إن المعرفــة تبنــى
ً
عمليــات معرفيــة متزايــدة التعقيــد بينمــا يتقــدم الطفــل فــي الســن والقــدرات .وذهب إلــى أن أكثر عمليات التعلــم أصالة تحدث
ـادرا علــى ربــط هــذه الخبــرات بخبراتــه الســابقة (أبــو غــزال.)2016 ،
ً
عندمــا يكــون الطفــل
متعرضــا لخبــرات جديــدة ،ويكــون قـ ً
وسنشــير إلــى أعمــال جــان بياجيــه والنتائــج التــي وصــل إليهــا مــن اآلن فصاعـ ًـدا "بنظريــة التطــور المعرفــي" .تؤكــد نظريــة التطــور
المعرفــي علــى أهميــة المعالجــة الداخليــة التــي يقــوم بهــا الطفــل لعمليــات تفاعلــه مــع محيطــه (كالبيئــة والمــواد والنــاس)،
ممــا يوحــي بأنــه كلمــا توفــرت لألطفــال فرصــاً أكثــر للتفاعــل مــع محيطهــم ،زادت قدرتهــم علــى التعلــم (القطامــي.)2013 ،

وتقــوم نظريــة التطــور المعرفــي علــى أســاس اعتقــاد مقبــول علــى نطــاق واســع مــن أن التعلــم عمليــة نشــطة .وبالتالــي فــإن
ـلبيا للمعرفــة وحســب ،وإنمــا يعمــل بحيويــة إلعــادة ترتيــب وربــط وتطبيــق الخبــرات مــن أجل تحدي
الطفــل ال يكــون مسـ ً
ـتقبل سـ ً
المعــارف الســابقة ،وللربــط مــع معــارف جديــدة ضمــن عمليــة مســتمرة .وعــاوة علــى ذلــك تقــول نظريــة التطــور المعرفــي إن
البشــر يتبعــون بفطرتهــم العمليــة المعرفيــة التــي تعمــل علــى تصنيــف المعــارف إلــى مخططــات (أبــو غــزال .)2016 ،والمخطــط
هــو عبــارة عــن نتيجــة تســوية لفتــرة مــا مــن عــدم التــوازن حيــث يقــوم الطفــل خاللهــا باســتيعاب خبــرة أو مفهــوم جديــد وفقــاً
لمعارفه الســابقة ،أو يكون مطالباً بتحدي معرفته الســابقة بســبب تعرضه لمعلومات جديدة .ويســتلزم تطوير مخطط جديد
لعمليــة تتألــف مــن جزأيــن همــا :االســتيعاب والمواءمــة (أبــو غــزال .)2016 ،ويعــرف االســتيعاب علــى أنــه العمليــة التــي يقــوم
الطفــل مــن خاللهــا بمطابقــة المثيــرات الــواردة إليــه مــع األنمــاط والنمــاذج المتواجــدة في عقله مســبقاً  .بينما تعــرف المواءمة
علــى أنهــا العمليــة التــي يقــوم الطفــل مــن خاللهــا بتكييــف مخططاتــه الحاليــة وفقــاً للمثيــرات الجديــدة الــواردة إليــه (ثومــاس،
.)2005
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كمــا تشــير نظريــة التطــور المعرفــي إضافــة إلــى مــا ســبق إلــى أن األنمــاط واألســاليب التــي يبنــي بهــا األطفــال معارفهــم تتغيــر
حســب أعمارهــم والمرحلــة النمائيــة التــي هــم فيهــا .يحــدد بياجيــه أربــع مراحــل رئيســة مــن مراحــل التطــور المعرفــي  :

•المرحلة الحس حركية (من الميالد وحتى سن الثانية):

في هذه المرحلة يبني األطفال معرفتهم بشكل رئيس من خالل استخدام الحواس والنشاطات الحركية ألجسامهم.

•مرحلة ما قبل العمليات ( )2-7سنوات:

فــي هــذه المرحلــة يبــدأ فيهــا التفكيــر بالتقــدم علــى الحــواس ،ويبــدأ األطفــال باســتخدام التمثيــل الرمــزي فــي لعبهــم .ويتمتــع
األطفــال فــي هــذه المرحلــة بالقــدرة علــى التفكيــر وحــل المشــكالت مــن خــال تســخير األشــياء والتفاعــل مــع مــواد حقيقيــة
وتجــارب ملموســة مجــردة.

•مرحلة العمليات المادية ( )7-11سنة:

يســتطيع األطفــال فــي هــذه المرحلــة بحــل المشــكالت بصــورة منطقيــة ،ويطبقــون ذلــك علــى األشــياء واألحــداث الماديــة
الملموســة .كمــا يمكــن لهــم البــدء بتبنــي وجهــات نظــر اآلخريــن.

•مرحلة التفكير المجرد (من سن الحادية عشرة وحتى سن المراهقة):

فــي هــذه المرحلــة يطــور الطفــل القــدرة علــى ممارســة التفكيــر المجــرد واالفتراضــي ،وعمليــات مــا وراء المعرفــة وتبنــي التفكيــر
الناقد   .
وتنــص نظريــة التطــور المعرفــي علــى أن االنتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى يحــدث بصــورة تدريجيــة ،وبــأن جميــع األطفــال يمــرون
بالمراحــل نفســها تباعــاً خــال عمليــة التطــور المعرفــي ،ولكــن قــدرات األطفــال يمكــن أن تختلــف اختالفــاً كبيــراً ضمــن المرحلــة
الواحــدة (ثومــاس .)2005 ،وأحــد القيــود المهمــة لهــذه النظريــة هــي وصفهــا للتطــور من حيث كونه يحــدث ضمن فترات نمائية
بدال من كونه ضمن سلسلة متصلة مرنة ،بحيث يمكن لألطفال التقدم أو التقهقر في بعض األحيان نظراً لمجموعة
جامدةً ،
مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة .ومــع ذلــك فــإن المراحــل المعرفيــة التــي يقدمهــا بياجيــه توفــر إطـ ًـارا مفيـ ًـدا لتخطيــط بيئــات
وخبرات التعلم المالئمة نمائياً بالنســبة لألطفال ،كما توفر أرضية لفهم دور النضج في اســتعداد األطفال للتعلم (القطامي،
.)2013

التركيز على الممارسة  -نظرية التطور المعرفي
تقوم المعلمة باألمور اآلتية:

›توفيــر الفــرص لتفاعــات طبيعيــة بيــن الطفــل والبيئــة ،وبيــن الطفــل واآلخريــن (الكبــار واألقــران) .وكذلــك ينبغــي علــى
المعلمــة توفيــر بيئــة تعلميــة ثريــة لألطفــال ،بمــا فــي ذلــك مجموعــة مــن المــواد والمســتلزمات المألوفــة وغيــر المألوفــة.
›إيجــاد خبــرات تعلميــة تســتند إلــى ظــروف مســتوحاة مــن الحيــاة اليوميــة لألطفــال .علــى ســبيل المثــال ،إذا حــدث وأن
جــف أحــد األقــام فعليهــا اســتخدام هــذا الظــرف كأســاس لالســتقصاء العلمــي وحــل المشــكالت ،وأن تدعــو األطفــال
الستكشــاف الحلــول الممكنــة.
›المواءمــة الدقيقــة بيــن األهــداف التعلميــة وبيــن المهــام العمليــة التــي يقــوم بهــا األطفــال ،وفهــم مــدى تعقيــد المهــام
المختلفــة وكيــف يمكــن لهــم تنــاول الجوانــب المتعــددة للتعلــم والتطــور فــي آن واحــد  .
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›توفيــر بيئــة تعليميــة ثريــة تعمــل علــى تحفيــز الفضــول لــدى األطفــال ،وتوفــر العديــد مــن الفــرص الستكشــاف واســتخدام
المــواد واألشــياء.
›العمــل علــى إثــراء المفــردات لــدى األطفــال ،مدركــة بــأن اللغــة مــا هــي إال أداة مهمــة يســتخدمها األطفــال لبنــاء المعرفــة
وتكويــن المعنى  .
›توفيــر فــرص لألطفــال لممارســة عمليــة االنخــراط فــي دورة االســتقصاء (أي طــرح األســئلة /التســاؤل ،والتحــري،
والمناقشــة ،والتأمــل ،والعمــل).
›تنظيــم المــواد والمســتلزمات ضمــن أركان التعلــم إلتاحــة المجــال أمــام األطفــال للتطــرق لمواضيــع معينــة ذات اهتمــام
خــاص أو مشــترك.

 .2النظرية االجتماعية الثقافية
واضــع هــذه النظريــة هــو المنظــر الروســي ليــف فيغوتســكي ،وذلــك فــي أوائــل العــام 1900م .وخالفــاً لغيــره مــن المنظريــن
الذيــن ركــزوا علــى دور النضــج فــي تعلــم الطفــل ،أكــد فيغوتســكي علــى مــدى أهميــة التفاعــل االجتماعــي ودور األشــخاص
اآلخريــن الذيــن يتمتعــون بخبــرة أكبــر فــي عمليــة تعزيــز تطــور الطفــل ونمــوه (ثومــاس .)2005 ،وتتمحــور النظريــة االجتماعيــة
الثقافيــة حــول الفكــرة التــي تقــول بأنــه لــدى كل طفــل منطقــة تســمى بمنطقــة النمــو الحــدي ،وهــي عبــارة عــن مســاحة تقــع
بيــن مــا يعــرف الطفــل بأنــه قــادر علــى فعلــه دون مســاعدة ،وبيــن مــا هــو خــارج عــن نطــاق التحصيــل النمائــي للطفــل فــي
فتــرة معينــة .وهــذا األمــر يســلط الضــوء علــى مــدى أهميــة دور التدعيــم ،والــذي يقصــد بــه المســاعدة التــي يوفرهــا ويقدمهــا
المعلــم أو الزميــل األكثــر خبــرة كطريقــة مــن طــرق تجســير معرفــة الطفــل وتوســيع قدراتــه وزيادتهــا زيــادات قابلــة لــإدارة (أبــو
غــزال.)2016 ،
تفــرق النظريــة االجتماعيــة الثقافيــة بيــن المفاهيــم العفويــة والمفاهيــم العلميــة ،وتبيــن أن األطفال يفهمون مبدئيــاً المفاهيم
القائمــة علــى معارفهــم الحاليــة إلــى حيــن أن يتــم تعليمهــم التفســيرات العلميــة الفعليــة ،ويكونــون قادريــن علــى اســتبدال
وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،تؤكــد النظريــة االجتماعيــة الثقافيــة علــى
ً
المفاهيــم العفويــة التلقائيــة بأخــرى علميــة (ثومــاس.)2005 ،
اســتخدام اللغــة كأداة لتحويــل المعرفــة .فالطفــل يســتخدم اللغــة التــي يكتســبها مــن خــال التفاعــل مــع اآلخريــن كأداة للتفكيــر
والتأمــل فــي المعرفــة وتصنيفهــا ،وفهــم المعنــى مــن وراء طيــف مــن الظواهــر المعقــدة.
كمــا تضفــي النظريــة االجتماعيــة الثقافيــة أهميــة علــى لعــب األطفــال ودوره فــي عمليــة التطــور ،لمــا يوفــره مــن فــرص
ثريــة تســمح لألطفــال مــن تــداول اللغــة واســتخدام الرمــوز ،وذلــك عندمــا يقــوم األطفــال بابتــكار فهــم مشــترك للرمــوز التــي
يســتخدمونها أثنــاء اللعــب .فمثــا وأثنــاء اللعــب قــد يمســك الطفــل بعصــا ويتظاهــر بأنــه يمتطــي حصانً ــا ،فتصبــح بذلــك العصــا
رمــزً ا مشــتركً ا يــدل علــى الحصــان (أبــو غــزال .)2016 ،تربــط البحــوث المتعلقــة بمحــو األميــة (بمهــارة القــراءة والكتابــة) فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة بيــن خبــرة األطفــال فــي الرمــوز المشــتركة وبيــن مفاهيمهــم المتناميــة للمــواد المطبوعــة ،أو بيــن إدراكهــم
لفكــرة أن الحــروف هــي عبــارة عــن رمــوز فريــدة تحمــل معنــى مشــتركً ا ،ولذلــك فهــي توفــر فرصــاً للعــب الرمــزي مــع اآلخريــن
تســهل تطــور مهــارة القــراءة والكتابــة فــي مرحلــة مبكــرة (نيومــان وديكنســون .)2011 ،وفضـ ًـا عــن ذلــك يدعــم اللعــب الخيــال
فرصــا لتخيــل أنفســهم يقومــون بمجموعــة مــن أدوار الكبــار ،ممــا يمكنهــم مــن استكشــاف مجموعــة
المعــزز ويمنــح األطفــال ً
واســعة مــن القــدرات والملــكات الكامنــة( .ثومــاس)2005 ،
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التركيز على الممارسة-النظرية االجتماعية الثقافية
تقوم المعلمة باألمور اآلتية:

›ترتيــب بيئــة غرفــة الفصــل بطريقــة تشــجع علــى التفاعــل االجتماعــي بيــن األطفــال مــن خــال اســتخدام اللغــة ألغــراض
عــدة.
›استخدام لغة موسعة عند التحدث مع األطفال إلثراء لغتهم واستيعابهم لمجموعة من المفاهيم  .
›توفيــر مــواد وأدوات ومقتنيــات مرنــة تفســح المجــال أمــام األطفــال الســتخدام خيالهــم وتشــجيع التفكيــر اإلبداعــي
عندهــم.
›االعتمــاد علــى المالحظــة الدقيقــة لفهــم المســتويات النمائيــة لألطفــال فيمــا يتعلــق بمنطقــة النمــو الحــدي ،وتقديــم
المســاعدة لهــم عنــد الحاجــة.
›الحرص على مقايضة المواد التي قد أتقن األطفال استخدامها مع مواد أخرى أكثر تحدياً بصورة منتظمة.
›إقامة عالقات آمنة مع األطفال تشجع على االستقصاء والنقاش المفتوح لمواضيع مختلفة.
›توفير بيئة آمنة حيث يتمتع األطفال فيها بالقدرة على تجريب األشياء الجديدة واستكشاف آفاقاً جديدة.
›العمل ضمن شراكات مع األسر لفهم أفضل المستويات النمائية لألطفال واحتياجاتهم التعلمية.
›التصــرف بطريقــة مقصــودة بالعمــل علــى تجميــع األطفــال علــى نحــو غيــر متجانــس حســب قدراتهــم فــي وقــت مناســب
لتشــجيعهم علــى التعلــم مــن بعضهــم البعــض.
›فهــم الــدور الهــام الــذي تلعبــه الثقافــة فــي خبــرات األطفــال الســابقة وعمليــات التعلــم لديهــم ،واحتــرام االختالفــات
الثقافيــة فيمــا بينهــم.
›تشجيع األطفال على االضطالع بأدوار مختلفة ضمن المجموعة .وقد تشتمل هذه األدوار على اآلتي:
•دور المالحظ الذي يالحظ األفكار والمفاهيم لدى اآلخرين.
•دور المشجع الذي يلهم ويدعم اآلخرين ويحثهم على المثابرة.
•دور القائد الذي ينشئ قوانين المجموعة ومخططات اللعب والرموز.
•دور المفــاوض الــذي يهيــئ مخطــط ومنظومــة اللعــب الســتيعاب المزيــد مــن األصدقــاء ،أو التعويــض عــن فقــدان األشــياء
المهمة.
•دور المسهل الذي يقوم بإعداد المكان وتجهيز المواد الالزمة للعب  .
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 .3نظرية التعلم االجتماعي
وضع ألبرت باندورا نظرية التعلم االجتماعي في بدايات ســنة 1970م ،وفيها رفع من شــأن مالحظات األطفال ومشــاهداتهم
للقــدوات وتعلمهــم منهــم  .ويفتــرض بانــدورا فــي نظريتــه أن عمليــة المالحظــة هــي إدارة رئيســة للتعلــم ،وتكــرار وتغييــر
للســلوك البشــري .ويمكــن لألطفــال أن يتعلمــوا الكثيــر عــن الســلوكيات المقبولــة مــن خــال مالحظــة اآلخريــن ومراقبــة مــا
يفعلونــه فــي ظــروف مختلفــة ،وكيــف يفســر الكبــار هــذه الســلوكيات ويســتجيبون لهــا.
فعمليــة التعلــم مــن خــال المالحظــة والمشــاهدة تتأثــر بأربــع عوامــل مهمــة هــي :النمــوذج القــدوة ،وميــل الطفــل وتعلمــه
الســابق ،والظــروف ،ووتيــرة التعزيــز (أبــو غــزال )2016 ،يعتمــد مــدى فعاليــة النمــوذج القــدوة علــى مجموعــة عوامــل تشــمل
مســتوى قبــول النمــوذج القــدوة للمتدربــة ،وكفــاءة هــذا النمــوذج فــي توصيــل المعرفــة وأوجــه الشــبه مــن حيــث العمــر
والخصائــص الشــخصية (الناشــف .)2014 ،وكذلــك فقــد يســتجيب األطفــال الذيــن يكونــون بشــكل أو بآخــر مياليــن إلــى تحــدي
األعــراف ،واألطفــال الذيــن لديهــم خبــرات أقــل أو أكثــر فــي القــدرة علــى تفســير وتطبيــق مالحظــات الكبــار بشــكل مختلــف
للنمــوذج القــدوة .وقــد تؤثــر كل مــن ســامة الطفــل المتصــورة فــي البيئــة والعالقــة مــع الكبــار المعنييــن باألمــر والعوامــل
الخارجيــة األخــرى علــى اســتجابة الطفــل كذلــك .كمــا يؤثــر مــدى تواتــر عمليــة المالحظــة والمواظبــة عليهــا بشــكل كبيــر علــى
احتماليــة تقمــص ســلوكيات جديــدة أيضــاً .وكلمــا زادت وتيــرة مالحظــة الطفــل لســلوك مــا ،زادت معهــا احتماليــة تقمــص
الطفــل لذلــك الســلوك (أبــو غــزال.)2016 ،
إن تعلــم الســلوك مــن نمــوذج يحتــذى بــه ينطــوي علــى إبــداء االهتمــام والترميــز والتشــفير الــذي تحتاجــه الذاكــرة ،وعمليــة
االحتفــاظ داخــل الذاكــرة ،وتنفيــذ الســلوك واالســتجابة للدافــع أو المحفــز (بانــدورا .)1977 ،وتلعــب نتائــج الســلوكيات التــي
اجتماعيــا (ثومــاس.)2005 ،
دورا بــارزً ا فــي مســاعدة الطفــل علــى تحديــد الســلوكيات المقبولــة وغيــر المقبولــة
ً
تتــم مالحظاتهــا ً
فمثـ ًـا عندمــا يقــوم الطفــل بمالحظــة المعلمــة وهــي تعطــي تغذيــة راجعــة إيجابيــة لصديقــه ألنــه ســاعد فــي تنظيــف طاولــة
الطعــام ،فقــد يحــاول الحصــول علــى تغذيــة راجعــة مشــابهة مــن المعلمــة باللجــوء إلــى تقليــد ســلوك صديقــه .ومــن ناحيــة
أخــرى ،عندمــا يالحــظ الطفــل صديقــه وهــو يضطــر لتأخيــر وقــت لعبــه بســبب إهمالــه لتنظيــف مــكان اللعــب الــذي لعــب فيــه
ســابقاً  ،فإنــه قــد يتصــرف بطريقــة يتجنــب معهــا تأخيـ ًـرا مــن هــذا القبيــل.
مــن المهــم أن نالحــظ أنــه وفــي كثيــر مــن الحــاالت ال يتــم تنفيــذ الســلوكيات المالحظــة مباشــرة ،ولكــن يتــم االحتفــاظ بهــا فــي
عدوانيــا فــي
ذاكــرة الطفــل ثــم يتــم اســتدعاؤها الحقــا فــي مواقــف مشــابهة .فعلــى ســبيل المثــال ،قــد يالحــظ الطفــل ســلوكً ا
ً
المنــزل أو علــى شاشــة التلفــاز ،وقــد يفعــل هــذه الســلوكيات بعــد عــدة أســابيع عندمــا يقــوم أحــد األطفــال بأخــذ لعبتــه منــه
فــي الفصــل .وهــذا يــدل علــى مــدى أهميــة التــزام كل مــن الوالديــن والمعلمــات بالقيــام بســلوكيات مستحســنة مــع األطفــال،
والتصــرف كنمــاذج إيجابيــة يحتــذى بهــا ،ليــس فقــط علــى مســتوى الســلوك فحســب ،بــل كذلــك علــى مســتوى اللغــة وطــرق
التفكيــر واللعــب المثمــر وغيــر ذلــك .وهــذا أمــر بالــغ األهميــة ينبغــي مراعاتــه حتــى قبــل أن يكــون األطفــال قادريــن علــى القيــام
بهــذه الســلوكيات.

التركيز على الممارسة  -نظرية التعلم االجتماعي
تقوم المعلمة باألمور اآلتية  :

›فهــم حقيقــة كونهــا نموذجــاً يحتــذى بــه ،وبالتالــي فهــي تــدرك نطــاق ســلوكها بالكامــل بينمــا تكــون مــع األطفــال ،بمــا
فــي ذلــك لغتهــا وطريقــة حديثهــا والتحيــز فــي التعامــل مــع األفــراد أو المجموعــات ،ومواقفهــا تجــاه العالــم الطبيعــي.
›التأكيد على األعراف والطقوس االجتماعية التي تظهر االحترام واآلداب الحسنة ،وتعزز هذه األمور على الدوام.
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›السماح لألطفال بالمشاركة في وضع القوانين والتوقعات ،وتوفر الفرص لهم لتقييم أنفسهم وأعمالهم.
›التعامــل مــع الشــخصيات الموجــودة فــي الكتــب كنمــاذج يحتــذى بهــا ،واســتخدام القصــص لتأكيــد الســلوكيات الحســنة
التــي تريــد لألطفــال أن يتبنوهــا .كمــا تحــرص المعلمــة علــى فحــص محتــوى الكتــب والمــواد األخــرى الموجــودة فــي الفصــل
الدراسي.
›توفير الفرص لألطفال لتطوير مهارات التفكير الناقد من حيث صلتها بالسلوك االجتماعي.
›تعزيز السلوكيات اإليجابية واالجتماعية في الفصل ،واتخاذ موقف واضح ضد السلوكيات الخاطئة.
›فهــم وتطبيــق مبــادئ نظريــة التعلــم االجتماعــي للوصــول إلــى فهــم أفضــل للجوانــب الثقافيــة المختلفــة المتمثلــة داخــل
الفصــل الدراســي ،وانعكاســات الثقافــة علــى ســلوكيات األطفــال وعلــى تعلمهــم.

 .4الخالصة
تقــدم هــذه النظريــات الرئيســة الثــاث فهمــاً أساســياً لتعلــم األطفــال وتطورهــم ،وتبريــر بنــاء منهــاج التعلــم المبكــر الســعودي
علــى مبــادئ التعلــم القائــم علــى اللعــب والتعلــم المبنــي علــى المفاهيــم ،فــي بيئــة صفيــة غنيــة باللغــة ،مــع التركيــز علــى
التفاعــل االجتماعــي  .وفــي الوقــت الــذي تركــز فيــه بعــض النظريــات وبمســتويات مختلفــة علــى العمليــات الداخليــة (التمثــل،
والتكيــف) والمكونــات الخارجيــة (نمــاذج القــدوات والظــروف) ،فــإن جميــع النظريــات المعروضــة هنــا ترتكــز علــى أهميــة تفاعــل
الطفــل مــع الكبــار واألقــران فــي بيئــة تعلــم مالئمــة  .كل ذلــك يشــير إلــى أهميــة دور المعلــم كميســر للتفاعــات الحيويــة،
وكمهنــدس للســاحة التعليميــة الديناميكيــة الثريــة  .
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الفصل الثالث:

ممارسة المعلمة

الفصل الثالث :ممارسة المعلمة
تتحمــل المعلمــات فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة المســؤولية المهمــة والصعبــة فــي إدارة العديــد مــن العوامــل ،بمــا
فــي ذلــك المعاييــر الوطنيــة ،والمناهــج الدراســية ،وأســاليب التقييــم ،ومجموعــة مــن البحــوث الحاليــة ،والممارســات
القائمــة علــى األدلــة التــي تتطــور باســتمرار.
ويجــب أن تديــر المعلمــات كل هــذه العوامــل مــع وضــع اهتمامــات كل طفــل وحوافــزه وقيمــه الثقافيــة وأســرته فــي مقدمــة
التخطيــط وصنــع القــرار .ويتضــح مــن البحــوث أن تطــور األطفــال وتعلمهــم يحــدث فــي ســياق العالقــات ،وأن جــودة هــذه
العالقــات تؤثــر تأثيــراً كبيــراً علــى النتائــج فــي وقــت الحــق من الحياة ،بما في ذلك الحافز للتعلم ،واإلنجاز المدرســي بشــكل عام
(المجلــس العلمــي الوطنــي.)2004 ،
تقــوم المعلمــات الماهــرات بالتخطيــط والعمــل بشــكل هــادف ليبنيــن علــى مــا يعرفــه األطفــال ،ويدعمن النمــو والتطور األمثل
بطريقــة هادفــة لهــا معنــى .وطالمــا أن المعلمــة لديهــا وعــي بالمعارف والمهارات التي يحتاجها األطفال للنجاح في المدرســة،
للمواطنــة العالميــة ،فإنهــا تســتطيع توجيــه األطفــال من خــال التعامل مع معرفة
َ
ووعــي بالمتطلبــات المعرفيــة واالجتماعيــة
المحتــوى بطريقــة متكاملــة ،مــع تســهيل تطويــر الكفــاءات األساســية مثــل التعــاون ،وحــل المشــكالت ،والمهــارات التحليليــة.
باإلضافــة إلــى بنــاء المعرفــة التأسيســية وتعزيــز المهــارات المعرفيــة المتقدمــة ،تعطــي المعلمــات األولويــة لالحتــرام الصــادق،
والتقديــر لالختالفــات بيــن بنــي البشــر ،والتــي تســاهم فــي قــوة المملكــة العربيــة الســعودية ،وقــوة عضويتهــا فــي االقتصــاد
العالمي.
وتحــدث الممارســة اليوميــة لتعليــم األطفــال الصغــار ضمــن نظــام بيئــي ديناميكــي معقــد .إن الفهــم الواضــح لســمات برامــج
التعلــم المبكــر عاليــة الجــودة ،والركائــز الثــاث للتعليــم المبكــر (أي التربيــة اإلســامية ،والهويــة الوطنيــة ،والفكــر الدولي) ،توجه
األولويــات لجميــع جوانــب ممارســة المعلمــات ،بمــا فــي ذلك المناهج الدراســية ،والتقييم ،واســتراتيجيات التدريس والشــراكات
مــع األســر والمجتمــع .وســيتناول هــذا الفصــل ثــاث ميــول رئيســة للمعلمــات تقــود إلــى ممارســة فاعلــة ،بمــا فــي ذلك:
المطلعة
ّ
 .1المعلمة

 .2والمعلمة المخططة

 .3والمعلمة المتجاوبة.

.1المعلمة المطلعة:
يســتفدن المعلمــات الناجحــات مــن البحــوث العلميــة لتحديــد وتنفيــذ الممارســات التــي تعــزز التعليــم العالــي الجــودة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة .والمعلمــة التــي تســلح نفســها بوعــي قائــم علــى األدلــة حــول خصائــص نمــو األطفــال وتطورهــم
فتكــون مســتعدة لتصميــم بيئــة تعلميــة متعــددة األوجــه تمنــح كل طفــل القــدرة علــى الوصــول للخبــرات التعلميــة الهادفــة
نمائيــاً وثقافيــاً .فعلــى ســبيل المثــال ،تفهــم المعلمــات المســتنيرات (المطلعــات) النمــو النمطــي فــي مجــال مــن المجــاالت
النمائيــة (الجســدية واالجتماعيــة والعاطفيــة واللغويــة والمعرفيــة) ،وتقــدر النمــو والتطــور فــي كافــة هــذه المجــاالت ،وتــدرك
مجمــل نطــاق قــدرات األطفــال الصغــار التــي قــد يمتلكونهــا فــي مرحلــة عمريــة مــا .كمــا تفهــم المعلمــات المســتنيرات بــأن
التطــور مترابــط عبــر المجــاالت ،وبالتالــي تقــوم بمراعــاة أســاليب ونُ ُهــج التعلــم والتعليــم التــي تغطــي مجــاالت متعــددة بطريقــة
متكاملــة حســب األولويــة .وإلــى جانــب هــذه الخبــرة العميقــة حــول نمــاذج التطــور النمطيــة تعمــل المعلمــة المســتنيرة كذلــك
علــى فهــم النمــاذج النمائيــة المحــددة ألطفــال بعينهــم مســتخدمة لذلــك طيفــا مــن الشــواهد واألدلــة كالمالحظــة وعينــات
مــن العمــل والمناقشــة المســتمرة مــع األســر والمختصــات والمختصيــن اآلخريــن.

إطار المنهج الوطني السعودي

23

والمعلمــات المســتنيرات يعرفــن بــأن خبــرات األطفــال فــي المنــزل لهــا تأثيــراً قويــاً علــى عمليــة التطــور والتعلــم .ولذلــك فهــن
يعطيــن األولويــة لبنــاء عالقــات مــع األســر ،ويعملــن علــى إيجــاد الطــرق الهادفــة إلقامــة الشــراكة معهــا بحيــث تكــون هــذه
الطــرق مخصصــة تحقــق أعلــى درجــات اإلنتاجيــة والقــدرة علــى االســتفادة والوصــول للخدمــة .وإنــه مــن خــال الشــراكات مــع
األســر وفهــم الســياق المجتمعــي تصــل المعلمــات إلــى فهــم أعمــق لــكل طفــل ،وتصــل إلــى وعــي للقيــم واألعــراف الثقافيــة
والخبــرات التــي تشــكل الســياق الكلــي الــذي تتبنــاه األســرة بالنســبة لقضايــا التعلــم والتواصــل ونمــط التفكيــر .وفــي الوقــت
الــذي تقــوم بــه المعلمــة باالحتفــاء واالهتمــام بنقــاط القــوة الموجــودة لــدى كل أســرة ،فإنهــا بذلــك تحــدد الطريقــة والمــزاج
الــازم إلقامــة عالقــات متناغمــة بيــن الثقافــات عبــر مجتمــع التعلــم بأكملــه.
نســتخلص مــن الفلســفة البنائيــة أن التعلــم هــو عمليــة تفاعليــة يبنــي األطفــال بموجبهــا المعرفــة مــن خــال خبــرات تعلميــة
ذات معنــى .ويدركــن المعلمــات المطلعــات حاجــة األطفــال ألن يكونــوا مشــاركين نشــيطين فــي عمليــة التعلــم .فاألطفــال
الصغــار فضوليــون بطبيعتهــم ،ولديهــم رغبــة فطريــة للتعلــم .ونظــراً لذلــك تــدرك المعلمــة المطلعــة بــأن األطفــال يتعلمــون
بشــكل أفضــل مــن خــال الخبــرات العمليــة مــع مــواد حقيقيــة ،ومــن خــال التفاعــات مــع الكبــار واألطفــال اآلخريــن .ووفقــاً
ألصحــاب النظريــة البنائيــة فــإن األطفــال يســتخدمون خبراتهــم الســابقة وعدســاتهم الثقافيــة الفريــدة مــن نوعهــا إلثــراء هــذه
العملــة المســتمرة مــن التعلــم .وبينمــا ينخــرط األطفــال ويتفاعلــون مــع البيئــة والمــواد واألقــران والكبــار مــن حولهــم ،فإنهــم
يواصلــون اختبــار وصقــل معرفتهــم بالمفاهيــم .ونحــن نعلــم مــن خــال البحــوث وأفضــل الممارســات أنــه عندمــا تكــون المفاهيــم
متضمنــة فــي خبــرات هادفــة ومرتبطــة بتعلــم مســبق ،فــإن األطفــال يكونــون قادريــن علــى إنشــاء روابــط حيويــة ،وتطويــر
عمليــات معرفيــة تســهل كافــة عمليــات التعلــم المســتقبلية (المجلــس العلمــي الوطنــي ،2004 ،ص .)199
ولذلــك ومــع أن اكتســاب المعرفــة بالمحتــوى يعــد أمـ ًـرا ال بــد منــه ،إال أنــه مــن المهــم كذلــك أن تتوفــر لألطفــال فــرص غنيــة
لتجربــة واستكشــاف المفاهيــم .والمعلمــة المطلعــة تجنــد هــذه المعرفــة لتوجيــه عمليــة التعليــم والتعلــم ،وإلســداء المشــورة
للمجتمــع حــول أفضــل الممارســات المتبعــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.

المطلعة
ّ
التركيز على الممارسة  -المعلمة

تقوم المعلمة المطلعة باألمور اآلتية:

›مواكبة البحوث الحالية حول تطور الطفل.
يوميــا ،وتوفيــر الفــرص لألطفــال للتحــدث
›دمــج فــرص التعلــم التــي تدعــم تطــور األطفــال فــي مختلــف المجــاالت النمائيــة
ً
والتفاعــل بحريــة مــع بعضهــم البعــض.
›تدويــن المالحظــات والمشــاهدات الخاصــة بالســلوكيات النمائيــة البــارزة لــدى الطفــل ،واســتخدام هــذه المعلومــات
بصــورة منهجيــة لتوجيــه عمليــة التخطيــط الفرديــة والمناقشــات مــع األســر.
›مراعــاة منطقــة النمــو الحــدي أثنــاء تحديــد األهــداف لألطفــال لكــي يســتمر عندهــم الشــعور باالنخــراط والتحــدي ،وبــأن
لديهــم فرصــا لتجريــب النجــاح.
›االلتــزام باإللمــام بمعرفــة ثقافيــة واســعة ،وفهــم القيــم واألعــراف الثقافيــة الفريــدة التــي تتميــز بهــا كل أســرة مــن أســر
األطفــال فــي الفصــل الدراســي بمــا يضمــن دوامهــا واســتمرارها فيمــا بيــن البيــت والمدرســة.
›توفيــر فــرص لخبــرات حســية متعــددة ،ولمجموعــة مــن المــواد واألدوات الطبيعيــة والمرنــة إلشــراك األطفــال فــي
مجموعــة مــن النهــج التجريبيــة ،بحيــث تشــتمل علــى الحركــة واالســتماع والتســاؤالت واالكسســوارات واألشــياء الداعمــة
والغنــاء ...إلــخ.
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›احترام عملية التعلم وتقديمها على ما سوى ذلك سواء وصل األطفال إلى فهم معين أو أنجزوا منتجاً نهائياً.
›اختيــار المفاهيــم والمــواد التــي تبنــي علــى االهتمامــات التــي تمــت مالحظاتهــا وتــم التعبيــر عنهــا مــن قبــل األطفــال فــي
الفصــل الدراســي.
›البناء على اهتمامات األطفال ودعم التحري والبحث والعمليات المستمرة.
›خلــق روابــط هادفــة بيــن األنشــطة التعلميــة والمعاييــر ،بمــا يضمــن مواءمــة هــذه األنشــطة مــع التوقعــات المهمــة
المالئمــة نمائيــاً مــن األطفــال.

.2المعلمة المخططة
تســتخدم المعلمــة المخططــة معرفتهــا بأنمــاط نمــو األطفــال وتطورهــم وأشــكال تعلمهــم مــن أجــل ترتيــب وإعــداد البيئــة
التعلميــة بصــورة مقصــودة .فالبيئــة التعلميــة المرتبــة ترتيبــاً جيــداً تعمــل علــى إشــراك األطفــال مــن خــال توفيــر الطــرق
واألدوات التــي تدعوهــم لالستكشــاف والتســاؤل والتجريــب .كمــا تعــزز تلــك البيئــة التفاعــات اإليجابيــة واآلمنــة والمثمــرة
فيمــا بيــن أفــراد المجتمــع التعلمــي .وتقــوم المعلمــة المخططــة التــي تتمتــع بفهــم قــوي ألهميــة عمليــات التفاعــل فــي بيئــة
التعلــم المبكــر بوضــع خطــط دقيقــة للطريقــة التــي ســتوفر بهــا فــرص التعلــم وتوجههــا ،والشــروع فــي الحــوارات الهادفــة مــع
األطفــال واالســتجابة لهــا ،واســتخدام اللغــة إلثــراء عمليــات االســتقصاء والتحــري لديهــم.
تراعــي المعلمــة المخططــة عنــد قيامهــا بتصميــم البيئــة الماديــة للفصــل الدراســي كافــة أوضــاع التعلــم المختلفــة التــي يتعلــم
فيهــا األطفــال ،بمــا فــي ذلــك التوزيــع فــي مجموعــات صغيــرة أو كبيــرة ،وأركان التعلــم ،والمســاحات المســتخدمة للبرامــج
وأعمــال الرعايــة اليوميــة (كتغييــر الحفاظــات ،وغســل اليديــن ومــا إلــى ذلــك) .وعندمــا تكــون هنــاك لقــاءات لمجموعــات كبيــرة
فعلــى المعلمــات تحديــد المســاحات الكافيــة والمناســبة للحفــاظ واالســتحواذ علــى اهتمــام األطفــال ،وأن يعلمــن علــى وضــع
خطــة الســتيعاب طرائــق التعلــم المتعــددة .كمــا ينبغــي علــى المعلمــة كذلــك تجهيــز وإعــداد أماكــن لعمــل أنشــطة خاصــة
بالمجموعــات الصغيــرة .فهــذا النــوع مــن األماكــن التــي تتســم بالحميميــة يوفــر للمجموعــات الصغيــرة فــرص تعلــم فرديــة
ومتمايــزة فــي وقــت واحــد .وباإلضافــة إلــى ذلــك تدخــل المعلمــة المخططــة تصميمــات ألغــراض مقصــودة ،وتعمــل علــى
تحديــث أركان التعلــم باســتمرار حيــث يمضــي األطفــال فتــرات مطولــة مــن الوقــت يتابعــون اهتماماتهــم التعلميــة ســواء بصــورة
مســتقلة أو مــع أقرانهــم ضمــن المجموعــات .وتكــون المــواد المســتخدمة فــي أركان التعلــم متصلــة بمــا يركــز عليــه المنهــج
الدراســي بصفــة مســتمرة ،وتعــزز التعلــم المتكامــل ضمــن مختلــف المجــاالت النمائيــة.
يخطــط هــذا النــوع مــن المعلمــات لحــدوث عمليــات تفاعــل فعالــة مــع األطفــال مــن خــال التخطيــط المســبق للطريقــة التــي
ســيطلقن بهــا هــذه التفاعــات مــع األطفــال وكيفيــة االســتجابة لهــا بطــرق تحتــرم أشــكال وطــرق تعلمهــم واحتياجاتهــم
العاطفيــة .إذ يتعلــم األطفــال علــى نحــو أفضــل حينمــا يتــم إشــراكهم بقــوة ،ســواء عندمــا يقومــون بتشــكيل النشــاط أو عندمــا
تقــوم المعلمــات بتخطيــط وتوجيــه النشــاط بشــكل مــدروس .وفــي األنشــطة الموجهــة لألطفــال تتــاح الفرصــة أمامهــم لمتابعة
اهتماماتهــم مــن خــال أنشــطة يحددونهــا هــم بأنفســهم .أمــا األنشــطة الموجهــة مــن قبــل المعلمــات ،ففــي هــذه الحالــة
تقــوم المعلمــات بإدخــال وتقديــم مــواد وخبــرات مــن غيــر المحتمــل أن يواجههــا األطفــال بمفردهــم ،واستكشــاف النظــم
المعرفيــة الغريبــة علــى األطفــال وغيــر المألوفــة لهــم ،واالســتجابة لطلبــات األطفــال للحصول على المســاعدة ،ومالحظة كون
األطفــال مســتعدين لعمــل المزيــد ،لكنهــم غيــر متأكديــن من الخطوات (إبســتين .)2009 ،وعليه ،فــإن التعليم المقصود يتطلب
توازنــاً بيــن كل مــن توجيــه التعلــم واتبــاع اهتمامــات األطفــال.
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والمعلمــة المخططــة كذلــك تختــار أوقاتــاً لالشــتراك فــي لعــب األطفــال ومالحظتهــم بصــورة هادفــة .وإذا مــا تــم اســتخدام
هــذه العمليــات فــي الوقــت المناســب ،فإنهــا تقــدم فرصــاً غايــة فــي األهميــة لفهــم اهتمامــات األطفــال وقدراتهــم ،والتــي
بدورهــا توجــه المعلمــة فــي عمليــة التخطيــط لمحتــوى المنهج واألســاليب التدريســية .وبينما تخطط المعلمــة لتقديم محتوى
ومفاهيــم جديــدة ،فإنهــا تكــون حريصــة علــى مواءمــة الخبــرات التعلميــة لتتناســب مــع األهــداف التعلميــة .كمــا تعمــل علــى
إدارة التــوازن فيمــا بيــن الخبــرات التعلميــة الموجهــة مــن قبــل الطفــل وتلــك الموجهــة مــن قبــل الكبــار ،متخــذة مــن الطفــل
ـا لهــا فــي بعــض جوانــب التعلــم ،ومسترشــدة كذلــك باآلخريــن حســب الحاجــة (إيبســتين .)2007 ،وكجزء مــن عملية التدريس
دليـ ً
المســتمرة تخطــط المعلمــة الطريقــة التــي ستســتخدم فيهــا عمليــة طــرح األســئلة كأداة تعليميــة محوريــة .وتخطــط كذلــك
لألوقات التي ســتفكر فيها " بصوت عال" لنمذجة عملية التفكير في التفكير (ما وراء اإلدراك) أمام األطفال ،مع تشــجيعهم
علــى التأمــل والتنبــؤ والتســاؤل (كوبــل .)2012 ،وبينمــا هــي تالحــظ تفكيــر األطفــال وتواصلهــم مــع بعضهــم البعــض وتعاونهــم
فــي العمــل علــى المشــاريع ،تطــرح عليهم أســئلة تحفيزية لدعــم تطور أفكارهم.

التركيز على الممارسة -المعلمة المخططة

تقوم المعلمة المخططة باألمور اآلتية:

›تنشــئ أركان تعلميــة واضحــة المعالــم ومحــددة تحديـ ًـدا جيـ ًـدا ،وتســتوعب مجموعــة مــن األدوات والمــواد التــي تدعــم
التخيــل واالســتقصاء لــدى األطفــال ،وتوفــر لهــم فرصــاً لتوســيع تفكيرهــم حــول موضــوع مــن مواضيــع التعلــم.
ـا طبــع أقدام
›تنشــر فــي البيئــة المحيطــة رســائل غيــر لفظيــة موضوعــة بعنايــة توجــه حركــة األطفــال ضمــن هــذه البيئــة (مثـ ً
األطفــال بجانــب البــاب الــذي يقود باتجاه ســاحة اللعب في الخارج).
ـتنادا إلــى اعتبــارات عمليــة (كعدد األطفال المشــاركين
›ضبــط وتعديــل مــكان ومســاحة ومــواد وموقــع كل ركــن تعلمــي اسـ ً
فــي وقــت واحــد ،والحاجــة إلــى القــرب مــن مصدر المياه الجارية ...إلخ) ،ومواءمة ذلك مع الموضوع المطروح.
ـزءا مــن المجتمــع خــال اللقــاءات الكبــرى (كأن يشــتركوا بغنــاء أغنيــة
›تخطيــط الفــرص بالنســبة لألطفــال لتجربــة أن يكونــوا جـ ً
معــاً  ،ومناقشــة نقــاط القــوة والهواجــس فــي المجتمــع معــاً  ،والترحيــب بزميــل جديــد فــي المجتمــع ،والتعلــم مــن ضيــف
قــادم مــن المجتمــع).
›تســهيل أنشــطة المجموعــات الصغيــرة التــي توفــر لألطفــال وقتــاً مخصصــاً مــع المعلمــة ومــع بعضهــم البعــض (كالبنــاء
علــى المهــارات المقدمــة ســابقاً واالســتفادة منهــا ،وإتاحــة الوقــت لألطفــال لطــرح األســئلة علــى المعلمــة وعلى بعضهم
البعض).
›عرض أعمال األطفال في مناطق يمكن الوصول إليها من قبل األطفال واألسر لتعزيز التأمل والمحادثة.

.3المعلمة المتجاوبة
تعمــل المعلمــات المتجاوبــات علــى إيجــاد نــوع مــن التــوازن بيــن التخطيــط ألوقــات مقصــودة مــن التعليــم والتعلــم ،وبيــن
البقــاء مرنــات بمــا فيــه الكفايــة لتلبيــة االحتياجــات العاطفيــة والتعلميــة المتنوعــة لألطفــال .تتخــذ عمليــة التعلــم فــي فصــول
ـورا لهــا ،بمعنــى أن تســتخدم المعلمــات المزيــج الناتــج مــن نقــاط القــوة لــدى األطفــال
مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن الطفــل محـ ً
ومعارفهــم وخبراتهــم واهتماماتهــم كأســاس لعمليــة التخطيــط والتدريس .فمن خــال التخطيط ترتقي المعلمات بفرص تعلم
األطفــال إلــى أعلــى درجاتهــا ،ويســاعدنهم علــى الوصــول إلــى األهــداف التعلميــة بمــرور الوقــت .وتســير االســتجابة جنبــاً إلــى
كن أكثر إتاحــة لإلنصات الحتياجات
جنــب مــع قصديــة المعلمــة ومعرفتهــا .ذلــك ألنــه كلمــا كُ ـ َّـن المعلمــات أكثر اطالعاً وجاهزيةَّ ،
األطفــال العاطفيــة والتعلميــة واالســتجابة لهــا بصــورة فعالة.
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تــدرك المعلمــة المتجاوبــة مــدى أهميــة أن تكــون علــى درايــة باالحتياجــات العاطفيــة لألطفــال ومراعيــة لهــا .فعندمــا يكـ ّـون
األطفــال أنماطــاً مــن التعلــق اإليجابــي مــع معلماتهــم ،يصبحــون أكثــر أمانــاً مــن الناحية العاطفية ،وأكثر اســتعداداً لالستكشــاف
والتعلــم .والمعلمــة المتجاوبــة هــي مــن تبنــي هــذا النمــط مــن التعلــق اآلمــن مــن خــال تقديرهــا لمشــاعر األطفــال وعواطفهم،
وتوفيــر الوقــت لدعمهــم فــي التعبيــر عــن هــذه العواطــف ومعالجتهــا وترشــيدها.
أمــا بالنســبة للتعلــق الــذي يوجــد بيــن المعلمــة والطفــل فــإن الباحثيــن يؤكــدون علــى أهميــة وقيمــة مهــارة الكبــار فــي قراءتهــم
ـا الســير علــى خطــى
لإلشــارات التــي يرســلها األطفــال بدقــة" ،واالســتجابة المشــروطة المســتندة إلــى هــذه اإلشــارات (مثـ ً
الطفــل) ،وإشــعارهم بالقبــول والــدفء العاطفــي ،وتقديــم المســاعدة كمــا يلــزم ،ونمذجــة الســلوك المنضبــط ،ورســم الحــدود
واألطــر المناســبة لســلوك األطفــال" (بيانتــا ،1999 ،ص .)67
تراعــي المعلمــة المتجاوبــة كذلــك احتياجــات األطفــال التعلميــة .كمــا تعــد قــدرة المعلمــة علــى دمــج اهتمامــات األطفــال
وأفكارهــم فــي العمليــة التعلميــة ،والتــدرج فــي دعــم تعلمهــم طــوال الطريــق مــن األمــور األساســية لجــودة التعلــم والتطــور.
وهكــذا هــن المعلمــات المتجاوبــات ،يخططــن بينمــا ال يغيــب األطفــال عــن بالهــن .تقــوم المعلمــات بدمــج وإدخــال اهتمامــات
األطفــال وأفكارهــم فــي الخبــرات التعلميــة بينمــا يقدمــن المفاهيــم بطــرق مترابطــة ومتكاملــة .وخــال عمليــة التدريــس
تالحــظ المعلمــة كذلــك فرصــاً لالســتفادة مــن اهتمامــات األطفــال وأفكارهــم عندمــا تتكشــف لهــا .فعمليــات التبــادل هــذه
تــؤدي إلــى جــذب وتحفيــز األطفــال .إن المعلمــات اللواتــي يراعيــن االحتياجــات التعلميــة لألطفــال يدركــن أيضــا متــى يحتــاج
األطفــال لمزيــد مــن الدعــم والتوجيــه الســتيعاب المفاهيــم بصــورة كاملــة ،ومــن ثــم يقمــن بتعديــل أســاليبهن المتبعــة .وعندمــا
فرصــا لهــم لتطويــر مهــارات التواصــل الضروريــة لمشــاركة أفكارهــم وخواطرهــم
يتفاعلــن المعلمــات مــع األطفــال فإنهــن يوفــرن ً
وهواجســهم مــع اآلخريــن .علــى ســبيل المثــال ،قــد يقمــن بتعديــل ســرعتهن والوتيــرة التــي يعملــن بهــا ،أو يطرحــن األســئلة
لفهــم طريقــة تفكيــر األطفــال علــى نحــو أفضــل ،أو يقدمــن خبــرة أخــرى لدعــم فهــم األطفــال واســتيعابهم .فهــذه التعديــات
تحــدث خــال درس مــا ،وتســهم فــي إثــراء عمليــات التفاعــل المســتقبلية ضمــن بيئــات التعلــم المختلفــة.
والمعلمــة المتجاوبــة تفهــم الفروقــات الثقافيــة الدقيقــة ،وتفهــم كذلــك مــدى تأثيــر الثقافــة علــى تعلــم األطفــال ونموهــم.
وكونهــا متجاوبــة ثقافيــاً يتجــاوز مجــرد فهــم الخلفيــة الثقافيــة لألطفــال واألســر فــي المجتمــع التعلمــي ،والتأكــد مــن أن
المــواد المســتخدمة فــي الفصــل الدراســي تعكــس هــذه الخلفيــات .والنهــج المراعــي للثقافــة يضــع الثقافــات موضــع تقديــر،
ويقــدم النهــج القائــم علــى نقــاط القــوة علــى غيــره لفهــم الخلفيــة الثقافيــة لــكل أســرة ،ويشــكل األســاس للشــراكة بيــن البيــت
والمدرســة.

التركيز على الممارسة -المعلمة المتجاوبة

تقوم المعلمة المتجاوبة باألمور اآلتية:

›تالحــظ مشــاعر األطفــال وعواطفهــم ،وتتدخــل مســتخدمة وســائل لفظيــة أو غيــر لفظيــة لتنــاول احتياجــات األطفــال
العاطفيــة وتقييمهــا.
›تراقــب األطفــال وتالحظهــم لتتعــرف علــى اهتماماتهــم وأفكارهــم ،ثــم تقــوم بعــد ذلــك بتضمينهــا فــي الــدروس أو
تضيــف المــواد واألدوات إلــى الفصــل.
›تشــجع عمليــات التواصــل فيمــا بيــن األطفــال وأقرانهــم وبينهــم وبيــن الكبــار ،وتوفيــر الفــرص لحــدوث وتوســيع مــدى
عمليــات التفاعــل فيمــا بينهــم.
›تسأل األسر عن لغة وأشكال التواصل المفضلة لديهم ،وتقوم ببنائها على قدر استطاعتها.
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›تتعــرف علــى التقاليــد التــي تحترمهــا األســر ،بمــا فــي ذلــك األعمــال االعتياديــة التــي تجــري فــي بيوتهــم ،واألدوار التــي
يقــوم بهــا أفــراد األســرة ســواء مــن ناحيــة االنضبــاط أو تقديــم الرعايــة واإلجــازات والعطــل.
›تشــجع األســر علــى قضــاء بعــض الوقــت فــي الفصــول الدراســية ،ومشــاركة األفــكار حــول كيفيــة جعــل المنهــج مناســباً مــن
الناحيــة الثقافيــة وهادفــاً بالنســبة لألطفــال.

.4الخالصة
يعتمــد نجــاح المنهــج الدراســي للتعلــم المبكــر علــى قــدرة المعلمــات علــى تنفيــذه وتقديمــه ببراعــة وإتقــان ،مــع إدراك العالقــة
الوثيقــة بيــن كل مــن الفكــر واللغــة ،والتأكــد مــن أن هنــاك العديــد مــن الفــرص الموفــرة لألطفــال للتحــدث واالســتماع والتعــاون
والتأمــل فــي تعلمهــم ،وفــي مســاهمات اآلخريــن .وكمــا تــم بيانــه فــي هــذا الفصــل مــن الوثيقــة ،فــإن المســؤولية الملقــاة
علــى عاتــق المعلمــة كبيــرة ،وتتطلــب قــدراً عاليــاً مــن التعليــم واالتــزان المهنــي .وتتطلــب كذلــك نهجــاً وأســلوباً حيويــاً متبصــراً
إزاء عمليــة التعليــم والتعلــم ،إضافــة إلــى انتبــاه شــديد للتفاصيــل ،لكــي ينطبــق عليهــا الوصــف بأنهــا معلمــة متجاوبــة ومطلعــة
وذات أهــداف وخطــة واضحــة .ومــع ذلــك ،تتوقــف الجــودة العاليــة للمنهــج وعمليــة التدريــس علــى معرفــة المعلمــة لخصائــص
األطفــال واحتياجاتهــم التعلميــة ،وعلــى قدرتهــا علــى تطبيــق هــذه المعرفــة بطــرق هادفــة ،وعلــى مــدى مراعاتهــا الحتياجــات
األطفــال العاطفيــة والتعلميــة.
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الفصل الرابع:

مبادئ البيداغوجيا

الفصل الرابع :مبادئ البيداغوجيا
يختــص علــم البيداغوجيــا بالطــرق والممارســات المتبعــة فــي عمليــة التدريــس .ومــا يوجــه دفــة نهجنــا التدريســي هــي
المعتقــدات والمعــارف الســائدة حــول األطفــال الصغــار وطريقــة تعلمهــم .وهــي كذلــك تثــري وتوجــه عمليــة تكويــن
المفاهيــم الخاصــة ببرامــج التعلــم المبكــر ،وعمليــة تطويــر المنهــج ،ونمــاذج الشــراكة مــع األســر وعمليــات التفاعــل مــع
األطفــال.
وتؤثــر معرفــة العوامــل المختلفــة المؤثــرة فــي عمليــة تطــور الطفــل علــى االســتراتيجيات التــي ســتوظفها المعلمــة ،والطريقــة
التــي ســتفهم بهــا احتياجــات األطفــال الفرديــة وكيفيــة تلبيتهــا ،والكيفيــة التــي ســترتب فيهــا البيئــة التعلميــة وتجهزهــا .وفــي
هــذا الفصــل ســنتناول المكونــات األساســية للنهــج التدريســي الفاعــل ،وهــي كاآلتــي:
 )1أهمية إقامة عالقات متبادلة آمنة فيم بين أفراد المجتمع التعلمي.
 )2تشكيل شراكات قوية بين األسر والمجتمع.
 )3الدور الذي تلعبه المعلمات بوصفهن ممارسات متأمالت ومتعلمات مدى الحياة وقائمات بعملية التقييم الذاتي.

 .1العالقات اإليجابية في مجتمع التعلم المبكر
تقــول نظريــة التعلــق التــي وضعهــا كل مــن جــون باولبــي ومــاري آينــزورث عــام 1991م بــأن األطفــال الذيــن ليــس لديهــم أنمــاط
ـدرا هائـ ًـا مــن الطاقــة النمائيــة ً
بحثــا عــن االســتقرار والطمأنينــة .وفي المقابل فــإن األطفال
تعلــق آمــن مــع الكبــار يســتهلكون قـ ً
الذيــن يتمتعــون بعالقــات قويــة مــع الكبــار يتعاطــون مــع التعلــم والخبــرات الجديــدة بثقــة وإحســاس باألمــان واالطمئنــان.
(مقدمــة فــي نظريــة التعلــق .)2015 ،وعندمــا يلتحــق األطفــال الصغــار بالروضــة فإنهــم غالباً ما يقومــون بتكوين عالقات وثيقة
مــع معلماتهــم .تتشــكل هــذه العالقــات مــن خــال التفاعــات اإليجابيــة ،واإلحســاس باالنتمــاء واالرتبــاط بالمجتمــع التعلمــي.
وقــد نصــت األبحــاث بشــكل واضــح علــى أن األطفــال الذيــن يتمتعــون بعالقــات إيجابيــة وحانيــة مــع معلماتهــم يميلــون إلــى أن
يكونــوا أكثــر انخراطــاً فــي التعلــم ،وأكثــر نجاحــاً فــي المدرســة بصفــة عامــة (بيرغن وبيرغــن.)2009 ،
تقــوم العالقــات اآلمنــة والحانيــة علــى الثقــة ،ومنهــا تنطلــق .وتقــع علــى عاتــق معلمــة الطفولــة المبكــرة مســؤولية جســيمة
تتجلى في إقامة مجتمع للمتعلمين يتســم بالرعاية واالهتمام ،ويقوم على أســاس من الثقة ،ويحتوي الجميع من معلمات
ومقدمــات رعايــة وأســر وأطفــال .وفــي إطــار مــن األمــان والثقــة ُيشــجع األطفــال علــى المجازفــة ،وعلــى تلقــي التوجيــه الفردي،
وتطويــر الكفايــة االجتماعيــة العاطفيــة (كوبــل وبريدكامــب .)2013 ،وعلــى غــرار ذلــك ،تتــم طمأنة األســر ضمن ســياق العالقات
الصادقــة القائمــة علــى الثقــة علــى أن خلفياتهــم الثقافيــة واللغويــة والعائليــة الفريــدة ســيتم تفهمهــا واحترامهــا جيــداً مــن قبل
نطاقــا .ويكــون ذلــك ضمــن ســياق العالقــات الصادقــة القائمــة علــى الثقــة .فحيثمــا
ً
المعلمــات والمجتمــع التعلمــي األوســع
ُوجدت الثقة ،يستطعن المعلمات االطمئنان إلى أن شراكاتهم مع األسر ستسفر عن األهداف المشتركة المنصوبة لألطفال
الصغار وتفضي إليها ،وإلى أن األســر تنظر إلى المعلمات على أنهن متخصصات من الناحية المهنية ،ومســاهمات في عملية
تعلــم األطفــال وتطورهــم.
دورا بارزً ا في عملية بناء الثقة .فاألطفال ينمون ويتطورون في بيئة تعليمية يكونون فيها
تلعب قضية االنسجام واالتساق ً
قادريــن علــى الوثــوق بأشــخاص يمكــن التنبــؤ بتصرفاتهــم وأفعالهــم ،ويمكــن فيهــا توقــع األنشــطة والبرامج اليوميــة .وعادة ما
يجــد األطفــال األمــان والطمأنينــة فــي معرفــة مــا الــذي ســيحدث ،ومتــى ســيحدث ،ومــا هــو المتوقــع منهــم .فالبرامــج الثابتــة
والتوقعــات التــي يمكــن التنبــؤ بهــا تعلــب دوراً مهمــاً فــي عمليــة تخفيــف القلــق لــدى األطفــال الصغــار عندمــا يلتحقــون بالبيئــة
المدرسية للمرة األولى (إبستين .)2014 ،وثمة عامل أساسي آخر ،وهو قدرة المعلمة على تقديم الدعم العاطفي لألطفال
الصغــار بصــورة ثابتــة ومســتمرة (بمعنــى أن تتبنــى نبــرة إيجابيــة مســاندة ،وتتجنــب ســرعة االنفعــال والقســوة ،وترشــد األطفــال
بأســاليب إيجابية) .وهذا األمر له ارتباط قوي مع المخرجات االجتماعية واألكاديمية بالنســبة لألطفال الصغار (كيربي وبروك،
 .)2013وعلــى نحــو مماثــل ،ولكــي تتمكــن المعلمــات مــن بنــاء عالقــات قويــة مــع األســر فإنــه مــن الواجــب عليهــن أن يعزمــن
أمرهــن علــى إيجــاد هيــاكل وأطــر تواصــل دوريــة ويمكــن الوصــول إليهــا مــن قبــل األســر.
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وتعتبــر ثقافــة المعاملــة بالمثــل مكونــاً آخــر مــن مكونــات العالقــات اإليجابيــة المبنيــة علــى الثقــة .تُ بنــى العالقــات المتبادلــة
فيمــا بيــن األســر والمعلمــات علــى اعتقــاد المعلمــة بــأن األســرة هــي المعلم األول والدائم لألطفــال ،وهي مصدر ال يقدر بثمن
للمعلومات النمائية الرئيسة عن األطفال .ومن خالل الحوار المفتوح مع األسر تتمكن المعلمات من معرفة الكثير عن التعلم
الفردي للطفل ،وبيئته المنزلية ،ومجتمعه ،واألطر الثقافية للتعلم (كوبل وبريدكامب .)2013 ،يتمتعن المعلمات بطيف من
التجــارب والخبــرات لمشــاركتها مــع األســر كذلــك .وغالبــاً مــا تتبنــى المعلمــات منظــوراً دقيقــاً لمعاييــر تطــور الطفــل وســلوكياته
المتوقعــة ،جبنــاً إلــى جنــب مــع أجــزاء مــن صــورة تطــور كل طفــل لربمــا لــم يتســن لألســر مشــاهدتها من قبل .وكمثــال على ذلك،
بإمــكان المعلمــات مشــاركة التفاصيــل حــول التطــور االجتماعــي لألطفــال فــي ســياق مجموعــة كبــرى ،والطــرق المختلفــة التــي
يعبــرون مــن خاللهــا عــن معارفهــم ،ومــا هــي األفــكار والمــواد التــي يهتمــون بهــا أكثــر مــن غيرهــا .كل هذه المعلومــات يمكن أن
ينظــر إليهــا علــى أنهــا عامــل فــي عمليــة صنــع القــرار لــدى الوالديــن بطــرق مهمــة.
علــى الرغــم مــن أن إقامــة عالقــات متبادلــة مــع األســر يتطلــب جهــداً خاصــاً مــن قبــل المعلمــات ،إال أنــه فعليــاً يعــد جهــداً مجديــاً
ومجزيــاً يعــود بالنفــع علــى األطفــال .ويصبــح كل مــن المعلمــات والوالديــن أكثــر قــدرة علــى تخطيــط وتحديــد األهــداف الالزمــة
لتعلم األطفال عندما يصبح لديهم الفهم األكمل عن تطور الطفل .واألهم من ذلك هو شعور األطفال الصغار باألمان ،وأن
يكونوا أكثر استعداداً للتعاطي مع التعلم بثقة عندما يشعرون بأن األشخاص الكبار الذين لهم شأن في حياتهم يثق بعضهم
ببعــض ،ويعملــون معــاً لدعمهــم (كوبــل وبريدكامــب.)2013 ،
كمــا يمكــن أن تكــون هنــاك درجــة مــن المعاملــة بالمثــل فــي العالقــة بيــن المعلمــات واألطفــال .ففــي الوقــت الــذي توجــد فيــه
هيكال يسمح لألطفال بأن يكونوا آمنين وأن يتعلموا ،يمكن أن يصبح لألطفال دوراً بارزاً في عملية اتخاذ القرار وبناء
المعلمة
ً
المجتمــع مــن خــال هــذا الهيــكل .وعندمــا يتخــذ األطفــال القــرارات ويتحكمــون بخبراتهــم ،فــا يكونــون أكثــر انخراطــاً فــي عمليــة
التعلم وحسب ،بل يكونون كذلك وضع يمكنهم من اكتساب الثقة وبناء قدراتهم ليصبحوا متعلمين ذي توجيه ذاتي (إسبيل
ويوشــيزاوا.)2016 ،
ـادال فــي كل عالقــة داخــل مجتمــع التعلــم.
االحتــرام عنصــر أساســي آخــر لمجتمــع التعلــم المبكــر الصحــي ،ويجــب أن يكــون متبـ ً
ويعتبــر االحتــرام المتبــادل بيــن المعلمــات واألســر أمـ ًـرا بالــغ األهميــة فــي بنــاء عالقــات متبادلــة ،تجلــب قــدراً كبيــراً مــن المعرفــة
والكفــاءة ذات القيمــة لبقيــة المجتمــع ،والتــي يمكــن أن توســع فهــم المعلمــة لألطفــال وللتعلم بشــكل عــام .وهو نمو الطفل
نحــو إمكاناتــه التعلميــة الشــاملة ،وأنــه قــد يكــون هنــاك العديــد مــن الطــرق الصحيحــة لتحقيق هــذا الهدف .ويتيــح االحترام بين
المعلمــات والوالديــن مناقشــة االختالفــات فــي الثقافــة ،والخبــرات ،والتوقعــات دون حــرج ،واتخــاذ القــرارات التــي تتماشــى مــع
القيــم واألهــداف المشــتركة.
ويتوقــع الكثيــر مــن الكبــار أن ُيظهــر األطفــال الصغــار االحتــرام لقواعــد وتعليمــات الكبــار ،واحتــرام مــكان ،وســامة ومتعلقــات
أقرانهــم ،واحتــرام المــكان والمــواد فــي بيئــة التعلــم.
وهــذه ســلوكيات يمكــن تعلمهــا فــي بيئــة تدعــم تطورهــم مــن بدايــة جهودهــم وحتــى تحقيــق هــذه المهــارات .وفــي حيــن أن
هــذه القيــم هــي بالتأكيــد جانــب حيــوي مــن بيئــة التعلــم المتحضــرة والمنتجــة ،فــإن احتــرام األطفــال له نفس القدر مــن األهمية،
ويلعــب دوراً هامــاً فــي تطويــر الطفــل للســلوك اإليجابــي المقبــول اجتماعيــاً  ،ونجاحــه بشــكل عــام .وفي بيئة تعلــم مبكرة تقوم
علــى االحتــرام المتبــادلُ ،يظهــر المعلمون احترام األطفال بالطرق التالية:
ـام بالهويــة .فيبــدؤون بتمييــز أنفســهم عن اآلخريــن من خالل
احتــرام هويــات األطفــال :يوجــد لــدى األطفــال الصغــار شــعور متنـ ٍ
وصف أنفســهم وأفعالهم بطرق ملموســة جداً (على ســبيل المثال" ،عندي َشـ َـعر ُبني" ،أو "أنا أتعامل مع أصدقائي بلطف").
ويتعلــم األطفــال تقييــم هــذه الخصائــص للــذات إلــى حــد كبيــر بنــاء علــى مــا يــرون مــن تقييمــات الكبــار لهــذه الخصائــص ،وبالتالــي
يبــدؤون فــي تطويــر احتــرام وتقديــر الــذات (كوبــل وبريديكامــب .)2013 ،ومــن أجــل احتــرام تطــور هويــة األطفــال ،يمكــن للكبــار
أن يتيحــوا لألطفــال تطويــر جوانــب مــن هوياتهــم ،والتعبير عنها بطرقهــم الخاصة ،وفي أوقاتهم الخاصة.
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احتــرام ثقافــة األطفــال وتجاربهــم :ســيدخل جميــع األطفــال مجتمــع التعلــم المبكــر بمجموعــة مختلفــة مــن المعــارف
والخبــرات  .ويمكــن أن يأتــي األطفــال مــن مناطــق مختلفــة ،وأن يكــون لهــم هيــاكل وأعــراف أســرية مختلفــة ،وأن تكــون
لهــم فــرص مختلفــة حســب دخــل األســرة والطبقــة االجتماعيــة .واســتجابة لذلــك ،ينبغــي علــى المعلمــة أن تُ ــدرج عناصــر مــن
ثقافــة كل طفــل فــي الحيــاة اليوميــة للفصــول الدراســية (أي اســتخدام الكلمــات ،واأللعــاب ،والمــواد ،واألعمــال االعتياديــة
المألوفــة) ،ممــا يتيــح لــكل طفــل الوصــول إلــى خبــرات التعلــم المألوفــة ثقافيــاً.
احتــرام قــدرات األطفــال :يجــب أن تعتــرف المعلمــات بــأن األطفــال يتبعــون أنماطــاً متشــابه مــن النمــو والتطــور ،بينمــا يتطــور
األطفــال بمعدالتهــم الخاصــة .يأتــي األطفــال بمجموعــة متنوعــة مــن القــدرات ونقــاط القــوة .وحتــى ينجــح بعــض األطفــال،
يحتاجــون إلــى نــوع مــن التكيــف الخــاص بهــم ،مــع طريقــة التدريــس التــي تســتخدمها المعلمــة أو مــع البيئــة التــي يعيشــون فيهــا.
ومــع ذلــك ،يتطلــب احتــرام قــدرات األطفــال االعتــراف بــأن لــكل طفــل حقــوق فــي )1 :التوقعــات الموضوعــة لــه بحيــث تكــون
توقعــات واقعيــة وكبيــرة فــي نفــس الوقــت )2 .االندمــاج فــي مجتمــع التعلــم مــع دعــم كاف مــن أجــل التنشــئة االجتماعيــة)3 .
الممارســات التــي تســمح لهــم بتحقيــق أعلــى إمكاناتهــم.

التركيز على الممارسة -عالقات إيجابية في مجتمع التعلم
تقوم المعلمة باألمور اآلتية:

ترســخ الثوابــت فــي الفصــول الدراســية عــن طريــق تعليــق الجــدول اليومــي علــى اللوحــة ،ومناقشــته مــع األطفــال ،والتأكيــد
علــى أنهــم يتفاعلــون مــع المعلمــات واألقــران يوميــاً  ،وتســاعد فــي وضــع قواعــد الســلوك والتوقعــات فــي الفصــل.
تقيــم عالقــات مســتنيرة ثقافيــاً مــع األســر واألطفــال ،واســتيعاب مجموعــة متنوعــة مــن أســاليب التواصــل ،لســد الفجــوة فــي
االختالفــات اللغويــة.
السرية لحفظ السجالت واالتصاالت.
تحترم خصوصية جميع األطفال واألسر ،ويكون لديها معايير عالية من
ّ

 .2شراكات األسرة والمجتمع
إن الســمة المميــزة ألي شــراكة ناجحــة هــي الجهــد المنســق مــن أجــل بلــوغ هــدف مشــترك  .ولكــي تكــون الشــراكة فاعلــة ،يجــب
ّ
علــى المعنييــن جميعهــم فهــم الرؤيــة واألهــداف ،ودور كل منهــم فــي تحقيــق هــذه األهــداف ،وفهــم المنفعــة المتبادلــة مــن
هــذه الشــراكة .وينطبــق ذلــك علــى الشــراكة بيــن المعلمــات واألســر فــي ســياق التعلــم المبكــر .وبمــا أن المعلمــات يطلبــن مــن
األســر بنــاء عالقــات تعاونيــة ،يمكــن لألســر أن تلعــب دوراً مهمــاً فــي بنــاء المنهــاج الدراســي إلــى درجــة تجعــل المعلمــات يقـ ّـدرن
المعلومــات واألفــكار التــي تقدمهــا األســر وينفذنهــا معــاً  .كمــا يمكــن لــأم والمعلمــة وضــع أهدافــاً صارمــة /شــديدة ،وقابلــة
للتحقيــق ،لتحــدي األطفــال ،وبنــاء ثقتهــم وإحساســهم بأنفســهم كمتعلميــن قادريــن ومســتقلين ،ســواء فــي المنــزل أو فــي
المدرســة  .واألهــم مــن ذلــك هــو شــعور األطفــال باألمــان ،ويحــدث ذلــك ،عندمــا يشــعرون بــأن الكبــار المهميــن فــي حياتهــم
يثقــون ببعضهــم البعــض ويعملــون معــاً لدعمهــم  .
وتدخــل األســر إلــى عالــم التعلــم المبكــر بمســتويات مختلفــة مــن الجاهزيــة ،وتختلــف توقعاتهــم فيمــا يتعلــق بغــرض وأســلوب
التعلــم المبكــر ،ودورهــم كوالديــن .ولهــذه األســباب وغيرهــا ،فــإن إقامــة شــراكات مــع األســر يمكــن أن يشــكل تحديــاً فــي
البدايــة ،وبالتالــي يتطلــب نهجــاً فرديــاً  .وفــي الغالــب ،عندمــا ال تســمح الجــداول الزمنيــة والظــروف األخــرى بإقامــة شــراكات
بيــن المعلمــات واألســر بالطــرق التقليديــة ،يجــب علــى المعلمــات التخطيــط مــع األســر كل علــى حــدة ،حــول كيفيــة التواصــل
أن إقامــة عالقــات متبادلــة مــع الوالديــن يتطلــب نهجــاً شــخصياً تعمــل علــى تطويــره كل مــن المعلمــة
وزمــن التواصــل  .كمــا ّ
واألم معــاً.
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تعتبــر برامــج التعلــم المبكــر جــزءاً أساســياً مــن المجتمــع .إن توافــر خيــارات عاليــة الجــودة للتعليــم والرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة
جمــة ،ليــس فقــط لألطفــال واألســر ،وإنمــا أيضــاً للقــوى المحليــة العاملــة واالقتصــاد  .وباإلضافــة إلــى ذلــك،
المبكــرة لــه فوائــد ّ
فــإن برامــج التعلــم المبكــر تفيــد المجتمــع ككل مــن خــال تخريــج مواطنيــن أفضــل تعليمــاً وتأهيـ ًـا .تقــوم الشــراكات المجتمعيــة
علــى االعتقــاد المشــترك بــأن األطفــال يســتطيعون االســتفادة مــن فــرص التعلــم الغنيــة التــي تقدمهــا المجتمعــات ،وأن
المجتمــع بأســره يمكــن أن يســتفيد مــن اســتثمار الوقــت ،والمــوارد فــي البرامــج واألنظمــة التــي تقــوم علــى رعايــة األطفــال
الصغــار وتعليميهــم.
ويمكــن لبرامــج التعلــم المبكــر أيضــاً أن تلعــب دوراً هامــاً فــي ربــط األســر بمجموعــة مــن المــوارد المتاحــة فــي المجتمــع .إن ربــط
األســر بالمــوارد والدعــم الــذي تحتاجــه ،وتبــادل المعرفــة الدارجــة هــي أجــزاء مــن عمــل المعلمــة لبنــاء شــراكات أســرية قويــة  .
ومــع ذلــك ،ومــن أجــل القيــام بهــذا ،يجــب أن تكــون المعلمــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى اتصــال جيــد بالمجتمــع الــذي
تعمــل ضمنــه ،وواعيــة لمــا يجــري فيــه .ويتحمــل برنامــج التعلــم المبكــر الــذي يبنــي الجســور مــع شــركاء المجتمــع مســؤولية
كبيــرة فــي تثقيــف وتوجيــه المجتمــع ككل نحــو احتياجــات األطفــال واألســر واهتماماتهــم.

التركيز على الممارسة -شراكات األسرة والمجتمع
تقوم المعلمة باألمور اآلتية:

›تتعرف على أهداف الوالدين وأولوياتهما بالنسبة لألطفال ،وتستجيب بحساسية لمخاوفهم وخياراتهم.
›تبــذل جهــداً للتفاعــل مــع األســر بالطــرق الرســمية وغيــر الرســمية (علــى ســبيل المثــال :تتبــادل معهــم الحكايــات فــي
أوقــات توصيلهــم ألطفالهــم للمدرســة وأخذهــم مــن المدرســة ،وإرســال المســتجدات عبــر البريــد اإللكترونــي أو الرســائل
النصيــة ،وجدولــة لقــاءات بيــن الوالديــن والمعلمــات ،ومــا إلــى ذلــك).
›تشــجع علــى المشــاركة فــي الفصــول الدراســية ،أو الفعاليــات المدرســية ،ووضــع اإلجــراءات والممارســات التــي تخلــق
االنســجام بيــن الطرفيــن ،وتشــجع علــى الحــوار اإليجابــي والمفتــوح مــع األســر.
›تدعــم األســر مــن خــال تحديدهــا للمصــادر المهمــة فــي المجتمــع التــي تلبــي احتياجاتهــم األساســية ،وتربطهــم بالفــرص
لتوســع نطــاق تعلــم األطفــال.
كمكون أساسي في مجتمع مزدهر.
›تُ ثقف أصحاب المصلحة اآلخرين حول الدور الهام الذي يلعبه التعلم المبكر
ّ
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 .3معلمات يتعلمن مدى الحياة

الكفايات األساسية الضرورية لمعلمات الطفولة المبكرة
تُ عـ ّـرف الكفايــات بأنهــا المعــارف والمهــارات التــي تجعــل المعلمــات قــادرات علــى أن يكـ ّـن معلمــات فاعــات .وتحــدد الرابطــة
الوطنيــة لتعليــم األطفــال الصغــار  NAEYCســت مجــاالت اختصــاص أساســية لجميــع المهنيــات فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة:
›تعزيز تطور وتعلم الطفل.
›بناء العالقات األسرية والمجتمعية.
›المالحظة والتوثيق والتقييم لدعم األطفال الصغار واألسر.
›استخدام نُ هج فاعلة نمائياً.
›استخدام معرفة المحتوى لبناء منهاج له معنى.
›المهنية واالحترافية.

تعزيز تطور وتعلم الطفل
ُيعــزى تحســن تطــور الطفــل وتعلمــه إلــى معرفــة المعلمــة بخصائــص األطفــال ،وكيفيــة تعلمهــم ،وأنــواع الخبــرات والتفاعــات
التــي تدعمهــم .وينبغــي أن يكــون لــدى معلمــات األطفــال الصغــار فهــم عميــق ألنمــاط التطــور واألطــر الزمنيــة ،ومجموعــة
القــدرات وقــدرات التعلــم التــي يمتلكهــا األطفــال  .وتدعــو المعلمــات األكثــر فاعليــة أيضــاً إلــى فهــم التأثيــرات المعقــدة
والديناميكيــة التــي تؤثــر علــى نمــو كل طفــل بطريقــة فريــدة  .وتشــمل هــذه الخصائــص التأثيــرات الداخليــة (علــم الجينــات،
والصحــة البدنيــة والعقليــة ،والميــول ،والشــخصية) والتأثيــرات الخارجيــة (العالقــات باألســرة واألقــران ،والســياق المجتمعــي،
والخبــرات الســابقة ،ومــا إلــى ذلــك)  .والوعــي الدقيــق لكيفيــة تأثيــر هــذه العوامــل علــى األطفــال يدعــم اتخاذ القرارات الســليمة
ويمكّ ــن المعلمــة مــن خلــق بيئــة تعلــم صحيــة وداعمــة وفيهــا تحـ ّـد لــكل طفــل .وهــذا يشــمل النهــج
والمدروســة ثقافيــاً وتربويــاً ُ ،
والتعديــات المالئمــة لألطفــال مــع مجموعــة متنوعــة مــن االحتياجــات الخاصــة ،والتخطيــط علــى أســاس فــردي ،وأخــذ بيانــات
المالحظــة ،والتغذيــة الراجعــة مــن اآلبــاء بعيــن االعتبــار.

بناء العالقات األسرية والمجتمعية
لقــد تمــت مناقشــة أهميــة بنــاء عالقــات وثيقــة فيمــا بيــن األســرة والمجتمــع فــي بيئــة التعلــم المبكــر بشــكل مطــول فيمــا
ســبق ،ويعــد ذلــك حجــر الزاويــة فــي برامــج الطفولــة المبكــرة الناجحــة .وينبغــي علــى المعلمــة إظهــار التزامهــا بهــذا البعــد مــن
عملهــا بالســعي إليجــاد طــرق للتواصــل الفعــال مــع كل أســرة ،وإشــراكها فــي شــراكات متبادلــة نيابــة عــن األطفــال.

المالحظة والتوثيق والتقييم لدعم األطفال الصغار واألسر
يشــير التقييــم ضمــن هــذا الســياق إلــى عمليــة جمــع وتوثيــق وتحليــل المعلومــات النمائيــة عــن األطفــال .إذ يميــل التربويــون
المختصــون فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة إلــى االعتمــاد علــى حدســهم وعلــى عمليــات المالحظــة غيــر الرســمية لألطفــال عوضاً
عــن جمــع بيانــات التقييــم واســتخدامها الممنهــج لتوجيــه عمليــة اتخــاذ القــرار (ســاندال وشــوارتز والكروكــس .)2004 ،ويمكــن
ألنــواع مختلفــة مــن التقييــم أن يكــون لهــا مجموعــة مــن األغــراض ،غيــر أننــا نشــير هنــا إلــى أنــواع التقييــم التــي تســتخدمها
المعلمــة إلثــراء عمليــة التخطيــط المخصصــة للخبــرات التعلميــة الفرديــة الخاصــة بــكل طفــل .وهــذا مــا يمكــن فعلــه مــن خــال
مجموعــة مــن الطــرق الرســمية وغيــر الرســمية ،وفــي مراحــل زمنيــة معينــة .ومــع ذلــك ،يتوجــب علــى المعلمــة الناجحــة أن
تبنــي نهــج منتظــم إزاء عمليــة المالحظــة (بمعنــى آخــر أن تقــوم بالتخطيــط واالســتجابة للفــرص التــي تالحــظ مــن خاللهــا قــدرات
األطفــال) ،وعمليــة التوثيــق (تدويــن وحفــظ الســجالت بصــورة ممنهجــة) ،وعمليــة التحليــل (مراجعــة عمليــات المالحظــة
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ومقارنتهــا للحصــول علــى أدلــة وشــواهد علــى النمــو ،وتحديــد الجاهزيــة ،وتحديــد الخطــوات القادمــة) .تشــكل بيانــات عمليــات
المالحظــة والتحليــل الــذي تقــوم بــه المعلمــة مســاهمة مهمــة فــي حوارهــا المســتمر مــع األســر نيابــة عــن األطفــال (الجمعيــة
الوطنيــة لتعليــم األطفــال الصغــار.)2011 ،

استخدام نُ هج فاعلة نمائياً
يتعلــق هــذا الجانــب مــن الكفــاءة بقــدرة المعلمــة علــى تطبيــق مــا تعرفــه عــن األطفــال لتســهيل الخبــرات التعلميــة التــي تكــون
متجاوبــة ألعمــار األطفــال ومعارفهــم الســابقة وأطرهــم الثقافيــة .وتعلــم معلمــات الطفولــة المبكــرة الناجحات أن الممارســات
الفعالــة تكــون متأصلــة فــي العالقــات اإليجابيــة والتفاعــات المتجاوبــة التــي تكــون ضمــن مجتمــع التعلــم ،وأنهــا تتطلــب نهجــاً
متزنــاً إزاء عمليــة اتخــاذ القــرار المشــتركة فيمــا بيــن المعلمــات واألطفــال .إن فــرص البقــاء علــى اطــاع علــى البحــوث الجاريــة
ومواكبتهــا واالنخــراط فــي المجتمعــات المهنيــة هــي فــرص ضروريــة لتحقيــق أفضــل الممارســات المســتدامة.

استخدام معرفة المحتوى لبناء منهاج له معنى
يتطلــب بنــاء خبــرات تعلميــة غنيــة وهادفــة بالنســبة لألطفــال مــن المعلمــة وأن يكــون لديهــا فهــم عميــق للمحتــوى ،بمــا
فــي ذلــك المبــادئ والنظريــات التــي تقبــع خلــف المفاهيــم التــي يقــوم األطفــال باستكشــافها .تمكــن المعرفــة الجوهريــة
بالمحتــوى المعلمــات مــن إضافــة المعلومــات إلــى لعــب األطفــال وحــل المشــكالت لديهــم ،وتوســيع معارفهــم مــن خــال
ـا عندمــا يقــوم األطفــال بعمليــة البنــاء باســتخدام المكعبــات،
اقتــراح أســاليب بديلــة وطــرح أســئلة توجيهيــة مدروســة .فمثـ ً
تســتطيع المعلمــة نظــراً لفهمهــا المتقــدم لمفاهيــم الجاذبيــة والتــوازن والعالقــات الفراغيــة إضافــة المعلومــات وطــرح
األســئلة التــي تــؤدي باألطفــال إلــى الحصــول علــى فهــم أكثــر دقــة .وتــدرك المعلمــة بــأن العديــد مــن الخبــرات تحتــاج إلــى اللغــة
لتصاحــب األنشــطة الهادفــة ،ممــا يســاعد األطفــال علــى توســيع حجــم مفرداتهــم ،وقدرتهــم علــى حــل المشــكالت والتعبيــر
عــن أفكارهــم وخواطرهــم.

المهنية واالحتراف
يتنــاول الجانــب الســادس مــن جوانــب الكفــاءة قضيــة المهنيــة التــي تتعلــق بقــدرة المعلمــة علــى النظــر إلــى نفســها وتقديمهــا
لآلخريــن بوصفهــا خبيــرة ،وإظهــار التزامهــا بأفضــل الممارســات بصــورة دائمــة .وســيتم تنــاول قضيــة المهنيــة أو عمليــة تطويــر
الشــخص لنفســه طــوال مســاره المهنــي بإســهاب فــي القســم التالــي .تعتبــر كفايــات المعلمــة فــي جميــع المجــاالت المذكــورة
آنفــاً كفايــات تراكميــة ،وتصبــح أكثــر تعقيــداً علــى نحــو متزايــد مــع النمــو المهنــي والتعليــم المســتمر والخبــرة .قــد تظهــر المعلمة
المبتدئــة شــواهد أوليــة علــى الكفايــات المذكــورة ،بينمــا قــد تظهــر المعلمــة الخبيــرة عمقــاً ونشــاطاً فــي تطبيقهــا ،وقــد تكــون
مناســبة تمامــاً للقيــام بالتدريــب وتشــجيع اآلخريــن .ومــن األهميــة بالمــكان أن يتــم ربــط كل معلمــة بفــرص التعليــم المســتمر
والنقــاش المهنــي مــع الزمــاء ،بمــا يتيــح لهــا شــحذ وصقــل ممارســاتها وبنــاء الثقــة والكفايــة فــي مهنتهــا.

التعلم المستمر والتأمل الناقد
تقــوم معلمــة الطفولــة المبكــرة بــدور معقــد وشــاق يتطلــب تعليمــاً كبيــراً والتزامــاً بالتعلــم المســتمر .وال تــزال التطــورات
الســريعة فــي األبحــاث التــي تُ عنــى بعمليــة نمــو المــخ وتطــوره تعمل على تشــكيل وصقــل فهمنا الجماعي ألفضل الممارســات،
ممــا يؤكــد علــى أهميــة مواصلــة تعليــم معلمــات الطفولــة المبكــرة.
وبالمثــل ،ينبغــي أن يلتزمــن المعلمــات بعمليــة التقييــم الذاتــي والتأمــل والتقيــد بذلــك بصــورة منتظمــة  .فالوعــي بالمعتقــدات
والقيــم الشــخصية لألطفــال والتعلــم المبكــر هــو نقطــة االنطــاق تجاه تحســين الممارســة بشــكل عام .وينبغي علــى المعلمات
مراعــاة مفاهيمهــن عــن األطفــال وأســرهم والنظــر إليهــم مــن خــال عدســات فاحصــة ،ومقارنــة هــذه المفاهيــم بمالحظاتهــن
داخــل مجتمــع التعلــم المبكــر ،وبمعرفتهــن عــن نظريــة التعلــم المبكــر والبحــوث الحاليــة.
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كمــا أن المعلمــة المحترفــة التــي تمتلــك وعيــاً ذاتيــاً تتأمــل فــي آرائهــا ومواقفهــا ،وعالقــة ذلــك باألطفــال واألســر .وهــذا
يشــمل النظــر فــي التعميمــات العامــة أو االفتراضــات الجائــرة التــي قــد تكــون تبنتهــا تجــاه األطفــال وأســرهم ،وكيــف يؤثــر ذلــك
علــى تعلــم األطفــال .علــى ســبيل المثــال ،إذا افترضــت المعلمــة أن الفتيــات أقــل اهتمامــاً أو قــدرة علــى تنفيــذ األنشــطة التــي
ـا بدنيــاً  ،فإنهــا بذلــك قــد توفــر عــن غيــر قصــد فرصــاً أقــل لتطويــر العضــات الكبــرى .وعلــى غــرار ذلــك ،فلــو
تتطلــب قــوة أو تحمـ ً
أنهــا افترضــت بــأن األم التــي تنتمــي لفئــة اجتماعيــة واقتصاديــة دنيــا ال تكــون لديهــا رغبــة لالنخــراط فــي شــراكة مــع المدرســة،
ذلــك ألنهــا ال تحضــر اللقــاءات ،فإنهــا ربمــا لــن تراعــي إيجــاد طــرق ووســائل أخــرى للتواصــل مــع هــذه األم ،وبالتالــي الحــد مــن
فوائــد التعلــم المحتملــة التــي ســيحصل عليهــا الطفــل نتيجــة وجــود شــراكة قويــة مــع أســرته .وعــادة مــا يكــون التحيــز فــي بيئــة
التعلــم المبكــر غيــر مقصــود مــن قبــل المعلمــة ذات النوايــا الحســنة .ولكــن قــد يكــون لذلــك أثــراً كبيــراً ودائــم علــى تعلــم الطفــل
ـاال كبيــرة
وخبراتــه بشــكل عــام .إن الوعــي الذاتــي للمعلمــة يمكنهــا مــن خلــق بيئــة تعلميــة صحيــة ومنصفــة ،حيــث تتبنــى فيهــا آمـ ً
لألطفــال ،وتوفــر لــكل طفــل دعمــاً خاصــاً وموجهــاً مــن أجــل نجاحــه .وســتزداد أهميــة هــذه األم كلمــا أصبحــت بيئــات التعلــم
المبكــر أكثــر تنوعــاً مــن خــال دمــج أطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة ،وتغيــر التركيبــة الســكانية فــي أجــزاء مختلفــة مــن المملكــة.
يعــد التفكيــر النقــدي جــزءاً أساســياً مــن أجــزاء عمليــة التعليــم والتعلــم الفعالــة .ولكــي نتمكــن مــن تنميــة وصقــل الممارســات،
تحتــاج المعلمــات إلــى فــرص واضحــة مــن فــرص التقييــم الذاتــي والتأمــل ،ســواء كان ذلــك بمفردهــن أو مــع زميالتهــن .األمــر
الــذي يــؤدي إلــى الدخــول فــي مســائل تخــص الفلســفة المتبنــاة واألخالقيــات والممارســات .ومــن الطــرق المناســبة لجمــع
المعلمــات ضمــن مجتمعــات التعلــم المهنيــة وإثــارة التحــدي لديهــن للمشــاركة فــي عمليــات التقييــم ،الذاتيــة منهــا وتلــك التــي
تقــوم بهــا الزميــات ،هــي أن يتــم االســتعانة بالمدربــات المتخصصــات فــي التدريــس أو الموجهــات  .

 .4الخالصة
يعتبــر علــم البيداغوجيــا الخــاص بالتعلــم المبكــر األســاس الــذي تقــوم عليــه ممارســات وبرامــج الطفولــة المبكــرة .وترتكــز أســس
العالقــات اآلمنــة والمتبادلــة والمحترمــة ،والشــراكات بيــن األســرة والمجتمــع ،والمعلمــات بوصفهــن متعلمــات وممارســات
متأمــات علــى أفضــل الممارســات المقبولــة علــى نطــاق واســع ،وعلــى المبــادئ التوجيهيــة لمعاييــر التعلم النمائية الســعودية.
وســتكون لهــذه المكونــات التأسيســية آثــاراً مهمــة علــى تقييــم جــودة البرامــج ،وإعــداد المعلميــن ،وتطويــر نظــم الطفولــة
المبكــرة التــي تدعــم التحســين المســتمر للجــودة.
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الفصل الخامس:

معايير التعلم المبكر النمائية
السعودية

الفصل الخامس :معايير التعلم المبكر النمائية
السعودية
وهــي عبــارة عــن مجموعــة شــاملة مــن المعاييــر الخاصــة بالتعلــم المبكــر تــم تطويرهــا لتوفــر المزيــد مــن التوجيــه واإلرشــاد
لعمليــة تطويــر المنهــاج الدراســي الخــاص بالتعلــم المبكــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وقــد اضطلعــت الجمعيــة الوطنيــة لتعليــم األطفــال الصغــار ( ،)NAEYCالتــي تتخــذ مــن مدينــة واشــنطن فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة مقــراً لهــا ،بــدور ريــادي مــن خــال جمــع المصــادر وتســهيل عمليــة الصياغــة األوليــة لدعــم تطــور المعاييــر المذكــورة،
موظفة في ســبيل ذلك خبرات مجموعة من الخبراء البارزين المتخصصين في التعلم المبكر .باإلضافة إلى ذلك ،قامت وزارة
التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية وشــركة تطويــر للخدمات التعليمية بتشــكيل فريق من القــادة الوطنيين المتخصصين
فــي التعلــم المبكــر ،والشــركاء الرئيســيين للعمــل والتعــاون مــع خبــراء دولييــن ،وتوفيــر الخبــرات الفنيــة اإلضافيــة ،وضمــان
تطبيــق المعاييــر النمائيــة فــي إطــار برامــج التعلــم المبكــر فــي المملكــة .وبعــد خــوض عمليــة تطويريــة شــاملة ،ثــم مراجعــة هــذه
العمليــة ،خرجــت معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة للنــور ،وتــم تقديمهــا فــي شــهر شــباط ســنة 2015م.

 .1الغرض من وراء معايير التعلم المبكر النمائية
لقــد تــم تطويــر معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة لتوجــه اآلمــال المشــتركة والقائمــة علــى األدلــة والشــواهد المنشــودة لتعلــم
األطفــال الصغــار ،والــدور الــذي ســتقوم بــه برامــج التعلــم المبكــر .ويحظــى هذا األمر بأهمية خاصة خالل هــذا العصر الذي يتميز
بالعولمــة المتســارعة والتنافــس علــى مســتوى العالــم ،حيــث يتزايــد الضغــط المجتمعــي علــى األطفــال مــن أجــل إتقــان مهــارات
دقيقــة لهــا صلــة بمعرفــة القــراءة والكتابــة والرياضيــات والعلــوم .تقــدم معايير التعلــم المبكر النمائية رؤيــة للتعلم المبكر ،ليس
كبدايــة مبكــرة للتعليــم االبتدائــي والثانــوي ،ولكــن كمرحلــة فريــدة من نوعها ضمن مراحل التطور البشــري ،وكفرصة ال نظير لها
ـتقبال.
أمــام األطفــال الصغــار لتطويــر المفاهيــم والكفايــات األساســية التــي ســتوفر إطـ ًـارا بالــغ األهميــة للتعلم مسـ
ً
فالمعاييــر النمائيــة جــزء مهــم مــن أي برنامــج أو نظــام عالــي الجــودة للتعلــم المبكــر ،وذلــك بســبب أنهــا تقــدم وصفــاً كبيــراً لمــا
ينبغــي أن يعرفــه األطفــال ويكونــوا قادريــن علــى القيــام بــه فــي مراحــل نمائيــة مختلفــة .كمــا توفــر فهمــاً مشــتركاً لخصائــص
وســمات األطفــال الصغــار ،ولمقاصــد وأهــداف التعلــم المبكــر .فهــي توجــد لغــة مشــتركة ،تســتند إلــى األدلــة والشــواهد
والنظريات ذات الصلة لدعم الخطاب المهني المستمر .وتعمل على توجيه وإرشاد عملية التخطيط البرامجي ،وتقدم رؤيتها
بشــأن ســلوكيات الطفــل وأهميتهــا النمائيــة .وأخيــراً  ،تســاعد هــذه المعاييــر المعلمــات فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى
مواءمــة خبــرات التعلــم مــع المهــارات والمعــارف التــي يحتاجها األطفال عند التحاقهم بالمدرســة االبتدائيــة ،وتقدم للمعلمات
والقــادة فــي المــدارس االبتدائيــة نظــرة حاســمة عــن الخصائــص النمائيــة لألطفــال القادميــن إليهــم مــن الصفــوف الدنيا.

 .2المبادئ التوجيهية
تقــوم معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة علــى عشــرة مبــادئ توجيهيــة ،كان الفريــق النمائــي قــد اتفــق عليهــا فــي بدايــة العمليــة.
وهــذه هــي المبــادئ التوجيهيــة كمــا وردت فــي كتــاب معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة:
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األطفال
جميــع األطفــال قادريــن علــى التعلــم .يبــدأ األطفــال بالتعلــم والتطــور قبــل الــوالدة وخــال الســنوات األولــى مــن حياتهــم .وهــذا
ينطبــق علــى األطفــال جميعــاً بغــض النظــر عــن لغتهــم أو ثقافتهــم أو بيئتهــم أو حالتهــم النمائيــة ،ومــن بيــن األشــياء الكثيــرة
التــي يســتطيع المربــون ومقدمــو الرعايــة القيــام بهــا لدعــم تعلــم األطفــال وتطورهــم هــو اســتخدام وثيقــة معاييــر التعلــم
المبكــر النمائيــة لتوجيــه الكبــار حــول التوقعــات المناســبة لنمــو أطفالهــم!
األطفــال متفــردون ويتطــورون بمعــدالت مختلفــة .علــى الرغــم مــن أن األطفــال يتطــورون ضمــن مراحــل متسلســلة يمكــن
التنبــؤ بهــا ،إال أنهــم يتعلمــون بطــرق ومعــدالت مختلفــة .باإلضافــة إلــى ذلــك يختلــف األطفــال فــي كيفيــة إظهــار تعلمهــم
فــي المجــاالت المختلفــة  .وهنــا ينبغــي علــى المعلمــات ومقدمــي الرعايــة اســتخدام معاييــر إلثــراء مالحظاتهــم حــول األطفــال،
كمــا يجــب أن ينتبهــوا إلــى أمــر حيــوي وهــو أن األطفــال قــد يتباينــون فــي وقــت وكيفيــة تطورهــم فــي المجــاالت المختلفــة.

كيف يتعلم األطفال؟
نظــر إلــى األطفــال علــى أنهــم متعلمــون نشــطون يتعلمــون بطريقــة أفضــل مــن خــال خبــرات اللعــب الهــادف  .عندمــا يلعــب
ُي َ
األطفــال فإنهــم يتطــورون جســدياً واجتماعيــاً وعاطفيــاً  ،ويتعلمــون حــل المشــكالت ويبدعــون ويفعلــون أكثــر مــن ذلــك بكثيــر.
ويعــد اللعــب الهــادف جــزءاً ال يتجــزأ مــن التطــور الصحــي لألطفــال الصغــار فــي المجــاالت جميعهــا؛ ولــذا يجــب أن يلقــى اللعــب
كل الدعــم مــن المعلمــات ومقدمــي الرعايــة.
األطفــال لديهــم حــب االســتطالع بطبيعتهــم وينبغــي توفيــر الفــرص لهــم الستكشــاف بيئتهــم .وخــال التفاعــل مــع بيئتهــم،
يفهــم األطفــال هــذا العالــم .وال شــك فــي أن هــذا النــوع مــن التعلــم غريــزي ،ويســتطيع األطفــال االرتبــاط بعالمهــم بشــكل
فاعــل عندمــا تتوفــر لهــم البيئــة الغنيــة والحريــة والتشــجيع علــى االستكشــاف.
تطــور األطفــال فــي مجــال معيــن يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بتطورهــم فــي مجــاالت أخــرى .وعندمــا نتحــدث عــن تعلــم األطفــال،
ـال مــا يؤثــر ويتأثــر بالتعلــم
نالحــظ أن هنــاك ترابطــاً وتداخـ ً
ـا شــديدين بيــن المجــاالت جميعهــا  .فالتعلــم الــذي يحــدث فــي مجـ ٍ
ـدال مــن التركيــز بشــكل أكثــر أو أقــل علــى
الــذي يحــدث فــي المجــاالت األخــرى؛ لــذا يجــب االهتمــام بالتطــور الشــامل للطفــل ،بـ ً
مجــال دون آخــر.

األسرة والمجتمع
أن ثقافــة األطفــال ،ولغتهــم وتقاليدهــم وقيمهــم
يتطــور األطفــال فــي إطــار ثقافــة معينــة .لقــد أصبــح مــن البديهــي بالضــرورة ّ
تؤثــر فــي تعلمهــم تأثيــراً كبيــراً .ويعــد فهــم الثقافــة التــي حدثــت فــي إطارهــا علــى تجــارب الطفــل األولــى رصيــداً ثمينــاً يســاعد
المعلمــات ومقدمــي الرعايــة فــي دعــم العمليــة المســتمرة لتعلــم الطفــل وتطــوره؛ لــذا يجــب احتــرام كل طفــل وثقافتــه وتعزيــز
التواصــل اإليجابــي بيــن البيــت والمدرســة.
يتعلــم األطفــال بشــكل أفضــل عندمــا تكــون األســرة شــريكاً نشــطاً فــي عمليــة التعلــم .تعــد األســرة أول مــن يقــدم الرعايــة
لألطفــال كمــا تعــد المعلــم األول لهــم .لــذا يجــب علــى المدرســة أن تدعمهــا بــاألدوات الضروريــة والتوجيــه الــازم لضمــان تطــور
صحــي لألطفــال .كمــا ينبغــي علــى األســرة أن تتفاعــل بشــكل إيجابــي مــع المدرســة لتســتفيد منهــا وتزيــد مــن فــرص تعلــم
األطفــال فــي البيــت.
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حقوق األطفال
مــن حــق كل األطفــال أن ُيوفــر لهــم تعليــم عالــي الجــودة ومعلمــات متخصصــات ومدربــات تدريبــاً جيــداً .ومــن الضــروري أن
يكــون لــدى المعلمــات التدريــب والمعرفــة الالزمــة لتقديــم تعليــم عالــي الجــودة لألطفــال ودعمهــم للوصــول إلــى األهــداف
النمائيــة المناســبة .ويعتبــر فهــم هــذه المعاييــر الخطــوة الضروريــة األولــى لبنــاء التوقعــات المناســبة لألطفــال الصغــار.
مــن حــق األطفــال اإلحســاس بالحــب والشــعور باألمــان .فعالقــة األطفــال المبكــرة مــع الكبــار مهمــة للغايــة فــي تعلمهــم
وتطورهــم ،حيــث تبيــن أن األطفــال يتعلمــون بشــكل أفضــل عندمــا يبنــون عالقــة إيجابيــة وثيقــة مــع الكبــار فــي بيئــة يشــعرون
فيهــا باألمــان والرعايــة والحمايــة.

تعلم يقوم على مبادئ اإلسالم
حتــى يتــم الوصــول إلــى إمكانيــات األطفــال الطبيعيــة واالســتفادة منهــا بشــكل كامــل؛ يجــب تنشــئتهم علــى مبــادئ اإلســام
الســامية وقيمــه الجليلــة .قبــل أن يــدرك األطفــال عالمهــم ويتعرفــوا إلــى إمكانيــات عقولهــم وقدراتهــم؛ يجــب أن يفهمــوا
وحدانيــة اللــه ووجــوده جــل جاللــه فــي حياتهــم ،خالــق كل شــيء ،وأن محــور حياتهــم هــو اللــه ســبحانه وتعالــى .فحــب اللــه عــز
وجــل واإلخــاص لدينــه والتحلــي بقيمــه مــن أمانــة وإنتاجيــة واعتمــاد علــى النفــس وتعــاون وعطــف واحتــرام لآلخريــن؛ هــي أمــور
فــي غايــة األهميــة لتحقيــق التطــور الشــامل لألطفــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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 .3المحتويات
تحــدد معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة ثمــان مناطــق تشــكل اإلطــار العــام لمســارات رئيســة ومؤشــرات أكثــر تحديــداً تــدل علــى
التعلــم والتطــور .وقــد قامــت وثيقــة المعاييــر النمائيــة بتحديــد مناطــق التعلــم هــذه كاآلتــي:

نُ ُهج التعلم
يتنــاول معيــار نهــج التعلــم المهــارات والميــول التــي تعــزز تعلــم األطفــال .وهــذا يتضمــن تعزيــز اهتمامهــم الفطــري وحــب
االســتطالع لديهــم ورغبتهــم فــي أخــذ زمــام المبــادرة فــي البحــث عــن المعلومــة ،وتطــور انتباههــم ومثابرتهــم فــي التعلــم
والقيــام بالمهــام االستكشــافية .ويركــز هــذا المعيــار أيضــاً علــى ســلوكيات التعلــم اإليجابيــة والميــول الغريزيــة مثــل :التعــاون
واإلبــداع والمخاطــرة.

اللغة والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة
يركــز معيــار التطــور اللغــوي والمعرفــة المبكــرة للقــراءة والكتابــة علــى تطــور اللغــة العربيــة الفصحــى واللغــة المحليــة (غيــر
الفصحــى) .ويتضمــن هــذا المعيــار مهــارات االســتماع والتحــدث مثــل :فهــم الوظيفــة االتصاليــة للتحــدث ،والكتابــة واللغــة غيــر
اللفظيــة ،وتنميــة اللغــة االســتقبالية واللغــة التعبيريــة ،واالســتمتاع بالكتــب ،وروايــة القصــص ،والتحــدث .ويتنــاول أيضــاً فهــم
اللغــة واســتخدامها وقواعــد اللغــة ،مثــل :النحــو ،وتركيــب الجملــة ،ومفاهيــم المــادة المطبوعــة والوعــي الصوتــي للــكالم.
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الوطنية والدراسات االجتماعية
يتنــاول معيــار الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة المفاهيــم والقيــم المرتبطــة بالطفــل وترســيخ اإلحســاس بالمواطنــة فــي
نفــوس مواطنــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن الصغــار .ويتضمــن هــذا المعيــار محتــوى معرفيــاً ضروريــاً عــن المملكــة العربيــة
الســعودية مثــل :التاريــخ والجغرافيــا واالقتصــاد ومعلومــات أساســية عــن قادتهــا وإرثهــا الثقافــي .ويتضمــن أيضــاً تطــوراً
مفهومــاً للــذات فــي ســياق قيــم الوطــن الثقافيــة والدينيــة ومعرفــة الفــرد لحقوقــه وواجباتــه تجــاه مجتمعــه ووطنــه.

التطور االجتماعي  -العاطفي
يتضمــن معيــار التطــور االجتماعــي -العاطفــي المهــارات المطلوبــة للتكيــف مــع المجتمــع والترعــرع فــي أحضانــه ،مثــل :إنشــاء
عالقــات مــع الكبــار ومــع األقــران ،والقــدرة علــى العمــل واللعــب فــي مجموعــة ،والتفكيــر والتصــرف باســتقاللية ،وحــل النزاعــات
والخالفــات ،وإدارة المســئوليات ،وااللتــزام بالقواعــد واألعــراف االجتماعيــة .كمــا تتضمــن القــدرة علــى التعــرف علــى المشــاعر
والعواطــف والتعبيــر عنهــا بشــكل مناســب ،وإظهــار تقديــر الــذات ،وإظهــار االحتــرام لآلخريــن.

العمليات المعرفية والمعلومات العامة
يتنــاول معيــار العمليــات المعرفيــة والمعلومــات العامــة العمليــات والوظائــف الذهنيــة الداخليــة التــي تطــور التفكيــر ،والقــدرة
علــى اســتخدام المعلومــة .ووضعهــا فــي ســياق المعرفــة األكاديميــة للرياضيــات والعلــوم والفنــون اإلبداعيــة والتقنيــة ،وإن
هــذه المهــارات تتضمــن طــرح األســئلة ،والقيــام بالتجــارب ،وحــل المشــكالت ،والتخيــل واإلبــداع .ويتضمــن هــذا المعيــار أيضــاً
مؤشــرات خاصــة بالمحتــوى فــي كل مــن هــذه الموضوعــات األكاديميــة.

التربية اإلسالمية
تتجلــى ضــرورة معيــار التربيــة اإلســامية فــي قدرتهــا علــى تطويــر مشــاعر الطفــل نحــو دينــه وتطويــر المعــارف والمهــارات التــي
تتيــح لألطفــال المشــاركة الكاملــة فــي الحيــاة مــن خــال ركائــز عقيدتــه اإلســامية .ويشــتمل هــذا المعيــار علــى كل مجــاالت
التربيــة اإلســامية التــي افترضهــا اللــه ســبحانه وتعالــى ،كمــا وردت فــي القــرآن الكريــم .ويتضمــن هــذا أداء الفرائــض مثــل:
الصــاة والصيــام وكذلــك حفــظ وتــاوة آيــات مــن كتــاب اللــه ،وحــب النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ،ومعرفــة ســيرته العطــرة،
وأخالقــه الكريمــة وســلوكه القويــم .كمــا يتنــاول هــذا المعيــار بنــاء الســلوكيات اإلســامية؛ التــي تعــد تطبيقــاً عمليــاً لمبــادئ
اإلســام وقيمــه وعاداتــه وتقاليــده؛ مثــل :احتــرام اآلخريــن وتقديرهــم.

الصحة والتطور البدني
يتنــاول معيــار الصحــة والتطــور البدنــي تنميــة وتطويــر مهــارات التنقــل والتناســق والتحكــم والمرونــة فــي اســتخدام العضــات
الصغــرى والكبــرى ،وكذلــك تطويــر الحــواس الخمــس والقــدرة علــى تحديــد العالقــات المكانيــة .وتركــز أيضــاً علــى بنــاء المعرفــة
واالتجاهــات اإليجابيــة نحــو الممارســات الصحيــة ،مثــل :النظافــة الشــخصية اليوميــة ،وتوجيهــات التغذيــة الصحيــة ،واألنشــطة
البدنيــة الصحيــة ،والســلوكيات التــي تســهم فــي الســامة الشــخصية.
(معايير التعلم المبكر النمائية :للفئة العمرية  6-3سنوات  ،2015 ,ص .)12
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 .4القيود واالعتبارات األخرى
مــن المهــم مالحظــة أن معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة ال يقصــد بهــا أن تكــون أداة تقييــم ،وال قائمــة شــاملة بخصائص األطفال
فــي كل مرحلــة نمائيــة .وعلــى نطــاق واســع تعتبــر عمليــة التنميــة البشــرية عمليــة سلســلة ومرنــة ومتفــردة للغايــة .وبالتالــي ال
يمكــن وصفهــا بشــكل كامــل فــي ســياق المعاييــر المتوائمــة مــع الســن .ولــن يكــون مــن المفيــد أو المناســب التفكيــر فــي هــذه
المعاييــر بوصفهــا قائمــة مــن الســلوكيات المطلوبــة لجميــع األطفــال ،أو افتــراض أن تحقيــق القــدرات المذكــورة فــي كتــاب
ـدال عــن ذلــك ،يمكــن اســتخدام هــذه المعاييــر كدليــل إرشــادي لعمليــة تخطيــط
المعاييــر هــو نقطــة النهايــة بالنســبة للتعلــم .وبـ ً
أنشــطة التعلــم ،ووســيلة لمواءمــة الممارســات التعليميــة مــع األهــداف النمائيــة التــي تحظــى بالقبــول علــى نطــاق واســع.
والهــدف مــن هــذه المعاييــر النمائيــة واألدوات واألدلــة والمــواد المرتبطــة هــو اســتخدامها مــع األطفــال واالســتعانة بهــا فــي
كافــة بيئــات التعلــم المبكــر .ويشــمل ذلــك أيضــاً التخطيــط الخــاص بأطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي بيئــات شــاملة .وعلــى
المعلمــة أن تولــي عنايــة خاصــة لضمــان حصــول كافــة األطفــال داخــل المجتمــع التعلمــي علــى حزمــة واســعة مــن الخبــرات
التعلميــة والفــرص لتجربــة النجــاح والتحــدي ،وإتاحــة الفرصــة أمامهــم للتطــور إلــى أقصــى حــد ممكــن تســمح بــه قدراتهــم .كمــا
نهيــب بالمعلمــات وقــادة برامــج الطفولــة المبكــرة االجتمــاع وتبــادل الخبــرات الفنيــة الالزمــة لتقديــم الدعــم الكامــل للقــدرات
التعلميــة المختلفــة لألطفــال واحتياجاتهــم فــي برامــج التعلــم المبكــر.
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الخالصة
لقــد تــم إطــاق مشــروع منهــاج الطفولــة المبكــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــام 2017م ،وكان ذلــك بالتواكــب
مــع الرؤيــة التــي تقــوم علــى تطويــر نهــج شــامل للتعلــم المبكــر فــي جميــع أنحــاء المملكــة .وتحــت قيــادة الجمعيــة الوطنيــة
األمريكيــة لتعليــم األطفــال الصغــار ( ،)NAEYCمدعومــة بفــرق مــن المتخصصيــن مــن مؤسســة الجاهزيــة المدرســية األمريكيــة
لالستشــارات ( ،)SRCوشــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة جــاء مشــروع بنــاء المنهــج ليشــتمل علــى وثيقــة إطــار المنهــج ودليــل
إجرائــي يوفــران ،إذا مــا تــم العمــل بهمــا ،المصــادر والتوجيــه الالزميــن لمــد األطفــال الصغــار فــي المملكــة بخبــرات تعلــم مبكــر
ذات جــودة عاليــة تتصــف بالشــمول والديمومــة  .
وتحــدد وثيقــة إطــار المنهــج األســس الفلســفية والتعليميــة إضافــة إلــى األولويــات الفرديــة والمجتمعيــة واالقتصاديــة التــي
يقــوم عليهــا التعليــم المبكــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية .وعــاوة علــى ذلــك فقــد تمــت مواءمــة عناصــر إطــار المنهــج
مــع التوقعــات الخاصــة بتطــور األطفــال التــي اشــتملت عليهــا معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة الســعودية .وأخيــرا ،يوفــر هــذا
ـكال أساســياً تبنــى مــن خاللــه األدوار والمســؤوليات المتعلقــة بالتنفيــذ وضمــان الجــودة وإقامــة الروابــط مــع نظــام
اإلطــار هيـ ً
التعليــم مــن الروضــة وحتــى الصــف الســادس .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،تــم تصميــم هــذا اإلطــار إلثــراء عمــل واضعــي السياســات
والمعلمــات واألســر ومــزودي الخدمــة فــي القطــاع العــام والخــاص ،والشــركاء اآلخريــن فــي هــذا المجــال.
وباختصــار ،يحــدد إطــار المنهــج المعــارف والمهــارات ونهــج التعلــم األساســية التــي يحتاجهــا األطفــال ليكونــوا متعلميــن ناجحيــن.
كمــا يوفــر للمعلمــات المعلومــات األساســية التــي يحتجنهــا للقيــام بالتخطيــط لخبــرات التعلــم الفعالــة وتنفيذهــا .هــذه الخبــرات
التــي تعكــس فهمهــن لتطــور األطفــال ،والــدور التــي يضطلــع بــه كل مــن المعلمــة والطفــل فــي العمليــة التعلميــة ،ومــا يلــزم
إلشــراك األســر والشــركاء فــي المجتمــع.
ـوال كبيــراً
يعتمــد النجــاح فــي تطبيــق هــذه االســتراتيجيات إلــى درجــة كبيــرة علــى كفايــات وتوجهــات المعلمــة ،وقــد تمثــل تحـ ً
فــي طريقــة التفكيــر والممارســة بالنســبة للعديــد مــن معلمــات الطفولــة المبكــرة فــي المملكــة .وســيتطلب ترجمــة عناصــر هــذا
اإلطــار إلــى نُ هــج وممارســات مالئمــة نمائيــة تدريبــاً تخصصيــاً يتمحــور حــول تطويــر الطفولــة المبكــرة ،وبنــاء القــدرات الفرديــة
للمعلمــات علــى إيجــاد برامــج فعالــة ذات مســتوى عــال مــن الجــودة .ولتحقيــق هــذا الهــدف يجــب تطويــر نهــج منتظــم إزاء دمــج
هــذا النهــج فــي التدريــب والتطويــر المهنــي لــكل مــن معلمــات الطفولــة المبكــرة ،ســواء المبتدئــات منهــن أو الخبيــرات .ويجــب
تطويــر أســاليب التدريــب وتطبيقهــا علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء المملكــة .وإن أهــم محــرك للنمــو فــي هــذه المجــاالت
ســيكون نظــام تعلــم مبكــر يركــز علــى الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة والقيــم اإلســامية ،واالعتــراف بأهميــة دعــم األطفــال
للعيــش فــي مجتمــع منفتــح علــى العالــم ،وأن تطويــر مهــارات األطفــال ومعارفهــم ســيتطلب قــدرة جميــع أبنــاء المملكــة علــى
الوصــول بشــكل كامــل إلــى الفــرص االقتصاديــة واالجتماعيــة.
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قائمة المصطلحات
التربية اإلسالمية:

هي عملية بناء لكل فرد وتوجيه لبناء شخصية تعكس أهداف اإلسالم وقيمه.

المعرفة المفاهيمية:

تُ عنــى بالمفاهيــم أو لهــا صلــة بهــا .وتشــير "المعرفــة المفاهيميــة" إلــى معرفــة أو فهــم المفاهيــم ،والمبــادئ ،والنظريــات،
والنمــاذج ،والتصنيفــات ،وهلــم جــرا  .ونتعلــم المعرفــة المفاهيميــة مــن خــال القــراءة والمشــاهدة ،واالســتماع ،والخبــرات،
واألنشــطة التفكيريــة العقليــة التأمليــة.
الكفاية أو األهلية:

القدرة على أداء شيء ما ،بنجاح وبكفاءة.
الهوية الشخصية:

فهم الشخص لذاته كفرد ،وما يجعله متفرداً ومتميزاً عن اآلخرين.
الهوية االجتماعية:

فهم وإدراك الخصائص المشتركة في المجتمع الذي ينتمي إليه ،بما في ذلك الثقافة ،والعرق ،والجنس ،والدين ...إلخ.
الثقافة:

مجمــوع االتجاهــات والعــادات والمعتقــدات التــي تميــز مجموعــة مــن األشــخاص عــن مجموعــات أخرى .ويــم نقــل الثقافــة مــن
خــال اللغــة واألشــياء الماديــة والطقــوس والشــعائر والمؤسســات والفنــون .فيكــون ذلــك مــن جيــل إلــى جيــل ،وتعــد الثقافــة
اإلطــار الحــاوي لــكل أشــكال التعلــم والفكــر.
الهوية الوطنية:

هي اإلحساس والشعور باألمة ككل متماسك ،كما تعكسها التقاليد والثقافة واللغة ،واالنتماء لألمة.
الفكر الدولي:

موقــف احتــرام للتنــوع ،واالعتــراف بالقيمــة المتســاوية لجميــع النــاس ،واالنفتــاح علــى التعلــم مــن الثقافــات األخــرى ممــا يــؤدي
إلــى توفــر فــرص للكفــاءة بيــن الثقافــات والتماســك االجتماعي  .
التنوع الثقافي:

هو تمثيل لألشخاص من مجموعة متنوعة من المجموعات الثقافية المختلفة.
مالئم نمائياً أو الممارسة المالئمة نمائياً :

هــي نهــج فــي التدريــس لــه جــذور فــي البحــوث حــول كيفيــة تطــور األطفــال الصغــار وتعلمهــم ،أو مــا بــات ُيعــرف بالتعليــم المبكــر
الفاعــل  .وقــد تــم تصميــم إطــاره لتعزيــز التعلــم والتطــور األمثــل لألطفــال الصغــار  .
نظريات التعلم:

أطر مفاهيمية تصف كيف يتم استيعاب المعرفة ،ومعالجتها وتخزينها خالل عملية التعلم.
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منظور الطفل الشامل /نهج الطفل الشامل

يقصــد بذلــك السياســات والممارســات والعالقــات التــي تضمــن بــأن يكــون كل طفــل آمــن ويتــم إشــراكه ودعمــه وتحديــه ،وأن
تكــون األنشــطة التعلميــة مصممــة لتســهيل النمــو فــي كافــة مجــاالت التطــور.
البنائية:

ـتقبال ســلبياً للمعرفــة ،بــل يعمــل بنشــاط علــى إعــادة تنظيــم الخبــرات وربطهــا
هــي فلســفة تعلــم ال يكــون الطفــل فيهــا مسـ
ً
وتطبيقهــا ،لتحــدي المعرفــة الســابقة ،وبنــاء معــارف جديــدة فــي عمليــة مســتمرة.
قائم على المفاهيم:

هــو نهــج فــي التدريــس والتعلــم يعطــي األولويــة فــي تطــور الطفــل للمعرفــة الواســعة للمفاهيــم ،عوضــاً عن المعرفــة الدقيقة
للمهــارات والمعارف.
عملية التدعيم التدريجي (السقاالت) في التعليم:

يشــير تعبيــر الســقاالت أو الدعــم التدريجــي إلــى األســاليب التعليميــة المســتخدمة لنقــل الطــاب تدريجيــاً نحــو مســتويات
متقدمــة أو عليــا مــن الفهــم وبمزيــد مــن االســتقاللية فــي عمليــة التعلــم فــي نهايــة المطــاف  .
المخططات/الهياكل العقلية:

تصف نمط التفكير أو السلوك الذي ينظم أصناف المعلومات ،إطار أو خطة منظمة /أو ذات هيكل    .

اختالل التوازن:

يشــير إلــى عــدم القــدرة علــى اســتيعاب المعلومــات الجديــدة ضمــن المخططــات /الهيــاكل العقليــة أو األفــكار الموجــودة  .
عندمــا يصــادف الفــرد معلومــات أو خبــرات ال يســتطيع اســتيعابها ضمــن قاعــدة المعــارف الحاليــة ،فهنــا تكــون بدايــة اختــال
التوازن  .
عملية االستيعاب:

هــو القيــام بأخــذ شــيء مــا ،واســتيعابه بشــكل كامــل .وهــي العمليــة التــي يتــم فيهــا اســتيعاب وفهــم المعلومــات أو األفــكار
بشــكل كامــل.
عملية المواءمة والتكييف:

تشــتمل عمليــة المواءمــة علــى تغييــر المخططــات /الهيــاكل العقليــة أو األفــكار الموجــودة لــدى الفــرد نتيجــة الســتقباله
معلومــات أو خبــرات جديــدة  .كمــا يمكــن أن تتطــور مخططات/هيــاكل عقليــة جديــدة خــال هــذه العمليــة.
ما وراء المعرفة:

هي القدرة على التأمل في األفكار بغرض تحسين التعلم "التفكير حول التفكير".

دورة االستقصاء:

الغــرض مــن هــذه الــدورة هــو إشــراك الطــاب فــي عمليــة التعلــم النشــط ،مســتندين فــي أفضــل األحــوال إلــى أســئلتهم وحــب
االســتطالع لديهــم .وفــي هــذه الحالــة يتــم تنظيــم أنشــطة التعلــم علــى شــكل دورة ،بحيــث يــؤدي االســتقصاء والتحــري ألحــد
األســئلة إلــى خلــق أفــكار وأســئلة جديــدة.
اجتماعيا:
مقبول
ً

يتعلــق بـــ  /أو يصــف الســلوك اإليجابــي المفيــد ،والــذي يعــزز البيئــة االجتماعيــة .فالســلوك المقبــول اجتماعيــاً فــي الفصــل
الدراســي قــد يكــون لــه تأثيــراً كبيــراً علــى دافعيــة أو تحفيــز الطالــب للتعلــم ومشــاركاته فــي الصــف وفــي المجتمــع ككل.
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منطقة النمو الحدي:

تشــير هــذه المنطقــة إلــى الفــرق بيــن مــا يمكــن للمتعلــم أن يفعلــه دون مســاعدة ،ومــا ال يمكنــه فعلــه .يعتقــد العالــم
فيغوتســكي بأنــه عندمــا يكــون طالــب مــا فــي منطقــة النمــو الحــدي وهــو بصــدد مهمــة محــددة ،فــإن تقديــم المســاعدة
المناســبة ســيعطي ذلــك الطالــب "دفعــة" كافيــة إلنجــاز تلــك المهمــة.
المفاهيم العفوية:

المفهــوم العفــوي هــو المفهــوم الــذي يتــم اكتســابه مــن خــال المشــاركة فــي الخبــرات والتجــارب والتفاعــات اليوميــة مــع
اآلخريــن.
المفاهيم العلمية:

مفاهيم تتطور خالل عملية اكتساب المعرفة أثناء عملية التعليم الرسمي.
مفاهيم المواد المطبوعة:

معرفة المواد المطبوعة بما في ذلك فهم بأن المادة المطبوعة تحمل معنى ما.
المبادئ البيداغوجية:

هــو التخصــص الــذي يتنــاول نظريــات التدريــس وممارســته .ويثري هــذا العلــم اســتراتيجيات التدريــس وإجــراءات وأحــكام
وقــرارات المعلمــات مــن خــال األخــذ باالعتبــار نظريــات التعلــم ،وفهــم الطــاب ،واحتياجاتهــم وخلفياتهــم واهتمامــات الطــاب
الفردية .ويتنــاول هــذا العلــم كيفيــة تفاعــل المعلمــة مــع الطــاب ،والبيئــة االجتماعيــة ،والفكريــة التــي تســعى المعلمــة إلــى
إيجادهــا وااللتــزام بقواعــد محــددة.
المعاملة بالمثل:

االســتجابة لســلوك إيجابــي بســلوك إيجابــي آخــر ،ومكافــأة األفعــال الحميــدة .وتتطلــب العالقــات بيــن التربويــات واألســر
االحتــرام المتبــادل ،والتعــاون ،والمســؤولية المشــتركة ،والتفــاوض بشــأن النزاعــات نحــو تحقيــق األهــداف المشــتركة.
التحيز:

وجــود رأي ،أو وجهــة نظــر ،غالبــاً مــا تكــون خاطئــة ،دون النظــر فــي األدلــة والشــواهد؛ إنهــا وجهــة نظــر مــن جانــب واحــد فقــط،
وتفتقــر إلــى وجهــة نظــر محايــدة ،أو عــدم وجــود عقــل منفتــح .وقــد َيظهــر التحيــز بأشــكال مختلفــة وكثيــرة ،ويرتبــط بالتحامــل
(التعصــب) والحــدس.
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