
دليل المعلمة لطرق واستراتيجيات التدريس | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة 
1)٠-٦( سنوات

دليل
المعلمة لطرق 
واستراتيجيات 

التدريس

سلسلة ا�دلة التطبيقية 
للمنهج الوطني ومعاييـر 
التعلـم المبكـر النمائيــة

( ٠ - ٦ ) سنوات



دليل المعلمة لطرق واستراتيجيات التدريس | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة 
2)٠-٦( سنوات

للمنهــج  التطبيقيـــــة  األدلـــــة  سلســـــلة 
الوطنــي ومعاييــر  التعلم المبكر النمائية 

)٠-٦( سنوات

دليل المعلمة لطرق 
واستراتيجيات التدريس



دليل المعلمة لطرق واستراتيجيات التدريس | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة 
3)٠-٦( سنوات

هـ ١٤٤٣وزارة التعليم ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة التعليم 
دليل المعلمة لطرق و استراتيجيات التدريس.  /  وزارة التعليم .-  

هـ ١٤٤٣الرياض ، 
 ص ؛ ..سم ٩٨

٠-٠٦٠-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- رياض االطفال - السعودية - ٢- التعليم - مناهج - السعودية   ١
كتب دراسية  أ.العنوان 

١٤٤٣/٣٥١٦ ٣٧٥٫٠٩٥٣١ ديوي 

١٤٤٣/٣٥١٦ رقم اإليداع: 
٠-٠٦٠-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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تتقــدم وزارة التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية لشــركة تطويــر للخدمــات 
الجزيــل  بالشــكر  الصغــار  األطفــال  لتعليــم  الوطنيــة  والجمعيــة  التعليميــة 

للمســاهمة فــي تأليــف هــذا الدليــل.

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.

شكر وتقدير

شكر خاص
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مقدمة إلى أدلة المنهج الوطني

الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آله 
وصحبــه أجمعيــن وبعد.

تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية )2030( والتــي ركــزت علــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة، 
وحرصت على أن يحصل كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وانطاقًا 
مــن األهــداف االســتراتيجية لــوزارة التعليــم المرتبطــة بتطويــر المناهج وأســاليب التعليــم والتقويم، و 
باالســتناد إلــى وثيقَتــي إطــار المنهــج الوطنــي ومعاييــر التعليــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية لألطفــال مــن الميــاد وحتــى ســن السادســة قامــت وزارة التعليــم بالتعــاون مــع شــركة 
تطويــر للخدمــات التعليميــة وبيــت الخبــرة الجمعيــة الوطنية لتعليم األطفــال الصغــار )NAEYC( ، على 

بنــاء أدلــة تطبيقيــة للمنهــج الوطنــي للمعلمــات فــي الحضانــات وريــاض األطفــال. 

ــة  ــادئ التوجيهي ــات التعلــم األساســي والمب ــة للمنهــج الوطنــي علــى نظري ــة التطبيقي تســتند األدل
التــي تقــر بــأن األطفــال قــادرون علــى التعلــم، ومتفــردون ويتطــورون بمعــدالت مختلفــة، وأن التعلــم 
يحــدث عندمــا يشــارك األطفــال فــي اللعــب النشــط والهــادف خصوًصــا عندمــا يتــم تشــجيعهم علــى 
استكشــاف بيئتهــم بحّريــة. ومــن أهــم هــذه المبــادئ التركيــز علــى التعلــم القائــم علــى االســتقصاء 
العلمــي الــذي يعتمــد علــى تطــور لعــب األطفــال واستكشــافهم الذاتــي وانتقــال معلمــات األطفــال 
مــن نهــج "التدريــس والتلقيــن المباشــر" إلــى نهــج التدريــس الــذي يتمحــور حــول الطفل. ويتــم ذلك في 
إطــار مبــادئ اإلســام وثقافــة األســرة والمجتمــع حيــث تركــز األدلــة علــى شــراكة األســرة الفاعلــة فــي 

عمليــة التعلــم. وفيمــا يلــي تسلســل األدلــة وموضوعاتهــا:

األدلة التطبيقية للمنهج الوطني:

الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن  	
الميــاد – 6 ســنوات

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 اإلسامية.  	
الدليل التطبيقي لمعيار الصحة والتطور البدني. 	
الدليل التطبيقي لطرق واستراتيجيات التطبيق. 	
الدليل التطبيقي لدور اإلدارة في تطبيق المنهج الوطني. 	

الدليل التطبيقي لتقويم طفل الحضانة والروضة.   	
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مقدمة إلى دليل المعلمة التطبيقي 
لطرق واستراتيجيات التدريس

الغرض من الدليل:

دليــل المعلمــة التطبيقــي لطــرق واســتراتيجيات التدريــس هــو الدليــل التاســع ضمــن سلســلة أدلــة 
المنهــج الوطنــي لريــاض األطفــال والحضانــات، والــذي ُيعنــى بالتركيــز على تزويد معلمــات األطفال 
مــن الميــاد حتــى 6 ســنوات بالمعلومــات والمــوارد التــي يحتجــن إليهــا الســتخدام األســاليب 

التعليميــة واســتراتيجيات التدريــس التــي تدعــم التعلــم والتطــور الناجــح لجميــع األطفــال.

يهدف هذا الدليل إلى تمكين المعلمة من اآلتي:

ا. 	 تعميق الفهم لعناصر البرامج ذات الجودة العالية والممارسات المائمة نمائيًّ

توضيح أهمية اللعب، وكيفية استخدامه للنهوض بعملية التعلم. 	

بناء فهم جديد وقدرة على تخطيط المنهج والتفاعل مع األطفال بشكل مباشر. 	

اكتساب أدوات جديدة لتخطيط وتسهيل خبرات التعلم القائم على االستقصاء. 	

االطاع على أفضل الممارسات إلدارة سلوك األطفال وخلق ثقافات صفية إيجابية. 	

بناء المهارات في كيفية التعامل مع األسر والشراكة معها. 	

ينقسم هذا الدليل إلى أربعة أقسام: 

أن  	 وكيــف   )DAP( ــا  نمائيًّ المائمــة  الممارســات  عــن  عامــة  لمحــة  يقــدم  األول  القســم 
ــا ُيَعــدُّ ركيــزة أساســية الســتراتيجيات التدريــس وصنــع  اســتخدام الممارســات المائمــة نمائيًّ

برامــج فعالــة وتحقيــق نتائــج إيجابيــة لألطفــال الصغــار.

القســم الثانــي يقــدم شــرًحا ألهميــة اســتخدام التخطيــط القائــم علــى االســتقصاء؛ لتنفيــذ  	
منهــج تعليمــي يتماشــى مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي تطويــر ممارســات 
التعليــم والتعلــم، كمــا هــو موضــح فــي منهــج التعلــم المبكــر للمملكــة العربيــة الســعودية 
ــة المبكــرة لألطفــال  ــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــاج الطفول )الدليــل األساســي: بن
مــن الــوالدة وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018(. يســتعرض هــذا القســم المراحــل الخمــس للعمليــة 

القائمــة علــى االســتقصاء ويوفــر سلســلة مــن األدوات والمــوارد.

القســم الثالــث يتنــاول أهميــة فهــم وتوجيــه ســلوك األطفــال كجــزء مــن ممارســة التدريــس  	
الفعالــة. ويتضمــن هــذا القســم معلومــات ومــوارد الســتخدام تقنيــات التوجيــه اإليجابيــة 
ويتنــاول اســتراتيجيات التدريــس التــي تنمــي الوعــي بالصدمــات كطريقــة لدعــم األطفــال 

ــا صعبــة. ــا معاكســة أو مواقًف الذيــن قــد يواجهــون ظروًف
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القســم الرابــع يركــز علــى أهميــة مشــاركة األســر فــي تعلــم أطفالهــم. يتضمــن هــذا القســم  	
أدوات ومــوارد لدعــم التواصــل مــع األســر، وجعلهــم جــزًءا مــن عمليــة تخطيــط المنهــج 
الدراســي، ومشــاركة المعلومــات معهــم، ويختتــم القســم الرابــع بتقديــم مجموعــة مــن 

اإلرشــادات لمشــاركتها مــع األســر.

ســتجدين فــي الدليــل عــدًدا مــن الرمــوز لمســاعدتك علــى التنقــل والعثــور علــى المعلومــات 
والمــوارد.

إرشــادات للمعلمة مصــادر المعلمةفيديو أدوات المعلمــةموقــف افتراضي

 تــم إدراج الصــور ومقاطــع الفيديــو ضمــن المحتــوى لتوفيــر المزيــد مــن االتســاق ومســاعدة 
المعلمــة علــى مزيــد مــن الفهــم مــن خــال اســتعراض المحتــوى فــي أثنــاء العمــل. كمــا ســتجدين 
فــي الدليــل أقســاًما تركــز بشــكل خــاص علــى العمــل مــع األطفــال الرضــع واألطفــال الفطــم 
وعائاتهــم. علــى الرغــم مــن أن هنــاك العديــد مــن المبــادئ والممارســات المدرجــة التــي لهــا 
تطبيقــات عامــة علــى اســتراتيجيات التدريــس عبــر الفئــات العمريــة، هنــاك أيًضــا بعــض االعتبــارات 

الخاصــة التــي ســترغب معلمــات األطفــال الرضــع والفطــم فــي معالجتهــا. 

ابحثي عن هذا الرمز    للعثور على القسم الذي يركز على األطفال الرضع والفطم.  

تشمل المالحق:

مسرد للمصطلحات. 	

أدوات وموارد مشاركة الوالدين من األدلة اآلخرى والتي لها صلة أيًضا بهذا الدليل.  	

استخدام الدليل:

 ُأِعدَّ الدليل ليكون مكمًا للمراجع الستة المهمة اآلتية:

الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــاج الطفولــة المبكــرة لألطفــال  	
)مــن الميــاد -6 ســنوات(.

إطار المنهج الوطني لألطفال )المياد- 6 سنوات(. 	

معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر )3 - 6 سنوات(. 	

معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية للفئــة العمريــة )الميــاد- 3  	
ســنوات(.

دليل المعلمة لتطبيق معايير التعلم المبكرالنمائية )المياد- 3 سنوات(. 	

دليل المعلمة لتطبيق معايير التعلم المبكر النمائية )3-6 سنوات(. 	

ســتجدين فــي هــذا الدليــل مراجــع وروابــط لــكل وثيقــة؛ لمراجعــة كل مســتند بتعمــق. باإلضافــة 
إلــى االطــاع علــى الروابــط المحــددة ضمــن محتــوى هــذا الدليــل.

الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال (من الميلاد -6 سنوات). 
الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال (من الميلاد -6 سنوات). 
الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال (من الميلاد -6 سنوات). 
الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال (من الميلاد -6 سنوات). 
http://إطار المنهج الوطني للأطفال (الميلاد- 6 سنوات). 
http://إطار المنهج الوطني للأطفال (الميلاد- 6 سنوات). 
http://معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر (3 - 6 سنوات). معايير التعلم الم
http://معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر (3 - 6 سنوات). معايير التعلم الم
http://معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر (3 - 6 سنوات). معايير التعلم الم
http://معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر (3 - 6 سنوات). معايير التعلم الم
http://معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر (3 - 6 سنوات). معايير التعلم الم
http://معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر (3 - 6 سنوات). معايير التعلم الم
http://معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر (3 - 6 سنوات). معايير التعلم الم
http://معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر (3 - 6 سنوات). معايير التعلم الم
http://معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر (3 - 6 سنوات). معايير التعلم الم
http://معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر (3 - 6 سنوات). معايير التعلم الم
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ا؟ السؤال: ما الممارسة المالئمة نمائيًّ

ف الجمعيــة الوطنيــة لرعايــة وتعليــم األطفــال الصغــار )NAEYC( "الممارســات  الجــواب: "ُتعــرِّ
ــا" بأنهــا: طــرق تعــزز التطــور األمثــل لــكل طفــل وتعلمــه مــن خــال نهــٍج يســتند إلــى  المائمــة نمائيًّ
نقــاط القــوة وقائــم علــى اللعــب؛ لتحقيــق التعلــم الممتــع لألطفــال وتعزيــز مشــاركتهم. ويطبــق 
التربويــون هــذه الممارســات مــن خــال التعرف على خصائص ومقومــات األطفال الصغار جميعهم 
فــي برنامــج التعلــم المبكــر بوصفهــم أفــراًدا متميزيــن، وأيًضــا خصائــص ومقومــات األســر وكل مــن 
ينخــرط فــي البيئــة التعليميــة للطفــل. وبنــاًء علــى معرفــة نقــاط القــوة لــكل طفــل - مــع الحــرص 
علــى عــدم إلحــاق الضــرر بــأي جانــب مــن جوانــب الصحــة الجســمية أو المعرفيــة أو االجتماعيــة أو 
العاطفيــة لــكل طفــل- تصّمــم المعلمــات ويطبقــن بيئــات التعلــم؛ لمســاعدة األطفــال جميعهــم 
علــى تحقيــق االســتفادة المثلــى مــن إمكاناتهــم بشــكل كامــل فــي جميــع المجــاالت النمائيــة 
ــا تدعــم كل فــرد كركيــزة  وعبــر مجــاالت المحتــوى التعليمــي كافــة. إن الممارســة المائمــة نمائيًّ
ــا، يجــب  رئيســة ومهمــة فــي مجتمــع التعلــم. نتيجــة لذلــك، لكــي تكــون الممارســات مائمــة نمائيًّ
أن تكــون الممارســات مائمــة للطفــل مــن الناحيــة الثقافيــة واللغويــة وتكافــئ قــدرة الطفــل 

.)NAEYC, 2020( "بشــكل مناســب

ا؟ السؤال: ما أهمية الممارسة المالئمة نمائيًّ

ــا، فإنهــن ســيتمّكّن مــن معرفــة  الجــواب: عندمــا تفهــم المعلمــات الممارســات المائمــة نمائيًّ
كيفيــة تقييــم فعاليــة اســتراتيجيات التدريــس التــي يســتخدمنها فــي الوقــت الحالــي. وعندمــا 
ــا، فــإن هــذه الممارســات ســتوفر لهــن الدعــم الــازم،  تفهــم المعلمــات الممارســات المائمــة نمائيًّ

ممــا يــؤدي إلــى اتخــاذ القــرارات المســتنيرة والناجحــة فيمــا يتعلــق باســتراتيجيات التدريــس.

ا: الركيزة  الممارسة المالئمة نمائيًّ
األساسية الستراتيجيات التدريس الفعالة 

والممارسات التعليمية

القسم األول
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 هل تعلمين؟ 

هناك خمسة مبادئ توجيهية للتدريس الفعال:

تتنــاول اإلرشــادات اآلتيــة القــرارات التــي تتخذهــا معلمــات الطفولــة المبكــرة فــي ســتة مجــاالت 
رئيســة ومترابطــة للممارســات:

تكوين مجتمع مهتم من المعلمات.. 1

الدخول في شراكات متبادلة مع األسر وتعزيز الروابط المجتمعية.. 2

مراقبة وتوثيق وتقييم نمو األطفال وتعلمهم.. 3

التدريس لتعزيز نمو كل طفل وتعلمه.. 4

تخطيط وتنفيذ مناهج جذابة لتحقيق األهداف المرجوة.. 5
إظهار مهنية المعلمة في مرحلة الطفولة المبكرة.. 6

أدوات المعلمة 
ا: عشر استراتيجيات فعالة لتدريس الممارسات المالئمة نمائيًّ

إن المعلمــة المهنيــة تختــار االســتراتيجية الفعالــة التــي تتناســب مــع موقــف معيــن. لــذا عليــك أن 
تضعــي فــي اعتبــارك مــا يعرفــه األطفــال بالفعــل ومــا يمكنهــم فعلــه وأهــداف التعلــم الخاصــة 
بــك تبًعــا للوضــع الحالــي. ومــن خــال المرونــة والماحظــة، يمكنــك تحديــد االســتراتيجية التــي 
لــم تنجــح إحــدى  بنــاًء علــى كل موقــف. وفــي معظــم األوقــات، إذا  قــد تكــون أكثــر فعاليــة 

االســتراتيجيات، فــإن األخــرى ســتنجح. 

ــا يمكــن لهــا أن تدعــم التعلــم لــدى األطفــال  فيمــا يأتــي عشــر اســتراتيجيات تدريســية مائمــة نمائيًّ
مــن مختلــف الفئــات العمريــة ومراحــل التطــور:

تقديــر مــا يقولــه األطفــال ومــا يفعلونــه. والتأكــد مــن أن األطفــال يعلمــون 
بأننــا قــد الحظناهــم مــن خــال إبــداء االنتبــاه اإليجابــي لهــم الــذي قــد يكــون فــي 
شــكل تعليقــات نقولهــا لهــم، أو مــن خــال الجلــوس بجانبهــم والمراقبــة. )مثــال: 

"الحظــت أنــك وجــدت طريقــة أخــرى لتحديــد الرقــم 5 "(.

01

تشــجيع األطفــال علــى المثابــرة وبــذل الجهــد بــداًل مــن مجــرد الثنــاء عليهــم 
وتقييــم مــا فعلــوه. )مثــال: أنــت تفكــر بكثيــر مــن الكلمــات لكــي تصــف األرنــب فــي 

القصــة. هيــا، لنتابــع!"(.
0٢

إعطــاء ماحظــات محــددة بــداًل مــن التعليقــات العامــة. )مثــال: "لــم تدخــل 
الكــرة فــي الســلة يــا عــادل. مــاذا لــو رميتهــا بقــوة أكثــر"( 03

ت 
أدوا

المعلمة
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نمذجــة المواقــف، وأســاليب التعامــل مــع المشــكات، والســلوكيات تجــاه 
اآلخريــن، والتمثيــل العملــي لألطفــال وليــس مجــرد إخبارهــم مــا الــذي عليهــم 
الســبب".  فــي  أفكــر  أن  علــّي  يجــب  ذلــك.  ينجــح  لــم  "امممــم!  )مثــال:  فعلــه. 
"اعذرنــي يــا ســعد. لقــد فاتنــي شــيء ممــا قلــت. هــّا أعــدت علــّي مــا قلتــه"(.

04

ــك  ــان وإظهــار الطريقــة الصحيحــة لفعــل شــيء مــا. وعــادة مــا يشــمل ذل بي
بأســلوب معيــن )مثــل: كيفيــة اســتخدام خافــق  ينبغــي فعلهــا  وجــود عمليــة 

البيــض، أو طريقــة كتابــة حــرف الجيــم(.
05

إيجــاد أو إضافــة تحــدٍّ إلــى مهمــٍة مــا بحيــث تزيــد درجــة صعوبتــه قليــًا عمــا 
يســتطيع األطفــال فعلــه. فمثــًا: تضــع المعلمــة مجموعــة مــن حبــوب الــذرة أو 
البطاطــس علــى ســطح نظيــف وتعّدهــا مــع األطفــال، ثــم تطلــب مــن مجموعــة 
صغيــرة منهــم أن يخبروهــا كــم عــدد الحبــوب الباقيــة عندمــا تزيــل بعًضــا منهــا. 
فيقــوم األطفــال بعــدِّ الحبــوب المتبقيــة مــن أجــل معرفــة الجــواب. وإلضافــة نــوع 
مــن التحــدي إلــى هــذا النشــاط، فقــد تقــوم المعلمــة بإخفــاء الحبــوب الباقيــة بعــد 
أن تزيــل عــدًدا منهــا. وهنــا علــى األطفــال إيجــاد طريقــة أخــرى لمعرفــة العــدد 
المعلمــة مــن  التحــدي قــد تطلــب  المتبقــي ســوى طريقــة عّدهــا. ولتســهيل 
ــاء قيامهــم بعــدِّ الحبــوب المتبقيــة. األطفــال لمــس كل حبــة لمــرة واحــدة فــي أثن

06

طــرح أســئلة تثيــر تفكيــر األطفــال وتحفــزه. )مثــال: "إذا لــم تســتطع التكلــم مــع 
صديقــك الــذي يلعــب معــك، فكيــف يمكــن إخبــاره بمــا يفعــل؟"(. 07

تقديــم العــون )مثــل تقديــم تلميــح أو إشــارة( لمســاعدة األطفــال علــى 
ــا لقدراتهــم )مثــال: " هــل يمكنــك التفكيــر بكلمــة علــى وزن اســمك  العمــل وفًق
يــا هــادي؟ مــا رأيــك بكلمــة "رامــي"؟ هــادي ورامــي لهمــا نفــس الــوزن، أليــس 

كذلــك؟ هــل يمكنــك التفكيــر بكلمــة أخــرى علــى نفــس الــوزن؟"(.

08

بعبــارات  لألطفــال  واألســماء  والحقائــق  المعلومــات  تقديــم 
لفظيــة مباشــرة. )مثــال: "هــذا الحيــوان الــذي يشــبه القــط ولكنــه أكبــر حجًمــا 

الفهــد"(. ُيســمى  أســود  ولونــه 
09
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توجيــه ســلوك األطفــال وتصرفاتهــم. )مثــال: "المســوا كل مكعــب 
مــن المكعبــات مــرة واحــدة فقــط وأنتــم تعدونهــا". "عليــك أن تحرك تلــك األيقونة 
إلــى هنــا، أال تظــن ذلــك؟ حســًنا. اضغــط عليهــا اآلن واســتمر بالضغــط، ثــم اســحبها 

إلــى المــكان الــذي تريــد وضعهــا فيــه"(.

10
)”NAEYC, ”10 Effective DAP Teaching Strategies(.

ــا للتدريــس التــي يمكننــي اســتخدامها لدعــم تعلــم  الســؤال: مــا الممارســات المالئمــة نمائيًّ
األطفــال فــي صفــي؟

الجــواب: تعتمــد ممارســات التدريــس علــى اســتثمار خصائــص ومقومــات كل طفــل، والتصــدي 
موّجــه  بشــكل  تعليمهــم  خــال  ومــن  األطفــال.  ضــد  التحيــز  أشــكال  لمختلــف  ــال  فعَّ بشــكٍل 
ومقصــود، تقــوم المعلمــات بدمــج واســتغال الفــرص المتاحــة لــكل طفــل وتمكينــه مــن االختيــار 
فــي ســياق بيئــة مخططــة تــم إنشــاؤها لدعــم تجــارب تعليميــة محــددة وأهــداف مقصــودة. كمــا 
تــدرك المعلمــات أن األطفــال يقومــون بتكويــن فهمهــم الخــاص للعالــم مــن حولهــم بشــكل نشــط؛ 
وأن األطفــال يســتفيدون بشــكل أكبــر عندمــا تنشــأ المبــادرة منهــم ويبــدأون فــي تنظيــم خبــرات 

التعلــم الخاصــة بهــم بمــا فــي ذلــك التفاعــل مــع أقرانهــم.

ويمكــن لمعلمــات األطفــال الصغــار مــن الميــاد حتــى ســن السادســة اســتخدام الممارســات 
التاليــة:

إظهــار ومحــاكاة االلتــزام المطلــوب فــي مجتمــع التعلــم المهتــم والمنخــرط فــي العمليــة  	
التعليميــة مــن خــال اإلجــراءات والمواقــف والشــغف. )تحّيــي المعلمــة فاطمــة كل طفــل 
بحــرارة عنــد وصولهــم كل يــوم، وتســاعدهم فــي العثــور علــى نشــاط مناســب يمكــن أن 

يســاعدهم فــي المرحلــة االنتقاليــة(.

اســتخدام المعرفــة الخاصــة بــكل طفــل وعائلتــه؛ لجعــل خبــرات التعلــم ذات أهــداف  	
تحقيقهــا. األطفــال  ويســتطيع  إليهــا،  الوصــول  ويمكــن  مقصــودة، 

تنفيــذ منهــج شــامل ممــا يتيــح لــكل طفــٍل تحقيــق األهــداف الفرديــة فــي جميــع المجــاالت  	
)البدنيــة، واالجتماعيــة، والعاطفيــة، والمعرفيــة، واللغويــة، وكفــاءات التعلــم العامــة( وعبــر 
المــواد الدراســية جميعهــا: )اللغــة وتعلــم القــراءة والكتابــة، بمــا فــي ذلــك اكتســاب اللغــة 

الثانيــة والرياضيــات والدراســات االجتماعيــة والعلــم والفــن والتربيــة البدنيــة والصحــة(.

تخطيــط البيئــة التعليميــة ووضــع الجــدول الزمنــي وتوفيــر األنشــطة اليوميــة؛ لتعزيــز  	
نمــو وتعلــم كل طفــل.

ــاء عليهــا. إن  	 امتــالك مجموعــة واســعة مــن المهــارات واســتراتيجيات التدريــس والبن
ــار مــن بيــن المهــارات واســتراتيجيات  المعلمــات يعرفــن الوقــت والمــكان المناســَبين لاختي
التدريــس المائمــة؛ لتعزيــز نمــو وتعلــم كل طفــل بشــكل فعــال فــي كل موقــف. )علــى 
ســبيل المثــال لاســتراتيجية المناســبة: تــدرك المعلمــة فاطمــة أن ســلمان مثابــر جــًدا وقــادر 
علــى حــل المشــكات التــي تواجهــه بمفــرده. فــي ركــن المكعبــات، يحــاول ســلمان بنــاء بــرج 
طويــل يتســاقط باســتمرار. والمعلمــة فاطمــة تقــوم بمراقبتــه، وهــي فــي وضــع اســتعداد 

https://www.naeyc.org/resources/topics/dap/10-effective-dap-teaching-strategies
http://بدمج
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لتقديــم االقتراحــات للطفــل ســلمان إذا بــدأ الشــعور باإلحبــاط. إســتراتيجية غيــر مناســبة: 
يســعى الطفــل خالــد لحــل أحجيــة مكونــة مــن العديــد مــن القطــع الصغيــرة التــي قــد تكــون 
خــارج نطــاق قدرتــه، وبســبب ذلــك تمّلــك اإلحبــاط مــن خالــد وشــعر بالحــزن والضيــق فــي 
هــذه األثنــاء، تقــوم المعلمــة فاطمــة بماحظتــه وعــدم المشــاركة فــي نشــاطه فربمــا تكــون 

هنــاك إشــارة أو اقتــراح لفظــي يمكــن تقديمــه يجعــل خالــد أكثــر نجاًحــا علــى األرجــح(.

معرفــة كيــف يتــم دعــم تعلــم األطفــال والوقــت المناســب لذلك. فبنــاًء علــى تفاعاتهم  	
المســتمرة ومعرفتهــم لــكل طفــل، تقــدم المعلمــات المســاعدة ضمــن نطــاق تمكيــن كل 
طفــل مــن أداء مهمتــه ونشــاطه بمســتوى مهــارة يتجــاوز مــا يمكــن للطفــل القيــام بــه 
ــا عندمــا يبــدأ الطفــل فــي إتقــان المهــارة، ممــا يســاهم فــي  بمفــرده، ثــم تقليــل الدعــم تدريجيًّ

تمهيــد الطريــق للطفــل لقيامــه بالتحــدي التالــي.

معرفــة الطريقــة والوقــت المناســَبين الســتخدام أشــكال وســياقات التعلــم المختلفــة  	
علــى نحــٍو اســتراتيجيٍّ بمــا فــي ذلــك المجموعــات الكبيــرة والصغيــرة، والروتيــن اليومــي 

والفتــرات االنتقاليــة خــال الروتيــن اليومــي. وهــذا يعنــي مــا يلــي:

تــدرك المعلمــات أهميــة األنمــاط التعلميــة المختلفــة لألطفــال ومتــى وكيــف يتــم 	 
اســتخدامها لتتماشــى مــع خصائــص المجموعــة. علــى ســبيل المثــال: تحــدد المعلمــة 
فاطمــة أن وقــت المجموعــة الكبيــرة مــع مجموعــة األطفــال الدارجيــن يكــون بضــع 
دقائــق فقــط؛ ألنهــا تفهــم محدوديــة الوقــت الــذي يمكــن لألطفــال الدارجيــن القــدرة 

ــاه عنــد تواجدهــم فــي المجموعــة الكبيــرة. علــى الجلــوس بهــدوء وانتب

تفكــر المعلمــات بعنايــة فــي شــكل التعلــم األفضــل لمســاعدة األطفــال علــى تحقيــق 	 
الهــدف المنشــود، وذلــك اســتناًدا علــى أعمــار وقــدرات وخبــرات األطفــال والخصائــص 
األخــرى. علــى ســبيل المثــال: مــن خــال المجموعــة الكبيــرة الحظــت المعلمــة  فاطمــة 
أن األطفــال بــدؤوا يفقــدون شــغفهم واهتمامهــم بمناقشــة القصــة التــي يتــم ســردها 
عليهــم والتــي تــدور أحداثهــا حــول حيوانــات حديقــة الحيــوان، فقــررت المعلمــة أن تغيــر 
المســار وتشــاركهم فــي القيــام بحركــة إبداعيــة ودعوتهــم للتحــرك مثــل الحيوانــات فــي 

القصة. 

تقــوم المعلمــات بتقليــص الوقــت فــي عمليــة االنتقــاالت. علــى ســبيل المثــال: تدعــو 	 
المعلمــة فاطمــة بعــض األطفــال لدخــول أحــد المراكــز  بينمــا تقــوم المجموعــة بعمــل 

آخــر حتــى يكــون التنقــل تدريجًيــا وسلًســا(.

تمييــز أنمــاط التعلــم لمعرفــة األســاليب التــي تتناســب مــع اهتمامــات كل طفــل ومعارفــه  	
ومهاراتــه، مــع مراعــاة األطفــال المحتاجيــن إلــى دعــم إضافــي يســهم فــي توفيرخبــراٍت 
تعليميــٍة موســعٍة ومكثفــٍة، وتركــز المعلمــة دائًمــا علــى اهتمامــات الطفــل الحاليــة ونقــاط 

قوتــه والطــرق الثقافيــة التــي تمكنــه مــن التعلــم والمعرفــة

”NAEYC, ”DAP: Teaching to Enhance Children’s Development and Learning(.

DAP: Teaching to Enhance Children’s Development and Learning
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 هل تعلمين؟ 

مــع  المعلمــات  تفاعــات  فــي  واللعــب  المباشــرة  التعليمــات  إلدراج  طريقــة  هنــاك 
التالــي: حســب  األطفــال، 

تجربــة  	 األطفــال  لمعايشــة  أساســية  ركيــزة  باعتبــاره  باللعــب  االعتــراف  اللعــب: 
الفــرح واالندهــاش، لــذا علــى المعلمــات فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة تضميــن 
الفــرص المتكــررة لقيــام األطفــال باللعــب فــي اســتراتيجيات التدريــس الخاصــة بهــم، 
ــا واللعــب الموّجــه  والتخطيــط لبيئــات تعليميــة توفــر مزيًجــا مــن اللعــب الموّجــه ذاتيًّ
والتعليــم المباشــر. كمــا تزيــد المعلمــات مــن الفــرص المتاحــة لألطفــال الختيــار 
المــواد، ورفــاق اللعــب، والموضوعــات، واألســاليب التــي يســتخدمونها علــى مــدار 
اليــوم لألطفــال جميعهــم، مــن الميــاد حتــى ســن الثامنة. فاألنشــطة الموجهة عن 
طريــق المعلمــات توّفــر تحفيــًزا لألطفــال؛ حيــث تقــدم المعلمــات توجيًهــا ودعًمــا 

لهــم، ممــا يــؤدي إلــى توســيع نطــاق اهتمــام األطفــال ومشــاركتهم وتعلمهــم.

األطفــال  	 بتزويــد  المعلمــات  تقــوم  المثــال:  ســبيل  علــى  المباشــرة:  التعليمــات 
مســاعدة  أو  العاقــات،  إلــى  اإلشــارة  أو  الصلــة،  ذات  األكاديميــة  بالمفــردات 
وهــذه  بديــل.  منظــور  اقتــراح  أو  معينــة،  علــى ظواهــر  التعــرف  علــى  األطفــال 
التعليمــات تعتبــر أداة مهمــة لدعــم تعلــم األطفــال، تتضــح أهميتهــا مــن خــال 
بطــرق  وتعلمهــم  األطفــال  اهتمامــات  نطــاق  توســيع  بهــا  يتــم  التــي  الدرجــة 
اهتمامــات  فــي  للتغيــرات  وماحظتهــن  المعلمــات  تفهــم  علــى  بنــاًء  مفيــدة 
األطفــال. والتعليمــات المباشــرة تكــون بشــكل فــردي أو فــي مجموعــات صغيــرة 
ــا واللعــب الموّجــه مــن  أو كبيــرة، وعبــر األنشــطة جميعهــا - اللعــب الموّجــه ذاتيًّ
خــال التوجيــه المباشــر والروتيــن- وتكــون المعلمــة مســؤولة عــن ضمــان التجــارب 
العامــة بحيــث تكــون محفــزة لــكل طفــل وتحقــق االســتجابة المرجــوة مــن الناحيــة 
ــم كافــة. وُيعــد  ــة والتعل ــة مــن خــال مجــاالت التنمي ــة والثقافي ــة واللغوي التنموي
ــا )علــى ســبيل المثــال: قــد  تعزيــز العديــد مــن الفــرص لتنشــيط كل طفــل أمــًرا ضروريًّ
تقــوم المعلمــات باســتخدام التعليمــات المباشــرة لمســاعدة األطفــال علــى تطويــر 
مهاراتهــم فــي اســتخدام المقــص أو تعلــم أســماء األرقــام والحــروف. ومــن خــال 
التعليمــات المباشــرة، تدعــم المعلمــات األطفــال فــي عمليــة تطويــر المهــارات أو 
المعرفــة التــي يحتاجهــا األطفــال لانخــراط فــي المزيــد مــن اللعــب الموّجــه ذاتًيــا(.

QRفيديو

QRفيديو

QRفيديو
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 أدوات المعلمة 
 ماحظــة للمعلمــة: عندمــا ال توجــد إجابــة واحــدة عــن الســؤال: هــل هــو شــيء مناســب مــن الناحية 
التطــور المناســب علــى قــدرات كل طفــل ومهاراتــه واهتماماتــه، يمكنــك  التنمويــة؟؛ ُيعتمــد 
اســتخدام األســئلة التاليــة كدليــل تأملــي ذاتــي، وكنقطــة بدايــة يمكنــك التكيــف مــع برنامجــك 
المحــدد أو األطفــال فــي مجموعتــك مــن خالهــا، أو يمكنــك اختيــار التركيــز علــى عنصــر أو عنصريــن 
فــي وقــت واحــد. ويجــب العلــم بــأن هــذه القائمــة ال تهــدف إلــى أن تكــون تقييًمــا - ولكنهــا أداة 

لمســاعدتك علــى التفكيــر فــي الممارســة اليوميــة التــي ســتتطور بمــرور الوقــت والتدريــب.

ا" للمعلمات: عشرون السؤااًل من "الممارسات المالئمة نمائيًّ

    "هــل كنــت أعــرف كل مــا أحتــاج إلــى معرفتــه عــن كل طفــل اليــوم؟ وهــل الحظــت الحالــة 
المزاجيــة لــكل طفــل وصحتــه الواضحــة والشــعور العــام بالصحــة والنشــاط والمشــاركة؟

    هــل قمــت بتســجيل وصــول كل عائلــة مــع أطفالهــم مؤخــًرا، إمــا مــن خــال محادثــات ســريعة أو 
ماحظــات مكتوبــة أو رســائل البريــد اإللكترونــي؛ لتقديــم المســتجدات ومعرفــة المســتجدات 
المتعلقــة بــكل طفــل؟ وهــل هنــاك أي مواضيــع ثقافيــة ينبغــي علــّي معالجتهــا مــع عائلــة 

بعينهــا، مثــل: الســؤال عــن العطــات أو األنشــطة القادمــة؟

    هــل شــعرت أن لــدّي عاقــة جيــدة مــع كل طفــل فــي كل يــوم؟ وهــل أبديــت مشــاعر الــدفء 
والتقديــر لوجــود كل طفــل وإظهــار التقديــر بجهــوده اليــوم؟ وهــل أبديت تفاعًا مــع تعليقاتهم 

وســلوكياتهم بطــرق إيجابيــة؟

    هــل هنــاك أي طفــل أحتــاج إلــى قضــاء وقــت خــاص معــه أو مســاعدته بــأي طريقــة فريــدة فــي 
اليــوم التالــي، بنــاًء علــى ماحظاتــي، أو ماحظــات المعلمــات األخريــات، أو تعليقــات األطفــال، 

أو ماحظــات الوالديــن؟

    هل أعرف أهداف تعلم األطفال لهذا اليوم / هذا األسبوع / وفي هذه الوحدة:

للتطور البدني )مهارات العضات الكبرى والصغرى(؟ 	

للتنمية االجتماعية والعاطفية؟ 	

نهج التعلم، بما في ذلك الحماس واالهتمام والمثابرة؟ 	

للتقدم في محتوى المعرفة والمفاهيم وإتقان المهارات؟ 	

     هــل أهــداف اليــوم / هــذا األســبوع تــم بناؤهــا علــى مــا فعلنــاه ســابًقا؟ وهــل أحتــاج إلــى إجــراء 
أي تواصــل مــع األطفــال؟

     هــل تتوافــق بيئــة غرفــة الصــف مــع األهــداف المرجــوة؟ وهــل تبــدو بيئــة غرفــة الصــف مبهجــة 
ومرتبــة وممتعــة لألطفــال؟ وهــل أحتــاج إلــى تغييــر أي مــن المــواد أو األركان أو مــا يعــرض علــى 

حائــط الروضــة إلبقــاء األشــياء جديــدة؟

     هل استخدمت مجموعة واسعة من استراتيجيات التدريس هذا األسبوع، بما في ذلك:

محاكاة كيفية إيجاد الحلول لمواجهة المشكات؟ 	

مشاركة عمليات تفكيري بصوت عاٍل؟ 	

تشجيع األطفال وتقدير أعمالهم الجيدة؟ 	

تقديم معلومات جديدة مثل: الحقائق والمفردات الجديدة؟ 	

ت 
أدوا

المعلمة
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توضيح الطرق الصحيحة لفعل شيٍء ما وإعطاء تعليمات مباشرة؟ 	

إعطاء ماحظات محددة حول مجاالت التحسين المطلوبة؟ 	

تقديم المساعدة وطرح األسئلة للنهوض بمستوى كل طفل؟ 	

تعديــل مســتوى التحــدي )التبســيط أو إضافــة التعقيــد(؛ لتتناســب مــع مســتويات كل  	
طفــل وفًقــا الحتياجاتهــم؟

     هل استخدمت أنماط تعليمية مختلفة، بما في ذلك:

مجموعات كبيرة؟ 	

مجموعة صغيرة؟ 	

دعم الطفل بشكل فردي؟ 	

مراكز اللعب / التعلم والوقت في الهواء الطلق لتمكين الطفل من فعل ما يريد؟ 	

الروتيــن اليومــي )االســتفادة مــن وقــت الوصــول والمغــادرة، أوقــات الوجبــات الخفيفــة،  	
المرحلــة االنتقاليــة بيــن أنشــطة الروتيــن اليوميــة(؟

     هــل فكــرت بشــكل مــدروس بنــاًء علــى مســتوى مشــاركة األطفــال فــي االنتقــال لوحــدة / 
موضــوع / مهــارة أخــرى، أو إتاحــة المزيــد مــن الوقــت لهــذه الوحــدة / الموضــوع / المهــارة؟ 

ــكل طفــل؟ ــا متأكــدة مــن أن مقــدار الوقــت المخصــص كاٍف ل وهــل أن

    هل قمت بتقييم تقدم كل طفل وإتقانه لألهداف المأمولة؟
م كل طفــل من خــال الماحظات والمقابــات والمحادثات،  نــت ســجات مســتوى تقــدُّ     هــل دوَّ

الصــور؛ الملفــات التــي تحتــوي علــى أعمال الطفــل وإنجازاته؟

    هل الحظت الطفل في سياقات وبيئات مختلفة؟
    هل سألت األسرة عن المعلومات المتعلقة بالمجاالت ذات الصلة بتطور الطفل؟

    هــل راجعــت مــع معلمــات / مســاعدات أخريــات مســتوى تقــدم كل طفــل ونجاحــه فــي تحقيــق 
أهدافهم؟

    هــل فكــرت فيمــا إذا كانــت اللغــة / أو ثقافــة المنــزل تؤثــر علــى أداء األطفــال فــي كل مجــال مــن 
مجــاالت التنميــة والتطــور؟ وهــل أحتــاج إلــى إعــادة تقييــم أي طفــل فــي أي مجــال، أو الحصــول 

علــى مســاعدة مــن شــخص آخــر لفهــم أداء أي طفــل ومســتوى تقدمــه بدقــة؟

    هل أحتاج إلى تعديل خطط التدريس بناًء على ما أعرفه من التقييمات؟
    هــل هنــاك أي جانــب مــن جوانــب الجــدول الزمنــي الخــاص بــي، أو البيئــة، أو الخطــط، أو المــواد، 
ــر متأكــدة  أو التفاعــات مــع األطفــال، أو الوالديــن، أو الزميــات تشــعرني بأننــي عالقــة أو غي
منهــا؟ وهــل هنــاك أي طفــل أشــعر بالقلــق تجاهــه ألي ســبب؟ وهــل طلبــت المســاعدة حتــى 

اآلن )مــن المشــرفات أو الزميــات أو أفــراد األســرة أو المتخصصيــن(؟

ــوم؟ هــل ابتســمُت وضحكــُت  ــاة شــخٍص مــا الي ــا فــي حي ــا إيجابًي ــت فرًق ــي أحدث     هــل أشــعر أنن
واســتمتعُت بيومــي؟

    إذا لم يكن األمر كذلك، فما هي الخطوة التي يمكنني اتخاذها لتحسين األمور غًدا؟

 )Tomlinson, 2016(. 
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الخطوة األولى: كوني معلمة تعمل على نحٍو مقصود.

يعتمــد المنهــج الفعــال والمناســب مــن الناحيــة النمائيــة علــى مــا هــو معــروف عــن العاقــات 
المتبادلــة بيــن األفــكار وتسلســلها، ممــا يضمــن إمكانيــة بنــاء قــدرات األطفــال وتعميــق فهمهــم 
الحًقــا بتلــك األفــكار المكتســبة ســابقًا )Copple & Bredekamp, 2009(. تأخــذ المعلمــة العاملــة 
- بشــكل مقصــود فــي االعتبــار- النمــط الفريــد لــكل طفــل ومعــدل تعّلمــه واســتجابته وفًقــا 
لخلفيتــه الثقافيــة. فــي الوقــت نفســه، تســعى المعلمــة جاهــدة لوضــع أهــداف قابلــة للتحقيــق 
وتحديــد نــوع الدعــم المطلــوب لــكل طفــل. )الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار 

منهــاج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن الــوالدة وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018، 31(. 

السؤال: ماذا يعني التدريس بشكل مقصود؟

الجواب: يتضمن التدريس بشكل مقصود ثاثة مصطلحات أساسية، هي: المقصود، والتدريس، 
والمحتوى.

:Intentional  المقصود

تعريفــه: هــو العمــل عــن قصــد مــع تحديــد الهــدف ووضعــه ضمــن خطــة عمليــة تســعى  	
لتحقيقــه. المعلمــة 

العناصر الرئيسة للتدريس المقصود: 	

توقعات مائمة. 	 

التخطيط واإلدارة.	 

بيئات صفية مصممة للتعلم والمشاركة.	 

االنخراط في األنشطة.	 

األسئلة المدروسة.	 

التغذية الراجعة.	 

:Teaching التدريس

تســتخدمها  	 التــي  والمهــارات  الســلوكيات  خصوًصــا  واالتجاهــات  المعرفــة  هــو  تعريفــه: 
األطفــال. مــع  فــي عملهــن  المعلمــات 

العناصر الرئيسة: المعلمات الفاعات يجب أن يكّن مؤهات في مجاالٍت ثاثة، وهي: 	

المنهج.	 

أصول التربية أو علم التدريس )البيداغوجيا(.	 

التقييم.	 

استراتيجيات لتطبيق التعليم والتعلم 
القائم على االستقصاء:

القسم الثاني

الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 سن
الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 سن
الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 سن
الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 سن
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:Content المحتوى

تعريفه: هو المادة التي تدّرسها المعلمات؛ وبالتالي فهي تتعلق بتعلم األطفال. 	

العناصر الرئيسة: يشير المحتوى إلى المعرفة والمهارات في مجال التعلم؛ ويتضمن: 	

المفردات اللغوية.	 

المفاهيم.	 

المهارات.	 

)Epstein, A. 2014, 5–9( 

الخطوة الثانية: تطبيق منهج قائم على االستقصاء في التدريس والتعلم

األطفــال فضوليــون بطبيعتهــم خصوًصــا فيمــا يتعلــق بالعالــم مــن حولهــم. ومــن خــال االســتماع 
ــي  ــى األســئلة الت ــى األطفــال والتفاعــل معهــم بطــرق مقصــودة، ُتلقــي المعلمــات الضــوء عل إل
يطرحهــا األطفــال ومــا االفتراضــات ووجهــات النظــر المتضمنــة مــن خــال هــذه األســئلة. فهــذه 
األســئلة ُتَعــدُّ هــي نقطــة البدايــة إلشــراك األطفــال فــي التعلــم الحقيقــي الــذي يتحــدى المعرفــة 
الســابقة لهــم، ويجعلهــم يتصلــون بتجاربهــم الحياتيــة الحقيقيــة بــداًل مــن مجــرد تقديــم إجابــات 
لألســئلة المعقــدة المطروحــة مــن األطفــال، حيــث إن المنهــج القائــم علــى االســتقصاء يوفــر فرًصــا 
لألطفــال الستكشــاف اهتماماتهــم والموضوعــات المشــتركة التــي تحفزهــم. )الدليــل األساســي: 
بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــاج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن الــوالدة وحتــى عمــر 6 

ســنوات، 2018، 30(.

السؤال: ماذا يعني التعلم القائم على االستقصاء؟

بــأن  اإليمــان  الســعودية علــى  العربيــة  المملكــة  المبكــر فــي  التعلــم  تأســس منهــج  الجــواب: 
األطفــال يقومــون ببنــاء التعلــم الخــاص بهــم بطريقــة نشــطة، وأنهــم قادريــن علــى العمــل - 
بوصفهــم مشــاركين بشــكل غيــر مباشــر- فــي إنشــاء وبنــاء المنهــج الدراســي بطــرق متنوعــة، وهــم 
مســاهمون رئيســون فــي تعلــم أقرانهــم مــن خــال الحــوار المســتمر والتفاعــل فيمــا بينهــم.  لــذا 
فــإن التعلــم القائــم علــى االســتقصاء يراعــي قــدرة األطفــال علــى بــدء تجــارب التعلــم والمشــاركة 

ــر علــى تعلمهــم. ــع القــرار اليومــي المؤث بشــكل مناســب فــي صن

السؤال: كيف يبدو التعلم القائم على االستقصاء مختلًفا عن المناهج األخرى؟

ــن الصــف الدراســي  ــى االختافــات الرئيســة بي ــاه الضــوء عل ــن أدن الجــواب: يســلط الجــدول المبّي
التقليــدي والصــف الدراســي الــذي يســتخدم النهــج القائــم علــى االســتقصاء - أو المناهــج البنائيــة 
)الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــاج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن 

ــى عمــر 6 ســنوات،2018، 19(. ــوالدة وحت ال

http:// إطار امنهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 سنوات، 2018، 30). 
http:// إطار امنهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 سنوات، 2018، 30). 
http:// إطار امنهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 سنوات، 2018، 30). 
http:// إطار امنهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 سنوات، 2018، 30). 
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س


دليل المعلمة لطرق واستراتيجيات التدريس | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة 
2020)٠-٦( سنوات

المناهج البنائيةالمناهج التقليدية

المنهج يبدأ بأجزاء من كل.
يركز المنهج على المفاهيم العامة، بدًءا من الكل 

ثم التوسع إلى الجزء.

التقيد الصارم بالمناهج المحددة عالية القيمة.
السعي وراء اهتمامات األطفال واألسئلة عالية 

القيمة.

المواد المستخدمة هي في أوراق العمل وكتب 
التدريب األولية.

المواد المستخدمة ذات معنى في المقام األول 
 manipulatives  تقوم على اللعب والتاعب

واالستكشاف.

التعلم يعتمد على التكرار.
التعليم تفاعلي بناًء على ما يعرفه األطفال 

بالفعل ويستطيعون القيام به.

تقدم المعلمات المعلومات لألطفال.
المعلمات يشاركن في اللعب ويجرين حوارات مع 

األطفال، ويساعدنهم على بناء المعرفة.

دور المعلمة توجيهي وينبع من السلطة والتحكم.
دور المعلمة تفاعلي وقائم على التفاوض وتيسير 

التعلم.

التقييم من خال االختبار وقوائم التحقق بناًء على 
اإلجابات الصحيحة والنتيجة النهائية.

يشمل التقييم عمل األطفال والماحظات

ووجهات النظر.التي تركز على العمليات أكثر من

االهتمام بالمنتج النهائي.

تعتبر المعرفة خاملة )غير فعالة أو غير نشطة(.
ُينظر إلى المعرفة على أنها ديناميكية وتتغير 

دائًما بتجربة الطفل.

)Concept to Classroom, WNET Education. “Constructivism as a Paradigm for 
Teaching and Learning”, 2004(.

السؤال: ما أهمية تطبيق المنهج القائم على االستقصاء؟

الجــواب: يــؤدي اســتخدام المنهــج القائــم علــى االســتقصاء إلــى العديــد مــن النتائــج اإليجابيــة 
للطفــل فــي جميــع المجــاالت النمائيــة وهــو أمــر مهــم لألســباب التاليــة:

يتعلــم األطفــال الصغــار بشــكل أفضــل عندمــا يشــاركون بنشــاط فــي استكشــاف عوالمهــم  	
المحيطــة بهــم والعثــور علــى إجاباتهــم الخاصــة.

ــارات متعــددة، ينمــو لديهــم  	 عندمــا يكــون األطفــال قادريــن علــى اتخــاذ القــرارات ضمــن خي
إحســاس باالســتقالية والكفــاءة والثقــة بالنفــس.

تســاعد المشــاركة النشــطة األطفــال علــى التعلــم وبنــاء المفاهيــم وخلــق التفكيــر اإلبداعــي  	
والقيــام بعمليــات التســاؤل التــي يحتاجــون إليهــا؛ ليكونــوا متعلميــن ناجحيــن مــدى الحيــاة.

عندمــا تدعــم المعلمــات األطفــال للمضــي قدمــًا فــي التحقــق والتحــري مــن أفكارهــم  	
الخاصــة، فإنهــن يســاعدن األطفــال علــى تطويــر مناهــج مهمــة للتعلــم بمــا في ذلــك الفضول 

ــادرة. ــداع والمب واإلب

ــاء  	 ــات، فإنهــم يقومــون ببن ــا لطــرح األســئلة واستكشــاف اإلجاب عندمــا يعمــل األطفــال مًع
ــة مهمــة. ــة وتواصلي مهــارات اجتماعي
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الســؤال: كيــف يمكننــي جعــل التعلــم القائــم علــى االســتقصاء جــزًءا مــن مهامــي اليوميــة 
التخطيطيــة والتعليميــة؟

الجــواب: فــي كتــاب "المعلمــة التــي تعمــل بشــكل مقصــود: اختيــار أفضــل االســتراتيجيات لتعلــم 
 The Intentional Teacher: Choosing the Best Strategies for Young األطفــال الصغــار
Children’s Learning "، حيــث يؤكــد إبســتين أن أفضــل الممارســات تتطلــب منــا التفكيــر فيمــا 
ــر  نقــوم بــه فــي غرفــة الصــف، وكيفيــة تعزيــز نمــو األطفــال وخلــق تعلــٍم حقيقــيٍّ دائــٍم. وتوفِّ
المجــاالت الســتة اآلتيــة للمعلمــات فرصــة للتفكيــر فــي كيفيــة أن يصبــح التعلــم القائــم علــى 

ــة. االســتقصاء جــزًءا ال يتجــزأ مــن ممارســتك اليومي

موقف افتراضي 
لنبــدأ بســيناريو مشــترك: المعلمــة إيمــان لديهــا عــدد قليــل مــن األطفــال فــي غرفــة الصــف 
ا بالشــاحنات الكبيــرة. وهنــاك مشــروع بنــاء كبيــر يحــدث علــى الجانــب اآلخــر مــن مركــز  مهتمــون جــدًّ
التعلــم المبكــر، واألطفــال فضوليــون للغايــة ويتحدثــون عــن شــاحنات ومركبــات البنــاء ومــا يحــدث 

فــي مواقــع البنــاء.

تتســاءل المعلمــة: مــا الــذي يمكننــي فعلــه الستكشــاف هــذا الموضــوع معهــم؟ مــا األســئلة 
التــي يمكننــي طرحهــا علــى األطفــال؟ وكيــف يمكننــي تعديــل صفــي؟ ومــا األنشــطة أو المــواد 
التــي يمكننــي تضمينهــا؟ مــا القصــص التــي يمكننــي ســردها؟ وكيــف يمكننــي إشــراك األســر فــي 

التخطيــط لهــذا االستكشــاف؟

)Epstein 2014(

اآلن، لنلقــي نظــرة علــى المجــاالت الرئيســة الســتة التــي تبيــن مســؤولية المعلمــة لمعرفــة كيفيــة 
بنــاء اســتقصاء حقيقــي فــي كل منهــا:

تخطيــط المنهــج الدراســي: فــي المجــاالت النمائيــة جميعهــا، تنشــئ المعلمــات بشــكل . 1
مقصــود تخطيطــًا لمنهــج متــوازن بيــن الخبــرات التــي يكتســبها األطفــال بشــكل ذاتــي وتلــك 
التــي يتــم اكتســابها عــن طريــق توجيــه الكبــار. ويراعــى فــي أثنــاء التخطيــط للمنهــج أن يهــدف 

إلــى بنــاء معــارف ومهــارات األطفــال المدرجــة فــي معاييــر الُتعلــم المبكــر النمائيــة.

اسألي نفسك: 	

كيــف يمكننــي تحديــد اهتمامــات األطفــال مــن خــال تجــارب التعلــم التــي تركــز علــى 	 
الطفــل؟

كيــف يمكننــي تخطيــط وتوجيــه األنشــطة التــي تدعــم تعلــم الطفــل وتوســع نطــاق 	 
تعلمــه؟

للقيــام . 2 انقطــاع  اليومــي لألطفــال بفتــرات طويلــة دون  الروتيــن  اليــوم: يســمح  جدولــة 
ــان بشــكل أكثــر فاعليــة عندمــا  بالتفكيــر والتحقيــق واالستكشــاف، فالتفكيــر والتعلــم يحدث

يحــدث بشــكل تدريجــي دون تســرع؛ حيــث إن األفــكار تحتــاج إلــى وقــت لتطويرهــا.

ف 
موق

ي
ض

افترا
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اســألي نفســك: هــل هنــاك شــيء يمكننــي إضافتــه إلــى جــدول أعمالــي لمواصلــة استكشــاف  	
الشــاحنات أو مواقــع البنــاء أو المركبــات؟

 هل تعلمين؟ 

أن البيئــات الصفيــة تؤثرعلــى ســلوك األطفــال، ويشــمل ذلــك: الصوتيــات )كيــف يؤثــر 
واإلضــاءة  بوضــوح(  األصــوات  ســماع  علــى  القــدرة  علــى  حجمهــا  أو  الغرفــة  شــكل 
وتخطيــط األثــاث وتنظيمــه؛ حيــث إن البيئــة الماديــة تؤثــر علــى كيفيــة تصــرف األطفــال 
وتعلمهــم بشــكل فعــال. فضــًا عــن ذلــك، يؤثــر توقيــت األنشــطة ومدتهــا وتسلســلها - 

يشــار إليهــا أحياًنــا بالبيئــة الزمنيــة - علــى ســلوك األطفــال وتعلمهــم.

أدوات المعلمة 
التوقيت والجدول اليومي

فيمــا يلــي بعــض األشــياء التــي يجــب مراعاتهــا بشــأن جدولــك اليومــي والمذكــورة فــي مقــال 
تعليــم األطفــال "التوقيــت هــو كل شــيء: فهــم أهميــة توقيــت األنشــطة ومدتهــا وتسلســلها":

طــول مــدة فتــرة األنشــطة المنظمــة: إذا الحظــِت أن األطفــال يفقــدون التركيــز أو يصبحــون  	
مزعجيــن خــال وقــت الحلقــة الطويــل، فيمكنــك فعــل التالــي:

تقليص وقت النشاط بدقائق قليلة.	 

دمج المزيد من الفواصل الحسية أو الحركية.	 

إضافــة فتــرات راحــة لمســاعدة األطفــال علــى الهــدوء والتركيــز مثــل: مطالبــة الجميــع 	 
بالوقــوف وأخــذ ثاثــة أنفــاس عميقــة.

الفتــرة االنتقاليــة بيــن األنشــطة: الفتــرات االنتقاليــة الطويلــة أو الفتــرات االنتقاليــة الكثيــرة  	
ا يمكــن أن تــؤدي إلــى حــدوث ســلوك غيــر منضبــط. فــإذا الحظــِت أن ســلوك طفــٍل مــا  جــدًّ
غيــر منضبــٍط ومربــك فســتجدين أن ذلــك يحــدث غالًبــا فــي أثنــاء الفتــرات االنتقاليــة، لــذا 

يمكنــك فعــل مــا يلــي:

اسمحي للطفل باالنتقال أواًل.	 

ــة الطفــل بإمســاك البــاب 	  ــرة االنتقاليــة، مثــل: مطالب عمــل تنظيــم للحركــة خــال الفت
ــن. لألطفــال اآلخري

التقليــل مــن عــدد االنتقــاالت خــال اليــوم: ابحثــي عــن طــرق لتقليــل عــدد الفتــرات 	 
االنتقاليــة بيــن األنشــطة.

تسلســل األنشــطة: إن الوقــت الــذي تحــدث فيــه األنشــطة يمكــن أن يؤثــر علــى ســلوكيات  	
األطفــال. فاألنشــطة المتنوعــة تتطلــب مســتويات مختلفــة مــن االنتبــاه والطاقــة. علــى 
ــا  ســبيل المثــال: قــد يكــون التخطيــط لنشــاط عالــي اإلنتبــاه قبــل الوجبــة مباشــرة أمــًرا صعًب

بالنســبة لبعــض األطفــال. فبــداًل مــن ذلــك، يمكنــك القيــام بمــا يلــي:

ت 
أدوا

المعلمة

تعليم الأطفال "التوقيت هو كل شيء: فهم أهمية توقيت الأنشطة ومدتها وتسلسلها": 
تعليم الأطفال "التوقيت هو كل شيء: فهم أهمية توقيت الأنشطة ومدتها وتسلسلها": 
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المعلمــة( 	  )بمبــادرة  بتوجيههــا  تقوميــن  التــي  األنشــطة  بيــن  المتــوازن  التبديــل 
. الطفــل(  )بمبــادرة  نفســه  مــن  ذاتــي  بتوجيــه  الطفــل  يبدأهــا  التــي  واألنشــطة 

العمــل علــى انتقــال األطفــال بهــدوء وســكينة مــن نشــاط عالــي الطاقــة إلــى نشــاٍط 	 
آخــر.

وضع خطة خاصة باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.	 

السماح لألطفال بأخذ فترات راحة.	 

إنشــاء جــدوٍل فــرديٍّ يراعــي األطفــال الذيــن يحتاجــون إلــى مزيــد مــن الوقــت، أو فتــرات 	 
انتقاليــة أقــل، أو وضــع ترتيــب مختلــف مــن األنشــطة مناســٍب لهــم.

تذّكــري: بمجــرد أن تبدئــي فــي النظــر إلــى الجــدول الزمنــي مــن منظــور ســلوك األطفال، ســترصدين 
أماكــن يمكــن أن يكــون للتغييــرات الصغيــرة فيهــا تأثيــر كبيــر علــى مشــاركة األطفــال 

)Lesperance 2018(

التفاعــل مــع األطفــال: تــرى المعلمــات إلــى أنفســهن علــى أنهــن متعلمــات مشــاركات فــي . 3
العمليــة التعليميــة، ولــذا يقمــن بالعمــل مــع األطفــال فــي أثنــاء تعلمهــم. عندمــا يحــدث هذا، 
يمكنــك أن تشــعري بأنــك أقــل تركيــًزا علــى نقــل المعرفــة - وهــذا أمــر طبيعــي- وســتكونين 

أكثــر عرضــة لدعــم وتوســيع محــاوالت األطفــال الخاصــة فــي الفهــم. 

ثم اسألي نفسك: 	

ما الطرق الرئيسة التي أتفاعل بها مع األطفال في صفي؟	 

كيف أتفاعل مع األطفال سواء في مجموعات أو بشكل فردي؟	 

كيــف يمكننــي اســتخدام هــذه التفاعــات للمســاعدة فــي زيــادة معرفــة األطفــال 	 
البنــاء؟ بالشــاحنات ومواقــع 

  التركيز على األطفال الرضع والفطم.

 أدوات المعلمة
استخدام الدعم لزيادة التعلم

حــل مشــكلة  عنــد  والفطــم  الرضــع  المعلمــات لألطفــال  مــن  الــازم  الدعــم  توفيــر  أهميــة  أن 
تواجههــم أو تنفيذهــم لمَهمــة تتجــاوز قدراتهــم الحاليــة، ُيَعــدُّ بمثابــة جســٍر تنشــئه المعلمــات لربــط 
معرفتهــم الحاليــة بالمعرفــة والفهــم الجديــد، وبمشــاركة المعلمــات اللعــب مــع األطفــال فإنهــن 
يمنحــن الدعــم األمثــل لهــم. ولتوفيــر دعــٍم مثالــيٍّ لألطفــال الرضــع والفطــم ال بــد مــن مراعــاة 

ة، منهــا: أمــور عــدَّ

فهم التطور الشامل لألطفال. 	

معرفة الطرق التي يتعامل بها األطفال في أثناء التعلم. 	

وضع أهداف تعلم واقعية ملموسة. 	

مطابقة ُسبل الدعم مع االهتمامات والمعرفة والمهارات الحالية لكل طفل. 	

ت 
أدوا

المعلمة
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 المراقبــة والتفكيــر الدائمــان يســاعدان المعلمــات علــى فهــم تفضيــات كل طفــل وثقافته بشــكل 
أفضــل، ومعرفــة اســتراتيجيات الدعــم الــذي يحتاجــه كل طفــل للمضــي قدًمــا. كمــا أن تقديــم 
الدعــم فــي الســياق الصحيــح يكــون أكثــر فعاليــة. وتتضمــن بعــض االســتراتيجيات الفعالــة مــا يلــي:

المحاكاة لألطفال. 	

تشجيعهم باألساليب اللفظية وغير اللفظية. 	

اتباع تعليمات الطفل. 	

التدخل الجسدي. 	

عرض وقبول االختيارات. 	

مشاركة المعلمة في اللعب مع الطفل والسماح للطفل بتوجيه مسار اللعب. 	

تذكــري: "تقــوم معلمــات األطفــال الرضــع الصغــار واألطفــال الفطــم بتشــكيل المناهــج مــن خــال 
تهيئــة البيئــة بعنايــة ومــن خــال الماحظــة والتســاؤل عــن اهتمامــات وقــدرات األطفــال الحاليــة. 
حيــث إن المعلمــات يتصرفــن بنــاًء علــى تلــك الماحظــات لتوســيع نطــاق تعلــم كل طفــل مــن خــال 
التفاعــات المرحــة وُســبل الدعــم الفعالــة. وبهــذه الطريقــة، تمّهــد المعلمــات الطريــق لتعلــم 

األطفــال ونجاحهــم فــي المســتقبل!"

)Gillespie and Greenberg 2017( 

أدوات المعلمة
التفاعل مع األطفال من خالل دمج استراتيجيات التدريس المناسبة على مدار اليوم:

إن برامــج التعلــم المبكــر عاليــة الجــودة تســتخدم مجموعــات متعــددة مــن األطفــال ومزيًجــا مــن 
األنشــطة التــي يبدأهــا الطفــل، وتقــوم المعلمــة بتوجيــه هــذه األنشــطة طــوال اليــوم. وفيمــا يلــي 
بعــض الطــرق للتأكــد مــن أنــك تســتخدمين االســتراتيجيات المناســبة لتطبيقهــا علــى مجموعــات 

األطفــال، والجــدول الزمنــي اليومــي للتفاعــل مــع األطفــال لتعزيــز التعلــم":

سبل نجاح المجموعة الكاملة أو وقت الحلقة: 	

اجعلي وقت الحلقة في بداية األمر قصيًرا، ثم قومي بزيادة الوقت بعد ذلك. 	 

اســتخدمي وســائل مختلفــًة لانتقــال بيــن الفتــرات مثــل: األناشــيد واأللعــاب كطريقــة 	 
لتغييــر التركيــز أو األنشــطة الحاليــة.

خططي ألنشطة تسمح لألطفال بالمشاركة.	 

تضمين فرص لألطفال الستخدام مهارات العضات الكبرى والصغرى.	 

استغال وقت الحلقة لتقديم فكرة أو مواد جديدة.	 

استغال وقت الحلقة لحل مشكلة أو مراجعة القواعد االجتماعية.	 

السماح لألطفال بالقيام ببعض الحركات وتوفير مساحة كبيرة لهم.	 

سبل نجاح المجموعات الصغيرة: 	

تقديــم أنشــطة تعلــّم تلبــي اهتمامــات األطفــال ويمكــن مــن خالهــا التعامــل مــع 	 
النمائيــة. المســتويات  مختلــف 

ت 
أدوا

المعلمة
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االنخراط في محادثات مفتوحة، ومتبادلة مع األطفال.	 

دعــم األنشــطة التــي يوجههــا األطفــال )بعــد تقديــم نشــاط، اتبعــي اهتمامــات األطفال 	 
وأساليبهم(.

استخدمي ُسبل الدعم لمساعدة األطفال على تطوير فهم مهاراتهم.	 

كوني مستعًدة - وجهزي المواد الازمة ألي نشاط.	 

حّددي المجموعات بناًء على ماحظات قدرات األطفال أو اهتماماتهم.	 

ُتعــد المجموعــات الصغيــرة فرصــة لتقديــم ممارســات تعليميــة عاليــة الفعاليــة؛ تتيــح 	 
لــِك توجيــه التعليمــات لتلبيــة احتياجــات ومهــارات كل طفــل فــي صفــك.

ليكون العمل في مراكز التعلم ناجًحا: 	

يجــب عليــِك مراعــاة ترتيــب مراكــز التعلــم؛ للســماح بأفضــل تجــارب للتعلــم )المناطــق 	 
الصاخبــة أو النشــطة مًعــا مثــل: األناشــيد والمكعبــات، واللعــب الدرامــي، واألنشــطة 
الفوضويــة بالقــرب مــن أماكــن عمليــة ســهلة التنظيــف، والمناطــق التــي تســتوجب 

ــا مثــل: قــراءة الكتــب، والكتابــة(. الهــدوء مًع

وضع خطة إلدارة تصميم البيئة )اختيار مراكز التعلم، عدد األطفال في الركن(.	 

استغال وقت المراكز التعلمية؛ لمراقبة التعلم وتوثيقه.	 

كونــي داعمــة ال موّجهــة: شــاركي بوصفــك شــريًكا رئيًســا فــي أثنــاء قيــام األطفــال 	 
باللعــب. 

عرض األعمال المنجزة في المراكز التعلمية.	 

تغييــر المــواد فــي معظــم األوقــات؛ لتعكــس االهتمامــات المتغيــرة أو لتتماشــى مــع 	 
المنهــج.

4.  تنظيــم بيئــة التعلــم: تحتــوي البيئــة الماديــة علــى مــواد ومســاحات تشــجع علــى الفضــول 
والبحــث والتســاؤل. ويمكــن أن توفــر المــواد أو المــوارد الممتعــة والجذابــة حافــًزا ألســئلة 
األطفــال واســتقصاءاتهم. ومــن المهــم أيًضــا التأكــد مــن أن األطفــال يمكنهــم الوصــول إلــى 
المــواد والمــوارد التــي يحتاجــون إليهــا بســهولة وبســرعة. عندمــا يحــدث هــذا، فإنهــم قــادرون 

علــى بنــاء مســارات التعلــم الخاصــة بهــم ومتابعــة اســتقصاءاتهم فــي أي اتجــاه يريدونــه.
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اسألي نفسك: 	

ا بترتيب البيئة المادية في غرفة صفي؟	  كيف أقوم حاليًّ

ما الذي يجب علّي فعله لجعل غرفة صفي تتناسب مع اهتمام األطفال بالشاحنات 	 
والبناء؟

 هل تعلمين؟ 

يحصــل األطفــال علــى أقصــى اســتفادة مــن خــال العمليــات التــي تجــرى فــي أثنــاء القيــام 
بالنشــاط أو االستكشــاف بــداًل مــن المنتــج النهائــي.

وفيمــا يلــي بعــض الطــرق التــي يمكنــك مــن خالهــا دعــم التعلــم الموجــه نحــو القيــام 
بالخطــوات الازمــة فــي غرفــة الصــف الخــاص بــك:

توفيــر الوقــت الكافــي لألطفــال لقيامهــم باالستكشــاف؛ وفًقــا لســرعتهم الخاصــة  	
وطرقهــم الخاصــة فــي قيامهــم باالستكشــاف.

توفيــر الكثيــر مــن المــواد ذات المجــاالت المتعــددة لألطفــال وهــي المــواد التــي ال  	
تحتــاج إلــى إرشــادات أو توجيهــات مــن الكبــار، مثــل:

مواد الرسم.	 

"المواد الحرة" مثل: كراتين البيض والشرائط والبكرات.	 

المواد الحسية مثل: عجين اللعب والرمل والماء ودهان األصابع.	 

مكعبات من مختلف األشكال والمواد.	 

خــال  	 مــن  الكثيــر  يتعلــم األطفــال  ببعــض األخطــاء:  بالقيــام  الســماح لألطفــال 
المحاولــة. وإعــادة  المحاولــة 

	 )Gonsoski 2017(  .السماح لألطفال بالقيام ببعض الفوضى
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 هل تعلمين؟ 

ــه  ُيطلــق علــى بيئــة غرفــة الصــف اســم "المعلــم الثالــث" ممــا يشــير إلــى أن طريقــة   أن
إنشــاء بيئــة التعلــم الخاصــة بــك يمكــن أن تســاعد األطفــال فــي الواقــع علــى االنخــراط 
بشــكل أعمــق فــي قيامهــم بالتعلــم. فيمــا يلــي أربعــة اعتبــارات يجــب مراعاتهــا عنــد 

التخطيــط لبيئــة الفصــل الدراســي الخاصــة بــك:

سامة األطفال الموجودين في غرفة الصف )األمان(. 	

منظور األفراد الذين سيتعايشون في البيئة الصفية )الثقافة(. 	

)تقســيم  	 المناســبة  األنشــطة  الصفيــة  البيئــة  فــي  المســاحة  تســتوعب  كيــف 
المناطــق(.

كيف تقوم المواد الموجودة بتشجيع األطفال على التعلم؟ )اإلعداد(. 	

)Klein 2014(

5.  إشــراك األطفــال فــي التخطيــط: ُينظــر إلــى االســتقصاء علــى أنــه مهمــة تعاونيــة. حيــث 
يتــم إثــراء تعلــم األطفــال عندمــا يعملــون مــع اآلخريــن لحــل مشــكلٍة مــا أو استكشــاف أحــد 
االهتمامــات الخاصــة بهــم. ويوفــر إشــراك األطفــال فــي التخطيــط أيًضــا ســياًقا للمعلمــات 
لتمكينهــن مــن المشــاركة فــي محادثــات فعالــة ومثمــرة مــع األطفــال. ومــن خــال مثــل هــذه 
المحادثــات، يمكــن للمعلمــة التأكــد مــن أن اهتمامــات األطفــال وقدراتهــم الفريــدة هــي جــزء 

مــن عمليــة التخطيــط الخاصــة بهــا.

اسألي نفسك: 	

ا في دورة التخطيط؟	  كيف يتم تضمين األطفال حاليَّ

ما الذي سيحدث إذا لم يتم تضمينهم؟	 

فــي أثنــاء التخطيــط لقيــام األطفــال باللعــب بالشــاحنات، مــا االفتراضــات؟ ومــا األســئلة 	 
التــي أعتقــد أن األطفــال ســيطرحونها حــول هــذا الموضــوع؟

كيف يمكنني استخدام هذه األسئلة لوضع خطط الدروس؟	 

6. إشراك األسر في التخطيط:

اسألي نفسك: 	

ا في عملية التخطيط لاستقصاء؟	  كيف يتم تضمين األسر حاليًّ

كيف يمكنني إشراك األسر في قيامنا باالستقصاء عن الشاحنات ومواقع البناء؟	 
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إرشادات للمعلمة 
إشراك األسر في تخطيط المنهج

نهــم مــن  إن الشــراكة مــع األســر واعتبارهــم أصحــاب مصلحــة فــي تنفيــذ المنهــج الدراســي ُيمكِّ
تعزيــز فضــول أطفالهــم حــول استكشــاف العالــم مــن حولهــم. وفيمــا يلــي بعــض الطــرق إلشــراك 

األســر فــي تخطيــط وتنفيــذ مواضيــع االســتقصاء:

في بداية موضوع االستقصاء: 	

تقديــم الموضــوع لألســر مــن خــال النشــرة التثقيفيــة أو المناقشــات عنــد الوصــول أو 	 
المغــادرة.

تمكيــن األســر مــن معرفــة طريقــة المشــاركة وكيفيــة قيامهــم بدعــم التعلــم فــي 	 
المنــزل.

تقديم إرشادات لألسر بخصوص األنشطة المنزلية.	 

دعــوة أفــراد األســرة ذوي الخبــرة فــي موضــوع االســتقصاء إلــى زيــارة الفصــل للتحــدث 	 
مــع األطفــال والمشــاركة فــي األنشــطة الصفيــة.

في ختام موضوع االستقصاء: 	

خّططي للقيام باحتفال صفي وتوجيه دعوة األسر للحضور.	 

قومي بإعداد عروض إلنجازات األطفال وأنشطتهم.	 

)Koralk, Nemeth, and Ramsey 2019(

" دورة  باســتخدام  االســتقصاء  علــى  القائمــة  الوحــدات  تطويــر خطــط  الثالثــة:  الخطــوة 
لالســتقصاء" الخمــس  المراحــل 

السؤال: ماذا يعني تطوير خطة الوحدة القائمة على االستقصاء؟

الجــواب: "عنــد اســتخدام المناهــج القائمــة علــى االســتقصاء، ُتقــدم المعلمــة الخبــرات المصممــة 
ــى  لتحــدي األفــكار واالفتراضــات الســابقة لألطفــال. والنتيجــة المرجــوة مــن الوحــدة القائمــة عل
االســتقصاء ليســت مجــرد اكتســاب األطفــال معرفــة "دقيقــة" حــول الموضــوع، ولكــن الهــدف هــو 
التركيــز علــى أفكارهــم المتزايــدة واألســئلة المتعمقــة فــي جميــع مجــاالت الوحــدة، والحصــول 
علــى العديــد مــن الخبــرات التعليميــة القيمــة علــى طــول مســار التعلــم. وتضيــف المعلمــة المــواد 
والكتــب والفــرص التــي تعمــل علــى تحفيــز وإثــراء تفكيــر األطفــال، وبالتالــي تعزيــز تعلمهــم. ويمكــن 
للمعلمــات دعــم المهــارات التكنولوجيــة للقــرن الحــادي والعشــرين لبــدء معرفــة القــراءة والكتابــة 

وتقييــم واســتخدام المعلومــات والوســائط وأدوات التكنولوجيــا الفائقــة بشــكل فعــال".

السؤال: ما دور المعلمة في التخطيط للخبرات القائمة على االستقصاء؟

الجــواب: "بنــاًء علــى المفاهيــم والمواضيــع التــي يستكشــفها األطفــال بشــكل طبيعــي فــي غرفــة 
الصــف، تلعــب المعلمــة دوًرا أساســًيا فــي تنظيــم المنهــج الدراســي الــذي يــدور حــول فضــول 
األطفــال؛ قــد يقــوم األطفــال بطــرح أســئلة محــددة، أو قــد يعبــرون عــن فضولهــم مــن خــال أنماط 
اللعــب والحــوار مــع بعضهــم. وتاحــظ المعلمــة هــذه الشــواهد علــى أنهــا اســتعداد األطفــال 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة
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للتعــرف علــى مواضيــع مختلفــة، ووفًقــا لذلــك تقــوم المعلمــة بالتخطيــط مــع األطفــال لكيفيــة 
معالجــة أســئلتهم، واختبــار افتراضاتهــم، ودعــم تعلمهــم".

السؤال: كيف يمكنني التخطيط لدورة االستقصاء وتنفيذها؟

الجــواب: يوضــح الدليــل األساســي فــي المنهــج الوطنــي دورة منظمــة ومرنــة مــن الماحظــة 
والتخطيــط والتنفيــذ التــي تتضمــن تعبيــر األطفــال عــن فضولهــم والســعي للحصــول علــى إجابــات 
عــن أســئلة معقــدة بشــكل متزايــد مــن خــال قيامهــم باللعــب واالستكشــاف. ترشــد قوالــب 
التخطيــط المعلمــة خــال عمليــة تخطيــط متطــورة تعمــل علــى إشــراك األطفــال واألســر مــن 
خــال دورات الماحظــة والتوثيــق والتخطيــط والنشــاط والتفكيــر. وتتيــح هــذه العمليــة للمعلمــة 
أن تكــون علــى درايــة مســتمرة بالتقــدم النمائــي لألطفــال وتســتجيب لنموهــم، واهتماماتهــم 
واســتعدادهم للتعلــم. وبهــذه الطريقــة، تشــارك المعلمــة األطفــال بنشــاط فــي بنــاء المعرفــة 

وتطويرهــا. 

)الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــاج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن 
الــوالدة وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018(.

فيمــا يلــي وصــف لــكل مرحلــة مــن مراحــل الــدورة والتــي تتضمــن أدوات ومــوارد مفيــدة؛ لتوســيع 
نطــاق فهمــك وقدرتــك علــى اســتخدام كل مرحلــة بشــكل أكثــر فاعليــة. مــن المهــم ماحظــة أن 
الوحــدة القائمــة علــى االســتقصاء ال تحــدث خــال فتــرة زمنيــة محــددة. بشــكل عــام، قــد تســتمر 
ــا لقــدرة األطفــال علــى االهتمــام  ــة إلــى خمســة أســابيع وفًق ــن ثاث ــراوح مــا بي ــرة تت الوحــدة لفت

المســتمر وأيًضــا وفًقــا لطبيعــة الموضــوع.

قبل أن تبدئي: دعينا نعود إلى موضوع االستقصاء الذي يركز على البناء وشاحنات البناء.

الهــدف: مرحلــة مــا قبــل التخطيــط هــي تجميــع لماحظــات المعلمــة وتأملهــا قبــل البــدء فــي 
الوحــدة. بينمــا يعمــل األطفــال ويلعبــون ويتفاعلــون فــي غرفــة الصــف، يجــب علــى المعلمــة 
اســثمار الفــرص لمراقبــة األطفــال وتوثيــق إنجازاتهــم واهتماماتهــم وتحدياتهــم والتفكيــر مســبًقا 
فــي ماهيــة الموضــوع التالــي. وتحــدث مرحلــة مــا قبــل التخطيــط فــي الغالــب قبــل مشــاركة 
األطفــال، وهــي فرصــة للمعلمــة لتنظيــم وإعــداد نفســها لوحــدة تعليميــة ناجحــة قائمــة علــى 

االســتقصاء.

االعتبارات الرئيسة / استراتيجيات المعلمة:

مراعــاة اهتمامــات األطفــال: ابدئــي باختيــار موضــوع لاســتقصاء. يجــب أن يكــون الموضوع  	
واســًعا بمــا يكفــي ليشــمل مجموعــة متنوعــة مــن الموضوعــات الفرعيــة المناســبة لألطفــال 
الصغــار وذات الصلــة بالموضــوع وذا مغــزى مــن الناحيــة النمائيــة، ويمكــن أن ينشــأ الموضــوع 
مــن اهتمامــات األطفــال أيًضــا، مثــل: ماحظــة األطفــال لموقــع بنــاء قريــب مــن الروضــة، 
والتعبيــر عــن اهتمامهــم وطــرح أســئلة حــول عمليــة البنــاء والمركبــات المســتخدمة فــي 

عمليــة البنــاء. اســألي نفســك:

(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
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هــل تحــدث األطفــال مؤخــًرا عــن موقــع البنــاء المقابــل للروضــة؟ مــا هــي األســئلة التــي 	 
يطرحونهــا؟ ومــا الــذي حظــي باهتمامهــم بدرجــة أكبــر؟

هــل موضــوع المبانــي ومركبــات البنــاء ســيكون موضوًعــا جيــًدأ ومثيــًرا لألطفــال، وهــل 	 
يعــد اســتخدام موضــوع البنــاء الــذي يحــدث بجانــب الروضــة نقطــة انطــاق جيــدة؟

هــل الحظــت أن عــدًدا مــن األطفــال فــي غرفــة الصــف يقضــون الكثيــر مــن الوقــت فــي 	 
منطقــة اللعــب بالمكعبــات إلنشــاء مبــاٍن متقنــة ومنشــآت أخــرى، ولــذا قــررت التوســع 
فــي هــذا النشــاط مــن خــال تقديــم موضــوع اســتقصاء يركــز علــى البنــاء وشــاحنات 

البنــاء.

تحديد الموارد لموضوع االستقصاء: 	

 هل تعلمين؟ 

مــن المفيــد التفكيــر مســبًقا فــي كيفيــة اســتخدام المــوارد فــي المجتمــع واالســتفادة 
أو أشــخاص يمكــن استشــارتهم فــي  إليهــا  الذهــاب  أماكــن يمكــن  منهــا. هــل هنــاك 
المجتمــع لمســاعدتك فــي توســيع أو تعميــق التعلــم حــول هــذا الموضــوع؟ هــل تمتلــك 

األســر مهــارات أو معلومــات يمكــن أن تكــون مفيــدة فــي هــذا الصــدد؟

إجراء استقصاء أّولي ذاتي بدون أطفال: 	

 هل تعلمين؟ 

مــن المفيــد للبحــث فــي موضــوٍع مــا بمفــردك أن تقومــي باآلتــي: قضــاء بعــض الوقــت 
فــي البحــث عــن مركبــات البنــاء المختلفــة وأنــواع المبانــي وعمليــة البنــاء، كمــا يمكنــك 
التقــاط بعــض الصــور للمركبــات ومواقــع البنــاء أو جمــع أمثلــة لمــواد البنــاء لعرضهــا 
علــى األطفــال. يمكــن أن تعــزز هــذه القطــع المتعلقــة بالبنــاء اهتمــام األطفــال األولــي 

بالموضــوع.
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ابحثي عن الموضوع على شبكة اإلنترنت:

 هل تعلمين؟ 

يعــد اســتخدام المعلمــة المقصــود لخارطــة األفــكار بمثابــة تذكيــٍر بمجموعــة واســعة 
باستكشــافها،  القيــام  لألطفــال  يمكــن  التــي  المحتملــة  الفرعيــة  الموضوعــات  مــن 
ــدروس أو األنشــطة. ويتضمــن هــذا البحــث  ــداًل مــن االعتمــاد علــى مخطــط لل ــك ب وذل
المفاهيــم، واألفــكار، والمعلومــات، والمفــردات المتعلقــة بالبنــاء التــي تعتقــد المعلمــة 

أنهــا تســتحق أن يتعلــم األطفــال المزيــد عنهــا.

مركبات البناء والتشييد

مركبات البناء 
والتشييد

عمال البناء 
)البّناؤون 
وعمال 

التشطيب(.

عربات الحفر.
الرافعات

عربات 
التحميل 
والتفريغ. 

الساللم 
والجسور.

المباني 
شاهقة 
االرتفاع.

الطرق 
والسكك 
الحديدية.

أنواع البناء

األدوات، مثل: 
المطرقة - الفأس 

- الكريك.

المواد، مثل: 
الطوب 

- األسمنت - 
الرمل.

المعدات.

 األدوات 
المواد

أعمال البناء / 
الوظائف

المخططون 
والمصّممون.

البناؤون

المشغلون

المباني السكنية 
والمباني األخرى 

)المدارس، 
المنازل، إلخ(.

اجمعي المراجع والمواد األخرى: 	

اســتخدمي خارطــة األفــكار الخاصــة بــك إلعــداد قائمــة بالمــواد، مثــل: الكتــب التوضيحيــة والكتــب 
ــاول اليــد عنــد بــدء العمــل.  المصــورة والصــور والمــواد الطبيعيــة التــي تريديــن أن تكــون فــي متن
تذّكــري: بينمــا يقــوم األطفــال بعمليــة االستكشــاف، ويقومــون بطــرح المزيــد مــن األســئلة أو 

ــدة، يمكنــك إضافــة مــواد وأنشــطة إلــى تخطيطــك. يكتشــفون اكتشــافات جدي
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خطــة للتوثيــق خــالل فتــرة االســتقصاء قــرري قبــل أن يبــدأ االســتقصاء بكيفيــة توثيــق  	
العمــل القــادم. مــا المــواد أو األدوات التــي ســتحتاجين إليهــا؟

)الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــاج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن 
الــوالدة وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018؛ (

)Illinois Early Learning Project 2017(

أدوات المعلمة
استخدام التوثيق خالل موضوع االستقصاء.

ــا مــن المواضيــع وتبعاتهــا المنشــودة والتــي تتعلــق  "إن التوثيــق خــال االســتقصاء يــروي جــزًءا مهمًّ
بحــدث أو تجربــة أو تطويــر مــا.  وهــو منتــج يســاعد علــى تطويــر التجربــة، وأدلة أو منتجات ملموســة 

تصــف موقًفــا وتحكــي قصــة وتســاعد الُمشــاهد علــى فهــم الهــدف من اإلجــراء المطلوب.

توثيق المنتجات الملموسة واألدلة:

ــة والرســومات والمخططــات التــي تقــدم نظــرة عامــة علــى األحــداث  	 الماحظــات الوصفي
الميدانيــة  الرحلــة  ورســومات  الفوتوغرافيــة  الصــور  مثــل:  المهــارات،  وتطويــر  والتجــارب 

بالموضــوع محــل االســتقصاء. المتعلقــة 

صور األطفال في موقع العمل، على سبيل المثال: إجراء تجربة علمية. 	

ا من بداية العام. 	 نماذج من أعمال األطفال بوصفها نموذًجا كتابيًّ

تعليقــات األطفــال مثــل: "كل الصخــور فيهــا بريــق" والتــي يقومــون بكتابتهــا أو كمــا قامــت  	
المعلمــة بتســجيلها.

تعليقــات المعلمــة أو أوليــاء األمــور حــول حــدث فــي غرفــة الصــف علــى ســبيل المثــال: "لقــد  	
كان مــن الممتــع حًقــا مســاعدة األطفــال علــى قيــاس مكونــات عجينــة اللعــب".

ت 
أدوا

المعلمة

(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
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تدوينــات المعلمــة للمحادثــات فــي أثنــاء وقــت المجموعــة الصغيــرة عندمــا يستكشــف  	
األطفــال موضوًعــا جديــًدا، مثــل: ســبب ذوبــان الثلــج.

)Seitz 2008( المرحلة األولى: طرح األسئلة

الهدف: حددي أهدافك من األسئلة هل هي من أجل:

تقييم ومعرفة مستوى التعلم السابق لألطفال. 	

إشراك األطفال في الموضوع من خال حثهم وتحفيزهم على التفكير. 	

تحديد الثغرات في إدراك المفاهيم. 	

منح األطفال فرصة للمشاركة في بناء أهداف وأساليب التعلم. 	

االعتبارات الرئيسة/ استراتيجيات المعلمة:

أسئلة إرشادية للتعليم والتعلم: 	

تحديــد معــارف  يتــم  أن  االســتقصاء  لبــدء موضــوع  الجيــدة  الطــرق  مــن  للمعلمــة:  مالحظــة 
األطفــال )مــا يعرفونــه ومــا ال يعرفونــه ومــا يثيــر اهتمامهــم أكثــر( حيــث إن ذلــك يســاعد المعلمــة 
البحــث  عــن طريــق  المعلومــات  مــن  يجــب معرفتــه  مــا  علــى  الضــوء  لتســليط  التخطيــط  فــي 
والتحــري. تمكــن هــذه األســئلة المعلمــة مــن تقديــم موضــوع مثيــر الهتمــام األطفــال ليــس ذلــك 
فحســب بــل يمكنهــا أيًضــا البــدء فــي تحديــد األنشــطة المرتقبــة واالكتشــافات التــي يجــب أن يقــوم 

األطفــال بهــا. األســئلة هــي:

ما الذي نعرفه عن هذا الموضوع ؟	 

ما الذي نريد أن نعرفه حول هذا الموضوع؟	 

كيف يمكننا أن نعرف ذلك؟	 

 علــى ســبيل المثــال: يبــدأ الصــف مــا قبــل المدرســة الخــاص بالمعلمة فاطمة موضوًعا لاســتقصاء 
عــن الحيوانــات. وفــي أثنــاء قيــام المعلمــة فاطمــة بالتحضيــر للموضــوع، تســتخدم األســئلة الثاثــة 

التاليــة وتســرد إجابــات األطفــال علــى ورق الرســم البيانــي:

ماذا نعرف عن الحيوانات؟

بعض الحيوانات أليفة وبعضها مفترس.	 

بعض الحيوانات لها معاطف من الفرو.	 

تعيش اإلبل في الصحراء.	 

تعيش بعض الحيوانات في حديقة الحيوان.	 

ماذا نريد أن نعرف عن الحيوانات؟

من أين تأتي حيوانات حديقة الحيوان؟ أين كانت تعيش من قبل؟	 

ماذا تأكل الحيوانات؟	 

هل تعيش الحيوانات في البيوت؟ ما هي األشياء التي تحبها الحيوانات؟	 

ماذا يحدث عندما يمرض حيوان؟	 

هل يمكن أن تعيش أي حيوانات في غرفة الصف لدينا؟	 
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كيف يمكننا أن نعرف اإلجابة عن تساؤالتنا؟

يمكننا أن نسأل خبيًرا يعرف أنواًعا مختلفة من الحيوانات.	 

يمكننا أن نجد بعض الكتب لقراءة المعلومات التي نحتاجها عن الحيوانات.	 

يمكننا زيارة الطبيب الذي يعالج الحيوانات )طبيب بيطري(.	 

أنواع األنشطة والخبرات: 	

مالحظــة للمعلمــة خــال المرحلــة األوليــة التــي تتضمــن طــرح األســئلة حــول مــا يعرفــه األطفــال 
ويهتمــون بــه، يمكنــك اســتخدام عــدد مــن اســتراتيجيات المشــاركة التــي يمكــن أن تســاعدك 
فــي تحديــد مــا يجــب تناولــه فــي موضــوع االســتقصاء. ســجّلي مــا يفعلــه األطفــال ومــا يقولونــه 

باســتخدام األنشــطة التاليــة:

عــرض األســئلة: اطرحــي أســئلة مفتوحــة لتعميــق الفهــم بمــا يعرفه األطفــال ويهتمون 	 
بــه، علــى ســبيل المثــال "أتســاءل كــم عــدد أنــواع المنــازل المختلفــة التــي تعيــش فيهــا 
الحيوانــات؟". قــد تشــمل اإلجابــات مــا يلــي: الحيوانــات تعيــش فــي المــاء، تحــت األرض، 

فــي الصحــراء، فــي األشــجار، ... إلــخ.

ســرد المعلومــات التــي تمــت معرفتهــا: عندمــا يجيــب األطفــال عــن األســئلة، قومــي 	 
بكتابــة ســجلٍّ لمــا يقولونــه مــع العــودة إلــى مــا تمــت كتابتــه فــي وقــت الحــق؛ ليتســنى 

لألطفــال إضافــة مــا قــد يتذكرونــه الحقــا.

تطويــر الفرضيــات: )تطويــر الفرضيــات إشــراك األطفــال فــي التفكيــر بشــكل أعمــق فــي 	 
موضــوع مــا وتطويــر بعــض التخمينــات أو اإلجابــات المحتملــة ألســئلتهم، علــى ســبيل 
المثــال: تقــود المعلمــة األطفــال فــي نقــاش حــول الحيوانــات التــي تعيــش تحــت األرض  
وتطالبهــم بتطويــر بعــض التخمينــات حــول ســبب عيــش هــذه الحيوانــات تحــت األرض، 
وكيــف تبــدو منازلهــا؟ مــاذا تفعــل هــذه الحيوانــات عندمــا تكــون فــوق األرض،... ومــا 

إلــى ذلــك.

التخطيــط ألنشــطة البحــث: بمجــرد أن يطــور األطفــال بعــض الفرضيــات الخاصــة بهــم، 	 
فــإن الخطــوة التاليــة هــي العثــور علــى اإلجابــات عــن األســئلة التــي تــم طرحهــا عليهــم. 
ــة لتمكيــن األطفــال مــن  ــة الممكن قــد تتضمــن هــذه الخطــوة بعــض األنشــطة البحثي
معرفــة المزيــد مــن المعلومــات عــن الحيوانــات التــي تعيــش تحــت األرض مثــل: زيــارة 

متحــف العلــوم، وقــراءة الكتــب والنظــر فــي النشــرات الوثائقيــة،... ومــا إلــى ذلــك.

ــا  تذّكــري: نتائــج المرحلــة األولــى تحــدد بشــكل كبيــر تخطيطــك للمراحــل التاليــة، ســيكون مهمًّ
عــن  الســابقة  علــى معرفتــك  اعتمــاًدا  للمشــاركة  لألطفــال  متعــددة  فــرص  لتوفيــر  التخطيــط 
قدراتهــم واســتعداداتهم. قــد تقــوم المعلمــة بإعــادة النظــر فــي هــذا الجــزء مــن الخطــة بعــد حــث 
األطفــال وتحفيزهــم علــى التفكيــر وتســأل المعلمــة نفســها، "مــا الــذي يمكننــي فعلــه أيًضــا لجمــع 

ــد مــن المعلومــات؟". المزي
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استخدام المحفزات مع األطفال

 هل تعلمين؟ 

لــه  تخطــط  النهايــة  مفتــوح  نشــاط  هــو  التفكيــر  علــى  وتحفيزهــم  األطفــال  حــث  إن 
المعلمــات دون نتيجــة معروفــة ســلًفا، وهــو مصمــم لتحفيــز قيــام األطفــال بعمليــة 
االستكشــاف. حيــث إن تشــجيع األطفــال وتحفيزهــم علــى التفكيــر يكــون مــن المعلمــات 
لدعــم الميــل الطبيعــي لفضــول األطفــال والــذي يســاهم فــي تقــدم األطفــال وبنــاء 

معرفــة جديــدة.

 هل تعلمين؟ 

 عندمــا يتعلــق األمــر باألطفــال الصغــار، فــإن الخبــرات العمليــة والفــرص للتفكيــر فــي 
تجاربهــم ســتوفر الســياق الــازم للتعبيــر عــن أســئلتهم ومعرفتهــم الســابقة بالموضــوع. 
علــى ســبيل المثــال: بالنســبة للوحــدة "تشــييد المبانــي" يمكنــك وضــع عــدد مــن مركبــات 
البنــاء فــي منطقــة المكعبــات )خاطــة األســمنت، الرافعــة، شــاحنة النقــل الصغيــرة، 
شــاحنة قابــة( جنًبــا إلــى جنــب مــع بعــض األلــواح المســطحة الطويلــة الســتخدامها 
البنــاء  مواقــع  مــن  مختلفــة  ألنــواع  كبيــر  بحجــم  صــور  وعــرض  جســور  أو  كمنحــدرات 
أثنــاء انخــراط األطفــال فــي النشــاط، يمكنــك ماحظــة كيفيــة لعــب  والتشــييد. فــي 
فــي  تجــول  التــي  االفتراضــات  المركبــات. والحظــي  عــن  تحدثهــم  األطفــال وطريقــة 
خاطــر األطفــال حــول عمليــات البنــاء وكيفيــة عمــل المركبــات وأي أفــكار أخــرى متعلقــة 
بالموضــوع تجــول فــي أذهانهــم. يمكنــك بعــد ذلــك صياغــة أســئلة مناســبة وذات مغــزى 
ــاًء علــى مــا نعرفــه  للوصــول إلــى مجموعــة األفــكار التــي تجــول فــي ذهــن األطفــال. بن
ا مثــل ذلــك  عــن مســتويات نمــو األطفــال الصغــار، يمكننــا أن نفتــرض أن نشــاًطا أساســيًّ
الموصــوف هنــا والمتعلــق بعمليــة التشــييد والبنــاء قــد ينتــج عنــه معلومــات مفيــدة أكثــر 
مــن مجــرد الســؤال األطفــال الصغــار عمــا يعرفونــه ويريــدون معرفتــه عــن عمليــة التشــييد 
والبنــاء  )الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــاج الطفولــة المبكــرة 

لألطفــال مــن الــوالدة وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018، 37(.

(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
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 أدوات المعلمة
 إرشادات لتخطيط حث األفكار والتحفيز على التفكير.

فيما يلي بعض االرشادات لحث األطفال وتحفيزهم على التفكير:

تعّرفي على الظواهر أو األحداث الثقافية في منطقتك، والتي تتميز بما يلي: 	

مألوفة لدى األطفال في صفك وعائاتهم.	 

تثير اهتمام األطفال لفترة طويلة.	 

ــر يعتمــد 	  ــى التفكي ــز عل ــر )أي تحفي ــى التفكي خططــي لحــث األطفــال وتحفيزهــم عل
علــى أفــكارك الخاصــة حــول مــا قــد يثيــر اهتمــام األطفــال وكيفية قيامهم باستكشــاف 
تقديــم موضــوع االســتقصاء  المعلمــة فاطمــة  تريــد  المثــال:  المزيــد(. علــى ســبيل 
ــارة اهتمــام األطفــال وتحفيزهــم، أنشــأت المعلمــة  ــات. مــن أجــل إث المتعلــق بالحيوان
بالحيوانــات،  تتعلــق  والتــي  الكتــب  مــن  عــدًدا  وضعــت  حيــث  استكشــاف"  "طاولــة 
ومجموعــة متنوعــة مــن الحيوانــات الباســتيكية الصغيــرة بمــا فــي ذلــك الحيوانــات 
وعندمــا  الحيوانــات.  لمواطــن  وصــور  ذلــك،  إلــى  ومــا  المزرعــة،  وحيوانــات  البريــة، 
يدخــل األطفــال غرفــة الصــف فــي الصبــاح، تدعوهــم المعلمــة الستكشــاف طاولــة 
االستكشــاف. وفضــًا عــن ذلــك تضيــف المعلمــة أوراًقــا وأقاًمــا لألطفــال لرســم 

الرســومات وســتناقش التجربــة التــي عاشــوها خــال الحلقــة الصباحيــة.

 وّثقي ماحظاتك عن األطفال في أثناء اللعب المستمر فيما يلي:

تعّرفي على اهتمامات األطفال األساسية. 	

تعرفــي علــى األشــياء التــي قــد يفاجئــك بهــا األطفــال والتــي ســتوجهك لتوســيع نطــاق  	
المســبق. التخطيــط 

ــاًء  	 ــر األطفــال بن ــز تفكي ــة )أن يكــون تحفي ــة متجاوب قومــي بالتخطيــط ألنشــطة حــث تحفيزي
علــى ماحظتــك لألشــياء التــي تثيــر اهتمامهــم أو تســاؤالتهم(.

)Broderick and Hong 2020(

مقترحات لحث األطفال و تحفيزهم على التفكير 

التخطيط لحث وتحفيز األطفال على التفكير.

الخطوة األولى: تحديد كيفية حث وتحفيز األطفال على التفكير

المواد )ما المواد التي ستوفرينها؟( 	

البيئة المادية )كيف ستقومين بإعداد البيئة؟( 	

علــى  	 لحثهــم  األطفــال  علــى  بطرحهــا  ســتقومين  التــي  األســئلة  )مــا  األســئلة  تجهيــز 
االستكشــاف؟(

األطفــال  	 بحــث  ســتقومين  )كيــف  الازمــة  والخطــوات  اإلجــراء  حــددي  الثانيــة:  الخطــوة 
التفكيــر؟( علــى  وتحفيزهــم 

ت 
أدوا

المعلمة
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كيــف ســتجهزين األطفــال لهــذه التجربــة؟ هــل وضعتــي األســئلة الخاصــة بذلــك؟ )علــى  	
ســبيل المثــال: أتســاءل مــا الــذي الحظتــه عندمــا زرت طاولــة االستكشــاف هــذا الصبــاح؟(.

هــل وفرتــي مجموعــة المــواد لألطفــال التــي تدعــم حريــة االستشــكاف والماحظــة فــي أثناء 
التفاعــل مــع التجربــة؟ هــل قــرأِت كتاًبــا يقــدم معلومــات عــن الموضــوع ومــن ثــم تفاعلــِت مــع 
األطفــال فــي أثنــاء التجربــة لطــرح األســئلة والمناقشــة؛ لماحظــة اهتمامهــم ومعرفتهــم 
لمناقشــة  بالموضــوع  الصلــة  ذات  المــواد  مــن  مجموعــة  ســتقدمين  هــل  الســابقة؟ 

اســتخداماتها مــع األطفــال فــي وقــت المجموعــة؟ 

مــا هــي العمليــات التــي ستســتخدمينها فــي أثنــاء التخطيــط إلثــارة وتحفيــز األطفــال علــى  	
التفكيــر؟ )الســماح لألطفــال باستكشــاف المــواد بحّريــة؟ دعــم األطفــال لوضــع تخمينــات 
وتوقعــات فــي أثنــاء تفاعلهــم مــع المــواد؟ دعــوة األطفــال لمناقشــة مــا يرونــه ويفكــرون 

فيــه؟(

كيــف ســتنهي تجربــة التحفيــز علــى التفكيــر؟ )هــل ســتطلب المناقشــة الختاميــة مــن األطفال  	
ســرد األشــياء الجديــدة التــي اكتشــفوها؟ هــل ســتتضمن محادثتــك الختاميــة مــع األطفــال 
اســتعراض األســئلة الجديــدة التــي لديهــم؟ هــل ســيقوم األطفــال بشــرح مــا تــم فعلــه فــي 

التجربــة؟(

هــل قمــِت بتخطيــط آليــة توثيــق عمــل األطفــال؟ )باســتخدام مقاطــع فيديــو لاستكشــافات  	
والصــور واالقتباســات مــن األطفــال والنمــاذج... ومــا إلــى ذلــك(.

QRفيديو
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دورة  فــي  التفكيــر  علــى  وتحفيزهــم  األطفــال  حــث  بمرحلــة  الخاصــة  التحقــق  قائمــة 
ء: االســتقصا

فيمــا يلــي قائمــة التحقــق والرصــد الخاصــة بحــث األطفــال وتحفيزهــم علــى التفكيــر فــي دورة 
االســتقصاء وذلــك بغــرض تطويــر مهاراتهــم لبنــاء منهــج اســتقصائي ناشــئ لــكل مــن الجوانــب 

اآلتيــة:

بناء إطار للتنفيذ وذلك بمواءمة األسئلة اإلجرائية مع أدلة وشواهد من أفكار األطفال:

   هل قمِت بمواءمة األسئلة اإلجرائية مع أسئلة المنهج التي أعددتيها مسبقًا؟

     هــل قمــِت بتحديــد شــواهد وأدلــة مــن ســجل ماحظتــك لألطفــال فــي أثنــاء التحفيــز مرتبطــة 
باألســئلة اإلجرائيــة الموضوعــة؟

ــر أســاس منطقــي يربــط بيــن تفكيــرك واســتنتاجك حــول األســئلة اإلجرائيــة      هــل قمــِت بتطوي
الخاصــة بــك وبيــن أفــكار األطفــال؟

    هــل قمــِت بــإدراج "الفكــرة الكبيــرة" والتــي تربــط المثيــرات أو المحفــزات الحاليــة بالســابقة 
ــرة الموجــودة فــي  ــرة قــد توضــح أو تعيــد صياغــة الفكــرة الكبي أوالمســتقبلية؟ )الفكــرة الكبي

نمــاذج التخطيــط الســابقة(.

خطة تحفيز االستقصاء: المواد وإعداد البيئة واألسئلة والجمل الفعالة.

    هــل قمــِت باختيــار المــواد التــي توفــر فرًصــا لألطفــال لقيامهــم باالستكشــاف المتنامــي وهــو 
الــذي يجعــل تفكيرهــم مرئًيــا مــن خــال تعبيراتهــم باســتخدام هــذه المــواد، والتــي تســاهم فــي 
تحقيــق األطفــال معرفــًة أفضــل باألمــور اآلتيــة: أفكارهــم، اكتســابهم وجهــات نظــر جديــدة، 

تعلمهــم خصائــص المــواد؟ 

    هــل قمــِت بتصميــم طريقــة إلعــداد وعــرض المــواد التــي ستشــجع األطفــال علــى االندمــاج فــي 
اللعــب وترشــدهم فــي أثنــاء لعبهــم، بحيــث تقــوم المعلمــة بالجهــد القليــل ويقــوم األطفــال 

بالجهــد الكبيــر بالمزيــد مــن االستكشــاف؟

    هــل قمــِت بعــرض المــواد بطريقــة مناســبة توضــح لهــم وتوجههــم إلــى كيفيــة االســتجابة والــرد 
علــى األســئلة اإلجرائيــة التــي ســيتم طرحهــا؟

    هــل قمــِت ببنــاء أســئلة وجمــل تحفيزيــة لتفكيراألطفــال تجعلهــم يتابعــون فــي طــرح أســئلتهم 
وفرضياتهــم؟

اإلجراءت:

   هل قمِت بتطوير إجراء يتضمن االعتبارات التالية: 

كيف ستجهزين األطفال للتجربة؟ 	

كيــف ســتحفزين طريقــة تفكيــر األطفــال، والتــي قــد تشــمل المــواد واألســئلة والمحادثــات  	
والمحاكــة والرســم التخطيطــي؟

كيف تخططين إلنهاء جلسة تحفيز األطفال معهم؟ 	

   هل قمِت بتحديد كيفية توثيق لعب األطفال؟

)Broderick and Hong 2020(
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المرحلة الثانية: التقصي.

الهدف: التقصي مصمم من أجل:

تحــّدي المفاهيــم واالفتراضــات الســابقة لألطفــال. علــى ســبيل المثــال: بالنســبة لبعــض  	
المعلمــة  تقــدم  عليهــم.  جديــًدا  مفهوًمــا  األرض  تحــت  العيــش  مفهــوم  كان  األطفــال، 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  تحــت األرض شــائعة  تعيــش  لحيوانــات  فاطمــة صــوًرا 
ومنازلهــا تحــت األرض، وتطلــب مــن األطفــال التفكيــر فــي كيفيــة عيــش الحيوانــات تحــت 
األرض. تســجل المعلمــة فاطمــة إجاباتهــم وبعــد ذلــك تبحــث عــن المعلومــات مــن الكتــب 

والرســوم التوضيحيــة والقصــص عــن الحيوانــات التــي تعيــش تحــت األرض.

تفعيل مهارات األطفال )التفكير، التعاون، المثابرة، التواصل،... إلخ(. 	

إضافــة محتــوى جديــد للمعرفــة والمعلومــات. علــى ســبيل المثــال: وجــدت المعلمــة فاطمــة  	
ــات التــي تعيــش تحــت األرض ووفقــا لذلــك  عــدًدا مــن الكتــب المصــورة تــدور حــول الحيوان
تخطــط المعلمــة فاطمــة لوضــع هــذه الكتــب فــي مجــال العلــوم ليستكشــفها األطفــال. 
المعلومــات  لتحديــد  تعليقاتهــم  إلــى  المعلمــة فاطمــة مــع األطفــال وتســتمع  تتحــدث 

ــي يتعلمونهــا(. ــدة الت الجدي

االعتبارات الرئيسة:

أسئلة إرشادية للتعليم والتعلم: 	

كيف يتحقق التعلم؟	 

متى وكيف أقوم بتطبيق هذه الفرضيات؟	 

التــي تعمــل بشــكل أفضــل لحــل هــذه المشــكلة أو اإلجابــة عــن هــذا 	  مــا األدوات 
الســؤال؟

أنواع األنشطة والخبرات: 	

تجارب عملية مباشرة.	 

قراءة واستكشاف الكتب المعلوماتية والخيالية.	 

 أدوات التخطيط. 	 

القيام بالرحات الميدانية.	 

استخدام التكنولوجيا لحل المشكات أو اإلجابة عن األسئلة.	 
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استخدام مواد مرنة لالستقصاء مع األطفال:

 هل تعلمين؟ 

إن إتاحــة مــواد مرنــة يمكــن أن يوســع وينّمــي استكشــافات األطفــال مــع المســاهمة 
ــة اســم  ــى المــواد المرن ــق عل ــى المــواد المكلفــة. كمــا ُيطل فــي الحــد مــن النفقــات عل
"المــواد الحــرة"، وهــي المــواد التــي تكــون بــدون غــرض محــدد مســبًقا ويمكــن نقلهــا 
اســتخدام  يمكــن  عديــدة.  بطــرق  تجميعهــا  وإعــادة  وتفكيكهــا  وإصاحهــا،  ودمجهــا 
ــة" بمفردهــا أو مــع مــواد أخــرى، ويمكــن أن تكــون هــذه المــواد طبيعيــة  "المــواد المرن

أو مصنعــة.

فيمــا يلــي بعــض األســباب التــي قــد تحثــك علــى تضميــن المــواد المرنــة الحــرة فــي أثنــاء 
مرحلــة التحقيــق:

يمكن للمعلمات استخدام المواد المرنة الحرة كما يلي:

بوصفهــا جــزًءا مــن تحفيــز تفكيــر األطفــال فــي المرحلــة األولــى مــن االســتقصاء أو  	
إللقــاء نظــرة أعمــق علــى مواضيــع ومفاهيــم محــددة فــي المرحلــة الثانيــة.

والتخطيــط  	 باألطفــال  الخاصــة  القــدرات واالهتمامــات  لمراقبــة  بوصفهــا فرًصــا 
لفــرص تعلــم أوســع.

لتحديــد "مفاتيــح االســتقصاء" التــي مــن شــأنها أن تقــوم بتعميــق وتوســيع مرحلــة  	
التحــري والتحقــق بمــرور الوقــت. "مفاتيــح االســتقصاء هــي مســارات التعلــم التــي 
يتبعهــا األطفــال بمســاعدة المعلمــات وتأتــي إمــا مــن أفــكار األطفــال أو تأمــات 

)Broderick & Hong, 2020(.  "المعلمــات وماحظاتهــن

يمكن لألطفال استخدام المواد المرنة:

بعدة طرق مختلفة حسب اهتماماتهم وقدراتهم. 	

التعامل معها وتشكيلها بعدة طرق. 	

تشجيع اإلبداع والخيال والمبادرة وحل المشكات عند األطفال. 	

)Ruzzi and Eckhopff 2017(
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استخدام اللعب الموجه لدعم االستقصاءات

 هل تعلمين؟ 

"أن اللعــب الموجــه يحافــظ علــى الجوانــب المبهجــة التــي يمتــاز بهــا اللعــب الحــر ولكنــه 
ــا علــى أهــداف التعلــم مــن خــال ســبل دعــم المعلمــة لهــم.  يضيــف تركيــًزا إضافيًّ

كمــا أن اللعــب الموّجــه يوفــر فرصــة لقيــام األطفــال باالستكشــاف فــي ســياق مصمــم 
ــز بعنصريــن  ــز هــدف التعلــم. وعلــى هــذا النحــو، فــإن اللعــب الموجــه يتمي خصيًصــا لتعزي

أساســيين:

تمكين الطفل من توجيه التعلم.	 

التوجيــه اللطيــف مــن المعلمــات لضمــان تقــدم الطفــل نحــو تحقيــق هــدف 	 
التعلــم المنشــود.

يمثــل اللعــب الموجــه نهــج اكتشــاف معــزز للتعلــم، حيــث يقــوم بزيــادة معرفــة ومهــارات 
األطفــال مــن خــال فــرص تلقــي تعليقــات فوريــة وذات مغــزى مــن المعلمــات. وتشــير 
فــي مجموعــة  للمعلمــات  ناجحــة  تربويــة  أداة  هــو  الموّجــه  اللعــب  أن  إلــى  األبحــاث 

متنوعــة مــن المجــاالت"

)Hassinger-Das,Hirsh-Pasek and Golinkoff 2017( 

المرحلة الثالثة: إنتاج/ إيجاد المعرفة.

الهدف: تم تحديد مرحلة إنتاج المعرفة من أجل:

تنظيم وعرض وإيصال المعلومات المستفادة. 	

توفير فرص لألطفال إلثبات التعلم بالطرق المفضلة / الطبيعية. 	

 االعتبارات الرئيسة / استراتيجيات المعلمة:

 أسئلة إرشادية للتعليم والتعلم: 	

ــال: بعــد أن 	  ــن؟ )علــى ســبيل المث ــى اآلخري ــيَّ وعل كيــف تنطبــق هــذه المعلومــات عل
علمــت أن الحيوانــات التــي تعيــش تحــت األرض غالًبــا مــا تعيــش تحــت األرض هرًبــا مــن 
الحــرارة، طلبــت المعلمــة فاطمــة مــن أطفالهــا التحــدث عمــا فعلــوه للمحافظــة علــى 

برودتهــم عندمــا يكــون الجــو حــاًرا جــًدا فــي الخــارج(.

كيــف يمكننــي مشــاركة هــذا مــع اآلخريــن؟ )علــى ســبيل المثــال: قــرب نهايــة موضــوع 	 
االســتقصاء عــن الحيوانــات، عقــدت المعلمــة فاطمــة مــع األطفــال نقاًشــا جماعًيــا 
صغيــًرا. أرادت المعلمــة معرفــة مــا تعلمــه األطفــال وأكثــر األمور التي أثارت دهشــتهم. 
وقدمــت المعلمــة لألطفــال قائمــة تحتــوي علــى تعليقاتهــم ثــم طلبــت منهــم التفكيــر 
فــي كل شــيء مكتــوب فيهــا. ومعرفــة الطــرق التــي قــد يرغــب األطفــال بهــا مــن أجــل 
مشــاركة مــا تعلمــوه مــع فصــل آخــر. تســاعد هــذه المناقشــة األطفــال علــى التفكيــر 
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فــي مــا قامــوا بتعلمــه باإلضافــة إلــى تطويــر مهــارات جديــدة لهــم بخصــوص معرفــة 
كيفيــة مشــاركة المعلومــات مــع اآلخريــن(.

أنواع األنشطة والخبرات: 	

 	 Making graphs عمل الرسومات البيانية

 	Grouping التجميع

 	 Labeling التسمية
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ابتكار تمثيات فنية أو أدبية للتجارب واألفكار.	 

 هل تعلمين؟ 

 يمكــن اســتخدام عمــل الرســومات البيانيــة أو الكروكيــة والتــي تنتــج عــن الماحظــة 
للقيــام بتمثيــل البيانــات التــي تــم جمعهــا فــي أثنــاء االســتقصاء والتحــري. ويمكــن أن 
يكــون الرســم البيانــي ورســومات الماحظــة ركيــزة رئيســة عنــد القيــام بزيــارات ميدانيــة 
فــي أثنــاء االســتقصاء. إن مشــاركة ومناقشــة رســومات األطفــال مــع بعضهــم البعــض 

ومــع المعلمــة يعــزز فهــم األطفــال للموضوعــات التــي يقومــون باستكشــافها.

أدوات المعلمة
 مساعدة األطفال على الرسم البياني ورسوم المالحظة

الخطوة األولى: تعريف األطفال بمفهوم الرسم من خال الماحظة

تقديم مفهوم الرسم لمجموعات صغيرة من األطفال في وقت واحد. 	

بالنسبة للرسومات الكروكية، قّدمي مجسمات مرتبطة بالموضوع. 	

يجــب أن تحتــوي المــواد والمجســمات علــى بعــض التفاصيــل المثيــرة لاهتمــام ولكنهــا  	
ا أو معقــدة )علــى ســبيل المثــال: بالنســبة لاســتقصاء عــن  ا أو كبيــرة جــدًّ ليســت صغيــرة جــدًّ
أشــجار النخيــل، يجــب توفيــر الســعف بأحجــام مختلفــة، وطبــق متنــوع مــن التمــور، وأدوات 

بســيطة تســتخدم لجمــع التمــور، والســال(.

ت 
أدوا

المعلمة
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الخطــوة الثانيــة: قومــي بإشــراك األطفــال فــي الرســم البيانــي ورســومات الماحظــة باســتخدام 
هــذه العمليــة:

اختــاري مجســمات وضعيهــا علــى الطــاوالت ليتمكــن األطفــال مــن رســمها فــي مجموعــات  	
صغيــرة دون تزاحــم.

اشــرحي لألطفــال أن الرســم هــو إحــدى الطــرق إلظهــار مــا ياحظونــه حــول شــيٍء مــا: شــكله،  	
ــة، ... ومــا إلــى  ــه، وموقعــه بالنســبة لألشــياء القريب ــه، وعــدد أجزائ وملمســه، وأحجــام أجزائ
ذلــك. ثــم يقــوم األطفــال برســم مــا ياحظونــه، يرســمون مــا يرونــه فقــط، بــداًل مــن األشــياء 

التــي يتذكرونهــا أو يتخيلونهــا.

ــري األطفــال أن الرســم الكروكــي )ســكتش( هــو رســم ســريع ويســتخدم النــاس الرســم  	 أخب
ــات( بشــكل ســريع. ــدون تســجيل المعلومــات )البيان عندمــا يري

أعطــي كل طفــل حامــل ورٍق يحتــوي علــى قطعــة مــن الــورق وقلــم رصــاص ناعــم أو قلــم  	
تحديــد باللــون األزرق أو األســود.

اطلبــي مــن األطفــال رســم شــيٍء مــا. قــد يكــون مــن المفيــد لبعــض األطفــال أن يكونــوا  	
قادريــن علــى لمــس الشــيء أو معالمــه والشــعور بــه.

امنحي األطفال بضع دقائق للرسم. 	

عند االنتهاء، تحدثي مع األطفال عن الرسومات. 	

)Illinois Early Learning Project, “Helping Children Sketch and Draw from

 Observation”, 2017(.

مصادر للمعلمة
يتتبــع هــذا المقــال الدراســة البحثيــة إلحــدى المعلمات حول اســتخدام نهج المشــروع الستكشــاف 
موضــوع االســتقصاء )الحــي الــذي نعيــش فيــه(. قصــة المعلمــة فــي هــذه الدراســة ترســم صــورة 
للنجاحــات والتحديــات التــي واجهتهــا فــي تنفيــذ األنشــطة. وبشــكٍل مســتمٍر ســوف تكونيــن قــادرة 
علــى التمتــع بمعرفــة كيفيــة تطــور األطفــال بوصفهــم باحثيــن، وكيــف أن التركيــز علــى التعلــم 
بطريقــة عمليــة نشــطة يحافــظ علــى تحفيــز األطفــال علــى القيــام بمهمــة معينــة، وكيــف تتطــور 

)Alfonso 2017( وكيــف يمكــن للمعلمــات دعمهــم )األنشــطة الذاتيــة )التــي يبدأهــا الطفــل

المرحلة الرابعة: المناقشة والتأمل.

الهدف: القيام بالمناقشات والتأمل من أجل:

استكشــاف الموضوعــات ذات الصلــة فــي حــال ظهورهــا فــي لعــب األطفــال وفــي أثنــاء  	
تفاعاتهــم.

امنحــي األطفــال فرًصــا للنظــر فيمــا تعلمــوه، وكيــف تعلمــوه، ومــا يمكنهــم فعلــه اآلن ولــم  	
يمكنهــم فعلــه مــن قبــل.

 االعتبارات الرئيسة/ استراتيجيات المعلمة:

أسئلة إرشادية للتعليم والتعلم: 	

صادر 
م

المعلمة:

https://illinoisearlylearning.org/pa/project-planning/children-sketch/https://illinoisearlylearning.org/pa/project-planning/children-sketch/
https://illinoisearlylearning.org/pa/project-planning/children-sketch/https://illinoisearlylearning.org/pa/project-planning/children-sketch/
http://يتتبع هذا المقال الدراسة البحثية لإحدى المعلمات حول استخدام نهج المشروع لاستكشاف موضوع الاستقصاء
http://يتتبع هذا المقال الدراسة البحثية لإحدى المعلمات حول استخدام نهج المشروع لاستكشاف موضوع الاستقصاء
http://يتتبع هذا المقال الدراسة البحثية لإحدى المعلمات حول استخدام نهج المشروع لاستكشاف موضوع الاستقصاء
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مــا األســئلة الجديــدة التــي طــرأت حــول هــذا الموضــوع؟ علــى ســبيل المثــال: كان 	 
موضــوع االســتقصاء هــو مركبــات البنــاء والتشــييد وبــدأ األطفــال فــي طــرح أســئلة 
حــول نظــام متــرو األنفــاق الجديــد الــذي يتــم بنــاؤه فــي الريــاض. قــد تســأل المعلمــة / 
ــرو أنفــاق جديــد؟ ــاء مت ــزم لبن ــا اكتشــافه حــول مــا يل األطفــال مــا الــذي يمكننــي/ يمكنن

مــا الــذي تعلمتــه ولــم أكــن أعرفــه مــن الســابق؟ علــى ســبيل المثــال: يقــوم األطفــال 	 
بإنشــاء مبــاٍن فــي منطقــة المكعبــات ويســتخدمون كلمــات جديــدة لتســمية المركبــات 

وعمليــات البنــاء.

أنواع األنشطة والخبرات: 	

ســبيل 	  )علــى  الحاليــة.  باألفــكار  ومقارنتهــا  األوليــة  الفرضيــات   / األســئلة  مراجعــة 
المثــال: بعــد أن أنهــى األطفــال موضــوع االســتقصاء الخــاص بالحيوانــات، نظــروا فــي 
األســئلة التــي قامــوا بطرحهــا فــي بدايــة االســتقصاء بمــا فــي ذلــك ســبب عيــش 
بعــض الحيوانــات تحــت األرض. وناقشــوا الكتــب التــي قرؤوهــا عــن الحيوانــات التــي 
تعيــش تحــت األرض ومعرفــة أن الجحــور تقــي الحيوانــات مــن درجــات الحــرارة المرتفعــة 

والحيوانــات المفترســة فــي الصحــراء(.

تسجيل اليوميات. 	 

الرســم واســتخاص معرفــة جديــدة. )علــى ســبيل المثــال: يقــوم األطفــال فــي فصــل 	 
المعلمــة فاطمــة - فصــل 4-3 ســنوات - برســم صــور للحيوانــات التــي تعيــش فــي 
الجحــور ويســردون القصــص التــي تــدور حــول مغامــرات الحيوانــات التــي تعيــش تحــت 
األرض. وتكتــب المعلمــة فاطمــة مــا قالــه كل طفــل وتعــرض الرســوم التوضيحيــة 
والقصــص فــي منطقــة العلــوم، إضافــة إلــى الكتــب التــي تتعلــق بموضــوع الحيوانــات 

التــي تعيــش تحــت األرض(.

مراكــز 	  األركان/  أنشــطة  خــال  مــن  أكبــر  بشــكل  والمحتــوى  المفاهيــم  استكشــاف 
التعلــم. )علــى ســبيل المثــال: لمســاعدة األطفــال علــى اكتســاب فهــم أفضــل لألنفــاق 
والجحــور. وضعــت المعلمــة فاطمــة أنابيــب باســتيكية فــي منطقــة اللعــب بالمكعبات 
حتــى يتمكــن األطفــال مــن تجربــة بنــاء أنفــاق مثــل تلــك التــي صنعتهــا الحيوانــات التــي 

تعيــش تحــت األرض والتــي كانــوا يقــرؤون عنهــا فــي الكتــب(.



دليل المعلمة لطرق واستراتيجيات التدريس | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة 
4646)٠-٦( سنوات

 هل تعلمين؟ 

تكــون   - مًعــا  األطفــال  لجمــع  للمعلمــات  فرًصــا  الصــف  اجتماعــات مجموعــة  توفــر   
اجتماعــات المجموعــة بأكملهــا فــي أثنــاء وقــت الحلقــة أو وقــت آخــر-  يمكنــك اســتخدام 

هــذه االجتماعــات كوســيلة للمناقشــة والتأمــل فــي موضــوع االســتقصاء.

أدوات المعلمة
 استخدام األسئلة إلثارة المحادثات وتعميق الفهم

فيمــا يلــي ســت فئــات مــن األســئلة التــي يمكنــك اســتخدامها لتوجيــه اجتماعــات المجموعــة مــع 
األطفــال فــي أثنــاء مناقشــتهم والتأمــل فــي موضــوع االســتقصاء:

التذكر- التعرف على )التسمية، العد، التكرار، تذكر(.  	

الفهم - الوصف )المناقشة، الشرح، التلخيص(. 	

التطبيق – الشرح )السبب، التمثيل، التعرف على(. 	

التحليل – التعرف على التغيير )التجربة، االستنتاج، المقارنة، إظهار التباين(. 	

التقييم - إبداء الرأي )الحكم على شيء، الدفاع عن شيٍء ما، نقد شيء ما(. 	

إنشاء- صنع )تصميم، تأليف(. 	

  )Strasser 2018(

أدوات المعلمة
 خمسة طرق الستخدام التوثيق بالشكل الذي يدعم المناقشة والتأمل:

ت 
أدوا

المعلمة
ت 

أدوا
المعلمة
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يجــب أن يكــون تركيــز التوثيــق علــى كيــف ومــاذا نتعلــم. مــن خــال جمــع ملفــات أعمــال األطفــال 
وتوثيــق التعلــم عبــر مســار موضــوع االســتقصاء، يمكنــك اســتخدام النتائــج لتوســيع االستكشــاف 

أو تعميقــه. وفيمــا يلــي الطــرق التــي يمكــن أن يدعــم بهــا التوثيــق تخطيــط منهجــك وإرشــاداته:

ــا: مــن خــال محافــظ أعمالهــم والصــور، ومــا إلــى ذلــك، . 1 التوثيــق يجعــل عمــل األطفــال مرئيًّ
يمكــن لألطفــال والكبــار رؤيــة عمليــة التعلــم بصــورة جليــة مــن خــال هــذا التوثيــق.

ــة التجــارب 	  يمكــن لألطفــال إعــادة النظــر وتفســير مــا فعلــوه وكيــف يمكنهــم مواصل
مــن خــال التوثيــق.

يمكــن للمعلمــات جمــع معلومــات حــول التعلــم وتطويــره، وهــي المعلومــات التــي قــد 	 
ال تكــون واضحــة مــن خــال عمليــات التقييــم التــي تكــون بصــورة أكثــر رســمية.

يعــزز التوثيــق تعلــم األطفــال: يمكــن أن يــؤدي النظــر إلــى االستكشــافات الســابقة إلــى . 2
تعميــق فهــم األطفــال وقيامهــم بإثــارة المزيــد مــن األســئلة والحــوارات.

يشــجع التوثيــق علــى مشــاركة األســرة: عندمــا تتــم دعــوة األســر لمشــاهدة عروض األنشــطة . 3
ة فــي أثنــاء موضــوع االســتقصاء فــي المرحلــة القادمــة، فإنهــم يكتســبون المزيــد مــن  المعــدَّ
الفهــم والتقديــر لمــا يتعلمــه األطفــال ويفعلونــه فــي غرفــة الصــف. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد 

يــرون طرًقــا يمكنهــم مــن خالهــا دعــم ومواصلــة التعلــم فــي المنــزل.

األطفــال . 4 يــرى  عندمــا  وقّيــم:  مهــم  األطفــال  عمــل  أن  مفادهــا  رســالة  التوثيــق  يرســل 
أعمالهــم معروضــة بطريقــة جذابــة ويمكــن الوصــول إليهــا، فإنهــم يطــورون إحساًســا بالفخــر 

بمــا فعلــوه ويكونــون مؤهليــن لانضمــام فــي االستكشــافات المســتقبلية.

ــه، يســاعد . 5 ــم: مــع تقــدم العمــل وانتهائ ــق المعلمــات فــي التخطيــط والتقيي يســاعد التوثي
التوثيــق الجيــد للعمليــة والنتائــج المعلمــات علــى التخطيــط للتفكيــر مــع األطفــال وتحديــد 

االتجــاه التالــي فــي ســبيل التطــور.

)The Compass School 2018(

المرحلة الخامسة: تطبيق المعرفة

الهدف: تطبيق المعرفة حسب اآلتي:

استكشاف اآلثار المترتبة على التعلم الجديد بما في ذلك التطبيق العملي. 	

ربط التعلم بتجارب الحياة الواقعية. 	

االعتبارات الرئيسة / استراتيجيات المعلمة:

أسئلة إرشادية للتعليم والتعلم: 	

مــاذا يمكــن للمعلمــة أن تفعــل بهــذه المعرفــة الجديــدة؟ )إذا كان موضوع االســتقصاء 	 
يتعلــق بعمليــة التشــييد وعربــات البنــاء، فيمكــن للمعلمــة مســاعدة األطفــال فــي 
ــال:  ــه عــن هــذا الموضــوع، فعلــى ســبيل المث ــر حــول مــا يعرفون توســيع نطــاق التفكي
وفًقــا لمــدى معرفتنــا عــن عمليــة التشــييد، مــا المــواد التــي تســاعدنا فــي قيامنــا ببنــاء 
متــرو األنفــاق الجديــد )تحــت اإلنشــاء( فــي مدينــة الريــاض، فكــري فــي تقديــم بعــض 
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األنشــطة لألطفــال لتوســيع نطــاق معرفتهــم مــن خــال استكشــاف كيفيــة القيــام 
بتشــييد الجســور واألنفــاق(.

كيــف ينطبــق هــذا علــى الظــروف األخــرى فــي حيــاة المعلمــة؟ )متابعــة موضــوع 	 
ــاء عــن طريــق مســاعدة األطفــال  ــات البن االســتقصاء المتعلــق بعمليــة التشــييد وعرب
علــى ربــط مــا تعلمــوه فــي الموضــوع بالجوانــب األخــرى مــن حياتهــم اليوميــة، فعلــى 
ســبيل المثــال: اطلبــي مــن األطفــال التمعــن بالتفكيــر فــي الســيارات األخــرى الموجــودة 
فــي مجتمعهــم والتــي تســاعد فــي تحقيــق المنافــع لنــا فــي الحيــاة اليوميــة مثــل: 
القمامــة، وســيارات  الحرائــق، وســيارات جمــع  ســيارات اإلســعاف وســيارات إطفــاء 
البريــد، وشــاحنات التوصيــل، ومــا إلــى ذلــك مــن الســيارات، وقومــي بعمــل قائمــة 
لهــذه الســيارات التــي تحقــق المنافــع اليوميــة لنــا، واطلبــي مــن األطفــال توضيــح هــذه 

المنافــع(.

 هل تعلمين؟ 

"يجــب علــى المعلمــة اإلجابــة عــن هــذه األســئلة خــال المرحلــة الرابعــة. عندمــا تكــون عمليــة 
التعلــم حقيقيــة وقابلــة للتطبيــق علــى األطفــال، ســيكون لــدى األطفــال فــرص ال حصــر لهــا 
لتوســيع نطــاق تعلمهــم وتفكيرهــم فــي خــارج غرفــة الصــف. وعلــى المعلمــة أن تفكــر فــي 
كيفيــة قيــام األطفــال بعمليــة الماحظــة والعمــل علــى تذكيرهــم بخبراتهــم التعليميــة التــي 
قامــوا باكتســابها فــي المنــزل وفــي شــتى مناحــي حياتهــم اليوميــة. يجــب أن تركــز المعلمــة 
تفكيرهــا علــى كيفيــة متابعــة هــذه الخبــرات مــع األطفــال فــي األوقــات الاحقــة. وعلــى 
المعلمــة أيًضــا اتخــاذ اإلجــراءات الفعالــة التــي تعمــل علــى منــح األطفــال ملكيــة تعلمهــم. 
يجــب أن تأخــذ المعلمــة هــذا الوقــت للنظــر فــي كيفيــة تمكيــن األطفــال ليكــون لهــم دور 
مفيــد فــي التخطيــط للمســتقبل مــن خــال التعبيــر عمــا يريــدون معرفتــه وممارســة مســتوى 
مناســب مــن االختيــار المتــاح لهــم" )الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار 

منهــاج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن الــوالدة وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018، 44(.

أنواع األنشطة والخبرات: 	

كتابة رسالة.	 

وضع خطة عمل.	 

عرض تقديمي.	 

أيًضــا علــى منــح األطفــال ملكيــة تعلمهــم. يجــب أن تأخــذ  	 تنطــوي هــذه العمليــات 
المعلمــة هــذا الوقــت للنظــر فــي كيفيــة تمكيــن األطفــال ليكــون لهــم دور مفيــد فــي 
يريــدون معرفتــه وممارســة مســتوى  التعبيــر عمــا  خــال  مــن  للمســتقبل  التخطيــط 

مناســب مــن االختيــار المتــاح لهــم.

(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
(الدليل الأساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهاج الطفولة المبكرة للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 س
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أدوات المعلمة
 التخطيط لحدث يتيح تطبيق المعرفة.

فيمــا يلــي بعــض االســتراتيجيات التعليميــة التــي يمكنــك اســتخدامها إلشــراك األطفــال فــي 
تنظيــم حــدث نهائــي فــي ختــام قيامهــم باالستكشــاف أو موضــوع االســتقصاء:

ساعدي األطفال في تقديم الدعوات لعائاتهم والصفوف األخرى لحضور الحدث. 	

ــر  	 عندمــا يقــوم األطفــال بإعــداد العــروض التقديميــة حــول أعمالهــم، اطلبــي منهــم التفكي
ــارة لاهتمــام. فيمــا ســيجده الــزوار أكثــر إث

ــا لألطفــال إلمــاء معلومــات حــول استكشــافاتهم، وامنحــي كل طفــل وكل  	 خصصــي وقًت
مجموعــة الوقــت الكافــي لرســم أو تدويــن أو إكمــال النمــاذج التــي ُتظهــر مــا تعلمــوه.

ســاعدي األطفــال علــى تحديــد كيفيــة مشــاركة المســؤولية لعــرض قصــة المشــروع وشــرح  	
العــروض للــزوار، مــع مراعــاة أن األطفــال قــد يحتاجــون إلــى التدريــب قبــل العــرض التقديمــي.

مصادر للمعلمة
 STEAM فــوق الســياج - إشــراك أطفــال مرحلــة مــا قبــل المدرســة والعائــات فــي اســتقصاء 

لمــدة عــام

ســتأخذك هــذه المقالــة خــال مشــروع مدتــه عــام كامــل مــن تطــور موضــوع اســتقصاء. ســتتمكني 
مــن قــراءة كل خطــوة مــن خطــوات العمليــة ومــا فعلتــه المعلمــات واألطفــال، بمــا فــي ذلــك:

ماحظة المعلمة األولية. 	

تحفيز األطفال على التفكير. 	

إيجاد حل )بناء بيت الشجرة(. 	

إشراك األسر والمجتمع. 	

تصميم وبناء بيت الشجرة. 	

تأمات المعلمة في المشروع. 	

)California Department of Education 2019, 78( 

ت 
أدوا

المعلمة
صادر 

م
المعلمة:

http:// فوق السياج - إشراك أطفال مرحلة ما قبل المدرسة والعائلات في استقصاء STEAM لمدة عام 
http:// فوق السياج - إشراك أطفال مرحلة ما قبل المدرسة والعائلات في استقصاء STEAM لمدة عام 
http:// فوق السياج - إشراك أطفال مرحلة ما قبل المدرسة والعائلات في استقصاء STEAM لمدة عام 
http:// فوق السياج - إشراك أطفال مرحلة ما قبل المدرسة والعائلات في استقصاء STEAM لمدة عام 


دليل المعلمة لطرق واستراتيجيات التدريس | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة 
5050)٠-٦( سنوات

    التركيــز علــى األطفــال الرضــع الصغــار والفطــم: تخطيــط المناهــج لألطفــال الرضــع الصغار 
والفطم.

بينمــا تاحــظ المعلمــات لعــب األطفــال واستكشــافهم وتفاعاتهــم، يكتشــفن طرًقــا 
لدعــم تعلــم األطفــال. تظهــر األفــكار فــي الخطــوات التاليــة المتعلقــة بتخطيــط المناهــج 
عندمــا تفكــر المعلمــات فــي كيفيــة توســيع نطــاق استكشــاف األطفــال وحل المشــكات 
بالماحظــة والتأمــل والتوثيــق فــي  المعلمــات  تقــوم  والتفكيــر والتفاعــات واللغــة. 
الوقــت الحالــي علــى عمــل تقييــٍم مســتمر لتقــدم كل طفــل فــي التعلــم باإلضافــة إلــى 

دورة تخطيــط المنهــج الدراســي . 
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أدوات المعلمة
 دورة التخطيط لألطفال الرضع الصغار والفطم.

المرحلة األولى: المراقبة والتوثيق

كتابة الماحظات وتصوير األطفال في أثناء قيامهم بالعمل. 	

جمع عينات من األعمال الفنية لمشاركتها مع األسر والمعلمات واألطفال. 	

كتابة قصص عن تعلم األطفال. 	

إنشاء أماكن للعرض ولوحات التوثيق. 	

تكوين السجات الخاصة بأعمال األطفال. 	

إشراك األسر في الماحظة والتوثيق. 	

المرحلة الثانية: التخطيط

التخطيط لكيفية بناء أواصر العاقات مع كل طفل. 	

التخطيط لماحظة أهداف واهتمامات وخبرات األطفال الفردية. 	

التخطيط لتحقيق أهداف المجموعة واهتماماتها. 	

المرحلة الثالثة: التطبيق والتأمالت 

معرفــة احتماليــة التعلــم مــن كل نشــاٍط وعمــٍل ولعبــٍة وقطعــٍة مــن المــواد: كونــي علــى  	
إدراك ووعــي بمــا يقــوم األطفــال بتعلمــه مــن خــال تفاعاتهــم اليوميــة معــِك أو مــع 
المــواد المختلفــة الموجــودة فــي بيئتهــم المحيطــة. علــى ســبيل المثــال: عندمــا تقوميــن 
بعــرض الخشخيشــة للطفــل الرضيــع وينظــر إليــِك ويقــوم بالتقــاط الخشخيشــة، فــإن الطفــل 

ــِك. ــق الشــخصي ب ــر التعل ــى تطوي ــن باإلضافــة إل ــن واليدي ــن العيني ــأزر بي ــع يطــور الت الرضي

البحــث عــن مــوارد لألنشــطة والمــواد والبيئــة: فّكــري – مــن خال رؤيتــك ومتابعتك لألطفال  	
الفطــم فــي الصــف- مــا األشــياء التــي يســتمتعون بهــا أو يظهــرون اهتماًمــا ملحوًظــا بهــا؟ 
علــى ســبيل المثــال: قــد يســتمتع عــدد مــن األطفــال الفطــم برمــي الكــرات المختلفــة فــي 
ســلة الكــرات.  وفــي هــذه الحالــة، فّكــري فــي األشــياء التــي يمكــن أن تقومــي بإضافتهــا 
ــر الكــرات بأحجــام  إلــى تجربــة قيــام األطفــال برمــي الكــرات فــي الســلة، مثــل: القيــام بتوفي
هــل سيســتمتع  نفســك:  اســألي  عليهــا.  الكــرات  لدحرجــة  منحــدرات  إضافــة  أو  متنوعــة، 

ت 
أدوا

المعلمة
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األطفــال الفطــم بهــذا النشــاط الجديــد؟ مــا الــذي قــد يتعلمونــه مــن خــال رمــي الكــرات؟

التفكيــر فــي فهــم كيفيــة عمــل منهجــك: فــي نهايــة كل يــوم، ضعــي فــي اعتبــارك كل مــا  	
قمــِت بماحظتــه فيمــا يتعلــق باألطفــال. وفيمــا يلــي بعــض الطــرق التــي يمكنــك مــن 

خالهــا معرفــة مــا إذا كان المنهــج الــذي تتبعينــه فعــااًل ألطفالــك فــي الصــف:

1( األطفال يشعرون باالرتياح لقضاء الوقت معِك. 

2( دائًما ما يكون األطفال الصغار غير الدارجين قريبين منك. 

ا والفطــم معــِك ومــع أقرانهــم فــي الصــف ومــع المــواد الموجــودة  3( يتفاعــل الرضــع األكبــر ســنًّ
فــي بيئتهــم المحيطــة بهــم.

)Wittmer and Honig 2020, 106–116; CA Department of Education 2019, 75–78(

أدوات المعلمة
 كيف تعرفين أن خططك الخاصة باألطفال الرضع الصغار والفطم تعمل بفعالية؟

اسألي نفسك األسئلة التالية:

هــل األطفــال الرضــع والفطــم جميعهــم مرتاحــون لقضــاء الوقــت فــي الصــف؟ هــل أنــا فــي  	
معظــم األوقــات أبقــى قريبــة منهــم حتــى يتمكنــوا مــن الجلــوس فــي حضنــي أو تســليم 

األلعــاب لــي؟

هــل يشــعر األطفــال الرضــع الصغــار "غيــر الدارجيــن" باألمــان كونهــم يبقــون بجانبــي علــى  	
بطانيــة أو ســجادة أرضيــة بالدرجــة التــي تمكننــي مــن تبــادل الحــوار معهــم؟

هــل تظهــر هــذه االنطباعــات التفاعليــة علــى األطفــال الرضــع الكبــار والفطــم عنــد التعامــل  	
معــي أو مــع أقرانهــم أو مــع البيئــة؟

التركيز واالنتباه نحو نشاط ما.	 

الطاقة – للقيام بالتركيز والنشاط.	 

التواصل غير اللفظي من خال تعابير الوجه.	 

المثابرة والتركيز على فحص األلعاب والمواد.	 

الرضا واالعتزاز باإلنجازات.	 

العاقــات  	 التوتــر وتوّطــد  وانخفــاض مســتويات  بالراحــة واالندمــاج  يشــعر األطفــال  هــل 
اإليجابيــة؟

هل يتعلم األطفال ويتطورون؟ 	

هل تشعر األسر باالمتنان والسعادة لقيامهم بالمشاركة؟ 	

)Wittmer and Honig 2020, 106–116(

ت 
أدوا

المعلمة
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توجيــه ســلوك األطفــال هــو شــيء يتــم القيــام بــه علــى مــدار اليــوم، وليــس فقــط عندمــا 
يتصــرف الطفــل بطريقــة غيــر آمنــة أو غيــر مقبولــة. فأنــِت توجهيــن ســلوكيات األطفــال 
مــن خــال اتباعهــم إجــراءات يمكــن التنبــؤ بهــا، ووضــع قواعــد واضحــة لهــم، كونــي مثــااًل 
ونموذًجــا لهــم فــي اللطــف واالحتــرام معهــم. ويصاحــب ذلــك انتبــاه وإدراك لمــا يجــري 
مــن حولــك مــع األطفــال، وهــذه اإلجــراءات مًعــا تســاهم فــي جعــل األطفــال يشــعرون 
بالماحظــة والثقــة واألمــان. ويتابــع األطفــال تواصلــك مــن خــال انتباهــك وتوجيهــك 

علــى أنــه احتــواء ورعايــة لهــم. فهــم يعرفــون أنــك تقفيــن بجانبهــم

)Dombro, Jablon, & Stetson 2011, 58( )Sanchez et al. 2013(

اإلرشاد وإدارة المشاعر في الصف:

 هل تعلمين؟ 

نعلــم جميًعــا أنــه ال ينبغــي لنــا معاقبــة األطفــال عندمــا يظهــرون ســلوكيات صعبــة؛ فهــم 
ال يزالــون يتعلمــون كيفيــة التعامــل مــع المشــاعر وردود الفعــل. وفــي كثيــر مــن األحيــان، 
يمكــن أن يتحــول اســتخدام العقــاب التأديبــي بســرعة إلــى عقــاب يجعــل األطفــال الصغــار 
يشــعرون بالتوتــر واألذى والغضــب وأنهــم مرفوضيــن ممــن حولهــم وبالتالــي يصعــب 
عليهــم تعلــم المهــارات العاطفيــة واالجتماعيــة. ويمكــن أن يســاعد اســتخدام التوجيــه 
- بــداًل مــن العقــاب- األطفــال علــى تعلــم مهــارات جديــدة ويجعــل المعلمــات يشــعرن 

وكأنهــن قائــدات كمــا ينبغــي. 

"تتعلــق التوجيهــات ببنــاء بيئــة مشــجعة لــكل شــخص فــي المجموعــة. وهــذا يعنــي 
بالضــرورة مســاعدة األطفــال الصغــار علــى فهــم أنــه يمكنهــم التعلــم مــن أخطائهــم، 
هــذه  لتقديــم  بذلــك.  القيــام  كيفيــة  لهــم  التوضيــح  خــال  مــن  الفهــم  هــذا  ويتولــد 
المســاعدة بنجــاح، تحتــاج المعلمــة إلــى بنــاء أواصــر العاقــات القويــة مــع كل طفــل، 
خصوًصــا مــع األطفــال الذيــن تجــد المعلمــة صعوبــة فــي التواصــل معهــم وفهمهــم. 
وتقــوم المعلمــة ببنــاء هــذه العاقــات مــن اليــوم األول، قبــل حــدوث أي مشــكلة أو 
نــزاع. فعندمــا يثــق األطفــال بالمعلمــة فــي أثنــاء التفاعــات اليوميــة، سيســتمعون إليهــا 

عنــد حــدوث النزاعــات والمشــكات )بعــد أن نســاعد الجميــع علــى الهــدوء("

)Gartrell, 2020(

فهم وإدارة سلوك األطفال

القسم الثالث
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موقف افتراضي 
التوجيه: طريقة جديدة للنظر في العقاب.

في السيناريو التالي، اختارت المعلمة استخدام التوجيه بداًل من العقاب التأديبي:

عجينــة  بجمــع  أحمــد  قــام  بالصلصــال،  اللعــب  علــى طاولــة  يجلســان  وأحمــد طفــان  فاطمــة 
الصلصــال أمامــه وبــدأ فــي بنــاء عــش ديناصــور وبيــض، نظــرت إليــه فاطمــة وطلبــت منــه بعضــًا مــن 
ا، لكــن فاطمــة تريــد المزيــد مــن عجيــن الصلصــال،  عجينــة الصلصــال وأعطاهــا قطعــة صغيــرة جــدًّ
فتقــوم بدفــع أحمــد بيدهــا النتــزاع المزيــد مــن عجينــة الصلصــال، فأخــذ أحمــد يبكــي بصــوت عــاٍل، 

عندهــا اقتربــت المعلمــة جنــان منهمــا.

لدى المعلمة خياران – العقاب التأديبي أو التوجيه:

العقــاب التأديبــي: تســير المعلمــة إلــى فاطمــة وتقــف عندهــا، وتصــرخ قائلــًة بصــوت عــاٍل، "لقــد 
ــا فاطمــة. أنــت بحاجــة إلــى الجلــوس علــى كرســي لبعــض الوقــت  أخــذِت شــيًئا مــن شــخص آخــر ي
حتــى تتذكــري كيــف تكــون المشــاركة مــع زمائــك". وتصطحــب المعلمــة فاطمــة إلــى الكرســي.

ومــن خــال هــذا العقــاب التأديبــي لــن تفكــر فاطمــة وتقــول لنفســها: "أنــا ســعيدة ألن المعلمــة 
ــداًل مــن  ــة ب ــة أفضــل وأســتخدم الكلمــات الودي ــا مــن اللعــب. واآلن ســأكون طفل منعتنــي مؤقًت
فــرض إرادتــي علــى اآلخريــن". بــل علــى العكــس، ستشــعر الطفلــة فاطمــة بالحــرج واألذى والغضب.

التوجيــه:   تتنقــل المعلمــة بيــن الطفليــن، وتجثــو علــى ركبتيهــا لاقتــراب منهــم، وتتخــذ اإلجــراءات 
الخمــس الحازمــة والوديــة اآلتيــة:

تصــف المعلمــة المشــهد: "أرى مــع فاطمــة مجموعــة كبيــرة مــن المعجــون وأحمــد يجلــس . 1
علــى األرض مســتاًء للغايــة. لــذا نحــن بحاجــة إلــى حــل هــذه المشــكلة".

تقــوم المعلمــة بتهدئــة مــن يحتــاج إلــى التهدئــة والســكينة وتقــول المعلمــة: "ســأحتفظ . 2
بالعجينــة"، وتوِجــه كامهــا للطفــل فقــط: "خــذ نفًســا عميًقــا أو أغلــق عينيــك لتهــدأ".

تطلــب المعلمــة مــن كل طفــل أن يصــف النــزاع وتكــّرر مــا ســمعته: "دعنــا نــرى، هــل هــذا . 3
ــا كبيــًرا بالعجينــة. وعندمــا جائتــك فاطمــة لــم يكــن لديهــا  صحيــح؟ أحمــد، هــل كنــت تصنــع عشًّ
كميــة كافيــة مــن العجيــن. مــن فضلــك يــا أحمــد أعــِط فاطمــة قليــًا منهــا. فاطمــة، لــم يكــن 

لديــك مــا يكفــي مــن عجيــن الصلصــال، لــذا أخــذت المزيــد لتســتطيعي اللعــب أيًضــا؟".

تحــل المعلمــة الصــراع بيــن األطفــال وتشــكرهم علــى تعاونهــم فتقــول: "كيــف يمكننــا حــل . 4
هــذا األمــر حتــى تتمكنــوا جميًعــا مــن اللعــب؟" "فاطمــة: يمكنــه مشــاركتي بكميــة أكبــر مــن 

عجيــن الصلصــال"، "أحمــد: لكــن ليــس كميــة كبيــرة".

تتابــع المعلمــة الحًقــا مــع أحــد األطفــال أو كليهمــا بحديــث توجيهــي: تجلــس المعلمــة جنــان . 5
بجانــب فاطمــة وتشــكرها علــى مســاعدتها فــي حــل المشــكلة والتحــدث معهــا حــول مــا 
يجــب فعلــه فــي المــرة القادمــة حتــى ال يتــأذى أحــد. يتفقــون علــى أنــه فــي حالــة رفــض 
زميــل لهــا مشــاركتها فــي الصــف، ســتطلب فاطمــة المســاعدة مــن إحــدى المعلمــات لحــل 

.)Gartrell 2020( المشــكلة

ف 
موق

ي
ض

افترا
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مصادر للمعلمة
مقــال بعنــوان: خلــق الســام واللطــف فــي ريــاض األطفــال: النمــو العاطفــي االجتماعــي لجميــع 

المتعلميــن.

مصادر للمعلمة 
مقال بعنوان: تعليم الذكاء العاطفي في الطفولة المبكرة.

أدوات المعلمة
 ماذا تفعلين عندما تواجهين لحظة "غير سانحة للتعليم" مع األطفال؟

"غالًبــا مــا تنتقــي المعلمــات المتميــزات المهنيــات اللحظــة القابلــة للتعليــم ويســتفدن 
منهــا؛ ذلــك الوقــت الســحري عندمــا يحــدث شــيء غيــر متوقــع دون تخطيــط لــه ولكنــه 
رائــع وفرصــة ســانحة للتعليــم. تظهــر الفرصــة لمشــاركة رؤيــة جديــدة أو لتوجيــه األطفــال 
فــي أثنــاء قيامهــم باالستكشــاف. ويكمــن المســار الثانــي للتدريــس الفعــال خصوًصــا 
لألطفــال الصغــار فــي شــحذ قدرتنــا أيًضــا علــى التعــرف علــى اللحظــة غيــر المناســبة 
للتعليــم، وهــي الوقــت الــذي تشــتد المشــاعر والعواطــف فيــه وتكــون األمــور فيــه خارجــة 

عــن نطــاق الســيطرة".

إليك بعض األمور التي يمكنك القيام بها لدعم الطفل في األوقات غير المناسبة للتعليم:

”ركــزي علــى تهدئــة األمــور، ابدئــي بنفســك أواًل فقــد أظهــرت األبحــاث أن الغضــب  	
ُمعــٍد، وكذلــك الشــعور بالهــدوء.

حافظــي علــى ســامة الجميــع. قــد يعنــي هــذا أحياًنــا مطالبــة بعــض األطفــال  	
بالقيــام بأشــياء قــد تبــدو غيــر عادلــة مثــل: االبتعــاد عــن مــكان الصــراع، أو تغييــر 

األنشــطة، أو اســتبعاد المــادة محــل الصــراع.

تجنبــي محاولــة التدريــس أو توضيــح نقطــة فــي اللحظــات غيــر الســانحة للتعليــم.  	
فالشــيء الــذي يرجــى مــن األطفــال تعلمــه لــن يقومــوا بســماعه، ومــن المرجــح أن 

يطيــل الصــراع مــن خــال إبقــاء الطفــل فــي حالــة مشــاعر مشــحونة. 

نــدرك أن أفضــل وقــت لمواجهــة المشــكلة هــو الوقــت الاحــق لحــدوث المشــكلة،  	
عندمــا تعــود جميــع األدمغــة المعنيــة إلــى حالــة تمكنهــا مــن الســكينة واالســتجابة.

حافظــي علــى العاقــة مــع األطفــال. إذا كان هنــاك درس واحــد يمكنــك تدريســه  	
فــي لحظــة غيــر ســانحة للتعليــم، فإنــه يظهــر مــن خــال الكلمــات واألفعــال الهادئــة 

وهــي التــي تبيــن أنــك مــا زلــِت تقّدريــن الطفــل، بغــض النظــر عــن الســبب.

تجنبــي تراكــم الصراعــات. فــي كثيــر مــن األحيــان، يعانــي األطفــال ذوو الســلوكيات  	
الصعبــة مــن حيــاة معقــدة مليئــة بالتوتــر والصــراع.  وفــي هــذا الصــدد فــإن أفضــل 

مــا يمكنــِك فعلــه هــو إنهــاء التوتــر وحمايــة الدمــاغ!“
)Haugen, 2015(.

صادر 
م

المعلمة:
صادر 

م
المعلمة:

ت 
أدوا

المعلمة

خلق السلام واللطف في رياض الأطفال: النمو العاطفي الاجتماعي لجميع المتعلمين
خلق السلام واللطف في رياض الأطفال: النمو العاطفي الاجتماعي لجميع المتعلمين
خلق السلام واللطف في رياض الأطفال: النمو العاطفي الاجتماعي لجميع المتعلمين
مقال بعنوان: تعليم الذكاء العاطفي في الطفولة المبكرة. 
مقال بعنوان: تعليم الذكاء العاطفي في الطفولة المبكرة. 
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أدوات المعلمة
 االستجابة للسلوك الصعب: عندما ال تعمل االستراتيجيات.

عندمــا تواجهيــن ســلوًكا صعًبــا، مــن المهــم التركيــز علــى تعليــم مهــارات جديــدة وتعزيــز الســلوكيات 
المرغوبــة عنــد األطفــال الصغــار. عندمــا يتــم اســتبدال الســلوك الصعــب عــن طريــق اســتخدام 
المهــارات المناســبة، فمــن المؤكــد أن التغييــر اإليجابــي ســيتبع اســتخدام هــذه المهــارات. غالًبــا مــا 
تلجــأ المعلمــات الاتــي يعانيــن مــن ســلوك األطفــال الصعــب إلــى األســاليب التــي الحظوهــا أو 
جربوهــا أو تعلمــوا اســتخدامها، فقــط ليكتشــفوا أن هــذه األســاليب ال تعمــل دائًمــا. وفيمــا يلــي 

بعــض البدائــل العمليــة والفعالــة تطبقهــا المعلمــة للوصــول إلــى الهــدف المطلــوب:

استخدام النتيجة المنطقية:

بــداًل مــن أســلوب التهديــد باســتخدام نتيجــة ال يمكنــك فرضهــا أو لــن تنفذيهــا )"إذا لــم تقــم  	
بتنظيــف المكعبــات فســوف أزيلهــا مــن غرفــة الصــف"(. 

جربي األمور اآلتية: 	

قولي ما تعنيه واعني ما تقوليه. كوني واضحة ومتسقًة مع قراراتك.	 

ــن 	  ــاء فل ــم تقــم بترتيــب قطــع البن ــة، واســتخدميها: )"اذا ل وضحــي العواقــب المنطقي
تتمكــن مــن اســتخدامها باقــي اليــوم"(.

ــز الســلوكيات المرغوبــة: )"اآلن لــن يــدوس أحــد علــى المكعبــات ويتــأذى بســبب 	  تعزي
ذلــك"(.

وذلك ألن: 	

وضــع حــدود لألطفــال يشــجعهم علــى عــدم تجاوزهــا. إنهــا الطريقــة التــي يتعلمــون بهــا 	 
مــا هــو مناســب ومــا هــو غيــر مناســب.

عندمــا ال يتَبــع الســلوك النتيجــة التــي أقررتيهــا مســبًقا، تصبــح الحــدود غيــر واضحــة 	 
وغيــر متســقة. ووفًقــا لذلــك ســيعلم األطفــال أنــك ال تعنيــن مــا تقولينــه.

تحّدثي بصوت هادئ:

بداًل من التحدث بصوت عاٍل أو القيام بالتهديد؛ 	

جربي األمور اآلتية: 	

خذي دقيقة من الوقت حتى يهدأ الجميع.	 

تكلمي بهدوء، وبدرجة تتناسب مع الطفل.	 

اذكــري المشــكلة لألطفــال بهــدوء )"عندمــا يتشــاجر األطفــال فــي أثنــاء اللعــب، أشــعر 	 
بالخــوف مــن أن يتــأذى شــخص مــا"(.

وذلك ألن: 	

الصــراخ ليــس وســيلة فعالــة للتواصــل؛ ألن الصــراخ يجعــل األطفــال يســمعون فقــط 	 
ــداًل مــن ســماع رســالتك الموجهــة إليهــم. درجــة صوتــك ب

الصــراخ يخيــف األطفــال ويجعلهــم يشــعرون بأنهــم غيــر مدعوميــن. فضــًا عــن ذلــك، 	 
فإنــه يؤثــر علــى اســتعداد الطفــل لحــل المشــكلة معــك.

ت 
أدوا

المعلمة
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عنــد 	  فيهــا  المرغــوب  غيــر  الســلوكيات  زيــادة  إلــى  الواقــع  فــي  الصــراخ  يــؤدي  قــد 
األطفــال.

السماح باللعب النشط بغض النظر عن السلوك:

بــداًل مــن منــع الطفــل مــن المشــاركة فــي الوقــت الخارجــي )أو غيــره مــن األنشــطة( كنتيجــة  	
لســلوك غيــر مرغــوب فيــه؛ 

جربي األمور اآلتية: 	

القواعــد 	  هــذه  تكــون  أن  يجــب  األطفــال.  مــع  المتبعــة  القواعــد  بمراجعــة  قومــي 
منطقيــة لألطفــال. ومــن الناحيــة المثاليــة، يجــب أن يســاهم األطفــال فــي وضــع هــذه 

القواعــد.

االعتراف بالسلوكيات المرغوبة وتعزيزها.	 

تطبيــق العواقــب المنطقيــة لكســر القواعــد المتبعــة فــي الفصــل، مثــل: تقييــد أو عــدم 	 
الســماح بأنشــطة معينــة بــداًل مــن حرمــان الطفــل تماًمــا. علــى ســبيل المثــال: ال ُيســمح 

للطفــل الــذي يقفــز مــن المنحــدر باســتخدامه لبقيــة اليــوم.

وذلك ألن: 	

عــدم وجــود فتــرة راحــة يحــرم الدمــاغ مــن االســتراحة الضروريــة )الازمــة إلعــادة الضبــط 	 
والبــدء مــن جديــد(.

والجســدي 	  المعرفــي  النمــو  يعــزز  المنظــم  وغيــر  الجســدي  اللعــب  فــي  االنخــراط 
لألطفــال. والعاطفــي  واالجتماعــي 

ــا للطاقــة والتــي بدونهــا قد تتولد ســلوكيات 	  ُتَعــدُّ ممارســة النشــاط البدنــي منفــًذا صحيًّ
غيــر مرغــوب فيهــا فــي غرفــة الصف.

مناقشة قضايا األطفال على انفراد معهم: 

بداًل من استخدام لوحة التعزيز في غرفة الصف لتصنيف سلوك كل طفل؛ 	

جربي األمور اآلتية: 	

مناقشــة القضايــا علــى انفــراد مــع األطفــال. كونــي هادئــة وداعمــة للطفــل؛ ألنــك 	 
تســاعدينه علــى تطويــر ضبــط النفــس.

)"إذا قمــت 	  باســتمرار:  تســتخدمينها  التــي  المنطقيــة  النتائــج  مــن  لديــك مجموعــة 
بتحطيــم مكعبــات أميــر، فأنــت بحاجــة إلــى االنتقــال إلــى مركــز تعلــم أخــر"(.

ــٍل فيمــا يفعلــه األطفــال: )"يبــدو 	  رتبــي الفصــل كليــًا، واســتخدمي ماحظاتــك كأداة تأمُّ
ــا فعلــه لخفــض مســتوى الصــوت  ــا بالنســبة لــي. مــا الــذي يمكنن هــذا الصــوت مرتفًع

؟"(.

وذلك ألن: 	

لــه. تخّيلــي أن مشــرفك 	  التعزيــز الفرديــة لســلوكيات الطفــل تكــون محرجــة   لوحــة 
ــم قامــت مشــرفتك بتعليــق لوحــة علــى  ــن بتدريــس درٍس مــا، ث ــِت تقومي يراقبــك وأن
واآلبــاء  )األطفــال  الجميــع  يعــرف  حتــى  التدريــس  فــي  أداءك  تعكــس  الصــف  بــاب 

أدائــك. جــودة  والمعلمــات األخريــات( مــدى 
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إن لوحــة التعزيــز ال تعمــل علــى توجيــه أو تعديــل ســلوك الطفــل، فــي حيــن أن التوجيــه 	 
الفــردي مــن المعلمــة يعمــل علــى ذلــك.

تعزيز السلوك المناسب:

 بداًل من إحراج طفل أو إيذاء مشاعره في محاولة لتغيير سلوك صعب؛ 	

جربي األمور التالية: 	

عــّززي الســلوكيات المناســبة )الجلــوس بهــدوء فــي أثنــاء وقــت الحلقــة( بــداًل مــن إحــراج 	 
األطفــال علــى ســلوكيات مثــل: الصخــب ووخــز األطفــال اآلخريــن.

عّلمــي األطفــال المهــارات التــي يفتقــرون إليهــا، وامنحيهــم فرًصــا لممارســتها. )مثــال: 	 
ادعــي األطفــال لحمــل األشــياء الصغيــرة أو االلعــاب المفضلــة لهــم إلبقــاء أيديهــم 

مشــغولة(. 

ســاعدي األطفــال عندمــا يريــدون إيــذاء صديــق لهــم، عــن طريــق إعطائهــم أفــكاًرا عمــا 	 
يجــب أن يفعلونــه بــداًل مــن إيــذاء صديقهــم.

تجاهلي السلوكيات غير المرغوب فيها، إذا كان ذلك مناسًبا.	 

وذلك ألن: 	

عدم تجاهل بعض السلوكيات يشعر األطفال بالتقليل من شأنهم وعدم االحترام.	 

قــد يعتقــد األطفــال أن المعلمــات ال يحببنهــم، أو يســتاؤون مــن المعلمــات الاتــي 	 
يجعلنهــم يشــعرون بالخجــل.

من المحرج لألطفال أن تطلب المعلمة منهم اختيار أصدقائهم ألسباب تقترحها.	 

إعادة التوجيه:

بــداًل مــن إرســال األطفــال للجلــوس بمفردهــم فــي مــكان مخصــص لفتــرة زمنيــة محــددة  	
)مهلــة( للتفكيــر فــي ســلوكهم.

جربي األمور اآلتية: 	

إعــادة توجيــه الطفــل نحــو ســلوك أكثــر ماءمــة )المشــي بــداًل مــن الجــري(. كونــي 	 
داعمــة للطفــل؛ فالمشــي بــداًل مــن الجــري ليــس عقوبــة.

تعليــم مهــارات اســتبدال ســلوكيات بأخــرى فعالــة ومناســبة: )"نحــن نســأل الصديــق 	 
ــه"(. ــن الخــاص ب ــم التلوي ــد اســتعارة قل عندمــا نري

فتــرة الراحــة تعــد مهلــة مفيــدة إذا كانــت قــد بــدأت مــن قبــل الطفــل؛ يجــب أن يســتمر 	 
الطفــل فــي فتــرة الراحــة حتــى يهــدأ.

يمكــن للمعلمــات منــح أنفســهن فتــرات راحــة )أخــذ نفــس عميــق وقضــاء بضــع دقائــق 	 
بعيــًدا عــن األطفــال(، ودعــم األطفــال فــي تعلــم أخــذ قســط مــن الراحــة.

وذلك ألن: 	

فتــرة الراحــة ال تعلــم مهــارات الســلوك المناســب. وغالًبــا مــا ينخــرط األطفــال فــي تبنــي 	 
ســلوك صعــب عندمــا ال يعرفــون طرًقــا أكثــر ماءمــة وفعاليــة للتعبيــر عــن أنفســهم.

قد يستمتع األطفال بفترة الراحة ويستخدمونها للهروب من األنشطة األخرى.	 
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تذكــري: لتحقيــق النجــاح بشــكل عــام، يحتــاج األطفــال إلــى معلمــات يتميــزن بالعطــف واالهتمــام 
ويقمــن بتوجيــه األطفــال ودعمهــم. ممــا يــؤدي إلــى تعلــم األطفــال طرًقــا مناســبة وفعالــة للتعبير 

. )Giordano et al., 2018( عــن مشــاعرهم للحصــول علــى مــا يريــدون ويحتاجــون مــن اآلخريــن

   التركيز على األطفال الرضع والفطم: استخدام التوجيه اإليجابي مع الرضع والفطم

 هل تعلمين؟ 

أنَّ الحالــة المزاجيــة تشــير إلــى طريقــة الطفــل الفرديــة فــي التعامــل مــع العالــم المحيــط 
بــه واالســتجابة لــه. وعلــى الرغــم مــن أن الحالــة المزاجيــة موجــودة مــن الميــاد، فــإن 
الكبــار، قــادرون علــى تطويــر اســتراتيجيات  ترّبــوا علــى فهــم وقبــول  الذيــن  األطفــال 
التنظيــم الذاتــي التــي تســاعدهم علــى توســيع اســتجاباتهم لتناســب كل موقــف بــداًل 

ــا لرغباتهــم. مــن التعامــل وفًق

)California Department of Education 2019, 52–53(

  أدوات المعلمة
 الميول المزاجية وكيف يمكن للمعلمات دعمها.

يتــم تعريــف كل نزعــة مزاجيــة أدنــاه، مــع أوصــاف وأمثلــة علــى كونهــا "عاليــة" و"منخفضــة"؛ لبيــان 
حالــة الميــول المزاجيــة. وســيكون معظــم األفــراد فــي مــكان مــا بيــن مرتفــع ومنخفــض بخصــوص 

كل ميــل مزاجــي.

مستوى النشاط: قوة وسرعة حركة العضات والتعبير الصوتي للطفل 	

منخفض: قد ياحظ أن األطفال يتحركون وينطقون ببطء وهدوء.	 

مرتفــع: قــد ياحــظ أن األطفــال يتمتعــون بحيويــة عاليــة وحركــة دائمــة ويتكلمــون 	 
بصــوت عــاٍل وســريع.

أسئلة للتأمل والمتابعة:	 

هل هذا الطفل يتمتع بحيوية عالية واندفاع؟ 	

هل هذا الطفل نشط بشكل مكثف معظم الوقت أم يتحرك ببطء؟ 	

هل يتحدث هذا الطفل بصوت عاٍل أم بهدوء؟ 	

هل يتحرك هذا الطفل عادة أو يتكلم بسرعة أم ببطء؟ 	

رد الفعــل علــى مــا هــو غيــر متوقــع: الحــذر الــذي يظهــره الطفــل عنــد مواجهــة أشــخاص  	
وأشــياء ومواقــف غيــر مألوفــة.

ت 
أدوا

المعلمة

https://www.naeyc.org/resources/pubs/tyc/apr2018/responses-challenging-behavior-why-some-common-strategies-dont-work-and
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منخفــض: قــد ال يشــعر األطفــال بالحــذر عنــد تعرضهــم لتجــارب جديــدة أو قــد يســعون 	 
للمشــاركة فيهــا مباشــرة.

مرتفع: قد يبدو األطفال حذرين للغاية أو حريصين عند تعرضهم لتجارب جديدة.	 

 أسئلة للتأمل والمتابعة.	 

عندمــا يواجــه هــذا الطفــل أنشــطة أو فتــرات أو أشــخاًصا أو أشــياء جديــدة، فهــل  	
يبــدو أنــه يشــعر بالخــوف أو الحــزن؟

عندمــا يواجــه هــذا الطفــل أنشــطة أو فتــرات أو أشــخاًصا أو أشــياء جديــدة، فهــل  	
يرغــب فــي المشــاركة فــي الحــدث؟ 

االنتبــاه والتنظيــم: قــدرة الطفــل علــى إدارة مشــاعره وعواطفــه والتحكــم فــي ســلوكياته،  	
ويشــمل التنظيــم الذاتــي والتركيــز ورد الفعــل الصحيــح فــي المواقــف المختلفــة.

منخفــض: مــن المرجــح أن ينتقــل األطفــال بســرعة مــن مهمــة إلــى أخــرى وقــد ال 	 
وعواطفهــم. ســلوكياتهم  فعــال  بشــكل  ينظمــون 

مرتفــع: مــن المرجــح أن يتمكــن األطفــال مــن تركيــز انتباههــم علــى األشــياء لفتــرات 	 
ــى  ــة )بالنســبة ألعمارهــم( وقــد ينظمــون ســلوكياتهم وعواطفهــم بســهولة إل طويل

حــدٍّ مــا.

 أسئلة للتأمل والمتابعة:	 

هل يحافظ الطفل على االنتباه أو التركيز على نشاط ما؟ 	

هــل يســتطيع الطفــل تحويــل انتباهــه مــن مهمــة إلــى أخــرى أم ال، عنــد طلــب  	
المعلمــة منــه ذلــك؟

هل ينظم هذا الطفل سلوكياته وعواطفه بسهولة إلى حد ما؟ 	

إذا كان الطفــل رضيًعــا صغيــًرا، فهــل ينظــر إلــى شــيء مــا عنــد تحفيــزه للنظــر إلــى  	
هــذا الشــيء؟

إذا كان الطفــل فطيًمــا، فهــل ينتظــر عــادة بهــدوء دوره فــي أثنــاء اللعــب مــع  	
األطفــال؟

قوة ردود الفعل العاطفية للطفل عند الغضب والتهيج واإلحباط:  	

منخفــض: يعانــي األطفــال مــن ردود أفعــال عاطفيــة خفيفــة مثــل: الشــعور بالهــدوء 	 
فــي المواقــف المحبطــة.

عنــد 	  البــكاء  مثــل:  قويــة  اندفاعيــة  عاطفيــة  فعــل  ردود  لديهــم  األطفــال  مرتفــع: 
محبــط. لموقــف  تعرضهــم 

أسئلة للتأمل والمتابعة:	 

ة ردود الفعل العاطفية للطفل؟ 	 ما مدى حدَّ

ر الطفل عن الغضب أو االنفعال أو اإلحباط بشكل شديد أم بسيط؟ 	 هل يعبِّ
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قوة ردود الفعل العاطفية للطفل عند الغبطة والحماس والبهجة:  	

منخفــض: األطفــال لديهــم ردود فعــل عاطفيــة خفيفــة مثــل: ابتســامة لطيفــة فــي 	 
موقــف مضحــك.

مرتفــع: األطفــال فــي المواقــف العاطفيــة التــي تتســم بالغبطــة والحمــاس والبهجــة 	 
لهــا ردود فعــل عاطفيــة قويــة مثــل: الضحــك أو الصــراخ عنــد شــعورهم باإلثــارة.

أسئلة للتأمل والمتابعة:	 

ما مدى حّدة ردود الفعل العاطفية للطفل؟ 	

هل يعّبر الطفل عن الغبطة والحماس والبهجة بشكل مكثف أو بمهارة؟ 	

)Newton et al. 2019(

إرشادات المعلمة
 إرشادات لمساعدة األطفال الرضع الصغار والفطم على تعلم االنضباط الذاتي:

إن للمعلمــات دوًرا مهًمــا فــي مســاعدة األطفــال الرضــع الصغــار والفطــم علــى تعلــم االنضبــاط 
الذاتــي، أو إدارة عواطفهــم وســلوكياتهم القويــة. وخــال الســنوات الثــاث األولــى مــن الحيــاة 

يتعلــم األطفــال مــا يلــي:

القدرة على التعبير عن المشاعر بداًل من االنهيار. 	

تهدئة أنفسهم بمساعدة الكبار. 	

االنتظــار بصبــر )لفتــرة وجيــزة( لتنــاول الطعــام أو لتلقــي االهتمــام الــذي يريدونــه... ومــا إلــى  	
ذلــك.

كل هــذا يتطلــب وقًتــا ودعًمــا مــن مقدمــات الرعايــة. إن االنضبــاط الذاتــي لألطفــال يتطلــب 
االنضبــاط التعاونــي مــن المعلمــات خــال الســنوات الثــاث األولــى. فيمــا يلــي بعــض األمثلــة علــى 

الشــكل الــذي قــد يبــدو عليــه االنضبــاط التعاونــي مــن جهــة المعلمــات:

بينمــا تســاعد المعلمــة طفلــة تبكــي وتبلــغ مــن العمــر خمســة أشــهر عــن طريــق احتضانهــا  	
بيــن ذراعيهــا، فــإن الطفلــة تثــق فــي أن الكبــار ســيكونون بجانبهــا عنــد الحاجــة إليهــم، وهــذا 

يســاعدها علــى تعلــم كيفيــة التعامــل مــع مشــاعر الضيــق القويــة التــي تنتابهــا.

عندمــا تحضــن المعلمــة طفــًا فطيمــًا حزينــًا يحتــاج إلــى مســاعدة للتعبيــر عــن مشــاعره  	
المقلقــة، يتعلــم أنــه ليــس بمفــرده وسيســاعده الكبــار فــي التحكــم فــي عواطفــه.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة
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عندمــا تنشــئ المعلمــة مســاحة هادئــة ومريحــة فــي غرفــة الصــف لألطفــال الفطــم ليذهبــوا  	
إليهــا لتهدئــة أنفســهم أو لمجــرد االبتعــاد عــن صخــب الصــف، فــإن المعلمــة تســاعدهم علــى 

تنظيــم عواطفهم.

تذّكــري: بينمــا تريديــن أن يتعلــم األطفــال الصغــار االنضبــاط الذاتــي، فــإن االنضبــاط التعاونــي 
ضــروري طــوال الحيــاة. حتــى الكبــار يلجــأون إلــى اآلخريــن الذيــن يثقــون بهــم عندمــا يمــرون بمشــاعر 

صعبــة.

 )Witmer and Honig 2020(

أدوات المعلمة
 طرق إرشادية يمكنك استخدامها مع األطفال الرضع الصغار والفطم:

ــة ومســاعدة  ــع الســلوكيات الصعب ــة لمن ــر مــن اإلرشــادات العشــر اآلتي اســتخدمي واحــدة أو أكث
األطفــال علــى تطويــر المهــارات االجتماعيــة والعاطفيــة:

تعرفــي علــى مراحــل نمــو األطفــال وتطورهــم وطــرق تعلمهــم؛ بحيــث يكــون لديــك معرفــة . 1
عــن تكوينهــم الفطــري وشــخصياتهم. )علــى ســبيل المثــال: اســتعرضت المعلمــة  فاطمــة 
معيارالنمــو العاطفــي االجتماعــي فــي كتــاب معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة وهــي تعلــم أن 
األطفــال الفطــم يتعلمــون فقــط المهــارات االجتماعيــة بالمشــاركة وهــي مهــارة ال يزالــون 
فــي مرحلــة تطويرهــا. وقــررت المعلمــة أنــه عندمــا يتنــازع طفــان فطــم علــى نفــس اللعبــة، 
فــإن المعلمــة لــن تتوقــع منهــم المشــاركة ولكــن بــداًل مــن ذلــك ستســتخدم كلمــات مثــل: 

"عندمــا تنتهــي منــى مــن اللعــب، قــد يكــون لديــك اللعبــة التاليــة يــا جمــال".

دعم التعلق اآلمن لألطفال بك.. 2

ا مع األطفال.. 3 كوني حنونة ودافئة عاطفيًّ

ا من خال التعامل والمواقف والتعبير.. 4 ا إيجابيًّ أنشئي جوًّ

اســتخدمي الحديــث الــوّدي، تعاطفــي مــع األطفــال وتبنــي الحديــث مــن منظــور الطفــل . 5
)علــى ســبيل المثــال: يجــب أن تشــعر بســعادة كبيــرة لرؤيــة أصدقائــك مــرة أخــرى(.

كونــي متعاونــة مــع األطفــال الرضــع الصغــار والفطــم لتحقيــق انضباطهــم المأمــول، كونــي . 6
"مســاعد الطيــار" الــذي يســاعد علــى تهدئــة األطفــال عنــد الشــعور بالضيــق: حمــل األطفــال 
الصغــار وهّزهــم، ومحــاكاة االنضبــاط المطلــوب مــن الطفــل فــي أثنــاء التفكيــر فــي حــل 
ــا  ا. )علــى ســبيل المثــال: دعون المشــكلة بــداًل مــن االنهيــار مــع األطفــال الفطــم األكبــر ســنًّ
نحــاول التفكيــر فــي طريقــة أخــرى يمكــن مــن خالهــا الســؤال  الطفلــة جنــان عــن الشــاحنة - 

مــا هــي بعــض الكلمــات التــي يمكنــك اســتخدامها؟(.

افترضــي دوًمــا حســن النوايــا )علــى ســبيل المثــال: تقــول المعلمــة للطفــل "أفهــم أنــك كنــت . 7
تحــاول فقــط المســاعدة، لكــن ســلمان أراد حًقــا إنهــاء األحجيــة بنفســه"(.

استخدمي كلمات محددة من الشكر والتشجيع.. 8

ضعي حدوًدا آمنة مع  توجيه رسائل متكررة ومتسقة.. 9

إنشاء إجراءات يمكن التنبؤ بها ولكنها تتميز بالمرونة مع األطفال الرضع الصغار والفطم.. 10

ت 
أدوا

المعلمة
QRفيديو



دليل المعلمة لطرق واستراتيجيات التدريس | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة 
6262)٠-٦( سنوات

اســتخدمي االســتراتيجيات العشــر اآلتيــة فــي الوقــت الحالــي فــي الحــاالت التاليــة: طفــل يــؤذي 
طفــًا آخــر، أو حــدوث نزاعــات بيــن األطفــال، أو معانــاة الطفــل مــن نوبــة غضــب، أو يقــوم الطفــل 

بشــيء غيــر آمــن:

استخدمي تعليقات التعاطف.. 1

استخدمي استراتيجيات حل المشكات في أثناء النزاعات. . 2

مساعدة األطفال على تعلم السلوكيات البديلة اإليجابية.. 3

اذكري األسباب وضعي بدائل.. 4

قومي بإعطاء الخيارات والبدائل.. 5

إعطاء توجيهات واضحة ورسائل متسقة.. 6

ساعدي األطفال على تبني منظور اآلخرين.. 7

استخدمي "بعد / ثم" في سياق حديثك.. 8

اســتخدمي نبــرة صــوت أهــدأ مــن تلــك التــي يســتخدمها األطفــال. واالنخــراط فــي النظــر إلــى . 9
األطفــال فــي مســتوى العيــن.

اســتخدمي الوقــت الحالــي وليــس المســتقطع )كونــي حاضــرة لتقديــم كلمــات تعبــر عــن . 10
المشــاعر الدافئــة، والمســاعدة فــي حــل المشــكات،... ومــا إلــى ذلــك(.

)Witmer and Honig 2020, 124–132(

فهم وتنفيذ التدريس الواعي بالصدمات

 هل تعلمين؟ 

"مــا يحــدث فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة يمكــن أن يكــون مهًمــا مــدى الحيــاة لــكل طفــل. إلدارة 
مســتقبل مجتمعنــا بنجــاح، ويجــب علينــا التعــرف علــى المشــكات ومعالجتهــا قبــل أن تــزداد 
ســوًءا. فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، ُتظهــر األبحــاث حــول بيولوجيــا اإلجهــاد كيــف أن المحــن 
الكبــرى، مثــل: الفقــر التــام أو ســوء المعاملــة / العنــف أو اإلهمــال يمكــن أن تضعــف بنيــة الدمــاغ 
ــة تأهــب قصــوى. كمــا ُيظهــر العلــم أيًضــا  ــر بشــكل دائــم وفــي حال الناميــة وتعــّرض الجســم للتوت
ــار  أن توفيــر العاقــات المســتقرة والرعايــة فــي الســنوات األولــى مــن الحيــاة يمكــن أن يمنــع اآلث
الضــارة لضغــوط الحيــاة المبكــرة، مــع فوائــد مــدى الحيــاة تنّمــي التعلــم والســلوك المرغــوب فيــه 

والصحــة".
إليك ما يجب معرفته عن التوتر وتطور الدماغ: 

التجارب المبكرة تؤثر على نمو الدماغ. 	
يمكن أن يكون التوتر المزمن ساًما لنمو العقول. 	
يمكن أن تؤدي الصدمات الكبيرة المبكرة إلى مشكات تستمر مدى الحياة. 	
مع تزايد عدد تجارب الطفولة المبكرة السلبية، تزداد أيًضا مخاطر تأخر النمو. 	
التدخل المبكر يمكن أن يمنع عواقب المحن المبكرة فيما بعد. 	
عاقات الرعاية المستقرة ضرورية للنمو الصحي المنشود. 	

)Center on the Developing Child, “InBrief: The Impact of Early Adversity on
 Children’s Development”, n.d.( 
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السؤال: ما التوتر السام؟

ــر فــي الجســم فــي  ــح لنظــام إدارة التوت ــر المري ــر الســام هــو التنشــيط القــوي وغي الجــواب: التوت
غيــاب الدعــم الوقائــي مــن  الكبــار، ودون رعايــٍة منهــم لحمايــة األطفــال، ويمكــن أن يــؤدي التوتــر 
ــة الدمــاغ  ــر ســلًبا علــى بني ــرات الفســيولوجية ممــا يؤث ــى إحــداث مجموعــة مــن التغي المســتمر إل

النامــي، مــع عواقــب طويلــة المــدى علــى التعلــم والســلوك والصحــة الجســمية والعقليــة. 

)Center on the Developing Child, “Three Core Concepts in EarlyDevelopment” 
n.d.( 

السؤال: ما صدمات الطفولة والرعاية الواقية من الصدمات؟

الجــواب: فــي حيــن أن الصدمــة لهــا العديــد مــن التعريفــات، فإنهــا تشــير عــادًة فــي علــم النفــس 
إلــى تجربــة محنــة خطيــرة، أو االســتجابة العاطفيــة أو النفســية لتلــك التجربــة. وتتميــز الرعايــة 
الواقيــة مــن الصدمــات بفهــم أن الســلوكيات التــي يترتــب عليهــا مشــكلة قــد تحتــاج إلــى معالجتهــا 
بوصفهــا نتيجــة للتجــارب المؤلمــة والمتعســرة األخــرى التــي مــرَّ بهــا الطفــل، بــداًل مــن معالجتهــا 

علــى اعتبــار أنهــا مجــرد إجــراءات متعمــدة أو إجــراءات يجــب المعاقبــة عليهــا.

)Center on the Developing Child, “ACEs and Toxic Stress - Frequently Asked 
Questions”, n.d.(.

مناهج معالجة الصدمات في غرفة الصف

أدوات المعلمة
 فهم سلوك األطفال واالستجابة للصدمات.

قد يعاني الطفل الذي نجا من الصدمة من تأخيرات وسلوكيات صعبة في المجاالت اآلتية:

“اللغــة والتواصــل: يمكــن أن تؤثــر الصدمــات علــى تنميــة مهــارات اللغــة والتواصــل، والتــي  	
بدورهــا تعيــق التنظيــم االجتماعــي والعاطفــي الضــروري للنجــاح المدرســي. علــى ســبيل 
المثــال: عندمــا يقضــي األطفــال ســنواتهم األولــى وهــم يتعرضــون أساًســا للغــة التوجيهيــة – 
وهــي اللغــة المســتخدمة لتوجيــه الســلوك والتحكــم فيــه )"اجلــس"   ، "تعــال إلــى هنــا"، "كــن 
هادًئــا"( قــد ال يكونــون مجهزيــن باللغــة المطلوبــة للتعبيــر عــن األفــكار والمشــاعر فــي أثنــاء 

تفاعاتهــم االجتماعيــة.

االنضبــاط االجتماعــي والعاطفــي: قــد يواجــه األطفــال الذيــن ينجــون مــن الصدمــة صعوبــة  	
فــي ضبــط عواطفهــم. فغالًبــا مــا تغمرهــم مشــاعر الخــوف والتوتــر التــي تؤثــر علــى أدمغتهــم 
فــي حالــة فــرط النشــاط. ويمكــن أن تظهــر عــدم القــدرة علــى الضبــط الذاتــي فــي غرفــة 
الصــف علــى أن األطفــال غيــر قادريــن علــى التحكــم فــي دوافعهــم، والتصــرف بقــوة ســوء 
الفهــم أو عــدم القــدرة علــى التعــرف علــى تعبيــرات الوجــه والجســم لآلخريــن، والشــعور 

بعــدم اليقيــن بشــأن أمــن عاقاتهــم مــع اآلخريــن.

بنــاء العالقــات: قــد يعانــي األطفــال الذيــن لــم يتعرضــوا بانتظــام للكلمــات والعبــارات التــي  	
تســمح لهــم بالتعــرف علــى مشــاعرهم والتعبيــر عنهــا للتفاعــل بنجــاح مــع أقرانهــم ومــع 
المعلمــات. ويميــل األطفــال الصغــار الذيــن يجــدون صعوبــة فــي التواصــل مــع أقرانهــم 

ت 
أدوا

المعلمة
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ــات اجتماعيــة مســتمرة طــوال فتــرة دراســتهم. فعندمــا تكــون تجــارب  إلــى مواجهــة صعوب
األطفــال المبكــرة غيــر آمنــة وغيــر مســتقرة، فــإن إبقــاء اآلخريــن علــى مســافة بعيــدة منهــم 

ــًا جســديًا. ــًا، وأحيان ــة أنفســهم عاطفي هــو وســيلة لحماي

التخيلــي  	 اللعــب  علــى  األطفــال  بعــض  قــدرات  علــى  الصدمــات  تؤثــر  أن  يمكــن  اللعــب: 
أم  المعرفيــة  ســواء  الصغــار  األطفــال  مهــارات  لبنــاء  مهمــة  وســائل  وهــي  واإلبداعــي 
الجســمية أم االجتماعيــة أم العاطفيــة الازمــة للنجــاح فــي المدرســة فــي وقــت الحــق. ومــن 
خــال اللعــب، يتعلــم األطفــال الصغــار كيــف يختبــر اآلخــرون العالــم وكيــف يطــورون تحّكمهــم 
وكفاءتهــم للتعامــل مــع المشــاعر المخيفــة واألفــراد والظــروف المختلفــة التــي تواجههــم. 
وقــد ال يطــور األطفــال الذيــن عانــوا مــن الصدمــة هــذه المهــارات؛ ألن المشــاعر التــي تنشــأ 

فــي أثنــاء اللعــب قــد تطغــى عليهــم وتؤثــر عليهــم بشــكل ســلبي.

االنســحاب: قــد يواجــه األطفــال الذيــن عانــوا مــن صدمــة مبكــرة صعوبــة فــي االســتماع  	
والتركيــز فــي غرفــة الصــف؛ ألنهــم ينفصلــون أو يتجمــدون عندمــا يتعرضــون للضغــط نتيجــة 
لألصــوات أو الروائــح أو الســلوكيات التــي تذكرهــم بالصدمــة التــي تعرضــوا لهــا فــي وقــت 

ســابق“.

تذكــري: يحتــاج األطفــال الذيــن نجــوا مــن الصدمــة إلــى محبــة ورعايــة المعلمــات الاتــي يمكنهــن 
دعمهــم فــي أكثــر لحظاتهــم التــي تعرضهــم للقلــق. وتمتلــك أدمغــة األطفــال القــدرة علــى التغييــر 
وإعــادة التنظيــم اســتجابة للتجــارب الجديــدة التــي يواجهونهــا؛ لذلــك، فــإن وجــود تفاعــات صحيــة 
ــال علــى نمــو أدمغتهــم  ومتســقة مــع معلمــات الطفولــة المبكــرة يمكــن أن تؤثــر بشــكل فعَّ

.)Statman-Weil 2015( وقدرتهــم علــى المشــاركة بنجــاح فــي بيئــة الطفولــة المبكــرة

 أدوات المعلمة
 إنشاء غرف الصف الواعية بالصدمات:

ــات رائعــة لألطفــال  ــة المبكــرة لخلــق بيئ ــا مــا نمتلــك المعرفــة بالطفول ــا غالًب علــى الرغــم مــن أنن
الذيــن يتطــورون بشــكل نموذجــي، فــإن فهــم الصدمــات يمّكننــا مــن إعــادة التفكيــر فــي بعــض 
أفــكار تصميــم غــرف الصــف. يمكــن أن تعــود الذكريــات والعواطــف الناتجــة مــن الصدمــات الســابقة 
إلــى الظهــور فــي كثيــر مــن األحيــان بشــكل غيــر متوقــع اســتجابًة لمحفــزات فــي البيئــة المحيطــة 

بالطفــل.

“فيمــا يلــي بعــض اســتراتيجيات التدريــس التــي يمكنــك اســتخدامها إلنشــاء غرفــة  	
ــٍة بالصدمــات: صــفٍّ ملمَّ

فهــم وتوقــع المحفــزات واســتجابات األطفــال لهــا: األضــواء واأللــوان الســاطعة  	
والضوضــاء الصاخبــة أو الضوضــاء غيــر المتوقعــة ودخــول الغرباء والتغييرات الســريعة 
ــر المتوقعــة فــي الجــدول، يمكــن أن تــؤدي إلــى االســتجابة المفرطــة مــن جهــة  غي
األطفــال. ويمكنــك المســاعدة فــي تجنــب هــذه التأثيــرات مــن خــال إخبــار األطفــال 
قبــل حــدوث شــيء خــارج عــن المألــوف لديهــم، مــن المهــم محاولــة التخفيــف مــن 
خــوف األطفــال والريبــة والــذي غالًبــا مــا يأتــي مــع تغييــرات غيــر متوقعــة يتعرضــون 

لهــا.

ت 
أدوا

المعلمة
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دعــم الشــعور باألمــان: إنشــاء إجــراءات روتينيــة معقولــة ومتســقة يمكــن التنبــؤ  	
بهــا، حيــث إن خلــق بيئــة يمكــن التنبــؤ بهــا يمكــن أن يبنــي إحساًســا باألمــان عنــد 
األطفــال. ويســاعد هــذا االســتقرار األطفــال علــى فهــم أن العالــم يمكــن أن يكــون 
ــا بالنســبة لهــم. فهــم يشــعرون بالثقــة والســكينة عندمــا يعرفــون ترتيــب  ــا آمًن مكاًن
األحــداث وكيــف ســيتم تنفيذهــا. علــى ســبيل المثــال: يمكــن أن يســاعد وضــع تقويــم 
مرئــي علــى الحائــط - أو إنشــاء كتــاب بــه صــور تحــّدد الجــدول الزمنــي اليومــي لمركــز 

المكتبــة- األطفــال علــى الشــعور بمزيــد مــن التحكــم فــي تجاربهــم.

توقــع الفتــرات الصعبــة: توقــع الفتــرات الصعبــة والتحــوالت خــال اليــوم الدراســي  	
وتقديــم دعــم إضافــي خــال هــذه األوقــات.

ــا مــا تنطــوي األحــداث  	 تقديــم خيــارات مناســبة مــن ناحيــة النمــو لألطفــال: غالًب
الصادمــة علــى فقــدان الســيطرة. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن مســاعدة وتمكيــن 
األطفــال بإعطائهــم الخيــارات التخــاذ الســلوك أو بيــان اهتمامهــم بشــيء مــا مثــل: 
منحهــم خيــارات حــول أشــياء )مثــل المــكان الــذي يريــدون الجلــوس فيــه علــى الغــداء 
أو األناشــيد التــي ينشــدونها فــي وقــت الحلقــة( يســاهم ويدعــم فــي بنــاء ثقــة 

األطفــال بالنفــس.

مســاعدة األطفــال علــى تطويــر الوظائــف التنفيذيــة ومهــارات الضبــط الذاتــي:  	
تمكننــا مهــارات القــدرة علــى تنفيــذ المهــام والضبــط الذاتــي مــن التخطيــط وتركيــز 
االنتبــاه وتذكــر التعليمــات إلكمــال المهام المتعددة بنجــاح. وتتضمن هذه المهارات 
الذاكــرة العاملــة، والتــي تســاعدنا علــى االحتفــاظ بالمعلومــات واســتخدامها بطــرق 
متنوعــة علــى مــدى فتــرات زمنيــة قصيــرة، المرونــة العقليــة التــي تســاعدنا علــى 
االحتفــاظ باهتمامنــا أو تحويلــه وفًقــا للتواجــد فــي ظــروف مختلفــة والتعامــل مــع 
أنــاس مختلفيــن، وضبــط النفــس الــذي يمكننــا مــن مقاومــة األفعــال أو االســتجابات 
االندفاعيــة واســتغال الوقــت لتقييــم المواقــف التــي نواجههــا. إن التوتــر الســام 
المذكــورة. ولذلــك يمكــن  المهــارات  يبطــئ مــن تطويــر هــذه  أو  يحــد  أن  يمكــن 

للمعلمــات المســاعدة فــي تجنــب التوتــر الســام مــن خــال فعــل مــا يلــي:

وضــع المــواد بعيــًدا عــن أنظــار األطفــال، حتــى يتمكــن األطفــال مــن التركيــز دون 	 
باالرتبــاك. الشــعور 

إخراج المواد األكثر تعقيًدا وتقديمها بشكل فردي لألطفال.	 

عــرض المــواد فــي عبــوات مفتوحــة حتــى يتمكــن األطفــال مــن رؤيــة مــا يتــم تقديمــه 	 
واختيــار المــواد المألوفــة والتــي ال تشــعرهم بتهديــد أو خطــر محتمــل.

تعليــم أنشــطة التنفــس وأنشــطة التركيــز األخــرى التــي تســاعد األطفــال علــى الضبط 	 
الذاتي.

فالمعلمــات  	 جميعهــم.  األطفــال  لمســاعدة  اإليجابــي  التوجيــه  اســتخدمي 
األنشــطة  إلــى  األطفــال  لتوجيــه  داعمــة  بتدخــات  للقيــام  جاهــدات  يســعين 

يلــي: مــا  فعــل  يمكنــك  لــذا  المناســبة. 

مساعدة األطفال على التعرف على مشاعرهم والتعبير عنها ووصفها.	 

تعليم وصياغة استراتيجيات بديلة لحل المشكات.	 

كوني واضحة وتواصلي مع األطفال بشكل ال لبس وال غموض فيه.	 
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أعطي فرص القيادة لألطفال بداًل من فرض عقوبات عليهم.	 

توفير وقت محدٍد للقيام بالمحاكاة والتدريب.	 

المتغيــرة مــن خــال ماحظــة عاداتهــم وســلوكياتهم  	 احتياجــات األطفــال  فهــم 
اليوميــة واالحتفــاء بفرديــة الطفــل وإنجازاتــه فــي كثيــر مــن األحيــان“.

)Schwartz-Henderson, 2016; Statman-Weil, 2015(.

فيما يلي العناصر الرئيسة لتصميم غرف الصف الواعية بالصدمات:

وضع مواد أقل عددًا على الرفوف. 	

تغيير المواد بشكل متكرر. 	

توفير مساحة لطفل واحد للعمل بشكل مستقل. 	

توفير مساحة هادئة لاسترخاء إذا لزم األمر. 	

تقليل الرسائل المرئية على الجدران واألرضية. 	

تصميم الديكور والمرئيات لتواكب ثقافة الطفل. 	

خفض مستوى اإلضاءة والصوت المشتت. 	

توفير وجبة خفيفة ذاتية متاحة دون قيود. 	

جعل أنشطة التعلم متسلسلة لتحقيق المستويات المختلفة من التقدم المأمول. 	

)Schwartz-Henderson 2016(

ــز علــى األطفــال الرضــع الصغــار والفطــم: التعــرف علــى األطفــال الرضــع الصغــار      التركي
ــون مــن الصدمــات ودعمهــم. والفطــم الذيــن يعان

 هل تعلمين؟ 

إن األطفــال الذيــن يتعرضــون لصدمــات أو ســوء المعاملــة يعانــون مــن آثــار ســلبية طويلــة 
والثقــة  الــذات،  وتقديــر  بالســامة  اإلحســاس  فــي:  انخفــاض  ذلــك  فــي  بمــا  المــدى 
فــي الكبــار، ونمــو الدمــاغ، والمهــارات العاطفيــة واالجتماعيــة، والكفــاءة األكاديميــة، 

والصحــة والســامة البدنيــة.

)Wittmer and Honig 2020, 135(
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التعامل مع األزمات والكوارث:

أدوات المعلمة
 استراتيجيات التدريس المستنيرة بإمكانيات األطفال.

"تحتــاج المعلمــات، وكل مــن يهتــم باألطفــال، إلــى البنــاء علــى إمكانيــات األطفــال واألســر 
ونقــاط قوتهــم. ونحــن المعلمــات، هدفنــا ليــس مجــرد فهــم األطفــال، بــل التأكــد مــن 
ــات بإظهــار اهتمــام  ــم علــى اإلمكاني ــدأ هــذا النهــج القائ ــة. يب اســتثمار إمكاناتهــم الكامل
جــاد لمــا يفعلــه األطفــال والكبــار واســتثمار هــذه األفعــال بــداًل مــن  مجــرد التفكيــر علــى 

الخطــأ فــي هــذه األفعــال".

إليك ما يمكنك فعله:

تكويــن عاقــة إيجابيــة مــع الطفــل مــن خــال اســتثمار لحظــات التواصــل فــي أثنــاء قيامهــم  	
بمهامهــم وأنشــطتهم بشــكل صحيــح. وتشــمل االســتراتيجيات الرئيســة: جعــل األطفــال 
يشــعرون بالــدفء، والحساســية إلشــارات الطفــل، واالســتجابة لهــم )مثــل: االنخــراط فــي 

التفاعــات المتبادلــة(.

ســاعدي األطفــال علــى فهــم وتنظيــم مشــاعرهم مــن خــال توفيــر الفرص لألطفال لتســمية  	
مشــاعرهم والتحــدث عنهــا فــي خــال ممارســتهم لألنشــطة اليوميــة. علــى ســبيل المثــال: 
اطلبــي مــن األطفــال التحــدث عــن شــعورهم تجــاه هــذه التجربــة، قــراءة الكتــب ومناقشــة 
تجــارب ومشــاعر الشــخصيات فيهــا، فــي وقــت الحلقــة اطلبــي مــن األطفــال رســم الوجــوه 

واطلبــي مــن األطفــال اآلخريــن تخميــن مــا هــو الشــعور الــذي تحملــه هــذه الوجــوه.

دعــم تنميــة اســتقالية األطفــال مــن خــال إشــراك األطفــال فــي حــل المشــكات أو حلهــا  	
بأنفســهم. وفيمــا يلــي أربــع طــرق يمكنــك مــن خالهــا دعــم االســتقالية:

خــذي رأي الطفــل: فّكــري فــي ســبب تصــرف الطفــل بطريقــة معينــة؟ ثــم فّكــري فيمــا . 1
يمكــن للطفــل فعلــه ومــا ال يســتطيع فعلــه )حتــى اآلن(، وذلــك مــن خــال المشــاهدة 
ــم ردي علــى  ــه. ث ــر فــي قــدرات الطفــل ومــا قــد يفكــر الطفــل فيــه ويشــعر ب والتفكي

الطفــل واســتجيبي لــه مــع وضــع هــذا الفهــم فــي االعتبــار.

تنبئــي، . 2 أســبابها.  وبيــان  المتوقعــة  باألحــداث  الطفــل  شــاركي  األســباب:  شــاركي 
نشــط. بــدور  القيــام  علــى  تشــجعه  بطريقــة  الطفــل  مــع  األســباب  مناقشــة  وشــاركي 

تأكــدي مــن أن الطفــل يلعــب دوًرا نشــًطا، اســتخدمي أســلوب حــل المشــكات بطريقــة . 3
تعاونية وتشــاركية: تأكدي من مشــاركة الطفل بنشــاط في حل المشــكات المناســبة 

لعمــره بــدأًل مــن حــل المشــكلة برمتهــا أو إصــاح األشــياء للطفــل دون مشــاركته.

الدعــم: ســاعدي الطفــل بطريقــة توفــر للطفــل تحدًيــا صعًبــا بدرجــة تناســبه، ثــم امنحــي . 4
الطفــل الفرصــة لتطويــر واســتخدام مهــارة الضبــط الذاتــي.

)Galinsky 2020( 

ت 
أدوا

المعلمة
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أدوات المعلمة
 دعم األطفال الصغار بعد األزمات.

يمكــن للتوصيــات التاليــة أن تســاعد معلمــات الطفولــة المبكــرة فــي جــذب األطفــال الصغــار إلــى 
محادثــة دافئــة بعــد حــدوث األزمــة. وقــد يكــون اســتخدام األســاليب التعبيريــة مفيــًدا، مثــل: 
إشــراك األطفــال الصغــار فــي رســم الصــور أو اللعــب - بمــا فــي ذلــك اللعــب أو مســك الدمــى - 
فــي أثنــاء التحــدث معهــم، خصوًصــا عندمــا يبــدو األطفــال متردديــن فــي معالجــة موضــوٍع مــا ومــن 
خــال محادثــة مباشــرة، أو يجــدون صعوبــة فــي التعبيــر عــن أفكارهــم. وفيمــا يلــي بعــض االشــياء 

التــي يمكنــك القيــام بهــا:

اسألي األطفال عما سمعوه أو ما الذي يفهمونه عّما حدث. 	

أنــك ســمعت عــن  	 عّبــري عــن تعاطفــك واهتمامــك باألطفــال. دعــي األطفــال يعرفــون 
لهــم. الدعــم  الحــدث وأنــِك مســتعدة لاســتماع وتقديــم 

ابدئي بتوفير المعلومات األساسية حول ما حدث. 	

اســتخدمي أســئلة بســيطة ومباشــرة ومفتوحــة وغيــر موّجهــة. علــى ســبيل المثــال: اســألي  	
الطفــل، "كيــف حالــك أنــت وعائلتــك؟".

اســتمعي والحظــي. اســتمعي أكثــر وتحّدثــي بصــورة أقــل مــع الطفــل. يمكنــك المســاعدة  	
فــي بــدء المناقشــة مــن خــال مشــاركة الماحظــات بطريقــة غيــر نقديــة حــول ســلوك الطفل 

الصغيــر )التمســك بلعبــة مفضلــة، والنظــر باســتمرار إلــى بــاب وصــول أحــد الوالديــن(.

الحــّد مــن مشــاركتك الشــخصية، ركــزي علــى األطفــال وتجربتهــم، ال تتــرددي فــي مشــاركة  	
اســتراتيجيات التأقلــم التــي تجدينهــا مفيــدة مــع األطفــال.

قّدمــي المشــورة العمليــة للــرد علــى المخــاوف التــي تنتــاب األطفــال. علــى ســبيل المثــال: إذا  	
ذكــر الطفــل صعوبــة فــي النــوم، فناقشــي معــه طــرق االســترخاء المائمــة.

ابدئــي بطمئنــة األطفــال والتزامــك بأنــك موجــودة معهــم. ودعــي األطفــال يعرفــون أنــه  	
بمــرور الوقــت ســيكون مــن األســهل التعامــل معهــم وأنــك ســتكونين متواجــدة لمســاعدتهم.

احرصــي علــى التواصــل. فــي البدايــة، قــد ال يقبــل األطفــال الصغــار دعوتــك للتحــدث أو  	
عرضــك لدعمهــم. وســيقوم األطفــال بطــرح أســئلتهم مــع مــرور الوقــت فكونــي متأهبــة 

لهــم وعلــى تواصــل معهــم وعلــى اهتمــام بهــم.

)Schonfeld, Demaria, and Kumar 2020(

ت 
أدوا

المعلمة
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  التركيز على  األطفال الرضع الصغار والفطم

أدوات المعلمة
 تقديم الدعم في وقت األزمات.

لســوء الحــظ، تحــدث أحياًنــا أحــداث صادمــة؛ لكــن تأثيــر هــذه األحــداث يقــل عندمــا تســتجيب 
تســاعد  كمــا  وضيقهــم.  وارتباكهــم  األطفــال  خــوف  تقليــل  علــى  تســاعد  بطــرق  المعلمــات 
ممارســات الرعايــة الذاتيــة، ووضــع خطــة فــي حالــة الطــوارئ، والتواصــل بانتظــام مــع األســر علــى 

إنشــاء أســاس متيــن لاســتجابات الفعالــة لألمــور الطارئــة.

والفطــم  الصغــار  الرضــع  األطفــال  دعــم  خالهــا  مــن  يمكنــك  التــي  الطــرق  بعــض  يلــي  فيمــا 
وبعدهــا: أثنائهــا  وفــي  األزمــة  قبــل  وعائاتهــم 

قبل األزمة: 	

بنــاء وتوطيــد عاقــات ثقــة مســتمرة مــع األســر واألطفــال. هــذه الثقــة مهمــة للغايــة، 	 
خصوًصــا عندمــا تكــون األزمــة علــى وشــك الحــدوث. أبلغــي األســر بخطــط مركــزك 

التعليمــي لألنــواع المختلفــة مــن حــاالت الطــوارئ لتعزيــز ثقــة األســر .

تزويــد أوليــاء األمــور بطريقــة االتصــال بالمعلمــة أو المســؤول الــذي يمكنــه الــرد علــى 	 
أســئلتهم ومخاوفهــم.

العاطفيــة 	  الجســدية، ضعــي خطًطــا للســامة  الســامة  إلــى جانــب مراعــاة خطــط 
األطفــال  طمأنــة  طــرق  حــول  األفــكار  تبــادل  األمــور  أوليــاء  وشــاركي  والمشــاعر. 

بالضيــق. شــعروا  إذا  وتهدئتهــم 

في أثناء األزمة: 	

توقعي أن يعّبر األطفال عن ضيقهم أو ارتباكهم من خال سلوكهم.	 

ردي بفهٍم ورحمٍة وتعاطٍف على أسئلة األطفال.	 

اســتمري فــي اســتخدام جوانــب الروتيــن اليومــي )إن أمكــن( فــي أثنــاء الطــوارئ. علــى 	 
ســبيل المثــال: قومــي بإشــراك األطفــال فــي وقــت بســيط مــن الحلقــة مــع اســتخدام 

األناشــيد واألنشــطة المألوفــة.

بعد األزمة: 	

توقعــي ردود فعــل عاطفيــة قويــة عنــد لــمِّ شــمل األطفــال مــع والديهــم أو غيرهــم 	 
مــن مقّدمــي الرعايــة، وطمأنــة األســر بــأن أطفالهــم بخيــر.

انتبهــي لمــا يريــده اآلبــاء مــن خــال كامهــم وســلوكهم فــي أثنــاء تواصلهــم معــك 	 
والعمــل علــى ســماع مــا يشــعرون بــه. ثــم توقفــي وتأملــي قبــل الــرد حتــى تتمكنــي مــن 

.)Yeary 2018( الــرد بطريقــة إيجابيــة وبنــاءة

ت 
أدوا

المعلمة
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مصادر المعلمة:
 إرشادات لمساعدة اآلباء في دعم األطفال بعد األزمات:

بعد األزمة: كيف يتعافى األطفال الصغار؟

يعــرف األطفــال الصغــار والفطــم فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة متــى تحــدث األشــياء 
الســيئة، ويســتطيعون تذّكــر مــا مــروا بــه مــن أحــداث. بعــد أي حــدٍث مخيــف  يتعــرض 
ــر  ــر، ويصبحــون أكث ــرات فــي ســلوكهم فقــد يبكــون أكث ــرى تغيي ــا مــا ن ــه األطفــال، غالًب ل
تشــبًثا وال يريدوننــا أن نتركهــم، ويصابــون بنوبــات غضــب، ويضربــون اآلخريــن، ويعانــون 
مــن مشــكات فــي النــوم، ويخافــون مــن األشــياء التــي لــم تزعجهــم مــن قبــل ويفقــدون 
المهــارات التــي كانــوا يتقنونهــا ســابًقا. إن مثــل هــذه التغييــرات تمثــل عامــة علــى أنهــم 
بحاجــة إلــى المســاعدة والدعــم. ولــذا، فيمــا يلــي بعــض الطــرق التــي يمكنــك مــن خالهــا 

مســاعدتهم بعــد األزمــات
)Ippen, Lieberman, and Van Horn 2005(

السالمة: 

أواًل: يشعر طفلك الصغير باألمان عندما:

تقومين بحمل الطفل أو تكونين قريبة منه.	 

تخبريــن الطفــل بأنــك ســتعتنين بــه عندمــا تكــون األمــور مخيفــة أو صعبــة. وفــي حالــة 	 
األطفــال الذيــن يتعلمــون التحــدث، اســتخدمي كلمــات بســيطة مثــل قــول: ”اآلبــاء 

هنــا“.

تحاولين عزل األطفال بعيًدا عن الصور التلفزيونية المخيفة والمحادثات المخيفة.	 

تقوميــن بعمــل أشــياء مألوفــة لهــم مثــل: غنــاء أغنيــة يحبهــا األطفــال أو ســرد قصــة 	 
ممتعــة لهــم.

تخبرينهم بما سيحدث وفًقا لمعرفتك بما سيحدث.	 

تتابعيــن القيــام بالمهــام الروتينيــة اليوميــة والتــي يمكــن التنبــؤ بهــا، علــى األقــل قبــل 	 
األدعيــة، واحتضــان  بعــض  وترديــد  القــرآن  وتــاوة  مثــل: ســرد قصــة،  النــوم  وقــت 

األطفــال.

تتركينهم مع أشخاص مألوفين لهم عندما تضطرين إلى االبتعاد عنهم.	 

تخبرينهم متى ستذهبين ومتى ستعودين.	 

)Erdman, Colker, Winter 2020(

السماح بالتعبير عن المشاعر:

يتصــرف األطفــال الصغــار غالًبــا بشــكل ســيئ عندمــا يكونــون قلقيــن أو خائفيــن. يمكــن 	 
لألطفــال التصــرف بطريقــة ســيئة بغــرض طلــب المســاعدة. تذكــري: المشــاعر الصعبــة  

التــي تنتــاب األطفــال تــؤدي إلــى ســلوك صعــب.

صادر 
م

المعلمة:

بعد الأزمة: كيف يتعافى الأطفال الصغار؟ 
بعد الأزمة: كيف يتعافى الأطفال الصغار؟ 
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ســاعدي أطفالــك علــى تســمية مــا يشــعرون بــه مــن مشــاعر مثــل: الخــوف، والســعادة، 	 
والغضــب، والحــزن. أخبريهــم بأنــه البــأس أن تنتابهــم هــذه المشــاعر. 

ــأس فــي أن تغضــب 	  أظهــري لطفلــك الطريقــة الصحيحــة للتصــرف مثــل قولــك: ”ال ب
ولكــن ال يعنــي ذلــك أن تضربنــي“.

ســاعدي أطفالــك علــى التعبيــر عــن غضبهــم بطــرق ال تــؤذي كاســتخدام الكلمــات أو 	 
اللعــب أو الرســومات.

تحدثــي عــن األشــياء التــي تســير علــى مــا يــرام؛ لتســاعدك أنــت وطفلــك علــى الشــعور 	 
بالرضــا.

اّتبعي توجيه طفلك:	 

يحتــاج األطفــال المختلفــون إلــى أشــياء مختلفــة فمثــأًل: يحتــاج بعــض األطفــال إلــى 	 
ــه. ــى حمل ــاج إل ــة، والبعــض اآلخــر يحت إجــراء جول

استمعي إلى طفلك وراقبي سلوكه لمعرفة ما يحتاج إليه.	 

مّكني طفلك من سرد قصة حدٍث ما  في أثناء الحدث وبعده:

إن سرد الطفل للحدث يساعده على فهم ما حدث والتعامل معه بشكل أفضل.	 

يســتخدم األطفــال اللعــب لروايــة قصتهــم. علــى ســبيل المثــال: قــد يصــدرون أصــوات 	 
ــه حالهــم  ــة إلظهــار مــا كان علي ــون فــي الخزان ــه. قــد يختبئ فرقعــة إلظهــار مــا مــروا ب

عندمــا كان يختبــأ فــي مكانــه.

ــار األحــداث التــي مــرَّ بهــا، 	  ــا فــي أثنــاء قيامــه بإظهــار وإخب تفاعلــي مــع طفلــك عاطفيًّ
وأيًضــا شــعور كاكمــا تجــاه هــذه األحــداث.

فــي أثنــاء ســرد القصــة، اّتبعــي إرشــادات طفلــك. عندمــا تكــون القصــة صعبــة، قــد 	 
يحتــاج طفلــك الصغيــر إلــى فتــرات راحــة: يمكنــك أخــذه فــي جولــة، أو حملــه، أو لعــب 

لعبــة أخــرى. ال تقلقــي ســيعود إلــى ســرد القصــة عندمــا يكــون مســتعًدا لذلــك.

ــا مشــاهدة أطفالــك أو ســماعهم فــي أثنــاء ســرد مــا حــدث لهــم. لــذا 	  قــد يكــون صعًب
احصلــي علــى الدعــم إذا كان مــن الصعــب عليــك االســتماع دون الشــعور بالضيــق.

إعادة الروابط مع األشخاص الداعمين والمجتمع والثقافة:

فعــل أشــياء محببــة ومألوفــة للطفــل، مثــل: قصــة قبــل النــوم، أو ترديــد أنشــودة، أو 	 
ذكــر دعــاء، مــن تقاليــد عائليــة تشــعر طفلــك باألمــل والتفــاؤل.

يمكنــك مســاعدة طفلــك بشــكل أفضــل عندمــا تعتنيــن بنفســك. احصلــي علــى الدعــم 	 
مــن اآلخريــن عندمــا تحتاجيــن إليــه.

طفلك يحتاج إليك ، طمئني طفلك أنكما ستكونان مًعا.	 

لــم يكــن بمقــدورك إصــاح األمــور- 	  لــو  مــن الشــائع وجــودك مــع الطفــل – حتــى 
األزمــات. تجــاوز  فــي  يســاعده 

إذا كنــت بحاجــة إلــى تــرك طفلــك، فأخبريــه بمــدة غيابــك وموعــد عودتــك. وإذا أمكــن، 	 
اتركــي شــيئًا يخصــك، أو صــورة يمكــن لطفلــك النظــر إليهــا فــي حالــة غيابــك عنــه..

.)Ippen, Lieberman & Van Horn, 2005(
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  التركيز على األطفال الرضع الصغار والفطم:

إرشادات للمعلمة
 استخدام الرعاية الذاتية.

 كونــك معلمــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فهــذا يعنــي أن عملــك بطبيعتــه قــد يكــون مرهًقــا 
ا وعقلًيــا. وعندمــا يتــم إضافــة مواجهــة الصدمــات التــي قــد يتعــرض لهــا األطفــال إلــى  جســميًّ
طبيعــة عملــك، فهــذا قــد يجعلــك تشــعرين باإلرهــاق أحياًنــا وتجديــن صعوبــة فــي االســتمرار فــي 
ــى الحــد  ــرك إل ــر صب ــوا مــن الصدمــة بطــرق تختب ــن عان ــا مــا يســتجيب األطفــال الذي العمــل. فغالًب
األقصــى. ويمكــن لألطفــال فــي األوضــاع الصعبــة أن يكونــوا عدوانييــن وغيــر متعاونيــن وغيــر 
مهتميــن. وحتــى تتمكنــي مــن مســاعدة األطفــال علــى الشــعور بالهــدوء واألمــان وتعلــم الضبــط 

الذاتــي، قــد ال يمكنــك التركيــز علــى أنــواع أخــرى مــن تعليــم األطفــال.

الجســمية  صحتــك  اســتعادة  إلــى  تهــدف  التــي  األنشــطة  دمــج  الذاتيــة  الرعايــة  تتضمــن  لــذا 
والعاطفيــة وتحســينها فــي حياتــك اليوميــة. فيمــا يلــي أربــع طــرق يمكنــك مــن خالهــا ممارســة 

الرعايــة الذاتيــة عنــد التعامــل مــع التجــارب المرتبطــة بالتوتــر والصدمــات:

تلبية احتياجاتك الصحية األساسية )الجسمية واالجتماعية والعاطفية والروحية(.. 1

تســاعدك . 2 الوقــت،  مــرور  ومــع  الذهــن  كامــل  تركيــز  وتعنــي  الذهنيــة،  اليقظــة  ممارســة 
الذهنيــة علــى تطويــر تنظيــم عاطفــي متزايــد والقــدرة علــى تحمــل  اليقظــة  ممارســات 

العاطفيــة(. التحديــات 

إعــادة صياغــة األفــكار الســلبية )تعّلمــي كيفيــة تجنــب التفكيــر التشــاؤمي، وهــو األمــر الــذي . 3
يســمى إعــادة الهيكلــة المعرفيــة والتــي تســاعد مــع وجــود اليقظــة الذهنيــة فــي مســاعدة 

المعلمــات علــى التعامــل الجيــد مــع الصدمــات(.

ضعــي خطــة عمــل للرعايــة الذاتيــة )نظــًرا ألن الرعايــة الذاتيــة قــد يتــم إهمالهــا، فمــن المفيــد . 4
وضــع خطــة عمــل للقيــام بهــا. إن تحديــد هدفيــن أو ثاثــة أهــداف فــي كل مــرة يمنحــِك 

فرصــة كاملــة للتركيــز عليهــا(.
 )Erdman, Colker & Winter, 2020(

أدوات المعلمة
 أهمية اليقظة الذهنية.

ــاه بطريقــة معينــة عــن قصــد، وفــي الوقــت الحاضــر، وبــدون    إن اليقظــة الذهنيــة معناهــا االنتب
إصــدار أحــكام. حيــث يســتفيد األطفــال مــن المعلمــات الاتــي يتمتعــن بيقظــة ذهنيــة، وهــن الاتــي 
يتميــزن بالوعــي والقــدرة علــى االســتجابة الحتياجاتهــم. وســيكون هنــاك دائًمــا ضغــوط ومشــتتات 
ــًدا مــن  فــي أثنــاء قيــام المعلمــة برعايــة األطفــال الصغــار، لــذا فــإن بنــاء المهــارات التــي تعــزز مزي
ــة لهــم  ــدة التواجــد الســلمي واالســتجابة الفاعل ــز والهــدوء يوفــر لألطفــال فائ االهتمــام والتركي

فــي بيئــة الطفولــة المبكــرة.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

ت 
أدوا

المعلمة
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فيمــا يلــي بعــض الطــرق التــي يمكنــك مــن خالهــا بنــاء اليقظــة الذهنيــة فــي يومــك وفــي روتينــك 
اليومــي مــع األطفــال الرضــع الصغــار والفطــم:

قبــل دخــول غرفــة الصــف، خــذي بضــع لحظــات إلعــادة ترتيــب أفــكارك بصــورة متعمــدة.  	
والحظــي المشــاعر التــي تشــعرين بهــا أو األفــكار التــي تــراودك. ضعــي يــدك علــى قلبــك 

وخــذي نفًســا عميًقــا فــي أثنــاء التعــرف علــى هــذه المشــاعر. ثــم ادخلــي الغرفــة.

قبــل حمــل الطفــل، توقفــي قليــًا ألخــذ أنفــاس عميقــة قليلــة، وتمّهلــي. تحدثــي إلــى الطفل  	
عمــا تفعلينــه فــي أثنــاء تواصلــك وتفاعلــك معه.

عنــد تغييــر حفاضــات الطفــل أو إطعامــه، توقفــي قليــًا، والحظــي مشــاعرك وجســمك. ثــم  	
انظــري إلــى الطفــل، وتواصلــي معــه بالعيــن، وابتســمي، وتحدثــي عــن اللحظــة الحاليــة.

تذكــري: إن العمــل مــع األطفــال كل يــوم هــو عمــل مزدحــم، وفــي بعــض األحيــان،  يكــون عمــًا 
مرهًقــا؛ لــذا تســاهم اليقظــة الذهنيــة فــي التقليــل مــن حــدة التوتــر التــي قــد تتعرضيــن لهــا، وتجعــل 

عملــك أكثــر إمتاًعــا وتشــويًقا، ويجعــل تجاربــك مــع األطفــال أكثــر فائــدة.

)Gehl & Bohlander, 2018(. 
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إنشاء نظام للمشاركة األسرية.

الهــدف العــام لنظــام المشــاركة األســرية هــو التواصــل مــع األســر بشــكل فــردي بالصــورة 
التــي تدعــم تحقيــق النتائــج اإليجابيــة المرجــوة لألطفــال الصغــار. مــن خــال التركيــز علــى 
تدفــق المعلومــات فــي اتجاهيــن، يمكــن للمعلمــات واألســر الجمــع بيــن قوتهــم لرعايــة 
ــي توطــد  ــر.  إن إعــداد خطــة مدروســة وشــاملة للتواصــل العائل ــم كل طفــل صغي وتعلي
وتبنــي جســورًا مــن عاقــات الثقــة بيــن الطرفيــن. ومــن خــال التخطيــط الدقيــق والدعــم، 
يمكــن لــكل معلمــة أن تحقــق النجــاح المأمــول، ويمكــن لــكل أســرة المشــاركة بطريقتهــا 

الخاصــة فــي تحقيــق هــذا النجــاح.

)Nemeth et al., 2020(.

أدوات المعلمة
 اثنتا عشرة خطوة لبناء شراكة فاعلة مع األسرة:

وضــع أهــداف وغايــات علــى مســتوى المدرســة. اســتخدميها لتوجيــه التخطيــط والتنفيــذ . 1
وللتأكــد مــن أن مقدمــات الرعايــة جميعهــن واألســر والمتطوعيــن لديهــم فهــم مشــترك 

ــة ســير األمــور. لكيفي

تحديــد فريــق عمــٍل أو نقطــة اتصــال؛  ليقــوم بالتنســيق واالبتــكار ودعــم التعــاون الفعــال . 2
فيمــا يخــص مشــاركة األســرة.

تحديــد كيفيــة دعــوة األســر لتبــادل المعلومــات. اســتخدمي المعلومــات األوليــة عنهــم . 3
للتعــرف عليهــم، واكتســاب رؤى حــول المــواد وطــرق االتصــال التــي تلبــي احتياجاتهــم، وبنــاء 

ــا لدعــم األطفــال. عاقــات متبادلــة تســاعدك علــى العمــل مًع

القيــام بإنشــاء قاعــدة بيانــات بجميــع األســر والطــرق التــي ســيتم بهــا التواصــل معهــم. تصــف . 4
العديــد مــن البرامــج خطــة المشــاركة األســرية بقائمــة مــن األنشــطة  التــي سيشــاركون فيهــا 
علــى الرغــم مــن عــدم مشــاركة جميــع األســر. إذا قمــِت بــإدراج كل عائلــة وبيــان طريقــة 

التواصــل معهــا، فيمكنــك التأكــد مــن عــدم نســيان أي عائلــة فــي هــذه القائمــة.

ــادل المعلومــات. اطلبــي مــن . 5 تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن األشــكال واالســتراتيجيات لتب
كل عائلــة اإلشــارة إلــى تفضيــات االتصــال الخاصــة بهــم. ثــم خططــي لكيفيــة مســاعدة 
فورييــن  مترجميــن  علــى  العثــور  مثــل:  بعضهــم  علــى  التعــرف  علــى  واألســر  الموظفيــن 
وخدمــات ترجمــة وإنشــاء مجموعــات دعــم األقــران والتخطيــط للقــاءات غيــر رســمية بينهــم.

والموظفيــن . 6 المعلمــات  أن  األســر  يخبــر  هــذا  األســر.  مــع  االتجــاه  ثنائــي  اتصــال  ضمــان 
مهتمــون بالســماع منهــم تماًمــا كمــا يهتمــون بإرســال المعلومــات إلــى المنــزل. معالجــة 
تحديــات االتصــال )مثــل: حواجــز اللغــة أو ســهولة اســتخدام وســائل التكنولوجيــا إذا كان 

إشراك األسر

القسم الرابع

ت 
أدوا

المعلمة
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ــا(. تأكــدي مــن أن بيئــة البرنامــج تدعــم األســر والموظفيــن. االتصــال رقميًّ

إبقــاء المحادثــات بيــن الموظفيــن واألســر مفتوحــة ومســتمرة. ناقشــي ووضحــي الصياغــة . 7
واألســئلة والتوقعــات. فهــذا يقلــل مــن حــدوث التجــارب المحرجــة.

شــرح سياســات وإجــراءات االســتعداد للطــوارئ. اســتخدمي الكلمــات أو الرســوم التوضيحيــة . 8
أو مقاطــع الفيديــو للتأكــد مــن أن جميــع األســر تفهــم  طريقــة محافظــة البرنامــج علــى 

ســامة األطفــال.

تتبــع وتيــرة وكميــة االتصــاالت مــع األســر. حــددي طرًقــا لتقليــل االتصــال وإعــادة تدويــره . 9
ــات المتعلقــة بنقــاط القــوة فــي خطــة االتصــال  ودمجــه وتبســيطه. قومــي بمراجعــة البيان

ــر. ــى تحســين وتطوي ــاج إل ــد ومعالجــة المجــاالت التــي تحت وتحدي

عقــد اجتماعــات منتظمــة بيــن األســرة والمعلمــات. وفــري إقامــة االجتماعــات فــي األوقــات . 10
واألماكــن التــي تكــون مريحــة لألســر والموظفيــن علــى حــٍد ســواء.

التدريــس . 11 التــي تدعــم كًا مــن  المعلومــات  لتبــادل  إنشــاء طــرق  المنــزل والبرنامــج.  ربــط 
والتعلــم.

الشــراكة مــع المجتمــع. تعّرفــي علــى األفــراد والــوكاالت والخدمــات التــي تدعــم األطفــال . 12
واألســر. علــى ســبيل المثــال: قــد تقــدم المكتبــة العامــة أوقاًتــا للقصــص بلغــات مختلفــة 
لألطفــال أو المســاعدة فــي البحــث عــن عمــل للكبــار.  فهــذا يبنــي روابــط مهمــة مــع األســر؛ 

حيــث تجــد األســر الدعــم فــي المجتمــع وتتعلــم المنظمــات المزيــد عــن برنامجــك.

)Nemeth et al., 2020(.

إشراك األسر في تعلم أطفالهم ونموهم: 

ــِت  عندمــا تقوميــن بالعمــل مــع األطفــال الصغــار، فأنــت تعمليــن مــع أســرهم أيًضــا. فأن
تشــاركين األســر فــي التعــرف علــى األطفــال ودعــم نموهــم وتعلمهــم. فتتوفــر لــدى كل 
مــن األســر والمعلمــات معلومــات يمكــن تبادلهــا كجــزء مــن عاقــة متبادلــة مســتمرة 
فيمــا بينهــم. إن عمــل المعلمــات مــع األســرة يســاهم فــي دعــم التطــور الصحــي والتعلــم 

لــكل طفــل

)Koralek et al., 2019, 1(. 
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 هل تعلمين؟ 

أن األســر تســتفيد مــن هــذه الشــراكات وتتعلــم المزيــد عــن نمــو الطفــل بشــكل عــام علــى 
ــار  النحــو الــذي يتــم تطبيقــه علــى أطفالهــم. وتبيــن األبحــاث أن مشــاركة األســرة لهــا آث

إيجابيــة علــى كل مــن األطفــال واألســر، منهــا: 

مشاركة األسرة في مرحلة ما قبل المدرسة تساهم في نجاح األطفال. 	
ــا إضافيــة مــن تعليمهــم  	 يتمتــع األطفــال فــي األســر ذات الدخــل المنخفــض بمزاي

فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة عندمــا تشــارك أســرهم فــي رعايتهــم.
تواجــه األســر التــي تعانــي مــن العديــد مــن عوامــل التوتــر بمــا فــي ذلــك الدخــل  	

المجتمــع  فــي  المشــاركة  دون  تحــول  التــي  الحواجــز  مــن  المزيــد  المنخفــض 
المدرســي، وذلــك علــى الرغــم مــن أنهــا بحاجــة إلــى الدعــم أكثــر مــن غيرهــا، إال إن 
البرامــج األكثــر فاعليــة يجــب أن تحتــوي وتســتجيب لاحتياجــات الفرديــة لألســرة 

المتنوعــة.
الجهــود المكثفــة مثــل: الزيــارة المنزليــة وعضويــة األســر لهــا التأثيــر األقــوى علــى  	

تحقيــق نتائــج الطفــل المأمولــة.
تشــمل مشــاركة األســرة األنظمــة والممارســات المســتخدمة مــن قبــل البرامــج  	

التعليميــة والمعلمــات لتعزيــز الروابــط بيــن األســر ومجتمــع الطفولــة المبكــرة. 
إن مشــاركة األســرة جــزء أساســي مــن تحقيــق تعليــم عالــي الجــودة فــي مرحلــة 
اســتخدام  ويمكنــك  أشــكال،  عــدة  األســرة  مشــاركة  تأخــذ  المبكــرة.  الطفولــة 
مجموعــة متنوعــة مــن االســتراتيجيات لبنــاء عاقــات هادفــة مــع األســر. ضعــي 

فــي اعتبــارك هــذه األمثلــة للممارســة الفعالــة إلشــراك األســر.
)Koralek et al. 2019(

السؤال: كيف تنجح برامج التعليم المبكر في إشراك األسر في تعلم أطفالهم؟

الجواب: اسخدمي ستة مبادئ للمشاركة األسرية الفعالة:
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"تدعو البرامج األسر للمشاركة في صنع القرار وتحديد األهداف ألطفالهم. 	

تدعو البرامج األسر للمشاركة بنشاط في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم أطفالهم.	 

تضــع المعلمــات واألســر بشــكل مشــترك أهداًفــا لتعليــم األطفــال وتعلمهــم فــي 	 
والمدرســة. المنــزل 

تقــوم المعلمــات بتقديــم البرامــج بمشــاركة األســر والعمــل علــى تحقيــق تواصــل ثنائــي  	
االتجــاه.

تســمح االســتراتيجيات المســتخدمة للتواصــل الفعــال الــذي يبــدأ فــي الروضــة ويســتمر 	 
مــع األســرة فــي الوقــت المناســب وبشــكل مســتمر.

تركز المحادثات على تجربة الطفل التعليمية باإلضافة إلى البرنامج بصورة شاملة.	 

يتخذ االتصال أشكااًل متعددة ويعكس تفضيات اللغة لكل عائلة.	 

تشارك المعلمات األسر البرامج بطرق متبادلة حًقا. 	

تستفيد البرامج واألسر من الموارد والمعلومات المشتركة.	 

تدعــو البرامــج األســر إلــى مشــاركة معارفهــم ومهاراتهــم الفريــدة وتشــجيع المشــاركة 	 
النشــطة فــي الحيــاة المدرســية.

تســعى المعلمــات للحصــول علــى معلومــات حــول حيــاة األطفال واألســر والمجتمعات 	 
ودمــج هــذه المعلومــات فــي مناهجهم وممارســاتهم التعليمية.

تقدم البرامج أنشطة تعليمية في المنزل والمجتمع. 	

ــم المبكــر 	  ــز التعل ــزل وفــي المجتمــع لتعزي ــم فــي المن تســتخدم البرامــج أنشــطة التعل
ــة تعليميــة خــارج البرنامــج. لــكل طفــل وتشــجيع ودعــم جهــود األســر لخلــق بيئ

تدعو البرامج األسر للمشاركة في القرارات على مستوى البرنامج. 	

 تستدعي البرامج مشاركة األسر بنشاط في اتخاذ القرارات بشأن البرنامج نفسه.	 

 تدعو البرامج أيًضا األسر إلى دعم تعليم الطفولة المبكرة في المجتمع األوسع.	 

تنفذ البرامج نظاًما شامًا على مستوى الخطة إلشراك األسرة. 	

األســرة 	  إشــراك  وممارســات  سياســات  علــى  المؤسســي  الطابــع  البرامــج  تضفــي 
وتضمــن حصــول المعلمــات واإلدارييــن وغيرهــم مــن الموظفيــن علــى الدعــم الــذي 

يحتاجــون إليــه إلشــراك األســر  بشــكل كامــل".

)NAEYC “Principles of Effective Family Engagement”, n.d(. 

https://www.naeyc.org/resources/topics/family-engagement/principles
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أدوات المعلمة
 إشراك األسر مبكًرا. عشرة أنشطة إلرسالها إلى األسر واألطفال قبل بدء المدرسة:

ســترحب أي مــن أفــكار األنشــطة العائليــة التاليــة باألطفــال واألســر فــي برنامجــك، وتمهــد الطريــق 
لمشــاركة األســرة الفعالــة. ويمكنــك أيًضــا تكييــف هــذه األنشــطة للحفــاظ علــى مشــاركة األســر 

علــى مــدار العــام.

أرســلي كلمــات األناشــيد عــن طريــق أي وســيلة للتواصــل اإللكترونــي إلــى كل أســرة لجعلهــا . 1
تنشــد مــع أطفالهــا قبــل بــدء المدرســة. وعندمــا يصــل األطفــال إلــى المدرســة، ســيكونون 
بالفعــل علــى درايــة بالكلمــات التــي ســيقومون بإنشــادها ويشــعرون باالرتبــاط بيــن المنــزل 

والمدرســة.

إرســال رســالة إلــى األســرة لقراءتهــا لألطفــال تخبرهــم عــن المعلمــات وفصلهــم الجديــد. . 2
اذكــري شــيًئا محــدًدا ســيجدونه فــي غرفــة الصــف فــي اليــوم األول. وقومــي أيًضــا بدعــوة 
األطفــال واألســر لكتابــة رســالة رًدا علــى هــذه الرســالة، واطلبــي منهــم اإلجابــة عــن الســؤال 
محــدد )علــى ســبيل المثــال: "مــا هــو نشــاطك العائلــي المفضــل؟"( حتــى تتمكنيــن مــن 

معرفــة شــيء عنهــم أيًضــا.

ضعــي عــدًدا قليــًا مــن بــذور الفاصوليــا فــي مظــروف إلرســالها بالبريــد إلــى األســر، وقومــي . 3
بدعوتهــم لزراعــة هــذه البــذور فــي المنــزل. دعيهــم يعرفــون أنــك تزرعيــن نفــس النــوع مــن 
البــذور فــي المدرســة. وعندمــا يصــل األطفــال واألســر فــي اليــوم األول مــن المدرســة، 

ــة كميــة البــذور التــي نمــت فــي المنــزل والمدرســة. يمكنهــم مقارن

قومــي بدعــوة كل عائلــة إلحضــار كائــن حــيٍّ واحــد أو أكثــر - مثــل بــذرة، أو ورقــة شــجر، . 4
أو صدفــة، أو حجــر- للمســاهمة فــي منطقــة دراســة طبيعــة الصــف فــي اليــوم األول مــن 
المدرســة. وفــي غرفــة الصــف، قومــي بتوفيــر حاويــات لألشــياء الطبيعيــة، ونظــارات مكبــرة، 

ــة. ــى يتمكــن األطفــال مــن فحــص المســاهمات العائلي وإذا أمكــن، مجهــر حت

اطلبــي مــن األســر العمــل مًعــا إلنشــاء ملصــق عائلــي. اشــرحي لهــم أنــه يمكنهــم عمــل . 5
الملصــق عــن طريــق إرفــاق أربــع قطــع مــن الــورق مًعــا لعمــل ورقــة واحــدة كبيــرة، ويمكنهــم 

ــن ملصقهــم بالصــور والرســومات والماحظــات والمطبوعــات. ــك تضمي بعــد ذل

ــة. اقترحــي علــى األطفــال واألســر إعــداد وصفــة . 6 ــكل عائل ــد ل أرســلي بطاقــة فهرســة بالبري
عائليــة مفضلــة مًعــا لمشــاركتها فــي المنــزل ثــم كتابــة الوصفــة علــى بطاقــة الفهــرس 
إلحضارهــا فــي اليــوم األول مــن المدرســة. دعيهــم يعرفــون أنــك ستســتخدمين بطاقــات 

الوصفــات هــذه إلنشــاء كتــاب وصفــات عائلــي فــي غرفــة الصــف.

اطلبــي مــن األســر التحــدث مــع أطفالهــم حــول اهتماماتهــم وإرســال ماحظــة أو بريــد . 7
إلكترونــي تخبــرك العائلــة فيهــا عــن مناقشــتهم. هــل طفلهــم مهتــم بــآالت البنــاء؟ والفــن؟ 

والحيوانــات؟

عــادة . 8 األطفــال  يفضلهــا  التــي  األصابــع  ألعــاب  أو  األناشــيد  مــن  نســخة  لألســرة  أرســلي 
إلنشــادها مــع أطفالهــم قبــل بدايــة المدرســة. فــي اليــوم األول، اعرضــي لألطفــال كتاًبــا 

يحتــوي علــى األناشــيد وأنشــدي منــه للمجموعــة فــي وقــت مــا خــال اليــوم.

ت 
أدوا

المعلمة
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أرســلي إلــى المنــزل ماحظــة تصــف بإيجــاز أحــد كتــب أطفالــك المفضلــة، وأخبــري األســر أنــك . 9
ســتقرأين هــذا الكتــاب فــي اليــوم األول مــن المدرســة. إن معرفــة القليــل عمــا ســيحدث فــي 

اليــوم األول سيســاعد األطفــال علــى الشــعور براحــة أكبــر.

ضعــي بضــع قطــع مــن مــادة فنيــة خفيفــة الــوزن – مثــل: الريــش الصغيــر أو الترتــر أو منظفــات . 10
األنابيــب أو ورق الصنفــرة - فــي مظــروف إلرســالها إلــى كل عائلــة. قومــي بدعــوة العائلــة 
قمــِت  التــي  المــواد  باســتخدام  المنــزل  فــي  فنــي  مــع طفلهــا إلنشــاء مشــروع  للعمــل 
بإرســالها. ثــم فــي اليــوم األول مــن المدرســة، ضعــي نفــس المــادة لألطفــال الســتخدامها 

ــر.  واستكشــافها بشــكل أكب

 NAEYC “More Than a Letter Home: Activities to Send to Families Before the(.
)Year Begins”, n.d

إرشادات للمعلمة
 عشرة إرشادات الستخدام التكنولوجيا لمشاركة األسر:

جمــع المعلومــات: قومــي بإجــراء اســتبيان أو محادثــة ســريعة لمعرفــة مــا الــذي تســتخدمه . 1
األســر فــي التواصــل، وكيــف يســتخدمونه، ومــا إذا كان لديهــم اتصــال باإلنترنــت.

التوثيــق والمشــاركة: قومــي بدعــوة أفــراد العائلــة لتوثيــق أنشــطة التعلــم المبكــر فــي . 2
المنــزل باســتخدام التكنولوجيــا. وعندمــا يشــارك األطفــال التوثيــق الرقمــي للتجــارب المنزليــة 
مــع زمائهــم والمعلمــات، فذلــك يجعــل المعلمــات يكتســبن فهًمــا أفضــل لــكل طفــل 

ــة. وعائل

مشــاركة التطبيقــات المفضلــة: يمكــن أن يمثــل العثــور علــى تطبيقــات تعليميــة عاليــة . 3
ــا. لــذا شــاركي التطبيقــات عاليــة الجــودة مــع األســر  الجــودة ومناســبة لعمــر األطفــال تحدًي
ــد مدخــل  ــات عن ــى لوحــة إعان ــة أســبوعية أو حت ــة لغرفــة الصــف أو نشــرة إخباري ــر مدون عب

الصــف.

فتــح العديــد مــن مســارات االتصــال: فالنــاس تحــب وتميــل إلــى تلقــي المعلومــات بطــرق . 4
مختلفــة. 

تعزيــز لقــاءات األســر أينمــا كانــوا: ســتتنوع المعرفــة والخبــرة التقنيــة، لــذا خططــي لتوفيــر . 5
مســتويات مختلفــة مــن الدعــم.

محــاكاة ومناقشــة االســتخدام التكنولوجــي المناســب: فمــن خــال التواصــل مــع العائلة، . 6
أو فــي أثنــاء وقــت التســجيل، يمكنــك ممارســة أنشــطة عمليــة بســيطة تمثــل محــاكاة 

لاســتخدام التكنولوجــي المناســب لألطفــال الصغــار.

التأكيــد علــى أهميــة المحادثــات مــع األطفــال: أثبتــت األبحــاث أن األطفــال يتعلمــون . 7
بشــكل أفضــل عندمــا يشــاركون فــي محادثــات هادفــة مــع الكبــار.

ــر العاقــات . 8 ــذا اســتثمري فــي تطوي االســتثمار فــي األشــخاص وليــس فقــط األجهــزة: ل
وبنــاء القــدرات الفنيــة للمســتخدمين. فاالســتخدام الفعــال للكمبيوتــر اللوحــي قــد يكــون لــه 
تأثيــر أكبــر مــن توافــر العديــد مــن األجهــزة اللوحيــة فــي غرفــة الصــف مــع عــدم توفــر التدريــب 

المناســب للمعلمــات حــول كيفيــة اســتخدام هــذه األجهــزة بفعاليــة.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة

.(NAEYC “More Than a Letter Home: Activities to Send to Families Before the Year Begins”, n.d) 
.(NAEYC “More Than a Letter Home: Activities to Send to Families Before the Year Begins”, n.d) 
.(NAEYC “More Than a Letter Home: Activities to Send to Families Before the Year Begins”, n.d) 
.(NAEYC “More Than a Letter Home: Activities to Send to Families Before the Year Begins”, n.d) 
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تعزيــز مجتمــع مــن المتعلميــن: قومــي بتســهيل تعليــم مجتمــع األســر؛ حيــث إن األســر . 9
ــا. ــا ومــن أفــراد المجتمــع أيًض ــم مــن األســر األخــرى مًع تتعل

اســتخدمي مقاطــع الفيديــو للمحــاكاة: قومــي بإنشــاء مقاطــع الفيديــو الخاصــة بــك . 10
باســتخدام هاتــف ذكــي؛ لتمكيــن األســر مــن مشــاهدة مقاطــع الفيديــو بشــكل متكــرر وإعادة 

ــارة مقاطــع الفيديــو عنــد ســماعهم ألي مصطلحــات جديــدة تعرضــوا لهــا. زي

)Blagojevic 2016(

إرشادات للمعلمة
إرشادات لالجتماعات الناجحة بين األسرة والمعلمات.

التخطيط لجداول زمنية متنوعة: 	

األســبوع 	  نهايــة  وعطلــة  والمســاء  الباكــر  والصبــاح  الغــداء  وقــت  خيــارات  عــرض 
عــات. لاجتما

إدراك أن بعــض األســر قــد تصــل إلــى المواعيــد فــي الوقــت المحــدد، وقــد يكــون لــدى 	 
البعــض اآلخــر تفســير أكثــر مرونــة ألوقــات الموعــد.

ــن وأفــراد 	  ــن يجــب أن يرافقــوا الوالدي ــر أنشــطة خاضعــة لإلشــراف لألطفــال الذي توفي
األســرة.

استيعاب اللغات المختلفة: 	

ــا علــى هــذا النــوع 	  ــر مترجميــن فورييــن أو متطوعيــن للترجمــة تلقــوا تدريًب يمكــن توفي
مــن االجتماعــات.

الحاجــة. وجعــل المعلومــات 	  الترجمــة حســب  تقديــم ملخــص لاجتمــاع كتابــي مــع 
وبســيطة. وإيجابيــة  ومحترمــة  موجــزة  المكتوبــة 

مناقشة الخبرات المختلفة: 	

البدء دائًما بمشاركة شيء إيجابي عن كل طفل.	 

ــي تطرحهــا 	  ــا األســئلة الت ــر. فاألســر ال تعــرف دائًم اســتعداد المعلمــة لاســتماع بصب
المعلمــة علــى الفــور. تحقــق المعلمــات أكبــر قــدر مــن النجــاح عندمــا يســتمعن بقــدر مــا 

يتحدثــون فــي أثنــاء االجتماعــات العائليــة.

رســمي 	  اجتمــاع  لحضــور  الجلــوس  قبــل  عائلــة  كل  مــع  للتفاعــل  طــرق  عــن  البحــث 
االتصــال  بأســلوب  درايــة  علــى  المعلمــة  تكــون  حتــى  المرحلــي؛  التقريــر  لمناقشــة 

بهــم. الخــاص  الثقافــي  والســياق 

وضــع المعلمــة نفســها مــكان األســر ومحاولــة تزويدهــم بنــوع التجربــة التــي ستســتمتع 	 
. بها

 مشاركة أنواع مختلفة من المعلومات: 	

 القيــام بتضميــن المعلومــات التــي يمكــن اســتخدامها مــع األســر، مثــل: التوصيــات 	 
الخاصــة بأنشــطة التعلــم المنزلــي المناســبة والمــوارد المجتمعيــة ذات الصلــة. يــؤدي 
هــذا إلــى تغييــر تجربــة االســتماع الســلبي وتحويــل االجتماعــات العائليــة إلــى اجتمــاع 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة
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ــم أطفالهــم وتحســينها. تخطيــط مشــترك مصمــم لاحتفــال بتجــارب تعل

مشــاركة أمثلــة علــى تقــدم األطفــال باســتخدام الصــور وعينــات العمــل مــن ُصنــع 	 
التــي توضــح تطورهــم. الفيديــو  األطفــال ومقاطــع 

التخطيط المسبق: التركيز على أهم المعلومات حتى ال يشعر األسر باالرتباك.	 

إضفــاء الطابــع الفــردي علــى االجتمــاع الــذي يركــز علــى لغــة األســرة وثقافتهــا وتبــادل 	 
المعلومــات حــول نقــاط قــوة الطفــل ومســتوى تقدمــه وأهــداف المعلمــة واألســرة 

للتعلــم.

القيــام بتضميــن المعلومــات التــي تتــم مناقشــتها بشــكل أفضــل فــي أثنــاء االجتمــاع 	 
وجًهــا لوجــه.

)Koralek, Nemeth, Ramsey 2019; NAEYC Professional Learning Team 2018(

   التركيز على األطفال الرضع الصغار والفطم: تكوين عالقات دعم متبادل مع األسر.

 هل تعلمين؟ 

 إن إنجــاب طفــل جديــد هــو حــدث يغيــر الحيــاة؛ فإعطــاء مســؤولية االعتنــاء بالطفــل 
للمعلمــات يمثــل تحدًيــا لمعظــم األســر. لذلــك يحتــاج اآلبــاء إلــى الشــعور بالثقــة فــي 
المعلمــات  وتحتــاج  لهــا،  ويســتجبن  مخاوفهــم  إلــى  يســتمعن  البرنامــج  معلمــات  أن 
إلــى موازنــة هــذه المخــاوف مــع احتياجــات المجموعــة. يمكــن للمســؤوالت المفكــرات 
والمطلعــات، إلــى جانــب الموظفيــن المتعلميــن وأنظمــة االتصــال الجيــدة، جعــل األشــهر 

القليلــة األولــى مــن رعايــة األطفــال تســير بساســة لألطفــال واألســر معــا 

)Koralek et al. 2019, 32(

أدوات المعلمة
 استراتيجيات التواصل وبناء العالقات مع األسر.

ــا. ُيعــد التواصــل المتبــادل مــع األســر أمــًرا بالــغ  	 يســتغرق بنــاء عاقــات ثقــة مــع األســر وقًت
األهميــة منــذ أول مــرة تلتقــي فيهــا المعلمــة باألســرة والطفــل. وفيمــا يلــي أفــكار لبنــاء 

عاقــات مــع عائــات األطفــال الرضــع الصغــار والفطــم:

تأكــدي مــن أن برنامجــك قــد أنشــأ كتيــب برنامــٍج لألســرة يتضمــن معلومــات واضحــة عــن  	
فلســفة البرنامــج ورســالته ومناهجــه وسياســاته.

النــوم  	 ترحيبيــة تســأل األســر عــن أهدافهــم ألطفالهــم، وروتيــن  اســتقبال  إنشــاء عمليــة 
وتنــاول الطعــام، وتفضيــات األطفــال ومــا يكرهــون، واإلرشــادات المســتخدمة فــي المنــزل، 

والممارســات الثقافيــة.

دعوة الوالدين والطفل لزيارات قبل بدء البرنامج. 	

ت 
أدوا

المعلمة
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تسهيل مناقشة األسر والمعلمات لألسئلة والمخاوف التي تراودهم. 	

العمــل علــى تســهيل االتصــال بشــكل يومــي؛ لكــي تتــم مشــاركة المعلومــات فــي اتجاهيــن  	
بيــن المعلمــات واألســر.

التعــرف علــى األســر. بعيــًدا عــن عمليــة التســجيل، ابحثــي عــن أوقــات أخــرى للتحــدث بشــكل  	
غيــر رســمي مــع العائلــة لمعرفــة المزيــد مــن التفضيــات واالهتمامــات والمهــارات المتعلقــة 

باألطفال.

إنشــاء أماكــن عــرض أو لوحــات توثيــق مــع األســر توضــح مــا يفعلــه األطفــال فــي المنــزل  	
والمدرســة. )يمكــن أن يشــمل ذلــك ترتيبــات الصــور، وأمثلــة عــن عمــل األطفــال، ومعلومــات 

لألســر(.

إنشــاء رســائل ولوحــات إخباريــة لمشــاركة المعلومــات حــول البرنامــج وإرشــادات أوليــاء األمــور  	
.)Wittmer and Honig 2020( ومــوارد المجتمــع ... ومــا إلــى ذلــك

دعم مهارات األسر:

أدوات للمعلمة:
 فيما يلي مجموعة من اإلرشادات لألسر المتعلقة بإدارة وفهم سلوك األطفال.

 يمكنك مشاركتها مع األسر من خال الرسائل اإلخبارية أو اجتماعات أولياء األمور. 

يدعــم هــذا المرجــع كيفيــة إدارة وفهــم ســلوك األطفــال. يمكنــك مشــاركة هــذه النصائــح أو ملــف 
PDF مــع العائــات مــن خــال رســالة إخباريــة أو فــي مؤتمــرات أو اجتماعــات مــع أوليــاء األمــور.

ت 
أدوا

المعلمة

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/pubs/mib_ara_11.4.pdf
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اآلباء األعزاء:

غالًبــا مــا تحــدث الســلوكيات الصعبــة عندمــا يشــعر األطفــال بأنهــم ليــس لديهــم طريقــة 
أخــرى للتعبيــر عــن مشــاعرهم أو للحصــول علــى مــا يحتاجــون إليــه. مــن المهــم أن تظلــوا 
هادئيــن وصبوريــن، وفــي الوقــت نفســه تســاعدون طفلكــم علــى فهــم توقعاتكــم. 
وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة الشــائعة لســلوك األطفــال ومــا يمكنــك القيــام بــه لدعمــه:

تطبيق بعض اإلجراءات إذا كان الطفل مستاًء للغاية ويعاني من نوبة غضب: 	

فكــروا بســبب إحــداث نوبــة الغضــب. هــل هــو جائــع؟ أم يشــعر بالتعــب؟ أم 	 
ــاج إلــى الحمــام؟ عالجــوا تلــك االحتياجــات أواًل. يحت

شــجعوا طفلكــم علــى التنفــس بعمــق؛ يمكنكــم فعلهــا مــع الطفــل فــي 	 
وقــت واحــد.

تحدثوا بهدوء مع الطفل وكونوا في مستوى وضعية جلوسه.	 

ضعــوا نتائــج منطقيــة تتعلــق بالســلوك غيــر المرغــوب فيــه، وقومــوا بوعــد 	 
الطفــل بتحقيقهــا، ومتابعــة تطبيقهــا: )"إذا كنــت ال تســتطيع انتظــار دورك 

فــي األرجوحــة، فيمكنــك االنتقــال إلــى عارضــة التــوازن أو الزحليقــة "(.

عندمــا يكــون الطفــل هادًئــا ومرتاًحــا، فهــذا هــو الوقــت المناســب لوضــع بعــض  	
األشــياء فــي نصابهــا لتشــجيع الســلوك اإليجابــي.

 جربوا األمور اآلتية:

تحدثــوا عــن قواعــد األســرة والتوقعــات. يمكــن لطفلكــم المســاعدة فــي 	 
وضــع القواعــد وعواقــب عــدم اتباعهــا.

عززوا السلوكيات اإليجابية: )"أنت تستخدم كلماتك لشرح ما تريد!"(.	 

ســاعدوا األطفــال فــي تعلــم الســلوكيات التــي يكافحــون لتعلمهــا، ومارســوا 	 
ســلوك انتظــار الــدور مــع الطفــل.

كونوا داعمين للطفل من خال محاكاة السلوكيات اإليجابية.	 

)Giordano 2018(

أدوات المعلمة
 إدارة االنتقاالت – إرشادات ألولياء األمور:

 فيمــا يلــي مجموعــة مــن النصائــح للوالديــن مــن مقــال "إدارة الســلوكيات الصعبــة فــي أثنــاء
 االنتقــاالت "وهــي عبــارة عــن اســتراتيجيات يمكــن مشــاركتها مــع أوليــاء األمــور مــن خــال نشــرة

.تثقيفيــة فــي اجتماعــات أوليــاء األمــور

ت 
أدوا

المعلمة

http://استراتيجيات يمكن مشاركتها مع أولياء الأمور من خلال نشرة تثقيفية في اجتماعات أولياء الأمور
http://استراتيجيات يمكن مشاركتها مع أولياء الأمور من خلال نشرة تثقيفية في اجتماعات أولياء الأمور
http://استراتيجيات يمكن مشاركتها مع أولياء الأمور من خلال نشرة تثقيفية في اجتماعات أولياء الأمور
http://استراتيجيات يمكن مشاركتها مع أولياء الأمور من خلال نشرة تثقيفية في اجتماعات أولياء الأمور
http://استراتيجيات يمكن مشاركتها مع أولياء الأمور من خلال نشرة تثقيفية في اجتماعات أولياء الأمور
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الوالدين األعزاء:

لتســهيل  بهــا  القيــام  يمكنكــم  التــي  األشــياء  مــن  العديــد  هنــاك  أن  تعلمــون  هــل 
أوقــات االنتقــال الصعبــة المحتملــة لكــم ولطفلكــم. لــذا يمكــن أن يســاعد اســتخدام 
"االســتراتيجيات الوقائيــة" فــي تقليــل صعوبــة التحــوالت أو حــدوث الســلوكيات الصعبــة، 

كمــا يلــي:

انظروا إلى جدولكم المعتاد وروتينكم وانتقاالتكم واسألوا أنفسكم: 	

هــل هنــاك أي انتقــاالت أو أجــزاء مــن الروتيــن اليومــي قــد ال تكــون ضروريــة 	 
أو يمكــن تغييرهــا؟

علــى 	  يســهل  ممــا  اتســاًقا،  أكثــر  اليومــي  جدولكــم  يكــون  أن  يمكــن  هــل 
باليــوم؟ التنبــؤ  طفلكــم 

ــأن االنتقــال 	  مــا اإلســتراتيجيات التــي يمكنكــم اســتخدامها إلبــاغ طفلكــم ب
صــور  مــع  لألطفــال،  مناســب  جــدول  المثــال: وضــع  )علــى ســبيل  قــادم؟ 

األنشــطة(.  لتمثيــل 

خططوا مسبًقا. وإليكم بعض اإلجراءات التي يمكن القيام بها: 	

احتفظــوا بالمــواد واألنشــطة فــي متنــاول اليــد لتحويــل وقــت االنتظــار إلــى 	 
وقــت تعلــم ممتــع. علــى ســبيل المثــال: عنــد الوقــوف فــي طابــور طويــل فــي 
ــور  ــا أكتشــف“ للعث ــة ”أن ــادة فــي الســيارة، قــم بلعــب لعب ــد القي متجــر أو عن

علــى أشــياء ذات لــون معيــن أو تبــدأ بحــرف معيــن.
احصلــوا علــى ألعــاب هادئــة ليقــوم األطفــال باســتخدامها فــي أثنــاء االنتظــار، 	 

مثــل: األحاجــي أو الكتــب أو أقــام التلويــن وكتــاب التلويــن.

جهزوا المواد. إليكم ما يمكنكم فعله: 	
اجمعــوا كل العناصــر الضروريــة للنشــاط التالــي قبــل بــدء االنتقــال. علــى ســبيل  	

ــى  ــل دعــوة الطفــل إل ــة خفيفــة قب ــوا وجب ــوا الحمــام جاهــًزا، أو تناول ــال: اجعل المث
النشــاط.

استخدموا األناشيد أو األصوات المتوقعة لإلشارة إلى التحوالت المرتقبة.  	

يمكن استخدام أنشودة تنظيف روتينية عندما يحين وقت ترتيب األلعاب.	 
اضبطــوا مؤقًتــا لإلشــارة إلــى انتهــاء وقــت اللعــب وإخبــار الطفــل بقــرب موعــد 	 

تناول العشــاء.

استخدموا اإلشارات المرئية.  	

ــة المصغــرة المنشــورة بالقــرب مــن مواقــع االنتقــال 	  وفــروا الجــداول الزمني
التالــي أو تغييــر الجــدول الزمنــي. علــى ســبيل المثــال: قــد تحتــوي إشــارات 
الصــورة بالقــرب مــن البــاب األمامــي علــى صــور لمعطــف وقبعــة وحــذاء؛ 

لحــث طفلــك علــى االســتعداد للخــروج.
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حولوا أوقات االنتقال إلى ألعاب. 	

ابتكــروا أنشــودة أو شــاركوا فــي مســرحية تخيليــة حــول مــا ســيفعله الطفــل 	 
بعــد ذلــك. علــى ســبيل المثــال: يمكــن تشــجيع األطفــال علــى "الطيــران" إلــى 

الحــوض مثــل األبطــال الخارقيــن لتنظيــف أســنانهم.

وتذكــروا: الهــدف الرئيــس لاســتراتيجيات الوقائيــة هــو مســاعدة طفلكــم علــى فهــم 
ــة حــدوث الســلوك الصعــب . ــار للتحــوالت بحيــث تقــل احتمالي توقعــات الكب

)Butler and Ostrosky 2018(

 

   التركيز على األطفال الرضع الصغار والفطم

 أدوات المعلمة
التعامل مع استقاللية الطفل.

التالــي عبــارة عــن إرشــادات للوالديــن مــن الجمعيــة الوطنيــة لتعليــم الصغــار NAEYC بعنــوان: النمــو 
االســتقالي: إرشــادات لوالــدي الدارجين”. 

ت 
أدوا

المعلمة

النمو الاستقلالي: إرشادات لوالدي الدارجين“.  
النمو الاستقلالي: إرشادات لوالدي الدارجين“.  
النمو الاستقلالي: إرشادات لوالدي الدارجين“.  
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 أولياء األمور األعزاء:

بهجــة  الســنوات  أكثــر  مــن  الصغــار  تكــون ســنوات األطفــال  أن  يمكــن  تعلمــون:  هــل 
لكــم وألطفالكــم. ينمــو هــؤالء األطفــال بشــكٍل طبيعــيٍّ وتتطــور مهاراتهــم الحركيــة 
يمشــون ويتحدثــون ويضحكــون ويغنــون ويســاعدون ويكتســبون تجــارب حيــاة جديــدة 
ــدى طفلكــم اآلن أطعمــة يحبهــا وألعــاب يفضلهــا؛ يظهــر اإلعجــاب  ــح ل ــوم. ويصب كل ي
وعــدم اإلعجــاب باألشــياء المحيطــة بــه، ويبــدي آراءه الخاصــة عنهــا. إن الطفــل يعمــل 
تمثــل  أن  يمكــن  األحيــان  بعــض  فــي  لكــن  االســتقال،  تطويــر  علــى  بشــكل طبيعــي 
هــذه االســتقالية تحدًيــا. وفيمــا يلــي بعــض الطــرق التــي يمكنكــم مــن خالهــا دعــم 

الصراعــات: المتزايــد وتجنــب  االســتقال 

وفــروا الفــرص لطفلكــم ليصبــح مســتقًا. يمكــن لألطفــال الصغــار حمــل صناديــق  	
الغــداء الخاصــة بهــم، ووضــع األلعــاب بعيــًدا، ووضــع األحذيــة بالقــرب مــن البــاب، 

والمســاعدة فــي األعمــال المنزليــة البســيطة.

امنحــوا طفلكــم الوقــت للقيــام بمهــام بســيطة بمفــرده. يمكــن لألطفــال فــي هــذا  	
العمــر القيــام بالعديــد مــن األشــياء التــي يســتطيع األطفــال األكبــر ســًنا القيــام 
ــا أطــول قليــًا. يســتحق األمــر قضــاء بعــض الوقــت مــع  بهــا - يســتغرق األمــر وقًت

طفلــك لجعلــه يشــعر بالقــدرة واالســتقالية.

قدمــوا لطفلكــم الخيــارات. دعــوه يختــار مابــس النــوم والوجبــات الخفيفــة الصحيــة  	
وأنشــطة اللعــب المفضلــة لــه.

اختــاروا كلماتكــم بحكمــة. عنــد محاولــة معرفــة تفضيــات أطفالكــم قومــوا بطــرح  	
الســؤاٍل مثــل ”هــل ترغــب فــي ارتــداء معطفــك فــي غرفــة النــوم أو فــي الصالــة؟“ 
إذا لــم يكــن هنــاك خيــار مــا، فقولــوا لطفلكــم: ”عليــك أن ترتــدي معطفــك قبــل أن 

نخــرج“.

تطويــر  	 إن  األطفــال.  مــع  اليوميــة  الســلطة  صراعــات  فــي  االنخــراط  تجنبــوا 
االســتقالية عنــد األطفــال قــد يعنــي أن األطفــال يفعلــون أو يقولــون عكــس مــا 
يطلبــه الكبــار منهــم، وذلــك فقــط إلظهــار قوتهــم. إذا كان هنــاك ســلوك مهــم 
بشــكل خــاص بالنســبة لكــم، فكونــوا ثابتيــن فــي كل مــرة يبــدأ فيهــا الصــراع مــع 

الطفــل حــول أمــٍر مــا، واجعلــوا توقعاتكــم لمــا ســيحدث واضحــة.

تفاعلــوا مــع طفلكــم وانخرطــوا معــه فــي أنشــطته. مثــل: جلوســه علــى منضــدة  	
المطبــخ لتقطيــع ورق الخــس أو كســر المعكرونــة غيــر المطبوخــة، أو القفــز معــه 

إلــى غرفــة النــوم أوالغنــاء فــي الســيارة وقــراءة الكتــب المفضلــة لــه.

ــة البهجــة التــي يجلبهــا هــؤالء األطفــال. ابتســموا  	 ابتهجــوا. ال ينبغــي إغفــال تجرب
ــه.  وأظهــروا للطفــل أنكــم تحبون
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إنشــاء روتيــن. بينمــا ال تحتــاج إلــى تحديــد أوقــات محــددة لألنشــطة، يحــب األطفــال  	
بــه  التنبــؤ  روتيــن يمكــن  بعــد ذلــك. ويعــزز وجــود  الصغــار معرفــة مــا ســيحدث 
اســتقاَل األطفــال؛ ألنهــم يعرفــون مــا ســيحدث بعــد ذلــك، وذلــك يســاعد الطفــل 

علــى تجنــب المفاجــآت والصراعــات مــع اآلخريــن والتعــرض لنوبــات الغضــب.

احترمــوا طفلكــم بوصفــه إنســاًنا مســتقًا. أخبــروه بمــا ســيحدث اليــوم. دعــوه  	
يعــرف مــا ســيحدث بعــد ذلــك. أعطــوا إشــارات لــه: "ســنبدأ فــي وضــع المكعبــات 

بعيــًدا فــي غضــون بضــع دقائــق". وامنحــوه الفرصــة ليفعــل ذلــك بنفســه.

األطفــال الصغــار يتعلمــون طــوال الوقــت. إنهــم يتعلمــون مــن خــال اللعــب، لــذا  	
تأكــدوا مــن منــح طفلكــم الكثيــر مــن الوقــت لتجربــة اللعــب فــي الداخــل والخــارج.

 )Bongiorno, n.d(. 
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القسم 1

الممارســة المالئمــة نمائًيــا Developmentally appropriate practice: يشــير المصطلــح 
إلــى منظــور ضمــن تعليــم الطفولــة المبكــرة يــدل علــى قيــام المعلمــة أو مقدمــة الرعايــة للطفــل 

برعايــة النمــو االجتماعــي- العاطفــي والجســمي والمعرفــي للطفــل. )ويكيبيديــا(.

التوجيــه والتعلــم المتغايــران Differentiated instruction and learning: يشــير المصطلــح 
إلــى جهــود المعلمــات لاســتجابة للتبايــن بيــن األطفــال المتعلميــن فــي غرفــة الصــف. عندمــا 
تتواصــل المعلمــة مــع األطفــال بصــورة فرديــة أو فــي مجموعــة صغيــرة تقــوم بتغييــر طريقــة 
تدريســها مــن أجــل إنشــاء أفضــل تجربــة تعليميــة ممكنــة لألطفــال، لــذا فــإن المعلمــة تتتبــع التوجيه 

والتعلــم المتغايريــن. 

التوجيــه المباشــر Direct instruction: يتضمــن التوجيــه المباشــر أنشــطة محــددة تهــدف إلــى 
تعليــم األطفــال مهــارات محــددة والمعرفــة بالمحتــوى. 

 Child-guided (initiated) (المبــادرة الذاتيــة للعــب) ــا مــن الطفــل اللعــب الموجــه ذاتيًّ
play: يشــير المصطلــح إلــى قيــام الطفــل بتوجيــه تجربتــه فــي أثنــاء اللعــب، بينمــا تكــون المعلمــة 
ــا مــن الطفــل يســمى أحياًنــا بـــ "اللعــب الحــر" أو "التعلم  فــي خلفيــة المشــهد. إن اللعــب الموّجــه ذاتيًّ

باالكتشــاف". 

القسم 2

دورة االســتقصاء Cycle of inquiry: يوضــح الدليــل األساســي للمنهــج الوطنــي دورة منظمــة 
ومرنــة مــن الماحظــة والتخطيــط والتنفيــذ التــي تشــمل األطفــال الذيــن يعبــرون عــن فضولهــم 
ويبحثــون عــن إجابــات معقــدة بشــكل متزايــد مــن خــال قيامهــم باللعــب واالستكشــاف )الدليــل 
األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــاج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن الــوالدة 

وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018(.

مراحــل  فــي  الطفــل  عمــل  مــن  عينــات  عــادة  التوثيــق  يتضمــن   :Documentation التوثيــق 
التعليقــات  الجــاري،  العمــل  توضــح  صــور  تحقيقــه:  تــم  الــذي  اإلنجــاز  مــن  ومختلفــة  متعــددة 
ــن مناقشــات األطفــال  ــن مــع األطفــال، تدوي ــار العاملي ــي كتبتهــا المعلمــة أو غيرهــا مــن الكب الت
وتعليقاتهــم وتفســيرات النوايــا حــول النشــاط، والتعليقــات التــي أدلــى بهــا الوالــدان )الجمعيــة 

)Setiz, 2008(. )NAEYC(؛   الصغــار  األطفــال  وتعليــم  لرعايــة  األمريكيــة  الوطنيــة 

ز للتعلــم؛ حيــث إنــه  اللعــب الموجــه Guided play: يمثــل اللعــب الموجــه نهــج اكتشــاف معــزِّ
ــة وذات مغــزى مــن  ــادة معرفــة األطفــال مــن خــال فــرص تلقــي تعليقــات فوري يســاهم فــي زي
الكبــار. إن اللعــب الموجــه ُيعــدُّ مثــااًل يعبــر عــن ســياق التعلــم النشــط والممتــع والهــادف، ممــا 

معجم المصطلحات

الملحق أ



دليل المعلمة لطرق واستراتيجيات التدريس | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة 
89)٠-٦( سنوات

لرعايــة وتعليــم األطفــال  الوطنيــة األمريكيــة  )الجمعيــة  إلــى تحقيــق تفاعــل اجتماعــي  يــؤدي 
.)NAEYC( )Hassinger-Das et al., 2017( الصغــار 

 :Inquiry-based teaching and learning القائــم علــى االســتقصاء التدريــس والتعلــم 
إن التعلــم القائــم علــى االســتقصاء يــدرك قــدرة األطفــال علــى بــدء اكتســاب خبــرات التعلــم 
والمشــاركة بشــكل مائــم فــي صنــع القــرار اليومــي المؤثــر علــى تعلمهــم )الدليــل األساســي: 
بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــاج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن الــوالدة وحتــى عمــر 6 

.)2018 ســنوات، 

التعليــم بشــكل مقصــود Intentional teaching: تضــع المعلمــات أهداًفــا محــددة بوضــوح 
وغايــات تعليميــة لألطفــال، ولــذا تســتخدم المعلمــات اســتراتيجيات تعليميــة مصممــة لمســاعدة 
التقــدم  مســتوى  لقيــاس  التقييــم  ويســتخدمن  المأمولــة،  األهــداف  تحقيــق  علــى  األطفــال 
وتعديــل االســتراتيجيات )الجمعيــة الوطنيــة األمريكيــة لرعايــة وتعليــم األطفــال الصغــار )NAEYC(؛ 

.)Epstein, 2014

األســئلة المفتوحــة Open-ended questions: األســئلة المفتوحــة هــي أســئلة تتطلــب شــرًحا 
أكثــر مــن مجــرد اإلجابــة بـــ "نعــم" أو "ال". وطــرح أســئلة مفتوحــة علــى األطفــال فــي بدايــة المحادثــة 

معهــم بالشــكل الــذي يســاعدهم علــى التعبيــر عــن فهمهــم للعمــل مــن حولهــم.

المــواد المفتوحــة Open ended materials: يمكــن اســتخدام المــواد المفتوحــة بعــدة طــرق 
بالشــكل الــذي يمّكــن األطفــال مــن تحديــد كيفيــة اســتخدام هــذه المــواد بأنفســهم مثــل: قطــع 
القابلــة  المــواد  مــن  وغيرهــا  الشــريطية،  والقصاصــات  الصغيــرة،  الخشــبية  والعصــي  الرغــاوي، 
إلعــادة االســتخدام بالصــورة التــي تكــون مصــدر إلهــام إلثــراء التفكيــر اإلبداعــي لألطفــال عندمــا 
يســتخدمونها لصنــع شــيء لــم يصنعــه أحــد مــن قبــل )الجمعيــة الوطنيــة األمريكيــة لرعايــة وتعليــم 

.))NAEYC( األطفــال الصغــار

ــكيفية التربيــة أو ممارســتها.  علــم أصــول التدريــس Pedagogy: علــم أصــول التدريــس يتعلــق بـ
ــن  ــة التــي تمّك ــم إلــى تلــك المجموعــة مــن األســاليب واالســتراتيجيات التعليمي ويشــير هــذا العل
األطفــال مــن التعلــم وتوّفــر الفــرص الكتســاب المعرفــة والمهــارات والمواقــف والتصرفــات فــي 
 Wall et al.,(. ــة، 2015؛ ــن )منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمي ســياق اجتماعــي ومــادي معي

 2015

األطفــال  نمــو  الكبــار  بهــا  يدعــم  التــي  الطريقــة  هــي  الســقاالت   :Scaffolding الســقاالت 
وتعلمهــم مــن خــال تقديــم المســاعدة المناســبة فــي الوقــت المناســب بالطريقــة الصحيحــة 
تماًمــا. وتتيــح الســقاالت لألطفــال حــل مشــكلة أو تنفيــذ مهمــة تتجــاوز قدراتهــم الحاليــة. الجمعيــة 

Gillespie et al., 2017(. ؛)NAEYC( الوطنيــة األمريكيــة لرعايــة وتعليــم األطفــال الصغــار

تعليمــات المجموعــة الصغيــرة Small group instruction: ُيَعــدُّ وقــت المجموعــة الصغيــرة 
ــا مــن الجــدول اليومــي للتعلــم المبكــر. إنــه الوقــت الــذي تعمــل فيــه المعلمــات مــع  جــزًءا مهمًّ
.)Gehl et al., 2018( ــاًء علــى احتياجاتهــم ــرة مــن األطفــال ويوجهــن التدريــس بن مجموعــة صغي
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القسم 3:

Challenging behavior: وفًقــا لمركــز األســس االجتماعيــة والعاطفيــة  تحديــات الســلوك 
للتعليــم المبكــر، فــإن الســلوك الصعــب يشــمل: أي نمــط متكــرر مــن الســلوك يتعــارض مــع 
التــي ال  التفاعــات االجتماعيــة مــع األقــران والكبــار، والســلوكيات  المشــاركة فــي  أو  التعلــم 
تســتجيب الســتخدام إجــراءات التوجيــه المناســبة مــن الناحيــة النمائيــة. ويشــمل هــذا الســلوك 
نوبــات الغضــب الطويلــة، والعــدوان الجســدي واللفظــي، والســلوك الصوتــي والحركــي التخريبــي 
الطاعــة،  وعــدم  النفــس،  وإيــذاء  الممتلــكات،  وتدميــر  النمطيــة(،  والقوالــب  الصــراخ،  )مثــل: 

.))NAEYC( واالنســحاب. )الجمعيــة الوطنيــة األمريكيــة لرعايــة وتعليــم األطفــال الصغــار

الممارســة  مبــادئ  إلــى  اإليجابــي  التوجيــه  يســتند   :Positive guidance اإليجابــي  التوجيــه 
المناســبة مــن الناحيــة النمائيــة، ويركــز هــذا التوجيــه علــى مســاعدة األطفــال الصغــار علــى الشــعور 
باألمــن واألمــان، وتنميــة احتــرام الــذات، واحتــرام أنفســهم واآلخريــن، وتعلــم كيفيــة التعامــل مــع 
مجموعــة متنوعــة مــن الضغوطــات. إن التوجيــه اإليجابــي طريقــة تعليــم تغــذي وتثــري إمكانــات 
كل طفــل مــن خــال تفاعــات إيجابيــة باســتمرار )أحياًنــا تكــون حازمــة، ولكنهــا وّديــة دائًمــا( ويدعــم 
 YC( التوجيــه اإليجابــي إدارة غرفــة الصــف التــي ترتكــز علــى تعليــم األطفــال بــداًل مــن العقــاب

.)Gartrell NAEYC و NAEYC

بالصدمــات  الواعيــة  الرعايــة  تركــز   ::Trauma-informed care بالصدمــات  الواعيــة  الرعايــة 
علــى الدعــم االجتماعــي والعاطفــي  ممــا يــؤدي إلــى مســاعدة األطفــال علــى تعلــم الهــدوء 
الذاتــي وتنظيــم عواطفهــم والتركيــز علــى التعلــم. إن الرعايــة الواعيــة بالصدمــات متجــذرة فــي 
بنــاء العاقــات والثقــة، وتؤكــد علــى الســامة والقــدرة علــى التنبــؤ واالتســاق. )الجمعيــة الوطنيــة 

Erdman et al., 2020(. ؛)NAEYC( األمريكيــة لرعايــة وتعليــم األطفــال الصغــار

Mindfulness: "اليقظــة الذهنيــة هــي االهتمــام بطريقــة معينــة لحظــي  الذهنيــة  اليقضــة 
)Gehl et al., 2018( "أحــكام وبشــكل مقصــود، وبــدون إصــدار 

القسم 4:

أنظمــة مشــاركة األســرة Family engagement systems: الهــدف العــام لنظــام مشــاركة 
األســرة هــو الوصــول إلــى األســر بشــكل فــردي وبطــرق تدعــم النتائــج اإليجابيــة لألطفــال الصغــار. 
وتضفــي البرامــج الطابــع المؤسســي علــى سياســات وممارســات إشــراك األســرة وتضمــن حصــول 
المعلمــات واإلداريــات وغيرهــن مــن مقدمــات الرعايــة علــى الدعــم الــذي يحتاجــون إليــه إلشــراك 

األســر بشــكل كامــل.
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إطار المنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية (6-0)

الدليل 2: الدليل التطبيقي لألسرة

مشاركة األسرة )دليل لألسرة(. 	

الدليل 3: الدليل التطبيقي لمعيار نهج التعلم.

األطفال الرضع الصغار: دليل للخدمة والعودة. 	

األطفال الدارجون: دليل الوالدين إلى سال الكنز. 	

األطفال الفطم: دعم مناهج طفلك في التعلم. 	

أطفال الروضة )3-4 سنوات(: التحدث مع أولياء األمور عن اللعب والتعلم. 	

أطفال الروضة )4-6 سنوات(: التركيز والتحكم الذاتي - إرشادات لآلباء. 	

الدليل 4: الدليل التطبيقي لمعيار التطور االجتماعي والعاطفي.

األطفال الرضع الصغار: التواصل مع األسر: تأليف الكتب ذهاًبا وإياًبا 	

األطفــال الدارجــون: قائمــة التدقيــق والرصــد الخاصــة بالوالديــن: تدعــم التنميــة االجتماعيــة  	
العاطفيــة فــي المدرســة

األطفال الفطم: إشراك األسر لدعم الهوية الذاتية 	

أطفال الروضة )3-4( سنوات: بناء التركيز والتحكم الذاتي: إرشادات لألسرة 	

أطفال الروضة )4-6( سنوات: بناء التركيز والتحكم الذاتي: إرشادات لألسرة 	

الدليل 5: الدليل التطبيقي لمعيار التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة

األطفال الرضع الصغار: دعم تنمية اللغة المبكرة لألطفال الرضع الصغار. 	

األطفال الدارجون: دعم تطوير مفردات األطفال: الصمت – حًقا. 	

األطفال الفطم: دعم ورقة اإلرشادات. 	

أطفــال الروضــة )3-4 ســنوات(: اســتخدام االتصــال بيــن المنــزل والمدرســة لبنــاء مهــارات  	
الكتابــة المبكــرة.

أطفال الروضة )4-6 سنوات(: أفكار لخلق محادثات ثرية. 	

الدليل 6 : الدليل التطبيقي لمعيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة

األطفــال الرضــع الصغــار: صحيفــة حقائــق األســرة حــول النمــو المعرفــي لألطفــال الرضــع  	
الصغــار.

األطفال الدارجون: صحيفة حقائق األسرة عن األطفال الدارجون والرياضيات. 	

أدوات إشراك الوالدين 

الملحق ب 
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األطفال الفطم: استخدام األشكال بصورة يومية في المنزل. 	

أطفــال الروضــة )3-4 ســنوات(: عشــرة أشــياء يتعلمهــا طفلــك فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة  	
فــي منطقــة الحظــر.

أطفال الروضة )4-6( سنوات: إرشادات الستكشاف العلوم في المنزل: 	

الدليل 7: الدليل التطبيقي لمعياري الوطنية والدراسات االجتماعية والتربية اإلسالمية.

األطفال الرضع الصغار. 	

األطفال الدارجون. 	

األطفال الفطم. 	

أطفال أطفال الروضة )3-4 سنوات(. 	

أطفال أطفال الروضة )4-6 سنوات(. 	

الدليل 8: الدليل التطبيقي لمعيار الصحة والتطور البدني.

األطفال الرضع الصغار: دعم النمو البدني للرضع في المنزل. 	

األطفال الدارجون: دعم النمو البدني للرضع المتنقل في المنزل. 	

األطفال الفطم: دعم األطفال الذين لديهم حساسية للمس. 	

أطفال الروضة )3-4 سنوات(: بناء مهارات العضات الصغرى في المنزل. 	

أطفال الروضة )4-6 سنوات(: لقاء أولياء األمور: إجراء فصل تجريبي مع أولياء األمور. 	
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