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

شكر خاص
يســرنا أن نتقــدم بوافــر الشــكر والعرفــان ،بالنيابــة عــن جميــع األطفــال الصغــار
وأســرهم ،إلــى كل التربويــات العامــات فــي مجــال تعليــم الطفولــة المبكــرة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية لجهودهــم المباركــة فــي إنجــاح هــذا العمــل.
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مقدمة إلى أدلة المنهج الوطني
الحمـد للـه رب العالميـن والصلاة والسلام علـى أشـرف األنبيـاء والمرسـلين سـيدنا محمـد وعلـى
آلـه وصحبـه أجمعيـن وبعـد.
تماشـياً مـع رؤيـة المملكـة العربيـة السـعودية ( )2030والتـي ركـزت علـى مرحلـة الطفولـة المبكـرة،
وحرصـت علـى أن يحصـل كل طفـل سـعودي علـى فـرص التعليـم الجيـد وفـق خيـارات متنوعـة،
وانطالقـاً مـن األهـداف االسـتراتيجية لـوزارة التعليـم المرتبطـة بتطويـر المناهج وأسـاليب التعليم
والتقويـم ،و باالسـتناد إلـى وثيقتَ ـي إطـار المنهـج الوطنـي ومعاييـر التعليـم المبكـر النمائيـة فـي
المملكـة العربيـة السـعودية لألطفـال مـن الميلاد وحتـى سـن السادسـة قامـت وزارة التعليـم
بالتعـاون مـع شـركة تطويـر للخدمـات التعليميـة وبيـت الخبـرة الجمعيـة الوطنيـة لتعليـم األطفـال
الصغـار ، )NAEYC( .علـى بنـاء أدلـة تطبيقيـة للمنهـج الوطنـي للمعلمـات فـي الحضانـات وريـاض
األطفـال.
تسـتند األدلـة التطبيقيـة للمنهـج الوطنـي علـى نظريـات التعلـم األساسـي والمبـادئ التوجيهيـة
التـي تقـر بـأن األطفـال قـادرون على التعلم ،ومتفردون ويتطـورون بمعدالت مختلفة ،وأن التعلم
خصوصـا عندمـا يتم تشـجيعهم على
يحـدث عندمـا يشـارك األطفـال فـي اللعـب النشـط والهـادف
ً
بحريـة .ومـن أهـم هـذه المبـادئ التركيـز علـى التعلـم القائـم علـى االسـتقصاء
استكشـاف بيئتهـم ّ
العلمـي الـذي يعتمـد علـى تطـور لعـب األطفال واستكشـافهم الذاتي وانتقـال معلمات األطفال
مـن نهـج "التدريـس والتلقيـن المباشـر" إلـى نهـج التدريـس الـذي يتمحـور حـول الطفـل .ويتـم ذلـك
فـي إطـار مبـادئ اإلسلام وثقافـة األسـرة والمجتمـع حيـث تركـز األدلـة علـى شـراكة األسـرة
الفاعلـة فـي عمليـة التعلـم .وفيمـا يلـي تسلسـل األدلـة وموضوعاتهـا:
األدلة التطبيقية للمنهج الوطني:
›الدليل األساسي :بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهج الطفولة المبكرة لألطفال.
›الدليل التطبيقي للبيئة المادية للحضانة والروضة.
›الدليل التطبيقي لألسرة.

›الدليل التطبيقي لمعيار نهج التعلم.

›الدليل التطبيقي لمعيار التطور االجتماعي والعاطفي.

›الدليل التطبيقي لمعيار التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة.
›الدليل التطبيقي لمعيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة.

›الدليل التطبيقي لمعياري الوطنية والدراسات االجتماعية والتربية اإلسالمية.
›الدليل التطبيقي لمعيار الصحة والتطور البدني.

›دليل المعلمة التطبيقي لطرق واستراتيجيات التدريس.

›الدليل التطبيقي لدور اإلدارة في تطبيق المنهج الوطني

›الدليل التطبيقي لتقويم طفل الحضانة والروضة.
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مقدمة إلى الدليل
الغرض من الدليل
دليــل القيــادة واإلدارة فــي تطبيــق المنهــج الوطنــي هــو الدليــل العاشــر ضمــن سلســة أدلــة
المنهــج الوطنــي لريــاض األطفــال والحضانــات ،ويركــز علــى تزويــد قائــدات البرنامــج بمجموعــة

شــاملة مــن المــوارد واألدوات والمعلومــات؛ لدعــم القيــادة الفعالــة لبرامــج التعلــم المبكــر التــي
تخــدم األطفــال مــن الميــاد حتــى عمــر ســت ســنوات.

فيديو

أداة إدارية

النتائج المرجوة
تمكين قائدات البرنامج مما يلي:
›فحــص األدوار والمســؤوليات العديــدة التــي يجــب أن تقــوم بهــا قائــدات برامــج التعليــم
المبكــر.
›فهم المعرفة والمهارات والتصرفات الالزمة لقيادة البرنامج بفعالية.

›فهم ما يتطلبه األمر لقيادة البرامج التي تركز على اإلنصاف ومكافحة التحيز.

›تعميق القدرة على بناء برامج عالية الجودة والعمل على استدامتها.
› وضع مجموعة من االستراتيجيات لدعم المعلمات.

›بناء المهارات القيادية الالزمة إلدارة التغيير ومعالجة األزمات.
›زيادة االستراتيجيات الفعالة إلشراك األسر.

نظرة عامة على المحتوى
ينقسم هذا الدليل إلى خمسة أقسام:
›القســم األول :قيــادة البرنامــج :األدوار والمســؤوليات والمهــارات والمعرفــة :يركــز
هــذا القســم علــى تعريــف القيــادة وتســليط الضــوء علــى األدوار المتعــددة التــي يجــب علــى
قائــدات برامــج التعليــم المبكــر القيــام بهــا.

›القســم الثانــي :خلــق الثقافــة والســياق والمنــاخ :يركزهــذا القســم علــى دور قائــدة
البرنامــج فــي بنــاء فــرق العمــل وتفعيــل ثقافــة التعلــم المســتمر والتعــاون بيــن فــرق العمــل.
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›القســم الثالــث :بنــاء برنامــج طفولــة مبكــرة عالــي الجــودة :يركز هذا القســم علــى العناصر
الرئيســة لبرامــج التعلــم المبكــر عاليــة الجــودة بمــا فــي ذلــك وضــع السياســات واإلجــراءات
الصحيحــة ،واســتراتيجيات تقييــم الجــودة ،وقيــادة تطبيــق المناهــج الدراســية.
›القســم الرابــع :دعــم المعلمــات; يركــز هــذا القســم بعمــق علــى دور المســؤولة بوصفهــا
قائــدة تعليميــة ،ويتضمــن مــوارد لإلشــراف والتقييــم ودعــم تعــاون المعلمــة.
›القســم الخامس :إشــراك األســر :يركز هذا القســم على إنشــاء اســتراتيجيات على مســتوى
البرنامــج؛ للعمــل علــى إنخــراط العائــات فــي البرنامــج بوصفهــم شــركاء أساســيين .ويتضمــن
القســم مناقشــة العناصر األساســية المطلوبة لممارســات المشــاركة األســرية بفعالية.
المستندات الداعمة
مكمل للمراجع اآلتية:
ً
ُأ ِع َّد الدليل ليكون
›معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية :تــم تطويــر هــذه
المعاييــر لبنــاء التوقعــات التــي تســتند إلــى األدلــة لتعلــم األطفــال الصغــار وبيــان دور برامــج
ملحــا لمواكبــة الحقبــة الحاليــة التــي
التعلــم المبكــر .أصبــح تطويــر هــذه المعاييــر
مطلبــا ًّ
ً
نعيشــها والتــي تتميــز بالعولمــة الســريعة والمنافســة العالميــة ،وهــو األمــر الــذي نتــج عنــه
ضغــط مجتمعــي متزايــد لتمكيــن األطفــال الصغــار مــن إتقــان المهــارات المتعلقــة معرفــة
القــراءة والكتابــة وتعلــم الرياضيــات والعلــوم بشــكل مميــز.
تقــدم معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة رؤيــة مميــزة للتعلــم المبكــر ،ليــس فقــط لكونهــا مرحلــة
ســابقة للتعليــم االبتدائــي والمتوســط بــل ألنهــا تمثــل مرحلــة فريــدة فــي التنميــة البشــرية،

وتعتبــر فرصــة ال مثيــل لهــا لألطفــال الصغــار ليكتســبوا المفاهيــم والمهــارات األساســية
منهجيــا مميــزً ا فــي ســبيل تعلــم األطفــال الصغــار فــي
إطــارا
المطلوبــة والتــي تشــكل
ًّ
ً
المســتقبل.
قيمــا مــن أي برنامــج أو نظــام تعليــم مبكــر عالــي الجــودة ،حيــث إن هــذه
ـزءا ً
تُ عــد المعاييــر جـ ً
ـامل لمــا يجــب أن يعرفــه األطفــال ،ومــا يجــب أن يكونــوا قادريــن
وصفــا شـ ً
ً
المعاييــر تقــدم
علــى القيــام بــه فــي مراحــل نموهــم المختلفــة.

فهمــا مشــتركً ا لخصائــص األطفــال الصغــار وتربــة خصبــة لمعرفــة
•توفــر هــذه المعاييــر
ً
أغــراض وأهــداف التعلــم المبكــر.
•تؤســس هــذه المعاييــر لغــة مشــتركة تســتند إلــى األدلــة والنظريــات ذات الصلــة ،وهــو
األمــر الــذي يســاهم فــي دعــم التفاعــل المهنــي المســتمر للمعلمــات.
•تقــدم هــذه المعاييــر إرشــادات للتخطيــط المبرمــج والمنهجــي ،وتقــدم نظــرة ثاقبــة
بالشــكل الــذي يتيــح معرفــة ماهيــة ســلوكيات الطفــل ذات األهميــة التنمويــة.
دعما لمعلمات األطفال في المرحلة المبكرة.
أخيرا ،تمثل هذه المعايير
ً
ً
›إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن الميــاد إلــى  6ســنوات :يصــف المبــادئ والنظريــات
ونتائــج األبحــاث التــي تدعــم وتعــزز تعلــم األطفــال الصغــار مــن مرحلــة الميــاد حتــى ســن
تعليــم عالــي
ويســهل الوصــول إلــى تحقيــق
السادســة .ويهــدف إلــى توفيــر إطــار يدعــم
ٍ
ّ
الجــودة عبــر أنظمــة التعليــم الوطنيــة ،وهــو األمــر الــذي يســاهم فــي ضمــان تمتــع األطفــال
بتجربــة تعليميــة فريــدة ومالئمــة لهــم طــوال فتــرة دراســتهم.
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•يعتمــد إطــار منهــج التعلــم المبكــر علــى وصــف وتحديــد األســباب مــن خــال بيــان
األســس الفلســفية والعمليــة ذات الصلــة بالمنهــج ،وتقديــم أســاس منطقــي متجــذر
فــي النظريــات ذات الصلــة ونتائــج األبحــاث الحديثــة.

•يتنــاول إطــار المنهــج مــا هــو معــروف بيــن الباحثيــن فيمــا يتعلــق بتنميــة األطفــال
وتعلمهــم.

•كمــا أن منهــج التعليــم المبكــر يرتكــز علــى نظريــة التعلــم والخطــاب المهنــي المقبــول
علــى نطــاق واســع بيــن المهنيــات ،ويسترشــد باألســس الفلســفية واالجتماعيــة
والدينيــة للتعليــم والتعلــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
ينقسم اإلطار إلى خمسة أقسام كما يلي:
•بناء الرؤية الخاصة بتعلم األطفال في المملكة العربية السعودية.
•نظرية التعلم األساسية.
•ممارسات المعلمات.
•المبادئ التربوية.

•معايير التعلم المبكر النمائية السعودية.
›الدليــل األساســي :بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة
خصيصــا للمعلمــات
لألطفــال مــن الميــاد –  6ســنوات تمــت كتابــة الدليــل األساســي
ً
وقائــدات البرامــج للتعــرف علــى المفاهيــم القائمــة علــى االســتقصاء الخاصــة باألطفــال
الصغــار ،ويهــدف هــذا الدليــل إلــى دعــم المعلمــات ليكــون أداة لتطويــر برامــج التعلــم المبكــر
عالــي الجــودة فــي المســتويات المختلفــة للبرنامــج والغــرف الدراســية.
المفهوم األساسي للدليل:
•ارتكاز التعليم والتعلم حول الطفل.
•النهج القائم على المفهوم.
•المحتوى المتكامل.

•النهج القائم على االستقصاء.
الدليل مقسم إلى أربعة أجزاء:
•الجزء األول :األسس.

نمائيا.
•الجزء الثاني :الممارسات المالئمة
ًّ
•الجزء الثالث :مكونات المنهج.

•الجزء الرابع :تقييم برامج التعلم المبكر.
مــن المهــم مالحظــة أن الدليــل األساســي يصــف المنهــج القائــم علــى االســتقصاء بالتفصيــل،
ـامل للمعلمــات .وإن نجــاح التعلــم القائــم علــى االســتقصاء علــى مســتوى
إال أنــه ليــس دليـ ًـا شـ ً
الفصــل الدراســي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى اســتعداد وتأهــب المعلمــات للتعــرف علــى إشــارات
فضــا عــن ذلــك ،فهــذا الدليــل يعتمــد علــى الجاهزيــة واالســتعداد
ً
األطفــال واالســتجابة لهــا
لقيــادة البرنامــج والنظــام ودعــم التغييــرات التدريجيــة فيمــا يخــص الممارســات التــي ســيتم
ـال والتــي تــؤدي بدورهــا إلــى تطبيــق واســع النطــاق لمنهــج التعلــم
تنفيذهــا بشــكل تراكمــي ومتتـ ٍ
المبكــر الســعودي.
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القسم األول

األدوار القيادية في البرنامج والمسؤوليات
والمهارات والمعرفة:
كال مــن الوظائــف اإلداريــة والتربويــة .قــد
تشــمل القيــادة فــي تعليــم الطفولــة المبكــرة ً
تكــون معلمــة واحــدة مســؤولة عــن جميــع الوظائــف القياديــة ،أو قــد يتــم تقســيمها بيــن

أيضــا .ويمكــن أن تمارســها قائــدة بصــورة
معلمتيــن أو أكثــر .ويمكــن هيكلــة القيــادة بطــرق مختلفــة ً

أيضــا أن تمارســها المعلمــات /أو
رســمية مثــل قائــدة المدرســة أو قائــدة البرنامــج ،ويمكــن ً
غالبــا مــا ُيشــار إلــى هــذا الوضــع بالقيــادة التوزيعيــة أو
مقدمــات الرعايــة /أو أوليــاء األمــور.
ً

المشتركة أو الجماعية أو العالئقية ،وهذا على عكس الهيكل الهرمي"

)Douglass, 2019, 6(.
تعريــف قيــادة التعليــم والرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وفــق محوريــن وهمــا
الوظائــف والهيــكل
الوظائف (حسب مجال العمل)

الهيكل (حسب الهيكل التنظيمي والمهام
المشتركة)

إدارية

تسلسلي

تعليمية

تشاركي

()Adapted from: Douglass, 2019, 6
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ما األدوار القيادية في المدرسة؟ ولماذا هي مهمة؟

هل تعلمين؟
إن األدوار اإلداريــة متنوعــة ومتفاوتــة باختــاف البرامــج .ومــع ذلــك ،فــي معظــم
الحــاالت ،كمــا هــو الحــال مــع مديــرة الروضــة ،باإلضافــة إلــى مهامهــن اإلداريــة ،يتعيــن

عليهــن الجمــع بيــن الــدور اإلداري والقيــادي فــي الوقــت نفســه.

›إن القيــام بالــدور القيــادي علــى نطــاق واســع يســتوجب مســاعدة جميــع مــن فــي
المركــز فــي بيــان القيــم وتأكيدهــا ،وتحديــد األهــداف المنشــودة ،وتوضيــح الرؤيــة،
ورســم مســار واضــح لتحقيــق تلــك الرؤيــة المأمولــة.

›تتعلــق الوظائــف اإلداريــة بتنســيق المهــام وتطويــر األنظمــة لتحقيــق رســالة
المنظمــة.

الجــدول التالــي يوضــح المهــام واألدوار (اإلداريــة والقياديــة) التــي تقــوم بهــا مديــرة
الروضــة والفــرق بينهمــا:

المديرات بوصفهن قائدات

القا ئدات

المديرات

التركيز على الكفاءة والفعالية.

التركيز على الفعالية.

التركيز على الكفاءة.

ترسيخ القيم وتبني المخاطرة.

تبني المخاطرة.

ترسيخ القيم.

التركيز على تنظيم العمل في
المنظمة وتحفيز الموظفات.

التركيز على تحفيز
الموظفين.

التركيز على تنظيم العمل
في المنظمة

التركيز على األهداف قصيرة
وطويلة المدى.

التركيز على األهداف
طويلة المدى.

التركيز على األهداف قصيرة
المدى.

وضع خطط العمل والمشاركة
في تأسيس الرسالة والرؤية
المأمولة.

المشاركة في تأسيس
الرسالة والرؤية
المأمولة.

وضع خطط العمل.

()Adapted from: LeeKeenan and Ponte 2018, 3

هل تعلمين؟
أن ممارســات القيــادة واإلدارة اليوميــة تؤثــر بشــكل مباشــر علــى ثقافــة ومنــاخ المركــز

التعليمــي ،وممارســات التدريــس ،ومســتوى وجــودة مشــاركة األســرة .وهــذه العناصــر،

بدورهــا ،تنعكــس علــى نمــو األطفــال وتعلمهــم .فــي الواقــع ،تخبرنــا نتائــج األبحــاث
العلميــة أن المعلمــات ومديــرات البرامــج يســاهمن بشــكل مؤثــر فــي النتائــج المرجــوة.
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أداة إدارية

ما المهارات والمعرفة التي تحتاجها المديرات ذوات الدور القيادي في البرنامج؟

أداة إدارية

المهارات التي تحتاجها المعلمات ذوات الدور القيادي لتعزيز عمليات البرنامج الفعالة:
›مهــارات االتصــال :تكــون القائــدات الفاعــات قــادرات علــى تجميــع المعلومــات المعقــدة
ونقلهــا إلــى جماهيــر مختلفــة ،ويعرفــن كيــف يشــرحن القضايــا بوضــوح عــن طريــق الكتابــة
والمحادثــة.
›مهــارات اتخــاذ القــرار :تعــرف القائــدات الفاعــات مــن يجــب أن يعمــل مــع اآلخريــن لعــزل
المشــكالت وتعريفهــا ،وتقييــم البدائــل الموجــودة لحــل المشــكالت ثــم اتخــاذ اإلجــراءات
المناســبة وفــي الوقــت المناســب لتنفيــذ التغييــرات.

› مهــارات التعامــل مــع اآلخريــن :تعــرف القائــدات الفاعــات كيفيــة تحفيــز اآلخريــن
وتنشــيطهم لتحقيــق األهــداف المشــتركة .إن المعلمــات قــادرات علــى االســتماع ،وتقبــل
وجهــات النظــر المختلفــة ،وتقديــر التنــوع كأصــل تنظيمــي .وتعــرف المعلمــات كيفيــة إدارة
توقعــات أصحــاب المصلحــة المتنوعيــن والتفــاوض علــى االختالفــات الناشــئة.
›المهــارات التنظيميــة :تعــرف القائــدات الفاعــات كيفيــة تحديــد أولويــات وقتهــن ويعملــن
بشــكل اســتباقي فــي قيامهــن بالتخطيــط للمســتقبل .حيــث إن لديهــن القــدرة علــى ترجمــة
األهــداف العريضــة إلــى أهــداف ملموســة وتحديــد المــوارد الالزمــة لتحقيقهــا.
(Bloom & Abel, 2015).

هل تعلمين؟
فــي تقريرهــا لعــام 2015م عــن القــوى العاملــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،اقترحــت

األكاديمــة الوطنيــة للهندســة والعلــوم ( )NASEMالتوصيــة التاليــة لقــادة البرامــج
واإلدارييــن ومــا يحتاجــون إلــى معرفتــه والقــدرة علــى القيــام بــه لتحقيــق النجــاح المأمول.

"التوصيــة  :8التأكــد مــن أن السياســات والمعاييــر التــي تشــكل التعلــم المهنــي لقــادة

الرعايــة والتعليــم تشــمل المعرفــة األساســية والمهــارات الالزمــة لدعــم الممارســات
عاليــة الجــودة فــي ســبيل تحقيــق تنميــة الطفــل وتعلمــه المبكــر فــي مؤسســاتهم.
›الممارسات التي تساعد األطفال على التعلم.
› تقييم األطفال.

› الممارسات التي تقوم بتعزيز وتوفير قوة عاملة محترفة.
› تقييم المربيات.

› التطوير التنظيمي واإلدارة.
› تطوير الشراكة وإدارتها"

)LaRue & Kelly, 2015(.
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مــا الســمات أو الســلوكيات التــي تحتاجهــا المعلمــات ذوات الــدور القيــادي فــي البرنامــج
ليكـ ّـن ناجحــات؟

أداة إدارية

السمات العامة والسلوكيات التي تؤدي إلى نجاح من تتقلد المنصب القيادي:

المعلمات ذوات الدور القيادي المؤثر..
›إظهار الشغف بالقضايا محل االهتمام وتركيز االهتمام على تحقيق األهداف.

›تبني المخاطرة ،واالستعداد التخاذ موقف قد ال يحظى بشعبية وقبول عام.

›متابعة تحقيق األهداف المحددة  -تحديد األهداف العالية التي تتسم بالواقعية ألنفسهن
ولمنظماتهن.
›االعتماد على كل من المنطق والحدس التخاذ القرارات وتبني القناعات القوية.

›التعرف على نقاط القوة والضعف الخاصة بهن.
›االنخراط في التفكير الذاتي الموضوعي.

›لديها القدرة على التأثير في األخريات وشحذهن للعمل.
كيف تتطور المعلمات ذات الدور القيادي بمرور الوقت؟

(Bloom & Abel, 2015).

ما مستويات األدوار القيادية؟

كانــت هنــاك محــاوالت متعــددة لتتبــع تطــور القــادة الفعاليــن .وفيمــا يلــي مســتويات قياديــة

لتقومــي بمراجعتهــم .المســتوى األول ينطبــق بشــكل عــام علــى أي شــخص فــي منصــب قيــادي
بغــض النظــر عــن المــكان الــذي يعمــل بــه .والمســتوى الثانــي تــم تطويــره للمعلمــات خاصــة ذوات

أداة إدارية

الــدور القيــادي فــي مرحلــة التعليــم المبكــر.

أداة إدارية

توجد خمسة مستويات متعلقة باألدوار القيادية:

المستوى األول :المنصب
يتبعك الناس ألنهم مضطرون إلى ذلك.
ِ
المستوى الثاني :اإلذن
يتبعك الناس ألنهم يريدون ذلك.
ِ
المستوى الثالث :اإلنتاج
قمت به من أجل المنظمة.
ِ
يتبعك الناس بسبب ما
المستوى الرابع :تنمية األفراد
قمت بفعله لهم.
ِ
يتبعك الناس بسبب ما
المستوى الخامس :القمة
يتبعك الناس بسبب شخصيتك وما تقومين به.
()Maxwell, 2016
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مستويات تطوير القيادة في التعليم المبكر
المستوى الخامس :الشخصية القيادية

تبــذل المديــرات ذوات الــدور القيــادي جهـ ًـدا للتأثيــر علــى اآلخريــن فــي المجتمــع
نمائيــا.
لدعــم برامــج الطفولــة المبكــرة وتفعيــل أفضــل الممارســات المالئمــة
ًّ
المستوى الرابع :الشخصية المترجمة

تفســر مبــادئ وممارســات التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بشــكل فعــال
لآلخريــن مثــل :اآلبــاء والمعلمــات األخريــات والشــخصيات اإلداريــة األخــرى وأعضــاء
مجلــس إدارة المدرســة وأعضــاء المجتمــع.

المستوى الثالث :الشخصية المدربة والموجهة

عميقــا مــن المعرفــة المتعلقــة بالتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة
ً
تملــك مخزونً ــا
المبكــرة ويمكنهــا مشــاركة ذلــك بشــكل فعــال مــع الموظفــات ،والقيــام
بالمالحظــات بشــكل فعــال فــي غرفــة الصــف ،وتقديــم التغذيــة العكســية
المفيــدة للقيــام بالتدريــس والتوجيــه ،ومراجعــة الخطــط وتقديــم االقتراحــات
وينظــر إلــي شــخصية المدربــة علــى أنهــا "الشــخصية
المالئمــة بشــكل مناســبُ ،
التــي يتــم الذهــاب إليهــا" لكــي تقــوم بتقديــم المشــورة وحــل المشــكالت الخاصــة
بقضايــا التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة  /ممارســات المعلمــة  /ســلوكيات
الطفــل.
المستوى الثاني :الشخصية واسعة المعرفة

تقــدر تعليــم الطفولــة المبكــرة وهــي علــى درايــة شــاملة بالموضــوع  -تســتخدم
المفــردات الصحيحــة ،وتعــرف المبــادئ األساســية ،وتعتــرف بممارســات التدريــس
المالئمــة فــي العمــل ،ويمكنهــا مناقشــة مــا يتعلــق بمرحلــة الطفولــة المبكــرة،
وذلــك عــن علــم ودرايــة مــع الموظفــات.

المستوى األول :الشخصية الواعية

تبــذل جهـ ًـدا بشــأن تعليــم الطفولــة المبكــرة ومــا يتعلــق بــه .وتتولــد لــدى هــذه
الشــخصية الرغبــة فــي اكتســاب المزيــد مــن المعرفــة اســتجابة لالحتياجــات
الشــخصية أو التأثيــرات البيئيــة المحيطــة بهــا.

المستوى الصفري — الشخصية الغير مدركة:

المسؤول على غير علم وغير منخرط في تعليم الطفولة المبكرة.
()LaRue and Bridget 2015, 345
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التقييم الذاتي :سمات القيادة وخصائص العالقات مع اآلخرين
فيمــا يلــي بعــض األســئلة لمســاعدتك علــى التفكيــر فــي ســماتك القياديــة ومنهجيتــك

فــي العالقــات المهنيــة مــع اآلخريــن:

›هــل أنــا منظمــة وعلــى درايــة بالتفاصيــل أم أننــي شــخصية تركــز فقــط علــى الصــورة
الكبيرة؟
›هل أميل إلى أن أكون منفتحة أم متحفظة؟

›هــل أعمــل بشــكل تعاونــي ،أم أســتخدم نهــج إصــدار األوامــر لآلخريــن؟ ومــا
المواقــف التــي مــن المرجــح أن أتصــرف فيهــا بشــكل تعاونــي أو بشــكل إصــدار
األوامــر؟ لمــاذا؟
›عنــد القيــام بمهمـ ٍـة مــا ،هــل أركــز أكثــر علــى إنجــاز المهمــة أم علــى أفضــل طريقــة
للقيــام بتلــك المهمــة؟ كيــف تختلــف وجهــة نظــري مــع طبيعــة المهمــة المــراد
تحقيقهــا؟
›مــا هــو مــدى ارتياحــي وتقبلــي فــي حــال انعــدام التــوازن ووجــود نــزاع؟ كيــف أميــل
إلــى التعامــل مــع المواقــف التــي تتضمــن إنعــدام التــوازن ووجــود نــزاع؟
›ما مدى مرونتي؟

›هل أسلوبي في االتصال مباشر أم غير مباشر؟

مناسبا في اتخاذ القرار؟
›هل أتخذ القرارات بسهولة وسرعة أم أستغرق وقتً ا
ً
›هل أحتفظ بمشاعري لنفسي أم أظهرها بحرية لآلخرين؟

›هــل ألتــزم باألســاليب التــي أعــرف أنهــا تعمــل بشــكل جيــد ،أم أنــي أميــل إلــى
التفكيــر فــي أســاليب أكثــر تميــزً ا؟
ضعــي فــي اعتبــارك كيــف تؤثــر هــذه الصفــات علــى عالقاتــك مــع مقدمــات الرعايــة
والعائــات واألطفــال.

()LeeKeenan & Ponte, 2018, 23
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نصائح للمديرات:
عاملي المعلمات بالطريقة التي تتوقعين منهن أن يعاملن األطفال بمثلها.
مع األطفال

مع البالغين

العالقات

تطوير العالقات الفردية مع كل
طفل.

تطوير العالقات الفردية مع كل
موظف.

المهارات

االحتفاء بالمهارات الحالية
لألطفال.

اإلقرار بالمهارات الحالية
للموظفين والبناء عليها.

التوقعات

نقل التوقعات البسيطة
عمريا لكل طفل.
والمالئمة
ًّ

تقديم الوصف الوظيفي
والتوقعات المطلوبة بشكل
واضح للموظفين.

المشاعر

التحقق من مشاعر الطفل
ومساعدته على بيان مشاعره
بشكل جلي.

االستماع إلى مشاعر الموظفين
وتقديم الحلول الممكنة لحل
المشاكل.

النزاعات

مساعدة الطفل لحل أي نزاع
يواجهه.

مساعدة الموظفين لحل النزاعات
بصورة مستقلة ،وتقديم الدعم
لهم عند الضرورة.

السلوكيات

توجيه الطفل نحو فعل السلوك
المناسب.

توجيه الموظفين للوفاء
بالتوقعات المرتقبة منهم.

االكتفاء الذاتي

إعطاء الطفل الفرصة لتعلم
مهارات المساعدة الذاتية.

تفويض الموظفين لالعتماد على
أنفسهم.

()Adapted from: LeeKeenan & Ponte, 2018, 7
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القسم الثاني

خلق الثقافة والسياق والمناخ.
فهم سياق البرنامج:

هل تعلمين؟
" أن برنامــج الطفولــة المبكــرة هــو نظــام معقــد مــن األشــخاص والعالقــات والمــوارد
والعوائــق واإلمكانيــات والديناميكيــات .لكــي تكونــي شــخصية إداريــة أكثــر فاعليــة
واســتجابة لمــا حولــك يجــب أن تقومــي بفهــم شــامل لبرنامجــك :مــا حــال البرنامــج اليــوم

؟ومــا الــذي أدى إلــى هــذا المســتوى؟ ومــن هــم األفــراد الذيــن ســاعدوا فــي الوصــول؟

ورصــد نقــاط القــوة ،واكتشــاف مناطــق الضعــف فــي البرنامــج .ســيمكنك هــذا الفهــم
مــن تعزيــز التغييــرات التــي تعتقديــن أنهــا ضروريــة لتحقيــق النتائــج المرجــوة علــى أكمــل

أداة إدارية

وجــه".

(LeeKeenan & Ponte, 2018, 14).

أداة إدارية

كنــت مســتجدة فــي برنامجــك أو لــم تتمكنــي مــن إلقــاء نظــرة عميقــة لفهــم ومعرفــة
ِ
إذا

حالــة البرنامــج الحاليــة وكيــف تطــور بمــرور الوقــت ،يمكنــك اســتخدام مجموعــة مــن األســئلة
واإلرشــادات لتقييــم مكانــك الحالــي فــي البرنامــج وجمــع المعلومــات التــي تحتاجينهــا للتركيــز علــى

أهــداف جديــدة إذا لــزم األمــر.

›الخطــوة األولــى :جمــع المعلومــات .تتمثــل الخطــوة األولــى فــي جمــع بعــض االنطباعــات
األوليــة عــن برنامجــك مــن خــال فحــص مــا يلــي:
ـزءا مــن نســيج المجتمــع ألجيــال أم أنــه تــم تطويــره
•تاريــخ البرنامــج :هــل كان البرنامــج جـ ً
حديثً ــا؟ هــل البرنامــج مملــوك للقطــاع الخــاص أم مؤسســة غيــر ربحيــة؟ هــل هــي كبيــرة
أم صغيــرة؟ هــل تعمــل نصــف يــوم أم يــوم كامــل؟

•ثقافــة البرنامــج :مــا القيــم واإلتجاهــات المشــتركة التــي تميــز البرنامــج؟ كيــف تغيــرت
هــذه مــع مــرور الوقــت؟ ومــا التقاليــد والممارســات التــي تجعلهــا فريــدة مــن نوعهــا؟
•فلســفة البرنامــج :هــل البرنامــج لــه نهــج أو فلســفة تعليميــة معينــة؟ كيــف تغيــرت
هــذه الفلســفة مــع مــرور الوقــت؟
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•التركيبــة الســكانية :مــن هــم األبنــاء واألســر فــي البرنامــج؟ مــا ثقافاتهــم وخلفياتهــم؟
ومــا النــوع االجتماعــي واالقتصــادي والتركيــب العمــري لألطفــال؟ وهــل األطفــال ذوو
اإلعاقــة مشــمولون فــي البرنامــج؟ مــن هــن المعلمــات المشــموالت فــي البرنامــج؟
ومــا مســتوى التدريــب الــذي لديهــن؟ وكــم عــدد الســنوات التــي قضينهــا فــي الفصــل؟
• مــوارد البرنامــج :مــا المــوارد الخاصــة المتوفــرة والمتاحــة فــي البرنامــج؟ وكيــف يتــم
االســتفادة منهــا؟ (علــى ســبيل المثــال :شــراكات جامعيــة أو مجتمعيــة ،أو منــح ،أو
معلمــات أو عائــات ذات خبــرة متخصصــة)؟ ومــا المــوارد الموجــودة وغيــر المســتغلة؟
ـدرا كبيـ ًـرا مــن
›الخطــوة الثانيــة :تحليــل المعلومــات .بمجــرد شــعورك بأنــك قــد جمعــت قـ ً
المعلومــات حــول برنامجــك ،اكتشــفي مــا تقترحــه البيانــات .لــذا قــد يكــون مــن المفيــد البــدء
بتحديــد مــا يلــي:
•نقــاط القــوة واالحتياجــات :مــا أقــوى ســمات البرنامــج؟ (علــى ســبيل المثــال :المشــاركة
األســرية العاليــة ،والمعلمــات الالتــي يتجــاوزن التوقعــات) مــا الجوانــب التــي تتطلــب
االنتبــاه والتحســين؟ (علــى ســبيل المثــال :ال يســتطيع األطفــال ذوو اإلعاقــات
الجســدية التنقــل بســهولة فــي المبنــى ،وانخفــاض التســجيل خــال الســنوات العديــدة
إلحاحــا فــي تلبيتهــا؟
الماضيــة) أي مــن هــذه االحتياجــات هــي األكثــر
ً
•الشــركاء :ابحثــي عــن اإلداريــات والمعلمــات والعائــات وأفــراد المجتمــع واألصدقــاء
الذيــن يدعمــون البرنامــج وفلســفته التعليميــة وأهــداف منهجــه .مــا نــوع الدعــم أو
العالقــات أو الفــرص التــي يمكــن أن يقدمونهــا.
ـت
ـاء علــى المعلومــات التــي قمـ ِ
›الخطــوة الثالثــة :تحديــد األهــداف ووضــع خطــة عمــل .بنـ ً
بتجميعهــا وتحليلهــا ،حــددي بعــض األهــداف قصيــرة وطويلــة المــدى.
•لمســاعدتك علــى البقــاء فــي المســار الصحيــح ،حــددي لنفســك ثالثــة أهــداف طويلــة
المــدى فــي كل مــرة.

•ضعي الخطوط العريضة لخطوات محددة لكل من هذه األهداف.

•اجعلي األهداف قصيرة المدى واقعية؛ لتتناسب مع تحقيق نتائج ملموسة.
زمنيا لألهداف طويلة المدى ،واجعليها صالحة للتطبيق.
ً
•ضعي
جدول ًّ

)LeeKeenan & Ponte, 2018(.
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تعريف ثقافة ومناخ البرنامج
هل تعلمين؟
قــد تبــدو ثقافــة ومنــاخ البرنامــج مفهوميــن متماثليــن ،ولكــن رغــم اشــتراك هذيــن

جوهريــا عــن بعضهمــا.
اختالفــا
ً
المفهوميــن فــي بعــض الخصائــص ،إال أنهمــا يختلفــان
ًّ
›تعكــس الثقافــة توقعــات البرنامــج ،والتــي تتجلــي مــن خــال الطريقــة التــي تتــم
بهــا األمــور والممارســات التــي تنشــأ مــن معتقــدات البرنامــج وقيمــه ومعاييــره
والعالقــات بيــن النــاس فــي هــذا البرنامــج .علــى ســبيل المثــال :قــد يقـ ّـدر البرنامــج
التغذيــة الراجعــة ثنائيــة االتجــاه بيــن المديــرة والموظفيــن ،ويبنــي عــدة طــرق
رســمية وغيــر رســمية لتقديــم وتوفيــر هــذه التغذيــة العكســية.

غالبــا مــا يوصــف المنــاخ بأنــه "إحســاس" البرنامــج ،أو بمعنــى آخــر
›فــي المقابــلً ،
الموظفــات والبيئــة فيــه .فبعــض البرامــج تشــع طاقــة إيجابيــة وتبــث المشــاعر
الترحيبيــة ،وهــذه الطاقــة اإليجابيــة والمشــاعر الترحيبيــة يشــعر بهــا حتــى الــزوار
الذيــن يتفقــدون البرنامــج ألول مــرة .وقــد يكــون المنــاخ أكثــر شــبهاً باألعمــال
التجاريــة – كاألعمــال المؤسســية والتنافســية .فالمنــاخ يعكــس الموقــف الجماعي
للموظفيــن تجــاه معتقــدات البرنامــج وقيمــه ومعاييــره.

أداة إدارية
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إنشاء الثقافة المناسبة لبرنامجك  -ثالثة مفاتيح للنجاح:
مفتاح رقم  :1العالقات
بصفتــك قائــدة ،مــن الضــروري أن تقومــي بتوطيــد أواصــر العالقــات مــع العائــات واألطفــال
والمعلمــات األخريــات .إن العالقــات اإليجابيــة ال تحــدث فجــأة ،بــل يجــب أن يتــم بناؤهــا
بمــرور الوقــت مــن خــال تفاعــات أصيلــة ومتبادلــة ومحترمــة مــع كل األطــراف .لــذا خصصــي
وقتً ــا لمجتمــع مدرســتك كامـ ًـا ،فكلمــا كان تخصيــص هــذا الوقــت بشــكل منظــم ودائــم،

ســيكون مــن الســهل جعلــه ركيــزة أساســية فــي جدولــك ،وهــو األمــر الــذي يمكــن اآلخريــن
مــن االعتمــاد علــى تخصيــص هــذا الوقــت واالســتفادة منــه.

()LeeKeenan and Ponte 2018, 19
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نصائح للمحافظة على العالقات اإليجابية مع العائالت واألطفال:
›مع العائالت:
•التواجد عند مدخل المدرسة للترحيب بالعائالت.

مفتوحــا قــدر اإلمــكان .وعنــد ضــرورة عقــد
•المحافظــة علــى إبقــاء بــاب مكتبــك
ً
ـدول ثابتً ــا لألوقــات التــي يمكــن للعائــات مقابلتــك
االجتماعــات الرســمية ،قدمــي جـ ً
فيهــا.

معا في مكان واحد.
•تنسيق الفعاليات اإلبداعية التي تجمع مجتمع البرنامج ً

شــهريا فــي مجتمــع البرنامــج الخــاص بــك
•القيــام بمناقشــات خاصــة للموظفــات
ً
لمناقشــة الموضوعــات الحاليــة ذات األهميــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
›مع األطفال:
•االحتفاظ بجدول أسبوعي ثابت لموعد زيارة غرف الصف؛ للتفاعل مع األطفال.

•كونــي زائـ ًـرة ً
قارئــة أو انضمــي إلــى غرفــة صــف لتنــاول طعــام الغــداء أو تنــاول وجبــة
خفيفــة مــع األطفــال.
•تنظيم األنشطة الخاصة خالل االحتفاالت المدرسية المهمة.
•انضمي إلى رحلة ميدانية؛ لمشاركة األطفال.
›مع الموظفات:
تماما كما تفعلين مع العائالت.
متاحا للموظفات،
•اجعلي التواصل
ً
ً

•عقــد اجتماعــات للموظفــات؛ لتشــجيع روح المشــاركة وبنــاء أواصــر الصداقــة الحميمــة
بينهــن.

•تبادل صنع القرار مع الموظفين.

•بناء جسور االحترام والثقة المتبادلين مع الموظفات.
•إنشاء مساحة مخصصة الجتماع الموظفات.

استخدام هذا الجدول إلنشاء قائمة خاصة بك تتضمن أهم الطرق لتأسيس العالقات
األسر

األطفال

الموظفات

()Adapted from: LeeKeenan & Ponte, 2018, 23
مفتاح رقم  :2التواصل الفعال والمتكرر
إن التواصــل مــع اآلخريــن عنصــر أساســي فــي التجــارب االجتماعيــة والتعليميــة ،لكــي يكــون

هادفــا وفعـ ًـال ،يجــب أن تكــون التفاعــات بيــن جميــع األفــراد الذيــن لديهــم مصلحــة
ً
التواصــل
فــي البرنامــج واضحــة وفــي الوقــت المناســب ومتبادلــة بيــن جميــع األفــراد،
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حيــث إن الشــخصية اإلداريــة هــي محــور شــبكة االتصــاالت بيــن األفــراد فــي البرنامــج .ومــن
هــذا المنطلــق يجــب عليــك تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجيات التواصــل بشــكل شــخصي ومتكــرر
ومتســق

)(LeeKeenan & Ponte, 2018, 20

هل تعلمين؟
ـتمعا جيـ ًـدا لآلخريــن يماثــل اإلســفنج
علــى عكــس اعتقــاد الكثيــر منــا بــأن كــون الشــخص مسـ ً
الــذي يمتــص بدقــة مــا يقولــه الشــخص اآلخــر ،تخبرنــا نتائــج األبحــاث الحاليــة أن المســتمعين
ّ
وينشــطون
ـدال مــن تقبلهــم ألفــكارك وطاقتــك ،يضخمــون
الجيديــن مثــل (الترامبوليــن)؛ فبـ ً
ويوضحــون أفــكارك .ممــا يعنــي أن األشــخاص المســتمعين الجيديــن ُيشــعرونك بتحسـ ٍـن
ّ
ليــس فقــط نتيجــة لتقبلهــم ألفــكارك ،وإنمــا مــن خــال تقديمهــم للدعــم النشــط -غيــر
باهتمــام لآلخريــن فــي أنــه يتيــح لهــم
المباشــر .ولــذا تكمــن أهميــة الشــخص المســتمع
ٍ
تمامــا مثــل شــخص يقفــز علــى (الترامبوليــن) .بالطبــع ،هنــاك
اكتســاب الطاقــة والعلــو،
ً
مســتويات مختلفــة مــن االســتماع لآلخريــن ،فليــس كل محادثــة تتطلــب أعلــى درجــات
االســتماع ،ولكــن هنــاك العديــد مــن المحادثــات التــي تســتوجب زيــادة التركيــز وتتطلــب
مهــارة االســتماع .فكــري فــي مســتوى ودرجــة االســتماع الــذي ترغبيــن فــي تحقيقــه:
ستة مستويات من االستماع الجيد:
›المســتوى األول :تخلــق الشــخصية المســتمعة بيئــة آمنــة يمكــن فيهــا مناقشــة
القضايــا الصعبــة أو المعقــدة أو العاطفيــة.
›المســتوى الثانــي :تقــوم الشــخصية المســتمعة بتجنــب األمــور التــي تشــتت الذهــن،
مثــل :اســتخدام الهواتــف وأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة ،مــع التركيــز علــى الشــخص
اآلخــر والتواصــل البصــري المناســب معــه( .هــذا الســلوك ال يؤثــر فقــط علــى الطريقــة
التــي ُينظــر إليــك فيهــا بوصفــك مســتمعة؛ بــل إنــه يؤثــر علــى الفــور فــي مواقــف
المســتمعة ومشــاعرها الداخليــة ،ممــا يــؤدي تمثيــل الجــزء إلــى تغييــر شــعورك
بالداخــل .وهــذا بــدوره يجعلــك مســتمعة بشــكل أفضــل).
›المســتوى الثالــث :تســعى الشــخصية المســتمعة لفهــم جوهــر مــا يقولــه الشــخص
اآلخــر .وتلتقــط هــذه الشــخصيات المســتمعة األفــكار وتطــرح األســئلة وتعيــد صياغــة
القضايــا للتأكــد مــن صحــة فهمهــم.
›المســتوى الرابــع :تالحــظ الشــخصية المســتمعة اإلشــارات غيــر اللفظيــة ،مثــل:
تعابيــر الوجــه ،والتعــرق ،ومعــدالت التنفــس ،واإليمــاءات ،والمواقــف ،والعديــد
مــن إشــارات لغــة الجســد الدقيقــة األخــرى .وتشــير التقديــرات إلــى أن  ٪80ممــا
غريبــا للبعــض ،لكــن
نتواصــل بــه يأتــي مــن هــذه اإلشــارات .وهــو األمــر الــذي قــد يبــدو ً
الشــخصية المســتمعة تســتمع بعينيهــا وكذلــك بأذنيهــا.
›المســتوى الخامــس :تتفهــم الشــخصية المســتمعة بشــكل متزايــد عواطــف ومشــاعر
الشــخص اآلخــر حــول الموضــوع المطــروح ،وتحددهــا وتعتــرف بهــا .وتتعاطــف
الشــخصية المســتمعة مــع هــذه المشــاعر وتثبــت صحتهــا بطريقــة داعمــة دون
انتقــاد.
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›المســتوى الســادس :تســأل الشــخصية المســتمعة أســئلة توضــح االفتراضــات التــي
يحملهــا الشــخص اآلخــر ،وتســاعد الشــخص اآلخــر علــى رؤيــة القضيــة مــن منظــور
جديــد .يمكــن أن يشــمل ذلــك قيــام الشــخصية المســتمعة بحقــن بعــض األفــكار
حــول الموضــوع التــي يمكــن أن تكــون مفيــدة للشــخص اآلخــر .ومــع ذلــك ،فــإن
المســتمعين الجيديــن ال يســتغلون المحادثــة أبـ ًـدا حتــى يصبحــوا هــم أو قضاياهــم
موضــوع المناقشــة.
كل مســتوى مــن مســتويات التواصــل مبنــي علــى المســتويات األخــرى؛ وبالتالــي ،إذا تــم
ـدل مــن االســتماع ،فقــد يعنــي ذلــك أنــك
انتقــادك (علــى ســبيل المثــال) لتقديــم حلــول بـ ً
بحاجــة إلــى تطبيــق بعــض مســتويات التواصــل األخــرى (مثــل :التخلــص مــن المشــتتات
وتأكيــد التعاطــف مــع اآلخريــن) قبــل أن يتــم تقديــر اقتراحاتــك المقدمــة.
()Zenger and Folkman 2016

مفتاح رقم  :3بيئة مرحبة
مهما من ثقافة البرنامج ،وهي مكونة من عدة طبقات كما يلي:
جزءا
ًّ
تُ عد بيئة البرنامج ً

يجــب أن تكــون البيئــة الماديــة والمتمثلــة فــي غــرف الصــف والممــرات والمكاتــب والمســاحات

الخارجيــة والمناطــق العامــة  -مريحــة لألشــخاص الذيــن يقضــون الوقــت هنــاك.

›التأكــد مــن وجــود أثــاث مناســب لألطفــال فــي جميــع المناطــق التــي يتواجــد فيهــا األطفــال
وتوفيــر مســاحة جلــوس ومســاحة عمــل للموظفــات والعائــات.
›تصميــم البيئــة الماديــة بشــكل ممنهــج ومقصــود بهــدف تحقيــق تنــوع المجتمــع الــذي
يخدمــه برنامجــك.

›تضميــن مــواد مثــل الصــور الفوتوغرافيــة والكتــب والفنــون التــي تصــور مجموعــة متنوعــة
مــن الثقافــات واللغــات والقــدرات والتنــوع األســري والجغرافــي.
يجــب أن يشــعر كل طفــل وعائلتــه أنهــم ينتمــون إلــى البرنامــج .عندمــا يشــعر األطفــال أو أفــراد
األســرة أن بيئــة البرنامــج تعكــس شــخصياتهم مــن خــال بيئــة البرنامــج ومناهجــه الدراســية ،فإنهــم
يشــعرون باالنتمــاء إلــى هــذا البرنامــج.

كذلــك يجــب مراعــاة اإلحســاس العاطفــي فــي بيئــة البرنامــج والجــو المحيــط بهــا مــن خــال تأمــل

اآلتــي:

›كيف تتصرف الموظفات في ضوء البيئة المادية المرحبة؟

ســلوك صعــبٍ
ٍ
›هــل تشــعر األســرة بقبــول الموظفــات لطفلهــا الــذي تظهــر عليــه أعــراض
واهتمامهــن بشــخصيته؟
›كيف تتعامل المواظفات مع بعض؟

فكّ ــري فيمــا تقوميــن بفعلــه؟ ومــا األمــور التــي تســاهم فــي خلــق جـ ّـو إيجابـ ًّـي؟ وكيــف تطوريــن

هــذا الجانــب مــن برنامجــك؟

()LeeKeenan & Ponte, 2018, 22
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أداة إدارية

أداة إدارية

أدوات واســتراتيجيات العمــل الجماعــي :إنشــاء ثقافــة االحتــراف والتعــاون وأخالقيــات
العمــل اإليجابيــة

فيديو

ـددا
هــذه المناقشــة المفيــدة لــدور الشــخصية اإلداريــة فــي إنشــاء بيئــة تعاونيــة ومنتجــة تتضمــن عـ ً

QR

مــن االعتبــارات الرئيســة التــي قــد تكــون مفيــدة عندمــا تفكريــن فــي ثقافــات برنامجــك ،وكيــف

معــا بفعاليــة.
يمكنــك دعــم المجموعــات أو الفــرق للعمــل ً

االعتبارات الرئيسة للعمل الجماعي الفعال:

وتوجه استراتيجي.
›إنشاء لغة مشتركة
ّ

معا.
›فحص الثقافة التنظيمية الحالية ورصد كيفية عمل المجموعات ً

›التركيز على ممارسات القيادة التي تريدين توضيحها وصقلها في شخصيات اآلخرين.

›التفكيــر فــي العوامــل الخارجيــة التــي قــد تؤثــر علــى تعــاون الموظفــات أو تحقيــق الصالــح
العــام.

عمل ملموسة.
›القيام بإجراء المحادثات الصعبة لتحديد وتنفيذ خطوات
ٍ

فيما يلي بعض األسئلة التي يجب أن تطرحينها على نفسك بعد قراءة هذا التقرير:
قمــت  /قمنــا بتطويــر بيــان المهمــات المطلوبــة حســب التوجــه االســتراتيجي العــام
›هــل
ُ
للبرنامــج؟
ـتغرقت وقتً ــا لتحقيــق الوعــي الذاتــي التأملــي لمــا يحــدث؟ وكيــف أقــوم بتصميــم
›هــل اسـ
ُ
نمــاذج وتوجيهــات لتحقيــق التعــاون والمهنيــة المطلوبــة؟
›هل أمارس السلوكيات نفسها التي أتوقعها من المعلمات؟

ـت بتعميــق فهمــي لنقــاط قوتــي وســماتي الشــخصية وســمات طاقــم العمــل لــدي
›هــل قمـ ُ
مــن خــال االنخــراط فــي عمليــة التقويــم؟

›هــل أنــا أشــارك فــي محادثــات عميقــة (وربمــا صعبــة) مــع فريــق العمــل التابــع لــي لفهــم
وتخطــي مرحلــة اإلجابــة عــن األســئلة التوضيحيــة البســيطة فقــط؟
ّ
احتياجاتهــم وأولوياتهــم –
(Snyder, 2020).

خلق مناخ وثقافة من منظور عادل :تعليم مناهض للتحيز
غالبــا مــا تكــون المؤسســات التعليميــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة  -بمــا فــي ذلــك المراكــز ودور
ً

الضيافــة والمــدارس -هــي المجتمعــات األولــى لألطفــال خــارج المنــزل .لــذا توفر هذه المؤسســات
أن البيئــات  -التــي يتعلــم فيهــا األطفــالَ -يلزمها أن
ســياقات مهمــة لتعلــم األطفــال .وجديــر بالذكــر َّ

تُ شــعرهم بتقديــر اآلخريــن لهــم ،وأن تبيــن لألطفــال كيفيــة التعامــل مــع اآلخريــن بإنصــاف واحتــرام،
ـدال مــن تجاهلهــا أو الخــوف منهــا.
وتعلــم كيفيــة تقبــل االختالفــات البشــرية بـ ً

()Friedman & Mwenelupembe 2020, 2
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السؤال :ما التعليم المناهض للتحيز؟
الجــواب" :التعليــم المناهــض للتحيــز هــو نهــج يوفــر إرشــادات عمليــة للمعلمــات حــول مواجهــة

وإزالــة حواجــز التحيــز والمعلومــات المضللــة والحكــم المســبق .إن البرنامــج القائــم علــى تعليــم
مناهــض للتحيــز يحقــق أهــداف التنــوع واإلنصــاف فــي قلــب جميــع أنشــطة المراكــز التعليميــة
ـدءا مــن إنشــاء المركــز وبيئــة غرفــة الصــف إلــى تطويــر
وفــي جميــع أوجــه الحيــاة اليوميــة فيهــا ،بـ ً

وانتهــاء بالتفاعــل مــع األطفــال واألســر .وهــذه الفلســفة ال تتعلــق فقــط
المناهــج الدراســية
ً

بإضافــة مــواد جديــدة إلــى بيئــة التعلــم الحاليــة؛ بــل تتضمــن تغييــرات منهجيــة فــي مهمــة البرنامــج

والسياســات واإلجــراءات والتطويــر المهنــي المطلــوب لضمــان المســاواة والفــرص والتأكــد مــن
ســماع صــوت الجميــع .ممــا يــدل علــى أن التعليــم المناهــض للتحيــز يوفــر إطـ ًـارا لتقييــم وإنشــاء

مجتمـ ٍـع يدعــم ويســعى إلــى تضميــن جميــع أبعــاد االختــاف البشــري".

أداة إدارية

(LeeKeenan and Ponte 2018, 23).

أداة إدارية

خمسة أهداف لدعم التعليم ضد التحيز
نصائح وموارد:
إطــارا لممارســة تعليــم مناهــض للتحيــز مــع
توفــر األهــداف األربعــة للتعليــم المناهــض للتحيــز
ً

واســتنادا إلــى مــا نعرفــه عــن كيفيــة بنــاء األطفــال لهويتهــم وتبنّ ــي مواقفهــم
األطفــال.
ً

وســلوكياتهم ،تســاعدك هــذه األهــداف علــى توفيــر مجتمــع تعليمــي آمــن وداعــم لــكل طفــل
(DermanSparks & Edwards, 2019, 7).

بصفتكــن قائــدات للبرنامــج ،يمكنكـ ّـن محــاكاة وتمثيــل هــذه األهــداف وكذلك مســاعدة المعلمات
علــى فهمهــا وكيفيــة تنفيذهــا مــن خــال المنهج الدراســي.
الهدف األول :الهوية
›أن تقــوم المعلمــات بتربيــة كل طفــل بنــاء علــى هويتــه الشــخصية واالجتماعيــة والمعرفيــة
المفعمــة بالثقــة.
›أن ُيظهــر األطفــال وعيهــم الذاتــي وثقتهــم وفخرهــم األســري وهويتهــم االجتماعيــة
اإليجابيــة.
الهدف الثاني :التنوع
›أن تعمــل المعلمــات مــع األشــخاص مــن خلفيــات متنوعــة علــى تعزيــز التفاعــل المريــح
والتعاطــف .
›أن يعبــر األطفــال عــن الراحــة والفــرح مــع التنــوع البشــري ،ويســتخدمون لغــة دقيقــة
لالختالفــات البشــرية ،ممــا يــؤدي إلــى إنشــائهم روابــط عميقــة مــع أبعــاد التنــوع البشــري.
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الهدف الثالث :العدل
›أن تعمــل المعلمــات علــى تعزيــز قــدرة كل طفــل علــى تحديــد التحيــز بشــكل حاســم ،وســوف
تعــزز المعلمــات تعاطــف كل طفــل مــع أســباب التحيــز المــؤذي.
›أن يتعــرف األطفــال بشــكل متزايــد علــى عــدم التحيــز وعــدم اإلنصــاف ،ويصبــح لديهــم لغــة
لوصــف عــدم اإلنصــاف والتحيــز ،ويفهمــون أن التحيــز ضــد اآلخريــن مؤلــم.
الهدف الرابع :النشاط
›أن تعمــل المعلمــات علــى تنميــة قــدرة وثقــة كل طفــل للدفــاع عــن نفســه واآلخريــن فــي
مواجهــة التحيــز.
إحساســا بالقــدرة وامتــاك مهــارات التصــرف ،مــع اآلخريــن أو بمفردهــم،
›أن ُيظهــر األطفــال
ً
ضــد التحيــز واألفعــال التنمريــة.
(DermanSparks & Edwards, 2019).

أداة إدارية

أداة إدارية

التخطيط ألنشطة مكافحة التحيز لمنهج برنامجك:
بصفتــك قائــدة تعليميــة ،يمكنــك دعــم المعلمــات فــي التخطيــط لألنشــطة القائمــة علــى
ِ

االســتقصاء التــي تحــدث فــي كل منطقــة مــن غرفــة الصــف والتــي يبدؤهــا الطفــل وتبــدأ بهــا
المعلمــة .وفيمــا يلــي قائمــة باألســئلة التــي يمكــن تأملهــا لمشــاركتها مــع المعلمــات .تذكّ ــري:

أن نهــج التعلــم المناهــض للتحيــز ليــس وصفــة ،لكنــه يتطلــب تضميــن أفــكار لمناهضــة التحيــز فــي
تخطيــط المعلمــات مــن خــال مراعــاة األطفــال واألســر التــي يخدمونهــا.

أيتها المعلمات اسألن أنفسكن:
›مــا هــي أفضــل األماكــن والمواضــع المالئمــة ألهــداف مناهضــة التحيــز فــي خطــط المناهــج
الدراســية اليومــي واألســبوعي؟

فيديو

›من األشخاص الذين قد تم إهمالهم وعدم العناية بهم؟

QR

›كيــف يمكننــي اســتخدام موضــوع االســتقصاء ليشــمل كل طفــل مــن خــال ربــط تنــوع
شــخصياتهم وربطهــا باحتياجاتهــم الفرديــة؟
›كيف يمكنني التأكد من مالحظة الجميع ومشاركتهم؟

›مــا األفــكار أو المفاهيــم الخاطئــة التــي قــد تكــون لــدى األطفــال حــول هــذا الموضــوع؟
وكيــف يمكننــي تقديــم المعلومــات الصحيحــة؟
›كيــف يمكننــي اســتخدام هــذا الموضــوع لدعــم شــعور األطفــال بالعدالــة وقدرتهــم علــى
تغييــر المواقــف التــي قــد تكــون غيــر عادلــة؟
›ما المواد الواجب جمعها لدمج منظور التعلم المناهض للتحيز في هذا الموضوع؟

()DermanSparks & Edwards, 2019
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القسم الثالث

بناء برنامج عالي الجودة
أظهــرت األبحــاث فــي مجــاالت مختلفــة أن القيــادة هــي أحــد أهــم محــركات األداء

التنظيمــي وتحســين الجــودة واالبتــكار .ومــن هــذا المنطلــق فــإن القيــادة الفاعلــة مهمــة

وضروريــة فــي إعــدادات  .ECECفــي حيــن أن األدلــة حــول قيــادة  ECECال تــزال محــدودة ،هنــاك

اهتمــام متزايــد باكتســاب فهــم أفضــل لمــا تبــدو عليــه قيــادة  ECECفــي مختلــف البيئــات
والسياقات ،وكيف يمكن لقيادة  ECECأن تؤثر بشكل إيجابي على الجودة"

)(Douglass, 2019, 6

ضمان الجودة التنظيمية

هل تعلمين؟
" تُ ظهــر مجموعــة متزايــدة مــن األبحــاث أن تعزيــز المنــاخ التنظيمــي والظــروف المحيطــة

بممارســات غــرف الصــف والمشــاركة األســرية يوفــر طريقــة فعالــة لزيــادة الجــودة"

أداة إدارية

(Pacciano et al., 2019).
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أساسيات إطار منهج الطفولة المبكرة

مــن خــال نتائــج البحــث الــذي تــم إجــراؤه حــول أهميــة الظــروف التنظيميــة المحــددة ألداء برامــج

التعليــم المبكــر ،طــور باحثــون مــن منظمــة البدايــة المبكــرة وجامعــة شــيكاغو أساســيات إطــار
عمــل الطفولــة المبكــرة .وفيمــا يلــي األساســيات الســتة ووصــف لكيفيــة مســاهمتها فــي تحقيــق

نتائــج إيجابيــة:
.
.

1قائــدات ومعلمــات فاعــات :البرامــج لديهــا قيــادة مدرســية أو برنامجيــة تركــز بشــكل
اســتراتيجي علــى تنميــة األطفــال وإنجازهــم المبكــر .تعمــل المعلمــات و القائــدات علــى تعزيــز
الثقــة والتفاهــم الجماعــي والمســؤولية عــن التميــز والتحســين بيــن الموظفيــن واألســر.

2المعلمــات المتعاونــات :تقــوم المعلمــات فــي البرامــج بالتعــاون ،وااللتــزام تجــاه المدرســة،
معــا باســتمرار
وبنــاء عالقــات قويــة وموثوقــة مــع زميالتهــن مــن المعلمــات ،ويعملــن ً
لتحســين التدريــس والتعلــم.
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.

وعاطفيــا وجذابــة.
جســميا
3البيئــات الداعمــة :البرامــج ذات البيئــات الداعمــة تكــون آمنــة
ًّ
ًّ
وتحمــل المعلمــات فــي هــذه البيئــة الداعمــة توقعــات عاليــة بشــأن التعلــم االجتماعــي
والعاطفــي واألكاديمــي لألطفــال ،إلــى جانــب تقديــم الرعايــة والدعــم العاطفــي اإليجابــي
لألطفــال والعائــات.

.

منهجــا
4التعليمــات الطموحــة :فــي البرامــج ذات التعليمــات الطموحــة ،تقــدم المعلمــات
ً
وإرشــادات جذابــة وفعالــة وصارمــة ومناســبة مــن الناحيــة التنمويــة.

.

6دور األســر فــي صنــع القــرار :يشــعر اآلبــاء واألوصيــاء علــى األطفــال بأنهــم مشــمولون
بوصفهــم شــركاء فــي تعلــم أطفالهــم ونموهــم ،بمــا فــي ذلــك التأثيــر علــى البرمجــة.

.

5األســر المشــاركة :فــي المواقــع مــع العائــات المعنيــة ،تطــور المعلمــات عالقــات قائمــة
علــى االحتــرام المتبــادل والتعــاون مــع العائــات ويدعمــن المشــاركة األســرية النشــطة فــي
تعلــم األطفــال.

(Pacciano et al., 2019).

التركيز على السياسات واإلجراءات
هل تعلمين؟
برامــج التعليــم المبكــر عاليــة الجــودة لديهــا سياســات وإجــراءات راســخة تتــم مراجعتهــا
ـزءا مــن نظــام إدارتهــا الشــمولي ،لــذا يعــد وضــع سياســات
وتحديثهــا بانتظــام بوصفهــا جـ ً

وإجــراءات عاليــة الجــودة والشــاملة أمـ ًـرا أساسـ ًّـيا لتنفيــذ عمليــات البرنامــج الفعالــة.
أيضا للتشغيل اليومي للبرنامج.
›السياسات واإلجراءات ضرورية ً

›توفــر السياســات واإلجــراءات معلومــات للموظفــات حــول كيفيــة تلبيــة توقعــات
البرنامــج واألنظمــة األخــرى (مثــل :اتبــاع إرشــادات الــوزارة).

›يســاعد دليــل السياســات واإلجــراءات الــذي يمكــن مشــاركته مــع الموظفــات
واألســر علــى ضمــان الفهــم المشــترك والتوافــق.
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›يمكــن لمســؤولي البرنامــج اتبــاع نهــج اســتباقي لتحديــد الحاجــة إلــى تبني سياســات
جديــدة ،أو تحديــث سياســة قائمــة كطريقــة للحفــاظ علــى الجــودة وتقليــل الحاجــة
إلــى اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة.
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تحديث السياسات واإلجراءات الخاصة بالروضة

ال ينتهــي عمــل الشــخصية اإلداريــة بمجــرد وضــع السياســات واإلجــراءات .للتأكــد مــن أن هــذه
اإلجــراءات تظــل حديثــة وتعكــس بدقــة العمليــات والخدمــات التــي يقدمهــا البرنامــج ،مــن المهــم
مراجعــة الكتيبــات الخاصــة بالسياســات واإلجــراءات كل عــام مــع الموظفــات والعائــات .وســيؤدي

إشــراك الموظفــات واألســر فــي هــذه العمليــة إلــى:
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›منــح الموظفــات واألســر الفرصــة القتــراح مواضيــع لــم تتــم معالجتهــا أو تــم تناولهــا بطــرق
تبــدو متناقضــة مــع أهــداف البرنامــج العامــة ورســالته.

›مســاعدة المســؤوالت اإلداريــات علــى فهــم كيفيــة تفســير الموظفــات والعائــات
للمعلومــات المقدمــة لهــم ومــا إذا كان هنــاك حاجــة لتوضيــح هــذه المعلومــات بشــكل
جلــي.
›تقديــم وجهــات نظــر إضافيــة حــول مــا إذا كانــت السياســات واإلجــراءات داعمــة وشــاملة قــدر
اإلمكان.
ضعــي فــي اعتبــارك أنــه علــى الرغــم مــن وجــود عناصــر مشــتركة فــي جميــع سياســات وإجــراءات
برامــج الطفولــة المبكــرة ،فــإن هــذه اإلرشــادات المتولــدة مــن إشــراك األســر والموظفيــن
أيضــا التنــوع الفريــد الناشــئ عــن كل مــن األطفــال واألســر والموظفيــن والمجتمــع فــي
ســتعكس ً

أداة إدارية

كل برنامــج (.)LeeKeenan & Ponte, 2018

أداة إدارية

ثالث طرق لتحديث السياسات واإلجراءات المناسبة كما يلي
أول :اجعلــي تطويــر أو تحديــث السياســات أو اإلجــراءات ممارســة معياريــة كلمــا حــدث تغييــر
› ً
كبيــر فــي تشــغيل البرنامــج.
ثانيــا :اســتخدمي طريقــة للتحديــث تتضمــن :تحديــد األدوار المعينــة للقيــام بهــذا التحديــث،
› ً
ـنويا ،وقومــي بتطويــر معاييــر
ـ
س
ـا
ـ
تقويم
ـئي
ـ
أنش
ـة.
ـ
المنتظم
ـات
ـ
للتحديث
ـي
ـ
زمن
ـدول
ـ
ج
ـع
ـ
ووض
ًّ
ً
ٍ
ٍّ
مرجعيــة تُ ســتخدم فــي وقــت مراجعــة وتحديــث كل قســم مــن الدليــل .ال تحاولــي تحديــث
كامــا مــرة واحــدة ،وركّ ــزي علــى كل قســم علــى حــدة ،وقومــي بإجــراء تحديثــات
ً
الدليــل
السياســة واإلجــراءات بشــكل منتظــم ومتكــرر.

›أخيـ ًـرا ،عنــد التفكيــر فــي المحتــوى ،تذكّ ــري أن الوضــوح واالتســاق والتوافــق فــي المحتــوى
هــي أمــور أساســية.

أداة إدارية

”(“Develop and Update Policies and Procedures for Compliance and Clarity
)2021

أداة إدارية

تقييم سياساتك وإجراءاتك

اسألي نفسك:
›هل السياسات واإلجراءات المكتوبة سهلة الفهم على الموظفات والعائالت؟

›هــل توفــر السياســات واإلجــراءات المكتوبــة للموظفــات إرشــادات واضحــة حــول كيفيــة
تنفيذهمــا؟
›هــل تتلقــى الموظفــات نســخة مكتوبــة مــن هــذه السياســات واإلجــراءات قبــل العمــل مــع
األطفــال واألســر؟
›هــل تتلقــى العائــات نســخة مــن هــذه السياســات واإلجــراءات عنــد قيامهــم بالتســجيل فــي
البرنامــج؟
›ما تاريخ آخر مراجعة لهذه السياسات واإلجراءات؟

()NAEYC, 2016
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اســتخدام المالحظــة والتقييــم لقيــاس جــودة البرنامــج والحفــاظ
عليهــا
هل تعلمين؟
تُ عــد المالحظــة والتقييــم أداتيــن أساســيتين لمجموعــة األدوات المطلوبــة للشــخصية

اإلداريــة بالبرنامــج .ومــن خــال الحــرص علــى المالحظــة واســتخدام أنــواع مختلفــة
مــن التقييمــات ،تقــوم الشــخصيات اإلداريــة بجمــع البيانــات التــي توفــر دليـ ًـا لمعرفــة
ونجاحــا أو اإلجــراءات التــي لــم تحقــق األثــر المنشــود
إيجابيــا
اإلجــراءات التــي حققــت أثـ ًـرا
ً
ًّ

فــي البرنامــج وفــي غرفــة الصــف .وعــن طريــق هــذه المعلومــات ،يمكــن لــكل مــن
الشــخصيات اإلداريــة والمعلمــات اتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن خطــط التحســين وتحديد

األهــداف المأمولــة.

كيفية تقييم البرنامج وكيفية إجرائه؟
عند إجراء تقييم للبرنامج ،من المهم جمع المعلومات  /البيانات النوعية والكمية.
›البيانــات الكميــة :تتضمــن األمــور التــي يمكــن قياســها باألرقــام (علــى ســبيل المثــال :عــدد
المــرات التــي ُيمنــح فيهــا األطفــال فرصــة اللعــب فــي الهــواء الطلــق ،ومــدى تكــرار تواصــل
المعلمــات مــع العائــات حــول تعلــم األطفــال).

›البيانــات النوعيــة :تتضمــن األمــور التــي تعتنــي بالســمات أو الخصائــص (علــى ســبيل المثــال:
مســتوى مشــاركة األطفــال فــي األنشــطة ،والتفاعــات بيــن المعلمــة والطفــل ،والعالقــات
بيــن المعلمــات واألســر).
أداة إدارية

أداة إدارية

قياس الجودة :من أين أبدأ لكي أقوم بقياس مستوى الجودة وما خياراتي المتاحة؟

إن رصــد الهــدف مــن تحديــد جوانــب الجــودة المهمــة للقيــاس هــو نقطــة البدايــة .علــى ســبيل

فيديو

المثــال:
QR

›إذا كان الغــرض هــو التأكيــد علــى أن الدعــم موجــود لمســاعدة األطفــال مــن أجــل االســتعداد
وخصوصــا األطفــال المعرضيــن لخطــر قلــة التكيــف مــع اآلخريــن أو ضعــف
للمدرســة،
ً
التحصيــل الدراســي المبكــر ،فمــن المهــم قيــاس جوانــب البيئــة المحيطــة والممارســات التــي
تســاهم فــي اســتعداد األطفــال للمدرســة.
›إذا كان الغــرض هــو التأكيــد علــى أن المنهــج يتــم تنفيــذه بالطريقــة المقصــودة ،فمــن المهــم
التركيــز علــى مــا إذا كانــت الســمات المحــددة للمنهــج يتــم تنفيذهــا بدقــة وتفانــي.
›إذا كان الغــرض هــو تزويــد الوالديــن بصــورة واســعة وعامــة عــن الجــودة فــي مختلــف بيئــات
الرعايــة والتعليــم المبكــرة ،فهنــاك حاجــة إلــى مقيــاس واســع أو عالمــي يلخــص الجوانــب
المتعــددة للجــودة.
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›إذا كان الغــرض هــو تحديــد مــدى جــودة الرعايــة المبكــرة وبيئــة التعليــم فــي تعزيــز إتقــان لغــة
ثانيــة ،فــإن المطلــوب هــو قيــاس جــودة الدعــم لتنميــة اللغــة التــي تشــمل تنميــة األطفــال
الذيــن يتعلمــون لغــة ثانيــة.
يمكن قياس الجودة في الرعاية المبكرة والتعليم بطرق مختلفة كما يلي:
›مــن خــال المقاييــس الهيكليــة (قيــاس حجــم المجموعــة ،والنســبة ،وتعليــم مقدمــي
الرعايــة).

›مــن خــال إجــراءات العمليــة التــي يتــم اتباعهــا فــي البرنامــج (التدابيــر التــي تركــز علــى الدعــم
البيئــي والتفاعــات ،مثــل :مــدى ونوعيــة التفاعــل بيــن مقــدم الرعايــة والطفــل).
كل مــن الســمات الماديــة والروتينيــة فــي
›مــن خــال مقاييــس عالميــة (مقاييــس تقييــم ٍ
إعــداد الرعايــة وكذلــك التفاعــات).

(“What We Know and Don’t Know About Measuring Quality in Early Childhood
)and School‑Age Care and Education Settings” 2019
اثنان من مؤشرات الجودة الرئيسة في برامج التعلم المبكر:
›جــودة العمليــات :تشــير جــودة العمليــة إلــى العناصــر المتعلقــة ببرنامــج النشــاط والتفاعــات
بيــن الموظفيــن واألطفــال.

أداة إدارية

ارتباطــا بنتائــج نمــو الطفــل ونســبة البالغيــن
ً
›الجــودة الهيكليــة :تُ عــد العوامــل الهيكليــة أكثــر
إلــى األطفــال ،وحجــم المجموعــة ،وتدريــب الموظفيــن وخبراتهــم.

أداة إدارية

تحديــد برامــج التعلــم المبكــر عاليــة الجــودة واالعتــراف بهــا :اعتمــاد  NAEYCومعاييــر
البرنامــج

هل تعلمين؟
طـ ّـورت الجمعيــة الوطنيــة لتعليــم األطفــال الصغــار عشــرة معاييــر يمكــن أن تكــون بمثابــة

دليــل للتفكيــر فيمــا يجــب أن يتضمنــه برنامــج الجــودة .وفيمــا يلــي تعريــف لــكل معيــار

وأمثلــة لمــا يبــدو عليــه كل معيــار فــي الممارســة.
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عشرة معايير للجودة
العالقات
ماذا نعني
بالعالقات

ما طبيعة
خصائص هذه
العالقات

يعزز البرنامج العالقات اإليجابية بين جميع األطفال والكبار .حيث إن البرنامج يشجع شعور كل
جزءا منه ،ويعزز البرنامج قدرة كل طفل
طفل بقيمته كفرد وبقيمة انتمائه للمجتمع بوصفه ً
على إدراك مساهمته في هذا المجتمع.
›يشــعر األطفــال والكبــار بالترحيــب عنــد زيارتهــم للبرنامــج .وتســاعد المعلمــات األطفــال الجــدد
علــى التكيــف مــع بيئــة البرنامــج وتكويــن صداقــات مــع األطفــال اآلخريــن.

ووديــة مــع األطفــال ويشــجعن عمــل األطفــال
›تشــارك المعلمــات فــي محادثــات دافئــة
ّ
وإنجازاتهــم ويعترفــن بهــا.
معا.
›يتم تشجيع األطفال على اللعب والعمل ً

›تســاعد المعلمــات األطفــال علــى حــل النزاعــات مــن خــال تحديــد مشــاعرهم ووصــف
المشــكالت وتجربــة الحلــول البديلــة لهــذه المشــكالت.

المنهج
ماذا نعني
بالمنهج
ما طبيعة
سمات هذا
المنهج

منهجا يتوافق مع تحقيق أهدافه تجاه األطفال ويعزز التعلم والتطوير في
يطبق البرنامج
ً
كل من المجاالت اآلتية :االجتماعية ،والعاطفية ،والجسدية ،واللغوية ،والمعرفية.
فرصــا للتعلــم والتطــور مــن خــال االستكشــاف واللعــب ،وتتمتــع المعلمات
›يتــم منــح األطفــال ً
بفــرص العمــل مــع األطفــال بصــورة فرديــة أو فــي صــورة مجموعــات صغيــرة وذلــك لتنميــة
مهــارات محــددة.
›المواد والمعدات تثير اهتمام األطفال وتشجعهم على القيام بالتجربة والتعلم.

›تــم تصميــم األنشــطة لمســاعدة األطفــال علــى التحســن فــي طــرق التفكيــر والقيــام بحــل
المشــكالت والتوافــق مــع اآلخريــن واســتخدام اللغــة وتطويــر مهــارات أخــرى.
›يلعــب األطفــال الرضــع الصغــار والفطــم باأللعــاب والمــواد الفنيــة التــي "تفعــل شـ ً
ـاء
ـيئا مــا" بنـ ً
علــى تصرفــات األطفــال ،مثــل :لعبــة "مفاجــأة العلبــة" ،واألكــواب التــي تتناســب مــع بعضهــا،
وعجينــة اللعــب.

التدريس
ماذا نعني
بالتدريس

ما طبيعة
خصائص
التدريس

ولغويا تعزز تعلُ م كل طفل
وثقافيا
تنمويا
يستخدم البرنامج مناهج تعليمية مناسبة وفعالة
ًّ
ًّ
ًّ
وتطوره في سياق أهداف المنهج.
ُّ

›تشرف المعلمات بعناية على جميع األطفال.

توفــر المعلمــات وقتً ــا كل يــوم لألنشــطة الداخليــة والخارجيــة (إذا ســمح الطقــس) وتهيــئ
› ّ
الوقــت والمــكان؛ بحيــث تتــاح لألطفــال فــرص العمــل أو اللعــب بشــكل فــردي وفــي مجموعــات.

›يتــم عــرض أعمــال األطفــال الحديثــة (علــى ســبيل المثــال :الفــن والكتابــة الناشــئة) فــي غرفــة
الصــف؛ لمســاعدة األطفــال علــى التفكيــر فــي تعلمهــم وتوســيع نطاقــه.

›تقــوم المعلمــات بتعديــل االســتراتيجيات والمــواد؛ لالســتجابة الحتياجــات ومصالــح األطفــال،
وإشــراك كل طفــل وتعزيــز تعلمــه.
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التقييم
ماذا نعني
بالتقييم
ما طبيعة
سمات
التقييم

يتم رصد التقدم في البرنامج من خالل مناهج التقييم المنهجية والرسمية وغير الرسمية
بصورة مستمرة؛ لتوفير معلومات حول تعلم األطفال ونموهم.
›يدعــم البرنامــج تعلــم األطفــال باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن طــرق التقييــم ،مثــل:
المالحظــات وقوائــم الرصــد والتدقيــق ومقاييــس التقييــم.
›طرق التقييم تكون مناسبة لعمر كل طفل ومستوى نموه وتشمل جميع مجاالت النمو.

›تســتخدم المعلمــات طــرق التقييــم والمعلومــات الناتجــة مــن التقييــم لتصميــم أهــداف فرديــة
لألطفــال ومراقبــة تقدمهــم ،وكذلــك لتحســين البرنامــج واســتراتيجيات التدريــس الخاصــة بــه.

›تتلقــى العائــات معلومــات حــول نمــو أطفالهــم وتعلمهــم علــى أســاس منتظــم ،وذلــك مــن
خــال االجتماعــات أو المؤتمــرات.

الصحة
ماذا نعني
بالصحة
ما سمات
الصحة

يعزز البرنامج تغذية األطفال وصحتهم ويحميهم من المرض واإلصابة .يجب أن يكون األطفال
أصحاء وآمنين من أجل التعلم والنمو .يجب أن تكون البرامج صحية وآمنة لدعم النمو الصحي
لألطفال.
تدريبا في اإلسعافات األولية لألطفال.
›تتلقى المعلمات
ً
›يتم وضع األطفال الرضع الصغار على ظهورهم للنوم.

›يحتــوي البرنامــج علــى سياســات تتعلــق بغســل اليديــن بانتظــام والقيــام بالنظافــة والتعقيــم
بشــكل روتينــي لجميــع األســطح فــي المنشــأة.
›هنــاك خطــة واضحــة لالســتجابة للمــرض ،تتضمــن كتابــة تقريــر يوضــح حالــة الطفــل وإذا كان
بحاجــة إلــى العــودة للمنــزل وتبليــغ األســرة بمــا حصــل.

›الوجبات الخفيفة والوجبات المغذية ،وتحضير الطعام وتخزينه بأمان.
طاقم العمل
ماذا نعني
بطاقم العمل
ما طبيعة
سمات طاقم
العمل

يوظف البرنامج ويدعم طاقم تدريس يتمتع بالمؤهالت التعليمية والمعرفة وااللتزام
المهني الالزم لتعزيز تعلم األطفال وتنميتهم ودعم احتياجات العائالت واهتماماتها
المتنوعة.
›تتمتــع المعلمــات بالمؤهــات التعليميــة والمعرفــة المتخصصــة حــول األطفــال الصغــار
وتنميــة الطفولــة المبكــرة.

أحكامــا للتطويــر المســتمر للمعلمــات ،بمــا فــي ذلــك التوجيهــات للمعلمــات
›يوفــر البرنامــج
ً
الجديــدات وتوفيــر فــرص التعليــم المســتمر لهــن.
تدريبا في مناهج البرنامج ويعملن كفريق تدريسي.
›تتلقى المعلمات
ً
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شراكة األسرة
ماذا نعني
باألسر

ما طبيعة
العالقة مع
األسر

ُينشئ البرنامج ويحافظ على عالقات تعاونية مع أسرة كل طفل؛ لتعزيز نمو األطفال في
جميع البيئات .وهذه العالقات مع العائالت حساسة لتكوين األسرة واللغة والثقافة .ولدعم
التعلم والتطور األمثل لألطفال ،تحتاج البرامج إلى إقامة عالقات مع العائالت على أساس
الثقة واالحترام المتبادلين ،وإشراك العائالت في النمو التعليمي ألطفالهم ،وتشجيع األسر
على المشاركة الكاملة في البرنامج.
رحب بها ويتم تشجيعها على المشاركة في جميع جوانب البرنامج.
›العائالت ُم َّ

›تتحــدث المعلمــات والموظفــات مــع األســر حــول بنيــة األســرة وآرائهــم حــول تربيــة األطفــال،
واســتخدام هــذه المعلومــات لتكييــف المناهــج وطــرق التدريــس مــع األســر المعنيــة.

›يســتخدم البرنامــج مجموعــة متنوعــة مــن االســتراتيجيات؛ للتواصــل مــع العائــات ،بمــا فــي
ذلــك اجتماعــات أوليــاء األمــور ،والمحادثــات الفرديــة.

›يتــم توفيــر معلومــات البرنامــج  -بمــا فــي ذلــك السياســات وإجــراءات التشــغيل  -بلغــة يمكــن
للعائــات فهمهــا.

المجتمع
ماذا نعني
بالمجتمع

ما سمات
المجتمع

يقيم البرنامج العالقات مع مجتمعات األطفال ويستخدم مواردها لدعم تحقيق أهداف
البرنامج .يمكن للعالقات مع الوكاالت والمؤسسات في المجتمع أن تساعد البرنامج على
تحقيق أهدافه وربط العائالت بالموارد التي تدعم النمو والتعلم الصحي لألطفال.
›يتصــل البرنامــج بالمتاحــف والمتنزهــات والمكتبــات وحدائــق الحيــوان والمــوارد األخــرى فــي
المجتمــع ويســتخدمها.

›يتــم دعــوة ُممثلــي البرامــج المجتمعيــة (مثــل :الفنانيــن المحلييــن)؛ لمشــاركة اهتماماتهــم
ومواهبهــم مــع األطفــال حســب النظــام.

›تقــوم المعلمــات بتطويــر عالقــات مهنيــة مــع المؤسســات والمراكــز المجتمعيــة التــي تعــزز
قــدرة البرنامــج علــى تلبيــة احتياجــات ومصالــح األطفــال واألســر حســب النظــام.

البيئة المادية
ماذا تعني
بالبيئة
المادية
ما خصائص
البيئة المادية

يحتوي البرنامج على بيئة آمنة وصحية توفر بيئات مادية داخلية وخارجية مناسبة ويتم
جيدا .وتشمل البيئة المرافق والمعدات والمواد الالزمة لتسهيل تعلم وتطوير
صيانتها ً
األطفال والمعلمات.
›تم تصميم المنشأة بحيث يمكن للمعلمات مراقبة جميع األطفال بالصوت والصورة.

›يحتــوي البرنامــج علــى األثــاث الضــروري ،مثــل :أحــواض غســيل اليديــن ،وكراســي وطــاوالت
وأســرة ،أو وســادات نــوم.
بحجــم األطفــال ،ومهــود،
ّ
›تتوفــر مجموعــة متنوعــة مــن المــواد والمعــدات المناســبة ألعمــار األطفــال ومهاراتهــم
وقدراتهــم ،ويتــم الحفــاظ عليهــا نظيفــة وآمنــة وفــي حالــة جيــدة.

›مناطــق اللعــب الخارجيــة بهــا أســوار أو حواجــز طبيعيــة تمنــع الوصــول إلــى الشــوارع والمخاطــر
األخرى.

›يتــم تركيــب وإتاحــة مجموعــات اإلســعافات األوليــة وطفايــات الحريــق وأجهــزة إنــذار الحريــق،
وغيرهــا مــن معــدات الســامة.
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القيادة واإلدارة
ماذا نعني
بالقيادة
واإلدارة
ما سمات
القيادة
واإلدارة

بفعالية السياسات واإلجراءات واألنظمة التي تدعم الموظفين والجهه التي
ٍ
ينفذ البرنامج
يتبعها البرنامج ؛ بحيث يتمتع جميع األطفال واألسر والموظفات بخبرات عالية الجودة.
›أن تكون المعلمة حاصلة على المؤهالت التعليمية الالزمة.
›البرنامج مرخص أو منظم من ِقبل الوكالة المعنية.

›تتــم مشــاركة السياســات واإلجــراءات المكتوبــة للبرنامــج مــع العائــات ،ومناقشــة العديــد
مــن القضايــا مــع العائــات مثــل :فلســفة البرنامــج وأهــداف المناهــج وسياســات التوجيــه
واالنضبــاط وإجــراءات الصحــة والســامة.
›الحفاظ على أحجام المجموعات المناسبة ونسب أعضاء هيئة التدريس لألطفال.

)(NAEYC n.d.

تقييم نتائج الطفل ومستوى تقدمه
هل تعلمين؟
تنــدرج طــرق تقييــم مــا يعرفــه األطفــال ومــا يمكنهــم فعلــه ضمــن سلســلة متصلــة

مــن الطــرق الرســمية إلــى الطــرق غيــر الرســمية .توجــد اختبــارات معياريــة مرجعيــة
بمعنــى "يتــم تفســير أداء الطفــل مــن خــال مقارنتــه بــأداء مجموعــة مــن األقــران ،أو أداء

مجموعــة ســابقة تســتخدم كمعيــار ،ســبق لهــم إجــراء نفــس االختبــار"

()Bodrova & Leong 2018, 18).” (LeeKeenan and Ponte 2018, YC

غالبــا مــا تُ ســتخدم االختبــارات المعياريــة للحصــول علــى معلومــات حــول نمــو
› ً
األطفــال وعمــل تقريــر عنهــا بغــرض تقييــم البرنامــج وتمويلــه.

›يمكــن اســتخدام أدوات الفحــص المعياريــة لتحديــد التحديــات الحســية أو المعرفيــة
ـزءا مــن التقييــم المســتمر للطفــل
أو االجتماعيــة والعاطفيــة المحتملــة باعتبارهــا جـ ً
فــي البرنامــج.
يظهــر التقييــم الموثــوق فــي النهايــة غيــر الرســمية لسلســلة التقييــم المتصلــة .إن عمليــة
التقييــم عمليــة مســتمرة بغــرض جمــع األدلــة حــول تعلــم األطفــال وتطورهــم وأدائهــم
وفهمهــم والتــي تُ ســتخدم لتوجيــه التخطيــط والتعليــم.

›التقييــم الحقيقــي يتضمــن مراقبــة وتوثيــق تعلــم األطفــال فــي ســياق أنشــطتهم
اليوميــة وروتينهــم.

›المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن التقييــم الحقيقــي مهمة لفهم كل مــن اإلداريات
والمعلمــات .بينمــا تقــوم المعلمــات بتنفيــذ هــذه الممارســات بشــكل مباشــر مــع
األطفــال ،تحتــاج اإلداريــات إلــى اتخــاذ قــرارات مقصــودة لدعمهــن فــي اســتخدام
هــذه األســاليب بشــكل مناســب وفعــال.
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أداة إدارية

أداة إدارية

مكونات التقييم الموثوق به
بعض األسئلة التي يتم التركيز
عليها
المراقبة:

›ما المشاريع التي شارك فيها؟

›قائمة التدقيق والرصد.

›ما طريقته في التعلم؟

›قائمة الفصل.

متابعة تطور تعلم الطفل
وخبراته.

›ما المواد التي استخدمها؟

المالحظة:

›مالحظة التعبيرات العامة على
وجه الطفل.

تجميع المعلومات عن الطفل عن
طريق المشاهدة واالستماع.

األدوات

›كيف يتعامل الطفل مع
اآلخرين؟

›هل هو منخرط في النشاط؟

›قائمة االختبارات.
›دفتر اليومية.

›المالحظة الممنهجة.
›السجالت القصصية.

›السجالت العملية (مالحظة كل
السلوكيات التي يتبناها الطفل
لمعرفة طريقة تفكيره).
›السجالت الصوتية والمرئية.
›الصور.

التفاعل:

معرفة ما الذي يعرفه الطفل
ويشعر به ويعتقده ويفهمه.

التحليل:

تجميع وفحص المنتجات التي
تولدت من تعلم الطفل :اطلبي
أيضا.
هذه المنتجات من العائلة ً

›سؤال الطفل أسئلة توضيحية
لمعرفة طريقة تفكيره.

تحد ذهني
›القيام بعمل ٍّ
للطفل؛ لتطوير طريقة تفكيره
الحالية.

›ما هي األدلة التي توضح تعلم
وتقدم الطفل؟
›عند القيام بفحص المنتجات
التي تولدت من تعلم الطفل
يجب مراعاة المحتوى وطريقة
التفكير.

›كيف ترى األسرة أفعال الطفل
في المنزل وفي المجتمع؟

التقرير:

تجميع البيانات والمعلومات
بطريقة مفهومة ومشاركتها مع
األسرة والقائدات واآلخرين.

›مشاركة الطفل عن طريق
شكل من هذه
سؤاله :أي
ٍ
المكعبات تحب أن أدرجها في
المجموعة الخاصة بك؟ لماذا
هذا الشكل أو هذا الرسم على
األخص؟ هل يمكن أن تخبرني
بالمزيد عن هذا الشكل أو
الرسم؟

›تقنيات توجيه األسئلة (ماذا
تعتقد؟ ماذا لو؟ أخبرني بالمزيد
عن...أنا أحب أن اسأل عن.)...
›المقابلة الشخصية.

›قائمة التدقيق والرصد.

›قصص وتقارير مكتوبة.

›المواد المكتوبة والمرسومة.

›التسجيالت الصوتية والمرئية.
›تجميع األعمال.
›الصور.

›النماذج.

›استبيانات أولياء األمور.

›المحادثات الشخصية مع
األسرة في المنزل أو في
المركز التعليمي.
›المؤتمرات األسرية.
›تقارير رصد التقدم.

›التعليق النصي على الطفل
والمكتوب من قبل المعلمة.
›التقييم الذاتي.

›تجميع األعمال.
›النماذج.
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بعض األسئلة التي يتم التركيز
عليها

الربط بالتوجيهات والممارسات:

استخدام المعلومات لعمل
توجيهات وممارسات.

›اسألي أسئلة لتطوير تعليم
الطفل بصورة فردية (كيف
أستطيع تنمية شغف الطفل
بالروبوت خالل وقت الحلقة؟
هل سيقضي الطفل وقتً ا أكبر
في مركز الفنون اللغوية إذا
كتبا أكثر عن الثعالب؟)
أدرجت ً

األدوات

›كل ما سبق.

()LeeKeenan and Ponte 2018, 89

هل تعلمين؟
فــي حيــن أن توثيــق تعلــم األطفــال هــو فــي المقــام األول مســؤولية المعلمــات ،فــإن

قيــادة مســؤولة البرنامــج ودعمهــا لتوثيــق تعلــم األطفــال أمــر بالــغ األهميــة لفائدتــه.

التوثيــق هــو عمليــة "المراقبــة والتســجيل والتفســير والمشــاركة" المنهجيــة لألدلــة

المتعلقــة بتعلــم األطفــال .توثــق المعلمــات عمــل األطفــال بعــدة طــرق ،بمــا فــي ذلــك
جمــع عينــات الرســم والكتابــة ،والتقــاط صــور لهيــكل مصنــوع فــي الهــواء الطلــق بمــواد

طبيعيــة ،ومالحظــة عمليــات الطفــل أو تفاعالتــه ،وعمــل تســجيالت صوتيــة أو فيديــو
لســيناريوهات اللعــب الدرامــي ،أو نســخ أفــكار وأســئلة الطفــل حــول مــا يقــوم بــه.

›لكــي يكــون توثيــق التعلــم مفيــد ،يجــب أن يكــون بشــكل مقصــود ومخطــط .حتــى
ـودا ويصاحــب
يحقــق توثيــق التعليــم الفائــدة المرجــوة ،ال بــد مــن أن يكــون مقصـ ً
ذلــك تخطيـ ٌـط مســبق.

مرئيــا بطــرق تســاعد المعلمــات وأوليــاء
›يجعــل التوثيــق الفعــال تعلــم األطفــال
ًّ
األمــور وصانعــي السياســات علــى فهــم وتأمــل عمليــات تنميــة األطفــال وطــرق
تفكيرهــم.
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جزءا من التقييم الموثوق به:
دعم التوثيق بوصفه ً
ـك
إذا كانــت المعلمــات متــرددات فــي اســتخدام الوثائــق لتتبــع تعلــم األطفــال وتقدمهــم ،فإليـ ِ
بعــض الطــرق التــي يمكــن لإلداريــات مــن خاللهــا المســاعدة فــي دعــم عمليــة التوثيــق:

جــو تشــعر فيــه المعلمــات بالراحــة عنــد استكشــاف طــرق التوثيــق المختلفــة
›خلــق ٍ
وتجربتهــا لمعرفــة أفضــل مــا يناســبهم .علــى ســبيل المثــال ،قومــي بتشــجيع المعلمــة
علــى تســجيل مقطــع فيديــو والتقــاط الصــور قبــل أن تكتشــف أن كتابــة قصــة تعليميــة -
قصــة قصيــرة وســردية حــول مــا قامــت المعلمــة بمالحظتــه -حــول مجموعــة صغيــرة مــن
األطفــال فــي أثنــاء قيامهــم بتفكيــك لعبــة قديمــة مكســورة ،هــو النهــج الــذي يســاعدها
علــى أفضــل وجــه للتفكيــر فــي اهتمامــات األطفــال وكيفيــة توســيع نطــاق تعلمهــم.

›توفيــر األدوات الالزمــة والوقــت والدعــم .لجعــل التوثيــق ركيــزة أساســية مــن ركائــز
البرنامــج ،تحتــاج المعلمــات إلــى ســهولة الوصــول إلــى األدوات (مثــل أجهــزة الكمبيوتــر
وتدريبــا وتركيــزً ا
والكاميــرات الرقميــة والطابعــات ولوحــات العــرض) .ويســتغرق التوثيــق وقتً ــا
ً
مــن المعلمــات .فــإذا طلبــت مــن المعلمــات إنشــاء ملفــات شــخصية ووثائــق عاليــة الجــودة،
فإنهــن ســيحتجن إلــى وقــت مخصــص للقيــام بهــذا العمــل.

›تقديــم التوجيــه وعمــل مخطــط لتنفيــذ عمليــة التوثيــق ،حســب الحاجــة .قــد تشــعر بعض
المعلمــات باإلرهــاق مــن عمليــة التوثيــق أو يفتقــدن الدرايــة بطريقــة بــدء عمليــة التوثيــق.
قدمــي نمــاذج أو قوالــب لبيــان طبيعــة وكيفيــة التوثيــق ،وعــرض مجموعــات التوثيــق،
ولــذا ِّ
وإصــدار النشــرات اإلخباريــة.

()LeeKeenan and Ponte 2018, 91
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مراحل التوثيق:
مراحل خبرات المعلمة التي تقوم بالتوثيق
المرحلة

الخبرة

1 .قرار التوثيق.

تسأل المعلمة التي تقوم
بالتوثيق "ما الذي يجب أن أقوم
بتوثيقه؟!" فالمعلمة تقوم بجمع
األعمال الفنية من كل طفل
ولكن في البداية تميل المعلمة
إلى إنشاء لوحة إعالنات فيها
الكثير من المعلومات عن هذه
األعمال الفنية .ويجب أن تهتم
المعلمة بالمساواة من حيث
تضمين كل عناصر األعمال الفنية
بدل من تضمين العناصر الفنية
ً
انتقائيا.
ًّ

تظهر المعلمة فخرها واعتزازها
بما أنتجه األطفال.

تستكشف المعلمة التي تقوم
بالتوثيق كيفية استخدام
المعدات والتصوير من خالل
األحداث والتجارب المختلفة.
ويتم عرض معظم الصور على
لوحة اإلعالنات أو يتم إدراجها
في ألبومات الصور .يتم وضع
مقاطع الفيديو في عروض
شرائح أو أفالم ،والقيام بعرضها
على األطفال واآلباء.

تعمل المعلمة التي تقوم
بجد لمعرفة المزيد عن
بالتوثيق ٍّ
التكنولوجيا .وتُ ظهر المعلمة
الفخر بما أنتجه األطفال من خالل
عرض الصور ومقاطع الفيديو.

.

2استكشاف استخدام
التكنولوجيا.

.

3التركيز على إنخراط
األطفال في عملية التعلم.

تتعلم المعلمة التي تقوم
بالتوثيق تصوير أشياء وأحداث
معينة بقصد التقاط جزء من قصة
األطفال المنخرطين في التعلم.

الفائدة

تصبح المعلمة التي تقوم
بالتوثيق مؤهلة الستخدام
التكنولوجيا وقادرة على التركيز
على إنخراط الطفل في التعلم
والتجارب المهمة.

.

4جمع المعلومات.

المعلمة التي تقوم بالتوثيق
تقوم بتوثيق العنوان واألحداث
والتجارب ،والبدء في كتابة
األوصاف التي تحكي قصة تعلُ م
األطفال.

تقوم المعلمة بالربط بين
أفعال األطفال وخبراتهم التي
اكتسبوها.

.

5الربط وسرد القصص.

تجمع المعلمة التي تقوم
بالتوثيق عينات العمل والصور
واألوصاف والمعلومات
المتنوعة لدعم التعلم .وتقوم
المعلمة برواية القصة كاملة
مرورا بالوسط وحتى
من البداية
ً
نهاية القصة باستخدام الوسائل
الداعمة.

تواصل المعلمة التي تقوم
بالتوثيق استخدام أدوات
التوثيق لربط أعمال األطفال
والمشغوالت اليدوية بالمنهج
التعليمي ومعايير التعلم.
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مراحل خبرات المعلمة التي تقوم بالتوثيق
المرحلة
6توثيق صنع القرار.

.

الخبرة

الفائدة

تقوم المعلمة التي تقوم
بالتوثيق بوضع األسئلة وتقييمها
والتفكير فيها وبناء النظريات
وتلبية معايير التعلم ،كل ذلك
بدعم من التوثيق.

تصبح المعلمة التي تقوم
بالتوثيق ممارسة عاكفة على
توثيق اإلجراءات واألحداث ذات
المغزى ،وتشرح سبب أهميتها،
وتدفع نفسها واآلخرين لمواصلة
التفكير في التجارب التي قامت
بمعايشتها.

()Seitz 2008

أدوات التغيير
هل تعلمين؟
إدارة التغييــر هــي نهــج لنقــل األفــراد والفرق والمؤسســات إلى حالة مســتقبلية مرغوبة.

القيــادة واإلدارة مــن خــال التواصــل الواضــح والمتكــرر للرؤيــة (التغييــر المنشــود) يعــزز
فرصــة النجــاح المنشــود .وإليــك مــا تحتــاج قائــدات البرنامــج إلــى فهمــه والقيــام بــه إلدارة
التغيير:

فيديو

أداة إدارية

أدوات اإلداريات

استراتيجيات إلدارة التغيير
.

QR

1فهم (وتنفيذ) االستراتيجيات الرئيسة لقيادة التغيير :تشمل االستراتيجيات
الرئيسة لدعم التغيير ما يلي:
الملحة للقيام بالتغيير.
شعور بالضرورة
›خلق
ّ
ٍ

ـف إرشــادي للقيــام بالتغييــر الخارجــي أو فريـ ٍـق إرشــادي للقيــام
›القيــام بتشــكيل تحالـ ٍ
بالتغييــر الداخلي.
›تحديد الرؤية.

›توصيل الرؤية (تعزيز الملكية وااللتزام وتبني األفكار).
›التمكن من العمل نحو تحقيق الرؤية (إزالة العقبات).

›تحقيق مكاسب قصيرة المدى (التركيز على األمور قريبة وسهلة التحقق).
›تعزيز المكاسب والبناء على التغيير الناجح.

›إضفاء الطابع المؤسسي على التغيير (اجعليه "ثابتً ا").
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.

2التعــرف علــى مراحــل التغييــر :يمــر األفــراد ،وكذلــك المنظمــات ،بمراحــل متعــددة
فــي أثنــاء مرورهــم بــدورة التغييــر.
شعورا بالحزن أو فقد شيءٍ ما.
›يبدأ التغيير بنهاية شيء آخر  -يسبب أحيانً ا
ً

غالبــا مــا يتميــز التغييــر فــي منتصــف المرحلــة بالفوضــى واالرتبــاك والبدايــات
› ً
الخاطئــة.
قدما.
›بنهاية دورة التغيير ،يتم إحراز تقدم وظهور رؤية واضحة للمضي
ً
.

3فهــم لمــاذا يقــاوم النــاس التغييــر أحيانً ــا :يمكــن أن يتســبب التغييــر فــي إجهــاد
أولئــك المتأثريــن بالتغييــر ،ومــن المتوقــع مقاومــة التغييــر .يتســبب الفشــل فــي
فهــم المشــاعر المرتبطــة بالتغييــر والتحقــق مــن صحتهــا ،فــي تكديــر الجهــود
المبذولــة لقيــادة وتنفيــذ التغييــرات بنجــاح .تشــمل األســباب الشــائعة لمقاومــة
النــاس للتغييــر مــا يلــي:
›المخاطر (تهديد األمن وما هو معروف).

›الخســارة (خســارة متصــورة أو حقيقيــة للســيطرة أو القــوة أو المكافــآت أو التقديــر
أو الكفــاءة أو العالقــات).
مؤلمــا بشــكل خــاص فــي غمــوض المرحلــة
›عــدم الوضــوح (والــذي يمكــن أن يكــون
ً
المتوســطة).
›قلة المشاركة.

›طلب تبني سلوكيات جديدة.
›ذكريات سلبية عن التغيير.

(“Change Management” n.d).
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قيادة تنفيذ المناهج
هل تعلمين؟
يعتبــر المنهــج الدراســي مــن صميــم عمــل كل معلمــة ،ويثبــت البحــث أهميــة خبــرات
أوليــا لتخطيــط
ً
التعلــم المبكــر عاليــة الجــودة لألطفــال .يوفــر المنهــج الدراســي
مخططــا ًّ

وتنفيــذ البرنامــج ،وبعبــارة أخــرى تحديــد مــا يجــب تدريســه وكيفيــة تدريســه.

)(LeeKeenan and Ponte 2018

يوفــر المنهــج المكتــوب والمخطــط جيــدا دليـ ًـا للمعلمــات واإلداريــات ،ويســاعدهن علــى

معــا وتحقيــق التــوازن بيــن األنشــطة والنهــج المختلفــة لتقويــة تعلــم األطفــال
العمــل ً

ـداف تتعلــق بالمحتــوى الــذي يتعلمــه األطفــال،
وتطورهــم ،ويتضمــن المنهــج تحقيــق أهـ ٍ
واألنشــطة المخطــط لهــا المرتبطــة بهــذه األهــداف ،والجــداول الزمنيــة والروتينيــة

اليوميــة ،والمــواد التــي ســيتم اســتخدامها.

(NAEYC n.d) .

مهمــا فــي اإلخــاص لتنفيــذ المناهــج الدراســية بالشــكل الــذي
دورا
ًّ
تلعــب مســؤوالت البرنامــج ً

يمكِّ ــن قائــدات البرنامــج مــن التأكــد مــن أن المعلمــات جميعهــن يطبقــن باســتمرار مناهــج مناســبة
تنمويــة قائمــة علــى االســتقصاء لألطفــال مــن خــال:

›وضع اإلطار التعليمي والمبادئ التوجيهية للبرنامج.

فيديو

›التأكــد مــن أن البرنامــج ينفــذ المنهــج بطريقــة مناســبة مــن الناحيــة التنمويــة ،ومتســقة مــع
أهدافــه ،ومســتجيبة لألطفــال الذيــن يتــم خدمتهــم.
QR

›تزويــد المعلمــات الجــدد فــي البرنامــج بالتركيــز علــى المنهــج العــام والعمليــات والتوقعــات
الخاصــة بالمركــز.
›قيادة المعلمات من خالل دمج أفضل الممارسات مع معايير التعلم المبكر.
(إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد  6 -سنوات)2018 ،
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القسم الرابع

إنشاء الهياكل التنظيمية التي تدعم
المعلمات

يتمكــن مــن إحــداث التغييــرات األساســية -مــع المعلمــات
تتفاعــل القائــدات -الالتــي
ّ
بطــرق تيســيرية وشــاملة مــن أجــل هيكلــة تأثيــر المعلمــة ،وتشــجيع الموظفــات علــى

االســتمرار والــدأب فــي جهــود التحســين المبذولــة .كمــا أنهــن يعملــن بصفتهــن قائــدات مــن خــال

دعــم المعلمــات والموظفــات بشــكل ممنهــج ومقصــود فــي عملهــن اليومــي .لــذا تحتــاج
المعلمــات والموظفــات إلــى وقــت تعلــم مهنــي ودعــم مــن القائــدات للتفكيــر بشــكل نقــدي حــول

الممارسات من أجل تحسين هذه الممارسات باإلضافة إلى تعلم األطفال"

(Pacciano et al., 2019).

هل تعلمين؟
قائــدة البرنامــج مســؤولة عــن تزويــد جميــع المعلمــات بفــرص التعلــم المســتمر والتوجيــه

والمــوارد حســب الحاجــة ،بمــا فــي ذلــك تخصيــص جــزءٍ مــن الوقــت للتخطيــط مــع
المعلمــات والتفكيــر فــي الممارســات المطلوبــة فــي مجتمــع التعلــم .كمــا تضــع قائــدة
البرنامــج التوقعــات للمعلمــات وتعمــل بنشــاط إلنشــاء الهيــاكل التــي تدعــم المعلمــات

فــي تحقيــق هــذه األهــداف( .إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن الميــاد  6 -ســنوات،
)2018
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البدء بالتوظيف :إنشاء أنماط ونماذج التوظيف – للعالقات
هل تعلمين؟
يتــم اســتخدام نمــوذج التوظيــف؛ لمعرفــة ورصــد عــدد ونــوع الموظفــات وقائــدات

المــوارد األخــرى التــي تحتاجهــا المســؤوالت عــن المــوارد األخــرى للعمليــات اليوميــة،
وإبــاغ الممارســات لتعييــن الموظفــات واإلشــراف عليهــن وتدريبهــن ،بمــا فيهــا:
›نسب الموظفات إلى األطفال المطلوبة.

›عدد األطفال الموجودين في المركز في أوقات مختلفة من اليوم.
›تغطية اإلجازات ووجبات الغداء.
›التداخل بين المناوبات.

›وقت التحضير والتنظيف بعد مغادرة األطفال في نهاية اليوم.
مــن الناحيــة المثاليــة ،يجــب أن يكــون لــكل مجموعــة مــن األطفــال شــخصان كبيــران علــى

األقــل فــي الصــف.

)(LeeKeenan & Ponte, 2018

أداة إدارية

أداة إدارية

االعتبــارات الرئيســة لتوظيــف برامــج األطفــال الرضــع الصغــار والفطــم :الرعايــة األوليــة
واســتمرارية الرعايــة
إن تقديــم الرعايــة األوليــة واســتمرارية الرعايــة همــا المكونــان الرئيســان للممارســات القائمــة علــى

العالقــات التــي تمكّ ــن مقدمــات الرعايــة مــن تطويــر عالقــات وثيقــة وإيجابيــة مــع األطفــال الرضــع
الصغــار والفطــم.

فيديو

تتضمــن ممارســة مقدمــة الرعايــة األوليــة التأكــد مــن أن كل طفــل رضيــع صغيــر أو فطيــم يتفاعــل

QR

ـدل
حصريــا ،مــع شــخص أو شــخصين كبيريــن فــي بيئــة رعايــة الطفــل ،بـ ً
بشــكل أساســي ،ولكــن ليــس
ًّ

مــن االنتقــال مــن شــخص كبيــر إلــى كبيــر آخــر للقيــام بأنشــطة مختلفــة خــال اليــوم .وتعطــي هــذه
الممارســة مقدمــات الرعايــة األساســيات فرصـ ًـة لبنــاء عالقــات شــخصية وثيقــة مــع األطفــال فــي

رعايتهــم ،والتعامــل مــع معظــم احتياجــات التغذيــة والحفاضــات والنــوم.

أيضــا فــي شــعور الطفــل
ويمكــن للممارســة المعروفــة باســم "اســتمرارية الرعايــة" أن تســاهم ً
باألمــان واألمــن ،حيــث تتضمــن اســتمرارية الرعايــة بقــاء األطفــال مــع مقدمــة الرعايــة نفســها لفترة

ـاء علــى
طويلــة ،وبشــكل مثالــي حتــى ســن الثالثــة ،بـ ً
ـدل مــن نقلهــم إلــى مقدمــة رعايــة جديــدة بنـ ً
غالبــا فــي أماكــن رعايــة األطفــال .لــذا تكمــن أهميــة اســتمرارية
العمــر أو معالــم النمــو ،كمــا يحــدث ً

الرعايــة لألطفــال بأنهــا تســمح لهــم ببنــاء عالقــات مــع مــرور الوقــت وتمكّ نهــم مــن االعتمــاد عليهــا

عاطفيــا والتــي مــن المرجــح أن يتلقــوا منهــا تجــارب تتوافــق مــع احتياجاتهــم واهتماماتهــم وأنمــاط
ًّ

تعلمهــم.
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هنــاك طريقتــان لتوفيــر اســتمرارية الرعايــة :مــن خــال الفئــات العمريــة نفســها أو عــن طريــق الفئات

العمريــة المختلطــة .باســتخدام طريقــة نفــس العمــر ،يظــل األطفــال مــع مقدمــة الرعايــة نفســها
مــن وقــت دخــول األطفــال أول مــرة إلــى مــكان رعايــة الطفــل حتــى ســن الثالثــة ،ولكنهــم ينتقلــون
ـاء علــى فئتهــم العمريــة إلــى أخــرى حتــى يحققــوا المزيــد مــن التطــور التنمــوي.
مــن بيئــة مناســبة بنـ ً

وباســتخدام الفئــات العمريــة المختلطــة تكــون األعمــار فيهــا إلــى حــد كبيــر تماثــل بيئــة رعايــة
الطفــل األســرية ،فاألطفــال الرضــع الصغــار والفطــم مــن مختلــف األعمــار يبقــون مــع المعلمــات

تلبــي احتياجاتهــم مــع اختــاف أعمارهــم.
معــا فــي بيئــة ّ
أنفســهن ويتلقــون الرعايــة ً

()Kriener‑Althen 2017

الحفاظ على مهنية المعلمات:
هل تعلمين؟
تحديــا كبيـ ًـرا فــي هــذا المجــال ،وهــو التحــدي
معــدل الــدوران الوظيفــي المرتفــع يمثــل
ً

الــذي يكلــف البرنامــج الوقــت والمــال .وتشــمل العوامــل الرئيســة التــي تســاهم فــي

معــدل دوران الوظائــف الرضــا الوظيفــي والراتــب والمزايــا وااللتــزام الوظيفــي والتوتــر

أداة إدارية

واإلرهــاق وبيئــة العمــل.

أداة إدارية

مــن خــال التركيــز علــى بيئــة العمــل ،يمكــن للشــخصيات اإلداريــة زيــادة معــدل اإلبقــاء علــى
الموظفــات وتقليــل معــدل دوران المعلمــات.

هل تعلمين؟
تحديــا فــي مهنــة التعليــم فــي مرحلــة
أن معــدل الــدوران الوظيفــي ال يــزال يمثــل
ً
الطفولــة المبكــرة ،لــذا فــإن بيئــة العمــل التــي تشــعر فيهــا الموظفــات بالتقديــر واالحتــرام
هــي أمــر أساســي ،وهــو شــيء تمتلــك الشــخصيات اإلداريــة القــدرة علــى إنشــائه .إن بيئــة
العمــل تشــمل العناصــر التاليــة:
›الدعم اإلداري.

›الرضا عن زمالء العمل.

›القيمــة التــي تــم الحصــول عليهــا نتيجــة لعمــل الموظفيــن هــي عامــل مهــم فــي
ســبب اختيــار الموظفيــن للمغــادرة أو البقــاء.
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مفاتيح تقديم الدعم اإلداري (بناء المجتمع المهني):
›إقامة اتصال ثنائي االتجاه.

›ممارسة المرونة في أثناء تنفيذ البرنامج.
مفاتيح بناء الرضا بين زمالء العمل (تنمية العالقات اإليجابية والفرق القوية):
›تحديد نقاط القوة الفردية والبناء عليها.
›االعتراف بالتنوع وتقديره.

›تحديد التوقعات من العمل الجماعي.
›معالجة الصراع والنزاع المحتمل.
السرية.
›الحفاظ على
ّ

فرص غير رسمية للتواصل.
›خلق ٍ
مفاتيح تثمين عمل الموظفين:
›دعم االحتراف والعالقات مع مجتمع تعليم الطفولة المبكرة.
›تقاسم الموارد والمعلومات.
›إبداء التقدير والعرفان.

()Hylton & Vu, 2019

إدارة األزمات وإعادة بناء الفرق
هل تعلمين؟
مهمــا
دورا
ًّ
عندمــا تحــدث أزمــة ويتــم تعطــل البرامــج بســببها ،يمكــن للقيــادة أن تلعــب ً

فــي إعــادة البنــاء عندمــا تنتهــي األزمــة .ابدئــي باالعتــراف بــأن نفــس الحــدث يؤثــر علــى

أداة إدارية

كل فــرد بشــكل مختلــف بمســتويات متفاوتــة مــن التوتــر والصدمــات التــي يتعــرض لهــا.

أداة إدارية

ما يمكن للقائدات القيام به إلعادة بناء مجموعة العمل
دائمــا معرفــة
›تبنــي التعاطــف مــع اآلخريــن وتوضيــح وجهــات النظــر المختلفــة :ال يمكنــك ً
مــا قــام اآلخــرون بمعايشــته وتجربتــه بالضبــط ،ولكــن مــن الممكــن االســتماع إلــى وجهــات
نظــر اآلخريــن والتعاطــف مــع مــا يقومــون بمشــاركته معــك.
•علــى ســبيل المثــال :اعرفــي معطيــات الموضــوع وشــجعي التعــاون مــع اآلخريــن مــن
خــال تحديــد القــرارات أو المهــام التــي يمكــن القيــام بهــا لتحقيــق نتيجــة نهائيــة تعكــس
جهــود الفريــق بأكملــه.
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›بنــاء الثقافــة والمجتمــع :تتطلــب إعــادة بنــاء رؤيــة الفريــق وخطتــه .اســتخدمي إعــادة البنــاء
للنظــر والتمعــن فــي الفــرص الجديــدة إلعــادة تشــكيل األولويــات وإنشــاء فريــق أكثــر تعاونً ــا.
•علــى ســبيل المثــال :قومــي بإشــراك الفريــق بأكملــه فــي إكمــال مهمـ ٍـة مــا وتحقيــق
أهــداف مشــتركة للبرنامــج.
تعرفــي علــى األحــداث اليوميــة التــي تجلــب الفــرح -
›ضمــان البهجــة والســعادة اليوميــةّ :
يمكــن أن تكــون هــذه طريقــة مفيــدة للمســاعدة فــي معالجــة تحديــات الحيــاة الصعبــة بعــد
األزمــة وكذلــك خلــق شــعور باالندمــاج.
ـرح بالموظفــات عنــد عودتهــن أو قومــي
•علــى ســبيل المثــال :قومــي بإنشــاء ترحيــبٍ مـ ٍ
بدعــوة أعضــاء الفريــق لتزييــن األبــواب ولوحــات اإلعالنــات.
›االعتنــاء بنفســك كأولويــة مهنيــة :مــن الســهل وضــع اآلخريــن فــي المقــام األول وجعــل
احتياجاتهــم فــي األولويــة ،ولكــن الرعايــة الذاتيــة جــزء مهــم مــن قيــادة عمليــة إعــادة البنــاء.
يوميــا
•علــى ســبيل المثــال :ابحثــي عــن شــيء واحــد علــى األقــل تفعلينــه لنفســك
ًّ
واســتمري عليــه.
تذكّ ــري :القائــدات الالتــي يفهمــن ويجهــزن أنفســهن لعمــل إعــادة البنــاء بعــد األزمــة ســيكون

ودعمــا فــا يمكــن تحقيــق النمــو إال مــن خــال فريــق قــوي.
لديهــن فريــق أكثــر مرونــة
ً

)Robertson, 2020(.
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الطرق الستة لقائدات البرامج في إنشاء الهياكل لدعم
المعلمات
نمائيا
أول :دعم الممارسة المالئمة
ً
ًّ

هل تعلمين؟
ـددا مــن األدوار المهمــة فــي ضمــان تنفيــذ برنامــج الممارســات
تلعــب قائــدات البرنامــج عـ ً

نمائيــا بشــكل فعــال ومتســق عبــر برنامــج التعلــم المبكر ،حيث إنهن مســؤوالت
المالئمــة
ًّ

عــن الحفــاظ علــى التــزام مجتمــع التعلــم والتواصــل معــه بالتعلــم المبكــر المناســب مــن
الناحيــة النمائيــة والقائــم علــى االســتقصاء ،باالضافــة الــى دعــم معلمــات غرفــة الصــف
نمائيــا بنجــاح فــي تخطيطهــم وتفاعالتهــم
فــي دمــج برنامــج الممارســات المالئمــة
ًّ
اليوميــة مــع األطفــال واألســر.
ومــن خــال دورهــن بوصفهــن قائــدات العمليــة التعليميــة لبرامــج التعلــم المبكــر القائمــة
علــى االســتقصاء ،يجــب عليهــن مــا يلــي:

›يجــب أن يكــون لديهــن إدراك شــامل لتطــور األطفــال وتعلّ مهــم فــي كافــة األعمــار
ومجــاالت النمــو ،واســتخدام هــذه المعلومــات لدعــم عملهــن مــع المعلمــات.
›ضمــان أن المعلمــات جميعهــن يطبقــن باســتمرار المناهــج الدراســية المالئمــة
نمائيــا والقائمــة علــى االســتقصاء لألطفــال مــن خــال تزويــد المعلمــات الجديــدات
ًّ
فــي البرنامــج بالتوجيــه نحــو تبنــي المنهــج العــام والعمليــات والتوقعــات الخاصــة
بالمركــز.

›اإلحســاس بالمســئوولية عــن تزويــد جميــع المعلمــات بتوفيــر فــرص التعلــم
المســتمر والتوجيــه وإتاحــة المــوارد حســب الحاجــة ،بمــا فــي ذلــك تخصيــص وقــت
معــا والتفكيــر فــي الممارســات المطلوبــة فــي مجتمــع التعلــم.
للقيــام بالتخطيــط ً

›وضــع التوقعــات للمعلمــات والعمــل بنشــاط علــى إنشــاء الهيــاكل التــي تدعــم
المعلمــات فــي تحقيــق هــذه األهــداف.

(إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد  6 -سنوات)2018 ،
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فيديو
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فيديو

QR

ثانيا :مساعدة المعلمات على التدريس :التخطيط وتوفير فرص التعلم المهني لهن
ً

QR

وضع األهداف مع المعلمات:
يجــب أن تتــاح لــكل فــرد فــي برنامجــك الفرصــة لتنميــة المهــارات وتطويــر المواهــب بوصفهــن
معلمــات .وإن إحــدى األدوات المفيــدة لدعــم هــذا النمــو هــي بيــان الهــدف المهنــي .فــي بدايــة

كل عــام ،اطلبــي مــن كل معلمــة تعبئــة نمــوذج للهــدف التــي تريــد تحقيقــه ومشــاركة هــذا الهــدف
معــك .سيســاعدك جمــع هــذه المعلومــات مــن المعلمــات علــى فهــم احتياجــات كل معلمــة
واهتماماتهــا وكيــف يمكنــك دعمهــا .وفيمــا يلــي

نموذج بيان الهدف:
وثيقة بيان الهدف

االسم:
الوظيفة:

المشرفة:
التاريخ:

فضل :قومي بسرد ثالثة أهداف تسعين لتحقيقها هذا العام:
ً

فضل :ما الذي ستقومين بفعله لتحقيق هذه األهداف؟ (تحديد األفعال بصورة دقيقة)
ً

فضل :ما الذي ستحتاجين إليه من مشرفتك لتحقيق هذه األهداف؟
ً
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اطلبي من المعلمات بشكل دوري تقييم تقدمهن ،وعليهن مراعاة ما يلي:
›إحــراز اإلنجــازات فــي العمــل التــي تحقــق األهــداف المنشــودة ،مــع التركيــز علــى مجــاالت
القــوة فــي األداء الوظيفــي العــام.
›التحديــات التــي تواجــه المعلمــات فــي تحقيــق أهدافهــن وفــي مجــاالت التنميــة التــي يرغبــن
فــي رؤيــة النمــو الشــخصي فيهــا.
›أهداف األداء التي ترغب المعلمات في وضعها للمستقبل.
وثيقة التقييم الذاتي آخر العام

االسم:

المشرفة:

الوظيفة:

التاريخ:

نقاط القوة /اإلنجازات:
التحديات /مناطق التحسين:
األهداف التي تسعين لتحقيقها في المستقبل:
توقيع المشرفة:

التاريخ:

تعليق المعلمة:
توقيع المعلمة:

التاريخ:
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()LeeKeenan and Ponte 2018, 113
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فهم طبيعة المتعلمات الكبار

هل تعلمين؟
يتعلــم الكبــار بشــكل أفضــل عندمــا يشــاركون فــي تخطيــط وتنفيــذ وتقييــم التعلــم الخاص
بهــم .بينمــا تقــوم مديــرات البرامــج بإنشــاء بيئــة تعــزز وتصقــل تعلــم الكبــار وتحافــظ عليها.
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خصائص المتعلمين الكبار:
› يريــد الكبــار معرفــة اإلجابــة عــن ســؤالين" :مــا الفائــدة التــي أحصــل عليهــا من تجربــة التعلم؟"
ـخصيا؟".
و"كيف ســتكون تجربة التعلم هذه مناســبة لي شـ ًّ

› يرغــب الكبــار فــي إقامــة روابــط بيــن مــا يعرفونــه بالفعــل وبيــن األشــياء الجديــدة التــي
يتعلمونهــا.
فرصا للقيام بالتطبيق العملي.
› يريد الكبار ً

› ينقــل الكبــار تجربتهــم الحياتيــة إلــى أي فرصــة تعليميــة ،ولــذا يجــب افتــراض أن لديهــم الكثيــر
ليســاهموا بــه فــي إثــراء تعلمهــم ،ويجــب منحهــم الفــرص المناســبة لكــي يســاهموا فــي
تعلــم اآلخريــن.

أداة إدارية

ذاتيــا مــن أنفســهم ومســؤولين؛ فهــم يريــدون علــى
› يعتبــر الكبــار أنفســهم
عمومــا موجهيــن ًّ
ً
األقــل بعــض الســيطرة علــى تجربــة التعلــم الخاصــة بهــم ويريــدون أن تتــم معاملتهــم باحتــرام.

أداة إدارية

مبادئ التعلم المهني الفعال
›يعتمــد التعلــم المهنــي علــى أهــداف محــددة :عندمــا يركــز التدريــب علــى مهــارات معينــة ،أو
مجــاالت التطويــر التــي تحتاجهــا ،أو معاييــر التعلــم المبكــر ،أو االســتراتيجيات التعليميــة ،فــإن
معرفــة المعلمــة وكفاءتهــا تــزداد.
›الممارســة هــي محــور تركيــز واضــح لتجربــة التعلــم المهنيــة :تريــد المعلمــات أن يصبحــن
قــادرات علــى أخــذ مــا يتعلمنــه فــي التدريــب وتطبيقــه مباشــرة علــى ممارســات غرفــة الصــف.

›يتــم دعــم المشــاركة الجماعيــة مــن قبــل المعلمــات فــي غرفــة الصــف نفســها أو البرنامــج:
يمكــن أن تســاعد المشـ َـاركة فــي خلــق ثقافــة التعلــم المهنــي ،فــي الحفــاظ علــى المعرفــة
والمهــارات الجديــدة.

›توافــق كثافــة ومــدة التدريــب مــع المحتــوى :يمكــن أن تكــون فــرص التعلــم المســتمرة بمــرور
الوقــت  -والتــي تتضمــن إرشــادات حــول الممارســات فــي غرفــة الصــف مــن خــال التدريــب أو
مجتمعــات التعلــم -فعالــة للغاية.
›يؤكــد التعلــم المهنــي علــى اســتخدام التقييمــات لتوجيــه التعليمــات :يمكــن اســتخدام
التقييمــات لقيــاس تعلــم األطفــال؛ لتحديــد الثغــرات وتوجيــه التخطيــط لمزيــد مــن التعلــم
المهنــي.

›يتماشــى التعلــم المهنــي مــع الســياق التنظيمــي ومعاييــر الممارســة :تســتند خبــرات التعلــم
إلــى معاييــر التعلــم ومــواد المناهــج الدراســية
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ً
ثالثا :دعم تعاون وتأمل وتخطيط المعلمة

هل تعلمين؟
معــا بدعــم مــن قائــدات البرنامــج فــي
تحتــاج المعلمــات إلــى وقــت للتعــاون والتفكيــر ً

عملهــن مــن خــال:

›خلــق ثقافــة التعلــم المهنــي والتحســين المســتمر علــى مســتوى البرنامــج .مــن
خــال تخصيــص الوقــت لمنــح فــرص محــددة للمعلمــات للتعــاون فــي مجموعــات
األقــران؛ للتفكيــر فــي ممارســاتهن والعمــل علــى تحســينها.
نمائيــا
›توفيــر الوقــت والفــرص للمعلمــات لتعميــق فهمهــن للممارســات المالئمــة
ًّ
مــن خــال مجتمعــات التدريــب والتعلــم مــن األقــران .والحــرص علــى التطويــر
المهنــي المســتهدف والقائــم علــى االحتياجــات ،ويمكــن لقائــدة البرنامــج دعــم
تنميــة المهــارات ومســاعدة المعلمــات علــى تحقيــق أهدافهــن المهنيــة.

أداة إدارية

›توفيــر التوجيــه المســتمر والتغذيــة الراجعــة لدعــم تخطيــط المعلمــة واتخــاذ القــرار
المناســب للمجموعــات واألفــراد .ويرتبــط هــذا التوجيــه باإلشــراف والتقييــم
أيضــا ترتيبــات
الفعاليــن بيــن المعلمــات وقائــدة البرنامــج ،ولكــن يجــب أن يتضمــن ً
ّ
للمعلمــات ليتــم دعمهــن مــن قبــل أقرانهــن.

أداة إدارية

دعم التدريس التأملي
تأمليــا .وفيمــا يلــي ثالثــة اعتبــارات
تعليمــا
يتطلــب العمــل المعقــد لتعليــم األطفــال الصغــار
ًّ
ً

لتخطيــط توفيــر فــرص التعلــم المهنــي والتــي تســعى مــن خاللهــا قائــدات البرامــج إلــى دعــم

التدريــس التأملــي فــي برامجهــن:

›يبدأ التدريس التأملي بمشاهدة األطفال:
بدل من تركيز تطورك المهني على الموضوعات فقط ،ال بد من مراعاة أمور عدة منها:
ً
•ركــزي علــى مراقبــة األطفــال :وهــذه المراقبــة تكــون أكثــر مــن مجــرد تخصيــص ورش
عمــل للقيــام بمراقبــة األطفــال ،علــى الرغــم مــن أن هــذه الــورش فــي حــد ذاتهــا
ٍ
مفيــدة فــي عمليــة مراقبــة األطفــال .قومــي بخلــق ثقافــة تنظيميــة تطــرح أســئلة
حــول األشــياء الممتعــة التــي يفعلهــا األطفــال ويقولونهــا ،ومــا الــذي يمكــن اســتنباطه
مــن هــذه األفعــال.
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›التدريس التأملي يتطلب الوقت واالنضباط.
•لكــي تصبــح المعلمــات متأمــات أكثــر فإنهــن يحتجــن إلــى أكثــر مــن مجــرد عقــد
اجتماعــات أو دورات تدريبيــة دوريــة .إن المعلمــات يحتجــن إلــى وقــت ومنهجيــة
لفحــص عمليــة التدريــس والتعلــم باســتمرار حتــى يتمكـ َّـن مــن اتخــاذ القــرارات المبنيــة
علــى اعتبــارات مدروســة.
ـك مراعــاة السياســات والتدابيــر الالزمــة للحــوار الناجــح :نظـ ًـرا لضيــق الوقــت الــذي
•عليـ ِ
يقتضــي مــن فريــق عمــل برنامــج التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة االلتقــاء
ومناقشــة مســاعي األطفــال ،ستســتفيد المعلمــات مــن اســتخدام أنظمــة معينــة
للتركيــز علــى أنفســهن عنــد عقــد مناقشــات منضبطــة حــول عملهــن.
معا:
›يتحسن التدريس التأملي عندما تتمكن المعلمات من العمل ً
•عليك مراعاة :دعم تطوير مجتمعات الممارسة أو مجتمعات التعلم المهنية.

أداة إدارية

(Carter, 2010).

أداة إدارية

دعم مجتمعات التعلم المهنية
السؤال :ما مجتمع التعلم المهني ()Professional Learning Community؟
معــا علــى
الجــواب :مجتمــع التعلــم المهنــي ( )PLCهــو مجموعــة مــن المعلمــات يعملــن ً

تحقيــق هــدف مشــترك .ومــن خــال توفيــر الوقــت والمســاحة لمشــاركة األفــكار والتحديــات

ـكار جديــدة لممارســات غــرف الصــف
واالســتراتيجيات والمــواد ،فــإن المعلمــات يقمــن بتطويــر أفـ ٍ

بالشــكل الــذي يمكــن أن يســاعد األطفــال علــى النجــاح .وهنــاك ثــاث "أفــكار كبيــرة" تمثــل

المبــادئ األساســية لـــمجتمع التعلــم المهنــي وهــي كمــا يلــي:

›يركــز مجتمــع التعلــم المهنــي علــى ضمــان نمــو األطفــال وتعلمهــم .وفــي هــذا الصــدد يرتكــز
عمــل مجتمــع التعلــم المهنــي علــى معرفــة إجابــات ثالثــة أســئلة حاســمة:
•ما الذي سيتعلمه كل طفل؟
• كيف يتعلم كل طفل؟

•كيف نتعامل مع األطفال الذين يعانون من صعوبة في التعلم؟
›إن مجتمــع التعلــم المهنــي يتضمــن ثقافــة التعــاون؛ حيــث إن المحادثــات التعاونيــة بيــن
المعلمــات تســاعد علــى تجــاوز "مــا الــذي نتوقــع أن نقــوم بتدريســه؟" إلــى "كيــف ســنعرف
حــال وموقــف كل طفــل؟".
معــا إلحــداث التغييــر
›يركــز مجتمــع التعلــم المهنــي علــى النتائــج .تجتمــع المعلمــات ً
والمجازفــة مــن أجــل دعــم النتائــج اإليجابيــة للطفــل.
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السؤال :من هم الموجودون في مجتمع التعلم المهني؟
معــا فــي االلتــزام بتحســين
الجــواب :يتكــون مجتمــع التعلــم المهنــي مــن معلمــات يشــتركن ً

ممارســات التدريــس .وعلــى الرغــم مــن حضــور قائــدات البرنامــج الجتماعــات مجامــع التعلــم
المهنــي ،فــإن هــذه االجتماعــات يتــم قيادتهــا وتوجيههــا وتســهيلها مــن ِقبــل المعلمــات أنفســهن.
()DuFour, 2004

رابعا :اإلشراف والتقييم والتغذية الراجعة
ً
تقييم ممارسات المعلمة

هل تعلمين؟
جــزءا
تعتبــر مراقبــة المعلمــات لتقييــم جــودة وفعاليــة عملهــن وتقديــم المالحظــات ً

مهمــا مــن تحســين ممارســاتهن ،وفــي النهايــة تحســين البرنامــج .وفيمــا يلــي موجــز
ًّ

أداة إدارية

لعمليــة المراقبــة والتقييــم:

أداة إدارية

كيفية إجراء مالحظة للمعلمة :عملية المالحظة تتكون من ثالث خطوات:
.

.

1قبل المالحظة:

›حددي أهداف المالحظة.

خصوصــا مــن تســعى للحصــول
›اســألي المعلمــة عــن مجــاالت التطويــر المهنــي
ً
علــى إرشــادات بشــأنها ومــا األســئلة التــي تــدور فــي ذهنهــا حــول طريقــة تدريســها.
2في أثناء المالحظة:

(صباحــا أو بعــد الظهــر) ولفتــرات
›قومــي بإجــراء المالحظــة خــال أوقــات مختلفــة
ً
زمنيــة متفاوتــة ( 30دقيقــة إلــى ســاعة).

›كوني منتبهة وقللي من األمور التي تشتت الذهن.
›ســجلي مــا تقوميــن برؤيتــه وســماعه :مــا الممارســات الناجحــة؟ مــا التحــدي الــذي
يواجــه المعلمــة؟ مــا االقتراحــات التــي تــدور فــي ذهنــك؟
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.

3بعد المالحظة:

ـاء مــع المعلمــة الســتخالص المعلومــات مــن المالحظــة وتقديــم التغذية
›أعــدي لقـ ً
وجهــا لوجه.
الراجعــة
ً
›اســألي المعلمــة عــن أفكارهــا حــول كيفيــة ســير الــدرس قبــل أن تشــاركيها
بتعليقاتــك :مــا الــذي شــعرت المعلمــة أنــه ســار بشــكل جيــد؟ مــا الشــيء الــذي كان
يجــب علــى المعلمــة فعلــه بشــكل مختلــف؟
دوما باألشياء اإليجابية.
ِ
›تحدثي عما
قمت بمالحظته ،مع البدء ً

ـك عــن طريــق الســؤال عــن المواقــف التــي تعتقديــن أنهــا تمثــل
›أظهــري اهتمامـ ِ
ـت بمالحظتهــا
تحديــا للمعلمــة .اســتخدمي البيانــات واألمثلــة المحــددة التــي قمـ ِ
ً
لتوضيــح نقاطــك.

قدمــي اقتراحاتــك وتوصياتــك التخــاذ إجــراءات فوريــة (علــى ســبيل المثــال :إعــادة
› ّ
ترتيــب المعــدات حتــى يتمكــن األطفــال مــن الوصــول إلــى المــواد بشــكل أفضــل)
والعمــل طويــل المــدى (علــى ســبيل المثــال :المــواد المقــروءة المقترحــة ،ومراقبــة
غــرف الصــف األخــرى ،وحضــور تدريبــات التطويــر المهنــي).

›اكتبــي مالحظاتــك مــن خــال االجتمــاع .أعطــي نســخة للمعلمــة لالحتفــاظ بهــا
ضمــن ســجالتها الشــخصية وقومــي بتضميــن نســخة فــي ملفهــا.

أداة إدارية

()LeeKeenan & Ponte, 2018

أداة إدارية

اإلشراف على المعلمات

هل تعلمين؟
باإلضافــة إلــى التقييــم ،يشــمل اإلشــراف الجيــد :التوجيــه ،والتدريب ،وتشــجيع الممارســة

التأمليــة .هنــاك نوعــان مــن اإلشــراف هما:

›اإلشــراف الــذي يركــز علــى العمليــات :يشــير إلــى المهــام اللوجســتية اليوميــة التــي
تحافــظ علــى عمــل المنظمــة ،مثــل :تخطيــط ومراقبــة عــبء عمــل المعلمــات،
وتقييــم جــودة العمــل ،واإلدارة ،وحفــظ الســجالت.

›اإلشــراف المهنــي القائــم علــى التطويــر :يركــز علــى التعليــم والتطويــر المهنــي
للمعلمــات .ويقــع التوجيــه والتدريــب والممارســة التأمليــة فــي الفئــة الثانيــة مــن
اإلشــراف .ويقــارن الجــدول التالــي تقنيــات اإلشــراف.
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اإلشراف الذي يركز على العمليات مقابل اإلشراف المهني القائم على التطوير
نوع الدعم
اإلشراف الذي يركز على
العمليات
اإلشراف المهني القائم على
التطوير

أمثلة

مساعدة الموظفات على تلبية
متطلبات وظائفهن ،كما هو
موضح في دليل الموظفات.
دعم نمو وتطور الموظفات
الكتساب المهارة والمعرفة
والتطوير المطلوب.

مراجعة سياسات البرامج
المتعلقة بإجراءات السالمة في
اجتماع الموظفات كإعادة تنشيط
لهن قبل إطالق التدريبات.
مالحظة ورصد كيفية قيام
المعلمات في االجتماعات
المنعقدة مع األسر بمشاركة
المرحب بها حول
المعلومات غير
ّ
سلوك األطفال التي تكتشفها
المعلمة وتعتبرها عرضة
للتحسين والتطوير .بعد ذلك،
قدمي أفكارك وردود الفعل
المالئمة.

›اإلرشاد

تقديم المشورة بشأن التطوير
الوظيفي والدعم العاطفي.

القيام بتسهيل التواصل بين
المساعدة التي تقوم برعاية
الطفل الرضيع والفطم مع
المعلمة المتمرسة في رعاية
الطفل الرضيع والفطم.

›التدريب

تعليم المهارات واالستراتيجيات
المحددة المطلوبة في عملية
غير تقييمية.

القيام بعملية العصف الذهني
مع المعلمات؛ لبيان نوعية
األسئلة واللغة المالئمة
الستخدامها في مؤتمر األسرة
والمعلمات وذلك عند الحاجة
إلى مناقشة التحديات السلوكية
التي تواجه الطفل.

إرشاد الموظفات لتحسين طريقة
تفكيرهن في أعمالهن وخبراتهن؛
لتطوير ممارساتهم المهنية.

مراجعة ملفات األطفال التي
تحتفظ بها المعلمة في مرحلة
ما قبل المدرسة خالل الشهرين
الماضيين .وحث المعلمة على
التفكير والتأمل في سبب اختيار
هذه المحافظ والتي تتضمن
أعمال معينة خاصة بالطفل ،وما
إذا كانت المعلمة قد أشركت
األطفال في عملية االختيار،
وما إذا كانت قد شاركت ًّأيا من
محتويات هذه المحافظ من
األعمال الخاصة بالطفل مع
عائلته ،وما الذي سيحدث إذا
غيرت المعلمة طريقة تفكيرها
خالل كل خطوة من عملية اختيار
المحافظ وهل ستؤثر طريقة
تفكيرها على اختيار المحافظ
الخاصة باألطفال.

›ممارسة التأمل

()LeeKeenan & Ponte, 2018, 108
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استخالص المعلومات من المعلمات

الســؤال :مــا فائــدة اســتخالص المعلومــات مــن المعلمــات بعــد جلســة المالحظــة أو
التدريــب؟
الجواب :استخالص المعلومات من المعلمات:
›طريقة لمعالجة ما قامت المعلمات برؤيته أو سماعه في غرفة الصف.

›فرصــة للمســاعدة فــي خلــق فهــم مشــترك حــول الممارســات أو التفكيــر فــي مــا وراء هــذه
الممارســات.

›فرصــة لتقديــم مالحظــات فوريــة باإلضافــة إلــى تقديــم توصيــات مرتبطــة بالســياق المباشــر
الــذي عايشــته وقامــت بتجربتــه المعلمــة.

›يسمح للمعلمات بتوضيح الممارسات ومناقشة التقنيات والتفكير التعاوني.

السؤال :ما طبيعة اجتماع استخالص المعلومات الفعال؟

فيديو

الجواب :استخالص المعلومات الناجح يعني:
QR

›إجراء محادثة منظمة لتقديم التوجيه والتغذية الراجعة للمعلمة.

›االســتماع بعنايــة إلــى تأمــات المعلمــة والقضايــا المطروحــة والنجاحــات التــي تــم تحقيقهــا
تحديــا للمعلمــة.
والمجــاالت التــي تواجــه
ً
›اإلشــارة بوضــوح إلــى مجــاالت القــوة ،والمجــاالت التــي تحتــاج إلــى االهتمــام بصــورة أكبــر،
واألســئلة اإلرشــادية ،والتوصيــات والمــوارد المحتملــة.
)(SRC, nd.

خامسا :بناء شخصية المعلمات القائدات
ً

هل تعلمين؟
مهمــا فــي مســاعدة قريناتهــن علــى تطبيــق
دورا
ًّ
يمكــن للمعلمــات القائــدات أن يلعبــن ً

اســتراتيجيات وأســاليب وبرامــج جديــدة ،ويمكنهــن مســاعدة البرامــج فــي االنتقــال إلــى

مــا هــو أبعــد مــن أحــداث التعلــم االحترافــي فــي جلســة واحــدة لدعــم التحســين المســتمر
فــي ممارســات التدريــس .ومــن خــال توفيــر الدعــم اليومــي لقريناتهــن ،تعمــل المعلمــات
فعليــا فــي غرفــة
القائــدات علــى ســد الفجــوة بيــن تعلــم األفــكار الجديــدة وتطبيقهــا
ًّ

الصــف.

(Yeager, 2020).
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تعريف قيادة المعلمة
قيــادة المعلمــة هــي العمليــة التــي تؤثــر بهــا المعلمــات ،بشــكل فــردي أو جماعــي ،علــى الزميــات

والمديــرات واألعضــاء اآلخريــن فــي مجتمعــات المدرســة؛ لتحســين ممارســات التدريــس والتعلــم

أداة إدارية

بهــدف زيــادة تعلــم الطــاب وإنجازهــم.

أداة إدارية

ما يلزم لدعم عمل المعلمات القائدات:
›يمكن لثقافة المدرسة وسياقها تسهيل القيادة عند توفر الخصائص التالية:
•التركيز على التعلم واالستقصاء والممارسة التأملية.
•التشجيع على المبادرة.

•توقع العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة واتخاذ القرار والقيادة.
•تقييم مهنيات التدريس بوصفها نماذج يحتذى بها.

•شعور المعلمات القوي بالمجتمع والذي يعزز مهنية العمل لديهن.
›األدوار والعالقات التي تمكّ ن المعلمات القائدات من أن يصبحن فعاالت:
•الموظفــات يعرفــن ويحترمــن المعلمــات القائــدات الالتــي لديهــن خبــرة تعليميــة فــي
مجــال معيــن.
•توجد ثقة عالية وعالقات عمل إيجابية بين المعلمات واإلداريات.
•يتركز عمل المعلمة القائدة على عمليتَ ي التدريس والتعلم.

•تحديــد أدوار المعلمــة والقائــدة واإلداريــة بشــكل واضــح ،بمــا فــي ذلــك أي مســؤوليات
قيادية مشــتركة.

•العالقات المهنية واإليجابية بين المعلمات القائدات ومديرة البرنامج .

›تدعــم الهيــاكل التنظيميــة تطويــر وعمــل المعلمــات القائــدات مــن خــال توفيــر
الوصــول الكافــي إلــى المــواد والوقــت والفــرص لتعلّ ــم التطويــر المهنــي والتوجيــه.
)(“What does the research tell us about Teacher Leadership?” 2005
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سادسا :إدارة النزاعات
ً

هل تعلمين؟
يمكــن أن يكــون توضيــح التوقعــات هــو الخطــوة األولــى فــي إدارة  -أو تجنــب النزاعــات:

غالبــا مــا تعتقديــن أنــك والمعلمــات تشــاركن نفــس الــرؤى .وتوضيــح هــذه الــرؤى يمكــن
ً
أن يســهم فــي خفــض التوتــر ،ويقلــل مــن حــدوث المحادثــات الصعبــة غيــر الضروريــة .مــع
مراعــاة أنــه حتــى مــع توضيــح الــرؤى ،ال تــزال هنــاك إمكانيــة فــي صعوبــة المحادثــة ،ولــذا
اســتمري فــي التركيــز علــى التأثيــر علــى األطفــال واألســر .باإلضافــة إلــى ذلــك ،عندمــا
يكــون مــن الضــروري إجــراء مناقشــة مــع إحــدى المعلمــات حــول أدائهــا ،تأكــدي مــن طلــب
أيضــا قومــي بتجهيــز أفــكارك المحتملــة إليجــاد حلــول ألي مشــكلة.
المســاهمات ،ولكــن ً

فهــذا النهــج يحافــظ علــى التركيــز علــى إيجــاد حــل فعــال فــي أثنــاء المناقشــة والمضــي

قدمــا .عندمــا تنشــأ تعارضــات بيــن عضــوات الفريــق ،اســتخدمي خطــوات حــل النزاعــات
ً
التاليــة:

›تحديد مصدر النزاع.

›النظر إلى ما وراء الحدث.

›السعي إليجاد وطلب حلول.

›تحديد الحلول التي يمكن أن يدعمها الطرفان.
›االتفاق.

يتيــح اســتخدام هــذه الخطــوات باســتمرار للمعلمــات اكتســاب الثقــة ومعرفــة مــا يمكــن

توقعــه مــرة أخــرى ،مــن الضــروري طلــب مســاهمات مــن جميــع المعلمــات .ينتــج عــن
ـاس بأثــر المعلمــات فــي تحقيــق النتيجــة والتمكــن مــن حــل النزاعــات بشــكل
ذلــك اإلحسـ ُ

أكثــر اســتقاللية فــي المســتقبل .مــع وجــود أســاليب واضحــة لمواجهــة التحديــات التــي
تواجــه المعلمــات ،يمكــن حمايــة الثقافــة التنظيميــة الشــاملة مــن التوتــر المســتمر غيــر
الضــروري.

()Snyder, 2020
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عند معالجة الخالفات بين المعلمات ،تذكري قبل كل شيء ما يلي:
›كونــي مســتمعة جيــدةُ .يعــد تخصيــص الوقــت للمشــاركة الكاملــة فــي ســماع معانــاة
صعبــا .ال تفكــري فيمــا ســتقولينه قبــل االســتماع باهتمــام لمــا
المعلمــات أو مشــاكلهن أمـ ًـرا
ً
ســتقوله المعلمــات.
›ال تنحــازي أبـ ًـدا إلــى أي طــرف ،وقدمــي الدعــم لجميــع المعلمــات المشــاركات فــي النــزاع
علــى قــدم المســاواة .وإذا لــم يكــن هنــاك مثــال واضــح علــى الســلوك غيــر المناســب أو
أبــدا ألي طــرف بيــن المعلمــات.
اإلهمــال ،فــا تنحــازي ً

ميســرة هــو أن تكونــي موضوعيــة قــدر اإلمــكان فــي أثنــاء توجيــه المعلمــات
›دورك بوصفــك ّ
للتوصــل إلــى حلهــن الخــاص .فأنــت ال تريديــن أن يســاء فهــم أفعالــك علــى أنهــا محابــاة
أوتنفيــر للمعلمــات األخريــات.

مغريــا ،إال أن تجنــب النــزاع بيــن المعلمــات
›ال تتجنبــي النــزاع .علــى الرغــم مــن أنــه قــد يكــون
ً
تمامــا يضــر بصحــة البرنامــج ونجاحــه .ويمكــن للنــزاع الــذي لــم يتــم حلــه أن يــؤدي
أو تجاهلــه
ً
إلــى اســتقطاب المعلمــات ،وينتقــص مــن مهمــة برنامجــك ،ويمنــع المعلمــات مــن العمــل
بفعاليــة مــع األطفــال ،ويــؤدي فــي النهايــة إلــى اســتقالة المعلمــات ذوات الجــودة العاليــة
مــن مناصبهــن .ولــذا ،فمــن المهــم معالجــة المشــكالت علــى الفــور.
()LeeKeenan & Ponte, 2018
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القسم الخامس

إشراك العائالت
هل تعلمين؟
كبيرا عليه ،في كل شيء من اكتساب المهارات
تأثيرا
" أن لعائلة الطفل والمدرسة
ً
ً

العلمية إلى المهارات االجتماعية .إن مشاركة األسرة في برنامج الطفولة المبكرة

تساهم في تعزيز تعلم األطفال ونموهم بشكل كبير ،وهذا هو سبب أهمية تطوير
شراكات هادفة وناجحة بين المنزل والمدرسة .ويعتبر التواصل والتعاون ثنائي

أساسيا من ثقافة
االتجاه بين المعلمات واألسر والذي يتسم بالمصداقية مكونً ا
ً
الحصول على برنامج عالي الجودة .لدى العائالت والمعلمات مصلحة مشتركة في
معا يمكنهم مساعدة األطفال بشكل
القيام بما هو أفضل لألطفال ،ومن خالل العمل ً

أفضل على النجاح في المدرسة وخارجها".

()Leekeenan & Ponte, 2018, 122

لماذا تعتبر المشاركة األسرية مهمة
هل تعلمين؟
›تُ ظهر األبحاث أن مشاركة األسرة تؤدي إلى نتائج إيجابية متعددة للطفل.
›يمكــن لجميــع العائــات أن تملــك القــدرة وتســاهم فــي عمليــة اإلرشــاد؛ فهــم
شــركاء وداعمــون فــي عمليــة تعليــم أطفالهــم.

أدوارا محــددة تدعــم تحقيــق اإلنجــازات المأمولــة (دعــم التعلــم
›تلعــب العائــات
ً
فــي المنــزل ،ووضــع توقعــات عاليــة ،ومراقبــة تقــدم الطفــل).

›ليست كل استراتيجيات إشراك األسر فعالة أو تؤدي إلى نتائج أفضل لألطفال.
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الممارسة المالئمة من الناحية النمائية :الشراكة مع العائالت

فيديو

هل تعلمين؟
QR

إن النمــاذج التقليديــة "لمشــاركة الوالديــن" أو "تعليــم الوالديــن" المتمثلــة فــي
االجتماعــات التــي تنعقــد بيــن الوالديــن والمعلمــات وإشــراك العائــات فــي األنشــطة
التطوعيــة تُ عــد مناهــج أحاديــة الجانــب وتفشــل فــي تقديــم المعرفــة أو األفــكار التــي
تحتــاج إليهــا المعلمــات واألســر لتوفيــر الخبــرات التعليميــة التــي تســتجيب بشــكل كامــل
الحتياجــات كل طفــل وخبراتــه .وتشــير األوصــاف التاليــة لســلوك المعلمــات إلــى أنــواع
العالقــات المناســبة مــن الناحيــة النمائيــة لألطفــال مــن الميــاد وحتــى الصفــوف
معــا بوصفــم أعضــاء فــي مجتمــع
االبتدائيــة؛ حيــث إن أفــراد األســرة والمعلمــات يعملــون ً
التعلــم.
›تتحمــل المعلمــات مســؤولية إقامــة عالقــات محترمــة ومتبادلــة مــع العائــات
وفيمــا بينهــن .فالمعلمــات يعملــن بجهــد لضمــان االحتــرام المتبــادل والتعــاون
والمســؤولية المشــتركة ،وللمســاعدة فــي التفــاوض علــى حــل النزاعــات والخــاف
المرتقــب فــي أثنــاء عملهــن نحــو تحقيــق األهــداف المشــتركة.

توطــد المعلمــات إقامــة شــراكات تعاونيــة مــع العائــات ،ويعملــن جاهــدات فــي
› ّ
ســبيل الحفــاظ علــى تواصــل منتظــم ومتكــرر ثنائــي االتجــاه مــع العائــات ،ويدركــن
أن أشــكال االتصــال قــد تختلــف مــن عائلــة إلــى أخــرى.

فرصــا متعــددة لمشــاركة
ترحــب المعلمــات بأفــراد األســرة فــي المــكان ،ويخلقــن ً
› ّ
طرقــا متعــددة للمشــاركة ،بمــا فــي
ً
األســرة .وتعــرض المعلمــات علــى العائــات
ذلــك التفكيــر فــي أي قــرار يتعلــق بالبرنامــج بشــأن رعايــة أطفالهــم وتعليمهــم.

قــر المعلمــات باختيــارات األســرة وأهدافهــا ألطفالهــم ويســتجبن بحساســية
›تُ ّ
واحتــرام لتلــك التفضيــات واالهتمامــات .فــي حالــة نشــوب الخالفــات بيــن األســرة
والمعلمــة ،تســتمع المعلمــة بعنايــة إلــى مخــاوف األســرة مــن أجــل الوصــول إلــى
حلــول مقبولــة مــن الطرفيــن.
›تتشــارك المعلمــات واألســرة مــع بعضهــم معرفتهــم بالطفــل وفهــم نمــوه
ـكل مــن أشــكال االتصــال اليوميــة وغيرهــا مــن أشــكال االتصــال
وتعلمــه كونهــا شـ ً
(علــى ســبيل المثــال :اللقــاءات العائليــة ،واالجتماعــات ،ومجموعــات الدعــم).
›تدعــم المعلمــات األســر بطــرق تعــزّ ز إلــى أقصــى حـ ّـد قــدرات وكفــاءة اتخــاذ القــرار
األســري الــذي يتعلــق بأطفالهــم.

›تعمــل المعلمــات علــى اشــتراك األســر كمصــدر للمعلومــات عــن الطفــل فــي
البرنامــج (قبــل الدخــول فــي البرنامــج وبشــكل مســتمر) .تتعهــد المعلمــات بإشــراك
األســر فــي التخطيــط ألطفالهــم ،بمــا فــي ذلــك ممارســات التدريــس وتخطيــط
المناهــج وتنفيذهــا وتقييمهــا.
()NAEYC, 2020
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›تدعــو القائــدات فــي البرامــج األســر للمشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار وتحديــد األهــداف
ألطفالهــم ،بحيــث يتــم دعــوة العائــات إلــى المشــاركة بفعاليــة وحيويــة فــي اتخــاذ القــرارات
جنبــا إلــى جنب مع األســر  -وبشــكل مشــترك-
المتعلقــة بتعليــم أطفالهــم .وتضــع المعلمــات ً
األهــداف المتعلقــة بتعليــم األطفــال وتعلمهــم فــي المنــزل والمدرســة علــى حـ ٍـد ســواء.

›تمكّ ــن المعلمــات األســر مــن االشــتراك فــي البرامــج عبــر تواصــل ثنائــي االتجــاه ،حيــث إن
االســتراتيجيات تســمح بالتواصــل بيــن المدرســة واألســرة فــي الوقــت المناســب وبشــكل
مســتمر .كمــا تركــز المحادثــات علــى تجربــة الطفــل التعليميــة باإلضافــة إلــى البرنامــج كافــة،
ـكال متعــددة ويعكــس تفضيــات اللغــة لــكل عائلــة.
ويتخــذ االتصــال أشـ ً
›تقــوم المعلمــات بمشــاركة األســر مــن خــال البرنامــج بالتواصــل الثنائــي والفعــال؛ حيــث
إن المعلمــات واألســر يســتفيدون مــن المــوارد والمعلومــات المشــتركة .ويتــم الحــرص
َّ
فــي البرامــج علــى دعــوة العائــات إلــى مشــاركة معارفهــم ومهاراتهــم الفريــدة وتشــجيع
المشــاركة النشــطة فــي حيــاة المدرســة .وعلــى المعلمــات الســعي للحصــول علــى معلومات
حــول حيــاة األطفــال وأســرهم ومجتمعاتهــم ودمــج هــذه المعلومــات فــي مناهجهــم
وممارســاتهم التعليميــة.

توفــر البرامــج أنشــطة تعليميــة لــكل مــن المنــزل والمجتمــع ،وتســتخدم أنشــطة التعلــم فــي
› ِّ
المنــزل وفــي المجتمــع لتعزيــز التعلــم المبكــر لــكل طفــل وتشــجيع ودعــم جهــود األســر؛
لخلــق بيئــة تعليميــة مثمــرة خــارج البرنامــج.
›تحــرص البرامــج علــى دعــوة العائــات للمشــاركة فــي القرارات على مســتوى البرنامج والقيام
وأيضــا تتــم دعــوة العائــات للمشــاركة بنشــاط فــي اتخــاذ القــرارات
ً
بدعــم مــا هــو ضــروري.
بشــأن البرنامــج نفســه .كمــا يتــم الحــرص علــى دعــوة العائــات إلــى مناصــرة تعليــم الطفولــة
شــامل علــى مســتوى
ً
نظامــا
المبكــرة فــي المجتمــع بشــكل واســع .كمــا تنفــذ البرامــج
ً
البرنامــج إلشــراك األســرة ،وتضفــي الطابــع المؤسســي علــى سياســات وممارســات إشــراك
األســرة ،وتضمــن حصــول المعلمــات واإلداريــات وغيرهــن مــن الموظفــات علــى الدعــم الــذي
يحتجــن إليــه إلشــراك العائــات بشــكل كامــل.
()NAEYC, nd.
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تبادل معلومات البرنامج مع العائالت:
هل تعلمين؟
محتاج إلى االنفتاح على التعلم لالستفادة من
كل من المعلمات والعائالت
أن ًّ
ٌ
بعضهم ،لذلك فإن قائدة البرنامج هي التي تحدد نغمة الحوار والتعلم المتبادلين

( ،)Derman-Sparks, LeeKeenan & Nimmo, 2015ومثلما هو مهم للمعلمات
أن تجعل العائالت على اطالع باألحداث في غرفة الصف ،فبالقدر نفسه يجب على

القائدات أن يعتنين بإبالغ العائالت باألحداث في المجتمع المدرسي كافة.
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)(LeeKeenan and Ponte 2018, 127
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تقنيات واستراتيجيات الترحيب باألسر في البرنامج

إن جعل العائالت تشــعر بالود والترحاب هو الخطوة األولى لبناء شــراكات بين المنزل والمدرســة،

ويتضمــن توفيــر ذلــك الجــو الترحيبــي العديــد مــن اإلجــراءات واألنشــطة ،مــن خــال إرســال رســائل

البريــد اإللكترونــي الترحيبيــة إلــى االختيــار االســتراتيجي للفنــون والصــور الفوتوغرافيــة والكتــب
التــي تمثــل تنــوع العائــات التــي يخدمهــا برنامجــك ،وهنــاك العديــد مــن الطــرق التــي مــن خاللهــا
يمكــن الترحيــب بالعائــات وربطهــا ببعضهــا فــي المجتمــع المنضــم إلــى هــذه البرامــج:
›إنشاء حزم ترحيبٍ تتضمن مالحظة شخصية.

›وضع عالمات ترحيب باللغات التي تستخدمها العائالت في منازلهم.

›عقــد اجتماعــات توجيهيــة لألســر لمعرفــة المزيــد عــن سياســات البرنامــج ،والروتيــن،
والممارســات ،والتمــاس أفــكار األســرة للمشــاركة فــي البرنامــج.
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تطوعــي ،حيــث يتــم دعــوة العائــات الجديــدة فــي البرنامــج مــع
›إنشــاء برنامــج إرشــادي
ّ
ـزءا مــن برنامجــك لبعــض الوقــت .ويمكــن للعائــات التــي كان
العائــات التــي كان أطفالهــا جـ ً
منضميــن فــي برنامــج ســابق مســاعدة العائــات الجديــدة علــى التوجــه وتقديــم
أطفالهــا
ّ
المعلومــات والدعــم.
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أكثــر مــن مجــرد رســالة إلــى المنــزل :كيــف يمكــن للمعلمــات التواصــل مــع العائــات واألطفــال

الذيــن يدخلــون البرنامــج

تبادل المعلومات عن األطفال بشكل فردي
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أداة إدارية

أداة إدارية

دعــم التواصــل المســتمر بيــن المعلمــات والوالديــن  -األخــذ فــي الحســبان تعييــن الموظفيــن
والجدولة:
تحيــي الطفــل فــي
ـادا علــى جــدول الموظفيــن فــي برنامجــك ،قــد ال تكــون المعلمــة التــي ّ
اعتمـ ً
تودعــه فــي نهايــة اليــوم .فمــن المهــم أن يكــون لــدى المعلمــات
الصبــاح هــي نفــس المعلمــة التــي ّ

دائمــا شــيء مــا لمشــاركته مــع األســرة حــول طفلهــم ،حتــى لــو كانــوا قــد رأوا الطفــل فقــط خــال
ً
الســاعة األخيــرة مــن اليــوم .تتمثــل إحــدى طــرق القيــام بذلــك فــي أن تســتخدم المعلمــات أدوات

أو أنظمــة تبيــن المالحظــات المكتوبــة مــن جمــع المعلومــات ومشــاركة هــذه المالحظــات مــع

المعلمــات األخريــات ومــع العائــات.

›فــي برامــج األطفــال الرضــع واألطفــال الفطــم ،علــى ســبيل المثــال ،اســتخدمي ورقــة
تســجيل يوميــة لمالحظــة مواعيــد تنــاول الطعــام والنــوم وتغييــر الحفاضــات باإلضافــة إلــى
باقــي األنشــطة .ويتعيــن علــى كل معلمــة تعمــل مــع طفــل بعينــه أن تضيــف إلــى الورقــة،
فــي خــال اليــوم وفــي نهايتــه ،المالحظــات الخاصــة بــكل طفــل؛ حتــى يكــون لــدى األســرة
أيضــا مســاحة متاحــة
ويبيــن تجــارب أطفالهــم .قــد تتضمــن أوراق التســجيل هــذه ً
سـ ّ
ـجل يســرد ّ
للعائلــة تمكّ نهــم مــن الكتابــة عــن تجــارب أطفالهــم المنزليــة ،مثــل جــدول نومــه فــي الليلــة
الســابقة.
›وبالمثــل ،فــإن الســجالت تحتــوي علــى جزئيــن ،جــزء يتــم كتابتــه عــن طريــق المعلمــة وجــزء
يتــم كتابتــه عــن طريــق العائلــة ،وهــذه الســجالت يضعهــا الطفــل فــي حقيبــة ظهــره كل يــوم
وإيابــا بيــن المنــزل والمدرســة ،وهــذه الســجالت تعــزز التواصــل بيــن المنــزل والمدرســة
ذهابــا
ً
ً
بشــكل أفضــل .يمكــن للعائــات والمعلمــات اســتخدام هــذه الســجالت لكتابــة أســئلة قصيــرة
وتعليقــات ومالحظــات حــول الطفــل خــال يومــه كلــه.
ال تشــجع هاتــان األداتــان فقــط علــى إجــراء المزيــد مــن المحادثــات الحــرة بيــن المعلمــات واألســر

يوميــا علــى
أيضــا تُ بقــي جميــع الموظفيــن الذيــن يعملــون مــع كل طفــل
حــول األطفــال ،ولكــن ً
ًّ
اطــاع واســع بوضــع جميــع مالحظــات الطفــل فــي مــكان واحــد.
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إدارة النزاعات والتحديات مع العائالت
هل تعلمين؟
الكثيــر مــن النــاس يميلــون إلــى تجنــب النــزاع والصــراع مــع اآلخريــن ،لكــن اإلداريــات
المخضرمــات يعرفــن أن مواجهــة التحديــات الشــخصية فــي إعــداد البرنامــج هــو أمــر ال

مفــر منــه .وعلــى الرغــم مــن أن مواجهــة هــذه التحديــات الشــخصية هــي جــزء صعــب مــن
الواجبــات الوظيفيــة ،إال أن المواقــف التــي تنطــوي علــى النــزاع والتوتــر فــي العالقــة
فرصــا لمشــاركة وجهــات نظــر اآلخريــن وفهمهــا .لــذا فــإن نهــج القيــادة
مــع اآلخريــن توفــر ً

التيســيرية لحــل ومواجهــة النزاعــات مــع اآلخريــن ينطــوي علــى رؤيــة هــذا النــزاع كفرصــة

ثريــة إليجــاد حلــول أفضــل.

كمــا أن معالجــة النزاعــات مــع اآلخريــن فــي البرنامــج ال تبــدأ عنــد حــدوث تعــارض أو

اختــاف فعلـ ٍّـي مــع اآلخريــن .إضافــة إلــى ذلــك يجــب أن تعمــل القائــدات بشــكل منهجــي
ـول والوصــول إلــى حــل
ـاخ يكــون فيــه الخــاف مقبـ ً
مقصــود واســتباقي لخلــق ثقافــة ومنـ ٍ

فعــال للمشــكالت المطروحــة بالشــكل الــذي يدعــم تحقيــق النتائــج اإليجابيــة المنشــودة.
ّ

أداة إدارية

وفضـ ًـا عــن ذلــك ،يجــب إدراك أنــه ال توجــد حلــول نظريــة أو مثاليــة بشــكل مطلــق.

أداة إدارية

البحث عن الحل الوسط

فيمــا يلــي أداة لحــل النزاعــات التــي أثبتــت نجاحهــا فــي تشــجيع الحــوار المفتــوح والوصــول إلــى حــل
وســط يرضــي جميــع األطــراف:

اختالفا في اآلراء أو المعتقدات
ً
›الخطوة األولى :اإلقرار .تحليل الموقف .اعلمي أن هناك
أو القيم التي يجب معالجتها .فتجنبي أن تصبحي دفاعية عن آرائك أو التسرع في إصدار
األحكام بخصوص فكرة أو موضوع ما.
›الخطوة الثانية :اسألي .اجمعي المعلومات من جميع األطراف التي ستساهم في فهم
وتعرفي على ما تعنيه المشكلة بالنسبة لعائلة ،وما الذي تعزم العائلة
القضايا األساسية،
ّ
على فعله أو ما الذي كانت تفعله العائلة في الماضي ،ووضحي األولويات وكُ وني منفتحة
على ضرورة التعلم.
›الخطوة الثالثة :التكيف .فكّ ري في طرق لتكييف السياسات والممارسات في المركز مع
دوما عن أرضية مشتركة
مراعاة المعلومات التي تم جمعها في الخطوة الثانية ،وابحثي
ً
بين جميع األطراف ،وفكّ ري في البدائل المتاحة ،ثم حددي القيم والممارسات غير القابلة
للتفاوض ،وكُ وني صريحة بشأنها.
(LeeKeenan & Ponte, 2018).
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خاتمة:
إن مجــرد شــعور األســر ذات الثقافــات المختلفــة بأنهــم موضــع تقديــر وتقبــل مــن قبــل كل مــن

يعمــل فــي المركــز يجعلهــم مســتعدين للمشــاركة فــي تحقيــق األهــداف  .وســيؤثر ذلــك تأثيـ ًـرا

مباشـ ًـرا علــى اندماجهــم وانخراطهــم فــي شــراكة فعالــة .وحيــن توفــر مراكــز رعايــة وتعليــم األطفــال
مســارات متعــددة إلشــراك األســر واألهالــي فــي الحــوار والنقــاش بعقــل منفتــح فــإن الكثيــر مــن

هــذه األســر ســيصبحون قادريــن علــى اعتبــار أنفســهم شــركاء أساســيين فــي تربية الطفــل وتعليمه.
فاألســرة هــي المعلــم األول واألهــم للطفــل ،وأهــم خطــوات مشــاركتها تبــدأ مــن خــال قيــام

مراكــز رعايــة الطفولــة المبكــرة ذات الجــودة العاليــة ببنــاء عالقــة تقــوم علــى التقبــل واالحتــرام.
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قائمة المصطلحات الدليل العاشر
المصطلح

Early childhood education and care
)(ECEC

المالحظة الممنهجة

البرنامج

التعريف
تعليم ورعاية الطفولة المبكرة وهي الفترة الممتدة من
الوالدة إلى سن المدرسة االبتدائية اإللزامي  ،والتي
تختلف من دولة إلى أخرى .وتهدف إلى التطوير الشامل
لمهارات الطفل االجتماعية والعاطفية والمعرفية
والجسدية من أجل بناء أساس مستقر وواسع للتعلم
مدى الحياة والرفاهية العامة.

هي مالحظة هادفة وموجهة وتتعلق بموضوع أو جانب
معين و يجب على المعلمة أن تعد خطة لها.

مصطلح يطلق على كل من (الحضانة الروضة أومركز
الرعاية).
حضانة لألطفال من سن الوالدة –  3سنوات.

الحضانة

مصطلح يشير إلى المستوى التعليمي الذي يتلقاه
شهرا و 36 -15
األطفال من سن  9-0أشهر و 18-6
ً
شهرا.
ً
مدرسة لألطفال من سن  6 – 3سنوات.

الروضة

مصطلح يشير إلى المستوى التعليمي الذي يتلقاه
األطفال من سن  4-3و  5-4و  6-5سنوات.

المدرسة

هي مؤسسة تعليمية يتعلم فيها األطفال الدروس
بمختلف العلوم .وتنقسم المدارس إلى مدارس حكومية
ومدارس أهلية ومدارس عالمية.

مركز الرعاية

مركزمخصص لرعاية األطفال من الفئة العمرية التي تبدأ
من الميالد وحتى عمر ستة سنوات يقدم أنشطة تربوية
وترفيهية هادفة لمدة زمنية معينة خالل اليوم .

قائمة التدقيق والرصد

قوائم موجودة في دليل المعلمة لتطبيق المعاييرخاصة
بكل معيار نمائي حسب الفئة العمرية.

قائمة االختبارات

قوائم تنشئها المعلمة حسب ما تحتاجه لتقييم األطفال
فرادى أو مجموعات.
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