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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 العامــالت 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 والصــالة والســالم 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، وانطالقًا 
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 الميــالد 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 اإلســالم 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  	
الميــالد – 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 اإلسالمية.  	
الدليل التطبيقي لمعيار الصحة والتطور البدني. 	
دليل المعلمة التطبيقي لطرق واستراتيجيات التدريس. 	
الدليل التطبيقي لدور اإلدارة في تطبيق المنهج الوطني. 	

الدليل التطبيقي لتقويم طفل الحضانة والروضة.   	
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ــة المنهــج  الدليــل التطبيقــي للتطــور االجتماعــي العاطفــي هــو الدليــل الرابــع ضمــن سلســلة أدل
الوطنــي لريــاض األطفــال والحضانــات والــذي ُيعنــى بالتركيــز علــى تزويــد معلمــات األطفــال )مــن 

الميــالد حتــى 6 ســنوات( بمــا يلــي:

المعلومــات التــي يحتجنهــا لفهــم مظاهــر النمــو الخاصــة باألطفــال مــن مختلــف الفئــات  	
العمريــة.

مجموعــة مــن األدوات الالزمــة للتخطيــط والتدريــس، والمصــادر الالزمــة لبنــاء خبــرات تعّلــم  	
رفيعــة المســتوى لجميــع األطفــال.

ينقســم هــذا الدليــل إلــى قســمين، حيــث يقــدم القســم األول منــه نظــرة موجــزة حــول التطــور 
الثانــي مناقشــة تمهيديــة  القســم  العاطفــي، فيتنــاول تعريفــه وأهميتــه. ويقــدم  االجتماعــي 
لالعتبــارات الرئيســة الداعمــة للتطــور االجتماعــي العاطفــي خــالل الســنوات األولــى مــن الميــالد 
حتــى ســن السادســة، ويتبــع ذلــك إرشــادات شــاملة لتطبيــق الممارســات التدريســية وتخطيــط 

المناهــج لألطفــال فــي خمــس فئــات عمريــة مرتبــة حســب التصنيــف اآلتــي:

فئة الرّضع الصغار )الميالد - 9 أشهر(. 	

فئة الرضع الدارجين )6 - 18 شهًرا(. 	

فئة الفّطم )15- 36 شهًرا(. 	

فئة أطفال الروضة )3-4 سنوات(. 	

فئة أطفال الروضة )4-6 سنوات(. 	

وسيســتعرض الدليــل أفضــل الممارســات التربويــة الالزمــة للمعلمــات فيمــا يختــص بــكل فئــة 
عمريــة مــن هــذه الفئــات، وهــي علــى النحــو اآلتــي: 

الطفــل،  لــدى  النمــو والتطــور  بمبــادئ  المهنيــات  المعلمــات  األولــى: وعــي  الممارســة 
والطريقــة التــي يمكــن مــن خاللهــا دعــم تعّلمــه.

 يتنــاول هــذا القســم مجموعــة مــن النصائــح والمصــادر العلميــة التــي تعيــن علــى فهــم عمليــة 
التعلــم والمهــام النمائيــة بصــورة أعمــق، إضافــة إلــى تقديــم إرشــادات عامــة للمعلمــات حــول 

كيفيــة دعــم التطــور االجتماعــي العاطفــي لــكل فئــة عمريــة.

الممارســة الثانيــة: توظيــف المعلمــات المهنيــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل والبنــاء 
علــى هــذه المعــارف مــن أجــل خلــق فــرص تعّلميــة لــكل طفــل فــي المجموعــة. 

يقــّدم هــذا القســم مجموعــة إرشــادات ومصــادر علميــة تختــص بعمليــة المالحظــة والتوثيــق 
التــي تجريهــا المعلمــات علــى األطفــال بشــكل فــردي أو ضمــن مجموعــات. ونســتعرض كذلــك 
ــا، ومــا يجــب فعلــه وعــدم فعلــه، إضافــة إلــى نصائــح إلشــراك  الممارســات التربويــة المالئمــة نمائيًّ

األســر فــي تعلــم أطفالهــم.

مقدمة إلى الدليل التطبيقي لمعيار 
التطور االجتماعي العاطفي
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الممارســة الثالثــة: تطبيــق المعلمــات المهنيــات لخبــرات التعلــم القائمــة علــى االســتقصاء 
العلمــي.

 وهنا ســتجد المعلمات مجموعة متنوعة من المصادر العلمية واإلرشــادات واألدوات المصممة 
لتعميــق المعرفــة بالمحتــوى، وإثــراء التفاعــالت اليوميــة مــع األطفــال، إضافــة إلــى دليــل متعــدد 
الخطــوات لتخطيــط المناهــج الدراســية. بالنســبة للبرامــج التــي تخــدم فئــة أطفــال الروضــة مــن عمــر 
)3-6( ســنوات والبرامــج التــي تخــدم األطفــال الفطــم مــن )15-36( شــهًرا، سســيتند هــذا الدليــل 
إلــى مواضيــع االســتقصاء ودورة مواضيــع االســتقصاء التــي تــم شــرحها فــي الدليــل األساســي 

التطبيقــي لبنــاء وحــدات التعلــم حســب معاييــر التعلــم المبكــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

أمــا بالنســبة للبرامــج التــي تخــدم فئــة األطفــال الرضــع الصغــار واألطفــال الرضــع الدارجيــن فــإن هــذا 
الدليــل ســيتبع نســخة مبســطة مــن دورة التخطيــط المصّممــة لتلبيــة احتياجــات التعلــم الفريــدة 
والمهــام النمائيــة الخاصــة بهــم. بشــكل عــام، تشــمل الخطــوات اعتبــارات تخــص البيئــة الماديــة 
)مثــل: مراكــز ومــواد التعلــم( وكذلــك الجــدول اليومــي )مثــل: التفاعــالت واألعمــال الروتينيــة 
واللعــب( ودمــج معاييــر التعلــم المبكــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية )مواءمــة المعاييــر بالــدور 

المنــوط بالمعلمــة(. 

الممارسة الرابعة: حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر.

تــم تصميــم هــذا القســم لتزويــد المعلمــات بالمصــادر العلميــة والمــواد المقــروءة التــي ســتمكنهن 
مــن تعميــق فهمهــن لمواضيــع محــددة، وُيختتــم القســم بسلســلة مــن التوجيهــات أو التنبيهــات 
التجــارب  حــول  الســريع  الذاتــي  للتأمــل  أســئلة  وهــي  التأمــل«،  »لحظــات  اســم  عليهــا  أطلقنــا 

والخبــرات والممارســات الشــخصية.

استَخدام الدليل

ُأِعدَّ الدليل ليكون مكّماًل للمراجع الستة المهمة اآلتية: 

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

معايير التعلم المبكر النمائية للفئة العمرية من الميالد - 3 سنوات، 2018. 	

 إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد - 6 سنوات، 2018. 	

معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية للفئــة العمريــة مــن 3 0  	
.2015 6ســنوات، 

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

دليل المعلمة لتطبيق معايير التعلم المبكر النمائية من الميالد - 3 سنوات. 	

وســتجدالمعلمة أن هــذا الدليــل يشــير إلــى المراجــع الســابقة فــي مواضــع كثيــرة. ولذلــك ندعــو 
مســتخدمي هــذا الدليــل إلــى االطــالع علــى هــذه المراجــع وزيــارة الروابــط اإللكترونيــة حيثمــا 
وردت فيــه. ويحتــوي الدليــل علــى عــدد مــن األيقونــات لمســاعدتك علــى تصفــح الدليــل وإيجــاد 
المعلومــة والمصــادر العلميــة. كمــا تمــت إضافــة صــور ومقاطــع فيديــو لتقديــم المزيــد مــن 
الســياق، ولمســاعدة المســتخدمين علــى تطويــر فهــٍم أوضــح للمحتــوى فــي حــال تــم تقديمــه 

بصــورة عمليــة. 

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
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إرشــادات	للمعلمة مصــادر	المعلمةفيديو أدوات	المعلمــةموقــف	افتراضي

وأخيــًرا، فقــد تــم إدراج مواقــف افتراضيــة لخمــس معلمــات خــالل هــذا الدليــل لتقديــم أمثلــة عــن 
قضايــا تدريســية معينــة، وكيــف يمكــن للمعلمــة التعامــل معهــا، ومعالجتهــا، ووضــع الخطــط 
المناســبة لذلــك. وســيتبع هــذا الدليــل خطــوات مجموعــة مــن المعلمــات، بعضهــن متخصصــات 
الروضــة  )الميــالد - 3 ســنوات(، والبعــض اآلخــر متخصصــات بمرحلــة أطفــال  الحضانــة  بمرحلــة 
ــل، بمــا فــي  )3 - 6 ســنوات(. وســتتمكن المعلمــة مــن متابعتهــن فــي مواطــن رئيســة فــي الدلي
ــر كل معلمــة مــن هــؤالء المعلمــات لخطــط المنهــج الدراســية  ذلــك االطــالع علــى كيفيــة تطوي
حســب كل فئــة عمريــة. وكيــف تمكنــت كل معلمــة مــن هــؤالء المعلمــات مــن توظيــف الموضــوع 
الدراســي نفســه؛ وذلــك لبيــان كيــف أنــه باإلمــكان اســتخدام هــذه المواضيــع االســتقصائية مــع 
كافــة المراحــل والفئــات العمريــة لألطفــال. وســتجدين كذلــك كيــف أن أنــه باإلمــكان توســيع مراكــز 
التعلــم )مراكــز التعلــم( واألنشــطة وتعميقهــا تبًعــا ألعمــار األطفــال وقدراتهــم، وتبًعــا لتفضيــالت 

المعلمــات واختياراتهــن أيًضــا.

يسرنا اآلن أن نعرفك على هؤالء المعلمات من مركز تعليم الطفولة المبكرة:

 مرحلة الحضانة

المعلمة جنان: معلمة فصل الرّضع الصغار )الميالد -9 أشهر(.	 

المعلمة سمر: معلمة فصل الرّضع الدارجين )6 - 18 شهًرا(.	 

المعلمة نورة: معلمة فصل الفطم )15- 36 شهًرا(.	 

مرحلتا الروضة 

المعلمة فاطمة: معلمة فصل أطفال الروضة )3-4 سنوات(.	 

المعلمة إيمان: معلمة فصل أطفال الروضة )4 -6 سنوات(.	 
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يتنــاول معيــار التطــور االجتماعــي 
والعاطفــي الكفايــات االجتماعية 
والعاطفيــة، ويرتبــط كالهمــا باآلخــر ارتباًطــا 
بجميــع  المعيــار  يرتبــط  كمــا  وثيًقــا. 
األخــرى،  والنمائيــة  التعلميــة  المجــاالت 
بنــاء  علــى  القــدرة  كذلــك  ويتضمــن 
العالقــات مــع اآلخريــن، وضبــط ســلوكيات 
وبنــاء  العاطفيــة،  وتعبيراتــه  الشــخص 
مســؤولياته.  ــل  وتحمُّ الذاتيــة،  هويتــه 
العاطفــي  االجتماعــي  التطــور  ويوفــر 
ــا لنجــاح الشــخص فــي  الســليم إطــاًرا مهمًّ

حياته”.

)معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية للفئــة العمريــة مــن  3-6 ســنوات، 
 .)2015

موقف افتراضي 
ــة علــى االســتقصاء مــن  ــة العــام الدراســي، والمعلمــات يخططــن أول وحــدة مبني نحــن فــي بداي
أجــل تقديمهــا لألطفــال الجــدد وأســرهم. وســتنفذ المعلمــات لــكل الفئــات العمريــة »موضــوع 

ــي(. ــوان الموضــوع: كل شــيٍء عّن ــه )عن ــى الطفــل ذات اســتقصاء« يركــز عل

 وفــي الوقــت الــذي تختلــف فيــه مراكــز التعلــم الخاصــة ومســتوى الصعوبــة فــي األنشــطة 
والمــواد فــي كل غرفــة صــف تعليمــي، إال أن المعلمــات يعلمــن أن هــذا الموضــوع ســيكون وســيلة 
رائعــة لمعرفــة المزيــد عــن أطفالهــن الجــدد وعائالتهــم. وعــالوة علــى ذلــك تــدرك المعلمــات أن 

هــذا الموضــوع مهــم فــي مســاعدة األطفــال علــى تنميــة مهاراتهــم االجتماعيــة والعاطفيــة.

تــدرك المعلمــة جنــان، وهــي معلمــة الرّضــع الصغــار، أن أطفالهــا لــن يتمكنــوا مــن »مشــاركة« 
ا، لذلــك ســتركز خطتهــا الدراســية علــى نقــاط  معلومــات حــول أســرهم مثــل األطفــال األكبرســنًّ
االختــالف بيــن األطفــال والقواســم المشــتركة المتعــددة بينهــم، وســتلجأ كذلــك إلــى األســر 

للتعــرف عليهــا والحصــول علــى معلومــات عنهــا لــم تســتطع الحصــول عليهــا مــن الصغــار.

ستســتخدم المعلمــة ســمر، وهــي معلمــة الرّضــع الدارجيــن، خطــة مشــابهة لخطــة المعلمــة جنــان، 
ولكنهــا ســتقدم لألطفــال المزيــد مــن األنشــطة التــي تركــز علــى أســرهم، إضافــة إلــى أنهــا ســتبني 

مدخل إلى معيار التطور االجتماعي 
العاطفي

القسم األول

ف	
موق

ي
ض
افترا

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf


13دليل النمو االجتماعي العاطفي | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة )٠-٦( سنوات

علــى مهاراتهــم البدنيــة الجديــدة؛ ليعرفــوا المزيــد عــن أنفســهم ومهاراتهــم المتغيــرة.

وأمــا المعلمــة نــورة، وهــي معلمــة فصــل الفطــم، والمعلمــة فاطمــة، وهــي معلمــة أطفــال 
مرحلــة الروضــة، فهمــا تخططــان للتركيــز أكثــر علــى موضــوع األســر. حيــث ستشــمل الخطــة تعــرف 
الطفــل علــى نفســه مــن خــالل موضــوع االســتقصاء: »أنــا«، ولكنهــا ستتوســع لتشــمل األســر أيًضــا.

وســيتمكن األطفــال مــن مشــاركة المزيــد حــول حياتهــم، ويمكــن للموضوعــات الفرعيــة أن تتوســع 
لتشــمل األســرة الممتــدة والبيــت والعــادات والتقاليــد والحديــث عــن أنفســهم )الميــول والتجــارب 

والخبرات(.

وأمــا المعلمــة إيمــان، وهــي معلمــة أطفــال مرحلــة أطفــال الروضــة )4-6 ســنوات(، فهــي تخطــط 
للبنــاء علــى مهــارات التفكيــر المتناميــة لــدى أطفالهــا مــن أجــل البــدء فــي تنــاول االختالفــات فــي 
الخصائــص الشــخصية والتنــوع الثقافــي، وباإلضافــة إلــى ذلــك، ومــع توســع عالــم أطفــال هــذه 
المرحلــة، فإنهــا ســتضّمن خطتهــا اســتقصاءات تركــز علــى األحيــاء والمجتمعــات التــي يعيــش فيهــا 

األطفــال. 

تناقشــت المعلمــات حــول احتمــال توســع »مواضيــع االســتقصاء« هــذه أو تغيرهــا عندمــا يتعلمــن 
المزيــد عــن األطفــال الجــدد، ويتفاعلــن مــع أســرهم، وتتــاح لهــن الفــرص لمراقبــة األطفــال. كمــا 
ــة  ــات العمري ــدرك هــؤالء المعلمــات أن كل دورة مــن دورات االســتقصاء العلمــي الخاصــة بالفئ ت
ا.  ســنًّ األكبــر  األطفــال  مــع  ودقــة  أكثرتفصيــاًل  تصبــح  ولكنهــا  بينهــا،  فيمــا  مرتبطــة  لألطفــال 
والقاســم المشــترك الــذي يربــط بيــن هــذه الفئــات العمريــة جميعهــا فــي هــذا »االســتقصاء« هــو 

ــاة األطفــال. ــرام أهميــة األســرة فــي حي أهميــة معرفــة األطفــال أنفســهم واآلخريــن واحت

السؤال: ماهو التطور االجتماعي العاطفي؟

الجواب:

يبــدأ التطــور االجتماعــي والعاطفــي عنــد الميــالد، وُيبنــى مــن خــالل العالقــات اإليجابيــة  	
مــع األقــران والكبــار والعالقــات القائمــة علــى المحبــة التــي تمنــح األطفــال الصغــار شــعوًرا 

بالراحــة واألمــان والثقــة.

تســاعد  	 التــي  والقــدرات  المهــارات  علــى جميــع  والعاطفــي  االجتماعــي  التطــور  يشــتمل 
األطفــال علــى النجــاح فــي المدرســة والحيــاة، مــن ضبــط للنفــس إلــى بنــاء صداقــات مبكــرة. 

ومــن خــالل التطــور االجتماعــي العاطفــي، يطــور األطفــال قدراتهــم علــى: 

“تجربة مختلف المشاعر اإليجابية والسلبية وإداراتها والتعبير عنها.	 

بناء عالقات وثيقة ُمرضية مع اآلخرين من أطفال وكبار.	 

 	.)Cohen et al., 2005( ”االستكشاف النشط لبيئتهم والتعلم من ذلك
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 هل تعلمين؟ 

وإظهــار  الصداقــات،  تكويــن  "أن 
وحــل  صحيــة،  بطريقــة  الغضــب 
والعنايــة  ا،  ســلميًّ الخالفــات 
ــر،  بشــخص مصــاب، واالنتظــار بصب
واالســتمتاع  القواعــد،  واتبــاع 
مــن  وغيرهــا  اآلخريــن،  بصحبــة 
منحنــى  جميعهــا  تمثــل  الخصــال، 
والعاطفــي  االجتماعــي  التطــور 
الســليم. ومثــل أي مهــارة أخــرى، 

فــإن صغــار األطفــال يطــورون هــذه القــدرات لتصبــح ممارســات عاديــة بمــرور الوقــت".

 )Zero to Three n.d.(

ا؟  السؤال: لماذا ُيعد التطور االجتماعي والعاطفي مهمًّ

الجــواب: تشــكل المهــارات االجتماعيــة- العاطفيــة التــي تتطــور فــي الســنوات المبكــرة األســاس 
لــكل مراحــل التعلــم والتطــور الالحَقيــن، وعندمــا يدعــم الكبــاُر األطفــاَل لتطويــر كفايــات اجتماعيــة 

وعاطفيــة قويــة فــإن األطفــال يصبحــون:

واثقين بأنفسهم. 	

يحسنون الظن باآلخرين ويثقون بهم. 	

متعاطفين. 	

ذوي فكر فضولي. 	

أكفاء في استخدام اللغة للتواصل. 	

قادرين على التواصل مع اآلخرين بشكل جيد. 	

)American Academy of Pediatrics, n.d(

العاطفــي  التعلــم  مــع  تعاملــي 
االهتمــام  بنفــس  واالجتماعــي 
الرياضيــات  تعليــم  تولينــه  الــذي  الموجــه 
ومعرفــة القــراءة والكتابــة والعلــوم، علًمــا 
بــأن المهــارات العاطفيــة االجتماعيــة التــي 
يتعلمهــا األطفــال الصغــار فــي غرفــة الصــف 

ستبقى معهم طوال حياتهم!”

 )Fiechtner & Albrecht, 2015(.
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الجــواب:  التجــارب والخبــرات والدعــم االجتماعــي العاطفــي المبكــر واإليجابــي جــزٌء مهــمٌّ مــن 
»نمــو الدمــاغ وتطــوره« لــدى األطفــال الصغــار.

والعاطفيــة  االجتماعيــة  الروابــط 
التــي تنشــأ بيــن األطفــال الصغــار 
تحديــد  علــى  تســاعد  تحديــًدا  وحاضناتهــم 
تنشــيطها  يتــم  التــي  العصبيــة  الروابــط 
وتقويتهــا داخــل أدمغتهــم، وتشــكل هــذه 
األســاس  المبكــرة  العصبيــة  الروابــط 
لوظائــف الدمــاغ علــى مــدى الحيــاة. هــذه 
األســاس  تشــكل  التــي  البيولوجيــا  هــي 
الطفولــة  خبــرات  بيــن  الراســخة  للعالقــة 

المبكرة ودورة الحياة”. 

)American Academy of  Pediatrics, n.d(
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وخبراتهــم  األطفــال  لتجــارب   
الســنوات  خــالل  وعالقاتهــم 
تلعــب  حيــث  المــدى،  بعيــد  أثــر  األولــى 
دوًرا  المبكــرة  الطفولــة  فــي  المختصــات 
االجتماعيــة  الكفايــة  تعزيــز  فــي  حاســًما 
والعاطفيــة التــي يحتاجهــا األطفــال لفهــم 
ويمكــن  منهــا،  والتعلــم  التفاعــالت 
المضمنــة  الفــرص  اســتغالل  للمعلمــات 
فــي ممارســاتهن الصفيــة وأعمــال الرعايــة 
الســلوك  لتنميــة  ودروســهن  الروتينيــة 
الصحــي عنــد األطفــال مــن الميــالد حتــى 

]سن السادسة[” 

.)Procopio & Bohart 2017(

مقدمة

عن معيار التطور االجتماعي لألطفال )من الميالد – 6 سنوات( 

السؤال: كيف تدعم المعلمات التطور االجتماعي والعاطفي عند األطفال الصغار؟ 

الجــواب: يمكــن لمعلمــات مرحلــة الطفولــة المبكــرة المهنيــات دعــم النمــو االجتماعــي والعاطفي 
عنــد األطفــال باســتخدام ثــالث طــرق مهمــة:

الطريقة األولى إقامة عالقات مبنية على الثقة  

المعلمات المهنيات يبنين عالقات قائمة على الثقة من خالل:

إظهار الدفء والحنان تجاه األطفال باستمرار. 	

إليك الممارسة المالئمة:

تبــدو تعابيــر وجــه المعلمــة لطيفــة علــى مــدار اليــوم، وتبتســم عندمــا ترحــب باألطفــال فــي الصبــاح، 
وتقــول: )مــع الســالمة أو إلــى اللقــاء( بعــد الظهــر، وتقــدر وتشــيد بســلوك األطفــال الحســن. كمــا 
تســتخدم المعلمــة نغمــة الصــوت المالئمــة فــي األوقــات جميعهــا، فخطابهــا فــي مســتوى 
طبيعــي مــن حيــث الدرجــة والمســتوى، ونغمتهــا مريحــة ناعمــة، وحتــى عندمــا يتعيــن عليهــا إعــادة 
توجيــه ســلوك أحــد األطفــال، فإنهــا تظــل هادئــة ودافئــة ألن اهتمامهــا موّجــه نحــو الســلوك ال 

الطفــل.

دعم معيار التطور االجتماعي العاطفي 
دليل المعلمة في التخطيط والتدريس

القسم الثاني
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إظهار االحترام واالهتمام بكل طفل. 	

إليك الممارسة المالئمة:

تقيــم المعلمــة روابــط شــخصية وثيقــة مــع كل طفــل فــي غرفــة الصــف، وتحافــظ عليهــا مــن خــالل 
العمــل بأســاليب محترمــة وحانيــة باســتمرار، وهــي علــى وجــه التحديــد:

تصغي وتراقب بكل اهتمام.	 

تقبل مشاعر األطفال وتعكسها.	 

تقضي وقًتا ممتًعا مفيًدا مع كل طفل من خالل أنشطة فردية.	 

الطريقة الثانية: تعليم المهارات االجتماعية العاطفية بشكل مقصود 

تســتخدم المعلمــات المهنيــات مجموعــة مــن االســتراتيجيات واألنشــطة المقصــودة لدعــم  	
التطــور االجتماعــي العاطفــي.

إليك الممارسة المالئمة:

تتأمــل المعلمــة فيمــا تــراه وتســمعه مــن ســلوك األطفــال الكتســاب مهــارات عاطفيــة- اجتماعيــة 
مهمــة، وتســتخدم مالحظاتهــا وتأمالتهــا لتطويــر اســتراتيجيات تدريــس، مثــل:

قراءة الكتب مع األطفال.	 

تخطيط األنشطة التي تدعم المهارات االجتماعية- العاطفية.	 

توجيه األطفال »مباشرة« عندما يحصل ما يستدعي ذلك.	 

الثناء الفاعل المجدي.	 

نمذجة السلوك الحسن.	 

توفير تلميحات وأدوات تساعد األطفال على التعامل مع عواطفهم.	 

الطريقة الثالثة: إيجاد جوٍّ إيجابي لغرف الصف

تخلق المعلمات المهنيات غرفة الصف من خالل:

اعتماد أعمال رعاية اعتيادية وجداول واضحة وثابتة. 	

إليك الممارسة المالئمة: 

الحظــت المعلمــة أن األطفــال فــي الصــف َيبــدون أكثــر اســترخاًء، وأن عــدد المشــكالت الســلوكية 
التــي يتوجــب عليهــا التعامــل معهــا ينخفــض فــي فصلهــا عندمــا يعــرف األطفــال مــا هــو متوقــع 
منهــم ومــا الــذي ســيأتي الحًقــا علــى مــدار اليــوم. وفيمــا يلــي الجــدول اليومــي لألطفــال وأعمــال 

الرعايــة الروتينيــة: 

يتصــف الجــدول اليومــي لألطفــال إضافــة إلــى أعمــال الرعايــة الروتينيــة بأنهمــا يفيــان 	 
باحتياجــات األطفــال وقدراتهــم فــي معرفــة وتوقــع مــا ســيأتي الحًقــا )يوضــع جــدول 
ا بــه  ــر األطفــال األصغــر ســنًّ ا رؤيتــه، وُيَذكَّ مصوربحيــث يســتطيع األطفــال األكبــر ســنًّ

ا طــوال اليــوم(. شــفهيًّ
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غ األطفال عند حدوث تغييرات ويهيؤون لها.	  يظل الجدول ثابًتا ويبلَّ

يوفر الدعم المخطط له بعناية إلجراء االنتقاالت بين األنشطة على مدار اليوم.	 

يحقق التوازن بين األنشطة، ويوفر للطفل الفرص لالختيار.	 

خلق بيئات مادية تعليمية آمنة وداعمة. 	

إليك الممارسة المالئمة:

تخطــط المعلمــة بيئتهــا التعليميــة بعنايــة، مــع مراعــاة تحفيــز البيئــة للتفاعــالت اإليجابيــة وتجنــب 
المشــكالت الســلوكية، فــي صفهــا:

 فصل قسم األنشطة الصاخبة عن الهادئة.	 

جعل أماكن الحركة والمرور بعيدة عن مناطق العمل في األنشطة.	 

 وْضع حدود واضحة تميز المراكز  التعليمية.	 

تنظيم غرفة الصف بحيث يستطيع الكبار رؤية جميع مراكز التعلم فيها.	 

توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن الُلعــب التــي تعــزز التفاعــالت االجتماعيــة )كالســيارات 	 
للتمثيــل  الالزمــة  التنكــر واألدوات  المــاء والمكعبــات ومالبــس  والشــاحنات وُلعــب 
واللعــب الدرامــي، باإلضافــة إلــى الُلَعــب التــي تنمــي اللِعــب الفــردي، مثــل: األحاجــي 

المصــورة ومــواد الكتابــة.

 تنظيم مراكز التعلم واألنشطة من أجل تعزيز التفاعالت.	 

 توفير عدٍد كاٍف من المواد والخامات؛ ليلعب األطفال بها.	 

)Ho and Funk 2018(

غرفــة  بيئــة  تلعــب  أن  يمكــن   
فــي  حاســًما  دوًرا  الصــف 
مســاعدة األطفــال علــى تطويــر المهــارات 
بيئــة  فتصميــم  والعاطفيــة.  االجتماعيــة 
ــا،  ــة يمكــن التنبــؤ بهــا ومناســبة نمائيًّ مرحّب
أو  الجــدول  فــي  األولويــة  اللِعــب  ومنــح 
الصــف  غرفــة  وترتيــب  اليومــي،  البرنامــج 
بشــكل يمّكــن األطفــال مــن الوصــول إليــك 
والوصــول إلــى أقرانهــم والتواصــل معــك 
ومــع بعضهــم خــالل اليــوم، ودمــج التعلــم 
عــن العواطــف فــي المنهــج؛ يمكــن لــكل 
تطويــر  علــى  األطفــال  يســاعد  أن  ذلــك 

مهارات تؤدي إلى النجاح في المدرسة والمنزل والعالم األوسع”

.)Fiechter & Albrecht, 2015( 
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دعم معيار التطور االجتماعي العاطفي عند الرّضع والُفطم:

قبــل البــدء تذّكــري اآلتــي: تجــب مراعــاة »المبــادئ التوجيهيــة« اآلتيــة لتطويــر المناهــج الدراســية 
للرّضــع والفطــم فــي جميــع مجــاالت التعلــم:

األسرة هي أساس تعلم وتطور الطفل الصغير. 	

يرتكز تعلم الرّضع والفطم وتطورهم على العالقات اإلنسانية. 	

العواطف هي المحرك والدافع للتعلم والتطور المبكَرين. 	

االستجابة للمبادرات االستكشافية النابعة من الطفل تعزز فرص التعلم. 	

التعليم والرعاية المصّممان حسب احتياجات كل طفل يفيدان جميع األطفال. 	

االستجابة للثقافة واللغة تدعم تعلم األطفال. 	

التعليم والرعاية المقصودة يطوران خبرات األطفال التعليمية. 	

الوقت المخصص للتفكير والتخطيط يعزز التدريس والرعاية. 	

)”California Infant/Toddler Curriculum Framework“ 2012(

تذكري: يعتمد منهج الرّضع والفطم على:

بيئة اللعب التي تقومين ببنائها. 	

التفاعالت والمحادثات التي تجرينها مع األطفال. 	

الخبــرات التــي تقّدمينهــا أثنــاء أعمــال الرعايــة الروتينيــة )تغييــر الحفاظــات، اإلطعــام، اإللبــاس،  	
وغيرها(.

تطبيــق معيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي علــى األطفــال فئــة 
الرضــع الصغــار )الميــالد -9 أشــهر(.

يقدمــون  الذيــن  الكبــار  يحتــاج 
إلــى  الصغــار  للرّضــع  الرعايــة 
ــاه بشــكل خــاص إلــى حاجــة األطفــال  االنتب
الجســدية  فالراحــة  باألمــان؛  للشــعور 
والرعايــة المســتجيبة التي تســاعد األطفال 
الصغــار علــى توجيــه أنفســهم ســتبني ثقــة 
األطفــال فــي أنفســهم وفــي الرعايــة التــي 

يقدمها اآلخرون لهم”

 )California Infant/Toddle

 Curriculum Framework, 2012(.
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االجتماعــي  التطــور  معيــار  لتوظيــف  المهنيــات  المعلمــات  تفعلــه  الــذي  مــا  الســؤال: 
أشــهر(؟  9  - )الميــالد  الصغــار  الرضــع  بفئــة  الخــاص  الدراســي  المنهــج  ضمــن  العاطفــي 

الجواب: يمكن للمعلمات المهنيات اتباع أربٍع من أفضل الممارسات، وهي كاآلتي: 

الممارسة األولى

وعــي المعلمــات المهنيــات بمبــادئ النمــو والتطــور لــدى الطفــل، والطريقــة التــي يمكــن 
مــن خاللهــا دعــم تعّلمــه.

ع الصغار واألشياء التي يتعلمونها. إن المعلمات المهنيات يفهمن طبيعة األطفال الرضًّ

تصــف معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة المعرفــة والمهــارات االجتماعيــة- العاطفيــة 
األساســية التــي يبــدأ الرضــع الصغــار فــي تطويرهــا. وتشــمل المعــارف والمهــارات 

التــي تركــز علــى كٍل مــن:

مســار الــذات: يركــز هــذا المســار الرئيــس علــى التطــور العاطفــي للطفــل. وينقســم  	
إلــى ثالثــة مســارات فرعيــة:

مفهــوم الــذات أو الوعــي بالــذات: يركــز هــذا المســار علــى األطفــال وكيــف 	 
بخصائــص  متميزيــن  أفــراًدا  بوصفهــم  بأنفســهم  متزايــًدا  وعًيــا  يطــّورون 

وقــدرات وتفضيــالت محــددة، وكيــف يعبــرون عــن ذلــك لآلخريــن.

الــذات: يركــز هــذا المســار علــى فهــم األطفــال المتزايــد لحاجاتهــم 	  ضبــط 
وعواطفهــم. بســلوكهم  بالتحكــم  يبــدؤون  وكيــف  ورغباتهــم، 

التعبيــر العاطفــي: يركــز هــذا المســار علــى قــدرة األطفــال المتزايــدة علــى 	 
لضبــط  طرًقــا  يطــورون  أنهــم  وكيــف  بهــا،  والتحكــم  مشــاعرهم  فهــم 

عنهــا. والتعبيــر  عواطفهــم 

مســار العالقــات: يركــز هــذا المســار علــى التطــور االجتماعــي، ويتنــاول علــى وجــه  	
للكبــار واألطفــال اآلخريــن والتعامــل  الطفــل علــى االســتجابة  الخصــوص قــدرة 

معهــم. وينقســم إلــى مســارين فرعييــن همــا:

يطــّور 	  أنــه  الطفــل وكيــف  علــى  المســار  هــذا  يركــز  الكبــار:  مــع  العالقــات 
بأنهــم منســجمون  ُيوصفــون  كبــار معينيــن  أشــخاص  مــع  وثيقــة  عالقــات 

للطفــل. يقدمونهــا  التــي  الرعايــة  نــوع  فــي  ومتجاوبــون 

العالقــات مــع األقــران: يركــز هــذا المســار علــى قــدرة األطفــال علــى تطويــر 	 
بمــرور  التفاعــل معهــم  عالقــات صحيــة مــع األطفــال اآلخريــن مــن خــالل 

الوقــت.

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
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ــى  ــع الصغــار عل ــي يعمــل الرّض الســؤال: مــا أهــم مهــام التطــور االجتماعــي والعاطفــي الت
تنميتهــا؟

الجواب: من الميالد حتى تسعة أشهر ينمو لدى الرّضع الصغار اإلحساس باألمان ويتعلمون:

التعلق بالكبار الذين يرعونهم في بيئاتهم. 	

مالحظة األطفال اآلخرين والتجاوب معهم. 	

استكشاف أنفسهم واالهتمام بذلك. 	

التعبير عن احتياجاتهم ورغباتهم. 	

إيجاد أساليب لتهدئة أنفسهم وإدارة عواطفهم. 	

مــن  لألطفــال  الوطنــي  المنهــج  .)إطــار  ــا:  نمائيًّ األطفــال  نمــو  المهنيــات  المعلمــات  تعــزز 

 )40-38  ،2018 ســنوات،  الميــالد-6 

الســؤال: مــا الــذي أســتطيع فعلــه بوصفــي معلمــة لمســاعدة الرّضــع الصغــار علــى إنجــاز 
مهــام التعلــم االجتماعــي العاطفــي؟

الجواب: إليك ما يمكنك القيام به:

وفري الراحة الجسدية والرعاية المستجيبة التي تبني الطمأنينة والثقة. 	

الحظي ثم الحظي ثم الحظي، وستكّونين فهًما لكل رضيع تحت رعايتك. 	

اقرئي اإلشارات واستجيبي بدقة الحتياجات ورغبات الرّضع الفردية. 	

أسسي بيئات آمنة تسمح باالستكشاف والتفاعل. 	

مــة لتلبــي  	 ضعــي جــداول وروتيــن لألطفــال بحيــث تكــون ثابتــة ويمكــن التنبــؤ بهــا وُمصمَّ
الفرديــة. احتياجــات األطفــال 

شاركي في الكثير من التفاعالت »والحوارات« المتبادلة مع األطفال. 	

خّططي لفرص الرّضع؛ ليتفاعلون مع بعض. 	

اطلبــي مــن األســر مشــاركة مــا تعرفــه عــن تطــور واحتياجــات أطفالهــم االجتماعيــة العاطفية،  	
وكيــف تقــوم بمســاندتهم فــي المنزل.

الســؤال: مــا الــذي ينبغــي علــيَّ فعلــه إليجــاد بيئــة تعليميــة تدعــم التطــور االجتماعــي 
والفطــم؟ للرّضــع  العاطفــي 

الجــواب: تختلــف البيئــات التعليميــة الخاصــة بالرضــع عــن بقيــة صفــوف مرحلــة الطفولــة المبكــرة 
التــي تحتــوي علــى مناطــق اهتمــام ومراكــز تعليميــة. وبمــا أن الرضــع ليــس بمقدورهــم االنتقــال 
إلــى مناطــق أخــرى فــي الصــف، وال يملكــون حريــة االختيــار فــي ذلــك حتــى يصبحــوا قادريــن علــى 
الحركــة، فيتوجــب علــى المعلمــات حينئــذ إحضــار األنشــطة والخبــرات التعليميــة إليهــم وتوفيرهــا 
لهــم. أو قــد يتعيــن عليهــن مســاعدتهم للذهــاب إلــى األنشــطة حيــث تكــون. ومــن المهــم كذلــك 
توفيــر العديــد والكثيــر مــن األنشــطة والخبــرات التعليميــة علــى أن يتــم ذلــك ضمــن بيئــات تعليميــة 

مختلفــة. 

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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فيما يلي بعض اإلجراءات التي يمكنك عملها إليجاد بيئة تدعم التطور االجتماعي العاطفي:

ــن، وذلــك بوضعهــم علــى بطونهــم ضمــن مســاحات مفتوحــة  	 دعــم اهتمــام الرضــع باآلخري
ــة األطفــال الرضــع اآلخريــن. بحيــث يتمكنــون مــن رؤي

إيجــاد مســاحات مكانيــة تتميــز بالبســاطة )فــال يكــون فيهــا الكثيــر مــن التحفيــز واإلثــارة(،  	
وتكــون مشــابهة لبيئــة المنــزل مــن أجــل دعــم الرضــع وحاجتهــم لألمــان.

إحضــار المــواد للرضــع وتقريبهــا منهــم، أو أخذهــم إلــى حيــث تكــون هذه المواد فيســتطيعون  	
ــن  ــر أرفــف منخفضــة أو ِســالل تحتــوي علــى هــذه المــواد للرضــع الذي الوصــول إليهــا )توفي

أصبــح بمقدورهــم الجلــوس(.

توفيــر مســاحات مكانيــة آمنــة ومفتوحــة تســمح للرضــع بتحريــك أجســامهم واستكشــافها،  	
وتدعــم مــا اكتســبوه مــن مهــارات جديــدة فــي التقلــب والجلــوس والزحــف المبكــر.

الحــرص علــى أن تحتــوي الجــداول اليوميــة فرًصــا عديــدة للتفاعــل الثنائــي بيــن الحاضنــة  	
الرئيســة واألطفــال )ولنتذكــر أن معظــم أحــداث اليــوم للرضــع إنمــا تــدور حــول أعمــال الرعايــة 
االعتياديــة، وهــذه أوقــات مهمــة لمســاعدتهم علــى التعلــم عــن أنفســهم وتطويــر مهــارات 

الضبــط الذاتــي أو العاطفــي(.

منفتحــون  بأنهــم  الرضــع  يتميــز 
ويثقــــــــــون باآلخـــــريـــــــــــن تـمـــــاًما، 
الذيــن  الكبــار  ويســتوعبون بلهفــة رســائل 
يقدمــون الرعايــة لهــم. ويســتخدم الرّضــع 
»رأي«  بنــاء  أجــل  مــن  الكبــار  اســتجابات 
عالقــة  تكويــن  إن  ذواتهــم.  حــول  أّولــي 
هــي  الرضيــع  مــع  حانيــة  دافئــة  شــخصية 
أكثــر مــن مجــرد عمــل لطيــف؛ فهــي تســهم 
بدرجــة كبيــرة فــي شــعور الطفــل اإليجابــي 

بالذات”

)”California Infant/Toddler Curriculum Framework“, 2012(.
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 هل تعلمين؟ 

ــن، وال  ــى أنفســهم كأشــخاص مقّدري ــدؤون بالنظــر إل ــى يب أن الرضــع فــي المراحــل األول
يســتطيعون الحكــم علــى مــدى ســالمة وصحــة الرســائل التــي تصلهــم مــن اآلخريــن. وإن 
اســتجابة الحاضنــة للرضيــع بصــورة تراعــي خصوصيتــه، أي االســتجابة الحتياجاتــه وعاداتــه، 

تخلــق شــعوًرا بالثقــة يشــكل األســاس لهويــة الطفــل األوليــة. 

ما يتعلمه الرّضع عن أنفسهم من خالل التفاعالت:

هل يتم اإلنصات لهم أم ال؟ 	

هل يتم احترام اختياراتهم أم ال؟ 	

هل يتم تقبل أسلوبهم في التعبير عن عواطفهم أم ال؟ 	

هل مسموح لهم االستكشاف أم ال؟ 	

هل تتم تلبية معظم احتياجاتهم أم ال؟ 	

)Lally and Mangione 2013(

الممارسة الثانية

توظيــف المعلمــات المهنيــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل، والبنــاء على هــذه المعارف 
مــن أجــل خلــق فــرص تعّلميــة لــكل طفــل فــي المجموعة.

تالحــظ المعلمــات المهنيــات وتوثــق تعلــم وســلوكيات األطفــال. )إطــار المنهــج الوطنــي 

الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(  لألطفــال مــن 

تبدأ عملية تخطيط المنهج الدراسي بالمالحظة والتوثيق والتأمل.

"يبــدأ تخطيــط المنهــج للرّضــع الصغــار والفطــم باستكشــاف المعلمــات لتطــور كل طفــل 
مــن خــالل اإلنصــات والمالحظــة بعنايــة؛ فالمالحظــة مهــارة أساســية فــي التدريــس، 
وعندمــا تالحــظ المعلمــات بوعــي، يتبيــن لهــن كيــف يقــوم كل طفــل باالستكشــاف، 

وكيــف يســتخلص المعانــي خــالل لحظــات اللعــب والتفاعــل اليوميــة ".

)”California Infant/Toddler Curriculum Framework“ 2012, 26(

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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 أدوات المعلمة 

استمارة مالحظة التطور االجتماعي العاطفي عند األطفال

لنــا االســتجابة للطفــل  الرضــع الصغــار كامــل أجســامهم للتواصــل والتعبيــر. ويمكــن  يســتخدم 
واحتياجاتــه واهتماماتــه بصــورة أدق عنــد االنتبــاه للطــرق اآلتيــة التــي يتواصــل بهــا الطفــل مــع 

اآلخريــن ويعبــر عــن نفســه مــن خاللهــا:

أنــواع  	 وللبــكاء  والتعبيــر،  للتواصــل  الرئيســة  الطفــل  وســيلة  البــكاء  ُيعــد  األصــوات: 
مختلفــة تعنــي أشــياء عــدة مثــل: الجــوع أو االنزعــاج أو األلــم. وحينمــا يبــدأ الرضيــع 
بالهــدل والمناغــاة والتصويــت )الهــدل: صــوت يشــبه صــوت هديــل الحمــام( فليــس ألنــه 

ــه ويشــعر. ــا علــى مــا يفكــر ب ــد إصــدار أصــوات وحســب، وإنمــا لكــي يطلعن يري

ــا  	 ــاح، لكــن يجــب علين ــه ســعيد أو مرت ــك ألن ــر الوجــه: عندمــا يبتســم الطفــل فذل تعابي
النظــر إلــى التعابيــر األخــرى التــي تظهــر علــى وجهــه. فهــي التــي تخبرنــا إْن كان الطفــل 
محبًطــا أو يشــعر بالفضــول أو الملــل أو الحماســة واإلثــارة. ولنتذكــر بأن الرضع يشــعرون 

بنفــس المشــاعر التــي يشــعر بهــا الكبــار.

التحديــق: علينــا مراقبــة نظــر الطفــل إلــى أيــن يتجــه؟ وبــم يحــّدق؟ فذلــك يســاعدنا على  	
معرفــة مــا يفكــر بــه أو مــا الــذي يريــده. وإن توقــف الطفــل عــن التحديــق بــِك، وقطــع 
تواصلــه البصــري معــِك، فإنمــا هــي طريقتــه إلخبــارِك بأنــه قــد حــان وقــت االســتراحة. 

وإن أدام النظــر إليــِك أو إلــى شــيٍء مــا فهــذا يعنــي أنــه مســتعد للعــب.

اإليمــاءات: يســتخدم الرضــع أجســامهم للتواصــل مــع النــاس واألشــياء، أو اللتقــاط  	
األشــياء، أو إلبعادهــا عنهــم. يلوحــون بأيديهــم ويرفســون بأرجلهــم، وليــس ذلــك مــن 
أجــل استكشــاف أشــياء جديــدة عــن أنفســهم وحســب، بــل مــن أجــل التواصــل مــع 

األشــخاص المهميــن فــي حياتهــم كذلــك.

).The Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning, n.d(

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )3( الخاصــة بمعيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي فــي 

دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات.

تقــوم المعلمــات المهنيــات ببنــاء العالقــات مــع المجتمــع ومــع أســر األطفــال. )إطــار المنهــج 

الوطنــي لألطفــال مــن الميــالد - 6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

 إرشادات للمعلمة  
ُيَعــد التواصــل المتبــادل بيــن األســر والمعلمــات وســيلة مهمــة لتشــجيع األســرة علــى المشــاركة 
المســتمرة التــي تســاعدك علــى فهــم احتياجــات األطفــال الفرديــة والتخطيــط لتلبيتهــا، وإليــك 

طريقــة إلنشــاء حلقــات تواصــل جيــدة:

ت	
أدوا

المعلمة:
ت	

شادا
إر

للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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التواصل مع األسر إنشاء كتيبات )نماذج( للتواصل

تشــتمل كتيبــات التواصــل لــكل رضيــع وعائلتــه علــى مســاحات لمشــاركة المعلومــات حــول التجــارب 
اليوميــة للرّضــع وأنشــطتهم وأعمــال الرعايــة االعتياديــة الخاصــة بهــم وجداولهــم فــي المنــزل 
ــد مــن التناغــم للرّضــع ممــا  ــق المزي ــى خل ــة، ويمكــن أن تســاعد هــذه الكراســات عل وفــي الحضان

يســاعدهم علــى تنميــة الشــعور باألمــان.

نموذج للكتّيب:

وقتي	في	المركز:

كيف كان شعوري؟ )المزاج(                                                                                      

متى أخذت قيلولة؟ وكم استغرقت من الوقت؟                                                                                 

متى تناولت طعامي؟                                                                                               

ماذا قرأت؟ وِبَم لعبت؟                                                                                             

أمر جديد أنجزته:                                                                                                                   

وقتي	في	المنزل:

كيف كان شعوري؟ )المزاج(                                                                                           

متى أخذت قيلولة؟ وكم استغرقت من الوقت؟                                                                              

متى تناولت طعامي؟                                                                                                            

ماذا قرأت؟ وِبَم لعبت؟                                                                                                    

أمر جديد أنجزته:                                                                                                         

ــي لألطفــال  ــا. )إطــار المنهــج الوطن ــات للمارســات المالئمــة نمائيًّ توظيــف المعلمــات المهني

مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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أدوات المعلمة 
ا ا	وعاطفيًّ ا	التي	تدعم	تطور	الطفل	اجتماعيًّ الممارسات	التربوية	المالئمة	نمائيًّ

ا اممارسات مالئمة نمائيًّ ممارسات غير مالئمة نمائيًّ

التفاعالت

أو  	 يحملــن  وهــن  اليــوم  معظــم  الحاضنــات  تمضــي 
ثنائيــة  تفاعــالت  علــى شــكل  وذلــك  الرضــع،  يلمســن 

والحنــان. بالــود  تتســم 

بأيديهــن  	 ويداعبنهــم  الرضــع  الحاضنــات  تالطــف 
ويتحدثــن إليهــم بصــوت هــادئ مــع اســتمرار النظــر فــي 

عيونهــم.

كــي  	 ويراقبنهــا  طفــل  كل  إشــارات  الحاضنــات  تتعلــم 
يصبحــن قــادرات علــى معرفــة أحــوال الطفــل، ومتــى 
ــا، أو متــى يرغــب  يريــد أن يــأكل، أو متــى يكــون متضايًق
فــي الحمــل. ويتلقــى كل رضيــع الرعايــة التــي تســتجيب 

الحتياجاتــه.

تســتجيب الحاضنــات الحتياجــات الرضــع للطعــام والراحــة  	
ثابتــة، وبأســاليب حانيــة ومحــددة حســب كل  بصــورة 
ببنــاء  الرضــع  هــؤالء  يبــدأ  الوقــت  مــرور  ومــع  طفــل. 
الثقــة فــي األشــخاص الكبــار المحيطيــن، وينشــأ لديهــم 
لالستكشــاف،  آمــن  مــكان  العالــم  بــأن  عــام  تصــور 

وبأنهــم محبوبــون ومقــّدرون مــن اآلخريــن.

ــأن الرضــع يتملكهــم الفضــول وحــب  	 ــات ب ــم الحاضن تعل
بــدؤوا  االســتطالع بعضهــم تجــاه بعــض، وأنهــم قــد 
كمــا  االجتماعيــة.  مهاراتهــم  بنــاء  علــى  بالعمــل  للتــو 
باستكشــاف  الرضــع  لألطفــال  الحاضنــات  تســمح 
االهتمــام  هــذا  مثــل  لديهــم  يقــوم  عندمــا  بعضهــم 
لعلمهــّن بــأن اللمــس هــو دافــع فطــري لديهــم، ولكــن 
لألطفــال  اللمــس  عمليــة  تتــم  أن  علــى  الحــرص  مــع 

بلطــف. اآلخريــن 

تحتــرم الحاضنــات القــدرات الفرديــة للرضــع، ويســتجبن  	
قــدرات  طفــل  كل  يطــور  بينمــا  إيجابيــة  بصــورة  لهــا 
قــدر  علــى  إال  يســاعدن  ال  أنهــن  )بمعنــى  جديــدة 
والرضــا  الســعادة  الحاضنــات  ُتظهــر  الحاجــة(. وعندمــا 
عــن إنجــازات الرضــع، ويصــل مثــل هــذا االنطبــاع إلــى 
مؤهلــون،  بأنهــم  بالشــعور  يبــدؤون  فإنهــم  األطفــال 

الجديــدة. المهــارات  بإتقــان  باالســتمتاع  ويأخــذون 

ــات الرضــع فــي أســّرتهم، أو فــي أقفــاص  	 ــرك الحاضن تت
ــة مــن الزمــن. ويّتبعــن  اللعــب، أو المقاعــد لمــدة طويل
أهميــة  مــدى  متجاهــالت  اللمــس«،  »عــدم  سياســة 
بتطورهــم  ذلــك  وعالقــة  األطفــال  لهــؤالء  اللمــس 

الســليم.

تتفاعــل الحاضنــات مــع الرضــع بجفــاء وعلــى نحــو غيــر  	
شــخصي، أو قــد يتجاهلــن إشــاراتهم برغبتهــم للحمــل أو 
اللمــس. أو قــد تنتبــه الحاضنــات ألطفــال معّينيــن أكثــر 

مــن غيرهــم.

ُتظهــر الحاضنــات االنتبــاه واالهتمــام والرعايــة لألطفــال  	
علــى حســب جداولهــن أو حســب مــا يفضلنــه ال حســب 

مــا يفضلــه األطفــال ويناســبهم.

ال  	 قــد  أو  الحاضنــات،  باســتجابات  التنبــؤ  يمكــن  ال 
يســتجبن أبــًدا، أو ربمــا يســتجبن للطفــل بأســاليب غيــر 

بــه. حانيــة وغيــر خاصــة 

ال تســمح الحاضنــات لألطفــال بلمــس بعضهــم، حتــى لــو  	
كان ذلــك بلطــف.

مــع  	 اللعــب  علــى  الرضــع  األطفــال  الحاضنــات  تحــث 
بعضهــم بعًضــا عندمــا ال يــردن اللعــب معهــم. عندمــا 
تســارع  فــال  آخــر،  طفــل  مــع  بقســوة  طفــل  يتصــرف 

الطفــل. ذلــك  لحمايــة  الحاضنــات 

تحــث الحاضنــات الرضــع علــى تطويــر مهــارات جديــدة  	
غيــر  بأنهــم  لديهــم  مــن ظهــور عالمــات  الرغــم  علــى 

بعــد. لذلــك  مســتعدين 

تقــوم الحاضنــات بعمــل األشــياء عوًضــا عــن األطفــال  	
التــي باســتطاعتهم تأديتهــا بأنفســهم، أو يســتطيعون 

تأديتهــا بقليــل مــن المســاعدة.

 )Copple et al., 2013(.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )1( الخاصــة بمعيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي فــي 
دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات.

ت	
أدوا

المعلمة:
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الممارسة الثالثة

تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي. 

تســتغل المعلمــات المهنيــات معرفتهــن بمحتــوى مــادة الــدرس لبنــاء منهــج ذي معنــى وتوفيــر 

فــرص تعلــم هادفــة لألطفــال )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018(. 

إرشادات للمعلمة 
"إن التفاعــالت مــع األطفــال واســتخدام لغــة تعبيريــة تســتجيب للغــة الطفــل خــالل أعمــال 
ــا  ــا واجتماعيًّ ــر الحفاضــات يعــزز مــن تطــور الرضــع والفطــم لغويًّ ــة كتغيي ــة االعتيادي الرعاي

.)Wittmer and Petersen 2010(  "ــا ا ومعرفيًّ وجســديًّ

أدوات المعلمة 
االستغالل األمثل لوقت تغيير الحفاضات

الممارسات التربوية المثلى الواجب اتباعها عند تغيير الحفاضات:

تحدثــي إلــى الرضيــع قولــي مثــاًل: » ســأقوم بتغييــر الحفاضــة لــك اآلن« ، ثــم انتظــري . 1
لحيــن حــدوث تواصــل بصــري بينــك وبيــن الطفــل.

امنحيه وقًتا الستيعاب ما يحدث، ولكي يستعد لالنتقال من نشاطه الحالي.. 2

تحدثــي إليــه كذلــك فــي أثنــاء تغييــر الحفاضــة لــه، وِصفــي لــه مــا يحــدث. فــإن ذلــك . 3
يســاعده علــى الشــعور بالقــرب منــك وأنــه فــي أمــان.

أنصتــي لــردود فعــل كل طفــل واســتجاباته والحظيهــا، فــإن ذلــك يجعــل مــن تجربــة . 4
تغييــر الحفاضــات خبــرة إيجابيــة لــكل واحــد منهــم.

)Tardos, 2016(.

 هل تعلمين؟ 

فــي  للحفاضــة  تغييــر  )5000( عمليــة  يقــارب  بمــا  تقــوم  والفطــم  الرضــع  ”أن معلمــة 
حياتهــم. مــن  األولــى  الســنوات 

فما أهمية ذلك؟
تعود أهمية ذلك لألسباب اآلتية: 

تتــم عمليــة تغييــر الحفاضــات فــي معظــم مراكــز رعايــة األطفــال بســرعة، ويكــون التركيــز 
فيهــا علــى ســرعة اإلنجــاز. وهــذا يفــّوت علــى األطفــال فرًصــا عديــدة مــن فــرص التفاعــل 
الثنائيــة، والخبــرات اللغويــة، والمشــاركة فــي العنايــة بأجســامهم، واإلحســاس بالفاعليــة” 

.)Laurin and Goble 2018(

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

ت	
أدوا

المعلمة:
QRفيديو

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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إرشادات للمعلمة

مــن المهــم اســتخدام أنــواع معينــة مــن الحديــث والــكالم مــع الطفــل فــي أثنــاء تغييــر الحفاضــة 
للرضــع الصغــار تتناســب مــع قدراتهــم النمائيــة.

أدوات المعلمة
 أنواع الحديث إلى الطفل في أثناء تغيير الحفاضة:

ينبغــي علــى المعلمــات اســتخدام أســاليب عــدة عنــد التحــدث مــع الطفــل فــي أثنــاء تغييــر الحفاضة 
لــه. وفيمــا يلــي قائمــة باألســاليب التــي يمكــن للمعلمــة اتباعهــا فــي أثنــاء حديثهــا لألطفــال لجعــل 

عمليــة تغييــر الحفاضــات فرصــة لبنــاء الثقــة وإنشــاء الروابــط العاطفيــة فيمــا بينهــا وبينهــم:

استخدام الحاضنة ألنواع مختلفة من الحديث في أثناء تغير الحفاضات

كالم تقوله الحاضنةنوع الحديث

االستباقي:

المســتقبل  فــي  الحــدوث  وشــك  علــى  شــيٍء  قــول 
القريــب؛ وذلــك لتهيئــة الطفــل مــن أجــل االنتقــال إلــى 

أمــٍر أو نشــاط آخــر.

“ سأقوم بتغيير حفاضتك. فهل أنت مستعد؟”.

“ بعدما تلعب قلياًل، سأعود ألغير لك الحفاضة”.

الموازي:

سرد األعمال أو األنشطة للطفل والتعليق عليها.

جســمك.  علــى  مرهــم  بوضــع  اآلن  أقــوم  أنــا   “
االحمــرار”. عــالج  فــي  يســاعد  فالمرهــم 

“أرى أنــك تســتطيعين فــك أزرار مالبســك )كباســات 
رداءك(”.

التوضيحي:

بمعنــى  والنتيجــة؛  بالســبب  معللــة  بُجمــل  التحــدث 
االجتماعيــة  والتفاعــالت  النشــاطات  أســباب  توضيــح 

والعواطــف.

البســي  حفاضتــك.”  ألغيــر  قفازاتــي  ألبــس  أنــا   “
القفــازات لكــي يــرى الطفــل أن اللغــة تطابــق الفعــل 

والعمــل.

“لقــد حــان الوقــت لمســح جلــدك لكــي نتأكــد مــن 
نظافتــك بالكامــل. هــل تســمحين لــي بفعــل ذلــك؟ 

ارفعــي نفســك. شــكًرا”.

الوصفي:

ــزات شــيٍء أو نشــاٍط أو  وصــف وتوضيــح خصائــص وممي
شــخٍص مــا. وقــد يتضمــن ذلــك اســتخدام كلمــات بعينهــا 
)كاإلشــارة إلــى القمــاش أو الروائــح أو النظافــة ومــا إلــى 
الســلبية(  الكلمــات  تجنــب  الوقــت  نفــس  وفــي  ذلــك، 
الخاصــة  المفــردات  تعلــم  علــى  الطفــل  لمســاعدة 

باألشــياء المفضلــة لديــه وبالتصرفــات كذلــك.

“ انظر. أنت تلبس بنطااًل مخطًطا اليوم”.

التــي فيهــا صــورة  الحمــراء  الصدريــة  اختــرت  لقــد   “
النحلــة”.

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

ت	
أدوا

المعلمة:
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استخدام الحاضنة ألنواع مختلفة من الحديث في أثناء تغير الحفاضات

كالم تقوله الحاضنةنوع الحديث

الحديث عن النفس:

التحدث عن النفس، والتعليق على التصرفات وسرد 
األنشطة للطفل. وينبغي على الحاضنات استخدام 

هذا األسلوب في الحديث من حين آلخر للتعليق على 
تصرفات الطفل وأفعاله.

» أنت تمسكين قفازاتي بأصابعك«. »هل تشعرين 
بملمس هذه القفازات؟ إنها ملساء وباردة، أليس 

كذلك؟«.
 

“أراك تتثاءب؛ قد تكون 
نعسان اآلن. سأنتهي من تغيير حفاضاتك، 

وسأضعك في مهدك”.
“أرى أنك ترفس بساقيك”. “هل أنت متحمس 

للحصول على حفاضة جديدة؟”.

المعزول عن سياقه:

اإلشارة إلى نشاط أو شخص أو شيء ما ال يمكن أن 
ُيرى أو غير موجود في الغرفة.

“ عما قريب سأضعك في سريرك لتأخذ غفوة، 
وسأغطيك”.

“ أنت تستمع ألصوات أصدقائك وهم يلعبون 
في الغرفة المجاورة. لقد كنت تلعب هناك أيًضا 

بالمكعبات. وعندما ننتهي من تغيير حفاضتك 
ستعود للعب معهم”.

اللغة األم و اللهجات المختلفة :

تعلمي بعض كلمات من اللغة األم للطفل. اعملي 
قائمة بهذه الكلمات والعبارات، وعلقيها في غرفة 

الغيار كتذكير لك.

“ هل أنت مستعد؟”

“ لقد حان وقت تغيير حفاضتك”. 
“هذه هي حفاضتك”.

)Kovach, Patrick & Briley, 2012; Kovach, 2013; Atkins-Burnett et al.,2015(.

إن المعلمــات المهنيــات يعملــن علــى تعميــق مهــارات التخطيــط والتنفيــذ مــن خــالل اآلتــي: 
)الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن 

الميــالد وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018، 71-68(.

موقف افتراضي
تعلــم المعلمــة جنــان، معلمــة فصــل الرضــع، مــدى أهميــة الفتــرة التــي تكــون فــي بدايــة الســنة 
ــاء روابــط وعالقــات آمنــة مــع الرضــع وأســرهم. وتتســم مرحلــة  الدراســية، وهــي فتــرة مهمــة لبن
االنتقــال مــن المنــزل إلــى مركــز الرعايــة بكونهــا مرحلــة عصيبــة علــى الطفــل ووالديــه كذلــك. وفــي 
أغلــب األحيــان يكــون األطفــال الملتحقــون مســتجدين فــي مجموعاتهــم التــي يتلقــون الرعايــة 
فيهــا. وســيكون علــى رأس األولويــات للمعلمــة جنــان بنــاء عالقــات إيجابيــة مــع األســرة والطفــل. 

ــاء  ــرات مــن أجــل بن ــة مــع الرضــع يوفــر الوقــت والخب ــز علــى إنشــاء روابــط وعالقــات قوي إن التركي
الثقــة معهــم، وتطويــر الشــعور باألمــان. لذلــك يكــون مــن الطبيعــي للرضــع الصغــار أن يتعلمــوا عــن 
ــم المحيــط بهــم. لذلــك جــاءت الوحــدة الدراســية القائمــة علــى االســتقصاء )كل  أنفســهم والعال
شــيٍء عنــي( لتلبــي مثــل هــذه الحاجــة الطبيعيــة لــدى الرضــع الصغــار. ومــن خــالل اســتخدام مثــل 
ــي( لتكــون وحــدة اســتقصاء علمــي  هــذه الوحــدة الدراســية )الوحــدة التــي بعنــوان: كل شــيٍء عّن
ســيكون بمقــدور المعلمــة جنــان التطــرق إلــى العديــد مــن المهــارات االجتماعيــة والعاطفيــة التــي 
يقــوم الرضــع بتطويرهــا كمهــارات الوعــي بالــذات، وفهــم االحتياجــات والرغبــات، والتعبيــر عــن 

المشــاعر وإدارتهــا وضبطهــا، والتفاعــل مــع الكبــار واألقــران.

ف	
موق

ي
ض
افترا

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
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اســتخدمت المعلمــة جنــان االســتراتيجيات اآلتيــة لتطويــر خطــة تركــز علــى موضــوع األســرة بوصفــه 
موضوًعــا لالســتقصاء العلمي:

ــى أطفــال المجموعــة لمعرفــة مــا  ــان بإجــراء مالحظــات عل ــدأت المعلمــة جن ــى ب الخطــوة األول
ــا لتحديــد المســتوى النمائــي لــكٍل منهــم ثــم قامــت بتدويــن مالحظاتهــا؛  يمكنهــم فعلــه حاليًّ

لمســاعدتها علــى التعــرف علــى أنمــاط االهتمامــات والقــدرات بيــن أطفــال المجموعــة. 

)اســتخدمت أدوات المالحظــة الــواردة فــي دليــل المعلمــة لألطفــال مــن الميــالد إلــى ثالثــة 
)30 ص23-   2018 ســنوات، 

الخطــوة الثانيــة بعــد ذلــك، ســتفكر المعلمــة جنــان بنــاًء علــى مالحظاتهــا فــي كيفيــة اســتخدام 
بيئــة غرفــة الصــف التعليميــة لتقديــم المــواد التــي يمكنهــا دعــم التطــور االجتماعــي العاطفــي.

إرشادات للمعلمة
ا الــذي ال يســتطيع الزحــف بعــد  عنــد التفكيــر فــي البيئــة الماديــة، تذكــري: أن الطفــل الصغيــر جــدًّ
يحتــاج إلــى مســاعدة مــن الكبــار عــن طريــق إحضــار األشــياء إليــه أو عــن طريــق اصطحابــه إلــى 

مواقــع األحــداث واألصــوات ومــا إلــى ذلــك.

البيئة التعليمية

 منطقة	الوصول: 	

صور لكل طفل ولكل أسرة.	 

أطفالهــم 	  روتيــن  حــول  اقتراحاتهــم  لتقديــم  لألبويــن  موّجهــة  مالحظــة  أو  إعــالن 
المنــزل. فــي  المفضــل 

خزانة مخصصة لكل رضيع عليها اسمه وصورته لوضع أغراضه الشخصية فيها.	 

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
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منطقة	القيلولة	/	منطقة	النوم: 	

توجد مع كل رضيع لعبة أو بطانية مألوفة له تم إحضارها من منزله.	 

منطقة	تغيير	الحفاضات: 	

مرايا مثبتًة في مواضع محددة؛ بحيث يستطيع األطفال رؤية أنفسهم.	 

يتم تقديم أشياء ناعمة مألوفة لألطفال الرضع.	 

منطقة	اللعب: 	

ضعي مرآة على ارتفاع بحيث يمكن لألطفال الرضع رؤية انعكاس صورهم عليها.	 

مألوفــة 	  منزليــة  أدوات  قّدمــي  الجلــوس،  يســتطيعون  الذيــن  للرضــع  بالنســبة 
المعدنيــة. والخفاقــة  األوعيــة  مثــل:  بهــا  واللعــب  إمســاكها  يســتطيعون 

ــات المحشــوة واألشــياء األخــرى التــي تعكــس 	  قّدمــي لألطفــال الرضــع دمــى الحيوان
ــع )القطــط، الــكالب، األســماك(. ــاة الطفــل الرضي ــزل وحي من

الرضــع 	  المقــوى تحتــوي صــوًرا لألطفــال  الــورق  الرضــع كتًبــا مــن  قدمــي لألطفــال 
وأســرهم.

قدمي لألطفال الرضع عدًدا من المواد اآلمنة الستكشافها بحواسهم.	 

منطقة	الملعب	الخارجي: 	

اســتفيدي مــن الوقــت الــذي يقضيــه األطفــال الرضــع فــي الهــواء الطلــق لتعريضهــم 	 
لتجــارب حســية جديــدة وراقبــي اســتجاباتهم كطريقــة لفهــم تفضيالتهــم الفرديــة.

الخطــوة الثالثــة بعــد دراســة المــواد التــي يمكــن تضمينهــا فــي غرفــة الصــف، فكــرت المعلمــة 
جنــان فــي الروتيــن اليومــي وكيــف يمكنهــا بنــاء الفــرص لتطويــر طــرق التعلــم علــى مــدار اليــوم.

إرشادات للمعلمة
إذا أردت تخطيــط جــدول الفصــل اليومــي فتذكــري أن تركيــزك يجــب أن ينصــب علــى العالقــات 

واتبــاع الطريقــة الطبيعيــة التــي يقــوم بهــا الرضيــع باالســتقصاء والتعلــم.

QRفيديو

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:
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الروتين اليومي

التجربة/النشاطالروتين 

رحبي بكل طفل رضيع باسمه. 	الوصول والمغادرة

رحبــي بأســرة كل طفــل رضيــع عنــد وصولهــم للمركــز وناقشــي معهــم أوضــاع أطفالهــم  	
صباًحا ومســاًء.

تقــوم مقدمــة الرعايــة األساســية للطفــل بالترحيــب بالطفــل وأســرته كل يــوم حســب  	
اإلمــكان.

اطلبــي مــن األســر عمــل كتــاب يحتــوي علــى صــور للطفــل الرضيــع واألســرة واألشــياء  	
المألوفــة لــه )أو قومــي بذلــك مــع األســر فــي أثنــاء اجتمــاع أوليــاء األمــور(.

قراءة الكتب المصنوعة في المنزل لألطفال وهم ينتظرون المغادرة. 	

استغلي وقت المغادرة لمشاركة المعلومات مع أسر األطفال في يوم الطفل. 	

وقت اللعب /وقت 
االستلقاء 

احملــي الطفــل الرضيــع فــي حضنــك أو الزمــي األطفــال المســتلقين علــى البطانيــات  	
أو الحصائــر علــى األرض.

ضعــي األطفــال الرضــع حيــث يمكنهــم رؤيــة بعضهــم بعًضــا، وابــِق بقربهــم لمراقبــة  	
تفاعالتهــم مــع بعــض.

 العبي األلعاب الثنائية مع األطفال باستخدام الكلمات وتعبيرات الوجه. 	

منطقة تغيير 
الحفاضات

»َتناقشي« مع كل طفل رضيع: واستجيبي ألصواتهم بالكلمات وتعبيرات الوجه. 	

استغلي هذا الوقت كفرصة لبناء الثقة والشعور باألمان. 	

 تحدثي مع األطفال الرضع وقومي بتسمية أجزاء الجسم، وما إلى ذلك. 	

قومــي بتحريــك الذراعيــن والســاقين واليديــن والقدميــن برفــق فــي أثنــاء التحــدث مــع  	
األطفــال الرضــع حــول مــا تفعلينــه »أنــا اآلن أحــرك ســاقيك لألمــام و للخلــف، نحــن 

ا”. ــا جــدًّ نحــرك الذراعيــًن عالًي

تحدثــي إلــى الرضــع فــي أثنــاء إطعامهــم وانتبهــي إلشــاراتهم غيــر اللفظيــة إلعالمــك  	اإلرضاع /اإلطعام
عندمــا يكونــون مهتميــن بشــيء مــا، وقومــي باالســتجابة وفًقــا لذلــك.

عندمــا يبــدأ األطفــال الرضــع بتنــاول األطعمــة الطبيعيــة، اطلبــي مــن أســرهم تزويــدك  	
بقائمــة باألطعمــة المفضلــة ألبنائهــم وبناتهــم.

راقبي واستجيبي واحترمي قدرة الرضع المتنامية على التعبير عن تفضيالتهم. 	

ــي األغانــي المألوفــة التــي اعتــاد األطفــال الرضــع علــى ســماعها فــي المنــزل قبــل  	القيلولة غنِّ
النــوم وبعــد االســتيقاظ.

اطلبــي مــن أســر األطفــال الرضــع مشــاركة روتيــن نــوم أطفالهــم الرضــع المفضــل  	
القيلولــة. فــي وقــت  واســتخدميه معهــم 

استخدم “المشي والتحدث” في أثناء االستيقاظ لمشاهدة صور األطفال واألسر. 	

وفري لألطفال الرضع الشعور باألمان والتقدير بشكل فردي من خالل: 	طوال اليوم

االبتسام في وجوههم والحفاظ على التواصل البصري معهم. 	

االســتجابة لتعبيــرات المشــاعر بعبــارات مثــل: “أرى أنــك تبتســم! ال بــد أنــك تشــعر  	
بالســعادة”.

اســتجيبي ســريًعا لإلشــارات التــي تخبــرِك بــأن الرضيــع يحتــاج إلــى الراحــة أو العنايــة  	
الجســدية.

ذكر اسم الطفل الرضيع كثيًرا طوال اليوم. 	

QRفيديو
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الخطــوة الرابعــة ســتقوم المعلمــة جنــان بمراجعــة معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة الخاصــة بمعيــار 
ــر فــي األســاليب التــي يمكنهــا اســتخدامها لتنفيــذ الممارســات  التطــور االجتماعــي العاطفــي وتفكِّ

اليومية.

تطبيق معيار التطور االجتماعي العاطفي 

مسار الذات

1،1 مفهوم الذات أو الوعي بالذات

دور المعلمةالُمؤشر

اعرضي صور األطفال واألسر في أماكن بارزة. 	يظهر الطفل االهتمام بنفسه وبجسمه.

ضعي مرايا قريبة من األرضية. 	

حركــي ذراَعــي الطفــل ورجليــه برفــق فــي أثنــاء عمليــة تغييــر  	
الحفاضــات.

نادي الطفل باسمه دائًما. 	يطور إدراًكا السمه.

قّدمــي المســاعدة حســب الحاجــة عندمــا يحــاول األطفــال  	يدرك قدراته ويستكشفها.
تجريــب مهــارات جديــدة.

شاركي المعلومات مع األسر واألهالي. 	

ُيظهر أشكااًل من التفضيل للطعام واألنشطة 
واألشخاص.

ميــول  	 حــول  واألهالــي  األســر  مــن  المعلومــات  اجمعــي 
الطفــل )مثــاًل: الطريقــة التــي يفضــل بهــا الرضيــع حملــه فــي 
اعــة(، وخططــي جــدول الطفــل وأنشــطته  أثنــاء إرضاعــه بالرضَّ

وأعمــال الرعايــة االعتياديــة الخاصــة بــه وفًقــا لذلــك.

2,1 ضبط الذات

دور المعلمةالُمؤشر

يطور الطفل بعض االستراتيجيات لتهدئة 
نفسه، وغالًبا ما يتطلب ذلك دعًما من الكبار 

وتدعى هذه العملية “الضبط المشترك”.

تعرفي على طريقة كل طفل في تهدئة نفسه )مثاًل:  	
البعض منهم يحب مص أصبعه أو وضع اللهاية في فمه(، 

ويكون ذلك عن طريق عمليات المالحظة والمراقبة 
واألسرة. كوني متاحة عندما يحتاجك الرضع لمساعدتهم 

على تهدئة أنفسهم.

ناقشي مع الوالدين االستراتيجيات التي يستخدمانها  	
وأثبتت فعاليتها في المنزل كي تتعلميها.

يعبر الطفل من خالل بكائه عن حاجته 
للمساعدة لتخفيف انزعاجه أو شعوره 

بالضيق.

الحظي وراقبي إشارات كل طفل بعينه لكي تفهمي أكثر  	
كيف يعبر كل واحد منهم عن احتياجاته.

استجيبي بصورة ثابتة إلشارات األطفال. 	يتوقع الطفل ويتنبأ بالتفاعالت المعتادة.

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
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3،1 التعبير العاطفي

دور المعلمةالُمؤشر

ر الطفل عن حاجاته ومشاعره بطرق مختلفة  ُيعبِّ
)باستخدام اإليماءات وتعابير الوجه وبعض األصوات(.

اقرئي إشارات األطفال وراقبي ردود أفعالهم كي  	
تفهمي المشاعر التي يحاولون التعبير عنها.

استجيبي لألطفال بحنان، واستخدمي كلمات  	
لوصف ما يعتريهم من مشاعر.

استجيبي بصورة ثابتة إلشارات األطفال، مما  	
يسمح للرضع بتوقع ما سيحدث.

قّدمي الدعم ألولياء األمور واألطفال مًعا في  	يتأثر الطفل بمشاعر اآلخرين المقربين منه.
فترات االنتقال، وذلك بالنقاش معهم حول كيفية 

التعامل مع أوقات القدوم إلى المركز باألطفال 
صباًحا ثم العودة ألخذهم في المساء.

مسار العالقات

1،2 العالقات مع الكبار

دور المعلمةالُمؤشر

ُيظهر الطفل مياًل تجاه الحاضنات المألوفات له  	
)ويسمى ذلك تعلًقا(.

تباشر الحاضنة الرئيسة القيام بأعمال الرعاية  	
االعتيادية بصورة ثابتة )كتغييرالحفاضات للطفل، 

وإطعامه، وتهدئته( ما تيسر ذلك.

إظهار الثقة من خالل البحث عن االرتياح لدى  	
مقدمات الرعاية المألوفات له؛ ويفضل إحداهن 

على األخرى.

حافظي على التواصل الدائم )أو المراقبة( مع  	
الرضع لطمأنتهم على أنك موجودة إن احتاجوا 

إليك.

استخدمي كلمات وإيماءات للفت انتباه الطفل  	ينشئ انتباهًا مشترًكا مع الكبار المألوفين له. 	
واالستحواذ عليه )مثاًل: أشيري إلى شيء ما، 

وراقبي قدرة الطفل على المتابعة(.

مة الرعاية المألوفة له. 	 شاركي في تفاعالت ثنائية مع الطفل باستخدام  	يقلد مقدِّ
الكلمات واألصوات، وحاولي تقليد نغمة ونبرة 

أصواته.
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2.2 العالقات مع األقران

دور المعلمةالُمؤشر

ضعي الرضع حيث يستطيعون رؤية بعض، وابقي  	ُيالحظ الطفل اآلخرين باهتمام.  	
على مقربة منهم بينما هم كذلك.

ُيظهر الطفل اهتماًما ووعًيا باألقران وباألطفال  	
اآلخرين.

احملي األطفال إلى مكان يلعب به أطفال آخرون،  	
وابقي على مقربة منهم بينما يكونون بجانب 

بعض.

أشيدي بوعي األطفال بأقرانهم )مثاًل: “ لقد  	
سمعت عّماًرا وهو يبكي، واآلن ارتسمت عالمات 

الحزن على وجهك. أنت حزين لبكاء عمار، أليس 
كذلك؟”(.

إرشادات للمعلمة
ســاعدي فــي بنــاء الشــعور باألمــان والراحــة مــن خــالل بنــاء عالقــات طيبــة وملبيــة لالحتياجات  	

مــع األطفــال وأســرهم، ووفــري لهــم بيئــة آمنــة ومرحة.

تقــوم الحاضنــة الرئيســة بتقديــم رعايــة تتصــف باالنســجام والثبــات، ويمكــن التنبــؤ بهــا،  	
ويحتاجهــا األطفــال لتطويــر أنمــاط آمنــة مــن التعلــق.

تأملي في قدرتك على قبول االنفعاالت والمشاعر القوية للطفل عندما يكون متضايًقا. 	

الخطــوة الخامســة ســتتابع المعلمــة مراقبــة وتوثيــق تفاعــل األطفــال الرضع وانشــغالهم بالمواد 
المقدمــة لهــم، وســتفكر فــي تجاربهــم وفــي طــرق مســاندة وبنــاء اهتمامــات األطفــال وتقدمهم.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )4( الخاصــة بمعيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي فــي 
دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات. 

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:
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الممارسة الرابعة

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر.
 )إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد-6 سنوات، 2018، 40-38(. 

مصادر المعلمة 
)العــرض	 والــرد	 اإلرســال	 وأهميــة	 األولــى	 األشــهر	 فــي	 الدمــاغ	 تنميــة	 التعمــق:	 )فديــو(:	

والجــواب:(

 )Harvard University, n.d.(

مصادر المعلمة 
)مقال(:	»	عالقات	الرعاية	الحانية	هي	أساس	التطور	المبكر	للدماغ«	

)Lally & Mangione, 2017( 

 

 لحظة تأمل

الممارســات  تفعيــل  كيفيــة  فــي  وتفكــري  الرضــع،  مــع  تفاعالتــك  فــي  تأملــي 
اآلتيــة التربويــة 

إظهار مشاعر العطف والرأفة والحنان في معاملة الرضع. 	

 توضيح المهارات االجتماعية الحسنة وبيانها لهم وتطبيقها معهم خالل اليوم. 	

اســتغالل المعلمــة لمعرفتهــا الســابقة بالرضــع ومــا لديهــم مــن خبــرات وتجــارب  	
واهتمامــات للتفكيــر فــي الخبــرات واألنشــطة التعليميــة التــي ســتوفرها لهــم.

إيجاد مناخ وجو يسوده االحترام والتقدير للفروق الفردية فيما بين الرضع. 	

االســتجابة الســريعة والمناســبة للرســائل التــي يرســلها الرضيــع )وخاصــة رســائل  	
االنزعــاج(. وإشــارات 

الرضــع  	 األطفــال  مــن  طفــٍل  لــكل  المالئمــة  والتحفيــز  اإلثــارة  مســتويات  فهــم 
جيــًدا. واســتيعابها 

دعوة األسر لمشاركة آرائهم وخبراتهم /تجاربهم مع المعلمة. 	

صادر	
م

المعلمة:
صادر	

م
المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://developingchild.harvard.edu/translation/serve-return-interaction-shapes-brain-circuitry-arabic-subtitles/
https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/may2017/caring-relationships-heart-early-brain-development-ara
https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/may2017/caring-relationships-heart-early-brain-development-ara
https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/may2017/caring-relationships-heart-early-brain-development-ara
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تطبيــق معيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي عنــد األطفــال الرضــع 
الدارجيــن )مــن 6 - 18 شــهًرا(

يعلــم الكبــار الذيــن يتولــون رعايــة 
هــؤالء  بــأن  ــم  الفطَّ الرضــع 
االهتمــام  إظهــار  بدايــات  فــي  األطفــال 
األحيــان  بعــض  فــي  فتجدهــم  بأقرانهــم. 
وفــي  بعضهــم.  مــع  ويناغــون  يبتســمون 
لــو  كمــا  بعضهــم  يعاملــون  أخــرى  أحيــان 
مــا  للتجربــة ومعرفــة  أشــياء  كانــوا مجــرد 
أو  نخســوهم  أو  وكزوهــم  مــا  إذا  يحــدث 

حبوا من فوقهم” 

)Zero to( Three 2008, 9(

االجتماعــي  التطــور  معيــار  لتوظيــف  المهنيــات  المعلمــات  تفعلــه  الــذي  مــا  الســؤال: 
شــهًرا(؟  18  -  6( الدارجيــن  الرضــع  بفئــة  الخــاص  الدراســي  المنهــج  ضمــن  العاطفــي 

الجواب: على المعلمات المهنيات اتباع الممارسات التربوية اآلتية:

الممارسة األولى

وعــي المعلمــات المهنيــات بمبــادئ النمــو والتطــور لــدى الطفــل، والطريقــة التــي يمكــن 
مــن خاللهــا دعــم تعّلمــه.

إن المعلمات المهنيات يفهمن طبيعة األطفال الدارجين واألشياء التي يتعلمونها.
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يتنــاول دليــل معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة الســعودية المعــارف والمهــارات 
وتشــمل  بتطويرهــا.  الدارجــون  يبــدأ  التــي  األساســية  والعاطفيــة  االجتماعيــة 

المعــارف والمهــارات التــي تركــز علــى كلٍّ مــن

مســار الــذات: يركــز هــذا المســار الرئيــس علــى التطــور العاطفــي للطفــل. وينقســم  	
إلــى ثالثــة مســارات فرعيــة:

مفهــوم الــذات أو الوعــي بالــذات: يركــز هــذا المســار علــى األطفــال وكيــف 	 
بخصائــص  متميزيــن  أفــراًدا  بوصفهــم  بأنفســهم  متزايــًدا  وعًيــا  يطــورون 

وقــدرات وتفضيــالت محــددة، وكيــف يعبــرون عــن ذلــك لآلخريــن.

الــذات: يركــز هــذا المســار علــى فهــم األطفــال المتزايــد لحاجاتهــم 	  ضبــط 
وعواطفهــم. بســلوكهم  بالتحكــم  يبــدؤون  وكيــف  ورغباتهــم، 

التعبيــر العاطفــي: يركــز هــذا المســار علــى قــدرة األطفــال المتزايــدة علــى 	 
لضبــط  طرًقــا  يطــورون  أنهــم  وكيــف  بهــا،  والتحكــم  مشــاعرهم  فهــم 

عنهــا. والتعبيــر  عواطفهــم 

مســار العالقــات: يركــز هــذا المســار علــى التطــور االجتماعــي، ويتنــاول علــى وجــه  	
للكبــار واألطفــال اآلخريــن والتعامــل  الطفــل علــى االســتجابة  الخصــوص قــدرة 

معهــم. وينقســم أيًضــا إلــى مســارين فرعييــن همــا:

يطــور 	  أنــه  الطفــل وكيــف  علــى  المســار  هــذا  يركــز  الكبــار:  مــع  العالقــات 
بأنهــم منســجمون  ُيوصفــون  معّينيــن  كبــار  أشــخاص  مــع  وثيقــة  عالقــات 

للطفــل. يقدمونهــا  التــي  الرعايــة  نــوع  فــي  ومتجاوبــون 

العالقــات مــع األقــران: يركــز هــذا المســار علــى قــدرة األطفــال علــى تطويــر 	 
بمــرور  التفاعــل معهــم  عالقــات صحيــة مــع األطفــال اآلخريــن مــن خــالل 

الوقــت.

الســؤال: مــا المهــام النمائيــة الرئيســة التــي يعمــل عليهــا الرضــع الدارجــون مــن أجــل تطويــر 
مهاراتهــم ومعارفهــم االجتماعيــة والعاطفيــة؟

الجواب: األطفال من عمر ستة أشهر حتى ثمانية عشر شهًرا، ُيالحظ أنهم في هذه المرحلة:

يطورون إحساًسا ناشًئا بالذات. 	

يتحركون الستكشاف محيطهم ويبتعدون عن حاضناتهم رغم أنهن مصدر األمان لهم. 	

يصبحون أكثر استقاللية. 	

يتفاعلون مع أطفال آخرين. 	

يتعرفون على بعض العواطف وكيفية إدارتها والتحكم بها. 	

يستخدمون اللعب من أجل تطوير مهارات اجتماعية. 	

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
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مــن  لألطفــال  الوطنــي  المنهــج  )إطــار  ــا.	 نمائيًّ األطفــاًل	 نمــو	 المهنيــات	 المعلمــات	 تعــزز	

 .)40-38  ،2018 ســنوات،  الميــالد-6 

الســؤال: مــا الــذي أســتطيع فعلــه بوصفــي معلمــة لمســاعدة الدارجيــن علــى إنجــاز المهــام 
المرتبطــة بالتطــور االجتماعــي العاطفــي؟

الجواب: تستطيعين القيام بما يلي:

كونــي لألطفــال بمثابــة قاعــدة آمنــة يعــودون إليهــا عندمــا يبــدؤون بالحركــة واالستكشــاف  	
بمفردهــم.

الحظي ووثقي وتأملي كي تفهمي كل رضيع أنت مسؤولة عن رعايته. 	

شجعي الجهود الجديدة لألطفال في محاولتهم للتعبير عن مشاعرهم. 	

أسسي بيئات آمنة تسمح باالستكشاف والتفاعل. 	

مــة لتلبــي احتياجــات  	 ضعــي جــداول لألطفــال بحيــث تكــون ثابتــة ويمكــن التنبــؤ بهــا ومصمَّ
ــة. األطفــال الفردي

تفاعلــي كثيــًرا مــع الرضــع، وشــاركي فــي »أحاديــث« متبادلــة معهــم إن صــح التعبيــر، وانتبهــي  	
لمــا يبذلونــه مــن جهــود فــي محاولــة التواصــل والتعبيــر.

خططي لفرص تعليمية لهؤالء األطفال تدفعهم ليتفاعلون مع بعض. 	

اطلبــي مــن األســر مشــاركة مــا تعرفــه عن تطــور واحتياجــات أطفالهــم االجتماعية-العاطفية،  	
وكيــف تقــوم بمســاندتهم فــي المنزل.

الســؤال: مــا األشــياء التــي بوســعي فعلهــا إليجــاد بيئــة تعليميــة تدعــم التطــور االجتماعــي 
العاطفــي للدارجيــن؟

الجــواب: فيمــا يلــي بعــض اإلجــراءات التــي يمكنــك عملهاإليجــاد بيئــة تدعــم التطــور االجتماعــي 
العاطفــي:

رتبــي المســاحة المكانيــة بحيــث يتســنى للرضــع الدارجيــن ممارســة قدراتهــم الجديــدة علــى  	
الحركــة، واستكشــاف محيطهــم بحّريــة وأمــان.

وفري مساحات مكانية ومواد تشجع األطفال على اللعب مع بعض. 	

وفري مواد مناسبة ليتعلم هؤالء األطفال عنها، ويبدؤوا في التعبير عن مشاعرهم. 	

إرشادات للمعلمة 
هل تواجهين مشكالت سلوكية في الصف مع األطفال؟ 

تحــدث المشــكالت الســلوكية فــي الصــف جــّراء عــدة أســباب مــن أهمهــا: )الحظــي هــل تحــدث 
مثــل هــذه المشــاكل فــي صفــك؟(

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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ــه يتعــذر علــى األطفــال  	 ــراء إن اضطــرار األطفــال إلــى الجلــوس دون حركــة )يقــول بعــض الخب
الجلــوس لفتــرات طويلــة دون حــراك. ويقــدر الزمــن الــذي يســتطيع الرضــع الدارجــون البقــاء 

فيــه دون حركــة بدقيقــة أو دقيقتيــن فــي أحســن األحــوال(.

االستماع أو المراقبة فقط دون االنخراط في فرص أو أنشطة تعليمية. 	

المبالغة في التوقعات فيما يتعلق بقدرتهم على ضبط الذات. 	

ا من المواد واألجهزة واألدوات. 	 توفر عدد قليل جدًّ

ا أو العكس. 	 المواد واألجهزة واألدوات التي يتم توفيرها إما أنها سهلة االستخدام جدًّ

اضطرار األطفال إلى االنتظار طوياًل. 	

تغيير الجدول اليومي لألطفال كثيًرا، فال ُيراعى فيه االنتظام وال يمكن التنبؤ به. 	

تتصف المساحات المكانية المخصصة لألطفال باالتساع الشديد أو العكس. 	

)Brenda Jones-Hardin, n.d(

منفتحــون  بأنهــم  الرضــع  يتميــز   
تماًمــا،  باآلخريــن  ويثقــون 
الذيــن  الكبــار  ويســتوعبون بلهفــة رســائل 
يقدمــون الرعايــة لهــم. ويســتخدم الرّضــع 
»رأي«  بنــاء  أجــل  مــن  الكبــار  اســتجابات 
أّولــي حــول ذواتهــم. وإنشــاء عالقــة خاصــة 
مــع الرضيــع تتســم بالــود والعطــف والحنان 
لــه أكثــر مــن مجــرد فعــل حســن. بــل إن ذلــك 
شــعور  خلــق  فــي  كبيــر  حــد  إلــى  يســهم 

إيجابي لدى الطفل نحو ذاته”

 )”California Infant/Toddler Curriculum Framework“ 2012, 18( 

 هل تعلمين؟ 

الرضــع فــي المراحــل األولــى التــي يدركــون فيهــا أنفســهم كأفــراد وذلــك بنــاء علــى 
ــع، بمــا  ــة الحساســة للرضي ــن. واســتجابة مقــدم الرعاي ــة التــي يتلقونهــا مــن اآلخري الرعاي
فــي ذلــك روتيــن الطفــل واحتياجاتــه الفرديــة، يخلــق إحساًســا بالثقــة ويصبــح أســاس 

الهويــة المبكــرة للطفــل.

ما يتعلمه الرّضع عن أنفسهم من خالل التفاعالت:

هل يتم اإلنصات لهم أم ال؟ 	

هل يتم احترام اختياراتهم أم ال؟ 	
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هل يتم تقبل أسلوبهم في التعبير عن عواطفهم أم ال؟ 	

هل مسموح لهم االستكشاف أم ال؟ 	

هل تتم تلبية معظم احتياجاتهم أم ال؟ 	

)Lally & Mangione, 2013(.

الممارسة الثانية

 توظيــف المعلمــات المهنيــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل والبنــاء على هــذه المعارف 
مــن أجــل خلــق فــرص تعّلميــة لــكل طفــل فــي المجموعة.

الوطنــي  المنهــج  )إطــار  األطفــال  وســلوكيات  تعّلــم  وتوثــق  المهنيــات  المعلمــات  تالحــظ 

.)40-38  ،2018 ســنوات،  الميــالد-6  مــن  لألطفــال 

 

تبدأ عملية تخطيط المنهج الدراسي بالمالحظة والتوثيق والتأمل.

"يبــدأ تخطيــط المنهــج للرّضــع الصغــار والفطــم باستكشــاف المعلمــات لتطــور كل طفــل 
مــن خــالل اإلنصــات والمالحظــة بعنايــة؛ فالمالحظــة مهــارة أساســية فــي التدريــس، 
وعندمــا تالحــظ المعلمــات بوعــي، يتبّيــن لهــن كيــف يقــوم كل طفــل باالستكشــاف، 

وكيــف يســتخلص المعانــي خــالل لحظــات اللعــب والتفاعــل اليوميــة".

)”California Infant/Toddler Curriculum Framework“, 2012, 26(.

 إرشادات للمعلمة
ــا مــن عمليــة المالحظــة. والتوثيــق القائــم علــى المالحظــة يســاعد  ُتعــّد عمليــة التوثيــق جــزًءا مهمًّ
المعلمــات فــي تحضيــر وتخطيــط الممارســة التربويــة اآلتيــة الخاصــة بتعلــم األطفــال. كمــا تثــري 
يصبحــن  المعلمــات  نظــًرا ألن  الدراســي؛  بالمنهــج  الخاصــة  الدراســية  الخطــط  التوثيــق  عمليــة 
قــادرات علــى التنبــؤ بمــا ســيفعله كل طفــل علــى األغلــب. وفيمــا يلــي بعــض الطــرق التــي يمكــن 

مــن خاللهــا توثيــق التعلــم:

اســتخدمي ســجالت مكتوبــة لــكل مــا تشــاهدينه وتســمعينه )بعــض المعلمــات يحملــن  	
دائًمــا دفتــر مالحظــات صغيــًرا معهــن أو أوراق مالحظــات الصقــة لتســجيل مشــاهداتهن 

ومالحظاتهــن علــى الفــور(.

عــززي المالحظــات المكتوبــة بصــور فوتوغرافيــة أو مقاطــع فيديــو لتســجيل حــدث مــا أو  	
سلســلة مــن األحــداث.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )3( الخاصــة بمعيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي فــي 
دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات.

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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أدوات المعلمة
قائمة التدقيق والرصد لعملية المالحظة 

ا. ا وعاطفيًّ قائمة التدقيق والرصد دعم تطور الدارجين اجتماعيًّ

يتوجــب علــى المعلمــة مراقبــة بعــض الســلوكيات المهمــة للرضــع الدارجيــن فــي أثنــاء تفاعالتهــا 
معهــم طــوال اليــوم بينمــا يواصلــون توســيع نطــاق مهاراتهــم االجتماعيــة والعاطفيــة. ومــن هــذه 

الســلوكيات مــا يلــي:

زيادة االهتمام بالمرايا أو الصور. 	

البدء بإظهار مشاعر الخوف. 	

تكوين ميول أقوى تجاه الناس واأللعاب. 	

تقليد اآلخرين في أثناء اللعب. 	

إظهار الخجل أو القلق تجاه الغرباء. 	

البدء باختبار استجابات المعلمة أو الكبار تجاه سلوكيات معينة. 	

البــدء بممارســة أو إظهــار مــا يســمى » بالمرجعيــة االجتماعيــة« )أي أخــذ عواطــف  	
اآلخريــن أو ردود أفعالهــم واســتجاباتهم باالعتبــار قبــل القيــام بــأي تصــرف(.

تفضيل حاضنة ما على األخريات. 	

إظهار مشاعر الخوف من االنفصال على نحو متزايد. 	

 )Talaris Institute n.d.(

تقــوم المعلمــات المهنيــات ببنــاء العالقــات مــع المجتمــع ومــع أســر األطفــال  )إطــار المنهــج 

الوطنــي لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

إرشادات للمعلمة 
تتســاءل األســر فــي غالــب األحيــان عــن مواصفــات دار الحضانــة التــي ســيلتحق بهــا أطفالهــم، بحيــث 
يطمئنــون إلــى هــذه الحضانــة، وأنهــا قــادرة علــى توفيــر الرعايــة والخبــرات التعليميــة المناســبة 
التــي يحتاجهــا األطفــال فيشــعرون باألمــان، ويتطــور لديهــم اإلحســاس بالــذات، وتــزداد ثقتهــم 
ــد منهــا  ــن. وكل هــذه العناصــر ال ب ــة مــع اآلخري بأنفســهم، ويتمكنــون مــن إقامــة عالقــات إيجابي
األســر  تزويــد  خــالل  مــن  المســاعدة  المعلمــات  وتســتطيع  ســليم.  عاطفــي  اجتماعــي  لتطــور 
واألهالــي بقائمــة تحقــق لألشــياء التــي ينبغــي البحــث عنهــا واالنتبــاه لهــا عنــد اختيــار دار حضانــة 

لألطفــال الدارجيــن.

ت	
أدوا

المعلمة:
ت	

شادا
إر

للمعلمــة:
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أدوات المعلمة

قائمة معايير الجودة الخاصة بأولياء األمور

مالحظــة: إن الرضــع الدارجيــن الذيــن يشــعرون باألمــان يقضــون معظــم وقتهــم فــي 
ــة مــن األشــياء  ــاس مــن حولهــم. وهــذه جمل ــة والمــواد واألشــياء والن استكشــاف البيئ
التــي يبحــث عنهــا الوالــدان لالطمئنــان إلــى أن رضيعهــم يتلقــى الدعــم الــذي يحتاجــه: 

فهــل تقــوم المعلمــة باألمــور اآلتيــة.

توفيــر قاعــدة آمنــة لينطلــق منهــا الطفــل مستكشــًفا، وذلــك بــأن تبقــى المعلمــة  	
قريبــة منــه بينمــا يغامــر هــو باستكشــاف البيئــة مــن حولــه؟

ــة الهتمامــه، حتــى يتمكــن الطفــل مــن  	 ــة وجاذب ــة آمن الحــرص علــى أن تكــون البيئ
ــه؟ استكشــاف المــواد واأللعــاب مــن حول

 إيجــاد فــرص للحركــة فيهــا قــدر مــن التحــدي لألطفــال، حتــى يتمكنــوا مــن تجريــب  	
وممارســة مهــارات جديــدة؟

النــزول إلــى مســتوى الطفــل والجلــوس علــى األرضيــة للتفاعــل معــه ودعمــه،  	
إضافــة إلــى مراقبتــه ومالحظتــه لفهــم مــا يجــري حقيقــة؟

دعــم ثقــة األطفــال بأنفســهم وتقديرهــم لذواتهــم بالســماح لهــم بتجريــب األشــياء  	
بمفردهــم )مــع البقــاء قريبــة منهــم لتقديــم المســاعدة أو الحفــاظ علــى ســالمتهم(.

الفرح بما يطوره الطفل من كفايات، ومشاركة ذلك مع األسر؟ 	

)Lally, 2011( 

ــا. )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال  توظيــف المعلمــات المهنيــات للمَمارســات المالئمــة نمائيًّ

مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 26(. 

ت	
أدوا

المعلمة:
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أداوت المعلمة
ا ا	وعاطفيًّ ا	التي	تدعم	تطور	الطفل	اجتماعيًّ الممارسات	التربوية	المالئمة	نمائيًّ

ا اممارسات تربوية مالئمة نمائيًّ ممارسات تربوية غير مالئمة نمائيًّ

التفاعالت

تمضي الحاضنات معظم اليوم وهن يحملن أو  	
يلمسن الدارجين الصغار، وذلك على شكل تفاعالت 

ثنائية تتسم بالود والحنان.

تالطف الحاضنات الدارجين ويداعبنهم بأيديهن  	
ويتحدثن إليهم بصوت هادئ مع استمرار النظر في 

عيونهم.

تتعلم الحاضنات إشارات كل طفل ويراقبنها كي  	
يصبحن قادرات على معرفة أحوال الطفل، ومتى 

يريد أن يأكل، أو متى يكون متضايًقا، أو متى يرغب 
في الحمل. ويتلقى كل رضيع الرعاية التي تستجيب 

الحتياجاته.

تستجيب الحاضنات الحتياجات الدارجين للطعام  	
والراحة بصورة ثابتة، وبأساليب حانية ومحددة 
حسب كل طفل. ومع مرور الوقت يبدأ هؤالء 

الدارجين ببناء الثقة في األشخاص الكبار المحيطين، 
وينشأ لديهم تصور عام بأن العالم مكان آمن 

لالستكشاف، وبأنهم محبوبون ومقّدرون من 
اآلخرين.

تعلم الحاضنات بأن الدارجين يتملكهم الفضول  	
وحب االستطالع بعضهم تجاه بعض، وأنهم قد 

بدؤوا للتو بالعمل على بناء مهاراتهم االجتماعية. 
كما تسمح الحاضنات لألطفال الدارجين 

باستكشاف بعضهم عندما يقوم لديهم مثل هذا 
االهتمام لعلمهّن أن اللمس هو دافع فطري 

لديهم، ولكن مع الحرص على أن تتم عملية اللمس 
لألطفال اآلخرين بلطف.

تحترم الحاضنات القدرات الفردية للرضع، ويستجبن  	
لها بصورة إيجابية بينما يطور كل طفل قدرات 

جديدة )بمعنى أنهن ال يساعدن إال على قدر 
الحاجة(. وعندما تظهر الحاضنات السعادة والرضا 

عن إنجازات الدارجين، ويصل مثل هذا االنطباع إلى 
األطفال فإنهم يبدؤون بالشعور بأنهم مؤهلون، 

ويأخذون باالستمتاع بإتقان المهارات الجديدة.

تترك الحاضنات الدارجين الصغارفي أسّرتهم، أو  	
في أقفاص اللعب، أو المقاعد لمدة طويلة من 

الزمن. ويتبعن سياسة »عدم اللمس«، متجاهالت 
مدى أهمية اللمس لهؤالء األطفال وعالقة ذلك 

بتطورهم السليم.

تتفاعل الحاضنات مع الدارجين بجفاء وعلى نحو  	
غير شخصي، أو قد يتجاهلن إشاراتهم برغبتهم في 

الحمل أو اللمس. أو قد تنتبه الحاضنات ألطفال 
معينين أكثر من غيرهم.

ُتظهر الحاضنات االنتباه واالهتمام والرعاية  	
لألطفال على حسب جداولهن أو حسب ما 

يفضلنه، وليس حسب ما يفضله األطفال 
ويناسبهم.

ال يمكن التنبؤ باستجابات الحاضنات، أو قد ال  	
يستجبن أبًدا، أو ربما يستجبن للطفل بأساليب غير 

حانية وغير خاصة به.

ال تسمح الحاضنات لألطفال بلمس بعضهم، حتى  	
لو كان ذلك بلطف.

تحث الحاضنات األطفال الدارجين على لعب  	
بعضهم مع بعض عندما ال يردن اللعب معهم، 

وعندما يتصرف طفل بقسوة مع طفل آخر ال 
تسارع الحاضنات لحماية ذلك الطفل.

تحث الحاضنات الدارجين على تطوير مهارات جديدة  	
على الرغم من ظهور عالمات لديهم بأنهم غير 

مستعدين لذلك بعد.

تقوم الحاضنات بعمل األشياء عوًضا عن األطفال   	
رغم استطاعتهم تأديتها بأنفسهم، أو بقليل من 

المساعدة.

)Copple et al., 2013(.

 يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )1( الخاصــة بمعيــار التطــور االجتماعــي  العاطفــي فــي
دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات

ت	
أدوا

المعلمة:
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الممارسة الثالثة

تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي

تســتغل المعلمــات المهنيــات معرفتهــن بمحتــوى مــادة الــدرس لبنــاء منهــج ذي معنــى وتوفيــر 

فــرص تعلــم هادفــة لألطفــال )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، (

أدوات المعلمة
 قلق االنفصال- دعم األسر واألطفال لمواجهة قلق االنفصال

تسهيل عملية االنفصال من خالل اللعب.

يحتــاج الرضيــع الــذي يعانــي مــن القلــق والخــوف عندمــا يغــادر أحــد أفــراد عائلتــه ويتركــه وحــده إلــى 
 ،)2011 ,Balaban( مراعاتــه وطمأنتــه وتحضيــره وتزويــده بــأدوات لمواجهــة مثــل هــذه المشــاعر

وذلــك قبــل اللعــب فــي الصــف والبــدء بالتفاعــل مــع اآلخريــن.

.)Luckenbill, Subramaniam & Thompson, 2019, 54(

وفيمــا يأتــي بعــض االســتراتيجيات التــي يمكــن اللجــوء إليهــا لتخفيــف حــدة عمليــة االنفصــال 
وتســهيلها مــن خــالل مســاعدة الدارجيــن علــى االنخــراط فــي اللعــب:

شــجعي أفــراد أســرة الطفــل علــى توديــع الطفــل )بــداًل مــن التســلل إلــى الخــارج(. وهــذا  	
يســاعد الرضــع علــى الوثــوق بأفــراد أســرهم وبالصــف كذلــك.

ســاعدي الطفــل علــى الشــعور بــأن المســاحة المكانيــة آمنــة لالستكشــاف، وذلــك مــن خــالل  	
االلتــزام بأعمــال ثابتــة يســتطيع الطفــل التنبــؤ بهــا، أو مــن خــالل أداء طقــوس معينــة متكــررة 

كقــراءة كتــاب أو الذهــاب للنظــر إلــى حــوض األســماك.

اطلبي من الرضيع المشاركة في نشاط تعلمين بأنه يحبه ويستمتع به. 	

وإذا كان الرضيــع يفضــل شــيًئا معيًنــا يســاعد فــي تهدئتــه، فاحتفظــي بــه علــى مقربــة منــك،  	
ولكــن بعيــًدا عــن متنــاول األطفــال اآلخريــن.

وفــري صــوًرا ألفــراد األســرة الغائبيــن حتــى يراهــا الطفــل فيخفــف ذلــك مــن مشــاعر الضيــق  	
لديــه.

)Luckenbill, Subramaniam & Thompson, 2019(.

ت	
أدوا

المعلمة:
QRفيديو
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أدوات المعلمة 
ــار التطــور االجتماعــي العاطفــي ضمــن احتياجــات الرضــع الدارجيــن لالستكشــاف  دمــج معي

والتفاعــل هنــاك أربــع ممارســات فّعالــة حســب اآلتــي 

 )Excerpts from: This is Play: Environments and interactions that Engage Infants 
and Toddlers( )Luckenbill, Subramaniam & Thompson, 2019(

وّسعي نطاق قدرات األطفال على اتباع التوجيهات والتناوب في األدوار. 	

األلعــاب 	  تســهم  كذلــك  االجتماعيــة  المهــارات  بنــاء  إلــى  إضافــة  أنــه  تعلميــن:  هــل 
التــي تحــدث فيهــا تفاعــالت فــي اتجاهيــن وتتطلــب التعــاون بيــن المشــتركين واتبــاع 

التوجيهــات فــي بنــاء مهــارات التفكيــر والتواصــل.

وإليِك أيتها المعلمة أشياء يمكنك فعلها:	 

العبــي لعبــة مــع األطفــال باســتخدام الكــرة، كأن ُتدحرجــي الكــرة إلــى نــوف، ثــم تقــوم  	
هــي بدحرجتهــا إليــِك.

اطلبــي مــن األطفــال المشــاركة فــي غنــاء األغانــي واألناشــيد مثــل: أغنيــة )مطلــوب  	
ذكــر اســم أغنيــة مناســبة(. وشــجعي األطفــال علــى اإلشــارة إلــى أصدقائهــم.

احكــي لهــم قصًصــا عــن ألعــاب ودمــى تختبــئ ويجــب البحــث عنهــا والعثــور عليهــا: »  	
أيــن الســيد عدنــان؟ هــل تســتطيع أن تعــرف مكانــه؟

وفــري مســاحة تقــول لألطفــال: »نعــم« طــوال الوقــت، حيــث تمنــح فرصــًا لالستكشــاف  	
وخيــارات مقبولــة.

الدارجيــن شــغوفون باالستكشــاف. وعندمــا تخصصيــن مســاحات 	  أن  هــل تعلميــن: 
ــك بذلــك تســاعدينه علــى  ــار، فإن ــة االختي ــة واضحــة الحــدود وتوفــر للطفــل حري مكاني

بنــاء االســتقاللية لديــه، والشــعور بالثقــة بالبيئــة المحيطــة بــه. 

ولتحقيق ذلك اتبعي اآلتي:	 

صّممــي مســاحات يكــون كل شــيء فيهــا علــى مســتوى نظــر األطفــال، وفــي نفــس  	
.)Lally, Stewart & Greenwald, 2009( الوقــت تســمح لهــم باالستكشــاف

عندمــا يبــدر مــن الطفــل ســلوك فيــه تحــدٍّ توقفــي وابحثــي عــن األســباب وراء مثــل هــذا  	
التصــرف. فإنــك إن فهمــت مــا دعــاه لذلــك، ســتتمكنين مــن توفيــر خيــارات مقبولــة 

حينئــٍذ )مثــال: إذا قــام الرضيــع برمــي األشــياء القاســية، فقدمــي لــه أشــياء طريــة(.

ساعدي األطفال على حل المشكالت بتقديم المواد الالزمة. 	

هــل تعلميــن: أن الدارجيــن بارعــون فــي المالحظــة والتقليــد، وأنهــم يســتخدمون هــذه 	 
المهــارات لمعرفــة األشــياء، وفهــم طريقــة عملهــا. وعندمــا يكبــرون ويكتســبون المزيــد 
مــن الخبــرات يأخــذون بتجريــب اســتراتيجيات مختلفــة لمعرفــة طريقــة عمــل األشــياء 
مــن حولهــم. وكذلــك يتعلمــون مــن خــالل هــذه األنشــطة المزيــد عــن ذواتهــم، ويبنــون 
التــي  واألســاليب  النهــج  يطــورون  نفســه  الوقــت  وفــي  بأنفســهم،  بالثقــة  شــعوًرا 

تســاعد علــى التعلــم كحــب االســتطالع وحــل المشــكالت.

ت	
أدوا

المعلمة:
QRفيديو
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ولتحقيق ذلك اتبعي اآلتي:	 

وفــري مجموعــة متنوعــة مــن المــواد المرنــة )التــي يمكــن اســتخدامها بصــور متعــددة(  	
فــي جميــع أنحــاء غرفــة الصــف، مثــل: األدوات االيقاعيــة فــي منطقــة االيقــاع الصوتــي 
و الحــركات االيقاعيــة، والمــاء والرمــل وأدواتهمــا فــي منطقــة األنشــطة الحســية، 
واألحاجــي المصــورة، والصناديــق ذات األقفــال )صنــدوق األقفــال هــو صنــدوق يتكــون 
مــن عــدة حجــرات، وعلــى كل حجــرة قفــل(، والصناديــق العشــية )وهــي صناديــق يدخــل 

األصغــر منهــا فــي األكبــر( فــي منطقــة العمليــات المعرفيــة.

تجنبــي التصحيــح للطفــل عندمــا يقــوم بشــيٍء مــا، واتركيــه يجــرب األشــياء بطريقتــه  	
الخاصــة، وإذا اســتولى عليــه اإلحبــاط فقّدمــي اقتراحــات لــه لمســاعدته.

سّهلي حدوث التفاعالت االجتماعية. 	

هــل تعلميــن: أن الدارجيــن يتعلمــون الموازنــة بيــن المهــارات واالهتمامــات الجديــدة 	 
وبيــن التفاعــالت االجتماعيــة المتزايــدة مــع األقــران التــي تأتــي نتيجــة لقدرتهــم علــى 
الحركــة. واألطفــال بحاجــة للدعــم واإلرشــاد والتوجيــه عندمــا يشــرعون فــي اكتشــاف 

ــة.  التفاعــالت االجتماعي

ولتحقيق ذلك اتبعي اآلتي:	 

حاولــي أن تفهمــي تصرفــات األطفــال. فقــد يبــدو لــك أنهــم يقومــون فقــط بتجميــع  	
المــواد وتكويمهــا فــي أثنــاء ممارســتهم للعبــٍة أو نشــاٍط مــا، علًمــا بــأن أطفــال آخريــن 
ــى  ــك. لكــن اعلمــي أن األطفــال مفطــورون عل ــى هــذه المــواد كذل لربمــا يحتاجــون إل
حــب التملــك، وهــذا أمــر طبيعــي. وفــي هــذه الحــال يمكنــك أن تدعمــي األطفــال بــأن 
تنظمــي لهــم دوًرا لاللتــزام بــه، واالنتظــار إلــى أن يحيــن دور كل واحــد منهــم، والبحــث 

عــن أنشــطة أخــرى فــي غضــون ذلــك حتــى ال يتملكهــم الشــعور باإلحبــاط.

اتبعــي خطــوات معينــة لحــل الخالفــات االجتماعيــة بيــن األطفــال. وهــذه الخطــوات  	
فــي معظــم األحيــان قــد تتطلــب توفيــر عــدد أكبــر مــن اللعبــة نفســها أو إيجــاد بدائــل 

)لــم يتعلــم الرضــع الدارجــون بعــد مهــارات االلتــزام بالــدور(.
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دّربــي الرضــع علــى تفهــم وجهــات نظــر اآلخريــن. وهــذا يســتلزم منــك البقــاء علــى مقربــة  	
ــإدراك  ــدء ب ــى الب ــع األطفــال عل ــن، ومســاعدة جمي ــا األطفــال اللحوحي منهــم، خصوًص
كيــف أن تصرفاتهــم قــد تزعــج اآلخريــن. علــى ســبيل المثــال: قــد تقوليــن لطفــل أخــذ 
اللعبــة مــن طفــل آخــر اآلتــي: »لقــد شــعر وليــد بالحــزن عندمــا أخــذت منــه اللعبــة، فقــد 

كان يلعــب بهــا«.

إن المعلمــات المهنيــات يعملــن علــى تعميــق مهــارات التخطيــط والتنفيــذ مــن خــالل اآلتــي:  

)الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن 

الميــالد وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018، 71-68(.

موقف افتراضي
ستســتخدم المعلمــة ســمر، معلمــة األطفــال الدارجيــن، خطــة مشــابهة لخطــة المعلمــة جنــان التي 
ركــزت علــى »كل شــيء عنــي« كطريقــة لتلبيــة متطلبــات النمــو االجتماعــي والعاطفــي لألطفــال 
الرضــع، ولكنهــا ســتقدم لألطفــال مزيــًدا مــن األنشــطة التــي تركــز علــى أســرهم وســتعتمد علــى 

مهاراتهــم البدنيــة الجديــدة لمعرفــة المزيــد عــن أنفســهم وعــن قدراتهــم المتغيــرة.

ــى أطفــال المجموعــة لمعرفــة مــا  ــدأت المعلمــة ســمر بإجــراء مالحظــات عل الخطــوة األولــى ب
ــا لتحديــد المســتوى النمائــي لــكل منهــم، ثــم قامــت بتدويــن مالحظاتهــا  يمكنهــم فعلــه حاليًّ
ــن أطفــال المجموعــة. )أدوات  ــى أنمــاط االهتمامــات والقــدرات بي ــى التعــرف عل لمســاعدتها عل
ــر التعلــم المبكــر النمائيــة دليــل المعلمــة مــن الــوالدة إلــى عمــر 3  ــواردة فــي معايي المالحظــة ال

ســنوات، ص: 30-27(.

الخطــوة الثانيــة بعــد ذلــك، ســتفكر المعلمــة ســمر بنــاًء علــى مالحظاتهــا فــي كيفيــة اســتخدام 
بيئــة الصــف التعليميــة لتقديــم المــواد التــي يمكنهــا دعــم التطــور االجتماعــي العاطفــي وخاصــة 

إدراك الــذات.

إرشادات للمعلمة
 تذّكــري دوًمــا، عنــد قيامــك بتخطيــط البيئــة الماديــة أن: الطفــل الــذي بــدء يحبــو مؤخــًرا )الرضيــع 
الــدارج( يســتطيع غالًبــا الذهــاب إلــى األشــياء أو األشــخاص أو األماكــن التــي يريدهــا، وهــذا يعنــي 
أن هــذه المهــارات الجديــدة تقتضــي أن تكــون البيئــة آمنــة وســهلة االستكشــاف. فأنــت اآلن ترتبيــن 

أو تنشــئين بيئــات وإمكانيــات تســمح بحــدوث أشــياء مثيــرة لالهتمــام.

البيئة التعليمية

 منطقة الوصول: 	

صور لكل طفل ولكل أسرة.	 

ف	
موق

ي
ض
افترا

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
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أطفالهــم 	  روتيــن  حــول  اقتراحاتهــم  لتقديــم  لألبويــن  موجهــة  مالحظــة  أو  إعــالن 
المنــزل. فــي  المفضــل 

خزانة مخصصة لكل رضيع عليها اسمه وصورته؛ لوضع أغراضه الشخصية فيها.	 

منطقة القيلولة / منطقة النوم: 	

توجد مع كل رضيع لعبة أو بطانية مألوفة له تم إحضارها من منزله.	 

منطقة تغيير الحفاضات:	 

مرايا مثبتة في مواضع؛ بحيث يستطيع األطفال رؤية أنفسهم.	 

يتم تقديم أشياء ناعمة مألوفة لألطفال الرضع؛ ليمسكونها بأيديهم.	 

منطقة اللعب: 	

ضعــي مــرآة علــى ارتفــاع مناســب؛ بحيــث يمكــن لألطفــال الرضــع رؤيــة انعــكاس صورهم 	 
عليها.

وفــري لألطفــال كتًبــا عــن األســر تتضمــن العديــد مــن الصــور البســيطة أو الرســوم 	 
التوضيحيــة.

استكشــاف عــدد مــن اآلالت الموســيقية - بمــا فــي ذلــك- بعــض اآلالت التــي تعكــس 	 
ثقافــة الطفــل أو تقاليــد األســرة، مثــل: الطبــول، والخشخيشــات، والهــزازات، ومــا إلــى 

ذلــك.

الــرأس 	  التــي يجــب وضعهــا علــى  قدمــي لألطفــال أدوات بســيطة، مثــل: األشــياء 
...إلــخ. والقدميــن،  واليديــن 

وفري مساحة آمنة وكافية لألطفال الدارجين؛ لممارسة مهارات جديدة وصقلها.	 

الملعب الخارجي: 	

ادعمــي االهتمــام المتزايــد باآلخريــن مــن خــالل توفيــر الفــرص لألطفــال الدارجيــن، 	 
لمشــاركة عــدد مــن األلعــاب المتشــابهة، مثــل: المنحــدرات وكــرات الرغوة المســتخدمة 

فــي الدحرجــة.



5050دليل النمو االجتماعي العاطفي | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة )٠-٦( سنوات

الخطــوة الثالثــة: بعــد دراســة المــواد التــي يمكــن تضمينهــا فــي الصــف، فكــرت المعلمــة ســمر 
فــي الجــدول اليومــي وباألعمــال الروتينيــة وكيــف يمكنهــا بنــاء الفــرص لتطويــر طــرق التعلــم علــى 

مــدار اليــوم.

إرشادات للمعلمة
 إذا أردت تخطيــط جــدول الصــف اليومــي فتذكــري أن تركيــزك - كمــا هــو الحــال بالنســبة للرضــع 
الصغــار- يجــب أن ينصــّب علــى بنــاء العالقــات واألمــان، ولكــن األمــر هنــا يتطلــب الســماح لألطفــال 

الرضــع الدارجيــن بالخــروج الستكشــاف البيئــة بأنفســهم.

الروتين اليومي

التجربة/النشاطالروتين

رحبي بكل طفل رضيع باسمه. 	الوصول والمغادرة

رحبي بأسرة كل طفل رضيع عند وصولهم إلى المركز وناقشي  	
معهم أيَّ تطورات جديدة.

بالنسبة لألطفال الذين يعانون من قلق االنفصال، اطلبي منهم  	
المشاركة في روتين مألوف مع اأُلسر في يوم الطفل.

استغلي وقت المغادرة لمشاركة المعلومات مع أسر األطفال  	
في يوم الطفل.

ابقي بقرب األطفال الرضع الدارجين؛ لبعث الطمأنينة في  	وقت اللعب /وقت االستلقاء.
نفوسهم بأن هناك شخصًا كبيرًا قريبًا منهم.

ضعي األطفال الرضع حيث يمكنهم رؤية بعضهم وابقي بقربهم  	
لمراقبة تفاعالتهم مع بعضهم.

 العبي األلعاب الثنائية مع األطفال باستخدام الكلمات وتعبيرات  	
الوجه.

م، اطلبي منهم مساعدتك بحمل الحفاضة  	منطقة تغيير الحفاضات بالنسبة لألطفال الفطَّ
النظيفة على سبيل المثال.

قومي بتحريك الذراعين والساقين واليدين والقدمين برفق في  	
أثناء التحدث مع األطفال الرضع حول ما تفعلينه »أنا اآلن أحرك 

ا”. ساقيك لألمام وللخلف. نحن نحرك الذراعين عالًيا جدًّ

قدمي لألطفال الرضع الدارجين األطعمة المألوفة لهم في  	اإلرضاع /اإلطعام
منازلهم.

ي األغاني المألوفة التي اعتاد األطفال الرضع على سماعها  	القيلولة غنِّ
في المنزل قبل النوم وبعد االستيقاظ.

استخدمي “المشي والتحدث” في أثناء االستيقاظ لمشاهدة  	
صور األطفال واألسر .

وفري الفرص لألطفال الدارجين لصقل مهاراتهم الحركية  	طوال اليوم
المتنامية التي اكتسبوها مؤخًرا.

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:
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الخطــوة الرابعــة ثــم ســتقوم المعلمــة بمراجعــة تطبيــق معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، وســتفكر بطــرق يمكــن اســتخدامها لتنفيــذ تلــك المعاييــر فــي 

ــاة اليوميــة. الحي

تطبيق معيار التطور االجتماعي العاطفي

مسار الذات

1،1 مفهوم الذات أو الوعي بالذات

دور المعلمة: االستراتيجيات التدريسية والمواد واألنشطةالُمؤشر

ُيظهــر الطفــل وعًيــا بخصائصــه وتفضيالتــه 
الفردية.

اســتجيبي الهتمامــات كل طفــل بنفســه بعبــارات وصفيــة )مثــاًل: 
عندمــا يشــير الطفــل إلــى عينيــه قولــي لــه: “هــذه عيــن، عيــون جمــال 

لونهــا بنــي. وعيــون المعلمــة جنــان لونهــا أخضــر”(.

أوجــدي بيئــة ذات مســاحة كافيــة تشــمل كل األطفــال فــي نفــس يبدأ بإثبات ذاته والتعبير عنها.
باللعــب  لتســمحي  األلعــاب  مــن  مجموعــة  ووفــري  المنطقــة، 

الخالفــات.  وتفــادي  المتــوازي 

فــي  نفســه  علــى  بالتعــرف  الطفــل  يبــدأ 
الصــور.

وفــري مجموعــة مــن صــور األطفــال وعائالتهــم فــي مختلــف أرجــاء 
غرفــة الصــف، وأشــيري إلــى صــورة كل طفــل باســتمرار خــالل اليــوم.

يبــدأ بفهــم ذاتــه فــي عالقــٍة مــا أو معنــى 
االنتمــاء لعائلتــه.

اصنعــي ألبوًمــا لــكل طفــل بعنــوان “كل شــيء عنــي” يتضمــن صــوًرا 
لــه ولعائلتــه. اســتخدمي هــذه األلبومــات فــي التفاعــل مــع كل 
طفــل علــى حــدة للحديــث عــن أفــراد أســرته مــع اإلشــارة إليهــم فــي 

األلبــوم.

٢،1	ضبط	الذات

دور المعلمة: االستراتيجيات التدريسية والمواد واألنشطةالُمؤشر

االســتراتيجيات  بعــض  الطفــل  يطــور 
ذلــك  يتطلــب  مــا  نفســه وغالًبــا  لتهدئــة 

الكبــار. مــن  دعًمــا 

ــة التــي أحضرهــا  ــه المفضل وفــري األشــياء التــي تريحــه مثــل بطانيت
معــه مــن المنــزل، وكونــي علــى مقربــة مــن األطفــال لمســاعدتهم 

علــى تهدئــة أنفســهم.

يعبــر عــن احتياجاتــه ومشــاعره مــن خــالل 
اســتخدامه لبضــع كلمــات أو إيمــاءات.

الحظــي عندمــا ُيعــِرض الطفــل عــن األنشــطة المفرطــة فــي التحفيز. 
بّينــي للطفــل كيفيــة التعبيــر عن المشــاعر.

أجــل  مــن  ويجاهــد  الحــدود،  يختبــر 
. لية ســتقال ال ا

أوجــدي بيئــة صفيــه آمنــة، واســمحي لألطفــال باختبــار مهاراتهــم 
باســتقاللية. الحركيــة 

يبــدأ الطفــل بالتوقــع والتنبــؤ بما ســيحدث 
الروتينيــة(  األعمــال  أثنــاء  )فــي  الحًقــا 

المتوقعــة.  والنتائــج 

ــا ثابًتــا؛ ليســاعد األطفــال علــى توقــع النشــاط  ضعــي جــدواًل يوميًّ
القــادم وطريقــة مشــاركتهم فيــه.

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
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3،1	التعبير	العاطفي

دور المعلمة: االستراتيجيات التدريسية والمواد الُمؤشر
واألنشطة

عّلمي األطفال أسماء المشاعر التي يحّسون بها.ُيظهر وعًيا بعواطفه ويبدأ بتسميتها.

الفخــر  مثــل:  العواطــف  مــن  أخــرى  أنــواع  عــن  يعبــر 
والغيــرة.

الحظــي األطفــال باســتمرار لتتعرفــي علــى إنجازاتهــم 
لتعزيــز  التشــجيع  أســلوب  واســتخدمي  الجديــدة، 

لديهــم. الفخــر  مشــاعر 

المشــاعر، ُيظهر وعًيا متزايًدا بمشاعر اآلخرين. تصــف  التــي  والصــور  الكتــب  اســتخدمي 
واطلبــي مــن األطفــال تســميتها أو وصفهــا شــفهًيا.

طلــب يبحث عن الدعم عندما يصاب بمشاعر اإلحباط. عليهــم  لتســهلي  األطفــال  مــن  قريبــة  ابقــي 
الكبــار. مــن  المســاعدة 

مسار	العالقات

1،٢	العالقات	مع	الكبار

دور المعلمة: االستراتيجيات التدريسية والمواد الُمؤشر
واألنشطة

فــي يبادر بالتفاعالت ويستجيب للكبار المألوفين له. األطفــال  إلشــراك  اليومــي  الجــدول  اســتغلي 
أنشــطة تتطلــب اســتجابة مــا، كأْن تطلبــي مــن األطفــال 

التصفيــق فــي أثنــاء تغييــر حفاضاتهــم.

ُيظهــر احتراًســا تجــاه الغربــاء مــن الكبــار، وقــد ُيظهــر 
القلــق إذا مــا اقتــرب منــه أحدهــم كثيــًرا.

وقّدمــي  طبيعيــة،  تطــور  مرحلــة  هــذه  أن  تفّهمــي 
الموقــف  واشــرحي  األطفــال،  يحتاجــه  الــذي  الدعــم 

المعلومــة. هــذه  يعــون  ال  قــد  الذيــن  للكبــار 

العبــي ألعاًبــا وغّنــي أغانــي مســتخدمة أســماء األطفــال يميز اسمه عندما يسمعه.
. فيها

التــي  واألنشــطة  الروتينيــة  األعمــال  فــي  يشــارك 
مشــترًكا. انتباًهــا  أو  متبادلــة  تفاعــالت  تتطلــب 

الوجــه  تغطيــة  كلعبــة  األطفــال  مــع  ألعاًبــا  العبــي   
ــة الغميضــة  بالكفيــن ثــم الكشــف عنــه بســرعة، أو لعب

الصــف. مــن غرفــة  أشــياء  االختبــاء واســتخدمي  أو 
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٢.٢	العالقات	مع	األقران

دور المعلمة: االستراتيجيات التدريسية والمواد الُمؤشر
واألنشطة

وفــري فرًصــا متعــددة لألطفــال ليكونــوا مًعــا فــي  	يستجيب لألطفال اآلخرون ويتفاعل معهم.
أماكــن غيــر رســمية طــوال اليــوم.

محاوالتهــم  	يستجيب لمشاعر وعواطف أقرانه. فــي  الدارجيــن  الرضــع  جهــد  ادعمــي 
يبــادرون  قــد  أو  يبكــون،  عندمــا  أصحابهــم  لتهدئــة 

ليهــدأ. لعبــة  الطفــل  بإعطــاء 

وفــري أكثــر مــن قطعــة واحــدة مــن الشــيء نفســه  	يقلد التصرفات السهلة ألحد أقرانه.
لتســمحي لألطفــال بتقليــد بعضهــم فــي التصرفــات 

واألنشــطة.

فيهــا  	ينخرط في اللعب الموازي )أو اللعب التشاركي(. يتمكــن  الصــف  غرفــة  فــي  وفــري مســاحات 
األطفــال مــن المشــاركة فــي أنشــطة لعــب مماثلــة 
فــي  متحاذيــة  متشــابهة  ســيارات  دفــع  )مثــل: 

المكعبــات(. منطقــة 

	 

قدمــي نمــاذج ألنشــطة يمكــن أن يقــوم بهــا األطفال  	
مًعــا، مثــل: دحرجــة وتمريــر الكــرة فيمــا بينهم.

ــه الطفــل لمســاعدة  	يبدأ بإظهار اللطف والتعاون. ــن أي جهــد يبذل عندمــا تالحظي
غيــره أو ليكــون لطيًفــا مــع اآلخريــن أشــيدي بتصرفــه 
مســتخدمة لغــة تصــف مــا قــام بــه “أنــِت تقوميــن 

ــا أمــل”. ــة ي بالتربيــت علــى ظهــر نــوف ألنهــا حزين

اســتخدمي كتًبــا وصــوًرا تعــرض طــرق المســاعدة فــي  	
المهــام فــي المنــزل وتحدثــي عنهــا.

ابقــي علــى مقربــة مــن األطفــال، ولكــن أتيحــي فرًصــا  	ينفصل عن الكبار للعب مع األطفال اآلخرين.
متعــددة لهــم للتنقــل فــي غرفــة الصــف والتفاعــل 

مــع األطفــال اآلخريــن.

إرشادات للمعلمة
 استراتيجيات لدعم التطور االجتماعي العاطفي لدى الدارجين:

اســتخدمي الكلمــات والعبــارات للحديــث عمــا يشــعر بــه األطفــال أو مــا يجــول فــي خواطرهــم  	
أو مــا يرغبــون فيــه.

احرصــي علــى أن يتصــف الجــدول اليومــي بالثبــات كــي يمكــن لألطفــال توقــع األنشــطة، وأن  	
تكــون البيئــة منظمــة ومرتبــة. فذلــك كلــه يدعــم تطــور الدمــاغ والتنظيــم الذاتــي لألطفــال. 
يســاعد الكبــار الذيــن يراعــون حاجــات األطفــال ويســتجيبون لهــا فــي تنظيــم وضبــط حــاالت 

األطفــال الجســدية والعاطفيــة عبــر مــا ُيســمى بـــ »الضبــط المشــترك«.

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:
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انتبهــي للعالمــات التــي تشــير إلــى وصــول األطفــال إلــى مرحلــة التحفيــز المفــرط أو الملــل  	
أو التنافــس لجــذب االهتمــام أو الحصــول علــى المــوارد. ومــن هــذه اإلشــارات اللجــوء إلــى 
العــض ورمــي األشــياء والضــرب والصــراخ. ســاعدي األطفــال علــى تهدئــة أنفســهم وإيجــاد 

بدائــل للمشــاركة اإليجابيــة.

الدارجيــن  الرضــع  األطفــال  تفاعــل  وتوثيــق  مراقبــة  المعلمــة  ســتتابع  الخامســة  الخطــوة 
وانشــغالهم بالمــواد المقدمــة لهــم وســتفكر فــي تجاربهــم وفــي طــرق مســاندة وبنــاء اهتمامــات 

وتقدمهــم. األطفــال 

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )4( الخاصــة بمعيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي فــي 
دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات.

الممارسة الرابعة

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر.
)إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد-6 سنوات، 2018(. 

مصادر المعلمة
التخفيف من حدة قلق االنفصال لدى األطفال

خالصــة المقــال: التعلــق واالنفصــال مــن ســنن الحيــاة. واألواصــر التــي بيــن األســرة والطفــل تعــزز 
القــدرة علــى التكيــف، والضبــط الذاتــي، والشــعور اإليجابــي تجــاه الــذات. وقــد تناولــت الكاتبــة 
فــي هــذه المقالــة أهميــة التعلــق فــي عمليــة تطــور األطفــال، واســتنتجت أنــه يمكــن للمعلمــات 
مســاعدة الرضــع والفطــم علــى تحقيــق الســعادة والراحــة والقــدرة علــى التعلــم إذا مــا تــم إنشــاء 
منهــج دراســي قائــم علــى الثقــة، وذلــك عندمــا يكونــون بعيديــن عــن أســرهم فــي دور الرعايــة 

المبكــرة

)Balaban 2006( 

 أهمية اللعب اإليهامي للدارجين

يســتمتع الرضــع الدارجــون بالفــرص التــي تتيــح لهــم القيــام بأنشــطة الحيــاة الواقعيــة كارتــداء 
المالبــس، وتغييــر حفاضــات الدمــى، والتظاهــر بطهــي الطعــام فــي منطقــة اللعــب الدرامــي، 
وهــذا النــوع مــن اللعــب الرمــزي يســاعدهم علــى ممارســة المهــارات الحركيــة للعضــالت 

الصغــرى والتمــرن علــى خطــوات أعمــال الرعايــة الروتينيــة. 

وســنالحظ أنــه كلمــا تحســنت مهــارات المحــاكاة لديهــم، زاد انخراطهــم فــي منطقــة اللعــب 
الدرامــي )الرمــزي(. اطلبــي مــن األطفــال تقليــد أســرهم فــي العمــل واللعــب مــن خــالل توفيــر 

مســتلزمات مشــابهة للواقــع مثــل: الكاميــرات والهواتــف وأوانــي المطبــخ.

)Luckenbill et al. 2019, 66(

صادر	
م

المعلمة:
QRفيديو

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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 لحظة تأمل

تأملــي فــي تفاعالتــك مــع الرضــع، وتفكــري فــي كيفيــة تفعيــل الممارســات التربويــة 
اآلتيــة:

إظهار مشاعر العطف والرأفة والحنان في معاملة الرضع. 	

توضيح المهارات االجتماعية الحسنة وبيانها لهم وتطبيقها معهم خالل اليوم. 	

اســتغالل المعلمــة لمعرفتهــا الســابقة بالرضــع ومــا لديهــم مــن خبــرات وتجــارب  	
واهتمامــات للتفكيــر فــي الخبــرات واألنشــطة التعليميــة التــي ســتوفرها لهــم.

إيجاد مناٍخ وجوٍّ يسوده االحترام والتقدير للفروق الفردية فيما بين الرضع. 	

االســتجابة الســريعة والمناســبة للرســائل التــي يرســلها الرضيــع )وخصوًصــا رســائل  	
وإشــارات االنزعــاج(.

الرضــع  	 األطفــال  مــن  واحــد  لــكل  المالئمــة  والتحفيــز  اإلثــارة  مســتويات  فهــم 
جيــًدا. واســتيعابها 

دعوة األسر لمشاركة آرائهم وخبراتهم مع المعلمة. 	

هم وخبراتهم /تجاربهم مع المعلمة. 	
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ــا علــى  ــا وعاطفيًّ تطبيــق معيــار تطــور األطفــال الفطــم اجتماعيًّ
فئــة األطفــال الفطــم )مــن 15-36 شــهًرا(

ــم معلمــات الفطــم أن أهــم   تعل
مــا يجــب التركيــز عليــه هــو تطويــر 
هــؤالء  لــدى  الذاتيــة  الهويــة  مفهــوم 
اإلحســاس  تطويــر  ويتعلــق  األطفــال، 
بالــذات إلــى حــد كبيــر برغباتهــم وتطلعاتهم 

لالستقاللية والسيطرة”.

.)Zero to Three. 2008, 14(

االجتماعــي  التطــور  معيــار  لتوظيــف  المهنيــات  المعلمــات  تفعلــه  الــذي  مــا  الســؤال: 
شــهًرا(؟  36  -15( الفطــم  األطفــال  بفئــة  الخــاص  الدراســي  المنهــج  ضمــن  العاطفــي 

الجواب: على المعلمات اتباع الممارسات التربوية اآلتية:

الممارسة األولى

وعــي المعلمــات المهنيــات بمبــادئ النمــو والتطــور لــدى الطفــل، والطريقــة التــي يمكــن 
مــن خاللهــا دعــم تعّلمــه.

إن المعلمات المهنيات يفهمن طبيعة األطفال الفطم واألشياء التي يتعلمونها

تصــف معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة المعرفة والمهــارات االجتماعية العاطفية األساســية 
التــي يبــدأ الفطــم فــي تطويرهــا. وتشــمل المعــارف والمهــارات التــي تركــز علــى كٍل من

مســار الــذات: يركــز هــذا المســار الرئيــس علــى التطــور العاطفــي للطفــل. وينقســم إلــى  	
ثالثــة مســارات فرعيــة:

مفهــوم الــذات أو الوعــي بالــذات: يركــز هــذا المســار علــى األطفــال وكيــف يطــورون 	 
وعًيــا متزايــًدا بأنفســهم بوصفهــم أفــراًدا متميزيــن بخصائــص وقــدرات وتفضيــالت 

محــددة، وكيــف يعبــرون عــن ذلــك لآلخريــن.
ــد لحاجاتهــم ورغباتهــم، 	  ضبــط الــذات: يركــز هــذا المســار علــى فهــم األطفــال المتزاي

وكيــف يبــدؤون بالتحكــم بســلوكهم وعواطفهــم.
المتزايــدة علــى فهــم 	  قــدرة األطفــال  المســار علــى  يركــز هــذا  العاطفــي:  التعبيــر 

مشــاعرهم والتحكــم بهــا، وكيــف أنهــم يطــورون طرًقــا لضبــط عواطفهــم والتعبيــر 
عنهــا.

مســار العالقــات: يركــز هــذا المســار علــى التطــور االجتماعــي، ويتنــاول علــى وجــه الخصــوص  	
ــار واألطفــال اآلخريــن والتعامــل معهــم. وينقســم إلــى  قــدرة الطفــل علــى االســتجابة للكب

مســارين فرعييــن:
العالقــات مــع الكبــار: يركــز هــذا المســار علــى الطفــل وكيــف أنــه يطــور عالقــات وثيقــة 	 

مــع أشــخاص كبــار معينيــن يوصفــون بأنهــم منســجمون ومتجاوبــون فــي نــوع الرعايــة 
التــي يقدمونهــا للطفــل.

العالقــات مــع األقــران: يركــز هــذا المســار علــى قــدرة األطفــال علــى تطويــر عالقــات 	 
صحيــة مــع األطفــال اآلخريــن مــن خــالل التفاعــل معهــم بمــرور الوقــت.

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
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الســؤال: مــا المهــام النمائيــة الرئيســة التــي يعمــل عليهــا الفطــم مــن أجــل تطويــر مهاراتهــم 
ومعارفهــم االجتماعيــة والعاطفية؟

الجــواب: األطفــال )مــن 15 - 36 شــهًرا( ُيالحــظ أنهــم فــي هــذا الســن يركــزون علــى تطويــر هوياتهم 
الذاتيــة ويتعلمــون اآلتي:

النظر إلى أنفسهم بوصفهم أفراًدا منفصلين ومستقلين بذواتهم عن اآلخرين. 	

توظيــف مهاراتهــم فــي التواصــل اآلخــذة فــي التحســن للتعبيــر عــن احتياجاتهــم ومــا يحبــون  	
ويكرهــون.

استخدام التقليد والمحاكاة لتقمص أدوار اآلخرين. 	

تكوين الصداقات. 	

المشاركة في األنشطة الجماعية. 	

التعامل مع الخالفات االجتماعية تحت إشراف الكبار. 	

مــن  لألطفــال  الوطنــي  المنهــج  )إطــار  ــا.	 نمائيًّ األطفــال	 نمــو	 المهنيــات	 المعلمــات	 تعــزز	

 .)40-38  ،2018 ســنوات،  الميــالد-6 

ــم علــى إنجــاز  الســؤال: مــا الــذي يمكننــي فعلــه بوصفــي معلمــة لمســاعدة األطفــال الفطَّ
المهــام المرتبطــة بالتطــور االجتماعــي العاطفــي؟ 

الجواب: تستطيعين القيام بما يلي:

ضعي قواعد واضحة لألطفال ولكنها مرنة في نفس الوقت. 	

احرصي على أن تكون أعمال الرعاية الروتينية ثابتة ويستطيع األطفال التنبؤ بها. 	

وّجهي األطفال ودربيهم على التعامل مع الخالفات الشخصية. 	

وفري فرًصا لألطفال تتيح لهم القيام باألعمال بمفردهم. 	

احرصــي علــى أن تكونــي المــالذ اآلمــن الــذي يلجــأ إليــه األطفــال، واشــمليهم بالعطــف  	
وتلبيهــا. تســتجيب الحتياجاتهــم  التــي  والرعايــة 

QRفيديو

QRفيديو

QRفيديو

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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إرشادات للمعلمة
عشر نصائح تدعم التنشئة االجتماعية والعاطفية السليمة للرضع والفطم

ــدون . 1 ــة؛ فالرضــع يقل ــر، ونشــر المحب ــي بالصب ــن، والتحل ــرام اآلخري ــي قــدوة لهــم فــي احت كون
ــي: »مــن فضلــك« و »شــكًرا  ــث، وقول ــذى فــي آداب الحدي ــا ُيحت ــي نموذًج ــه، فكون مــا يرون
لــك«. والَمســيهم بلطــف وأنــت تحدثينهــم، وليكــن ذلــك بصــوت هــادئ، وتجنبــي الفوضــى 

ــن، وشــاركي أشــياءك الخاصــة معهــم. واحرصــي علــى ترتيــب المــكان، وســاعدي اآلخري

اقرئي كتًبا عن المشاعر تقدم نماذج لتفاعالت اجتماعية إيجابية وناقشيها معهم.. 2

قــد يســاعد اســتخدام الدمــى أو عرائــس التمثيــل فــي استكشــاف المشــاعر وفهــم وجهــات . 3
النظــر عندمــا يمــر األطفــال بمواقــف مزعجــة.

كونــي قــدوة األطفــال فــي إظهــار التعاطــف مــع اآلخريــن حــال انزعاجهــم، وتحدثــي عــن . 4
المســاعدة.  وقدمــي  المشــكلة 

المســي الحيوانــات األليفــة بلطــف ليقلــدك األطفــال فــي ذلــك، وعلمــي الفطــم العنيفيــن . 5
كيفيــة لمــس اآلخريــن بلطــف، ومشــاركة األلعــاب مــع اآلخريــن والمشــي بجانبهــم بــداًل مــن 

دفعهــم.

نبهــي األطفــال عنــد وقــوع الضــرر واقترحــي طرًقــا إلصالحــه. أشــيري إلــى تعابيــر الوجــه التــي . 6
ســاعدتك علــى فهــم مــا يحــدث.

عندمــا ينشــأ خــالف بيــن األطفــال حافظــي علــى هدوئــك وادعمــي مشــاعرهم. واقترحــي . 7
حلــواًل وابقــي قريبــة منهــم. ومــن المفيــد اســتخدام نفــس الحلــول فــي كل مــرة، علــى ســبيل 
المثــال: إذا كان الخــالف بســبب أن أحــد األطفــال أخــذ لعبــة طفــل آخــر فاقتربــي منهمــا 
وأمســكي باللعبــة ووّضحــي المشــكلة، وعلقــي علــى مشــاعر األطفــال واقترحــي حلــواًل 

مناســبة للطرفيــن وكــرري الحــل مــن جديــد.

بينــي لهــم كيــف يكونــون لطفــاء مــع اآلخريــن، مثــاًل قولــي: »لقــد أحببــت تصرفــك عندمــا . 8
ــا لتصــرف لطيــف أن يعطيــك الكــرة«. وبينــي  ــه حقًّ ــه يبتســم!«. »إن أعطيتــه الــوردة، انظــر إن
ــه ال يعــرف كيــف  ــا. أظــن أن كذلــك األخطــاء فــي التصرفــات االجتماعيــة، »لقــد دفعــك جانًب
يخبــرك أنــه يريــد اللعــب بالكــرات. كان عليــه أن يمشــي بجانبــك وال يدفعــك«. بينــي أخطــاءك 

أيًضــا عندمــا تبــدر منــك. قولــي: »لقــد أخطــأت، لقــد صدمتهــا بالعربــة. أنــا آســفة!«.

ابقــي علــى مقربــة مــن األطفــال، ووجهيهــم فــي أثنــاء تنقلهــم فــي عالــم المشــاعر المعقــد. . 9
إن الفطــم واألطفــال الصغــار يحســون بمشــاعر قويــة، ويرتكبــون األخطــاء، ويحبــون التملــك، 
ويســعون إلــى االســتقالل الذاتــي، ويكافحــون للســيطرة علــى دوافعهــم؛ لذلــك كونــي علــى 

يقيــن أنهــم ســيحاولون وســيرتكبون األخطــاء.

تقبلــي حقيقــة أن أي شــخص قــد يحتــاج إلــى بعــض مــن الوقــت ليهــدأ قبــل أن يصبــح مســتعًدا . 10
للحديــث عــن األشــياء المزعجــة، وتفهمــي ذلك.

)Luckenbill, n.d.(

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:
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إرشادات للمعلمة 
التعامل مع السلوكيات الصعبة

األحاديــث الوديــة وهــي لحظــات تســتغلها المعلمــة للتحــدث إلــى الطفــل علــى انفــراد 
بعيــًدا عــن المواقــف الخالفيــة التــي تحــدث عــادة بيــن الطفــل والمعلمــة. وتحــرص المعلمــة 
اســتعدادها  لــه  وتبــدي  الطفــل،  مــع  الحديــث  ُتجــري  لكــي  مناســب  وقــت  إيجــاد  علــى 
ــكل مــن  ــث يتســنى ل ــى هــذه األحادي ــه. ومــن خــالل المحافظــة عل لالســتماع واإلنصــات ل
ف علــى بعضهــم أكثــر، فتنشــأ الثقــة المتبادلــة بينهمــا وتصبــح  المعلمــة والطفــل التعــرُّ
العالقــة وّديــة فيمــا بينهما.ويفضــل أن يكــون ذلــك عنــد وصــول الطفــل إلــى المركــز ممــا 

يقلــل مــن الخالفــات خــالل اليــوم .

)Gartrell, 2006(
إرشادات للمعلمة

 التعامل مع السلوكيات الصعبة

جرعــات الثنــاء اســتخدمي مــا يســمى بـــ »جرعــات الثنــاء«، وهــي إحــدى األســاليب التدريبيــة 
التــي يمكــن للمعلمــة اســتخدامها مــع الطفــل واألســرة علــى حــد ســواء. والهــدف مــن هــذه 

الجرعــات هــي أن تظهــر المعلمــة للطفــل واألســرة أنهــا معهــم، وليســت ضدهــم:

الثناء الحظي جهود الطفل وقدريها حق قدرها. 

السلوك تعاملي مع السلوكيات الصعبة، ووجهي الطفل أو األسرة. 

لسلوك آخر بديل يستطيع الطفل ممارسته في المرات المقبلة.

الثنــاء مــرة أخــرى علقــي علــى جهــود الطفــل وتقدمــه. وانتبهــي للعالمــات التــي تــدل علــى 
تقدمــه حتــى تواصلــي الثنــاء عليــه.

 )Gartrell 2006(.

الســؤال: مالــذي علــيَّ فعلــه لصنــع بيئــة تعليميــة تدعــم التطــور االجتماعــي العاطفــي 
الفطــم؟ لألطفــال 

الجــواب: إليــك بعــض مــا تســتطيعين فعلــه إليجــاد بيئــة تعليميــة تدعــم التطــور االجتماعــي 
للفطــم: العاطفــي 

خصصــي مســاحات ومناطــق ضمــن الصــف لدعــم األنشــطة التعليميــة ضمــن مجموعــات  	
صغيــرة وأخــرى كبيــرة، ومســاحات مخصصــة ليقضــي فيهــا األطفــال الوقــت بمفردهــم. 

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:
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ســاعدي األطفــال علــى تطويــر هوياتهــم الذاتيــة، وادعمــي هــذا الجانــب مــن خــالل تعليــق  	
وعــرض صــور لألطفــال واألســر، وصــور ألفــراد مختلفيــن مــن المجتمــع المحلــي. ويمكــن 
صناعــة ألبومــات فــي غرفــة الصــف ووضــع الصــور فيهــا ليســتعرضها األطفــال بأنفســهم.

خصصــي مكاًنــا لعمــل المســرحيات التمثيليــة، ووفــري األدوات الالزمــة للتمثيــل لكــي يجــرب  	
الفطــم تقمــص األدوار التــي يؤديهــا الكبــار المألوفــون لهــم.

ــا لحــدوث الخالفــات بيــن األطفــال  	 وفــري مجموعــات متعــددة مــن المــواد واأللعــاب؛ تجنًب
عليهــا.
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الممارسة الثانية

ــاء علــى هــذه المعــارف مــن  توظيــف المعلمــات المهنيــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل، والبن
أجــل خلــق فــرص تعّلميــة لــكل طفــل فــي المجموعــة. 

تالحــظ المعلمــات المهنيــات وتوثــق َتعّلــم وســلوكيات األطفــال. )إطــار المنهــج الوطنــي 

الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(.  لألطفــال مــن 

 

تبدأ عملية تخطيط المنهج الدراسي بالمالحظة والتوثيق والتأمل.

"يبــدأ تخطيــط المنهــج للرّضــع الصغــار والفطــم باستكشــاف المعلمــات لتطــور كل طفــل 
مــن خــالل اإلنصــات والمالحظــة بعنايــة؛ فالمالحظــة مهــارة أساســية فــي التدريــس، 
وعندمــا تالحــظ المعلمــات بوعــي، يتبيــن لهــن كيــف يقــوم كل طفــل باالستكشــاف، 

وكيــف يســتخلص المعانــي خــالل لحظــات اللعــب والتفاعــل اليوميــة".

)”California Infant/Toddler Curriculum Framework“, 2012, 26(

إرشادات للمعلمة
ــا مــن عمليــة المالحظــة. ويســاعد التوثيــق القائــم علــى مالحظــة  ُتعــّد عمليــة التوثيــق جــزًءا مهمًّ
المعلمــات علــى تحضيــر وتخطيــط الممارســة التربويــة اآلتيــة الخاصــة بتعلــم األطفــال. كمــا تثــري 
يصبحــن  المعلمــات  نظــًرا ألن  الدراســي؛  بالمنهــج  الخاصــة  الدراســية  الخطــط  التوثيــق  عمليــة 

ــؤ بمــا ســيفعله كل طفــل علــى األغلــب. ــى التنب قــادرات عل

 وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خاللها توثيق التعلم:

اســتخدمي ســجالت لكتابــة كل مــا تشــاهدينه وتســمعينه )بعــض المعلمــات يحملــن دائًمــا  	
دفتــر مالحظــات صغيــًرا معهــن لتســجيل مشــاهداتهن ومالحظاتهــن علــى الفــور(.

عــززي المالحظــات التــي تمــت كتابتهــا بصــور فوتوغرافيــة أو مقاطــع فيديــو لتســجيل حــدث  	
مــا أو سلســلة مــن األحــداث.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )3( الخاصــة بمعيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي فــي 
دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات. 

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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أدوات المعلمة 
قائمة تدقيق عملية المالحظة 

التفاعــالت  استكشــاف  علــى  الفطــم  لمســاعدة  والمشــاهدة  المالحظــات  اســتخدام 
االجتماعيــة

راقبي – اسألي - تكّيفي 

مــن المتوقــع عنــد العمــل مــع األطفــال أن يكــون الكبــار مندفعيــن دائًمــا للتدخــل وحــل 
مشــكلٍة مــا، ولكــن تقتضــي الحكمــة أن نتريــث ونفكــر أواًل قبــل التدخــل؛ فــإن ذلــك يســاعدنا 

علــى فهــم تفاصيــل الموقــف وعــدم الحكــم علــى تصرفــات ودوافــع األطفــال

)Luckenbill, Subramaniam & Thompson, 2019, 77(.

وإليِك بعض النصائح الستخدام نموذج راقبي واسألي وتكيفي

 )Lally et al.1990(

راقبي 

جربــي أن تضعــي نفســك مــكان األطفــال، وانظــري مــا الــذي يحتاجونــه؟ مــاذا جــرى  	
وتســبب بحــدوث المشــكلة؟

ابدئي المراقبة بصمت. 	

ابحثي عن اإلشارات اللفظية وغير اللفظية. 	

اسألي

اسألي نفسك: ما الذي يجري هنا؟  	

اسألي الطفل عما يحتاجه أو يريده. 	

اســألي نفســك: مــاذا يحتــاج هــذا الطفــل منــي؟ ومــاذا أفعــل لترتيــب البيئــة بالطرائــق  	
التــي يمكــن أن تســاعده؟

تكيفي

تعاملي مع الطفل على أساس فهمك لحوائجه. 	

راقبي استجابة الطفل. 	

ــر، وأعيــدي الخطــوات الســابقة، راقبــي واســألي  	 عّدلــي مــا يحتــاج إلــى تعديــل أو تغيي
وتكيفــي.

الوطنــي  المنهــج  إطــار  أســر األطفــال.  مــع  العالقــات  ببنــاء  المهنيــات  المعلمــات  تقــوم 
 .)38  ،2018 ســنوات،  الميــالد-6  مــن  لألطفــال 

ت	
أدوا

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf


6363دليل النمو االجتماعي العاطفي | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة )٠-٦( سنوات

إرشادات للمعلمة
يعمــل الفطــم لتطويــر الشــعور بهوياتهــم الذاتيــة. ويمكــن للمعلمــة إشــراك األســر لدعــم الهويــة 

الذاتيــة للطفــل وتقديــره لذاتــه مــن خــالل القيــام باألنشــطة اآلتيــة:

صورهــم  	 علــى  تحتــوي  ألطفالهــم  مصــورة  عائليــة  لوحــة  تصميــم  األســر  مــن  اطلبــي 
ورســوماتهم وكتابــات بخــط اليــد، ومالحظــات، ونحــو ذلــك. )ترســل المعلمــة التعليمــات 
النشــاط(. هــذا  فــي  المشــاركة  لهــم  ليتســنى  منهــم  تريــده  عّمــا  وأمثلــة  واألهالــي  لألســر 

أرســلي بطاقــات تطلبيــن فيهــا مــن األســر كتابــة وصفــات طعــام مفضلــة وإرســالها للصــف،  	
ووضحــي لألهالــي بأنــك ســتقومين بجمــع الوصفــات التــي يرســلونها لتصميــم كتــاب طبــخ 
م الوصفــات يمكــن للمعلمــة أن تطلــب مــن كل طفــل أن يقــوم  خــاص بالصــف، وبعــد تســلُّ

بتوضيــح الوصفــة التــي أرســلتها أســرته مــن خــالل الرســم.

اطلبــي مــن األســر واألهالــي عمــل كتــاب خــاص عــن الطفــل بعنــوان: »كل مــا تريــد أن تعرفــه  	
عنــي/ أو مــن أنــا؟«. صممــي نموذًجــا للكتــاب، واطلبــي مــن األســر تعبئتــه مــع أطفالهــم 
ــزل )يمكــن أن يحتــوي الكتــاب علــى صفحــات مخصصــة لصــور الطفــل مــع أســرته،  فــي المن
وصــوٍر للمنــزل أو رســٍم لــه، وصــور للحيوانــات األليفــة التــي تملكهــا أســرة الطفــل، وصفحــات 
مخصصــة للحديــث عــن الصفــات الشــخصية للطفــل كالعمــر، ولــون العينيــن، وعــدد األشــقاء، 
ونحــو ذلــك، كمــا يتــم عمــل قوائــم عــن األشــياء التــي يفضلهــا الطفــل مــن طعــام ولبــاس 

وألــوان، وكتــب، ونحــو ذلــك(.

الممارســات  يلــي  فيمــا  ــا.	 نمائيًّ المالئمــة	 للممارســات	 المهنيــات	 المعلمــات	 توظيــف	

ــا والممارســات غيــر  ــا وعاطفيًّ التــي تدعــم تطــور الطفــل اجتماعيًّ ــا  التربويــة المالئمــة نمائيًّ

 .)2018 ســنوات،  الميــالد-6  مــن  لألطفــال  الوطنــي  المنهــج  )إطــار  ــا:  نمائيًّ المالئمــة 

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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أدوات المعلمة 
الممارسات المالئمة نمائيًا التي تدعم تطور الطفل اجتماعيًا وعاطفيًا

ا اممارسات تربوية مالئمة نمائيًّ ممارسات تربوية غير مالئمة نمائيًّ

تفاعــالت  	 فــي  اليــوم  معظــم  الحاضنــات  تقضــي 
دافئــة  لهجــة  ويســتخدمن  الفطــم،  مــع  فرديــة 
ســهلة  لغــة  إلــى  باإلضافــة  وهادئــة  ولطيفــة 

لفظيــة. غيــر  وإشــارات 

تعــرف الحاضنــات إشــارات كل طفــل مــن األطفــال  	
مليئــة  مســتمرة  اســتجابات  ويظهــرن  الُفطــم، 
باالهتمــام ومحــددة لــكل طفــل، ممــا يتيــح للطفــل 
الفرصــة ليــدرك أنــه يمكــن أن يثــق بالكبــار مــن حولــه 

الحاجــة. حســب  للمســاعدة  متاحــون  وأنهــم 

ذلــك  	 كان  ســواء  دائًمــا،  لألطفــال  الحاضنــات  تقــرأ 
أو  طفليــن  مــن  تتكــون  مجموعــات  فــي  أم  ــا  فرديًّ
ــا علــى اتصــال جســدي وثيــق  ــة، ويحافظــن دائًم ثالث
الُفطــم،  األطفــال  مــع  الحاضنــات  تغنــي  معهــم. 
ويلعبــن معهــم باألصابــع، ويمثلــن بعــض القصــص 

الفاعلــة.  األطفــال  بمشــاركة  اليســيرة 

تحــرص الحاضنــات علــى توفير وســائل الراحة لألطفال  	
الُفطــم، ويشــعرونهم بقيمتهــم مــن خــالل اللمســات 
الدافئــة المســتجيبة لهــم، ويحملنهــم فــي أحضانهــن. 

كمــا تعــرف الحاضنــة مــدى تقبــل األطفــال للمــس.

صفهــن  	 غــرف  تراعــي  أن  علــى  الحاضنــات  تحــرص 
العاطفيــة  الجوانــب  وتنظيمهــا  ترتيبهــا  عنــد 
رعايــة  طفــل  لــكل  ويقدمــن  لألطفــال.  والجســدية 
ــة. ويتأكــدن مــن التخطيــط والمــواد  ــة ومتجاوب دافئ
واألنشــطة وتوزيــع المســاحات المكانيــة حتــى يتمكن 
)مثــاًل:  بفاعليــة  المشــاركة  مــن  األطفــال  جميــع 
ــأكل الطفــل الــذي يعانــي مــن عــوق جســدي علــى  ي

آخريــن(. أطفــال  مــع  الطاولــة 

تتعامــل الحاضنــات مــع فضــول األطفــال الطبيعــي  	
عندمــا يحدقــون بطفــٍل ذي احتيــاٍج خــاص أو يختلــف 

ــة ســهلة وموجــزة ودقيقــة. عنهــم فيقدمــن أجوب

طويــل،  	 لوقــٍت  الُفطــم  األطفــال  الحاضنــات  تتــرك 
ــن، أو  ويصرفــن انتباههــن ومجهودهــن ألطفــال آخري

أمــور أخــرى وال يتفاعلــن بكثــرة مــع األطفــال.

بطريقــة  	 الُفطــم  األطفــال  مــع  الحاضنــات  تتفاعــل 
قاســية أو بنفــس الطريقــة واألســلوب دون مراعــاة 

لخصوصيــة كل طفــل وتفــرده.

والرعايــة  	 واالهتمــام  االنتبــاه  الحاضنــات  ُتظهــر 
مــا  حســب  أو  جداولهــن  حســب  علــى  لألطفــال 
األطفــال  يفضلــه  مــا  حســب  وليــس  يفضلنــه، 

. ســبهم ينا و

ال  	 فتــارة  الحاضنــات،  اســتجابات  توقــع  يمكــن  ال 
يتجاوبــن البتــة وتــارة يتجاوبــن بطرائــق ال يظهــر فيهــا 
اهتمــام وال عنايــة واضحــة بــكل طفــل علــى حــدة.

تفــرض الحاضنــات الوقــت الجماعــي علــى األطفــال  	
إلــى  المجموعــة ستســتمع  أن  منهــن  ظًنــا  الُفطــم 
الفرصــة  األطفــال  منــح  دون  وتشــاهده  النشــاط 

ــا. فرديًّ الحاضنــات  مــع  والتفاعــل  للمشــاركة 

تتجاهــل الحاضنــات ثقافــة اللمــس وأهميتهــا لصحــة  	
الطفــل ونمائــه.

توضــح  	 التــي  األطفــال  إشــارات  الحاضنــات  تتجاهــل 
عــدم رغبتهــم فــي أن ُيحملــوا أو ُيلمســوا.

ال ُتشــرك الحاضنــات األطفــال مــن ذوي االحتياجــات  	
الــذي  الطفــل  األنشــطة. فمثــاًل،  فــي كل  الخاصــة 
يحتــاج إلــى أدوات خاصــة أو طريقــة خاصــة فــي أثنــاء 
بقيــة  عــن  وبعيــًدا  وحيــًدا  يجلــس  الطعــام  تنــاول 

أقرانــه.

تتجاهــل الحاضنــات فضــول األطفــال عــن األشــخاص  	
ذوي االحتياجــات الخاصــة أو األدوات الخاصــة.

تنتقــد الحاضنــات األطفــال لمالحظتهــم االختالفــات  	
بيــن األشــخاص وطرحهــم لألســئلة.

تفســيرات  	 يقدمــن  أو  بتعليقــات  الحاضنــات  تعلــق 
تعبــر عــن انزعاجهــن أو تحــط مــن قــدر األطفــال ذوي 

االحتياجــات.

)Copple et al., 2009(.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )1( الخاصــة بمعيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي فــي 

دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات. 

ت	
أدوا

المعلمة:
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الممارسة الثالثة 

تطبيــق المعلمــات المهنيــات لخبــرات التعلــم القائمــة علــى االســتقصاء العلمــي التــي 
ــا. ــا وعاطفيًّ تدعــم تطــور الطفــل اجتماعيًّ

تســتغل المعلمــات المهنيــات معرفتهــن بمحتــوى مــادة الــدرس لبنــاء منهــج ذي معنــى وتوفيــر 

فــرص تعلــم هادفــة لألطفــال )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 

 .)40-38

إرشادات للمعلمة
ابتعدي عن المديح بإطالق األحكام واستخدمي أسلوب التشجيع.

اإلرشاد والتوجيه من خالل التشجيع

قــد يكــون اســتخدام المديــح مــع األطفــال أمــًرا معقــًدا، لــذا يجــب علــى المعلمــة اتبــاع اإلرشــادات 
اآلتيــة لالعتــراف بجهودهــم ومســاعدتهم علــى بنــاء االعتــزاز بأنفســهم وتقديرهــم لذواتهــم:

الزمي جانب االعتدال في كل من الثناء والمديح، وعند االستجابة لجهود الطفل:  	

ــا الطريقــة التــي بنيــت 	  تجنبــي بــدء العبــارات بـــ »أنــا« أو مــا يشــير لهــا مثــل: »أحــب حقًّ
بهــا بــرج المكعبــات هــذا«؛ ألن هــذه الطريقــة فــي الــكالم تجعــل الشــخص الكبيــر فــي 

موضــع القــوة والســيطرة.

تجنبــي اســتخدام عبــارات مثــل »عمــل جيــد« ألنهــا ال تصــف مــا أنجــزه الطفــل بدقــة – 	 
وقــد توحــي مثــل هــذه العبــارات بأنــك ال تقّدريــن عمــل األطفــال.

وبــداًل مــن ذلــك، اســتخدمي أســلوب التشــجيع واالعتــراف بالجهــد الــذي يوضــح تحديــًدا  	
الشــيء المســتحق للتقديــر. ابدئــي الجمــل بكلمــة »أنــت« بــداًل مــن »أنــا« والحظــي مــا 
أنجــزه  الــذي  العمــل  إلــى تفاصيــل  الفعــال هــو أن تشــيري  التشــجيع  يحــدث. والســر وراء 
الطفــل، وتعبــري عنهــا بكلمــات إيجابيــة؛ وعندهــا ســيعرف الطفــل أننــا نهتــم حًقــا بجهــوده. 
وإن كان لــدى الطفــل قصــة قــد حفظهــا مــن قبــل أو تكــون وليــدة اللحظــة فإنــه مــن المرجــح 
أن يشــاركها معــك، وإن كان بصــدد إنجــاز المهمــة ولــم تنتــه بعــد فمــن المرجــح أيًضــا أن يثابــر 
الطفــل لحيــن إنجازهــا. )وأفضــل مــا نبــدأ بــه تعليقنــا لــه إذا مــا أردنــا الثنــاء عليــه هــو اســتخدام 

ــا...«( )اإلرشــاد والتوجيــه مــن خــالل التشــجيع(. عبــارة » أنــت حقًّ

)Gartrell, 2007( .
أدوات المعلمة 

دمج	التوجيه	اإليجابي	في	مختلف	األنشطة	خالل	اليوم	

إن العمــل الجماعــي بيــن المعلمــات فــي غرفــة الصــف نفســها لــه تأثيــر إيجابــي علــى الســلوك  	
وبيئــة الصــف. وإليــِك ثالثــة أمــور تســاعد فــي إنشــاء فريــق عمــل جيــد:

توضيح األدوار والمســؤوليات: أي تعرف كل معلمة في الصف دورها ومســؤولياتها، 	 

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

ت	
أدوا

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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ومــاذا عليهــا أن تفعــل ومتــى تفعلــه ومــا إلــى ذلك.

المحافظــة علــى اجتمــاع الكلمــة فيمــا بيــن معلمــات الصــف فــي عمليــة التوجيــه 	 
ومتســقة. واضحــة  وتوقعــات  رســائل  وتطويــر  واإلرشــاد، 

اســتخدام مــا يســمى بـــ »قوائــم التحقــق« مــع الزميــالت؛ وذلــك لرصــد وبيــان مــا يفعلــه 	 
األطفــال وكيــف يســتجيبون ويبقــون مندمجين.

وفيمــا يلــي المزيــد مــن النصائــح للعمــل الجماعــي الــذي يصنــع نموذًجــا جيــًدا للتواصــل 	 
ويشــجع األطفــال علــى محاكاتــه. 

التوزيــع علــى جانبيــن مختلفيــن مــن غرفــة الصــف؛ للتأكــد مــن أن جميــع األمــور  	
تســير علــى مــا يــرام.

تفقــد غرفــة الصــف باســتمرار، والنظــر إلــى مــا يفعلــه األطفــال ونظــر بعضكــن  	
إلــى بعــض، ومالحظــة وقــراءة اإلشــارات بينكــن بســرعة، مثــل: رفــع اإلبهــام 

ألعلــى أو التبســم أو اإليمــاء أو رفــع الحاجــب.

الحــرص علــى التواصــل الدائــم ومناقشــة المســتجدات بعــد التفاعــل مــع طفــل  	
أو فــرد مــن األســرة، وتقديــم ملخــص ســريع لمــا جــرى، أو ربمــا تقــول الواحــدة 
منكــن لزميلتهــا: » ذكرينــي أن أخبــرك عــن ..... فيمــا بعــد«؛ فهــذا يضمــن البقــاء 

علــى خــط واحــد فيمــا بينكــن واألطفــال وأســرهم.

مراعــاة األطفــال الذيــن يحتاجــون إلــى مزيــد مــن االهتمــام؛ فذلــك مــن شــأنه أن  	
يحــول دون حــدوث المواقــف الصعبــة.

إرشــادات لتهيئــة الجــو عنــد وصــول األطفــال إلــى المركــز: اســتخدمي إجــراءات وقــت الوصــول  	
المعتــادة لتهيئــة األطفــال لذلــك اليــوم، وتزويــد العائــالت بفــرص للتفاعــل اإليجابــي مــع 

أطفالهــم. وإليــِك ثالثــة أمــور يمكنــك تجربتهــا: 

تقديــم أنشــطة محــددة فــي مراكــز التعلــم: قدمــي تعليمــات مكتوبــة حــول كيفيــة 	 
قيــام األســر واألطفــال بالنشــاط مًعــا.

جهــزي رســالة صباحيــة تفاعليــة لألســر لقراءتهــا ألطفالهــم. علــى ســبيل المثــال: مــا 	 
الطريقــة التــي ســتلعب بهــا مــع أصدقائــك اليــوم؟

جهــزي مكتبــة لالســتعارة، ووفــري فيهــا الكتــب التــي يمكــن لألطفــال وأســرهم أخذهــا 	 
إلــى المنــزل لقراءتهــا مًعــا.

إرشــادات إلدارة عمليــة االنتقــال بيــن األنشــطة. فيمــا يلــي ثــالث اســتراتيجيات ناجحــة يمكنك  	
اســتخدامها للتأكــد مــن أن األطفــال يمكنهــم التنقــل بطريقــة إيجابيــة علــى مــدار اليوم:

اســتخدمي الفكاهــة واألناشــيد الســهلة إلعطــاء التوجيهــات أو الســماح لألطفــال 	 
بمعرفــة مــا ســيقومون بــه الحًقــا.

اســتخدمي الدمــى فــي أثنــاء تجمــع األطفــال بيــن األنشــطة أو فتــرات اليــوم، ووظفــي 	 
الدمــى للتحــدث عمــا ســيحدث الحًقــا.

اســتخدمي الموســيقى واألناشــيد إلعطــاء التعليمــات لألطفــال، فهــي تســاعد علــى 	 
بنــاء ثقافــة أكثــر إيجابيــة.

)Sanchez, Steece-Doran & Jablon, 2013(.
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إن المعلمــات المهنيــات يعملــن علــى تعميــق مهــارات التخطيــط والتنفيــذ مــن خــالل اآلتــي: 

)الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن 

الميــالد وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018، 71-68(.

إرشادات للمعلمة 
هل تبحثين عن مواضيع االستقصاء بناء على اهتمامات األطفال وأسئلتهم؟

نفــذي فكــرة »جــدار التســاؤالت« فــي غرفــة الصــف، حيــث يمكنــِك تدويــن األســئلة التــي يطرحهــا 
األطفــال واالهتمامــات التــي يطورونهــا بنــاًء علــى االكتشــافات الجديــدة فــي بيئتهــم، فمثــاًل: 
الحظــت المعلمــة أثنــاء حضــور األمهــات الســتالم أطفالهــن أن األطفــال ينظــروا إلــى الطفــل الــذي 
حضــرت والدتــه وينادونــه أحيانــا فســألت األطفــال كيــف نتعــرف علــى أمهــات أصدقائنــا؟. خصصــي 
ــة مثــل هــذه االهتمامــات، واطلبــي مــن األطفــال اإلســهام باالقتراحــات أو الرســوم  ــًرا لكتاب دفت

التوضيحيــة..

موقف افتراضي
ــة العــام، وهــي اآلن  ــذ بداي ــم عــن أنفســهم من ــدأوا التعل ــورة قــد ب كان أطفــال فصــل المعلمــة ن
مســتعدة لتوســيع هــذا الموضــوع ليتنــاول دراســة األســرة. وفــي بدايــة العــام الدراســي كانــت قــد 
طلبــت مــن كل أســرة أن ترســل صــورة عائليــة مــع طفلهــا إلــى المدرســة ألنهــا تريــد تصميــم وعــرض 
ــوم خــالل وقــت المجموعــة قــرأت المعلمــة  ــع األطفــال مــع أســرهم. والي لوحــات مصــورة لجمي
لألطفــال كتاًبــا عــن األســرة، وســألت األطفــال بعــض األســئلة عــن الصــور والرســومات التــي رأوهــا 
فــي الكتــاب. ثــم عرضــت علــى األطفــال الصــور التــي وصلتهــا مــن أســرهم، وطلبــت مــن كل طفــل 
أن يحــّدث األطفــال بشــيء عــن أســرته. وقــد راح األطفــال ينظــر بعضهــم باهتمــام إلــى صــور بعــض.

ــورة االســتراتيجيات اآلتيــة مــن أجــل التخطيــط لكيفيــة توســيع النقــاش  وقــد وظفــت المعلمــة ن
ليشــمل األســرة.

الخطــوة األولــى بــدأت المعلمــة نــورة أواًل باســتدعاء المالحظــات التــي ســجلنها عــن الفطــم 
ســابًقا فــي مجموعتهــا، واســتخدمت نمــوذج خريطــة الموضــوع لتحديــد كافة مجاالت االســتقصاء 

الممكنــة التــي يمكــن أن تكــون جــزًءا مــن دراســة موضــوع األســر أواألهالــي.

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

ف	
موق

ي
ض
افترا

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
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)الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار  منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن 

الميــالد وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018، 87(.

الوحدة الدراسية األسر واألهالي

األسر
أسرتي

الوالدان

أشخاص	
ينتمون	
لألسرة

أنا

أخوة

أمي

األشياء	أبي
المفضلة	
لدي

لدي
عواطف	
عديدة
مختلفة

األصدقاء

غرف	أخرى

غرفتي

الخارج

المنزل

العادات	
والتقاليد

العطل	
واإلجازات الطعام

أخوات

حيوانات	
مدللة

الجد	والجدة

الخالت	
والعمات

األخوال	
واألعمام

أوالد	
الخال	أو	
العم

استطيع	
القيام	

باشياء	كثيرة

الحي

قريب	من	
منزلي	

وعندمــا شــرعت المعلمــة بتخطيــط األنشــطة وخبــرات التعلــم المرتبطــة بالموضــوع حرصــت علــى 
ــا. ــا وعاطفيًّ أن تدعــم هــذه األنشــطة والخبــرات تطــور األطفــال اجتماعيًّ

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
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الخطــوة الثانيــة فكــرْت فــي البيئــة الصفيــة الدراســية وفــي األنشــطة والمــواد التعليميــة التــي 
يمكــن أن توفرهــا فــي جميــع مراكــز التعلــم.

إرشادات للمعلمة
تذكــري أن المــواد فــي مراكــز التعليــم المختلفــة يمكــن أن تســاعد فــي تعزيــز التعلــم حــول موضــوع 
االســتقصاء، ولكــن يجــب أن تتضمــن أيًضــا مجموعــة متنوعــة مــن المــواد المناســبة للفئــة العمريــة 
التفاعــالت  وتشــجيع  الحاليــة  األطفــال  اهتمامــات  وتعكــس  المفاهيــم،  تطويــر  تدعــم  التــي 

االجتماعيــة.

التعبيــر اإلبداعــي/ الفنــي: توظيــف الرســم والتلويــن اإلبداعــي غيــر المحــدود أو مــواد الكــوالج 
اليســيرة التــي يمكــن اســتخدامها للتعبيــر عــن الــذات )تذكــري أن األطفــال الُفطــم يعملــون علــى 
الهويــة الذاتيــة وحريــة التعبيــر وهــذا ال يســاعدهم فقــط علــى البــدء فــي تطويــر إدراكهــم لذواتهــم 

بــل أيضــًا فــي بنــاء ثقتهــم بأنفســهم(. 

البيئة التعليمية

العائــالت والمنــازل واألحيــاء  	 العلميــة واألدبيــة عــن  الكتــب  الكتــب: توفيــر  فــي منطقــة 
والمجتمــع. وكذلــك الكتــب المصــورة التــي تحتــوي علــى كلمــات ســهلة معــدودة، إضافــة 

إلــى األهازيــج واألناشــيد والقصــص المســجلة عــن األســر واألهالــي.

فــي منطقــة المكعبــات: وفــري األدوات التعليميــة مثــل: الشــخصيات العائليــة الصغيــرة  	
والســيارات والشــاحنات والصــور الكبيــرة للمنــازل )األطفــال أو غيرهــم( لتشــجيع بنــاء المنــازل.

فــي منطقــة اللعــب الدرامــي )المنــزل والمجتمــع المحلــي(: توفيــر أزيــاء وأدوات منطقــة  	
األســرة فــي منطقــة اللعــب )مالبــس الكبــار ومعــدات الطبــخ والدمــى، ... ومــا إلــى ذلــك(.

ويمكــن أن تشــتمل األدوات التعليميــة أيًضــا علــى أدوات الطهــي التــي تعكــس حياة األطفال  	
المنزليــة، باإلضافــة إلــى األدوات المتعلقة بالمهــن والتقاليد العائلية.

عــرض األطعمــة  	 أفــراد األســرة(،  )صــور  الفــرز  العلــوم والطبيعــة: بطاقــات  فــي منطقــة 
المألوفــة.

ــواع  	 ــة: أحــاٍج تتضمــن صــوًرا ألفــراد األســرة، وأن ــة/ اإلدراكي ــات المعرفي فــي منطقــة العملي
ــازل، صــوًرا ألطفــال، ومــا إلــى ذلــك. المن

الخطــوة الثالثــة وهنــا بــدأت المعلمــة تفكــر فــي الجــدول اليومــي لألطفــال، وأخــذت تبحــث عــن 
طــرق إليجــاد فــرص تعليميــة طــوال فتــرات البرنامــج اليومــي. 

يشــتمل الجــدول اليومــي اآلتــي علــى أنشــطة وفــرص تعليميــة لمســاعدة األطفــال علــى تعميــق 
فهمهــم للموضــوع الدراســي، إضافــة لفهــم أفضــل للممارســات »العالميــة« المتبعــة فــي دعــم 

التطــور االجتماعــي العاطفــي للفطــم.

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:
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الروتين اليومي

دعم معيار التطور االجتماعي العاطفيالروتين 

سّلمي على كل طفل باسمه، وساعديه في وضع أشيائه في خزانته )أخذ  	وقت الوصول
المعطف منه، ونحو ذلك(.

اعرضي صور األطفال وأسرهم في منطقة الوصول. 	

وقت الجلوس في الحضن/
وقت المجموعات الصغيرة:

اقرئي كتًبا عن األسر واألهالي أو كتًبا عن حياة هذه األسر. تحدثي عن الصور  	
في هذه الكتب، واذكري أسماء الشخصيات فيها، واطلبي من األطفال أن 

يسّموا ما يرونه.

ضعي ألبومات صور وكتًبا من الورق المقوى في منطقة المكتبة. 	

اصنعي كتًبا عن الفطم وأسرهم وأنشطتهم المعتادة. اقرئي الكتب مع كل  	
طفل على حدة خالل وقت الجلوس في الحضن أو أوقات الهدوء.

وقت المراكز  التعليمية 
والمجموعات الصغيرة

وفري فرًصا لألطفال ضمن الصف ليجتمعوا ضمن مجموعات صغيرة )كأن  	
يعملوا في مجموعات لبناء برج من المكعبات، أو العمل في الرمل والماء، 

أو العمل على تركيب األحاجي المصورة، والقيام بأنشطة التصنيف، والطرق 
ومراكمة األشياء، وهكذا(.

وقت الخروج للساحة 
الخارجية

صممي مضماًرا أو مساًرا فيه عقبات يسيرة ومنحدرات وأنفاق كي يتحرك  	
األطفال فيه، ويجربوا مهاراتهم الحركية.

حاولي أن تنفذي فكرة الطهي في منطقة اللعب الدرامي في الخارج. 	

أعمال الرعاية الروتينية 
)القيلولة، تغيير الحفاضات 

والذهاب للحمام(

استثمري أعمال الرعاية الروتينية وما فيها من فرص للتواصل مع كل طفل  	
على حدة، وتحدثي إليهم عن أسرهم، وعاداتهم في البيت، ونحو ذلك.

ساعدي الفطم على تطوير مهارات النظافة الشخصية والقيام بشؤونهم  	
بأنفسهم )كغسل اليدين، واختيار مرتبة للجلوس عليها، ونحو ذلك من 

األعمال(.

وقت الوجبات الرئيسة 
والوجبات الخفيفة

حّضري وجبات خفيفة تحتوي على أطعمة يتناولها األطفال عادة في  	
بيوتهم.

واستغلي وقت الطعام للتحدث إليهم عن الوجبات مع األسرة، والطعام  	
المفضل والعادات والتقاليد الخاصة بالطعام )مناسب مع الفطم األكبر 

ا(. سنًّ

خّصصي وقًتا للحديث مع أولياء األمور عن أشياء قام بها أطفالهم خالل  	االستعداد للذهاب للمنزل
اليوم.

ساعدي األطفال في جمع أشيائهم بأنفسهم. 	

راقبي التفاعالت وادعمي التعاون فيما بين األطفال. 	خالل اليوم

وفري ما يكفي من المساحة المكانية والوقت؛ ليحرك األطفال أجسامهم  	
ويمارسوا مهارات العضالت الكبرى.

استخدمي التلميحات اللفظية لمساعدة األطفال الفطم على التعامل مع  	
مشاعرهم والخالفات االجتماعية، وتدّخلي إن لزم األمر.
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إرشادات للمعلمة
إليــك بعــض الطــرق التــي تســتطيعين مــن خاللهــا دعــم مهــارات ضبــط الــذات عنــد األطفــال 

خــالل اليــوم

دربــي األطفــال علــى تماريــن االســترخاء كأخــذ نفــس عميــق ببــطء، والقيــام بالعــّد، وممارســة  	
تماريــن االســتطالة.

وزعــي األطفــال علــى مجموعــات صغيــرة للعــب ألعــاب ذات قواعــد معينــة مثــل: ألعــاب  	
الذاكــرة، وألعــاب المطابقــة، وألعــاب البنغــو، ولعبــة نعمــان يقــول، ونحــو ذلــك مــن األلعــاب.

عّلمــي األطفــال التحــدث إلــى أنفســهم للســيطرة علــى مشــاعرهم )مثــاًل: يقــول الطفــل:  	
ــا اآلن ُأســقط  ــة، وهــا أن ــات الملون ــو فــرز كل هــذه المكعب كــم هــذا محبــط! لقــد أنهيــت للت
الصينيــة علــى األرض. يجــب أن ألتقطهــا مــرة أخــرى وأبــدأ مــن جديــد. مــن يرغــب بمســاعدتي 

فــي ذلــك؟(.

 هل تعلمين؟ 

"يأتــي تعلــم عمليــة الوعــي التــام أو التنبيــه الذهنــي بشــكل طبيعــي لــدى األطفــال 
الصغــار. إذ بإمكانهــم تهدئــة أنفســهم مــن خــالل التركيــز علــى تنفســهم. كمــا أن تعليــم 
ــوا لطفــاء تجــاه أنفســهم واآلخريــن ينتــج عنــه فصــل دراســي هــادئ " األطفــال أن يكون

)معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة للفئــة العمريــة مــن الميــالد وحتــى ثــالث ســنوات، 2018، 
.)31

الخطوة الرابعة

وأخيــرا قامــت المعلمــة بمراجعــة تطبيــق دليــل معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة، وراحــت تفكــر 
فــي تفاعالتهــا اليوميــة مــع األطفــال، وكيــف لهــذه التفاعــالت أن تدعــم تطورهــم االجتماعــي 
والعاطفــي بصــورة إيجابيــة مــن خــالل مواءمتهــا وتطبيــق اســتراتيجيات لدعــم التطــور االجتماعــي 

العاطفــي.

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
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تطبيق معيار التطور االجتماعي العاطفي 

مسار	الذات:

1،1	مفهوم	الذات	أو	الوعي	بالذات

دور المعلمةالُمؤشر

يشير الطفل إلى نفسه باالسم، وإلى 
أفراد أسرته واألشخاص المهمين 

بالنسبة له )كمقدمات الرعاية( 
بأسمائهم كذلك.

استخدمي الصور واأللبومات المصنوعة في المنزل للنظر إلى  	
أفراد أسرة الطفل وذكر أسمائهم معه.

نادي األطفال بأسمائهم خالل اليوم. 	

يعبر عن احتياجاته ومشاعره بلغة 
بسيطة أو بسلوك مناسب لعمره.

اعرضي أشياء تبّين عواطف ومشاعر مختلفة )مثاًل: اعرضي  	
لوحة تحتوي على تعابير مختلفة للوجه(، وتحدثي لألطفال عن 

معنى هذه العواطف.

شجعي األطفال على استخدام الكالم للتعبير عما يريدونه. 	

يستخدم لغة الجسد والكلمات إلظهار 
ملكيته لألشياء.

بيني لألطفال كيف بإمكانهم معرفة متى يشير الطفل إلى  	
ملكيته الخاصة ودربيهم على ذلك.

شجعي األطفال على احترام الدور . 	

استخدمي اللوحات والمعروضات البصرية لمساعدة األطفال  	ُيظهر وعًيا بعواطفه ومشاعره.
على مطابقة مشاعرهم مع ما يرونه في هذه اللوحات.

أشركي األطفال في محادثات حول المشاعر التي يتم الحديث  	
عنها في الكتب والصور.

راقبي األطفال وعلقي على تصرفاتهم عندما تالحظين أنهم  	يدرك قدرته على فعل أو إنجاز األشياء.
يظهرون مشاعر الفخر واالعتزاز بإنجازاتهم.

استخدمي ملف توثيق تطور الطفل بإضافة صور، وخصصي  	
مساحات فيها للحديث عن إنجازات األطفال وأدائهم للمهام.

يظهر استقاللية في القيام بالكثير من 
األنشطة المألوفة واألعمال المعتادة.

وفري فرًصا لألطفال طوال اليوم ألداء مهام االعتناء بأنفسهم  	
)كغسل اليدين(، والمهام المكلفين بها في غرفة الصف )مثل: 

ري النباتات، وتحضير موائد الطعام(.

احرصي على توفير مواد مألوفة وأخرى جديدة على األطفال،  	يبادر بتجربة مهام جديدة.
وراقبي اهتماماتهم ومدى تفاعلهم معها كي تعرفي متى 

يتوجب عليك أن تقدمي شيًئا جديًدا لهم.

يدرك تفرده في العالم، وكذلك عالقته 
باآلخرين بما في ذلك الهوية الجماعية 

)أي االنتماء للمجتمع أو الجماعة(.

اعرضي صور أسر األطفال، وصوًرا لمجتمعات أو جماعات من  	
ثقافات مختلفة ينتمي إليها األطفال وأسرهم.

 وفري أزياء شعبية ومستلزمات أخرى لجماعات ثقافية مختلفة  	
في منطقة اللعب الدرامي، وأخرى تظهر تقاليد األسر وعاداتها.

ساعدي األطفال على تسمية سلوكياتهم، وإدراك تأثيرها على  	يظهر وعًيا بسلوكه وتأثيره على اآلخرين.
اآلخرين. تحّدثي إلى نفسك إلظهار مدى تفهمك لسلوكياتك 

وسلوكيات اآلخرين.
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٢،1	ضبط	الذات

دور المعلمةالُمؤشر

يبدأ بااللتزام بالقواعد الموضوعة تحت 
إشراف وتوجيه الكبار.

ضعي قواعد وأنظمة يسيرة ومعدودة لاللتزام بها في  	
الفصل، واستخدمي لغة هادئة وداعمة لمساعدة األطفال 

على التعرف عليها واتباعها.

يمتلك سلوكيات تهدئة ذاتية متعددة 
ينتقي منها ما يريد حسب كل موقف، 
وبإمكانه أن يعبر عن احتياجاته ورغباته.

خصصي مساحات داخل غرفة الصف يمكن لألطفال الذهاب  	
إليها طلًبا للهدوء والراحة.

عّرفي األطفال على أنشطة االنتباه والتأمل مثل: التنفس  	
بعمق وممارسة تمارين اليوغا اليسيرة.

يتوقع الحاجة إلى التهدئة، ويحاول إعداد 
نفسه للتغيرات في األعمال االعتيادية.

كوني على مقربة من األطفال )أي حيث يستطيعون النظر  	
إليك( الذين تعلمين أنهم قد يحتاجون إلى المساعدة منك 

عندما تطرأ تغييرات على أعمال الرعاية المعتادة. فعما قريب 
سيتعلمون كيف يطلبون الدعم حسب الحاجة.

رددي األناشيد لجعل عمليات االنتقال أسهل وأيسر على  	يتكيف مع عمليات االنتقال.
األطفال.

حافظي على ثبات الجدول اليومي لمساعدة األطفال على  	
توقع عمليات االنتقال بين األنشطة التي على وشك الحدوث.

3،1	التعبير	العاطفي

دور المعلمةالُمؤشر

يعبر عن مشاعره بما في ذلك السلبية 
منها.

راقبي األطفال جيًدا لمالحظة أية عالمات توتر قد تظهر  	
عليهم، وذلك لمساعدتهم على ضبط دوافعهم باتباع أساليب 

وطرق معينة، وقول عبارات تساعدهم على ذلك مثل القول 
لهم: “استخدم كلماتك الخاصة”، أو “ المس برفق”.

وفري مساحة داعمة لألطفال الذين تعتريهم عواطف قوية.  	
التعبير عن المشاعر.

يبدأ بربط العواطف بالكلمات وتعابير 
الوجه.

استخدمي تلميحات بصرية وكتًبا وصوًرا لتحديد المشاعر  	
والعواطف وتسميتها.

ُيظهر وعًيا وتعاطًفا متزايًدا مع مشاعر 
اآلخرين.

بّيني لألطفال كيفية التعاطف مع اآلخرين، وُكوني قدوة في  	
ذلك.على سبيل المثال: “خالد مقطب الجبين ويهز رأسه.فهل 

هو متضايق ألنه يريد اللعب بالسيارات معك؟”.

يساعد اآلخرين ويطلب الدعم 
والمساعدة من الكبار.

وفري لألطفال فرًصا طوال اليوم لمساعدة بعضهم. 	

دربي األطفال بأن تطلبي منهم مساعدة طفل آخر. 	
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مسار العالقات

1،٢	العالقات	مع	الكبار

دور المعلمةالُمؤشر

مــع  بالتواصــل  الطفــل  يبــدأ 
أكبــر. بحريــة  الكبــار 

وفري فرًصا لألطفال للحديث مع اآلخرين أفراًدا وضمن مجموعات صغرى. 	

ــاء  	 ــي شــريكة لطفــل آخــر فــي أثن العبــي مــع الفطــم حســب المســتطاع، وكون
اللعــب.

الكبــار  الطفــل  يتفقــد 
حيــن  مــن  لــه  المألوفيــن 
قبولهــم  مــن  ليتأكــد  آلخــر 
تواصــل  علــى  ويبقــى  لــه، 
ــًدا،  معهــم عندمــا يلعــب بعي
غالًبــا مــن خــالل النظــرات أو 

اإليمــاءات.

ُكونــي ضمــن نطــاق رؤيــة األطفــال لــك؛ لمســاعدتهم علــى الشــعور بالثقــة فــي  	
أثنــاء محاولتهــم االبتعــاد.

استجيبي بسرعة لنظرات األطفال وإيماءاتهم. 	

واصلــي إضافــة مســتلزمات جديــدة للتمثيــل وأدوات مســاعدة إلــى منطقــة  	يقلد الكبار واألقران.
اللعــب الدرامــي )مثــل: الهواتــف وآالت التصويــر، ولوحــات مفاتيــح كتلــك التــي 

تســتخدم ألجهــزة الحاســوب(.

٢.٢	العالقات	مع	األقران

دور المعلمةالُمؤشر

عــدد  مــع  صداقــات  يقيــم 
فــي  األطفــال  مــن  قليــل 

الجماعيــة. األلعــاب 

وفري لألطفال فرًصا للعب مًعا في مجموعات ثنائية أو صغرى. 	

راقبــي تفاعــالت األطفــال وأقرانهــم لتحديــد الصداقــات التــي يمكــن أن تنشــأ  	
ــاع والمــزاج فيمــا بينهــم، وعالقــة مثــل  بينهــم، وانتبهــي للفروقــات فــي الطب

هــذه األمــور بتكويــن الصداقــات.

مــع  األدوار  بتبــادل  يبــدأ 
اآلخريــن. األطفــال 

بّينــي لألطفــال كيفيــة االلتــزام بالــدور ودّربيهــم علــى ذلــك، ســواء أتــم ذلــك  	
ــا أم فــي مجموعــات صغــرى. ثنائيًّ

أشيدي باألطفال الذين يلتزمون بالدور وشجعيهم على ذلك. 	

والتعــاون  اللطافــة  يظهــر 
اســتقاللية. أكثــر  بصــورة 

 احرصــي علــى أن تكــون المــواد والمعــدات واألدوات فــي الفصــل مناســبة  	
لحجــم األطفــال، ويســهل الوصــول إليهــا.

يبــدأ بتفضيــل بعــض األطفال 
علــى بعضهــم اآلخر.

ابحثــي عــن عالمــات نشــوء الصداقــات بيــن األطفــال مثــل: تبســمهم لبعــض، أو  	
الركــض نحــو أحدهــم عنــد دخولــه إلــى غرفــة الصــف.

انتبهي ألي طفل يتم استثناؤه من اللعب. 	

يبــدأ بالتفــاوض حــول األشــياء 
واألدوار التــي يريدها.

دربــي األطفــال علــى ممارســة مهــارات التفــاوض، وكونــي قــدوة لهــم فــي  	
ذلــك.

ساعدي األطفال في عملية وضع سيناريوهات لمسرحيات تمثيلية. 	
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إرشادات للمعلمة
تحدثــي لألطفــال، وقدمــي اإلرشــاد والتوجيــه الــذي يركــز علــى مــا ينبغــي لألطفــال الصغــار  	

أن يفعلــوه، وليــس علــى مــا ال ينبغــي فعلــه. مثــاًل: طفــل عمــره ثمانيــة عشــر شــهًرا يتســلق 
األثــاث الموجــود فــي الفصــل، فتقــول المعلمــة لــه: ” أتريــد التســلق؟ دعنــا نذهــب خارًجــا 

حيــث يمكنــك فعــل ذلــك بأمــان علــى جهــاز التســلق”(.

ــن هــو أحــد المهــام  	 ــذات واآلخري ــن الشــعور بال ــر وتكوي ــك أن تفهمــي أن تطوي وعليــك كذل
األساســية التــي يقــوم بهــا األطفــال فــي الســنوات األولــى مــن حياتهــم. وهــذا يعنــي الكثيــر 
مــن المحــاوالت والوقــوع فــي الخطــأ والشــعور باإلحبــاط والتعــرض للســلوكيات التــي تنصــب 

علــى الــذات وتتركــز حولهــا، فاعلمــي أن هــذا يعــد جــزًءا مــن التطــور الطبيعــي للطفــل.

الفطــم وانشــغالهم  تفاعــل األطفــال  المعلمــة مراقبــة وتوثيــق  الخامســة ســتتابع  الخطــوة 
ــاء اهتمامــات األطفــال  بالمــواد المقدمــة لهــم وســتفكر فــي تجاربهــم وفــي طــرق مســاندة وبن

وتقدمهــم.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )4( الخاصــة بمعيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي فــي 
دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات. 

الممارسة الرابعة

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر.
)إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد-6 سنوات، 2018، 40(.

مصادر للمعلمة
التعمق- اليقظة

أدوات االنتباه لمعلمات الرضع والفطم 	

 ”البقــاء منتبهيــن ونحــن نتفاعــل مــع األطفــال قــد يــؤدي إلى زيادة مســتوى الوعي العاطفي  	
وضبــط الــذات لدينــا. وهــذا بــدوره يســاعدنا فــي تقبــل احتياجــات األطفــال ومشــاعرهم دون 
ــا. وأظهــرت األبحــاث أن  ــا وعاطفيًّ الحكــم عليهــا، ممــا يضمــن ســالمة تطورهــم اجتماعيًّ
ممارســة مثــل هــذا االنتبــاه والتيقــظ يعــود علــى المــرء بعــدة فوائــد منهــا: مســاعدتنا علــى 
االســتجابة المقصــودة لألطفــال مترافًقــا ذلــك بفهــٍم أعمــق لحاالتنــا وحاالتهــم العاطفيــة، 

فينشــأ عــن ذلــك المزيــد مــن التفاعــالت المســاندة لهــم”.

)Duncan, Coatsworth, and Greenberg 2009( 

صادر	
م

المعلمة:
ت	

شادا
إر

للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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إرشادات للمعلمة
إرشادات	واستراتيجيات	االنتباه	واليقظة

ــا. لكــن االنتبــاه قــد يخفــف مــن هــذا اإلجهــاد،  يصبــح العمــل كل يــوم مــع األطفــال مجهــًدا أحياًن
ويجعلنــا نســتمتع أكثــر بأعمالنــا، ويزيــد مــن ثــراء خبــرات األطفــال ويجعلهــا مفيــدة أكثــر. جربــي هــذه 

الطــرق الســهلة الثــالث إلدارة التوتــر والتركيــز علــى اللحظــة التــي نعيشــها:

ــا مــن الوقــت للتأمــل  	 ــوم خــذي بعًض ــى غرفــة الصــف كل ي ــدء بالعمــل والدخــول إل ــل الب قب
ــه مــن عواطــف، ومــا يخطــر فــي بالــك مــن  ــه األفــكار. الحظــي مــا تشــعرين ب وإعــادة توجي
أفــكار. وبينمــا تفعليــن ذلــك ضعــي يــدك علــى صــدرك وخــذي نفًســا عميًقــا. ثــم بعــد ذلــك 

ادخلــي غرفــة الصــف.

ا لعــدة مــرات. تحدثــي  	 وقبــل أن تحملــي أي طفــل توقفــي قلًيــال، وخــذي نفًســا عميًقــا جــدًّ
إلــى الطفــل عمــا تفعلينــه وتقوميــن بــه.

والحظــي  	 قليــاًل  توقفــي  المالبــس  أو  الحفاضــة  لــه  تغيريــن  أو  طفــاًل  تطعميــن  عندمــا 
مشــاعرك وحركــة جســدك. ثــم انظــري فــي عينــي الطفــل وابتســمي وتحدثــي عمــا يجــري 

فــي تلــك اللحظــة.

 

 لحظة تأمل

أجيبي عن األسئلة اآلتية حول ما يجب فعله للمحافظة على الهدوء والتركيز:

كيف تدركين أنه حصل تشتت لديك فابتعدِت عن أداء مهمٍة ما؟  	

ما الذي يساعدك على العودة والتركيز على اللحظة التي أنت فيها؟ 	

أين يتركز التوتر في جسدك؟  	

وكيف تستجيبين لهذا التوتر إذا ما الحظت وجوده؟  	

يعينــك علــى االســتماع جيــًدا لألطفــال وأوليــاء أمورهــم فــي خضــم  	 الــذي  مــا 
المبكــرة؟ الطفولــة  بيئــات  تســود  التــي  والمشــتتات  المشــاغل 

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:
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دعم معيار  التطور االجتماعي والعاطفي لمرحلة الروضة 
اجتماعًيا وعاطفًيا )مرحلة أطفال الروضة 3-4 سنوات(

 تــدرك معلمــات مرحلــة الروضــة 
تطــور  دعــم  يتــم  حتــى  أنــه 
ــا  اجتماعيًّ المرحلــة  هــذه  فــي  األطفــال 
المنهــج  يكــون  أن  بــد  بنجــاح ال  ــا  وعاطفيًّ
الدراســي مصمًمــا بحيــث يوفــر لهــم العديد 
مــن الفــرص التعليميــة لممارســة مهــارات 
العالقــات.  وتكويــن  االجتماعــي  التفاعــل 
وأن يقــدم الدعــم الــالزم لتطويــر قــدرات 
األطفــال علــى الضبــط الذاتــي بمــا يتناســب 
حــب  مهــارات  وتشــجيع  أعمارهــم،  مــع 
االســتطالع والمبــادرة لديهــم، وأن يوفــر 
ــه ومســاعدته  ــن يمكــن االعتمــاد عليهــم، ويســتطيعون رعايت ــار الذي ــكل طفــل جماعــة مــن الكب ل

على التعلم ضمن سياقات جماعية”.

)California Infant/Toddler Curriculum Framework, 2012(

االجتماعــي  التطــور  معيــار  لتوظيــف  المهنيــات  المعلمــات  تفعلــه  الــذي  مــا  الســؤال: 
الروضــة؟ بمرحلــة  الخــاص  الدراســي  المنهــج  ضمــن  العاطفــي 

الجواب: يمكن للمعلمات المهنيات اتباع هذه الممارسات األربع المثلى المهمة:

الممارسة األولى

وعــي المعلمــات المهنيــات بمبــادئ النمــو والتطــور لــدى الطفــل، والطريقــة التــي يمكــن 
مــن خاللهــا دعــم تعّلمــه.

ــة الروضــة )مــن 3-4ســنوات( واألشــياء  ــات يفهمــن طبيعــة أطفــال مرحل إن المعلمــات المهني

التــي يتعلمونهــا.
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تصــف معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة المعرفــة والمهــارات االجتماعيــة العاطفيــة 
األساســية التــي يبــدأ طفــل الروضــة فــي تطويرهــا.

وتشمل	المعارف	والمهارات	التي	تركز	على	كٍل	من:

مســار الــذات: يركــز هــذا المســار الرئيــس علــى التطــور العاطفــي. ويتنــاول بصفــة  	
خاصــة وعــي الطفــل الذاتــي وقدرتــه علــى ضبــط وتنظيــم ســلوكه. وينقســم إلــى 

ثالثــة مســارات فرعيــة: 

مفهوم الذات أو الوعي بالذات	 

ضبط الذات.	 

التعبير العاطفي.	 

وتتضمــن هــذه المســارات الفرعيــة مؤشــرات تســمح لألطفــال بإظهــار شــعورهم بالهويــة 
الذاتيــة إضافــة إلــى فهمهــم ألنفســهم بوصفهــم أشــخاًصا، وكذلــك إدراكهــم رغباتهــم 
ومشــاعرهم.  بعواطفهــم  وتحّكمهــم  وعيهــم  وتطويــر  وتفضيالتهــم،  واحتياجاتهــم 
ــر  ــاء الثقــة بالنفــس وتقدي ــة الشــخصية يســاعد األطفــال علــى بن وتطــور الشــعور بالهوي
ــز هــذا المســار  الــذات، وهــي مهمــة لنجاحهــم فــي حياتهــم الشــخصية والدراســية، ويركِّ

علــى أربــع نقــاط رئيســة هــي: 

تحديد المعلومات الشخصية والعائلية والتعبير عنها.	 

فهم العواطف.	 

التحكم بالسلوك.	 

تحديد العواطف والتعبير عنها.	 

علــى  	 ويتنــاول  االجتماعــي،  التطــور  علــى  المســار  هــذا  يركــز  العالقــات:  مســار 
وجــه الخصــوص قــدرة الطفــل علــى بنــاء عالقــات إيجابيــة. فالقــدرة علــى تشــكيل 
عالقــات وصداقــات مبنيــة علــى الثقــة هــي واحــدة مــن أقــوى الُمؤشــرات علــى 
صحــة الطفــل العقليــة وســعادته فــي المســتقبل، ويتنــاول هــذا المســار الكفايــات 
ــة وظائفهــم  ــاء هــذه العالقــات، وتأدي ــاج إليهــا األطفــال لبن ــي يحت ــة الت االجتماعي
ــن، همــا:  ــى مســارين فرعيي ــم االجتماعــي، كمــا ينقســم هــذا المســار إل فــي العال

العالقات مع الكبار.	 

العالقات مع األقران.	 

 ويركز مسار العالقات على النقطتين الرئيستين اآلتيتين:

بناء العالقات والمحافظة عليها.	 

التفاعل االجتماعي واللعب.	 

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
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الســؤال: مــا المهــام النمائيــة الرئيســة التــي يعمــل عليهــا أطفــال مرحلــة الروضــة مــن أجــل 
تطويــر مهاراتهــم ومعارفهــم االجتماعيــة والعاطفيــة؟

ــاء العالقــات االجتماعيــة، وفهــم المشــاعر،  ــا فــي بن ــة الروضــة تقدًم الجــواب: يحــرز أطفــال مرحل
وتنظيــم وضبــط العواطــف والســلوكيات )أو مــا يســمى بالضبــط الذاتــي(. ويتعلمــون اآلتــي:

تكوين الصداقات. 	

اللعب مع األقران وإظهار التعاون. 	

التعامل مع الخالفات وحلها. 	

التعرف على المشاعر وتسميتها. 	

فهم مشاعر اآلخرين والتعاطف معها. 	

اتباع القواعد واالنتظام في األعمال المتكررة. 	

تطوير اإلحساس بالهوية الذاتية والشعور بالثقة. 	

مــن  لألطفــال  الوطنــي  المنهــج  )إطــار  ــا.	 نمائيًّ األطفــال	 نمــو	 المهنيــات	 المعلمــات	 تعــزز	

 .)40-38  ،2018 ســنوات،  الميــالد-6 

ــه بوصفــي معلمــة لمســاعدة أطفــال الروضــة علــى إنجــاز  ــذي يمكننــي فعل الســؤال: مــا ال
المهــام المرتبطــة بمعيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي؟

الجواب: تستطيعين القيام بما يلي:

ني عالقة مع كل طفل سماتها العطف والحنان واالستجابة الحتياجاته. 	 كوِّ

ــار، وبّينــي لهــم كيــف تكــون  	 ــن مــن الصغــار والكب ــرام اآلخري ــي قــدوة لألطفــال فــي احت ُكون
التفاعــالت اإليجابيــة مــع اآلخريــن )مــن خــالل الــكالم والتصرفــات(.

دّربــي األطفــال علــى اســتخدام مهــارات حــل المشــكالت وتســوية الخالفــات مــن خــالل  	
تقديــم االقتراحــات لهــم حــول كيفيــة التعامــل مــع مثــل هــذه المواقــف.

لممارســة  	 الفــرص  مــن  العديــد  لهــم  ووفــري  الوقــت،  مــن  يكفــي  مــا  األطفــال  امنحــي 
االجتماعيــة. المهــارات 

سّمي المشاعر لألطفال، واعترفي بها. 	

ابحثــي عّمــا يســمى بـــ »اللحظــات التعليميــة« وأحســني اســتغاللها لمســاعدة األطفــال علــى  	
تطويــر المهــارات االجتماعيــة.

اســتخدمي األدوات التعليميــة المخطــط لهــا لدعــم تطــور مهارات ضبــط الذات أو العواطف،  	
ومهــارات التفاعل االجتماعي.

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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إرشادات للمعلمة
عندما تكبر التحديات فإنه ُينصح أن تقوم المعلمة بما يلي:

كوني موجودة عندما يحتاجك الطفل، وأشعريه أنك تفهمينه.. 1

تفكري فيما تفعلينه كي تتمكني من إدارة مشاعر اإلحباط والخيبة.. 2

هيئي األطفال مسبًقا قبل حدوث أي تغيير في األنشطة المتكررة.. 3

احتفلي بما يحققه األطفال من نجاح في أثناء تعاملهم مع التحديات.. 4

ساعدي األطفال على إيجاد أساليب خاصة بهم للتعامل مع التحديات.. 5
)Mind in the Making n.d.(

موقف افتراضي 
مساعدة األطفال على معرفة الوقت الذي يفقدون فيه السيطرة على أنفسهم

ركضــت مــي ذات األعــوام األربعــة وهــي فاتحــة ذراعيهــا نحــو ســارة التــي تبلــغ مــن العمــر أربعــة 
أعــوام كذلــك. فقــد كانــت تحمــل ســارة حقيبــة يــد نســائية أخذتهــا مــن منطقــة األزيــاء للعــب بهــا. 
وكانــت المعلمــة فاطمــة قــد الحظــت فيمــا مضــى أن مــي تفــرض شــخصيتها علــى أقرانهــا مــن 
األطفــال، وتحتــاج إلــى المســاعدة كــي تــدرك أنهــا تجــاوزت الحــدود. ثــم مــا لبثــت المعلمــة أن 
ــن أن تأخــذي دورك باللعــب بتلــك  ــا مــي تريدي ــك ي ــت: »أظن ــن وقال ــت بســرعة مــن الطفلتي اقترب
الحقيبــة. يمكننــي مســاعدتك لالســتئذان واللعــب بهــا. لكــن مــي لــم ُتبــِد أيــة اســتجابة إليحــاء 
المعلمــة لهــا بالقيــام باالســتئذان مــن ســارة ألخــذ الحقيبــة منهــا. لــذا كان عليهــا أن تريهــا كيــف 
تســتأذن: » ســارة! مــي ترغــب بأخــذ دور للعــب بالحقيبــة«. فتهــز ســارة رأســها قائلــة: » ال«. فتقــول 
المعلمــة: » أنــت ال تريديــن التشــارك باللعــب بالحقيبــة. حســًنا. اآلن هــو دورك للعــب بهــا، وفــي 
غضــون خمــس دقائــق ســيحين موعــد دور مــي للعــب بهــا«. ثــم تقــوم المعلمــة بإيجــاد شــيء آخــر 

لتلعــب بــه مــي بينمــا تنتظــر أن يحيــن دورهــا للعــب بالحقيبــة. 

وعندمــا حــان دور مــي لــم تــزل ســارة غيــر راغبــة بالتخلــي عــن الحقيبــة. فقالــت لهــا المعلمــة فاطمة: 
»اعلــم أنــه مــن الصعــب التخلــي عــن الحقيبــة عندمــا تكونيــن مســتمتعة بهــا، ولكنــه دور مــي اآلن... 
ــى المســاعدة؟«.كانت تلــك فرصــة للمعلمــة  ــن إل ــك تحتاجي فهــال أعطيتيهــا إياهــا بنفســك أم أن
لدعــم مشــاعر ضبــط الــذات الناشــئة وتنميــة مثــل هــذه المهــارات. وعندمــا رأت أن ثمــة خالًفــا كان 

علــى وشــك النشــوب بيــن الطفلتيــن؛ تدخلــت حتــى ال يتطــور األمــر إلــى أزمــة. 

إرشادات للمعلمة
التعامل	مع	السلوكيات	الصعبة

األحاديــث الوديــة وهــي لحظــات تســتغلها المعلمــة للتحــدث إلــى الطفــل علــى انفــراد 
بعيــًدا عــن المواقــف الخالفيــة التــي تحــدث بيــن الطفــل والمعلمــة. وتحــرص المعلمــة علــى 
إيجــاد وقــت مناســب لكــي تجــري الحديــث مــع الطفــل، وتبــدي لــه اســتعدادها لالســتماع 
واإلنصــات لــه. ومــن خــالل المحافظــة علــى هــذه األحاديــث يتســنى لــكٍل مــن المعلمــة 
ــة بينهمــا وتصبــح  ــر، فتنشــأ الثقــة المتبادل ف أحِدهمــا علــى اآلخــَر بشــكل أكب والطفــل تعــرُّ
العالقــة وّديــة أكثــر فيمــا بينهمــا، ويفضــل أن يكــون ذلــك عنــد وصــول الطفــل إلــى المركــز 

ممــا يقلــل مــن الخالفــات خــالل اليــوم”.
 )Gartrell, 2006(
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جرعــات الثنــاء اســتخدمي مــا يســمى بـ«جرعــات الثنــاء«، وهــي إحــدى األســاليب التدريبيــة 
التــي يمكــن للمعلمــة اســتخدامها مــع الطفــل واألســرة علــى حــد ســواء. والهــدف مــن هــذه 

الجرعــات هــو أن تظهــر المعلمــة للطفــل واألســرة أنهــا معهــم، وليســت ضدهــم.

الثناء الحظي جهود الطفل وقّدريها حق قدرها.

الســلوك تعاملــي مــع الســلوكيات الصعبــة، ووّجهــي الطفــل أو األســرة لســلوك آخــر بديــل 
يســتطيع الطفــل ممارســته فــي المــرات المقبلــة.

الثنــاء مــرة أخــرى علقــي علــى جهــود الطفــل وتقدمــه، وانتبهــي للعالمــات التــي تــدل علــى 
تقدمــه حتــى تواصلــي الثنــاء عليــه”. 

)Gartrell, 2006(.

الســؤال: مــا األشــياء التــي بوســعي فعلهــا إليجــاد بيئــة تعليميــة تدعــم التطــور االجتماعــي 
العاطفــي ألطفــال مرحلــة الروضــة؟

الجــواب:: فيمــا يلــي بعــض اإلجــراءات التــي يمكنــك عملهــا لخلــق بيئــة تدعــم التطــور االجتماعــي 
العاطفــي:

وفــري مــواد فــي غرفــة الصــف تعكــس ثقافــة األطفــال ومجتمعاتهــم المحليــة وتقاليدهــم  	
العائليــة )مثــل: أدوات التمثيــل المســتخدمة فــي منطقــة اللعــب الدرامــي، أو الكتــب، أو 

األعمــال والتحــف الفنيــة(.

اعرضي أعمال األطفال وصورهم وصور أسرهم. 	

خصصــي مســاحات ووفــري مــواد وتجهيــزات لتشــجيع األطفــال علــى اللعــب التعاونــي،  	
ســواء أكان ذلــك داخــل غرفــة الصــف أم خارجهــا.

وفــري مــا يكفــي مــن المــواد لتجنــب نشــوب خالفــات بيــن األطفــال أو اضطرارهــم إلــى  	
االنتظــار طويــاًل حتــى يحيــن دورهــم.

وفري مواد تثير التحدي ومناسبة ألعمار األطفال. 	

وفــري طائفــة متنوعــة مــن المــواد لمســاعدة األطفــال علــى فهــم المشــاعر والتعبيــر عنهــا  	
بأســلوب حســن )كتــب، مــواد فنيــة، معروضــات(.

ــا بالنســبة  	 ــا ومتوقًع ــا بحيــث يكــون الجــدول ثابًت ضعــي جــدواًل مــن األعمــال المتكــررة يوميًّ
لألطفــال.

وفــري مــواد وأدوات تســاعد األطفــال علــى االســتقاللية )مثــاًل: ضعــي ملصقــات باألســماء  	
علــى الرفــوف، وفــري مــواد مناســبة لحجــم األطفــال تشــجع علــى العنايــة بالفصــل(.
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إرشادات للمعلمة 
هل تواجهين مشكالت سلوكية في غرفة الصف مع األطفال؟ 

تحــدث المشــكالت الســلوكية فــي الصــف جــراء عــدة أســباب، مــن أهمهــا: )الحظــي: هــل تحــدث 
مثــل هــذه المشــاكل فــي صفــك؟(

االضطــرار إلــى الجلــوس دون حــراك لفتــرات طويلــة )فــإن الجلــوس لمــدة تتــراوح بيــن 8 - 10  	
دقائــق قــد تكــون طويلــة بعــض الشــيء للكثيــر مــن أطفــال مرحلــة الروضــة(.

االســتماع أو المراقبــة فقــط دون االنخــراط فــي فــرص أو أنشــطة تعليميــة )لذلــك يجــب  	
التأكــد مــن أن األطفــال يتحركــون ويشــاركون فــي األنشــطة(.

المبالغة في التوقعات فيما يتعلق بقدرتهم على ضبط الذات. 	

ا من المواد واألجهزة واألدوات. 	 توفر عدد قليل جدًّ

ا أو العكس. 	 المواد واألجهزة واألدوات التي يتم توفيرها إما أنها سهلة االستخدام جدًّ

ــرات  	 ــرات االنتقــال بيــن األنشــطة فت ــاًل )اجعلــي مــن فت اضطــرار األطفــال إلــى االنتظــار طوي
مفعمــة بالحيويــة(.

تغيير الجدول اليومي لألطفال كثيًرا، فال ُيراعى فيه االنتظام وال ُيمكن التنبؤ به. 	

اتصاف المساحات المكانية المخصصة لألطفال باالتساع الشديد أو العكس. 	

)Brenda Jones-Hardin n.d.(

إرشادات للمعلمة 
تحويل وقت االنتظار واالنتقال بين األنشطة إلى وقت ممتع.

بأنهــا  المبكــرة  الطفولــة  فــي فصــول  األنشــطة  بيــن  االنتقــال  فتــرات  توصــف  مــا  عــادة 
فوضويــة وتســبب اإلجهــاد. إذ يبــدأ العديــد مــن األطفــال بإســاءة التصــرف، واالنخــراط فــي 
ســلوكيات خاطئــة بينمــا ينتظــرون النشــاط التالــي ضمــن الجــدول اليومــي، وهــذا يــؤدي 
ــر وهــن يحاولــن المحافظــة علــى النظــام فــي الفصــل  بالمعلمــات للشــعور باإلحبــاط والتوت
فــي أثنــاء االنتقــال مــن نشــاط آلخــر، فــإن كان وصــف الفوضويــة ينطبــق علــى فتــرات االنتقــال 
واالنتظــار بيــن األنشــطة فــي فصلــك فمــا عليــك إال اتبــاع النصائــح اآلتيــة حتــى تتمكنــي مــن 

ــًدا: ــرات واســتثمارها جي االســتفادة مــن هــذه الفت

عدلــي األنشــطة الروتينيــة بمــا يقلــل فتــرات االنتقــال فيمــا بينهــا قــدر اإلمــكان، وعليــك . 1
ــرات انتقــال  التقليــل مــن هــذه الفتــرات ضمــن الجــدول اليومــي، فــإن كانــت هنــاك فت

كثيــرة ضمــن الجــدول، فعليــك البحــث عــن طــرق أخــرى للتقليــل منهــا.
لتكــن توقعاتــك لألطفــال معقولــة، فطفــل يبلــغ مــن العمــر 3 ســنوات لــن يكــون صبــوًرا . 2

مثــل طفــل يبلــغ مــن العمــر 5 ســنوات، لذلــك ال بــد مــن أن تكــون توقعاتــك معقولــة 
ومنطقيــة عــن األطفــال خــالل أوقــات االنتظــار واالنتقــال بيــن األنشــطة.
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أشــركي األطفــال معــك إن كان العمــر مناســًبا، فليــس عليهــم أن يجلســوا وينتظــروا . 3
للنشــاط التالــي، وبــداًل مــن ذلــك كلفيهــم بأعمــال ليقومــوا بهــا خــالل فتــرة االنتقــال. 
الطعــام علــى  الكــرات، أو وضــع مناديــل  المثــال: اطلبــي منهــم جمــع  علــى ســبيل 

الطاولــة، أو إحضــار بطانياتهــم مــن أدراجهــم اســتعداًدا للقيلولــة.
تذكــري بــأن فتــرات االنتقــال مــا هــي إال فــرص مــن أجــل التعلــم، فبينمــا يصبــح األطفــال . 4

أكثــر انخراًطــا فــي تقديــم المســاعدة خــالل فتــرات االنتقــال تصبــح مثــل هــذه الفتــرات 
وقًتــا مناســًبا لخلــق فــرص تعليميــة عظيمــة لألطفــال، فمثــاًل بإمكانــك تعليــم األطفــال 
العــّد بــأن تطلبــي مــن كل واحــد منهــم أن يلتقــط ثالثــة مكعبــات ملقــاة علــى األرض، 
أو ربمــا تســاعدين األطفــال علــى تعلــم أســماء األلــوان بــأن تطلبــي منهــم جمــع الكــرات 

الحمــراء أواًل.

حضــري األطفــال وهيئيهــم لفتــرات االنتقــال الموضوعــة فــي الجــدول، واحرصــي علــى  	
أن تكــون لديــك خطــة لمــا ســيفعله األطفــال فــي أثنــاء انتظــار دورهــم خــالل فتــرات 
تبقيهــم مندمجيــن  أن  عليــك  الســهل  فمــن  أطفالــك  تعرفيــن  كنــت  فــإن  االنتقــال، 
ومشــغولين فــي أثنــاء االنتظــار، فالغنــاء والرقــص وترديــد األناشــيد وقــراءة الكتــب كلهــا 

ــن بنشــاط مــا. ــى إبقــاء األطفــال مشــغولين ومنخرطي ــة عل أمثل
تواصلــي مــع األطفــال وذكريهــم فيمــا يتعلــق بفتــرات االنتقــال، غالبــًا تصبــح عمليــة  	

مــا كان هنــاك  إذا  أكثــر سالســة  االنتقــال تصبــح  أن عمليــة  أكثــر سالســة،  االنتقــال 
تواصــل بينــك وبيــن األطفــال، وإذا مــا قمــت بإعالمهــم مســبًقا بأنهــم علــى وشــك 
االنتقــال لنشــاط آخــر فنبهيهــم قبــل خمــس دقائــق، واســتخدمي لذلــك ســاعة مؤقتــة 
يســتطيعون رؤيتهــا ورؤيــة كــم بقــي مــن الوقــت لهــم، أو ربمــا تشــغلين لهــم أغنيــة ترمــز 

ــة النشــاط الــذي هــم بصــدده. إلــى نهاي
تماثــل عمليــات االنتقــال. احرصــي علــى أن يشــهد األطفــال نفــس عمليــات االنتقــال كل  	

يــوم، وســتجدين أن هــذه العمليــات إضافــة إلــى أوقــات االنتظــار أصبحــت أكثــر ســهولة، 
فاألطفــال يرتاحــون أكثــر عندمــا تكــون األنشــطة اليوميــة مألوفــة لهــم، وإن الحفــاظ 

علــى تماثــل عمليــات االنتقــال هــو أحــد الطــرق التــي تزيــد مــن األلفــة لــدى األطفــال.
تحلــي بالصبــر، تذكــري أن بعــض األمــور تحتــاج إلــى وقــت، وال بــأس بذلــك خصوًصــا إذا  	

كان األمــر يتعلــق بإشــراك األطفــال فــي عمليــات االنتقــال، فقــد يســتغرق األطفــال 
ــا كثيــًرا فــي إعــداد المائــدة أو إحضــار بطانياتهــم مــن أدراجهــم، ولكــن بــداًل مــن أن  وقًت
تقومــي أنــت بــكل تلــك األعمــال بالنيابــة عنهــم فإنهــم يتعلمــون كيــف يقومــون بهــذه 
األعمــال بأنفســهم، فــال تضيعــي فرصــة الجلــوس مــع األطفــال وقضــاء وقــت معهــم 

فقــط ألنــك فــي عجلــة مــن أمــرك وتريديــن االنتقــال إلــى النشــاط التالــي.

)”Utilizing Wait and Transition Time in the Classroom“ n.d.(
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الممارسة الثانية

ــاء علــى هــذه المعــارف مــن   توظيــف المعلمــات المهنيــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل والبن
أجــل خلــق فــرص تعّلميــة لــكل طفــل فــي المجموعــة.

الوطنــي  المنهــج  )إطــار  األطفــال  وســلوكيات  تعُلــم  وتوثــق  المهنيــات  المعلمــات  تالحــظ 

 .)40-38  ،2018 ســنوات،  الميــالد-6  مــن  لألطفــال 

الدراســي  المنهــج  تخطيــط  عمليــة   تبــدأ 
بالمالحظة والتوثيق والتأمل

إرشادات للمعلمة
ــا مــن عمليــة  التوثيــق جــزًءا مهمًّ ُتعــّد عمليــة 
علــى  القائــم  التوثيــق  ويســاعد  المالحظــة. 
المالحظــة المعلمــات علــى تحضيــر وتخطيــط 
بتعلــم  الخاصــة  اآلتيــة  التربويــة  الممارســة 
األطفــال، كمــا تثــري عمليــة التوثيــق الخطــط 
الدراســية الخاصــة بالمنهــج الدراســي؛ نظــًرا ألن 
بمــا  التنبــؤ  علــى  قــادرات  يصبحــن  المعلمــات 
ســيفعله كل طفــل علــى األغلــب، وفيمــا يلــي 

التعلــم: التــي يمكــن مــن خاللهــا توثيــق  الطــرق  بعــض 

المعلمــات  	 )بعــض  وتســمعينه  تشــاهدينه  مــا  كل  لكتابــة  ســجالت  اســتخدمي 
يحملــن دائًمــا دفتــر مالحظــات صغيــًرا معهــن أو أوراق مالحظــات الصقــة لتســجيل 

مشــاهداتهن ومالحظاتهــن علــى الفــور(.

عــززي المالحظــات المكتوبــة بصــور فوتوغرافيــة أو مقاطــع فيديــو لتســجيل حــدث  	
مــا أو سلســلة مــن األحــداث.

االجتماعــي  التطــور  بمعيــار  الخاصــة   )4( رقــم  عمــل  ورقــة  مــن  االســتفادة  يمكنــك 
العاطفــي فــي دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن الميــالد مــن  3-6 ســنوات. 

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:
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أدوات المعلمة 
استخدام عمليات المالحظة لفهم السلوكيات الصعبة 

تواجــه المعلمــات فــي أغلــب األحيــان ســلوكيات صعبــة متكــررة تصــدر عــن األطفــال، ويشــكل 
ذلــك تحّدًيــا لهــن، ونعــرض فيمــا يلــي لثــالث أدوات للمالحظــة يمكــن اســتخدامها لفهــم األســباب 

المؤديــة لمثــل هــذه الســلوكيات والوســائل التــي تعيــن علــى الحــد منهــا:

أول مــا تقــوم بــه المعلمــة هــو البحــث عــن وجــود أنمــاط، فــإن كان ثمــة ســلوك يحــدث مــراًرا  	
وتكــراًرا فإنمــا يحــدث لســبب معيــن.

ثم بعد ذلك تقوم بتوثيق ما تراه، أي تدوين ذلك السلوك عندما يحدث وتقيده. 	

وأخيــًرا، تنتبــه المعلمــة لمــا يحــدث مــن أمــور قبــل وبعــد الســلوك مباشــرة، فذلــك يســاعدك  	
علــى مشــاهدة النمــط ومعرفتــه

)Green, n.d(.

موقف افتراضي
ومثــااًل علــى ذلــك: الحظــت المعلمــة فاطمــة، معلمــة فصــل الروضــة، أن ســمير يســكب العصيــر 
علــى قميصــه تقريًبــا كل يــوم، وقــت الوجبــة هــو وقــت تنشــغل فيــه المعلمــات بمســاعدة جميــع 
األطفــال، ولكــن مــا إن ســكب ســالم العصيــر علــى نفســه حتــى هرعــت المعلمــات لمســاعدته. 
وعندمــا الحظــت المعلمــة فاطمــة هــذا النمــط مــن الســلوك لــدى ســالم أصبحــت تعيــره المزيــد 
مــن االهتمــام فتثنــي علــى ســلوكياته اإليجابيــة طــوال اليــوم، ممــا أدى إلــى توقــف حوادث ســكب 

العصيــر لديــه فــي أثنــاء تنــاول الوجبــات.

إرشادات للمعلمة
استخدمي المالحظة الصفية خالل اليوم من أجل اقتناص اللحظات التعليمية

ت	
أدوا

المعلمة:
ف	

موق
ي
ض
افترا

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:
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موقف افتراضي 
ســباق  أنشــؤوا مضمــاري  حيــث  المكعبــات؛  منطقــة  فــي  العمــل  علــى  أطفــال  أربعــة  اجتمــع 
منحدريــن مــن مكعبــات خشــبية، وراحــوا يتســابقون بســياراتهم عليهــا. ومــا لبثــوا أن نشــب خــالف 
بينهــم حــول اســتخدام المضماريــن ولمــن ســيكون الــدور للعــب بهــا. والحًقــا خــالل اليــوم عندمــا 
حــان موعــد االجتمــاع فــي مجموعــات صغيــرة راح األطفــال يتحدثــون عمــا فعلــوه مــن أنشــطة 
ــأن كل واحــد منكــم أراد اســتخدام  ــت لهــم المعلمــة: »لقــد الحظــت ب ــاح، وعندهــا قال فــي الصب
مضمــاري الســباق اللذيــن صنعتموهمــا مــن المكعبــات للتســابق بســياراتكم عليهمــا. ولكــن لــم 
يكــن هنــاك ســوى مضمــاري ســباق، األمــر الــذي دفعكــم للبحــث عــن حــل إلضافــة المزيــد مــن 
مضاميــر الســباق. وقــد كان ذلــك بــأن صنعتــم مــن األلــواح الخشــبية والمكعبــات مضاميــر أخــرى. 

ــر الســباق للعــب عليهــا جميًعكــم«. وهكــذا صــار لديكــم مــا يكفــي مــن مضامي

اللحظــة التعليميــة: تراقــب المعلمــة األطفــال بانتبــاه وهــم يعملــون فــي منطقــة المكعبــات 
منتظــرة أن تــرى إن كانــوا ســيحتاجون إلــى مســاعدتها فــي حــل الخــالف الــذي نشــب بينهــم. ثــم 
الحًقــا فــي أثنــاء مناقشــة جماعيــة تقــوم بإطالعهــم علــى مــا الحظــت. لكنهــا تتطــرق للحديــث عــن 
الحــل الــذي وصلــوا إليــه للمشــكلة التــي صادفتهــم، وهــي الحاجــة إلــى مــا يكفــي مــن المنحــدرات أو 
مضاميــر الســباق. كمــا كانــت طريقتهــا فــي التواصــل ونبــرة صوتهــا تعّبــر عــن مــدى انبهارهــا بتعــاون 

األطفــال ونجاحهــم فــي حــل المشــكلة.

)California Department of Education )2010( Preschool Curriculum Framework, 
p.46(

تقــوم المعلمــات المهنيــات ببنــاء العالقــات مــع المجتمــع ومــع أســر األطفــال )إطــار المنهــج 

ــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(.  ــي لألطفــال مــن المي الوطن

أدوات المعلمة
يمكــن لألســر مســاعدة أطفــال مرحلــة الروضــة علــى تعلــم المهــارات المهمــة للتركيــز وضبــط 
الــذات التــي بدورهــا تســاعدهم علــى النجــاح فــي المدرســة. إن مشــاركة أمثلــة علــى األلعــاب 
واالســتراتيجيات اليســيرة التــي يمكــن تطبيقهــا فــي المنــزل تجعــل مــن األســر شــركاء فــي عمليــة 
دعــم التعلــم فــي المنــزل، وإليــِك قائمــة باألنشــطة التــي يمكنــك مشــاركتها مــع األســر فــي 

النشــرات اإلعالميــة أو علــى لوحــة اإلعالنــات األســرية المعلقــة فــي الصــف.

ف	
موق

ي
ض
افترا

ت	
أدوا

المعلمة:
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نصائح ألولياء األمور حول بناء مهارات التركيز وضبط النفس

لــدى األطفــال، واســتمتعوا  	 “غيــروا فــي كلمــات األناشــيد واألغانــي المفضلــة 
بترديدهــا بشــيء مــن الطرافــة. مثــاًل: رددوا أنشــودة: » أحبابنــا سيروا...ســيروا...
نغــدوا إلــى النهــر الجميــل«. واســتبدلوا كلمــة »نهــر« بكلمــة »بيــت« مثــاًل، وهكــذا. 
هــل يالحــظ طفلكــم الكلمــات المختلفــة؟ يمكــن لهــذه اللعبــة أن تســاعد األطفــال 

علــى تطويــر مهــارات االســتماع.

العبــوا ألعاًبــا تســاعد األطفــال علــى ممارســة التركيــز واالنتبــاه وتذكــر القوانيــن  	
مثــل: »أرى أمامــي شــيًئا...«، »أفكــر فــي شــيء يبــدأ بحــرف...« والحــرص علــى 

االســتمتاع والمــرح فــي أثنــاء اللعــب. 

ولمســاعدة طفلــك علــى التفكيــر بمرونــة، نلعــب معــه لعبــة نفعــل فيهــا عكــس مــا  	
نقــول. مثــاًل: »نعمــان يقــول: المــس قدميــك!« فنلمــس الــرأس، »نعمــان يقــول: 

قــف!« فنجلــس، وهكــذا.

العبــوا مــع الطفــل ألعــاب الفــرز فــي أثنــاء التنظيــف. اقترحــوا مثــاًل جمــع ألعــاب مــن  	
نــوع أو لــون أو شــكل معيــن. »هيــا يــا أحمــد دعنــا نجمــع أقــالم التلويــن الزرقــاء أواًل، 
ــا ويســاعد األطفــال  ــم الحمــراء«؛ فحتــى وقــت التنظيــف يمكــن أن يكــون ممتًع ث

علــى التركيــز والتفكيــر بمرونــة.

جربــوا كذلــك ترديــد األناشــيد فــي أثنــاء االنتظــار فــي الطابــور أو فــي المطعــم؛  	
أثنــاء  فــي  إدارة ســلوكهم  علــى  تســاعدهم  يملكــون وســائل  الذيــن  فاألطفــال 
ــا لألهــداف  ــا وتحقيًق ــر نجاًح ــة- هــم أكث ــد أناشــيدهم المفضل ــل تردي االنتظــار - مث

بأقــل قــدر مــن اإلحبــاط والتشــتت.

اختــاروا كتًبــا وألعاًبــا وأنشــطة تجــذب الطفــل ســواء أكانــت عــن الشــاحنات أم الزهــور  	
أم الحشــرات، فالتركيــز يــزداد لــدى الطفــل كلمــا كان الموضــوع يهمــه أكثــر. لذلــك 
انتبهــوا إلــى: مــا األشــياء التــي يتحــدث عنهــا طفلكــم؟ ومــا المواضيــع التــي يطرحهــا 

وهــو يلعــب؟”.

 )Message in a Backpack:Focus and Self Control.Young Children, 2016(. 
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ــا )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال  توظيــف المعلمــات المهنيــات للممارســات المالئمــة نمائيًّ

مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018(.  

أدوات المعلمة
ا ا وعاطفيًّ ا التي تدعم تطور الطفل اجتماعيًّ الممارسات التربوية المالئمة نمائيًّ

ا اممارسات تربوية مالئمة نمائيًّ الممارسات غير المالئمة نمائيًّ

تعزز المعلمات العالقات اإليجابية

المعلمات ودودات وحنونات ويستجبن الحتياجات  	
األطفال. ويكون على رأس أولوياتهن معرفة كل 

طفل وأسرته معرفة تامة.

تساعد المعلمات األطفال على إقامة عالقات  	
إيجابية مع اآلخرين. ويدعمن تكوين الصداقات، 

ويوفرن الفرص لألطفال ليلعبوا ويعملوا مًعا.

تحرص المعلمات على التأكد من أن األطفال  	
جميعهم ومنهم األطفال من ذوي االحتياجات 

الخاصة، مشمولون بالعالقات االجتماعية، ويشاركون 
في اللعب، ويستفيدون من الفرص التعليمية في 

الفصل.

تهتم المعلمات بأداء العمل فقط، ويحرصن على  	
المحافظة على النظام في الصف، ولكنهن ال يبذلن 
أي مجهود للتعرف على األطفال بوصفهم أشخاًصا.

تتقاعس المعلمات عن مساعدة األطفال الذين  	
ال يمتلكون المهارات االجتماعية فيصبحون بذلك 
معزولين عن أقرانهم، وال يقّدمن الدعم لهم كي 
يتمكنوا من تطوير عالقات اجتماعية إيجابية مع 

اآلخرين.

تتعامل المعلمات مع خالفات األطفال وسلوكياتهم  	
السيئة كمشكالت يجب حلها من خالل إعطاء 

األوامر فقط، وال ينظرن إليها بوصفها فرًصا تعليمية 
لألطفال.

بناء مجتمع صفي

تعمل المعلمات على إشراك األطفال في تجارب  	
وخبرات تعليمية تعاونية إضافة إلى الخبرات التي 

ُتشعر كل طفل بأنه محل تقدير.

تدرك المعلمات أهمية بناء مجتمع صفي والفرص  	
المؤدية لذلك خالل اليوم فيستثمرن في سبيل ذلك 

أوقات الوجبات وترتيب الصف وأوقات االجتماع 
من أجل إشراك األطفال في الحديث عن تجاربهم أو 

مناقشة المشكالت التي تواجههم والخطط التي 
لديهم.

توفر المعلمات فرًصا تعليمية لألطفال للعب والعمل  	
مًعا، سواء أكان ذلك ضمن مجموعات شكلوها 

بأنفسهم أم تلك التي شكلتها المعلمة.

عندما يطلب طفل المساعدة من المعلمة فإنها  	
تحيله أحياًنا إلى زميل من زمالئه ليساعده أو يزوده 

بما يريد من معلومات.

تعمل المعلمات على إيجاد غرف صف تراعي  	
التنوع الثقافي السائد في المجتمع، ويحرصن على 

أن يحظى كل طفل بفرصة تمثيل ثقافته المنزلية 
ولغته األم في المجموعة )يحظى كل طفل وأسرته 

وثقافته التي يتحدر منها ولغته التي يتحدث بها 
باالحترام والتقدير. وتحرص المعلمات على تعزيز 

الهوية الذاتية للطفل، ويساعدنه على إظهار االحترام 
والتقدير ألوجه الشبه واالختالف فيما بين الناس 

والثقافات.

ال تتخذ المعلمات إجراءات فعالة لتسهيل اندماج  	
األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة فال يجدون 

لهم مكاًنا ضمن المجموعة ويبقون معزولين 
ا. وعلى األغلب يتم تهميشهم في أثناء  اجتماعيًّ

األنشطة التي تتطلب المشاركة الجماعية.

ال تبين المعلمات لألطفال مدى أهمية احترام  	
اآلخرين، وال يتخذن إجراءات ثابتة تجاه التعليقات أو 

التصرفات المسيئة.

ُيمضي األطفال معظم يومهم إما مع بقية أطفال  	
الفصل في مجموعة واحدة ينجزون دروسهم أو 

ضمن مجموعات صغيرة دون تفاعل فيما بينهم. قد 
يتم توفير بضع فرص لألطفال للعمل أو اللعب مًعا.

تقوم المعلمات بحل المشكالت لألطفال دائًما  	
ويقدمن لهم العون متى ما طلبوه. فال يشجعن 

األطفال على العمل مًعا على حل المشكالت التي 
تواجههم أو مساعدة بعضهم عند حدوث مشكلة.

تتجاهل المعلمات اختالفات األطفال الثقافية  	
واللغوية وغيرها من االختالفات. وال يتم تمثيل 
ثقافات بعض األطفال وأسرهم، وال أعراقهم أو 

لغاتهم في بيئة الفصل أو ضمن الخبرات التي تقدم 
لهم.

تعمد المعلمات إلى لفت االنتباه إلى االختالفات  	
الثقافية واللغوية فيما بين األطفال لدرجة أن ذلك 

يجعل األطفال يشعرون بعدم االنتماء.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )1( الخاصــة بمعيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي فــي 
دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن مــن عمــر )3-6( ســنوات.

ت	
أدوا

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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إرشادات للمعلمة 
ابتعدي	عن	المديح	واستخدمي	أسلوب	التشجيع.

قــد يكــون اســتخدام المديــح مــع األطفــال أمــًرا معقــًدا، لــذا يجــب علــى المعلمــة اتبــاع النصائــح 
ــزاز بأنفســهم وتقديرهــم لذواتهــم: ــاء االعت ــى بن ــراف بجهودهــم ومســاعدتهم عل ــة لالعت اآلتي

الزمي جانب االعتدال في تقديم الثناء والمديح، وعند االستجابة لجهود الطفل:  	

تجنبــي بــدء العبــارات بـــ »أنــا« أو مــا يشــير إليهــا مثــل: » أحــب حًقــا الطريقــة التــي بنيــت 	 
بهــا بــرج المكعبــات هــذا«؛ ألن هــذه الطريقــة فــي الــكالم تجعــل الشــخص الكبيــر فــي 

موضــع القــوة والســيطرة.

تجنبــي اســتخدام عبــارات مثــل »عمــل جيــد«؛ ألنهــا ال تصــف مــا أنجــزه الطفــل بدقــة، 	 
وقــد توحــي مثــل هــذه العبــارات بأنــك ال تقّدريــن عمــل األطفــال.

وبــداًل مــن ذلــك، اســتخدمي أســلوب التشــجيع واالعتــراف بالجهــد الــذي يوضــح تحديًدا 	 
ــا« والحظــي  ــداًل مــن »أن ــت« ب ــي الُجمــل بكلمــة »أن ــر. ابدئ الشــيء المســتحق للتقدي
مــا يحــدث. والســر وراء التشــجيع الفعــال هــو أن تشــيري إلــى تفاصيــل العمــل الــذي 
أنجــزه الطفــل، وتعبــري عنهــا بكلمــات إيجابيــة؛ وعندهــا ســيعرف الطفــل أننــا نهتــم حًقــا 
بجهــوده. وإن كان لــدى الطفــل قصــة قــد حفظهــا مــن قبــل أو تكــون وليــدة اللحظــة 
فإنــه مــن المرجــح أن يشــاركها معــك، وإن كان بصــدد إنجــاز المهمــة ولــم تنتــِه بعــد فمن 
المرجــح أيًضــا أن يثابــر الطفــل حتــى ينجزهــا. )وأفضــل مــا نبــدأ بــه تعليقنــا لــه إذا مــا أردنــا 

ــا...«. الثنــاء عليــه هــو اســتخدام عبــارة » أنــت حقًّ

)Gartrell, 2007(.

الممارسة الثالثة

 تطبيــق المعلمــات المهنيــات لخبــرات التعلــم القائمــة علــى االســتقصاء العلمــي التــي تدعــم تطــور 
ا. ــا وعاطفيًّ الطفــل اجتماعيًّ

تســتغل المعلمــات المهنيــات معرفتهــن بمحتــوى مــادة الــدرس لبنــاء منهــج ذي معنــى 

وتوفيــر فــرص تعلــم هادفــة لألطفــال. )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 

 .)2018

أدوات المعلمة
ا  ا وعاطفيًّ أنشطة لدعم تطور أطفال مرحلة الروضة اجتماعيًّ

مــن الممكــن أن تلعــب المعلمــة عــدة أدوار وتســتخدم العديــد من اســتراتيجيات التعلم؛ لمســاعدة 
األطفــال علــى تطويــر المهــارات االجتماعيــة والعاطفيــة اإليجابيــة، ويوجــد كذلــك العديــد مــن 
األنشــطة الخاصــة التــي يمكــن أن تقدمهــا المعلمــة لمســاعدة األطفــال علــى اكتســاب المهــارات. 

وفيمــا يلــي قائمــة باألنشــطة المالئمــة لألطفــال فــي مرحلــة الروضــة:

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

QRفيديو

ت	
أدوا

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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“سلســلة يــد المســاعدة: ارســمي عــدة أيــٍد بعــدد األطفــال جميعهــم، وقصيهــا ثــم  	
ضعيهــا فــي ســلة أو حقيبــة فــي متنــاول األطفــال. وعندمــا تالحظيــن أن الطفــل 
يقــدم المســاعدة لغيــره اطلبــي منــه أن يأخــذ يــًدا مــن الحقيبــة ثــم يربطهــا بسلســلة 
أيــادي المســاعدة فــي الصــف. يمكــن تعليــق هــذه السلســلة علــى الحائــط لتحيــط 
بالفصــل، وفــي كل مــرة احتفلــي مــع األطفــال بالطــول الــذي وصلــت إليــه السلســلة.

نمــاذج دًمــى مــن صــور ورســومات، واطلبــي مــن األطفــال  	 اليــد: اصنعــي  دمــى 
تلوينهــا، ثــم قصيهــا وألصقيهــا بأعــواد خشــبية صغيــرة. وعندمــا تجــف يمكــن لألطفال 
ــاء الجلــوس فــي الحلقــة.  اســتخدامها فــي تمثيــل القصــة التــي ُتقــرأ عليهــم فــي أثن
وبعــد االنتهــاء مــن الحلقــة يمكــن لألطفــال وضعهــا فــي منطقــة القصــص أو منطقــة 

الدمــى.
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تمريــر حقيبــة المشــاعر: ضعــي مجموعــة متنوعــة مــن بطاقــات المواقــف اإلنســانية  	
الحقيبــة،  األطفــال  يمــرر  الموســيقى  تشــغيل  أثنــاء  وفــي  حقيبــة،  فــي  المصــورة 
وعندمــا تتوقــف الموســيقى يختــار طفــل بطاقــة ويشــرحها، اجعلــي الطفــل يتحــدث 
عــن شــعوره تجــاه كل موقــف ويعلــل ذلــك. أتيحــي الفرصــة لجميــع األطفــال لســحب 

البطاقــات.

ــر  	 كــوالج بوجــوه مختلفــة المشــاعر: اطلبــي مــن األطفــال قــص وجــوه فيهــا تعبي
عــن مشــاعر مختلفــة مــن المجــالت. امزجــي صمًغــا آمًنــا مــع المــاء فــي وعــاء صغيــر، 
ثــم يقــوم األطفــال بوضــع الصــور علــى قطعــة مــن الــورق ويأخــذون فرشــاة الطــالء 
ويغمســونها فــي محلــول الصمــغ، ويمررونهــا علــى صورهــم. وبعــد االنتهــاء يمكــن أن 

يعلقــوا هــذه الوجــوه التــي تحتــوي علــى مشــاعر مختلفــة علــى الحائــط.
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صنــدوق المشــاركة: اصنعــي صندوًقــا خاًصــا ُيســتعمل فقــط فــي أثناء وقــت الحلقة.  	
وليقــم األطفــال بتزييــن هــذا الصنــدوق بألــوان أساســية أو بأنمــاط أخــرى. ضعــي داخــل 
الصنــدوق أشــياء يمكــن أن يتشــاركها األطفــال مثــل: اآلالت الموســيقية أو صنــدوق 

مــن قطــع الطباشــير أو صلصــال أو أنــواع مختلفــة مــن القواريــر التــي تحفــز الحــواس”.

)Ho & Funk, 2018(.

أدوات المعلمة
تصوير	الشخصية	ورسمها	مع	أطفال	الروضة

إن رســم األطفــال ألنفســهم طريقــة جيــدة لمســاعدتهم علــى تطويــر الهويــة الذاتيــة، كمــا يتيــح 
فرًصــا للمعلمــات لتعميــق فهــم التطــور االجتماعــي والعاطفــي عنــد كل طفــل. وهنــاك عــدة 

ــي: طــرق لرســم األطفــال أنفســهم نذكــر منهــا اآلت

الرســم علــى المــرآة: أعطــي كل طفــل مــرآة يدويــة ومجموعــة مــن األقــالم الجافــة القابلــة  	
للمســح، واطلبــي منهــم رســم وجوههــم مباشــرة علــى المــرآة. أو ضعــي األطفــال أمــام 

مــرآة، ثــم ناقشــي معهــم مــا يرونــه وســاعديهم علــى تســمية أجــزاء مــن الوجــه.

ت	
أدوا

المعلمة:
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يمكــن  	 المــرآة،  علــى  أنفســهم  رســم  مــن  الخبــرة  بعــض  علــى  األطفــال  حصــول  بمجــرد   
للمعلمــات إشــراك األطفــال فــي رســم صورهــم مــن ذاكرتهــم. إن الرســم أو إنشــاء صــور 
شــخصية باســتخدام مــواد مثــل الطيــن والصلصــال هــي طــرق جيــدة إلشــراك األطفــال فــي 

تعلــم المزيــد عــن أنفســهم.

ــر )الــذي صاغــه لوريــس مالغــوزي( ســواء  مــن خــالل استكشــاف »الــذات« إن صــح التعبي
ــًرا عــن نفســه  ــة، فــإن الطفــل يتعلــم قــدًرا كبي كان بمســاعدة المعلمــات أم بصــورة فردي
ــر والتأمــل.  ــه فــي المالحظــة والتعبي ــه يطــور مهارات ــى أن ــه المختلفــة. بمعن ويعــزز مهارات
كمــا يبنــي األطفــال فــي أثنــاء العمــل مــع معلماتهــم ومربياتهــم عالقــات متبادلــة إيجابيــة 

معهــن، وكذلــك عالقــة إيجابيــة فيمــا بينهــم.

)”Self Portraiture at Preschool of the Arts“ 2016(.

أدوات المعلمة
نصائح	لصنع	نموذج	كراسة	المعلومات	الشخصية	للطفل

ت	
أدوا

المعلمة:

حيواني	المفضل	هو:

                                    

هذه	صورة	لمنزلي

معلوماتي	
الشخصية

اسمي:

                   

أبلغ	من	العمر:

                   

لدّي	عينان
)لون	العينين(	               

وشعر
)لون	الشعر(.	               

حيواني	المفضل	هو:			

                   

هذه	صورة	لعائلتي:

                   

لوني	المفضل	هو	
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معلوماتي	
الشخصية

اسمي:

                   

أبلغ	من	العمر:

                   

الحيوان	المفضل	
لدي:

                   

لدّي	عينان
)لون	العينين(	               

وشعر
)لون	الشعر(.	               

لوني	المفضل	هو:			

                   

هذه	صورة	لعائلتي:

                   

هذه	صورة	لمنزلي:

                   

ارسم	صورة	لي:

                   

إن المعلمــات المهنيــات يعملــن علــى تعميــق مهــارات التخطيــط والتنفيــذ مــن خــالل النظــر فــي 

فــرص دعــم النمــو اللغــوي طــوال اليــوم. )الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار 

منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن الميــالد – 6 ســنوات

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
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إرشادات للمعلمة 
هل تبحثين عن مواضيع االستقصاء بناًء على اهتمامات األطفال وأسئلتهم؟

التــي يطرحهــا  الصــف، حيــث يمكنــِك تدويــن األســئلة  التســاؤالت« فــي  نفــذي فكــرة »جــدار 
األطفــال واالهتمامــات التــي يطورونهــا بنــاًء علــى االكتشــافات الجديــدة فــي بيئتهــم، فمثــاًل: 
أثنــاء تنــاول الوجبــة يتحــدث األطفــال عــن تفضيالتهــم لنكهــة الحليب.خصصــي دفتــًرا لكتابــة مثــل 

هــذه االهتمامــات، واطلبــي مــن األطفــال اإلســهام باالقتراحــات أو الرســوم التوضيحيــة.

موقف افتراضي 
تســتعد المعلمــة فاطمــة لســنة دراســية جديــدة، وتخطــط للتركيــز علــى موضــوع العائلــة لتكــون 
جــزًءا مــن موضــوع االســتقصاء الــذي عنوانــه »كل مــا تريــد أن تعرفــه عنــي«. تعــرف المعلمــة أن 
األطفــال فــي هــذا العمــر يســتمتعون عــادة بالتحــدث عــن أنفســهم، وأن التعلــم عــن العائلــة فــي 
مرحلــة الروضــة يعــزز انتمــاء األطفــال، ويشــعرهم بالفخــر بأنفســهم وبعائالتهــم، مــع ترســيخ مبــدأ 
تقبــل وفهــم اآلخريــن. وكمــا هــو الحــال مــع المعلمــة نــورة معلمــة فصــل الفطــم، تخطــط المعلمــة 
فاطمــة إلشــراك األطفــال فــي معرفــة المزيــد عــن عائالتهــم وعــن العائــالت والثقافــات األخــرى 

كذلــك.

فنجدهــا تقــرأ كتاًبــا عــن العائــالت مــن جميــع أنحــاء العالــم فــي أثنــاء الحلقــة الصباحيــة، وغالًبــا 
مــا تتأنــى فــي القــراءة وتتوقــف لتجيــب عــن أســئلة األطفــال وتــرد علــى تعليقاتهــم. وتســاعدهم 
كذلــك علــى ربــط مــا يقرؤونــه مــع عائالتهــم. وعنــد االنتهــاء مــن الكتــاب يواصــل األطفــال مناقشــة 
مــا تعلمــوه. ولقــد اســتخدمت المعلمــة فاطمــة اإلســتراتيجيات اآلتيــة لتطويــر خطــة تركــز علــى 

ــا لالســتقصاء العلمــي: موضــوع العائلــة بوصفــه موضوًع

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

ف	
موق

ي
ض
افترا
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الخطــوة األولــى راجعــت مــا تحــدث عنــه مــع األطفــال فــي الحلقــة الصباحيــة، وفكــرت فيمــا قــد 
يجذبهــم أكثــر للمشــاركة فيــه، ثــم اســتخدمت نمــوذج خريطــة الموضــوع للبــدء فــي تحديــد جميــع 
مجــاالت االســتقصاء الممكنــة التــي يمكــن أن تصبــح جــزًءا مــن درس العائلــة. )الدليــل األساســي:  

بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن الميــالد – 6 ســنوات

الوحدة	الدراسية:	عائلتي

وعندمــا شــرعت المعلمــة بتخطيــط األنشــطة وخبــرات التعلــم المرتبطــة بالموضــوع حرصــت علــى 
ــا. ــا وعاطفيًّ أن تدعــم هــذه األنشــطة والخبــرات تطــور األطفــال اجتماعيًّ

تقاليد	األسر	
حول	العالم

المالبس	حول	
العالم

المنازل	حول	
ماذا	نفعل؟العالم العائالت	)في	أنحاء	

العالم(	

التقاليد

األطعمة

أدوار	أفراد	
األسرة	
المختلفة

أنواع	المنازل
منازل	على	
ساحل	البحر

منازل	في	
الصحراء

منازل	في	
المدينة

شقق	سكنية

عائلتي

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
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الخطــوة الثانيــة فكــرت فــي بيئــة غرفــة الصــف والمــواد واألنشــطة التــي يمكنهــا تقديمهــا فــي 
جميــع مجــاالت االهتمــام:

البيئة التعليمية

منطقــة الفــن و االدراك الحســي: توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن أدوات الرســم والتلويــن والصلصــال 
ــة لصنــع دمــى مــن  والكــوالج لصنــع صــور شــخصية لألطفــال وأســرهم، باإلضافــة إلــى مــواد مرن

أكيــاس الــورق والجــوارب ,رســم صــور شــخصية وعائليــة، دمــى اليــد، صنــع كتــاب. 

العائــالت  	 عــن  العلميــة واألدبيــة  الكتــب  توفيــر  الكتابــة و االســتماع:  القــراءة و  منطقــة 
والمنــازل واألحيــاء والمجتمــع. وكذلــك الكتــب المصــورة التــي تحتــوي علــى كلمــات يســيرة 

معــدودة، إضافــة إلــى األغانــي والقصــص المســجلة عــن األســر واألهالــي.

فــي منطقــة المكعبــات : توفيــر مجموعــة مــن المكعبــات وكذلــك رســوم توضيحيــة أو  	
نمــاذج مصغــرة لمجموعــة متنوعــة مــن المنــازل وأفــراد العائلــة والشــاحنات والســيارات 

المــرور. وإشــارات 

فــي منطقــة اللعــب الدرامــي : توفيــر مجموعــة مــن الدعائــم الميســرة لتمثيــل أدوار األســرة  	
والمجتمــع المحلــي، مثــل: إضافــة ازيــاء مــن مناطــق المملكــة  )أب – أم – رضيــع(. مالبــس 

ومعــدات الطبــخ

منطقــة الطبيعــة و العلــوم: بطاقــات للفــرز والمقارنــة عــن عائــالت الحيوانــات، كــرة أرضيــة  	
وخرائــط.

فــي منطقــة العمليــات المعرفيــة/ اإلدراكيــة: أحــاٍج مصــورة يســيرة عــن العائــالت، وبيــت  	
العرائــس، لوحــة مــع شــخصيات تمثــل أفــراد العائلــة والشــخصيات التــي تقــدم المســاعدة 

للمجتمــع.

الخطــوة الثالثــة وهنــا بــدأت المعلمــة تفكــر فــي الجــدول اليومــي لألطفــال، وأخــذت تبحــث عــن 
طــرق لخلــق فــرص تعليميــة طــوال فتــرات الجــدول وتطبيــق معيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي 

خــالل اليــوم.

الجدول	اليومي

دعم معيار التطور االجتماعي العاطفيالروتين 

صــور لــكل طفــل توضــع علــى خزانتــه أو الــدرج المخصــص لــه، لوحــة العائلــة  	وقت الوصول
وتوضــع فيهــا صــور لعائلــة كل طفــل.

ــم ثــم قومــي  	الحلقة الصباحية ــا عــن األطعمــة مــن جميــع أنحــاء العال اقرئــي مــع األطفــال كتاًب
بإجــراء مناقشــة معهــم حــول األطعمــة المفضلــة والطعــام الــذي يأكلونــه فــي 

المناســبات الخاصــة.
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دعم معيار التطور االجتماعي العاطفيالروتين 

مراكز التعلم وأنشطة 
المجموعات الصغيرة

ــا  	 ــة واالســتماع : يجــب أن يحتــوي هــذه المنطقــة كتًب منطقــة القــراءة والكتاب
ــر العاطفــي(. ــذات والتعبي ــة وصــوًرا لألســر والعائــالت )مفهــوم ال ــة وعلمي أدبي

لبنــاء  	 متنوعــة  ومســتلزمات  وأدوات  مكعبــات  وفــري  المكعبــات:  منطقــة 
المنــازل والمــدن )العالقــات مــع األقــران وضبــط الــذات(. واعرضــي صــوًرا لمبــاٍن 

ومنشــآت عمرانيــة فــي الحــي. 

لمســاكن  	 صــوًرا  المنطقــة  هــذه  فــي  وفــري  والطبيعــة:  العلــوم  منطقــة 
ُتشــبهها. مســاكن  يصنعــوا  لكــي  لألطفــال؛  مرنــة  ومــواد  الحيوانــات 

مجموعــة  	 المنطقــة  هــذه  فــي  وفــري  الحســي:  واإلدراك  الفــن  منطقــة 
متنوعــة مــن المــواد المتعــددة االســتخدامات مثــل: الصلصــال ومــواد الرســم؛ 
الــذات(. لمنازلهــم وعائالتهــم )مفهــوم  لرســم صــور  ليســتخدمها األطفــال 

منطقــة اللعــب الدرامــي: خصصــي مســاحة للتدبيــر المنزلــي. وخططــي مــع  	
األطفــال لتمثيــل مســرحية بحيــث يتــم كتابــة النــص المســرحي، وتحديــد األدوار 
التمثيليــة، وغيــر ذلــك مــن العناصــر )العالقــات مــع األقــران والعالقــات مــع 

الكبــار وضبــط الــذات والتعبيــر العاطفــي(.

المجموعــات الصغــرى: نظمــي لعبــة لألطفــال لتصنيــف مجموعــة صــور بعــض  	
أســرة  بيــن  واالختــالف  الشــبه  جوانــب  عــن  وناقشــيهم  الحيوانــات،  عائــالت 

الحيــوان واإلنســان )مفهــوم الــذات(.

وقت الخروج للساحة 
الخارجية

األقــران  	 مــع  )العالقــة  وعائالتهــم  األطفــال  لمنــازل  جداريــة  لوحــة  أنشــئي 
الــذات(. ومفهــوم 

الصباحيــة  	وقت تناول الطعام الحلقــة  خــالل  األطعمــة  حــول  يــدور  كان  الــذي  النقــاش  واصلــي 
الكبــار(. مــع  والعالقــة  األقــران  مــع  والعالقــة  الــذات  )مفهــوم 

القراءة لألطفال والحلقة 
الختامية

اقرئــي قصــة علــى األطفــال عــن العائلــة، وتوقفــي فــي أثنــاء القــراءة لتطلبــي  	
مــن األطفــال التحــدث عــن مشــاعر أفــراد العائلــة فــي القصــة. )مفهــوم الــذات 

والتعبيــر العاطفــي(.

وفري لألطفال العديد من الفرص للعب والعمل التعاوني. 	خالل اليوم

وفري خيارات متنوعة لألطفال. 	

امنحي األطفال الفرصة ليكملوا المهام بشكل مستقل. 	

شجعي األطفال على مناقشة وتوضيح مشاعرهم. 	

ساعدي األطفال على حل الخالفات والمشكالت. 	

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )2( الخاصــة بمعيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي فــي 
دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن عمــر )3-6( ســنوات.
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إرشادات للمعلمة
إليــك بعــض الطــرق التــي تســتطيعين مــن خاللهــا دعــم مهــارات ضبــط الــذات عنــد األطفــال خــالل 

اليــوم:

علمــي األطفــال تماريــن االســترخاء كأخــذ نفــس عميــق ببــطء، والقيــام بالعــّد، وممارســة  	
االســتطالة. تماريــن 

وزعــي األطفــال علــى مجموعــات صغيــرة للعــب ألعــاٍب ذات قواعــد معينــة مثــل: ألعــاب  	
الذاكــرة، وألعــاب المطابقــة، وألعــاب البنغــو، ولعبــة نعمــان يقــول، ونحــو ذلــك مــن األلعــاب.

علمــي األطفــال التحــدث إلــى أنفســهم للســيطرة علــى مشــاعرهم )مثــاًل: يقــول الطفــل:  	
ــا اآلن ُأســقط  ــة، وهــا أن ــات الملون ــو فــرز كل هــذه المكعب كــم هــذا محبــط! لقــد أنهيــت للت
الصينيــة علــى األرض. يجــب أن ألتقطهــا مــرة أخــرى وأبــدأ مــن جديــد. مــن يرغــب بمســاعدتي 

فــي ذلــك؟

الخطــوة الرابعــة قامــت المعلمــة بمراجعــة معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة، وراحــت تفكــر فــي 
االجتماعــي  تطورهــم  تدعــم  أن  التفاعــالت  لهــذه  وكيــف  األطفــال،  مــع  اليوميــة  تفاعالتهــا 
العاطفــي بصــورة إيجابيــة مــن خــالل مواءمتهــا وتطبيــق اســتراتيجياٍت لدعــم التطــور االجتماعــي 
العاطفــي خــالل التفاعــالت اليوميــة، تســتعرض الجــداول اآلتيــة بعــض المؤشــرات التــي ُيظهرهــا 

الطفــل ودور المعلمــة بالمقابــل لدعمهــا.

تطبيق معيار التطور االجتماعي العاطفي 

مسار الذات

1،1 مفهوم الذات

دور المعلمةالُمؤشر: 4 سنواتدور المعلمةالُمؤشر: 3 سنوات

باإلشارة إلى أنفسهم 
وأفراد أسرهم واألشخاص 

اآلخرين المهمين )مثل 
المعلمة أو مقدمة 

الرعاية( باالسم.

خاطبي األطفال 
بأسمائهم، وأشركيهم 

في محادثات يستخدمون 
فيها األسماء سواًء 

ألفراد عائلتهم أو 
لألشخاص المهمين في 

حياتهم.

ف الطفل بنفسه بذكر  ُيعرِّ
اسمه كاماًل، ويتحدث عن 

نفسه وقدراته وميوله.

جهزي كتيبات “كل 
شيء عني” لألطفال 

حيث يتحدثون فيها 
عن أنفسهم وأشيائهم 

المفضلة واألعمال التي 
يحبون القيام بها وغير 

ذلك.

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

QRفيديو

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
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دور المعلمةالُمؤشر: 4 سنواتدور المعلمةالُمؤشر: 3 سنوات

امنحي األطفال الفرصة بذكر صفاتهم البدنية.
لوصف أنفسهم في أثناء 
الرسم أو النظر لصورهم 
الشخصية أو عند النظر 

إلى صور أقرانهم أو 
عوائلهم بحيث يقارنون 

بين السمات الشكلية.

بإظهار فهمهم للتنوع؛ 
وتحديد بعض أوجه 

التشابه واالختالف بين 
الصفات البدنية لآلخرين.

استخدمي كتًبا وصوًرا 
ألطفال وعائالتهم من 

ثقافات متنوعة، وأشركي 
األطفال في محادثات 
عن التشابه واالختالف 

باستخدام كلمات 
وتعبيرات مالئمة لوصف 

هذه االختالفات.

يحدد الطفل االحتياجات 
والمشاعر واالهتمامات 
والتفضيالت ويعبر عنها 
بلغة وسلوك مناسَبين 

ألعمارهم.

استخدمي وسائل 
تعليمية مساعدة )مثل: 

لوحة التعبير عن المشاعر 
من خالل الوجوه المعبرة 

والبطاقات المصورة 
التي تعكس تعبيرات 

لمشاعر مختلفة(؛ لحث 
األطفال على التعبير عن 

مشاعرهم.

ساعدي األطفال على 
تطوير المفردات الالزمة 

للتعبير عن االحتياجات 
والتفضيالت والميول.

بتحديد احتياجاتهم 
ومشاعرهم واهتماماتهم 

والتعبير عنها.

استخدمي وسائل 
تعليمية مساعدة )مثل 
لوحة التعبير عن المزاج 

من خالل الوجوه التعبيرية 
والبطاقات المصورة(؛ 

لحث األطفال على التعبير 
عن مشاعرهم.

امنحي األطفال الفرصة 
إلنجاز المهام بشكل 

مستقل.

بإكمال بعض المهام 
المألوفة بمفردهم.

اطلبي من األطفال 
المساعدة في المهام 
الصفية، مثل: تنظيف 
أماكنهم بعد الوجبات.

بإظهار االستقاللية في 
القيام بكثير من األنشطة 

واألعمال الرتيبة المألوفة، 
وكذلك المبادرة بتجربة 

المهام الجديدة.

أنشئي جداول وظيفية 
لألطفال ألداء المهام 
اليومية )مثل: وظيفة 

ري النباتات في الفصل(. 
اشكري األطفال عندما 

يبادرون بالمساعدة )مثل: 
إرجاع الكرسي لمكانه عند 

مغادرة المكان(.

بالتعبير عن اعتزازهم 
بإنجازاتهم.

أنصتي لألطفال عندما 
يتحدثون عن إنجازاتهم، 

وامتدحي تلك اإلنجازات 
بعبارات وصفية دقيقة 

ومحددة. مثل: العبارات 
التي تصف الطفل وتبدأ 

أنت حًقا...

بالتعريف عن أنفسهم 
بوصفهم جزًءا من 

مجموعة أو أكثر من 
مجموعة.

استخدمي كتًبا وصوًرا 
لتبدئي النقاش عن 

موضوع العضوية أو 
االنتماء لمجموعات 

محددة بما فيها العائلة.

قدري مهارات األطفال بإظهار ثقة بقدراتهم.
وصفيها بدقة.

بتطوبر المعرفة والتقدير 
لجنسهم وثقافتهم.

استخدمي التجارب 
والخبرات الفنية )مثل: 

التصوير الذاتي(؛ 
لمساعدة األطفال على 
تطوير فهمهم لجنسهم 

وثقافتهم.

استخدمي الكتب والصور؛ 
لمناقشة التقاليد العائلية 

والثقافية.

QRفيديو
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دور المعلمةالُمؤشر: 4 سنواتدور المعلمةالُمؤشر: 3 سنوات

بإثبات ذواتهم والتعبير 
عن رغباتهم.

امنحي األطفال فرصة 
حرية االختيار والتعبير عن 

ذلك.

بالتعبير عن ثقتهم في 
العديد من القدرات و 

اإلحساس بقيمة الذات

اطلبي من األطفال في 
أثناء محادثاتك مع كل 
واحد منهم على حدة 
أن يتحدثوا عن األمور 
التي يحسنون أداءها. 

الحظي األطفال لتحديد 
اهتماماتهم وقدراتهم 
الخاصة، وأتيحي الفرص 
لهم لالندماج في تلك 

االهتمامات.

مفهوم الذات

2,1 ضبط الذات

دور المعلمةالمؤشر: 4 سنواتدور المعلمة: المؤشر: 3 سنوات

بااللتزام بالقواعد 
الموضوعة تحت 

إشراف وتوجيه أحد 
الكبار.

ضعي بعض القواعد 
اإليجابية التي تم تحديدها 

من قبل وناقشيها كثيًرا 
مع األطفال. استخدمي 

التذكيرات اللطيفة وإعادة 
التوجيه لمساعدة األطفال 
على تذكر القواعد واتباعها.

بااللتزام بالقواعد 
باستقاللية متزايدة.

أثني على قدرة 
األطفال على اتباع 

القواعد بشكل 
مستقل.

باالستجابة للخيارات 
المقدمة، وقد 

يتطلب ذلك دعًما 
من الكبار.

شجعي األطفال على القيام 
ببعض الخيارات السهلة مثل: 

أماكن اللعب في الخارج. 
وعندما يواجه األطفال 

صعوبة في اتخاذ القرارات، 
استخدمي أسئلة مفتوحة 
مثل: “أتساءل ما الذي قد 

ترغب بالقيام به في منطقة 
الرمال؟”

بإظهار بعض الفهم 
للعالقة بين األفعال 

والنتائج.

استخدمي األسئلة 
لمساعدة األطفال 

على إقامة روابط بين 
األفعال وتبعاتها. 

ووظفي الكتب 
والقصص لفتح أبواب 

النقاش.

بالتنقل بين األنشطة 
بإشراف  شخص 

كبير.

قّدمي الدعم الفردي 
لألطفال الذين يحتاجونه: 

“هل يمكنك مساعدتي في 
العثور على جميع الكرات 

وإعادتها إلى السلة؟”.

بالتنقل بين األنشطة 
بإشراف محدود من 

الكبار.

نبهي األطفال قبل 
بضع دقائق من 

االنتقال لنشاط آخر.

QRفيديو
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دور المعلمةالمؤشر: 4 سنواتدور المعلمة: المؤشر: 3 سنوات

بتطوير بعض 
اإلستراتيجيات 

لتهدئة أنفسهم؛ 
وغالًبا ما يتطلب 

ذلك دعًما من الكبار.

استخدمي استراتيجيات 
)مثل: التنفس العميق 

واليوغا اليسيرة( التي تطّور 
الذهن والقدرة على تهدئة 

النفس.

وفري مساحات صغيرة 
وهادئة يمكن لألطفال 

الذهاب إليها عندما يحتاجون 
إلى تهدئة أنفسهم.

بتطوير بعض 
االستراتيجيات لتهدئة 

أنفسهم بدعم يسير 
من الكبار.

استخدمي استراتيجيات 
)مثل: التنفس العميق 
واليوغا اليسيرة( التي 
تطّور الذهن والقدرة 

على تهدئة النفس.

وفري مساحات صغيرة 
وهادئة يمكن لألطفال 

الذهاب إليها عندما 
يحتاجون إلى تهدئة 

أنفسهم.

انظر إلى الصورة رقم 1

استخدمي وسائل مساعدة بتسمية عواطفهم.
)مثل: لوحة التعبير عن 

المزاج من خالل الوجوه 
التعبيرية وبطاقات 

المساعدة البصرية(؛ لحث 
األطفال على التعرف على 

مشاعرهم.

انظر إلى الصورة رقم 2

استخدمي القصص والكتب 
لمناقشة مشاعر الشخصيات 

فيها وتسمية ما يعتريهم 
من مشاعر.

بإظهار القدرة على 
االنتظار )مكافأة 

التأخير( لفترات 
قصيرة من الوقت.

تفّهمي قدرة األطفال 
على االلتزام بالدور، 

وقومي بتوفير أنشطة 
بديلة قدر اإلمكان في 

أثناء وقت االنتظار؛ 
لمساعدة األطفال 

على زيادة قدرتهم على 
االنتظار لفترات أطول.

بالتحكم في 
اندفاعهم في بعض 

األحيان .

استخدمي ألعاب ضبط 
الذات )مثل: الضوء األحمر 

أو الضوء األخضر أو 
لعبة الحركة والتوقف(؛ 
لمساعدة األطفال على 

تطوير قدراتهم في ضبط 
اندفاعاتهم.

بإظهار الصبر في أثناء 
األنشطة الجماعية.

أشيدي بقدرة األطفال 
على التحلي بالصبر.

بتوقع النتائج 
السلبية المألوفة 

عند مخالفة القواعد.

استخدمي تذكيرات 
لطيفة متكررة عندما 

ينسى األطفال القواعد، 
واستخدمي الكتب 

والقصص لمناقشة عواقب 
مخالفة القواعد التي تمر بها 

الشخصيات.

QRفيديو

QRفيديو
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مفهوم الذات

3،1 التعبير العاطفي

دور المعلمةالُمؤشر: 4 سنواتدور المعلمة: الُمؤشر: 3 سنوات

بتسمية عواطف 
مشتركة بينهم وبين 

الآلخرين. وقد يتطلب 
ذلك في بعض األحيان 

دعًما من الكبار.

سّمي مشاعر األطفال، 
وسّمي مشاعر 

شخصيات القصص 
التي تقرئينها لهم، أو 

في الصور التي تعكس 
مواقف ومشاعر 

مختلفة

بنقل المشاعر، ومن 
ضمنها بعض المسببات 

لهذه المشاعر.

وفري فرًصا آمنة 
وداعمة لألطفال 

الستكشاف أسباب ما 
يشعرون به.

بنقل بعض المشاعر 
لألخرين وتحديد بعض 

األسباب لهذه المشاعر 
بمساعدة الكبار .

استخدمي ردوًدا 
إيجابية استجابة 

لمشاعر األطفال 
السلبية، واستكشفي 

األسباب المحتملة 
لتلك المشاعر من خالل 

األسئلة والتعليقات 
على الوضع الحالي. 

“قد تشعر بالحزن 
لمغادرة والدتك لكنها 

ستعود وقت االنصراف 
ا”. كما تفعل يوميًّ

بإظهار وعي وتعاطف 
مع مشاعر اآلخرين.

وفري لألطفال فرًصا 
متعددة؛ ليساعدون 

بعضهم.

بإظهار وعيهم 
بالعواطف 

واالستجابات المناسبة 
لمشاعرهم ومشاعر 

اآلخرين.

كوني قدوة لألطفال 
في االستجابات 

المناسبة لمشاعرهم.

بتجربة العواطف من 
خالل اللعب الدرامي.

استخدمي الدمى 
لمساعدة األطفال 

على تجربة التعبير عن 
مشاعرهم.

بربط العواطف 
بالكلمات وتعابير الوجه.

استخدمي البطاقات 
المصورة التي تحوي 

تعابير الوجه؛ لمساعدة 
األطفال على الربط بين 

الكلمات والعواطف.
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العالقات

1,2 العالقات مع الكبار

دور المعلمةالُمؤشر: 4 سنواتدور المعلمةالُمؤشر: 3 سنوات

بإظهار عالقات إيجابية 
مع الكبار المألوفين 

لديهم.

كوني قدوة في 
العالقات اإليجابية، 

وابني عالقات تقوم 
على الثقة مع كل 

طفل.

بالتعبير عن محبتهم 
لبعض الكبار المألوفين 

لديهم.

ُكوني قدوة في إظهار 
المحبة، واحتفي بما 
يظهره األطفال من 

محبة لألخرين.

بإظهار اهتمام بلغة 
الكبار وسلوكهم.

امنحي األطفال الفرصة 
ليمارسوا لغة الكبار 

وسلوكياتهم، ويمكنِك 
تفعيل ذلك من خالل 

منطقة اللعب الدرامي.

بالبحث عن أشخاص 
كبار مألوفين لديهم 

للشعور بالراحة والدعم.

تأكدي أن كل طفل 
من األطفال قد حظي 

بالتقدير والشعور 
َن عالقة  باألمان وكوَّ

مع معلمة أو أكثر في 
الصف.

بالبحث عن أشخاص 
كبار مألوفين لديهم؛ 

لالرتياح والتوجيه.

تأكدي أن كل طفل 
من األطفال قد حظي 

بالتقدير والشعور 
َن عالقة  باألمان وكوَّ

مع معلمة أو أكثر في 
الصف.

يطلب التوجيه وقبوله 
من الكبار.

أنصتي الحتياجات 
األطفال وأسئلتهم، 

وأظهري لهم أنك 
متفهمة الحتياجاتهم 
ومستعدة للمساعدة.

بالبدء بتفاعالت مع 
الكبار.

امنحي األطفال فرًصا 
عديدة للتفاعل مع 

الكبار في الصف.

بالتواصل مع الكبار 
بحّرية.

شجعي األطفال على 
التواصل وخصصي وقًتا 

لالستماع لألطفال 
الذين يأتون إليِك.

باستشارة أحد الكبار 
بين فترة وأخرى 

للحصول على التوجيه 
أو الموافقة على 

شيء ما.

ُكوني على معرفة 
بجميع األطفال في 

الصف وقّدمي الدعم 
عند الحاجة )غالًبا ما 

تكون تعبيرات الوجه أو 
إشارات اليد التي توحي 

باإلعجاب كافية(.

باالبتعاد عن الكبار 
المألوفين لديهم 

بسهولة.

زّودي األطفال 
باألدوات 

واالستراتيجيات الالزمة 
إلدارة عمليات االبتعاد 
عن الكبار وزيادة الثقة 

في قدراتهم على 
االبتعاد بسهولة. مثل: 

صور األم أو بعض 
أدواتهم المألوفة 

للطفل

يميز الطفل في طريقة 
التعامل والتفاعل ما 
بين الكبار وزمالئهم.

علقي على تفاعل 
األطفال مع الكبار ومع 

زمالئهم، وتحّدثي عن 
ذلك.
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العالقات

2.2 العالقات مع األقران

دور المعلمةالُمؤشر: 4 سنواتدور المعلمةالُمؤشر: 3 سنوات

بتطوير عالقات قصيرة 
األمد مع أقرانهم.

امنحي لألطفال الفرصة 
للعمل واللعب مع 

بعضهم في مجموعات 
ثنائية.

وفري لألطفال فرًصا ببناء الصداقات.
متعددة للعب والعمل 

مًعا.

راقبي نشوء الصداقات 
بين األطفال.

بالمشاركة في اللعب 
التشاركي مع أقرانهم.

خصصي مساحة 
مناسبة ومواد مالئمة 

لألطفال للعب مًعا في 
نفس المكان وبمواد 
متشابهة، والتحدث 
مًعا شريطة أال يتم 

توجيههم نحو تحقيق 
هدف معين.

بالمشاركة في ألعاب 
تعاونية وخيالية مع 

األقران.

خصصي مساحة 
وقّدمي مواد تتطلب 

من األطفال العمل مًعا 
لتحقيق هدف مشترك 

)إنهاء أحجية مصورة 
- مثاًل- ولعب األدوار 

في منطقة اللعب 
الدرامي(.

بالمشاركة في لعبة 
تعاونية مع أقرانهم.

كوني قدوة في اللعب 
التعاوني من خالل 

انضمامك للعب. مثاًل: 
يمكنِك المشاركة في 
بناء برج من المكعبات 

مع األطفال.

بالمشاركة في ألعاب 
جماعية.

خططي ووفري فرًصا 
أللعاب جماعية يسيرة.

بتأكيد ملكية األلعاب 
واألدوات.

وفري الفرص لألطفال 
للمشاركة في العناية 
بالمواد واألدوات في 

الصف.

ساعدي األطفال على 
التعبير عن أنفسهم 

عندما يكونون قد 
اختاروا لعبة وأراد طفل 

آخر أخذها منهم.

كوني قدوة في تفعيل 
مهارات التفاوض 

المبكر واستخدام اللغة 
المناسبة.

بطلب التوجيه لحل 
النزاعات مع األقران.

قدمي اإلرشاد 
والتوجيه واالقتراحات 

عند حدوث خالفات بين 
األطفال؛ لمساعدتهم 

على إيجاد الحلول 
المناسبة )بداًل من 

تدخل الكبار(.

QRفيديو
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دور المعلمةالُمؤشر: 4 سنواتدور المعلمةالُمؤشر: 3 سنوات

بإظهار فهم عملية 
التناوب على األلعاب 

في أثناء لعبهم مع 
األقران.

ُكوني قدوة في تدريب 
األطفال على مهارة 

تبادل األدوار، وأشيدي 
باألطفال الذين أفلحوا 

في انتظار دورهم.

استخدمي الكتب 
لمناقشة فكرة تبادل 
األدوار في المدرسة.

بالتفاوض مع األطفال 
اآلخرين لحل مشكلة 

ما.

كوني قدوة لألطفال 
في مهارات التفاوض 
اليسيرة ودربيهم على 

تلك المهارات.

استخدمي الكتب 
لمناقشة كيفية حل 

المشكالت مع األقران.

باتخاذ القرارات بالتعاون 
مع األطفال اآلخرين.

وظفي اجتماعات 
الفصل لمساعدة 

األطفال على تطوير 
مهارة اتخاذ القرارات 

الجماعية.

إرشادات للمعلمة  
لهــم مــن خــالل  	 الصــف وأظهــري تقديــرك  ( فــي  المتطوعــة  ) األســر  شــجعي مشــاركة 

دعوتهــم إلــى المشــاركة فــي أنشــطة الصــف والتواصــل المتبــادل معهــم، ومشــاركة التغذيــة 
الراجعــة اإليجابيــة حــول أطفالهــم.

امنحي األطفال فرًصا للتحدث عن أنفسهم وعن أسرهم وتجاربهم وإنجازاتهم. 	

تنّبهي للتفاعالت االجتماعية بين األطفال، وادعمي جهودهم لتكوين الصداقات. 	

ســتتابع المعلمــة مراقبــة وتوثيــق تفاعــل األطفــال وانشــغالهم بالمــواد  الخطــوة الخامســة 
المقدمــة لهــم، وســتفكر فــي تجاربهــم وفــي طــرق مســاندة وبنــاء اهتمامــات األطفــال وتقدمهــم.

يمكنك االستفادة من ورقة عمل رقم )7( الخاصة بمعيار التطور االجتماعي العاطفي في

دليل المعلمة لتطبيق المعايير النمائية لألطفال من عمر  3- 6  سنوات.

QRفيديو
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الممارسة الرابعة

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر.

)إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد-6 سنوات، 2018، 40-38(. 

مصادر المعلمة
مقال بعنوان: »البيئة المشجعة للسلوك اإليجابي

تســتعرض هــذه المقالــة أدوات التقييــم الذاتــي للمعلمــة، وذلــك مــن أجــل دعــم الســلوك اإليجابــي 
للطفــل، وتوفيــر أســاليب فعالــة إلدارة الســلوك. وتتنــاول هــذه األدوات علــى وجــه التحديــد 
البيئــة التعليميــة، وكيــف يمكــن اســتخدامها للتعامــل مــع الســلوكيات الصعبــة ومختلــف درجــات 
ومســتويات شــدتها. وفيمــا يلــي مجموعــة دروس مســتفادة مــن هــذه المقالــة التــي قــد تكــون 
نافعــة ومفيــدة للمعلمــات الراغبــات فــي تكويــن فهــٍم أعمــق لعمليــة دعــم الســلوك اإليجابــي مــن 

خــالل اتبــاع اســتراتيجيات فاعلــة فــي إدارة الســلوك والتفاعــالت والتخطيــط:

تذكــري : أن الكــم و الشــكل الموحــد للدعــم ال ينفــع الجميــع. فــال بــد مــن توفيــر أشــكال . 1
مختلفــة مــن الدعــم لألطفــال، بحيــث تشــمل احتياجاتهــم المتغيــرة جميعهــا علــى النحــو 

اآلتــي:

إقامة عالقات
متينة مع األطفال جميعهم،
وتوفير بيئات تتوافق مع أعلى

معايير الجودة.

توفير ممارسات وقائية مقصودة لذاتها لبعض 
حاالت األطفال الذين يحتاجون إلى مزيد من 

الدعم االجتماعي والعاطفي.

التخطيط لتفاعالت فردية مخصصة، وذلك في حال األطفال الذين يحتاجون 
إلى دعم مستمر وشامل.

صادر	
م

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/mar2016/building-environments-encourage-positive-behavior-preschool
https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/mar2016/building-environments-encourage-positive-behavior-preschool
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مين بها البيئة التعليمية وممارساتك المهنية:. 1  اسألي نفسك أسئلة تقيِّ

هل أعمل على إيجاد بيئة وتفاعالت آمنة يمكن التوقع بها؟ 	

هل أعمل على إقامة عالقات إيجابية مع األطفال واألسر؟	 

هــل أعمــل علــى تصميــم بيئــة تعليميــة ماديــة تراعــي عنصــَري التوقــع والبنيــة قــدر 	 
اإلمــكان؟

هل أعمل على وضع جداول يومية ثابتة لألطفال؟	 

ق عمليات االنتقال بفعالية؟	  هل أطبِّ

هل أحدد التوقعات الخاصة بسلوك األطفال، والممارسات داخل الفصل وأعّلمها لهم؟ 	

هــل أحــرص علــى اختيــار عــدد قليــل مــن التوقعــات الســلوكية )مثــاًل: حافــظ علــى 	 
لطيًفــا(؟ كــن  ســالمتك، 

التصرفــات 	  عــن  أو  منهــم،  المتوقــع  الســلوك  عــن  أمثلــة  لألطفــال  م  أقــدِّ هــل 
الالئقــة؟ والســلوكيات 

م األطفال كيف يطبقون السلوكيات بصورة عملية؟	  هل أعلِّ

هــل أالحــظ الســلوكيات اإليجابيــة لألطفــال وُأشــيد بهــا، وأتعامــل مــع الســلوكيات الصعبــة  	
بطريقــة ثابتــة؟

الســلوكيات 	  يتعلمــوا  كــي  محــددة  بتعليقــات  األطفــال  ســلوك  علــى  ــق  أعلِّ هــل 
اإليجابيــة؟

ــا وأبّيــن لألطفــال الســلوكيات اإليجابيــة عندمــا تحــدث وأناقشــها 	  ــق لفظيًّ هــل أعلِّ
معهــم فــي الصــف الحًقــا؟

هــل أضــع خطــة لطــرق التعامــل مــع الســلوكيات غيــر الالئقــة واالســتجابة لهــا بطريقــة 	 
منطقيــة وثابتــة؟

ــات لإلفــادة منهــا فــي اتخــاذ قــرارات ســليمة بشــأن ســلوكيات  	 هــل ُأحســن اســتغالل البيان
األطفــال وكيفيــة التعامــل معهــا؟

هــل أســَتخدم أدوات )مثــل: قوائــم التحقــق وكشــوفات اإلحصــاء( لتوثيــق األوقــات 	 
التــي يواجــه األطفــال فيهــا صعوبــة فــي اتبــاع التعليمــات، أو العمــل علــى مهمــة مــا 
أو اإلعــراض عنهــا فــي أثنــاء أوقــات الفــراغ، أو عندمــا يواجهــون صعوبــة فــي عمليــات 

االنتقــال؟

ــزام 	  ــى األطفــال االلت ــي يصعــب عل ــد التوقعــات الت ــة لتحدي ــع التجــارب اليومي هــل ُأتاب
بهــا؟ ومتــى وأيــن تحــدث الســلوكيات الصعبــة؟

)Hancock and Carter 2016(
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مصادر المعلمة
المقال الثاني: تدريس الذكاء العاطفي في الطفولة المبكرة

تقدم هذه المقالة نهج رولر )RULER Approach( لدعم الذكاء العاطفي في مرحلة الروضة.

يطرح المؤلفون أداتين تعليميتين: 	

مقياس المزاج. 	

المناقشة في أثناء القراءة لألطفال؛ للتعرف على المشاعر. 	

)Tominey, O’Bryon, Rivers, & Shapses, 2017(

 لحظة تأمل

تأملــي فــي تفاعالتــك بوصفــك معلمــة مــع األطفــال فــي غرفــة الصــف، وَضعــي فــي 
ــارك اآلتــي:  اعتب

أن التعليــم الجيــد يعنــي التعامــل مــع التوتــر الــذي يصيبــك ويصيــب األطفــال. تأملــي فــي 
االســتراتيجيات التــي تســتخدمينها إلدارة مشــاعرك وســلوكك فــي لحظــات التوتــر:

كيف تعاملت مع لحظات التوتر اليوم؟

 هل مّر عليَّ وقت؟

ــى الهــدوء؟ مــا االســتراتيجيات التــي أســتخدمتها أو كان  	 ــاط والحاجــة إل ــه باإلحب شــعرت في
بإمكانــي اســتخدامها؟

شــعرت أن خطتــي لنشــاٍط مــا لــم تنجــح؟ كيــف تصرفــت حينهــا؟ كيــف اســتطعت تغييــر  	
الخطــة؟ 

هــل خصصــت وقًتــا لمالحظــة لغــة الجســد وتعابيــر الوجــه عنــد األطفــال؟ مــا الــذي تعلمتــه؟  	
كيــف يمكننــي اســتخدام هــذه المعلومــات الجديــدة؟

ــر عــن مشــاعر عارمــة تعتريــه )مشــاعر الحــزن والغضــب واإلحبــاط  	 هــل صادفــت طفــاًل يعبِّ
مثــاًل(؟ كيــف اســتخدمت مهاراتــي الشــخصية )االســتماع التأملــي، التعاطــف، النظــر بمنظــور 

آخــر( لمســاعدته؟

)Jones and Lesaux 2019(

صادر	
م

المعلمة:

https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/mar2017/teaching-emotional-intelligence
https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/mar2017/teaching-emotional-intelligence
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ــة الروضــة  دعــم تطــور األطفــال االجتماعــي العاطفــي فــي مرحل
)4-6( ســنوات 

فــي  األطفــال  تعلــم  يتحســن 
شــعروا  كلمــا  الروضــة  مرحلــة 
 ))2004  ,Hyson لهــم  معلماتهــم  بتقديــر 
فقــد أظهــرت األبحــاث أن األطفــال الذيــن 
مرحلــة  فــي  معلماتهــم  مــن  يتلقــون 
ــا  ــا وتعليميًّ الطفولــة المبكــرة دعًمــا عاطفيًّ
ــى المالحظــات  ــي الجــودة باإلضافــة إل عال
يمكــن  التــي  المنظمــة  والبيئــة  المفيــدة 
األطفــال  هــؤالء  أن  لوحــظ  بهــا،  التنبــؤ 
مــن  أفضــل  اجتماعيــة  مهــارات  يطــورون 
األطفــال فــي غــرف الصــف األخــرى التــي 
مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فيهــا  يتلقــوا  لــم 

الدعم”

“ )Rimm-Kaufmanet al. 2005; 
Wilson, Pianta, & Stuhlman 2007( 
)Copple et al. 2014(

االجتماعــي  التطــور  معيــار  لتوظيــف  المهنيــات  المعلمــات  تفعلــه  الــذي  مــا  الســؤال: 
الروضــة؟ بمرحلــة  الخــاص  الدراســي  المنهــج  ضمــن  العاطفــي 

الجواب: يمكن للمعلمات المهنيات اتباع هذه الممارسات األربع المثلى المهمة: 

الممارسة األولى

وعــي المعلمــات المهنيــات بمبــادئ النمــو والتطــور لــدى الطفــل، والطريقــة التــي يمكــن 
مــن خاللهــا دعــم تعّلمــه.

إن المعلمــات المهنيــات يفهمــن طبيعــة أطفــال مرحلــة الروضــة مــن 4-6 ســنوات واألشــياء 

التــي يتعلمونهــا.
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العاطفيــة  االجتماعيــة  والمهــارات  المعرفــة  النمائيــة  المبكــر  التعلــم  معاييــر  تصــف 
األساســية التــي يبــدأ األطفــال فــي تطويرهــا. وتشــمل المعــارف والمهــارات التــي تركــز 

علــى كلٍّ مــن:

مســار الــذات: يركــز هــذا المســار الرئيــس علــى التطــور العاطفــي. ويتنــاول بصفــة  	
خاصــة وعــي الطفــل الذاتــي وقدرتــه علــى ضبــط وتنظيــم ســلوكه. وينقســم إلــى 

ثالثــة مســارات فرعيــة: 

مفهوم الذات أو الوعي بالذات.	 

ضبط الذات.	 

التعبير العاطفي.	 

وتتضمــن هــذه المســارات الفرعيــة مؤشــرات تســمح لألطفــال بإظهــار شــعورهم بالهويــة 
الذاتيــة إضافــة إلــى فهمهــم ألنفســهم بوصفهــم أشــخاًصا، وكذلــك إدراكهــم رغباتهــم 
ومشــاعرهم.  بعواطفهــم  وتحكمهــم  وعيهــم  وتطويــر  وتفضيالتهــم،  واحتياجاتهــم 
ــر  ــاء الثقــة بالنفــس وتقدي ــة الشــخصية يســاعد األطفــال علــى بن وتطــور الشــعور بالهوي
الــذات، وهــي مهمــة لنجاحهــم فــي حياتهــم الشــخصية والدراســية. ويركــز هــذا المســار 

علــى أربــع نقــاط رئيســة هــي: 

تحديد المعلومات الشخصية والعائلية والتعبير عنها. 	

فهم العواطف. 	

التحكم بالسلوك. 	

تحديد العواطف والتعبير عنها. 	

علــى  	 ويتنــاول  االجتماعــي،  التطــور  علــى  المســار  هــذا  يركــز  العالقــات:  مســار 
وجــه الخصــوص قــدرة الطفــل علــى بنــاء عالقــات إيجابيــة. فالقــدرة علــى تشــكيل 
عالقــات وصداقــات مبنيــة علــى الثقــة هــي واحــدة مــن أقــوى الُمؤشــرات علــى 
صحــة الطفــل العقليــة وســعادته فــي المســتقبل. ويتنــاول هــذا المســار الكفايــات 
ــة وظائفهــم  ــاء هــذه العالقــات، وتأدي ــاج إليهــا األطفــال لبن ــي يحت ــة الت االجتماعي

ــن همــا:  ــى مســارين فرعيي ــم االجتماعــي. كمــا ينقســم هــذا المســار إل فــي العال

العالقات مع الكبار.	 

العالقات مع األقران.	 

ويركز مسار العالقات على النقطتين الرئيستين التاليتين:

بناء العالقات والمحافظة عليها. 	

التفاعل االجتماعي واللعب. 	

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
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الســؤال: مــا المهــام النمائيــة الرئيســة التــي يعمــل عليهــا أطفــال مرحلــة الروضــة مــن 6-4 
ســنوات مــن أجــل تطويــر مهاراتهــم ومعارفهــم االجتماعيــة والعاطفيــة؟

الجــواب: يتعلــم أطفــال مرحلــة الروضــة مــا بيــن الرابعــة والسادســة مــن أعمارهــم مهــارات العمــل 
الجماعــي ومهــارات المناقشــة الجيــدة ويواصلــون العمــل علــى بنــاء هوياتهــم الذاتيــة. كمــا أنهــم 

يتعلمــون اآلتــي:

االنسجام مع اآلخرين )الوالدين والمعلمات واألقران(. 	

اتباع التعليمات. 	

التعرف على عواطفهم وسلوكياتهم وتنظيمها. 	

التفكير في حلول مناسبة للنزاعات والخالفات الشخصية. 	

المثابرة في أداء المهام. 	

المشاركة في المحادثات االجتماعية واللعب التعاوني. 	

تفسير تصرفات وعواطف اآلخرين على الوجه الصحيح. 	

الشعور باالرتياح تجاه أنفسهم واآلخرين. 	

 )Schrier, C.2014(. 

مــن  لألطفــال  الوطنــي  المنهــج  )إطــار  ــا	 نمائيًّ األطفــال	 نمــو	 المهنيــات	 المعلمــات	 تعــزز	 	

 .)40-38  ،2018 ســنوات،  الميــالد-6 

الســؤال: مــا الــذي يمكننــي فعلــه بوصفــي معلمــة لمســاعدة أطفــال مرحلــة الروضــة علــى 
إنجــاز المهــام المرتبطــة بمعيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي؟

الجواب: تستطيعين القيام بما يلي:

اعرفي كل طفل واحترميه بوصفه فرًدا. 	

كوني قدوًة في التفاعالت اإليجابية والتعاطف مع اآلخرين. 	

دّربي األطفال على تطوير مهارات حل المشكالت وبناء العالقات االجتماعية اإليجابية. 	

أتيحي مزيًدا من الوقت والفرص للتفاعل مع األقران واللعب التعاوني. 	

اخلقي فرًصا يكون فيها األطفال قادة ومساعدين. 	

كوني قدوة في استخدام اللغة للتواصل وحل الخالفات. 	

QRفيديو

QRفيديو

QRفيديو

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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إرشادات للمعلمة
 التعامل مع السلوكيات الصعبة

» األحاديــث الوديــة: وهــي لحظــات تســتغلها المعلمــة للتحــدث إلــى الطفــل علــى انفــراد 
بعيــًدا عــن المواقــف الخالفيــة التــي تحــدث بيــن الطفــل والمعلمــة. وتحــرص المعلمــة علــى 
إيجــاد وقــت مناســب لكــي ُتجــري الحديــث مــع الطفــل، وتبــدي لــه اســتعدادها لالســتماع 
واإلنصــات لــه. ومــن خــالل المحافظــة علــى هــذه األحاديــث يتســنى لــكل مــن المعلمــة 
وتصبــح  بينهمــا  المتبادلــة  الثقــة  فتنشــأ  أكثــر،  اآلخــر  علــى  منهمــا  كل  ف  تعــرُّ والطفــل 
الخالفــات الشــخصية أقــل ضــرًرا أو أهميــة أو ضخامــًة، كمــا أن إيجــاد مثــل هــذا الوقــت عنــد 

وصــول الطفــل إلــى المركــز يقلــل مــن الخالفــات خــالل اليــوم«

)Gartrell, 2006( .

إرشادات للمعلمة
التعامل مع السلوكيات الصعبة

ــاء اســتخدمي مــا يســمى بـ»جرعــات الثنــاء«، وهــي إحــدى األســاليب التدريبيــة التــي  جرعــات الثن
يمكــن للمعلمــة اســتخدامها مــع الطفــل واألســرة علــى حــد ســواء. والهــدف مــن هــذه الجرعــات 

هــي أن ُتظهــر المعلمــة للطفــل واألســرة أنهــا معهــم، وليســت ضدهــم.

الثناء: الحظي محاوالت الطفل وقّدريها حق قدرها.

بديــل  آخــر  لســلوك  األســرة  أو  الطفــل  الصعبــة، ووجهــي  الســلوكيات  مــع  تعاملــي  الســلوك 
المقبلــة. المــرات  فــي  ممارســته  الطفــل  يســتطيع 

الثنــاء مــرة أخــرى علقــي علــى جهــود الطفــل وتقدمــه. وانتبهــي للعالمــات التــي تــدل علــى تقدمــه 
حتــى تواصلــي الثنــاء عليــه.

 )Gartrell 2006(

الســؤال: مــا األشــياء التــي بوســعي فعلهــا إليجــاد بيئــة تعليميــة تدعــم التطــور االجتماعــي 
العاطفــي ألطفــال مرحلــة الروضــة؟

الجــواب: فيمــا يلــي بعــض اإلجــراءات التــي يمكنــك عملهــا لخلــق بيئــة تدعــم التطــور االجتماعــي 
العاطفــي:

وفري عدة خيارات لألطفال وأعطيهم صالحية التحكم في أنشطتهم. 	

والمــواد  	 الضوضــاء  )مثــل:  التحفيــز  فــي  والمبالغــة  واإلحبــاط  التوتــر  مصــادر  مــن  قللــي 
ا، واإلفــراط فــي المديــح وقلــة المســاحة  ا أو صعبــة جــدًّ واألدوات التــي تكــون ســهلة جــدًّ

وغيرهــا(. الكافيــة، 

وفــري وســائل تذكيــر بصريــة حــول مهــارة الضبــط الذاتــي والتعبيــر عــن المشــاعر )مقيــاس  	
الحالــة المزاجيــة، مخططــات المشــاعر، أمثلــة علــى تهدئــة النفــس، منطقــة االســترخاء / 

مراقبــة الســاعة الرمليــة / مراقبــة حــوض الســمك... ومــا إلــى ذلــك(.

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:
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قّدمي مواد وفرًصا للعب الدرامي المعقد والممتد لفترات أطول. 	

خصصي وقًتا للمحادثات الجماعية واالجتماعات. 	

وفري أنشطة جماعية لألطفال ومواد يستطيعون العمل عليها مًعا. 	

إرشادات للمعلمة
توجيهات ال قوانين

تكمن العلة في القوانين في أنها

تصــاغ فــي العــادة بعبــارات ســلبية كالقــول مثــاًل: »ال تتحــدث فــي الطابــور« أو »يمنــع  	
والعــراك«. الضــرب 

إن فــرض القوانيــن يتيــح لألطفــال معرفــة أنهــم ارتكبــوا خطــًأ مــا، لكنــه ال يخبرهــم بمــا يجــب  	
عليهــم فعلــه بــداًل مــن ذلك.«أنــت تعــرف القوانيــن، ُيمنــع الجــري داخــل الفصــل، اذهــب 

واجلــس علــى كرســي العقــاب«.

عندمــا ينشــغل الكبــار فــي فــرض القوانيــن فإنهــم ينســون أحياًنــا تعليــم األطفال اســتراتيجيات  	
إيجابيــة مثــل: اســتخدام الكلمــات أو تجنــب بعــض المحظورات.

يمكــن أن تــؤدي القوانيــن إلــى تصنيــف األطفــال ووضعهــم فــي مجموعــات )أطفــال جيــدون  	
وأطفــال عنيــدون( فيشــعر بعــض األطفــال بأنهــم منبــوذون نتيجــة لذلــك.

أما التوجيهات

تحدد التوجيهات معايير الفصل اإليجابية. 	

الغــرض مــن التوجيهــات هــو تعليــم األطفــال كيفيــة اســتخدامها إلنشــاء مجتمــع دراســي  	
إيجابــي: »نحــن هادئــون فــي الطابــور حتــى ال نزعــج األطفــال اآلخريــن«.

وكل ما تحتاجينه هو بعض التوجيهات اليسيرة مثل:  	

نحن ودودون مع أنفسنا ومع اآلخرين.	 

نحل المشكالت مًعا.	 

ممكن أن نخطئ ونتعلم من أخطائنا.	 
 )Gartrell, 2012( .

QRفيديو
ت	

شادا
إر

للمعلمــة:
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الممارسة الثانية

توظيــف المعلمــات المهنيــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل والبنــاء علــى هــذه المعــارف مــن أجــل 
خلــق فــرص تعّلميــة لــكل طفــل فــي المجموعــة.

تالحــظ	المعلمــات	المهنيــات	وتوثــق	تعُلــم	وســلوكيات	األطفــال	)إطــار المنهــج الوطنــي 

لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

 تبدأ عملية تخطيط المنهج بالمالحظة والتوثيق والتأمل

إرشادات للمعلمة
 
ــا مــن عمليــة المالحظــة. ويســاعد التوثيــق القائــم علــى  ُتعــّد عمليــة التوثيــق جــزًءا مهمًّ
المالحظــة المعلمــات علــى تحضيــر وتخطيــط الممارســة التربويــة اآلتيــة الخاصــة بتعلــم 
األطفــال. كمــا تثــري عمليــة التوثيــق الخطــط الدراســية الخاصــة بالمنهــج الدراســي؛ نظــًرا 
ألن المعلمــات يصبحــن قــادرات علــى التنبــؤ بمــا ســيفعله كل طفــل، علــى األغلــب. 

وفيمــا يلــي بعــض الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا توثيــق التعلــم:

المعلمــات  	 )بعــض  وتســمعينه  تشــاهدينه  مــا  كل  لكتابــة  ســجالت  اســتخدمي 
يحملــن دائًمــا دفتــر مالحظــات صغيــًرا معهــن لتســجيل مشــاهداتهن ومالحظاتهــن 

علــى الفــور(.

عــززي المالحظــات المكتوبــة بصــور فوتوغرافيــة أو مقاطــع فيديــو لتســجيل حــدٍث  	
مــا أو سلســلة مــن األحــداث.

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )4( الخاصــة بمعيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي فــي 
دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة لألطفــال مــن عمــر  3- 6 ســنوات.

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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إرشادات للمعلمة 
المهارات االجتماعية الخاصة بمرحلة الروضة

 وتشــمل هــذه المهــارات مهــارات التعــاون مــع اآلخريــن، والســيطرة علــى الدوافــع، وتســوية 
الخالفــات مــع األقــران بأســاليب إيجابيــة، واتبــاع قواعــد غرفــة الصــف وقوانينــه وااللتــزام بهــا، 
وتصرفــات وســلوكيات أخــرى تســاعد األطفــال علــى التعايــش مــع اآلخريــن، وتجنــب التفاعــالت 

الســلبية معهــم، وفهــم مشــاعرهم ومشــاعر اآلخريــن

)Gresham & Elliott, 1990; Shonkoff & Phillips, 2000 in Copple, et al., 2014(.

ولقــد أولــى المربــون هــذه المهــارات وتطويرهــا ودعمهــا عنايــة خاصــة، وجعلوهــا مــن ضمــن 
نجاحهــم  ولتعزيــز  الســلبية،  الســلوكية  للمشــكالت  فريســة  األطفــال  يقــع  ال  حتــى  األولويــات 
فــي المدرســة. وقــد عمــل الباحثــون فــي هــذا المجــال علــى تطويــر أدوات تســاعد المعلمــة فــي 
عمليــة تقييــم هــذه المهــارات. وفيمــا يلــي جملــة مــن هــذه المهــارات المهمــة التــي يتوجــب علــى 
المعلمــة البحــث عنهــا واســتخدامها لتخطيــط األنشــطة التــي تدعــم نجــاح األطفــال علــى الصعيــد 

االجتماعــي.

أدوات المعلمة 
المهارات االجتماعية ألطفال مرحلة الروضة قائمة تدقيق عملية المالحظة

 

الحظي األطفال الذين يتصرفون على النحو اآلتي:السلوك االجتماعي اإليجابي:

ينصتون لآلخرين. 	التواصل مع اآلخرين

يشاركون في محادثات مع أقرانهم والكبار. 	

يستخدمون أساليب التفاوض من أجل حل  	
المشكالت.

ينظمون التفاعالت االجتماعية ويستمرون  	
في خوضها من خالل تحديد األدوار وتقديم 

االقتراحات في أثناء اللعب الدرامي.

يتبعون إرشادات وتوجيهات الكبار وما  	التعاون مع اآلخرين
يطلبونه منهم.

يلتزمون بقواعد الصف و اتفاقياته. 	

يشاركون في الدور ويلتزمون به. 	

يعلمون متى يطلبون المساعدة من اآلخرين. 	إثبات الذات

يساعدون في وضع توجيهات الصف و  	
اتفاقياته.

يعّبرون عن تمّلكهم لألشياء بصورة إيجابية  	
)مثاًل: عندما يلعبون بلعبة ما ويريد أحد 

األطفال أخذها منهم(.

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

ت	
أدوا

المعلمة:
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الحظي األطفال الذين يتصرفون على النحو اآلتي:السلوك االجتماعي اإليجابي:

يعتنون بالصف. 	المسؤولية

يقدرون العمل ويحترمون ممتلكات أقرانهم. 	

يفهمون عواقب تصرفاتهم وسلوكياتهم. 	

يظهرون مشاعر االهتمام والرفق باآلخرين. 	التعاطف مع اآلخرين

يتفهمون مشاعر اآلخرين واألسباب التي أدت  	
لهذه المشاعر.

يقدمون الدعم والمواساة لآلخرين. 	

يلعبون مع اآلخرين ويتعاونون معهم. 	االندماج مع اآلخرين في المشاركة 

يكّونون الصداقات وُيظهرون اهتماًما بها. 	

يسيطرون على مشاعرهم وسلوكهم في أثناء  	الرقابة الذاتية/ الضبط الذاتي ضبط النفس 
الخالفات الشخصية.

ال يسمحون لألقران بمقاطعتهم ويتصدون  	
لذلك.

تأخير اإلشباع )كأن ينتظروا دورهم للعب  	
باألرجوحة(.

 )Elliott, S.N.)n.d(; Copple et al., 2014(. 

موقف افتراضي
 نمذجة التعبير العاطفي 

كانــت المعلمــة إيمــان تحــاول وضــع دميــة علــى أحــد الرفــوف العلويــة، ولكــن الدميــة اســتمرت فــي 
الســقوط مــن الــرف. حاولــت المعلمــة أربــع مــرات ولكنهــا لــم تنجــح. وبعــد ســقوط الدميــة مــرة 
ا! هــذه الدميــة لــن  أخــرى تنهــدت المعلمــة بصــوت عــاٍل. ثــم قالــت بصــوٍت هــادئ: »هــذا محبــط جــدًّ

تثبــت علــى الــرف. أعتقــد أنــه ال يوجــد متســع للدميــة علــى الــرف«.

تقوم المعلمات المهنيات ببناء العالقات مع المجتمع ومع أسر األطفال 

)إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد-6 سنوات، 2018، 38(. 

أدوات المعلمة
مساعدة األطفال في مرحلة الروضة على تعلم المهارات المهمة للتركيز وضبط الذات

للتركيــز  المهمــة  المهــارات  الروضــة علــى تعلــم  يمكــن لألســر مســاعدة األطفــال فــي مرحلــة 
وضبــط الــذات التــي تســاعدهم علــى النجــاح فــي المدرســة. إن مشــاركة أمثلــة علــى األلعــاب 
واالســتراتيجيات اليســيرة التــي يمكــن تطبيقهــا فــي المنــزل تجعــل مــن األســر شــركاء فــي عمليــة 
دعــم التعلــم فــي المنــزل. وإليــِك قائمــة باألنشــطة التــي يمكنــك مشــاركتها مــع األســر فــي 

النشــرات اإلعالميــة أو علــى لوحــة اإلعالنــات األســرية المعلقــة فــي الفصــل.

ف	
موق

ي
ض
افترا

ت	
أدوا

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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نصائح لألسر واألهالي في بناء مهارات التركيز وضبط النفس

»غيــروا فــي كلمــات األناشــيد واألغانــي المفضلــة لــدى األطفــال، واســتمتعوا  	
بترديدهــا بشــيء مــن الطرافــة. مثــاًل رددوا أنشــودة: » أحبابنــا سيروا...ســيروا...
نغــدوا إلــى النهــر الجميــل«. واســتبدلوا كلمــة »بيــت« بكلمــة »نهــر« مثــاًل، وهكــذا. 
هــل يالحــظ طفلكــم الكلمــات المختلفــة؟ يمكــن لهــذه اللعبــة أن تســاعد األطفــال 

ــر مهــارات االســتماع. علــى تطوي

ــر القوانيــن  	 العبــوا ألعاًبــا تســاعد األطفــال علــى ممارســة التركيــز واالنتبــاه وتذكُّ
)مثــل: »أرى أمامــي شــيًئا...«. »أفكــر فــي شــيء يبــدأ بحــرف...«( والحــرص علــى 

االســتمتاع والمــرح فــي أثنــاء اللعــب. 

ولمســاعدة طفلــك علــى التفكيــر بمرونــة، نلعــب معــه لعبــة نفعــل فيهــا عكــس مــا  	
ــاًل: » نعمــان يقــول: المــس قدميــك!« فنلمــس الرأس.«نعمــان يقــول:  نقــول. مث

قــف!« فنجلــس، وهكــذا.

العبــوا مــع الطفــل ألعــاب الفــرز فــي أثنــاء التنظيــف. اقترحــوا مثــاًل جمــع ألعــاب مــن  	
نــوع أو لــون أو شــكل معّين:«هيــا يــا أحمــد دعنــا نجمــع أقــالم التلويــن الزرقــاء أواًل، 
ــا ويســاعد األطفــال  ــم الحمــراء«. فحتــى وقــت التنظيــف يمكــن أن يكــون ممتًع ث

علــى التركيــز والتفكيــر بمرونــة.

جّربــوا كذلــك ترديــد األناشــيد فــي أثنــاء االنتظــار فــي الطابــور أو فــي المطعــم؛  	
أثنــاء  فــي  إدارة ســلوكهم  علــى  تســاعدهم  يملكــون وســائل  الذيــن  فاألطفــال 
ــا لألهــداف  ــا وتحقيًق االنتظــار - مثــل ترديــد أناشــيدهم المفضلــة - هــم أكثــر نجاًح

بأقــل قــدر مــن اإلحبــاط والتشــتت.

اختــاروا كتًبــا وألعاًبــا وأنشــطة تجــذب الطفــل ســواء أكانــت عــن الشــاحنات أم الزهــور  	
أم الحشــرات! فالتركيــز يــزداد لــدى الطفــل كلمــا كان الموضــوع يهمــه أكثــر. مــا 
األشــياء التــي يتحــدث عنهــا طفلكــم؟ ومــا المواضيــع التــي يطرحهــا وهــو يلعــب؟ 

انتبهــوا لذلــك.

)”Message in a Backpack™ Focus and Self-Control“, 2016( 

أدوات المعلمة
ا توظيف	المعلمات	المهنيات	للممارسات	المالئمة	نمائيًّ

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

ت	
أدوا

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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ا ا وعاطفيًّ ا التي تدعم تطور الطفل اجتماعيًّ الممارسات التربوية المالئمة نمائيًّ

ا اممارسات تربوية مالئمة نمائيًّ الممارسات غير المالئمة نمائيًّ

تعزيز العالقات اإليجابية

المعلمات ودودات وحنونات ويستجبن الحتياجات  	
األطفال. يشجعن األطفال ويحترمن أسرهم، 

ويتعرفن على األطفال جيًدا ويجعلن التواصل مع 
األسر إحدى أهم األولويات لديهن.

تحرص المعلمات على أن يكّن قدوة لألطفال  	
في تفاعالتهن اإليجابية مع اآلخرين ويشجعن 

السلوك اإليجابي. تتيح المعلمات لجميع األطفال 
في الصف فرصة التعارف والعمل مًعا، ويشجعن 

الصداقات.
تشرك المعلمات األطفال في حل النزاعات  	

وتسوية الخالفات.
تحرص المعلمات على إشراك جميع األطفال في  	

الجوانب االجتماعية في الصف، ويعملن على تعزيز 
الشعور اإليجابي بالهوية الذاتية لديهم.

تخطط المعلمات ألنشطة صفية تتيح لجميع  	
األطفال المشاركة فيها.

ال تؤمن المعلمات بقيمة تكوين العالقات مع األطفال  	
واألسر.

تكرس المعلمات الوقت واالهتمام لألطفال الذين  	
ُيظهرون سلوكيات صعبة، ويتجاهلن اآلخرين.

تعزل المعلمات بعض األطفال بغرض التأديب. 	
يتسم الجو العام للصف بالصرامة والشدة مع وجود  	

فرص ضئيلة للتفاعل. ال تقدم المعلمات الدعم 
لألطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة في تكوين 

الصداقات.
توجه المعلمات األطفال، وُيصدرن األوامر في  	

الخالفات التي تقع بينهم بداًل من مساعدتهم على 
تعلم مهارات تسوية الخالفات الشخصية. يستجيب 
الكبار بعد حدوث المشكلة ولكنهم ال يفكرون في 

اإلجراءات الوقائية التي تقلل من حصول النزاعات 
والخالفات.

األطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة في التفاعل مع  	
اآلخرين ال يحصلون على دعم، مما يتسبب في عزلتهم 
ا. وينحصر تفاعل األطفال من ذوي االحتياجات  اجتماعيًّ
الخاصة في التفاعل مع المختصين المسؤولين عنهم 

فقط.

بناء مجتمع صفي

يحصل جميع األطفال على فرص مختلفة ليكونوا  	
مساِعدين في أداء مهام محددة أو قادة لها؛ 

ويمنح كل طفل فرصة المشاركة في األنشطة 
وينجذب لها بطرق متنوعة.

يتم توظيف اجتماعات الصف وسيلًة لحل  	
المشكالت والحد منها، إضافة إلى استغاللها 

إلجراء المناقشات.
توفر المعلمات فرص التفاعل بين األقران طوال  	

اليوم واألسبوع. كما يعمل األطفال بعضهم مع 
بعض في مجموعات ثنائية وفي مجموعات أخرى 

صغيرة وكبيرة.
تشجع المعلمات دعم األقران ومساعدة بعضهم  	

إن أمكن.
تحترم المعلمات التنوع في مجتمع غرفة الصف،  	

ويقدمن أنشطة ومناقشات الستكشاف ثقافات 
األطفال ولغاتهم والمجتمع األكبر.

يستكشف األطفال في غرفة الصف أوجه الشبه  	
واالختالف فيما بينهم مع احترام التنوع.

تعزز البيئة التعليمية الهوية الذاتية اإليجابية  	
لألطفال بما في ذلك الهوية الثقافية.

تتسم بيئة غرفة الصف والجو العام فيه بالصرامة،  	
ويحّد ترتيب غرفة الصف أو عدم ترتيبها من تفاعالت 

األطفال. ُيطلب من األطفال البقاء في مقاعدهم 
معظم اليوم.

تعتمد المعلمات على أنشطة جماعية فقط مع بقاء  	
األطفال في أماكنهم، وليس هناك سوى فرص ضئيلة 

للتفاعل مع األقران.
ال تشجع المعلمات األطفال على حل المشكالت سواًء  	

أكان ذلك بصورة فردية أم مع أقرانهم.
تتجاهل المعلمات قضية التنوع في الصف، وكذلك  	

التنوع الثقافي في المجتمع، وال يعززن البناء اإليجابي 
للهوية الذاتية.

يتم التعامل مع التنوع في الصف بطريقة تؤدي إلى  	
إقصاء بعض األطفال.

ال تبذل المعلمات أي جهد مع األطفال لبناء إحساسهم  	
باالنتماء إلى المجموعة، وال يربطن شؤون الفصل 

بالمجتمع الخارجي.

)Copple et al., 2013( .

يمكنك االستفادة من ورقة عمل رقم )1( الخاصة بمعيار التطور االجتماعي العاطفي في

.دليل المعلمة لتطبيق المعايير النمائية لألطفال من عمر 3- 6 سنوات
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إرشادات للمعلمة
ابتعدي عن المديح واستخدمي أسلوب اًلتشجيع .

قــد يكــون اســتخدام المديــح مــع األطفــال أمــًرا معقــًدا، لــذا يجــب علــى المعلمــة اتبــاع النصائــح 
ــزاز بأنفســهم وتقديرهــم لذواتهــم: ــاء االعت ــى بن ــراف بجهودهــم ومســاعدتهم عل ــة لالعت اآلتي

الزمي جانب االعتدال في تقديم الثناء والمديح، وعند االستجابة لجهود الطفل:  	

ــا الطريقــة التــي بنيــت 	  تجنبــي بــدء العبــارات بـــ »أنــا« أو مــا يشــير إليهــا مثــل: »أحــب حقًّ
بهــا بــرج المكعبــات هــذا«؛ ألن هــذه الطريقــة فــي الــكالم تجعــل الشــخص الكبيــر فــي 

موضــع القــوة والســيطرة.

تجنبــي اســتخدام عبــارات مثــل »عمــل جيــد«؛ ألنهــا ال تصــف مــا أنجــزه الطفــل بدقــة، 	 
وقــد توحــي مثــل هــذه العبــارات بأنــك ال تقّدريــن عمــل األطفــال.

وبــداًل مــن ذلــك، اســتخدمي أســلوب التشــجيع واالعتــراف بالجهــد الــذي يوضــح تحديــًدا  	
الشــيء المســتحق للتقديــر. ابدئــي الُجمــل بكلمــة »أنــت« بــداًل مــن »أنــا« والحظــي مــا 
أنجــزه  الــذي  العمــل  إلــى تفاصيــل  الفعــال هــو أن تشــيري  التشــجيع  يحــدث. والســر وراء 
ــا بجهــوده.  الطفــل، وتعبــري عنهــا بكلمــات إيجابيــة؛ وعندهــا ســيعرف الطفــل أننــا نهتــم حقًّ
وإن كان لــدى الطفــل قصــة قــد حفظهــا مــن قبــل أو تكــون وليــدة اللحظــة فإنــه مــن المرجــح 
أن يشــاركها معــك، وإن كان بصــدد إنجــاز المهمــة ولــم تنتــِه بعــد فمــن المرجــح أيًضــا أن يثابــر 
الطفــل حتــى ينجزهــا. )وأفضــل مــا نبــدأ بــه تعليقنــا لــه إذا مــا أردنــا الثنــاء عليــه هــو اســتخدام 

. )2007 ,Gartrell(.)»...ــا عبــارة » أنــت حقًّ

الممارسة الثالثة

تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي 

تســتغل	المعلمــات	المهنيــات	معرفتهــن	بمحتــوى	مــادة	الــدرس	لبنــاء	منهــج	ذي	معنــى	

الميــالد-6  مــن  لألطفــال  الوطنــي  المنهــج  )إطــار  لألطفــال	 هادفــة	 تعلــم	 فــرص	 وتوفيــر	

 .)2018 ســنوات، 

إرشادات للمعلمة
ضبط الذات والضبط المشترك 

الــذات. هنــاك ثالثــة مواطــن تقــدم فيهــا  كالهمــا أساســيان لمســاعدة األطفــال علــى ضبــط 
المعلمــات لألطفــال الدعــم؛ لمســاعدتهم علــى تطويــر مهــارات الضبــط الذاتــي األساســية التــي 
ســيحتاجونها فــي بدايــة حياتهــم. وتشــكل هــذه المواطــن فــي مجموعهــا العمليــة الداعمــة لمــا 

يســمى بـ«الضبــط المشــترك« فيمــا بيــن المعلمــات واألطفــال، ويتلخــص ذلــك فــي اآلتــي: 

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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وفــري عالقــات حانيــة ومســتجيبة يشــعر فيهــا األطفــال بقيمتهــم بوصفهــم أفــراًدا، كمــا  	
تمدهــم بالراحــة والدعــم فــي توفــر عالقــة دافئــة وســريعة االســتجابة حيــث يشــعر األطفــال 
باالحتــرام كأفــراد، والراحــة والدعــم فــي أوقــات التوتــر، والثقــة فــي أنهــم ســيحصلون علــى 
الرعايــة مهمــا كانــت الظــروف. ســتعزز هــذه العالقــة اإليجابيــة الكفــاءة الذاتيــة وتســمح 

ــم مــن األخطــاء. ــدة والتعل لألطفــال بالشــعور باألمــان الكافــي لممارســة مهــارات جدي

ا لمســببات التوتــر فــي البيئــة؛  	 نظمــي البيئــة بطريقــة تســّهل إدارة الضبــط الذاتــي وتضــع حــدًّ
ــا لألطفــال تســاعدهم علــى االستكشــاف والتعلــم بمــا  ا وعاطفيًّ أي إيجــاد بيئــة آمنــة جســديًّ
يناســب أعمارهــم ومســتوى تطورهــم. كمــا تعــزز أعمــال الرعايــة االعتياديــة التــي يمكــن التنبؤ 

بهــا شــعور األطفــال باألمــان مــن خــالل وضــع أهــداف واضحــة لتنظيــم الســلوك وضبطــه.

والقــدوة،  	 المثــال  خــالل  مــن  عليهــا  ودّربيهــم  الذاتــي  الضبــط  مهــارات  األطفــال  علمــي 
أو  الصغيــرة  النجاحــات  وتعزيــز  المهــارات،  ودعــم  للممارســة،  الفــرص  وإتاحــة  والتوجيــه، 
التدريجيــة. فالمعلمــة كالمــدرب الرياضــي الــذي يــدرب فريقــه. فتبــدأ أول مــا تبــدأ بتوجيــه 
األطفــال الســتخدام المهــارات، ثــم تقــدم الدعــم الــالزم، أو التعزيــز وذلــك لتحّســن مــن 

.)2017  ,Rosenbalm & Murray( لحظــة.  كل  فــي  الذاتــي  الضبــط  علــى  القــدرة 

طريقة الضبط الذاتي المشترك 

إقامة	عالقة	دافئة	
ومستجيبة

تهيئة	البيئة
تعليم	مهارت	
الضبط	الذاتي	
المشترك	

والتدريب	عليها

)Rosenbalm et al., 2017(.
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موقف افتراضي
االستجابة المالئمة

كان الطفــل خالــد مشــغواًل ببنــاء بــرج مرتفــع مــن المكعبــات، ولكــن عندمــا أضــاف بعــض القطــع 
لصنــع النوافــذ ســقط البنــاء، فشــعر بالغضــب وخيبــة األمــل بســبب ذلــك، وراح يجمــع المكعبــات 
ويدفعهــا هنــا وهنــاك، ثــم أخــذ يركلهــا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. خاطبتــه المعلمــة إيمــان قائلــة: 
ا ألن برجــك قــد ســقط. ولكــن تســتطيع بنــاءه مــرة أخــرى. ولــك  »خالــد!، أنــت بــال شــك غاضــب جــدًّ
ــا  ــات هن ــركل المكعب ــرج. ولكــن ال يجــوز لــك أن ت ــة األمــل بســبب ســقوط الب الحــق أن تشــعر بخيب
وهنــاك. أســتطيع مســاعدتك فــي إيجــاد طريقــة للحفــاظ علــى البــرج قائًمــا ومنعــه مــن الســقوط 

حالمــا تصبــح مســتعًدا لذلــك«. 

أدوات المعلمة
تعزيز مهارات الوظائف التنفيذية عند األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين )5 - 6( سنوات

ألعاب الورق وألعاب الطاولة 	

وهــي عبــارة عــن ألعــاب تتطلــب مــن الالعبيــن تذكــر موقــع بطاقــات معينــة. وتعــّد مثــل 	 
ــا رائعــة لتدريــب الذاكــرة العاملــة وتحســين أدائهــا. وهنــاك ألعــاب  هــذه األلعــاب ألعاًب
أســهل مــن ذلــك مثــل: لعبــة التركيــز التــي يكشــف األطفــال فيهــا عــن بطاقــات مقلوبــة 

ويحاولــون تذكــر أماكــن البطاقــات المطابقــة لهــا.

والخالصــة أن ألعــاب الطاولــة توفــر فرًصــا مهمــة لوضــع خطــة لعــدة تحــركات قادمــة 	 
فــي اللعبــة، والتفكيــر فــي القواعــد المختلفــة التــي تحكــم القطــع المتنوعــة فــي 

اللعبــة، وتعديــل اســتراتيجيات اللعبــة بنــاء علــى تحــركات المتنافســين فيهــا.

األنشطة واأللعاب البدنية 	

األلعــاب التــي تتطلــب االنتبــاه واالســتجابة الســريعة. وهــذا النــوع مــن األلعــاب يســاعد 	 
األطفــال علــى ممارســة االنتبــاه وضبــط النفــس. ومــن األمثلــة علــى هــذه األلعــاب 
ــة: ضــوء أحمــر، ضــوء  ــم التوقــف فجــأة )المترافقــة مــع أنشــودة( كلعب ــة الحركــة ث لعب

أخضــر؛ أو بطــة، بطــة، أوزة لألطفــال األصغــر ســًنا. أو مــا يشــابهها مــن األلعــاب.

ألعــاب الكــرة الســريعة مثــل: لعبــة المربعــات األربعــة والكــرة )Four square( والكــرة 	 
المطاطيــة )dodgeball( والكــرة المعلقــة )tetherball(. وهــذا النــوع مــن األلعــاب 
القــرارات  واتخــاذ  بدقــة  القواعــد  واتبــاع  المســتمرة  المراقبــة  الالعــب  مــن  يتطلــب 

بســرعة وضبــط النفــس.

لعبــة »نعمــان يقــول«. وهــي لعبــة رائعــة لالنتبــاه وضبــط النفــس والمرونــة اإلدراكيــة؛ 	 
وتغييــر  ُيطبــق،  أن  يجــب  أيهــا  ومعرفــة  القواعــد  تتبــع  األطفــال  علــى  يجــب  حيــث 

التصرفــات أو األفعــال بشــكل مناســب.

ف	
موق

ي
ض
افترا

ت	
أدوا

المعلمة:
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 ألعاب الحركة واألناشيد/األغاني 	

إن األناشــيد أو األغانــي التــي ُتكــرر مقطًعــا ثــم تضيــف إليــه مقطًعــا آخــر )إمــا مــن خــالل 	 
الكلمــات أو الحــركات( تعــد تحدًيــا مفيــًدا للذاكــرة العاملــة.

األغانــي أو األناشــيد المترافقــة مــع التصفيــق اإليقاعــي تســاعد أيًضــا علــى تدريــب 	 
الذاكــرة العاملــة وتحســين ضبــط النفــس والمرونــة اإلدراكيــة. وقــد كان هــذا النــوع مــن 

األلعــاب شــائًعا بيــن أجيــال األطفــال فــي العديــد مــن الثقافــات.

األنشطة الهادئة التي تتطلب تطبيق استراتيجيات معينة وتفكيًرا عميًقا 	

الكتــب 	  تســاعد  لذلــك  العمــر.  هــذا  فــي  أكبــر  بشــكل  مســتقلين  األطفــال  »يصبــح 
وألعــاب مطابقــة  يســيرة،  كلمــات  واكتشــاف  متاهــات،  تتضمــن  التــي   - واألحاجــي 
وغيرهــا- علــى ممارســة االنتبــاه ومهــارات حــل المشــكالت )وهــذا يســتلزم ذاكــرة 

إدراكيــة(. ومرونــة  عاملــًة 

ألعــاب التخميــن: وهــي كذلــك ألعــاب شــائعة أيًضــا، وتتطلــب مــن الالعبيــن اســتخدام 	 
الذاكــرة العاملــة والتفكيــر المــرن لوضــع االســتجابات الســابقة فــي الحســبان فــي أثنــاء 

بنــاء النظريــات المحتملــة أو تجاهلهــا.

)”Enhancing and Practicing Executive Function Skills with Children from Infan-
cy to Adolescence,“ Harvard University n.d.(

إن	المعلمــات	المهنيــات	يعملــن	علــى	تعميــق	مهــارات	التخطيــط	والتنفيــذ	مــن	خــالل	النظــر	

فــي	فــرص	دعــم	التطــور	االجتماعــي	العاطفــي	طــوال	اليــوم	 )الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات 

التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن الميــالد وحتــى عمــر 6 ســنوات، 

.)2018

موقف افتراضي
تعكــف المعلمــة إيمــان علــى وضــع خطــة دراســية خاصــة باألســابيع األولــى لفصــل مرحلــة الروضــة، 
وقــررت أن تقــدم موضــوع اســتقصاء يركــز علــى األطفــال بعنــوان: )كل شــيء عنــي(، وموضــوع 
آخــر عــن األســر واألهالــي. وبعــد مضــي عــدة أســابيع قــرأت المعلمــة كتاًبــا عــن العائلــة وناقشــت 
األطفــال فيــه وســألتهم عــن أســرهم. وحرصــت المعلمــة علــى تدويــن المالحظــات وتســجيل 
ــه األطفــال تجاربهــم الشــخصية مــع عوائلهــم  ــا شــارك في ــا تفاعليًّ التعليقــات. كان النقــاش نقاًش
وأفــراد األســرة والعــادات والتقاليــد واألطعمــة المفضلــة وغيرهــا، كمــا تحــدث األطفــال أيًضــا 
عــن المجتمــع المحلــي، وعــن الحــي الــذي يســكنونه. وفــي نهايــة ذلــك اللقــاء الصباحــي تكــّون 
لــدى المعلمــة قائمــة ُمطولــة تحــوي مواضيــع يمكــن مناقشــتها مــع األطفــال وترتبــط بموضــوع 
االســتقصاء »األســرة«، وأفــكاًرا لمســاعدة األطفــال علــى التعلــم أكثــر عــن الحــي والمجتمــع 
ــة  ــر خطــة دراســية ُتركــز علــى العائل ــة لتطوي المحلــي. كمــا وظفــت المعلمــة االســتراتيجيات اآلتي

والمجتمــع ليكونــا موضعيــن لالســتقصاء والدراســة.

ف	
موق

ي
ض
افترا
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خريطــة الموضــوع للبــدء فــي تحديــد جميــع  اســتخدمت المعلمــة نمــوذج  الخطــوة األولــى 
مجــاالت االســتقصاء الممكنــة التــي يمكــن أن تصبــح جــزًءا مــن دراســة موضــوع »األســرة«. وذكــرت 

فــي النمــوذج العناصــر اآلتيــة: 

)الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن 

الميــالد وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018، 87(.

موضوع االستقصاء: العائلة

الحي	الذي	أسكنه ُأسرتي

األدوار	
والمسؤوليات

األماكن	التي	
أماكن	لعب	تزورها	األسر

األسر

أماكن	عيش	
األسر.

المواصالت	في	
المجتمع

المجتمع	الذي	أعيش	
فيه:

مساعدين	في	
المجتمع

تقاليد	وأطعمة	
األسر	األخرى	حول	

العالم

التقاليد	واألطعمة

اأُلسر

وعندمــا شــرعت المعلمــة بتخطيــط األنشــطة وخبــرات التعلــم المرتبطــة بالموضــوع حرصــت علــى 
ــا. ــا وعاطفيًّ أن تدعــم هــذه األنشــطة والخبــرات تطــور األطفــال اجتماعيًّ

ــة تخطيــط األنشــطة  ــة الفصــل الدراســية وكيفي ــر فــي بيئ ــة أخــذت المعلمــة تفكِّ الخطــوة الثاني
ــم. ــة فــي مختلــف مراكــز التعل ــر المــواد التعليمي وتوفي

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
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البيئة التعليمية

منطقــة الفــن و اإلدراك الحســي: توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن أدوات الرســم والتلويــن  	
ــة  ــى مــواد مرن ــع صــور شــخصية لألطفــال وأســرهم، باإلضافــة إل والصلصــال والكــوالج لصن

لصنــع دمــى مــن أكيــاس الــورق والجــوارب.

منطقــة القــراءة و الكتابــة و االســتماع: توفيــر كتــب أدبيــة عــن موضــوع العائلــة تحــوي صــوًرا  	
للعائــالت والبيــوت حــول العالــم. 

منطقــة المكعبــات : توفيــر وســائل ومســتلزمات تعليميــة تســاعد علــى صنــع مجّســمات  	
عــن األســرة والمنــزل والمدينــة بمــا فــي ذلــك قطــع صغيــرة وســيارات وشــاحنات وإشــارات 
وعالمــات المــرور فــي الشــارع. وكذلــك توفيــر مــواد للكتابــة والرســم ليرســم األطفــال بهــا 

ــي ســيبنونها. مخططــات المجســمات الت

منطقــة اللعــب الدرامــي: خططــت المعلمــة إيمــان ألن يكــون موضــوع منطقــة األســرة هــو  	
موضــوع المنطقــة الدرامــي. ولذلــك عليهــا أن تضيــف المســتلزمات واألدوات التمثيليــة 

والمــوارد التــي تعكــس تنــوع األســر والعــادات والتقاليــد بنــاًء علــى اهتمامــات األطفــال.

ــازل مــن  	 ــة، وصــور لمن ــر خرائــط ومجســمات للكــرة األرضي ــوم: توفي منطقــة الطبيعــة و العل
حــول العالــم، ومــواد مرنــة يســتطيع األطفــال اســتخدامها لصنــع مجســمات تحاكــي البيــوت 

حــول العالــم.

ــة،  	 ــر أحــاٍج مصــورة مناســبة لموضــوع العائل ــة: توفي ــة / اإلدراكي ــات المعرفي منطقــة العملي
وطاولــة المكعبــات لبنــاء المجســمات.

الخطــوة الثالثــة وهنــا بــدأت المعلمــة تفكــر فــي الجــدول اليومــي لألطفــال، وأخــذت تبحــث عــن 
طــرق لخلــق فــرص تعليميــة لتطبيــق معيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي خــالل اليــوم.

الجدول اليومي

دعم معيار التطور االجتماعي العاطفيالروتين

يجــب تجهيــز منطقــة وصــول األطفــال بحيــث تحتــوي علــى منطقــة كبيــر لعــرض صــوٍر  	وقت الوصول
لألطفــال وأســرهم، وتوضــع بطاقــات الصقــة علــى رفــوف األطفــال بأســمائهم وصورهــم. 

)مفهــوم الــذات(.

ُيطلــب مــن األطفــال عنــد وصولهــم أن يقضــوا وقًتــا الستكشــاف الطاولــة )محطــة التحري(  	
ــا وصــوًرا لعائــالت متنوعــة. ثــم تطلــب المعلمــة إيمــان مــن كل طفــل أن  التــي تحــوي ُكتًب

يختــار شــريًكا لــه مــن زمالئــه ليــزوروا الطاولــة مًعــا. )العالقــات مــع اأٌلقــران(.
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دعم معيار التطور االجتماعي العاطفيالروتين

افتتحــي الجلســة الصباحيــة طالبــًة مــن األطفــال الذيــن شــاركوا فــي محطــة التحــري إخبــار  	الحلقة الصباحية
المجموعــة عــن شــيء أعجبهــم. )العالقــات مــع األقــران، العالقــات مــع الكبــار، مفهــوم 

ــذات(. ــذات، ضبــط ال ال

بالتفكيــر مــع األطفــال لتعــداد جميــع  	 ارســمي جــدواًل بعنــوان )أفــراد أســرتي( وابدئــي 
األشــخاص الذيــن قــد يكونــون فــي عائلــة الطفــل )اآلبــاء واألقــارب مثــل: األجــداد واألشــقاء 
والحيوانــات األليفــة،... ومــا إلــى ذلــك(. ثــم أعــدي قائمــة تحــوي أفــراد األســرة بينمــا يقــوم 
األطفــال بذكرهــم. احســبي عــدد األطفــال الذيــن لديهــم كل فــرد تذكرينــه مثــل: الذيــن 

لديهــم أب وخــال وجــد، وغيرهــم.

مراكز التعلم 
وأنشطة

المجموعات 
الصغيرة

منطقــة القــراءة و الكتابــة و االســتماع: يجــب أن تحتــوي هــذه المنطقــة علــى كتــب أدبيــة  	
والتعبيــر  الــذات  )مفهــوم  المحليــة.  والمجتمعــات  والمنــازل  للعائــالت  وصــور  وعلميــة 

العاطفــي(.

منطقــة المكعبــات : وفــري مكعبــات وأدوات ومســتلزمات متنوعــة لبنــاء المنــازل والمــدن.  	
)العالقــات مــع األقــران وضبــط الــذات(.

منطقــة الطبيعــة و العلــوم: وفــري صــوًرا لمنــازل مــن مختلــف أنحــاء العالــم، ومــواد مرنــة  	
لمســاعدة األطفــال علــى بنــاء نمــاذج مشــابهة لهــذه المنــازل. وفــري كذلــك مســتلزمات 
الرســم والكتابــة مــن أجــل رســم مخططــات المنــازل وتلويــن هــذه المنــازل بعــد االنتهــاء 

مــن بنائهــا. 

الفــن و اإلدراك الحســي: وفــري فــي هــذه المنطقــة مجموعــة متنوعــة مــن  	 منطقــة 
المــواد المتعــددة االســتخدامات مثــل: الصلصــال ومــواد الرســم ليســتخدمها األطفــال 

لرســم صــور لمنازلهــم وعائالتهــم. )مفهــوم الــذات(.

منطقــة اللعــب الدرامــي: خصصــي مســاحة للتدبيــر المنزلــي. وخططــي مع األطفــال لتمثيل  	
ــك مــن  ــر ذل ــة، وغي ــد األدوار التمثيلي ــة النــص المســرحي، وتحدي ــم كتاب ــث يت مســرحية بحي
العناصــر. )العالقــات مــع األقــران والعالقــات مــع الكبــار وضبــط الــذات والتعبيــر العاطفــي(.

المجموعات الصغرى:  	

الحيوانــات، 	  عائــالت  بعــض  صــور  مــن  مجموعــة  لتصنيــف  لألطفــال  لعبــة  نظمــي 
وناقشــيهم عــن جوانــب الشــبه واالختــالف بيــن أســرة الحيــوان واإلنســان. )مفهــوم 

الــذات(.

ــا مــع األطفــال بعنــوان »كــم طولــي؟«، وقيســي طــول كل طفــل 	  نظمــي نشــاًطا جماعيًّ
ــا يحــدد طــول األطفــال علــى ورقــة كبيــرة ثــم ضعــي عنــد بدايــة كل خــٍط  وارســمي خطًّ

صــورة شــخصية صغيــرة لوجــه كل طفــل كمــا هــو مبّيــن فــي الصــورة أدنــاه.
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دعم معيار التطور االجتماعي العاطفيالروتين

وقت الخروج 
للساحة 
الخارجية

أنشئي لوحة جدارية لمنازل األطفال وعائالتهم. )العالقة مع األقران ومفهوم الذات(. 	

وقت تناول 
الطعام

واصلــي النقــاش الــذي كان يــدور حــول األطعمــة خــالل الحلقــة الصباحيــة. )مفهــوم الــذات  	
والعالقــة مــع األقــران والعالقــة مــع الكبــار(.

القراءة لألطفال 
والحلقة 
الختامية

ــم، وأرســلي دعــوة ألمهــات األطفــال  	 ــا عــن عــادات وتقاليــد األســر حــول العال اقرئــي كتاًب
ــي يتناولونهــا. ــد األســرة واألطعمــة الت ــارة المدرســة، والتحــدث عــن تقالي لزي

أشــركي األســر بــأن تطلبــي منهــا إرســال وصفــة لطعــام مفّضــل تعــده هــذه األســر فــي أثنــاء  	
المناســبات الخاصــة، وعنــد جمــع كل الوصفــات صممــي منهــا كتاًبــا للطبــخ ودعــي األطفــال 

يوضحــون الوصفات بالرســومات.

وفري لألطفال العديد من الفرص للعب والعمل التعاوني. 	خالل اليوم

وفري خيارات متنوعة لألطفال. 	

امنحي األطفال الفرصة ليكملوا المهام بشكل مستقل. 	

شجعي األطفال على مناقشة وتوضيح مشاعرهم. 	

ساعدي األطفال على حل الخالفات والمشكالت. 	

يمكنك االستفادة من ورقة عمل رقم )2( الخاصة بمعيار التطور االجتماعي العاطفي في

دليل المعلمة لتطبيق المعايير النمائية لألطفال من عمر 3- 6سنوات.

الخطــوة الرابعــة وأخيــًرا، راجعــت معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة، وتأملــت كيــف يمكــن لتفاعالتهــا 
ــا ومفهــوم الــذات مــن  اليوميــة مــع األطفــال أن تدعــم معيــار التطــور االجتماعــي العاطفــي إيجابيًّ

خــالل المواءمــة مــع المعاييــر النمائيــة.

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
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تطبيق معيار التطور االجتماعي العاطفي 

1،1 مفهوم الذات

دور المعلمةالُمؤشر: 6 سنواتدور المعلمةالُمؤشر: 5 سنوات

بتمييز أنفسهم بوصفهم 
أشخاًصا وذلك تبًعا 

لتوصيف وتمييز 
خصائصهم وقدراتهم؛ 
وكذلك التمييز بين ما 
يفضلونه، ومايفضله 

اآلخرون.

اعرضي صور األطفال 
ورسوماتهم ألنفسهم، 

واطلبي من بعض 
األطفال أن يصفوا 

التشابه واالختالف بين 
تلك الرسومات.

بتمييز أنفسهم عن 
اآلخرين عن طريق وصف 

خصائصهم وقدراتهم 
وتفضيالتهم.

اعرضي صوًرا لألطفال 
وأسرهم وصوًرا توضح 

الثقافة واالهتمامات لهم 
في أرجاء الفصل.

امنحي األطفال الفرصة 
ليتفاعلوا مع أطفال آخرين 

من ذوي الشخصيات 
والقدرات المختلفة، 

ووضحي النقاط 
 واالهتمامات المشتركة.

بتحديد أنفسهم  
بوصفهم أعضاء من 

مجموعات خاصة وذلك 
بتحديد الخصائص 

المشتركة لهذه 
المجموعة.

استخدمي الكتب والصور 
لمساعدة األطفال 

على تصنيف أنفسهم 
في العائلة، على سبيل 

المثال: أخ أو أخت، األكبر 
أو األصغر.

بتحدبد احتياجاتهم 
ومشاعرهم واهتماماتهم 

والتعبير عنها.

استخدمي الكتب والصور 
لتتحدثي مع األطفال عن 
المشاعر خالل االحتفاالت 

العائلية.

يحدد األطفال احتياجاتهم 
واهتماماتهم والتعبير 

عنها.

استخدمي الكتب والصور 
لتتحدثي مع األطفال عن 
المشاعر خالل االحتفاالت 

العائلية.

بإظهار االعتزاز بمنجزاتهم 
ومنجزات اآلخرين.

امنحي األطفال فرًصا 
عديدة ليتفوقوا في 

بعض االهتمامات 
وساعديهم أيًضا ليشيدوا 

بإنجازات اآلخرين.

يظهر األطفال فهم 
التنوع. وتحديد بعض 

التشابهات واالختالفات 
بين خصائص وأفكار 

ومشاعر اآلخرين.

استخدمي الُدمى 
لمساعدة األطفال على 
االندماج في مناقشات 
حول موضوع االختالف 

والتنوع.

بتجربة أنشطة وتجارب 
جديدة بسهولة 

واستقاللية.

ادعمي اندماج 
األطفال في األنشطة 

لمساعدتهم على التقدم 
بثبات.

بالعمل بشكل تبادلي 
ومستقل.

وفري لألطفال أحاجي 
مصورة متعددة القطع 
يستطيعون اللعب بها 

بمفردهم أو مع زمالئهم 
)اصنعي أحاجي فردية عن 
طريق وضع صور لألطفال 

والعائلة على الورق 
المقوى وقطعيها إلى 

أجزاء يمكن تركيبها(.



129129دليل النمو االجتماعي العاطفي | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة )٠-٦( سنوات

مفهوم الذات

2,1 ضبط الذات

دور المعلمةالُمؤشر: 6 سنواتدور المعلمةالُمؤشر: 5 سنوات

بااللتزام بالقواعد 
القائمة والقواعد 

الجديدة باستقالل.

وفري وسائل مرئية 
لمساعدة األطفال 
على اتباع القواعد 

بشكل مستقل.

بااللتزام بالقواعد 
القائمة والقواعد 

الجديدة باستقاللية.

وفري الدعم لألطفال 
ا  ووضحي لهم لفظيًّ

القواعد الجديدة التي 
تختص بأماكن ُمعينة: 
مثل االلتزام بالهدوء 

في المكتبة والمتحف.

بإظهار فهم للعالقة 
بين األفعال ونتائجها.

العبي مع األطفال 
لعبة “ماذا لو؟” أو “ما 

الذي سيحدث الحًقا؟”، 
ويمكنك توظيف 

هذه اللعبة في تجربة 
قراءة حوار ما. ناقشي 

العواقب عندما ال 
ُيظهر األطفال فهمهم 

لها.

بإظهار فهم عميق 
للعالقة بين األفعال 

والنتائج.

العبي مع األطفال 
لعبة “ماذا لو؟” أو “ما 

الذي سيحدث الحًقا؟”، 
ويمكنك توظيف هذه 
اللعبة في تجربة قراءة 

حوار ما.

بإظهار القدرة على 
االنتظار )مكافأة 

التأخير( لفترات قصيرة 
من الوقت.

وفري مشروعات 
طويلة المدى تستغرق 
عدة أيام -حتى تكتمل 
– مثل: التخطيط لبناء 

مجتمعات تشابه 
مجتمعهم ثم العمل 

على بنائها.

بإظهار القدرة على 
االنتظار )مكافأة 

التأخير( لفترات طويلة 
من الوقت.

وفري مشروعات 
طويلة المدى تستغرق 
عدة أيام -حتى تكتمل 
– مثل: التخطيط لبناء 

مجتمعات تشابه 
مجتمعهم ثم العمل 

على بنائها.

بتوقع بعض التحوالت 
والقيام بها بنجاح دون 
مساعدة أو بمساعدة 

يسيرة من الكبار.

وفري جداول زمنية 
متسقة وثابتة تسمح 

لألطفال بتوقع 
االنتقاالت.

بتوقع بعض التحوالت 
والقيام بها بنجاح 

واستقاللية 

بتوظيف استراتيجيات 
لتهدئة أنفسهم 

وإظهار قدرة 
متزايدة على اإلدارة 

والتحكم بأثر إحباطهم 
وعواطفهم السلبية.

وفري جداول زمنية 
متسقة وثابتة تسمح 

لألطفال بتوقع 
االنتقاالت.

اعرضي في الصف 
عدًدا من الخطوات 
والوسائل البصرية 

لمساعدة األطفال 
على إدارة مشاعرهم 

السلبية.

احرصي على توفير 
“التدريب العاطفي” 

المستمر لألطفال 
حسب ما تقتضيه 

الحاجة.

بتوظيف استراتيجيات 
لتهدئة أنفسهم 

وإظهار قدرة متزايدة 
على إدارة أثر إحباطهم 

وعواطفهم السلبية، 
وهو ما يتطلب في 

بعض األحيان دعًما من 
الكبار.

تعاملي مع مثل هذه 
الحاالت بهدوء، ووفري 

فرًصا لألطفال للعمل 
على تهدئة أنفسهم 

داخل الفصل )مساحات 
مخصصة لالسترخاء( 

واستجابات لفظية.
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دور المعلمةالُمؤشر: 6 سنواتدور المعلمةالُمؤشر: 5 سنوات

بالمثابرة على المهام 
الصعبة من دون 
الشعور باإلحباط.

وفري المواد 
واألنشطة المناسبة 

لقدرات األطفال – التي 
فيها بعض التحدي ــ 

شريطة أال تكون صعبة 
ا فتصيبهم باإلحباط. جدًّ

يجب أن يستثمر الكبار 
الوقت في دعم 

األطفال إليجاد طرق 
للتعامل مع اإلحباط.

الذات

3،1 التعبير العاطفي

دور المعلمةالُمؤشر: 6 سنواتدور المعلمةالُمؤشر: 5 سنوات

بتوصيل مشاعرهم 
لآلخرين بطرق مقبولة 
ا، وقد يتطلب  اجتماعيًّ

ذلك دعًما من الكبار 
في بعض األحيان.

استخدمي الكتب 
والوسائل المرئية 

واللفظية لمساعدة 
األطفال على تحديد 

المشاعر والتعرف 
عليها.

بتوصيل مشاعرهم 
لآلخرين بطرق مقبولة 

ا. اجتماعيًّ

شجعي األطفال الذين 
يعبرون عن مشاعرهم 

ا  بطرق مقبولة اجتماعيًّ
وأشيدي بهم.

بإظهار فهم لبعض 
األسباب النفسية 

)الداخلية( المعقدة 
لمشاعرهم ومشاعر 

اآلخرين وتوصيلها إلى 
اآلخرين.

وظفي اجتماعات 
الصف؛ لتكون وسيلة 

لمناقشة األحداث 
األخيرة التي لربما نشأ 

عنها مشاعر وتفاعالت 
سيئة.

بإظهار فهم لبعض 
األسباب النفسية 

)الداخلية( المعقدة 
لمشاعرهم ومشاعر 

اآلخرين وتوصيلها 
إليهم.

وظفي اجتماعات 
الصف؛ لتكون وسيلة 

لمناقشة األحداث 
األخيرة التي لربما نشأ 

عنها مشاعر وتفاعالت 
سيئة.

بإظهار اهتمام بمشاعر 
اآلخرين والتعاطف 

معها.

كوني قدوة في إظهار 
التعاطف مع األطفال، 

وتحدثي عن مشاعر 
األطفال اآلخرين، 

خصوًصا إذا فعلوا شيًئا 
أدى لمضايقة طفل 

آخر.

بإظهار اهتمام بمشاعر 
اآلخرين والتعاطف 

معها.

استخدمي الكتب 
إلشراك األطفال في 

مناقشات حول مشاعر 
الشخصيات في الكتاب. 
واطرحي على األطفال 

أسئلة مفتوحة عما 
يشعرون به، أو ما قد 

يفعلونه لمساعدة 
الشخصية.
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دور المعلمةالُمؤشر: 6 سنواتدور المعلمةالُمؤشر: 5 سنوات

بمشاركة العواطف مع 
اآلخرين.

شجعي األطفال على 
تسمية مشاعرهم 

والتعبير عنها خالل 
االجتماع الصباحي أو 

عند وقت الوصول، 
ويمكنِك استخدام 

وسائل مساعدة مثل: 
لوحة التعبير عن المزاج 

من خالل الوجوه 
التعبيرية.

بتحدبد مستويات 
العواطف وإدراكها.

شجعي األطفال على 
تسمية مشاعرهم 

والتعبير عنها خالل 
االجتماع الصباحي أو 

عند وقت الوصول، 
ويمكنِك استخدام 

وسائل مساعدة مثل: 
لوحة التعبير عن المزاج 

من خالل الوجوه 
التعبيرية.

العالقات

1,2 العالقات مع الكبار

دور المعلمةالُمؤشر: 6 سنواتدور المعلمةالُمؤشر: 5 سنوات

بالتعبير عن محبتهم 
لبعض الكبار المألوفين 

لديهم .

كوني قدوة 
للسلوكيات المناسبة 
التي ُتظهر التعاطف 

والمحبة تجاه اآلخرين.

بالتعبير عن محبتهم 
لبعض الكبار المألوفين 

لديهم.

كوني قدوة 
للسلوكيات المناسبة 
التي ُتظهر التعاطف 

والمحبة تجاه اآلخرين.

بالبحث عن أشخاص 
كبار مألوفين لديهم 

لتهدئتهم وتوجيههم.

ُكوني على وعي دائم 
باألطفال وأماكنهم 
في الصف، وكوني 

موجودة حولهم 
لتقديم الدعم إذا 
احتاجوا إلى ذلك.

بمفارقة الكبار 
المألوفين لديهم في 

أماكن مألوفة وغير 
مألوفة دون الشعور 

باالضطراب.

قدمي لألطفال 
استراتيجيات ونصائح 

عند االبتعاد عن الكبار.

ببدء تفاعل مفتوح 
يتطلب توصاًل متباداًل 

مع الكبار المألوفين 
لديهم.

وفري وقًتا كافًيا 
كل يوم للتفاعل 

مع األطفال أفراًدا 
ومجموعات، 

واستخدمي أساليب 
األسئلة المفتوحة 
ليكون هناك حوار 

وردود متبادلة.

ببدء تفاعل مفتوح 
يتطلب توصاًل متباداًل 

مع الكبار غير المألوفين 
لديهم.

وفري وقًتا كافًيا 
كل يوم للتفاعل 

مع األطفال أفراًدا 
ومجموعات، 

واستخدمي أساليب 
األسئلة المفتوحة 
ليكون هناك حوار 

وردود متبادلة.

بطلب التوجيه وقبوله 
من الكبار.

كوني على وعي دائم 
باألطفال وأماكنهم 
في الصف، وكوني 

موجودة حولهم 
لتقديم الدعم إذا 

احتاجوا لذلك.

بطلب التوجيه 
والتوضيح وقبوله من 

الكبار.

كوني على وعي دائم 
باألطفال وأماكنهم 
في الصف، وكوني 

موجودة حولهم 
لتقديم الدعم إذا 
احتاجوا إلى ذلك.
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دور المعلمةالُمؤشر: 6 سنواتدور المعلمةالُمؤشر: 5 سنوات

بإظهار فهمهم 
للتوقيت المناسب 

للفت نظر الكبار إلى 
قضيٍة ما.

دربي األطفال على 
فهم الحاجة إلى 

لفت انتباه الكبار إلى 
المشكالت، وشجعيهم 

عند إظهار هذا الفهم.

بوضع الثقة في أحد 
الكبار-على األقل – 
الذي يرتبط معهم 

بعالقة وثيقة.

تأكدي من ارتباط كل 
طفل بشخص كبير من 

األشخاص العاملين في 
المركز )المعلمات أو 

غيرهن(، بحيث يهتم به 
ويكون مرجًعا موثوًقا 
للطفل يلجأ إليه عند 

الضرورة.

العالقات

2.2 العالقات مع األقران

دور المعلمةالُمؤشر: 6 سنواتدور المعلمةالُمؤشر: 5 سنوات

بتطوير صداقات تمتد 
أسابيع عدة أو أكثر.

ادعمي تكوين عالقات 
الصداقة بين األطفال.

كوني واعية لبدايات 
ن عالقة الصداقة  تَكوُّ

بين األطفال، وخصصي 
منطقة في الفصل 

يجتمع فيها مجموعة 
صغيرة من األطفال 

ويلعبون مًعا.

بالبدء في بناء صداقات 
دائمة.

امنحي األطفال الذين 
كّونوا عالقات صداقة 
فرًصا ليعملوا ويلعبوا 

مًعا.

بالمشاركة في ألعاب 
تعاونية وخيالية مع 

األقران.

وفري فرًصا متعددة 
طوال اليوم لألطفال 
للمشاركة في اللعب 
التعاوني واإليهامي. 

وخططي لألنشطة 
التي تدعو األطفال 

للمشاركة في 
المشاريع المشتركة.

بالمشاركة في ألعاب 
تعاونية وخيالية مع 

األقران.

وفري فرًصا متعددة 
طوال اليوم لألطفال 
للمشاركة في اللعب 
التعاوني واإليهامي. 

وخططي لألنشطة 
التي تدعو األطفال 

للمشاركة في 
المشاريع المشتركة.

بالمشاركة في ألعاب 
تعاونية.

امنحي األطفال فرًصا 
للعب في مجموعات.

قدمي أفكاًرا أللعاب 
تتطلب مشاركة طفلين 

أو أكثر.

بطلب المساعدة 
وقبولها من األقران.

قدمي أفكاًرا أللعاب 
تتطلب مشاركة طفلين 

أو أكثر.
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دور المعلمةالُمؤشر: 6 سنواتدور المعلمةالُمؤشر: 5 سنوات

بمحاولة حل الخالفات 
مع األقران بمفردهم، 
وطلب المساعدة من 

الكبار عند الحاجة.

كوني قدوة في تعليم 
األطفال وتدريبهم 
على استراتيجيات 

حل المشكالت مع 
أصدقائهم.

خصصي مكاًنا في 
غرفة الصف يسمى 

“مكان الصلح”.

بمحاولة حل الخالفات 
مع األقران باستقاللية.

قدمي لألطفال 
استراتيجيات ونصائح 

وأدوات تساعدهم 
في حل خالفاتهم 

بمفردهم.

خصصي مكاًنا في 
غرفة الصف يسمى 

“مكان الصلح”.

بتقديم الدعم 
االجتماعي لآلخرين.

كوني قدوة في الدعم 
االجتماعي، وأشيدي 

باألطفال الذين 
يساعدون بعضهم.

بمحاولة حل 
الخالفات من خالل 

المفاوضات، والتسوية، 
واالعتذار، وغيرها من 

االستراتيجيات اللفظية.

قدمي لألطفال 
استراتيجيات ونصائح 

وأدوات تساعدهم 
على حل خالفاتهم 

بمفردهم.

إرشادات للمعلمات
ادعمــي لعــب األطفــال مــع أقرانهــم، بتوفيــر فــرص متعــددة للعــب فــي مجموعــات صغيــرة،  	

والوقــوف بالقــرب منهــم للمســاعدة باللغــة، أو حــل الخالفــات إذا لــزم األمــر، وتشــجيع 
ــا. الســلوك االجتماعــي اإليجابــي الــذي يصــدر عــن األطفــال عفويًّ

وفــري فرًصــا لألطفــال للمشــاركة فــي األنشــطة الجماعيــة )فــي أثنــاء وقت الحلقــة الصباحية  	
والتمثيــل الدرامــي( التــي تعــزز العمــل الجماعي وفهــم األدوار االجتماعية.

شــجعي األطفــال علــى خــوض التجــارب بمزيــد مــن االســتقاللية والقــدرة علــى اســتخدام  	
بأنفســهم،  باالختيــار  للقيــام  فــرص  توفيــر  خــالل  مــن  ذلــك  وليكــن  المتناميــة.  كفاياتهــم 

المهــارات. ــا، وممارســة  ذاتيًّ الموجهــة  األنشــطة  فــي  واالنخــراط 

الخطــوة الخامســة ســتتابع المعلمــة مراقبــة وتوثيــق تفاعــل األطفــال وانشــغالهم بالمــواد 
المقدمــة لهــم، وســتفّكر فــي تجاربهــم وفــي طــرق مســاندة وبنــاء اهتمامــات األطفــال وتقدمهــم.

يمكنك االستفادة من ورقة عمل رقم )7( الخاصة بمعيار التطور االجتماعي العاطفي في

دليل المعلمة لتطبيق المعايير النمائية لألطفال من عمر  3- 6  سنوات.

ت	
شادا

إر
للمعلمــة:
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الممارسة الرابعة

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر.

)إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد-6 سنوات، 2018، 40-38(. 

مصادر المعلمة
مقال بعنوان: نشر السالم والتصالح في فصول التمهيدي

وتشمل أدوات المعلمات ما يلي: 

إنشاء منطقة للسالم والتصالح. 	

ُصنع دمى إلحالل السالم واستخدامها. 	

نصائح لخلق الجو المناسب في غرفة الصف. 	

أنشطة لبناء مهارات حل المشكالت والتشارك بين األطفال. 	

)Dixon, 2016(.

مصادر المعلمة
م: اللطف في المعاملة( مقال بعنوان: )ِانظر، ِاسمع وتعلَّ

توضيح مفهوم تسوية الخالفات. 	

نصائح لتجهيز »منطقة السالم أو الصلح« في غرفة الصف. 	

تأمالت المعلمة.  	
)Jaboneta & Curtis, 2018(.

 لحظة تأمل

ا يعّمه السالم في صفي؟ كيف أهّيئ جوًّ

ا؟ 	 ما األنشطة التي خططُتها مؤخًرا وكانت تتطلب عماًل جماعيًّ

عنــد  	 التنافــس  روح  مــع  للتعامــل  اســتخدمتها  التــي  االســتراتيجيات  أفضــل  مــا 
بينهــم؟ الشــخصية  الخالفــات  أو  األطفــال 

مــا العبــارات أو الكلمــات التــي تشــير إلــى المشــاعر والعواطــف التــي اســتخدمتها  	
مــع األطفــال إلثــراء حصيلتهــم اللغويــة فــي هــذا النطــاق؟

هــل الحظــُت أوقاًتــا معينــة فــي اليــوم تحــدث فيهــا أغلــب خالفــات األطفــال؟ مــا  	
التعديــالت التــي قمــُت بهــا؟

صادر	
م

المعلمة:
صادر	

م
المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/resources/pubs/tyc/oct2018/kindness-movement-ara
https://www.naeyc.org/resources/pubs/tyc/oct2018/kindness-movement-ara
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