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تقديــم ▼

عرفت نسب القيد يف التعليم االبتدايئ يف مختلف األنظمة الرتبوية منوا 

القيد  أّن هذا  املائة يف بعضها، إال  املائة يف  السنوات األخرية، ناهزت  كبريا يف 

يعرف تفاوتا كبريا بني الدول والجهات واألرس وحتى بني البنات واألوالد. 

متثّل  القيد،  نسبة  تفاوت  إىل  باإلضافة  التعليم،  نوعيّة  مسألة  تزال  وما 

التقارير  عديد  أثبتت  فقد  الرتبويّة.  املنظومات  مختلف  يف  رئيسيّة  مشكلة 

املهارات  إىل  يفتقرون  باملدارس  املسّجلني  من  كبرية  نسبة  أّن  والدراسات 

والكفايات األساسيّة يف القراءة والكتابة والرياضيّات ويرتقون من مستوى إىل 

آخر دون أن يكونوا فعال مؤّهلني لذلك. بل إّن عددا منهم ينقطع عن الدراسة 

ويغادر مقاعدها قبل أن ينهي الصّف األخري من التعليم االبتدايئ، ودون أن يلّم 

بهذه املهارات األساسيّة الرضوريّة للفرد واملجتمع يف آن واحد... 

وال تقترص الصعوبات الّتي تواجهها املجتمعات عاّمة واألطفال خاّصة عىل 

تلك املرصودة يف مرحلة التعليم االبتدايّئ بل تتعّدى إىل ما تعانيه فئة األطفال 

يف مرحلة الطفولة املبّكرة. ويف إطار إيجاد الحلول الكفيلة بحّل املعضالت الّتي 

ورعايتها،  املبكرة  بالطفولة  العناية  مزيد  إىل  وسعيا  املدريّس،  التعليم  تواجه 

واإلحاطة بها ونظرا إىل القيمة املضافة الّتي ميكن أن يحّققها التعليم للطفولة 

ومرشوعاتها  واسرتاتيجياتها  خططها  يف  األلكسو  تفكري  توّجه  فقد  واملجتمع، 

وتوصيات املؤمترات الوزارية املتخّصصة التي عقدتها إىل تركيز االهتامم مبرحلة 
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الطفولة املبّكرة والعمل عىل إدراج السنة األخرية منها مبرحلة التعليم االبتدائية 

والعمل عىل تجويد مضامينها وإحكام تحقيق أهدافها.

وتريد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم نرش هذا الكتاب الذي وضع 

العناية  مزيد  إىل  الرامية  والربامج  والخطط  السياسات  تطوير  االسهام يف  للغرض 

واملنصف  الجيد  التعليم  لضامن  والرتبوية  التعليمية  منظوماتنا  يف  املرحلة  بهذه 

والشامل للجميع بحلول العام 2030.

وال يسعني إالّ أن أتقّدم بالشكر الجزيل إىل إدارة الرتبية التي عملت عىل 

نرش هذا الكتاب وإىل األستاذ سامي الجازي عىل تفّضله بتأليفه.

د. سعود هالل احلربي                 
املدير العام                 
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دواعي إلحاق الّتعليم قبل المدرسّي بالسّلم الّتعليمّي ▼

تعليم الطّفل مقاربة حقوقّية. 1

عرف وضع الطّفل والطّفولة تغيريات كثرية عرب العصور والحضارات. وتعرّض 

األطفال، يف كثري من بقاع العامل كمناطق النزاع املسلّح، عرب التاريخ وما يزالون إىل 

الطّفل عالمة فارقة يف طرح  العاملّي لحقوق  اإلهامل واالستغالل. ويعترب اإلعالن 

قضايا الطّفل والطّفولة يف العامل بعد أن أصبحت هذه الحقوق ُملْزِمة لكّل الدول 

املوقَِّعة عليها.

ورغم أّن هذه الحقوق مرتابطة، يتمُّ التّعامل معها يف كلّيتها ال مجزّأة منفصلة 

املدريّس  قبل  والتّعليم  عموما  التّعليم  عىل  سرنكّز  أنّنا  إاّل  األخرى،  عن  الواحدة 

خصوصا.

العموميّة يف 30  الجمعيّة  الّصادر عن  الطّفل  لحقوق  العاملّي  اإلعالن  ففي 

املجايّن يف  التّعليم  بالحّق يف  إقرار  الّسابع منه،  املبدإ  نوفمرب 1959، وتحديًدا يف 

املرحلة االبتدائيّة عىل األقّل »للطّفل الحّق يف تلّقي التّعليم، الّذي يجب أن يكون 

مجانيّا وإلزاميّا يف مراحله االبتدائيّة عىل األقّل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطّفل 

ملكاته وحصافته وشعوره  تنمية  من  الفرص،  تكافؤ  أساس  ومتكينه، عىل  العاّمة 

باملسؤوليّة األدبيّة واالجتامعيّة ومن أن يصبح عضوا مفيدا يف املجتمع )...( ويجب 

أهداف  نحو  يُوّجها  أن  يجب  اللّذين  واللّهو  للّعب  كاملة  فرصة  للطّفل  تتاح  أن 

التّعليم ذاتها«. 
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ويف االتّفاقيّة الّدوليّة لحقوق الطّفل املؤرّخة يف 20نوفمرب 1989 عن الجمعيّة 

العاّمة لألمم املتّحدة )تاريخ نفاذها 2 سبتمرب 1990(، ُخّصص الفصالن 28 و29 

للتّعليم، ففي األّول تأكيد ملجانيّة التّعليم االبتدايّئ وإلزاميّته، فنقرأ » تعرتف الّدول 

تدريجيّا  الحّق  لهذا  الكامل  لإلعامل  وتحقيقا  التّعليم.  يف  الطّفل  بحّق  األطراف 

االبتدايّئ  التّعليم  جعل   : ييل  مبا  خاّص  بوجه  تقوم  الفرص،  تكافؤ  أساس  وعىل 

إلزامياّ ومتاحا مّجانا للجميع، )...( ويف الثاين تحديٌد للجوانب الّتي ينبغي أن يُوّجه 

والقيم  واللّغة  والهويّة  اإلنسان  وقدراته، وحقوق  الطّفل  التّعليم كمواهب  إليها 

والتّفاهم والّسلم، وغريها. 

وإىل جانب االتّفاقيّات الّدوليّة لحقوق الطّفل ظهرت مواثيُق أخرى إقليميٌّة 

ودوليٌّة، نذكر منها ميثاق حقوق الطّفل العريب. ففي شهر ديسمرب من سنة 1984 

أقّر وزراء الّشؤون االجتامعيّة العرب ميثاق حقوق الطّفل العريّب » اقتناعا بحقيقة 

ما  مبقدار  وأنّه  مجده،  وصّناع  ونساؤه  ورجاله  الغد  شبّان  هم  اليوم  أطفال  أّن 

بأن  واعرتافا  الجيّد«  الغد  ذلك  صنع  نيّس  فيهم  ونستثمر  ونتعّهدهم  نرعاهم 

الجهود املبذولة يف تنمية الطّفولة ورعايتها يف الوطن العريّب مازالت غري كافية وغري 

متكافئة مع ما نرجو ونأمل ألطفالنا يف حارضهم ومع ما يؤّمن تأهيلهم لالضطالع 

امليثاق عىل 7 منطلقات  ارتكز  أّمتهم والّذود عنها( وقد  بناء مستقبل  مبسؤوليّة 

أساسيّة منها: تنمية الطّفولة ورعايتها وصون حقوقها مكّون أسايّس من مكّونات 

التّنمية االجتامعيّة، بل هو جوهر التّنمية الّشاملة، وتنمية الطّفولة ورعايتها التزام 

تقوم  عاّمة  مسؤوليّة  ألطفالنا  الّسويّة  والتّنشئة  وإنسايّن،  وقومّي  ووطنّي  دينّي 

عليها الّدولة واألّمة ويسهّم فيها الّشعب.
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وباإلضافة إل ذلك، ارتكز هذا امليثاُق عىل جملة من الحقوق منها ما جاء يف 

البند 11: »تأكيد وكفالة حّقه يف التّعليم املجايّن والرّتبية يف مرحلََتي قبل املدرسة 

والتعليم األسايّس، كحّد أدىن بُحسبان أّن التعليم هو حجر الزاّوية يف التغيري الّدائم 

ويف اكتساب االتّجاهات واملهارات والقدرات الّتي يواجه بها كّل املواقف الجديدة 

باملعارف املتجّددة ويتخلّص بها من القيم الاّلوظيفية والتّقاليد البالية وينشأ بها 

عىل التّفكري العلمّي واملوضوعّي وحسن التّقدير وحّب العمل وحسن أدائه، كام 

ميّده بالقدرة عىل رفع مستوى معيشته وثقافته العاّمة وعىل اإلسهام اإليجايّب يف 

حياة مجتمعه وأّمته وضامن حّقه يف الثّقافة املستمرّة، ويف حسن استثامر أوقات 

فراغه، ويف الرّتفيه عن نفسه باللّعب والرياضة والقراءة.« 

وقد جاء يف الّنقطة  21 من نفس امليثاق »إقامة نظام تعليمّي سليم يف كّل 

دولة عربيّة وعىل نطاق الوطن العريّب ليكون إلزاميًّا يف مراحله األساسيّة، ومجانيّا 

يف كّل مراحله للقادرين عىل مواصلته، من مرحلة ما قبل املدرسة وحتى التعليم 

العايل، دون متييز بسبب القدرة االقتصاديّة أو املنبت االجتامعّي أو الّرأي الّسيايّس، 

وأن يسرتشد يف ذلك بإسرتاتيجيّة تطوير الرتبية يف الوطن العريّب.« 

فالتعليم قبل املدريّس حسب امليثاق مكفول لكّل طفل عريّب، وهو إلزامّي 

يف مراحله األساسيّة ومجايّن يف كّل مراحله. وقد مضت اليوَم عىل هذا امليثاق أربٌع 

قْت بعُض املكاسب، لكّن نقائص أخرى ما تزال مرصودة  وهو  وثالثون سنة، وتحقَّ

ما يحتّم وضع إسرتاتيجيّة عربيّة جديدة لتفعيل بعض بنوده بسعة أكرب خاّصة يف 

ما يتعلّق بتعليم الطّفولة املبّكرة. وقد جاء يف إسرتاتيجيّة الرّتبية العربيّة، الخطّة 

املحدثة الّصادرة سنة 2006، ص 62 و63« عىل الّرغم من أهّميّة الّسنوات الخمس 
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قبل  بالّتعليم  االهتامم  فإّن  وتوجيُهُه  تكويُنُه  حيث  من  الطّفل  حياة  يف  األوىل 

املدريّس مل يرتجم إىل خطط وبرامج تربويّة وتعليميّة تنفيذيّة، ولذا بقيت نَِسُب 

امللتحقني بهذا التّعليم ضعيفة جّدا يف أغلب األقطار العربيّة«.  

تعليم الطّفل مقاربة اجتامعّية واقتصاديّة: االستثامر يف الطّفولة . 2

تطّورت النظرة إىل الطّفولة يف العامل عرب السنني، وأصبحت هذه الّنظرة يف 

املعارصة  املجتمعات  تخطيط  وأضحى  وإيجابيّة.  شموليّة  أكرث  األخرية  الّسنوات 

ووضُع برامج ازدهارها االقتصادّي واستقرارها االجتامعي ومنّوها املعريف والثّقايف 

وصّحتها  وقدراتها  مهاراتها  وتنمية  وحاميتها  طفولتها  رعاية  من  انطالقًا  يُبنى 

الجسديّة والّنفسيّة والعقليّة.

دوليّة  وتقارير  دراسات  من  املقتطفات  بعض  باختصاٍر  ييل  ما  يف  وندرج 

املبّكرة  الطّفولة  االستثامر يف  أهميّة  إىل  والحكومات  الدول  نظر  تَلِْفت  مختلفة، 

وعائده االقتصادّي واالجتامعّي للفرد واملجتمع وتنبّه إىل خطورة إغفاله.

♦ أن 	 ميكن  االبتدائيّة  باملرحلة  البنات  تعليم  يف  املائة  يف   10 نسبة  زيادة  إّن 

تخّفض نسبة وفيات األطفال بنسبة 4.1 وفيات يف كّل 1000 فتاة1.

♦ إّن زيادة معّدل االلتحاق بالتّعليم يف إحدى التّجارب يف البلدان الّنامية تؤّدي 	

إىل زيادة القيمة الصافية لألجر مبقدار 29 دوالرا أمريكيا لكّل طفل يف حني 

أنّه مل يكلّف سوى 1.7 دوالرا فقط2.

كارول بيالمي، وضع األطفال يف العامل 1999، منظمة األمم املتحدة للطفولة، ص 7   1

التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، 2007، امللخص، ص25  2
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♦ إّن الحرمان من حّق التّعليم يؤذي قدرة الّناس عىل العمل املنتج من أجل 	

إعالة أرسهم وحامية أنفسهم )...( وعىل صعيد املجتمع بأرْسِه فإّن الحرمان 

وتبعا  االجتامعّي،  والتّقّدم  الّدميقراطيّة  بالقضيّة  ر  َ الرضَّ يُلحق  التّعليم  من 

لذلك ميتّد الرّضر إىل قضيّة الّسالم واألمن يف العامل1.

مؤّشات . 3 من  مؤّشا  املدريّس  قبل  بالّتعليم  االلتحاق  يكون  عندما 

الّتبية والّرعاية

وقد  املبّكرة«.  الطّفولة  »رعاية  ليصبح  املبّكرة  الطّفولة  تربية  توّسع مفهوم 

الربامج  من  مجموعة  إىل  يشري  وهو  داكار،  عمل  إطار  يف  املصطلح  هذا  اعتمد 

والخدمات املصّممة لتعزيز الّنمّو الّصّحي لألطفال منذ الوالدة حتّى دخول املدرسة 

االبتدائيّة، تغطّي الّرعاية والرتبية يف مرحلة الطّفولة املبّكرة دعم التّعلّم والتّحفيز 

والّصّحة والتّغذية واملياه والرّصف الّصّحّي والّنظافة والحامية، وتشمل الّتعليم قبل 

املدريس وغريها من برامج التعلّم الرّسميّة وغري الرّسميّة لألطفال الّصغار2. فهي 

تشمل، تبعا لذلك، الّصّحة والتّغذية والرّتبية. وتقاس األوىل، أي الصّحة، بحساب 

الّنسبة املئوية لألطفال الّذين يبقون عىل قيد الحياة ما بعد سّن الخامسة، وتقاس 

الثانية، أي التغذية، بحساب النسبة املئوية لألطفال دون الخامسة الّذين ال يعانون 

من التّقزّم  سواء كان شديدا أو معتدال، أما التبية فتقاس بحساب الّنسبة املئويّة 
لألطفال امللتحقني بالتّعليم قبل االبتدايّئ أو االبتدايّئ.3

كارول بيالمي، وضع األطفال يف العامل 1999، منظمة األمم املتحدة للطفولة، ص 8  1

.L’action du GPE pour la protection et l’éducation de la petite enfance, note d’orientation, 2016  2

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، 2015، الشباب واملهارات تسخري التعليم   3

ملقتضيات العمل، منشورات اليونسكو، ص 45
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والتعريف الرّسمّي »للّرعاية والرّتبية يف مرحلة الطّفولة املبّكرة هي أنّها »نهج 

الجوانب  ذلك  يف  مبا  وتعليمهم  تنميتهم  و  ومنّوهم  األطفال  بقاء  يدعم  شمويّل 

والجسديّة  واالجتامعيّة  املعرفيّة  والتّنمية  والّنظافة  والتّغذية  بالّصّحة  املتعلّقة 

والعاطفيّة منذ الوالدة وحتّى دخول املدرسة االبتدائيّة يف البيئات الّنظاميّة وغري 

برامج  ابتداء من  ترتيبات متنّوعة جّدا  برامجها  الّنظاميّة، وتشمل  الرّسميّة وغري 

الّرعاية األبويّة إىل رعاية األطفال املرتكزة عىل املجتمع املحيّل وتوفري الرّعاية يف 

ُمخّصصة  إطار مدارس  عادة يف  يُوفَّر  الّذي  االبتدايّئ  قبل  والتّعليم  معيّنة،  مراكز 

لهذا الغرض. وتستهدف الربامج عادة فئتني من الفئات العمريّة : األطفال دون سّن 

الثّالثة واألطفال من سّن الثّالثة إىل سّن الّدخول إىل املدرسة االبتدائيّة )الّذي يكون 

عادة يف سّن السادسة ودامئا حدود الثامنة(1.

والحقيقة أّن هذه املؤّشات الثاّلثة مرتابطة وال ميكن فصلها، »ومثّة ترابط وثيق 

وتعزيز متبادل بني الّرعاية والرّتبية يف مرحلة الطّفولة املبّكرة، فإّن خدمات الّرعاية 

والرّتبية يف مرحلة الطّفولة املبّكرة تساعد عىل بناء املهارات خالل هذه املرحلة 

العمريّة الّتي يتطّور فيها دماغ الطّفل وهو ما يعود عىل املدى الطويل بفوائد«2 

وال ميكن للمؤّسسة قبل املدرسيّة أن تخدم الرتبية وتُهمل الّصّحة أو التّغذية. ويف 

األدبيّات األنقلوسكسونيّة يستعملون )care early education( الرتبية والّرعاية، 

ويف البلدان الفرنكفونيّة يعّوضون )care( بـ)accueil( أو )garde( أي استقبال أو 

األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 2016، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع: إرساء أسس متينة من خالل الرعاية والتبية يف   1

مرحلة الطفولة املبكرة، ص 5

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، 2013/4، التعليم والتعلّم: تحقيق الجودة   2

للجميع )امللّخص(، ص 7منشورات اليونسكو
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 )primera infancia( حراسة، ويف البلدان الّناطقة باألسبانيّة يتحّدثون فقط عن

الّسنوات العرش  الّتي تراكمت يف  أثبتت األدلّة  الّصغرى.1 وقد  أو  الطّفولة األوىل 

ُن  األخرية من عدٍد من التّخّصصات أّن »االستثامرات يف تنمية الطّفولة املبّكرة تحسِّ

التّعلّم ومكتسباته املستقبليّة ومعّدل  بشكل كبري من صّحة الطّفل وقدرته عىل 

أمل الحياة له، )...( وأّن األطفال الّذين يتلّقون تحفيزا معرفيّا ومكّمالت غذائيّة 

وتعلياًم قبل املرحلة االبتدائيّة يف األشهر الّستنّي األوىل من حياتهم يعيشون حياًة 

صّحية أكرث، ويبَقْون يف املدرسة لفرتة أطول ويكسبون أكرث من األطفال الّذين هم 

ْوا هذه التّدّخالت«2. من خلفيّات اجتامعيّة اقتصاديّة مشابهة ولكن مل يتلقَّ

ٍر ملتابعة رعاية الطّفولة املبّكرة، أصبحت متابعة االلتحاق باملؤّسسات  ويف تطوُّ

الرسميّة الخاّصة أو العموميّة مؤّشا يحظى باألهّمية، وأصبح هذا املؤّشُ عنرصا 

محّددا يؤخذ يف االعتبار يف التّقارير الّدوليّة والوطنيّة، وحتّى يف الّنصوص الحقوقيّة، 

وتشهد بلدان العامل اختالفا بيّنا يف نسب االلتحاق، ألسباب كثرية.3 فبعض األنظمة 

الرتبويّة قطعت أشواطا كبرية يف التّعليم قبل املدريّس ويعود القيد فيها إىل القرن 

التاسع عرش.4 

رأس  عىل  اليونسكو،  والثقافة،  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  وتأيت 

املنظاّمت الّدولية الّتي تعمل عىل التحاق األطفال بالتّعليم قبل املدريّس، وضّمنته 

  Marie Gaussel, 2014, Petite enfance : de l’éducation à la scolarisation, Dossier de veille scientifique, n° 92,  1

.Institut français de l’éducation, p1

شانتانيان ديفاراجان، كبري االقتصاديني منطقة الرشق األوسط و شامل إفريقيا، البنك الدويل ضمن، صفاء الكوقيل وكارويلني كرافت،   2

2015، توسيع نطاق الفرص للجيل القادم: تنمية الطفولة يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا، توجيهات يف التنمية، البنك الدويل، 

واشنطن دي يس 

التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، 2012، ص 50  3

)écoles maternelles publiques( يف فرنسا مثال، صدر مرسوم  يف 28 جويلية 1882 ينظم مدارس الروضات  4
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يف مقاصد الهدف الرّابع من األهداف الّسبعة عرش للتّنمية املستدامة. فقد جاء يف 

الغاية 2 من الهدف الرّابع »ضامن أن تتاح لجميع البنات والبنني فرص الحصول 

قبل  والتّعليم  املبّكرة  الطفولة  مرحلة  يف  والّرعاية  الّنامء  من  جيّدة  نوعيّة  عىل 

االبتدايّئ حتّى يكونوا جاهزين للتّعليم االبتدايّئ بحلول عام 2030«.

الّتعليم ما قبل املدريس: متغرّيات عاملّية. 4

»يف أّي سّن ينبغي أن يلتحق األطفال باملدرسة؟ّ« هذا الّسؤال قديم، لكّنه 

يتجّدد باستمرار، تبعا للتغرّيات الّتي تعرفها الّدول واملجتمعات واألرس، والّسياسات 

قدرة  حول  امليادين  مختلف  يف  تجرى  الّتي  البحوث  ونتائج  املعتمدة،  الرّتبويّة 

الطّفل عىل االكتساب واالستيعاب والتّعلّم، وحول أثر التّعليم املبّكر يف حياة الفرد 

الاّلحقة ويف صريورة املجتمع وتقّدمه وازدهاره.

ولنئ متايزت املؤّسسات الرّتبويّة والتّعليميّة اليوم، وأصبحت تركيبتها وهيكلتها 

ففي  قلقة.  تزال  ما  بينها  الفاصلة  الحدود  فإّن  املجتمعات،  أغلب  يف  ثابتة  شبه 

أغلب الّنظم الرّتبويّة، استقّر تقسيم املراحل التّعليميّة إىل تعليم ما قبل مدريّس، 

يخفي  الظّاهري  االتّفاق  هذا  ولكّن  عال.  وتعليم  ثانوّي  وتعليم  ابتدايّئ،  وتعليم 

اختالفات عديدة، من أهّمها، االختالف يف:

♦ سنة االلتحاق بكّل مرحلة تعليمّية، فبعض الّنظُم الرتبويّة يبدأ يف استقبال 	

األطفال يف سّن سنتني ونصف )فرنسا مثال( وبعضها يرجئ ذلك إىل 7 سنوات 

)فنلندا( مثال.
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♦ عدد السنوات بكّل مرحلة تعليمّية، إذ تقترص املرحلة ما قبل التّعليم املدريّس 	

عىل مستويني اثنني يف بعض الّدول وتصل إىل ثالثة يف أخرى، وتتكّون مرحلة 

التعليم االبتدايئ من 3 مستويات يف بعض األنظمة الرتبوية كإيطاليا ومن 4 

مستويات تعليميّة يف أخرى كفرنسا.

♦ التّعليم 	 تسبق  الّتي  الّسنة  جعلت  الّدول  فبعض  ومّجانّيتها،  املرحلة  إجباريّة 

االبتدايّئ مجانيّة وإجباريّة )إيطاليا مثال( وبعضها يجعلها مجانيّة لكن غري إجباريّة 

)فرنسا مثال( وبعض اآلخر  يجعلها غري إجباريّة وغري مّجانيّة )تونس مثال(.

♦ األهداف الّتي ينبغي تحقيقها يف نهاية كّل مرحلة حيث تضبط بعض األنظمة 	

الرتبويّة اإلعداد للمدرسة االبتدائيّة هدفا أسمى ملرحلة التعليم قبل املدريّس 

ومتنع التّدريس الفعيّل للمفاهيم والتعلاّمت، بينام تدعو أخرى إىل تدريس 

القراءة والكتابة والرياضيّات...

♦ األطراف الّتي  تُوكَل إليها مهّمة بناء املؤّسسات التّبويّة وبرامجها واإلشاف 	

عليها ومراقبتها، إن كان ينبغي أن تكون تحت وصاية الدولة، أم مستقلّة 

املؤّسسات وتوفري  بناء  الرتبويّة يوكل  الّنظم  أّي مدى؟. فبعض  عنها و إىل 

إطار  توفري  املركزيّة  اإلدارة  إشاف  يتعّدى  وال  البلديّات  إىل  التّجهيزات 

يف  الّدولة  إشاف  تحت  يجعلها  اآلخر  وبعضها  التعليم.  ومنهاج  التدريس 

كّل مراحلها من التّصميم والتّخطيط والبناء والتجهيز انتهاء باملناهج وتوفري 

املدرّسني.. 
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التعليم ما بعد االبتدايئالتعليم املدريس االبتدايئالتعليم قبل املدريسالقطر

 )2-5سنوات(فرنسا
5 مستويات دراسيّة )بداية 

من 6 سنوات(
4 مستويات

3 مستوياتخمس مستويات3/2/1 )بداية من 3 سنوات(إيطاليا

سويرسا
أغلب البلدات مستويان اثنان 

)بعضها 3 مستويات(
بني 6 و8 مستويات

3 أو 4 مستويات حسب 

البلدات

بلجيكا
3 مستويات غري إجبارية )نقاش 

لجعل املستوى الثالث إجباريا(
3 مستويات6 مستويات

توزيع مراحل التعليم يف بعض الدول األوروبّية

األنسب  املرحلة  الرّتبويّة،  املنظومات  مختلف  يف  االبتدائيّة  املرحلة  ومتثّل 

لتعليم األطفال املهارات األساسيّة وهي القراءة والكتابة والحساب. وقد التزمت 

الّدول بتعميم التّعليم االبتدايّئ ليشمل كّل األوالد والبنات يف سّن الّدراسة مهام 

التحاق  التّعليم االبتدايّئ وتحقيق نسب  الّتي بينهم. لكّن نرش  كانت االختالفات 

أو  املرحلة،  يُنهون هذه  ال  األطفال  كثريا من  أّن  ذلك  كافيًا،  يعد  مل  أمٌر  مرتفعة 

يؤثّر  ما  وهو  والحساب.  والكتابة  القراءة  عىل  القدرة  يتملّكوا  أن  دون  ينهونها 

قاّر  ودخل  عمل  توفري  وعىل  املجتمع  يف  الفاعل  االنخراط  عىل  قدرتهم  يف  سلبا 

ميّكنهم من العيش الكريم بعد أن أكّدت عديد الّدراسات أّن الفرد املتعلّم تكون 

له حظوظ أوفر يف الّصّحة والعمل وثروات املجتمع. 

مبستوى  للّنهوض  األخرية  العقود  يف  تداولها  تّم  الّتي  املقرتحات  أوكد  ومن 

لالندماج  الرضوريّة  والقدرات  والكفايات  املهارات  امتالكهم  وضامن  املتعلّمني 

املجتمعّي الرّتكيز عىل الطّفولة املبّكرة والتّعليم قبل املدريّس. 
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وماّم جاء يف توصيات التّقرير العاملّي »التعليم للجميع لسنة 2015«: 

♦ يجب توسيع نطاق التّعليم ما قبل االبتدايئ ليشمل جميع األطفال، وبخاّصة 	

أشّد األطفال حرمانا.

♦ قبل 	 ما  املرحلة  يف  اإللزامي  بالّتعليم  األطفال  جميع  التحاق  ضامن  يجب 

االبتدائية لسنة واحدة عىل األقّل.

♦ ينبغي توفر بيانات أفضل عن جميع أنواع الّرعاية والّتبية يف مرحلة الطّفولة املبّكرة.	

الّتعليم قبل املدريّس مثاٌل لإلنصاف وطريق نحو الّتعلّم مدى الحياة. 5

تويص اليونسكو باعتامد الهدف التايل املتمثّل يف »تأمني توفري التّعليم املنصف 

ممكن  شامل  كهدف   »2030 عام  بحلول  للجميع  الحياة  مدى  والتعلّم  والجيّد 
وباالستدامة.1  لْم  بالسِّ تنعم  ومنصفة  عادلة  مجتمعات  إقامة  إىل  يرمي  للتّعليم، 

ويقرتن هذا الهدف الّشامل بسبع غايات عامليّة محّددة، ورغم ترابطها فإنّنا نقرتح 

الرّتكيز، هنا لخصوصيّة هذا التّقرير وأهدافه، عىل الغاية األوىل الّتي تتّصل مبجال 

»توفري الّرعاية والرّتبية يف مرحلة الطّفولة املبّكرة« والسادسة الّتي تتّصل مبجال 

»مهارات املعلّمني«، والسابعة التي تتّصل بـ »التمويل«. 

♦ الغاية 1: أن تكون قد متّت بحلول عام 2030 تهيئة ما ال يقّل عن س٪ من 	

الفتيات والفتيان ليكونوا عىل استعداد للذهاب إىل املدرسة االبتدائية، وذلك 

من خالل املشاركة يف توفري الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكّرة بنوعيّة 

املنظمة العربية للرتبية والعلم والثقافة، 2015، إستاتيجية اليونسكو للتعليم، 2014-2021، ص28  1
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جيّدة، مبا يف ذلك توفري التعليم املّجايّن واإللزامّي ملّدة سنة واحدة عىل األقّل 

قبل مرحلة التعليم االبتدايّئ، مع إيالء اهتامم خاّص للمساواة بني الجنسني 

وألشّد الفئات تهميشا1ً.

♦ الغاية  6: أن تكون قد ضمنت جميع الحكومات بحلول عام 2030، انتفاع كّل 	

الدارسني مبعلّمني مؤّهلني ومدّربني مهنيّا ومتحّمسني يحظون بالدعم الجيّد.

♦ الغاية 7: أن تكون جميع البلدان بحلول عام 2030، قد خّصصت للتّعليم ما ال 	

يقّل عن 6-4 يف املائة من ناتجها املحيّلّ اإلجاميّل أو ما ال يقّل عن 15 إىل 20 

يف املائة من إنفاقها العاّم، مع منح األولوية ألشّد الفئات احتياجا إىل التعليم...

الثالث وإدراجها هنا يف باب اإلنصاف، يعود إىل  الغايات  إّن تأكيدنا عىل هذه 

يتمتّع  حتّى  اإلنصاف  إىل  يكونون  ما  أحوج  املبكرة  الطّفولة  مرحلة  األطفال يف  كَْون 

كّل األطفال يف العامل العريب دون متييز بالتّعليم قبل املدريّس. وال يقترص اإلنصاف عىل 

التمتّع بالحّق يف القيد فقط بل يتعّداه إىل التّمتّع بنوعيّة جيّدة من التّعلاّمت يضمنها 

التّعلّم  مدرّسون مؤّهلون مدّربون تدريبا عاليا حتّى يتمّكن الطّفل من االستمرار يف 

ألطول فرتة ممكنة ويطّور مهارات وقدرات وكفايات تكون أساسا للتّعلّم مدى الحياة. 

إّن املدرسة ال ميكنها، مهام توفّر لها من إمكانات، أن توفّر للطّفل كّل ما يحتاجه يف 

حياته، ألّن البيئات االجتامعيّة والثّقافيّة واالقتصاديّة رسيعة التبّدل والتجّدد واملعارف 

تتضاعف بكّم هائل، لكن بإمكانها أن متّكنه من تطوير قدرات عىل التّعلّم مدى الحياة، 

يوظّفها يف تجديد مهاراته ومكتسباته وتعّهدها وتطويرها وتكييفها للمستجّدات.

املنظمة العربية للرتبية والعلم والثقافة، ،2015، إستاتيجية اليونسكو للتعليم، 2014-2021، ص28.  1
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التعليم قبل المدرسّي ورعاية الطفولة المبكرة ▼

مفهوم الطفولة . 1

باألحرى يف  أو  تعريفاتهام،  تباين  والطّفولة يف  الطّفل  إىل  النظرة  تطّور  أثّر 

تباين ضبط حدودها.  فهي الفرتة الّتي تسبق املراهقة عند البعض كام عند مبارك 

ربيع« يقصد بالطّفل الكائن البرشّي يف مراحل منّوه بوجه خاّص بني امليالد إىل ما 

بعد العاشة بسنة أو بسنتني، أي قبيل ابتداء فرتة املراهقة1 وهي حسب موىس 

نجيب موىس »مرحلة من امليالد إىل البلوغ« »وهي تلك الفرتة املبكرة من الحياة 

اإلنسانية التي يعتمد فيها الفرد عىل والديه اعتامدا كليا فيام يحفظ حياته، ففيها 

يتعلّم ويتمرّن للفرتة الّتي تليها وهي ليست مهّمة يف حّد ذاتها بل هي قنطرة يعرب 

والخلقّي  واالجتامعّي  والنفيّس  والعقيّل  الفسيولوجي  النضج  حتّى  الطفل  عليها 

والروحّي والّتي تتشّكل خاللها حياة اإلنسان ككائن اجتامعّي«2.

وتحّدد الطفولة يف النصوص القانونيّة يف أغلب املنظومات الحقوقيّة يف دول 

العامل بكونها الفرتة املمتّدة من الوالدة إىل سّن الثامنية عرش. فالطفل، حسب ما 

جاء يف املاّدة األوىل من اتّفاقيّة حقوق الطفل، هو »كّل إنسان مل يتجاوز الثامنة 

وهو  عليه«3.  املنطبق  القانون  مبوجب  ذلك  قبل  الرشد  سّن  يبلغ  مل  ما  عرشة، 

للقانون  وفقا  الرشد  سّن  يبلغ  مل  إنسان  »كّل  اإلسالم  يف  الطفل  حقوق  يف عهد 

مبارك ربيع، 1984، عواطف الطفل، الدار العربية للكتاب، طرابلس/تونس، ص 18  1

موىس نجيب موىس، 2015، رعاية األطفال املوهوبني، دار مركز الكتاب األكادميي، األردن، ص 42  2

اتفاقية حقوق الطفل اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 52/44 املؤرخ يف 52 ترشين الثاين / نوفمرب 9191 بدأ نفاذها يف 5 أيلول /   3

سبتمرب 9112 مبوجب املادة 4



20

املطبّق عليه.«1 وهي يف تونس »كّل إنسان عمره أقّل من مثانية عرش عاما ما مل 

يبلغ سن الرشد ميقتىض أحكام خاّصة«2.

عىل  الطّفل  فيها  يعتمد  الوالدة  بعد  والبناء  التّأثّر  مراحل  أوىل  فالطّفولة 

غريه اعتامدا متدرّجا من الكلّيّة إىل االستقالليّة، ويحتاج فيها إىل الّرعاية والرتبية، 

ويخضع فيها لوسائل الرتبية املختلفة. ومتتاز بكونها:

♦ مرحلة طويلة ال يستغني فيها الطفل متاما عن رعاية األبوين أو من يقوم 	

مقامهام،

♦ مرحلة تحتاج إىل رعاية خاّصة، يكون فيها الفرد ضعيفا غري قادر عىل التمييز، 	

وال عىل الدفاع عن نفسه ذهنيّا وجسديّا وانفعاليّا، لذلك ُوضعت عّدة مواثيق 

دولية وإقليمية لحاميته من كّل أشكال االستغالل،

♦ مرحلة نشطة من حياة الفرد يتعلّم فيها بسعة تختلف باختالف األنساق 	

والبيئات وأشكال الرتبية كّل ما يقع تحت حواّسه وإدراكه.

مفهوم الطفولة املبكّرة. 2

وهي مرحلة  من حياة الطّفل متتّد من عامني إىل ستّة أعوام، وفيها يبدأ يف 

االعتامد عىل نفسه يف أعامله وحركاته بفضل اكتسابه جملة من املهارات األساسيّة 

مثل امليش واللغة.

عهد حقوق الطفل يف اإلسالم، اعتمد وفتح باب التوقيع واالنضامم والتصديق عليه من قبل املؤمتر اإلسالمي الثاين والثالثون لوزراء   1

الخارجية املنعقد يف صنعاء - اليمن، خالل الفرتة من 28 إىل 30 حزيران/يونيه 2005 املوافق 21 إىل 23 جامدي األول 1426

وزارة العدل وحقوق اإلنسان، مجلة حامية الطفل، الجمهورية التونسية، تونس، 1995، الفصل 3  2
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توصف  الطفولة  من  ثانية  مبرحلة  مقارنة  مبّكرة  صفة  تطلق  ما  وعادة 

باملتأخرة ومتتّد من سّن الّسادسة حتّى سّن الثّانية عرشة من العمر وتنتهي مبرحلة 

املراهقة. 

وتتميّز هذه املرحلة بجملة من الخصائص من أهّمها كرثة الحركة وحّب اللعب 

واملرح، وامليل إىل التّقليد واملحاكاة واكتساب املهارات، وكرثة األسئلة والتّفكري امليلء 

بالخيال، والّنمّو اللّغوي الّسيع وحّدة الّذاكرة اآلليّة وحّدة االنفعاالت والعناد.

الّسابقة  الفرتة  التعريف هي  املبّكرة من خالل هذا  الطفولة  مرحلة  وفرتة 

للمرحلة االبتدائيّة، إالّ أنّه يتّم إفراد الفرتة العمريّة املمتّدة بني 3 و6 سنوات أو 4 

و6 سنوات أو 5 و6 سنوات من خالل تسميتها يف بعض أدبيات الّسياسات الرّتبويّة 

بالتّعليم قبل املدريّس. وهي فرتة ركّزت عليها كثرٌي من الدراسات ألهميتها يف إعداد 

األطفال للتّعلاّمت الاّلحقة والتكيّف مع املتطلّبات املدرسيّة ومقتضياتها. ومن هذه 

 global partnership for( »التعريفات ما تبّنته »الرشاكة العاملية من أجل الرتبية

education( وفيه »التّعليم قبل املدريّس هو التّعليم الرّسمّي لألطفال الّصغار قبل 

دخولهم املدرسة االبتدائيّة«. وقد تلحق مؤّسسات التّعليم قبل املدريّس باملدارس 

االبتدائيّة أو تكون مستقلّة عنها متاما. وتحّدد البلدان عدد سنوات التّعليم قبل 

املدريّس، وهي ترتاوح بني سنة واحدة إىل ثالث سنوات و تشمل عموما األطفال 
الّذين ترتاوح أعامرهم بني ثالث وسبع سنني.1

.L’action du GPE pour la protection et l’éducation de la petite enfance, note d’orientation, 2016  1
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تربية الطفولة من األرسة إىل مؤّسسات الّتعليم قبل املدريّس. 3

كان الطفل خاّصة يف سنواته األوىل موضوع الرّتبية الوالديّة، حيث يقوم األّم 

املنزل.  الطّفل واالعتناء به يف  واألب ومعهم أحيانا األخ أو األخت بأعامل رعاية 

وتتمثّل الّرعاية يف الغالب داخل األرسة يف التّغذية واللّباس والّنظافة، باإلضافة إىل 

ما يقّدم له من مساعدة لتعلّم الكالم وامليش وسائر املساعدات األخرى. وتتعّدى 

أشكال الرعاية يف بعض األرس ذات املستوى العلمّي املرتفع إىل تقديم مساعدات 

وتعليم  القصص  قراءة  مثل  للطفل  والعقليّة  والثقافيّة  املعرفيّة  الجوانب  تُطّور 

بني  الفرص  وتكافؤ  اإلنصاف  مببدإ  يخّل  قد  ما  وهذا  وغريها.  واملوسيقى  الرسم 

األطفال يف الفرتة قبل املدرسيّة، وقد يستمّر هذا الفارق ويُعّمق لصالح األطفال يف 

األرس املحظوظة عىل حساب األرس املهّمشة والفقرية.

إىل  معا  واألّم  األب  وخروج  اليوم،  املجتمعات  عرفتها  التي  التّغيريات  أن  كام 

الطّفل يف  أو مؤّسسات تساعد عىل رعاية  بأشخاص  االستعانة  العمل، حتّم رضورة 

مراحله األوىل مثل الجريان واألقارب وُدور الحضانة ورياض األطفال. وقد نّصت  املادة 

18 من اتّفاقيّة حقوق الطفل عىل أّن مصالح الطفل الفضىل هي األساس، سواء كانت 

عليها عىل  املصادقة  الّدول  وحثّت  قانونيّني،  أوصياء  أو  الوالدين   قبل  من  العناية 

تقديم املساعدة الالّزمة للّساهرين عىل تربية الطفل وعىل التكّفل بتطوير مؤّسسات 

ألطفال  لتضمن  املالمئة  التدابري  كّل  تتّخذ  وأن  األطفال  رعاية  وخدمات  ومرافق 

الوالدين العاملني حّق االنتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل الّتي هم مؤّهلون لها1.

اتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 25/44 املؤرخ يف   1

20 ترشين الثاين/نوفمرب 1989 
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3-1- مؤّسسات التعليم قبل املدريس

تختلف مؤّسسات الرتبية قبل املدرسيّة من دولة إىل أخرى من حيث تنظيمها 

عليها وطرائق  املرشفة  والوزارات  بها  االلتحاق  وأنظمتها وطرائق عملها وشوط 

انتداب العاملني بها وشهاداتهم العلميّة. 

اإلشافأ. 

تعود مؤّسسات التّعليم ما قبل املدريّس إىل أكرث من وزارة يف بعض األنظمة 

الشؤون  الطفولة واألرسة، ووزارات  بالرتبية، ووزارات  املكلّفة  الرتبويّة كالوزارات 

الدينيّة، ووزارات الشؤون االجتامعيّة، وتكون هذه املؤّسسات عموميًّة أو خاّصًة، 

الرتبويّة صعوبات يف  األنظمة  أو من دونه. وقد القْت بعض  ربحّي  ذاَت هدف 

توزيع املهاّم املتداخلة بني مختلف الوزارات أّدت بدورها إىل صعوبات يف متابعة 

عملت عىل ضبط  لذلك  بصحتها،  موثوق  دقيقة  إحصائيّات  وتقديم  الفئة  هذه 

خطّة لرتحيل مختلف املؤّسسات املعنيّة بالتّعليم قبل املدريس إىل الوزارات املكلّفة 

بالرتبية دون سواها. 

نسب التسجيلب. 

تختلف نسب التسجيل يف التعليم قبل االبتدايّئ كام جاء يف التقارير الدوليّة 

بني البلدان املتقّدمة والنامية، وبني الجهات داخل البلد الواحد، وبني فئات املجتمع 

الفقرية واملتوّسطة والغنيّة، وبني اإلناث والذكور. 

إّن التحاق الطّفولة املبّكرة يف سنواتهم األوىل يف الّدول النامية ضعيف ويكاد 

يقترص عىل املؤّسسات الخاّصة، وال ترتفع نسبة االلتحاق إالّ يف الّسنة الّتي تسبق 

التعليم املدريّس اإلجبارّي، ومع ذلك تبقى النسبة ضعيفًة مقارنة بالّدول املتقّدمة.



24

وما يزال الوضع االقتصادّي لألرسة مؤثّرا يف نسب االلتحاق بالتّعليم قبل 

املدريّس، لذلك تتفاوت نسُب االلتحاق تفاوتا شاسعا جّدا بني األطفال املنحدرين 

من أرس غنيّة واألطفال املنحدرين من أرس فقرية أو مهّمشة، ويفّس هذا عادة 

غري  التّسجيل  وأّن  الخاّص،  القطاع  تتبع  املؤّسسات  هذه  من  كبرية  نسبة  بأّن 

التّسجيل ليست يف متناول كثري من األرس  إجباري وغري مجاين، وأّن مصاريف 

الفقرية. 

يف  املؤّسسات  هذه  يف  التسجيل  نسبة  فإّن  األسباب،  هذه  إىل  وباإلضافة 

الريفيّة  أّن األطفال يف املناطق  تتأثّر مبكان إقامة األطفال، ذلك  الواحد قد  البلد 

املدريّس  قبل  بالتعليم  لاللتحاق  والحظوظ  الفرص  نفس  لهم  تتوفّر  ال  واملعزولة 

مقارنة بأندادهم القاطنني يف أماكن حرضيّة.

وفضال عن هذه العوامل، فإّن الفروق بني الجنسني ما تزال يف البلدان العربيّة 

رغم التحّسن، شديدة التأثري يف نسب القيد يف التعليم قبل املدريّس لصالح األوالد 

عىل حساب البنات، ففي تقرير األمم املتّحدة للرتبية والعلم والثقافة إشارة إىل 

أّن كّل الّدول حّققت، باستثناء الّدول العربيّة، التّكافؤ بني الجنسني يف التّعليم قبل 

االبتدايّئ.1 

أّما بني الّدول واملناطق يف العامل، فإّن األطفال يف املناطق املتقّدمة، ورغم أّن 

أغلبها ال يجعل التّسجيل بهذه املؤّسسات إلزاميّا، فإّن نسبة القيد مرتفعة تكاد 

تشمل كّل األطفال يف التعليم قبل املدريّس )5-6 سنوات(. يف حني ال تزال الّنسبة 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، 2015، الشباب واملهارات تسخري التعليم   1

ملقتضيات العمل، منشورات اليونسكو، ص 52
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متدنّية بشكل كبري يف غريها من الّدول، ففي نفس التقرير السابق مل تحّقق الّدول 

العربيّة سوى تقّدٍم بـ22 يف املائة يف نسبة القيد لهذه املرحلة يف الفرتة املمتّدة 

من 1999 و2010، ووصفتها بأنّها أدىن املستويات  مع إفريقيا الجنوبيّة وجنوب 
الّصحراء.1

تنظيمها	. 

يُعّد التعليم قبل املدريّس يف الدول املتقّدمة مرحلًة من مراحل السلّم التعليمّي، 

ويتّم عادة يف مؤّسسات تربويّة منفصلة كام يف فرنسا مثال، وتحمل اسام خاّصا بها 

وهو مدارس الحضانة لتمييزها عن املدارس االبتدائيّة واملدارس اإلعداديّة، وتضّم 

ثالثة مستويات حسب أعامر األطفال وهي املستوى األّول )3سنوات(، واملستوى 

الثاين )4 سنوات( واملستوى الثالث )5 سنوات(، وهذه املدرسة مبستوياتها الثاّلثة 

يل. وإذا كان اإلقبال  تُشّكل املرحلة األوىل من التّعليم وتسّمى مرحلة التعليم األوَّ

غرى من املؤّسسات قبل املدرسيّة ال يشمل جميع األطفال، فإّن  يف املستويات الصُّ

الّسنة التي تسبق التّعليم املدريس اإللزامي ينخرط فيها تقريبا كّل األطفال الّذين 

بلغوا سّن االلتحاق بها.

نظام االلتحاق والدوام مبؤّسسات الّتعليم قبل املدريّسد. 

تختلف نظم االلتحاق مبؤّسسات الطّفولة املبّكرة من دولة إىل أخرى، ففي 

األطفال  تستقبل  مجانيّة،  وغري  إجباريّة  غري  املؤّسسات  هذه  حيث  مثال،  أملانيا 

ساعتني أو ثالثا يف الّصباح من االثنني إىل الجمعة، وميكن أن تبلغ مّدة االستقبال 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، 2015، الشباب واملهارات تسخري التعليم   1

ملقتضيات العمل، منشورات اليونسكو، ص 51
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تسع ساعات كاملة يف اليوم إذا كان األبوان يعمالن، مع اإلشارة إىل أّن أطفال هذه 

مون حسب األعامر، كام يف فرنسا مثال.  املرحلة ال يُقسَّ

ويف سويسا مثال يلتحق األطفال من سّن الرّابعة بالتعليم قبل املدريّس لتعلّم 

األساسيّات يف القراءة والكتابة والّرياضيّات حتّى بلوغ سّن سّت سنوات. واملرحلة 

وتعمل هذه  زوريخ وجنيف.  البلدات السيّام  بعض  إجباريّة يف   ) 6 سنوات   ،5(

النصف  اليوم وساعتني يف  األّول من  الّنصف  الّساعة يف  املدارس ساعتني ونصف 

الثاين أو العكس مبا يساوي 4 ساعات ونصف الّساعة يف اليوم الواحد.

فالّدوام باملؤّسسة التعليم قبل املدريّس يختلف من منظومة تربويّة إىل أخرى 

وإجازات  للعمل  املنظّمة  والقوانني  لألرسة  االجتامعّي  الزمن  حسب خصوصيّات 

أطفالها يف  إىل تسجيل  أن األرس مدعّوة  املهّم  لكّن  املسائل،  األمومة وغريها من 

مرحلة الطفولة املبّكرة يف إحدى املؤّسسات الرتبويّة بغض الّنظر عن عدد الساعات 

يف اليوم.

3-2- العاملون باملؤّسسات الخاّصة بالطفولة املبكّرة

للمدرّس أثر هاّم يف مستوى املتعلّمني ونتائجهم ويف أداء املنظومة الرتبويّة، 

وقد عملت بعض الّدراسات عىل قيس هذا األثر يف املكتسبات املدرسيّة لألطفال.، 

وقد وجد برنارد ورفاقه مثال أّن أثر املعلّم يرتاوح بني 10 و15 يف املائة يف البلدان 

املتقّدمة ويرتفع ليصل إىل 27 يف املائة يف إفريقيا جنوب الّصحراء.1 

 Bernard, J.M ; Tiyab, B.K & Vianou K, 2004, Profils enseignants et qualité de l’éducation primaire en Afrique  1

 .subsaharienne francophone : bilan et perspectives de dix années de recherches de PASEC. PASEC /COFMEN
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وقد جاء يف تقرير ورشة عمل إقليمية انعقدت باألردن استنادا إىل أعامل 

 Dwyer, Chaitو  Donovan & Burnsو Bowmanو Whitebookو Barnettو

برامج  األكفاء عنرصا رضوريّا يف  املعلّمون  McKee & وHowes ما ييل »يشّكل 

الطّفولة املبّكرة حيث يساهمون يف تحسني املخرجات التعليميّة عند األطفال. كام 

العلم عىل أيدي معلّمني من حملة  يتلّقون  الّذين  أّن األطفال  تشري األبحاث إىل 

الشهادات الجامعيّة مقرونة بتدريب خاّص يف مجايل تنمية الطّفل والطّفولة املبّكرة 

يستخدمون اللّغة بصورة أكرث تطّورا ويظهرون أداًء أفضَل يف األعامل اإلدراكيّة من 

تشري  كذلك  أكادمييّا، وهي  مؤّهلني  غري  معلّمون  بتعليمهم  يهتّم  الّذين  األطفال 

إىل وجود عالقة إيجابيّة بني جودة الربنامج الجامعّي إلعداد معلّم رياض األطفال 
وتحقيق الّنمّو املتكامل للطّفل.1

وللمدرّس يف التّعليم قبل املدريّس أثر ال يقّل قيمة عن أثر املدرس يف التّعليم 

املدريّس، لكن مع ذلك فإّن املستوى التعليمّي املطلوب منهام ال يستجيب لنفس 

املعايري يف كثري من األنظمة الرّتبويّة. 

ويختلف مستوى املدرّسني يف مؤّسسات التّعليم املدريّس عن العاملني يف 

مؤّسسات التّعليم االبتدايّئ يف كثري من دول العامل.  فعديد املنظومات الرّتبويّة 

بانتداب معلّمني ال  املعلّمني وتسمح  الّصنف من  تشكو نقصا يف تدريب هذا 

الفئة، ويحصل  للتّعامل مع أطفال هذه  الرّضوريّة  العلميّة  املؤّهالت  ميتلكون 

هؤالء العاملون عىل مكافآت متدنّية وغري مجزية. يف املقابل نجد يف املنظومات 

رائدا أمين محمد شبكة، ، 2014، واقع إعداد الطفل ما قبل املدرسة يف مرص يف ضوء معايري الجودة الشاملة، مجلة كلية التبية،   1

جامعة بورسعيد، العدد 16، ص578 608-
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الرتبويّة للّدول املتقّدمة حرصا أكرب عىل مامثلة الّشهادات املطلوبة يف مدرّس 

التّعليم  مدرّس  عند  املطلوبة  العلميّة  بالّشهادات  االبتدايّئ  قبل  ما  التّعليم 

االبتدايّئ، ففي فرنسا مثال كالهام أستاذ، أّما يف فنلندا فالحّد األدىن املطلوب هو 

املاجستري.
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تنمية الّطفولة في العالم العربّي ▼

الواقع. 1

االبتدايئ يف 70 يف  قبل  بالتّعليم  لاللتحاق  الرّسميّة  الّسّن  الثّالثة  سّن  تعترب 

الرّتكيز عىل  إىل  الهادفة  املبادرات  اليونسكو مختلف  وتتبّنى  البلدان،1  املائة من 

أكرب  اهتامم  إىل  ملّحة  دعوة  وندواتها  منشوراتها  أغلب  يف  فنجد  املبّكر  التّعليم 

بالطّفولة املبّكرة وبإدماجها يف التعليم املدريّس  بحجج متعّددة تستند إىل  البحوث 

أساسيّة  بأهّمية  تتّسم  األطفال  لصالح  املبّكرة  املبادرات  أّن  نتائجها  »تُثبت  الّتي 

ليس فقط لصالح رفاهيّتهم، بل لها أيضا آثار مستدامة طويلة األجل عىل تنمية 

تثبت  بيّنات  وهناك  االقتصادّي.  والنجاح  االجتامعّي،  والتامسك  البرشّي،  الرصيد 

أّن األطفال املحرومني أكرث الحرمان - ألسباب منها الفقر، واالنتامء إىل أقلّيّة إثنيّة 

ولغويّة والتمييز نظرا للجنس، والعيش يف منطقة نائية، واإلعاقة، والعنف، وحالة 

اإلصابة بفريوس/مرض اإليدز يحّققون املكاسب الباهرة من الربامج الجيّدة لتنمية 

الطفولة املبّكرة2. 

وقد ارتفعت نسبة امللتحقني بالتعليم قبل االبتدايّئ بـ 46 يف املائة بني سنتي 

النتائج  املتدنّية  البلدان  من  به  املنتفعني  نسبة  ظلّت  ذلك  ومع  و2010   1999

ضعيفة إذ مل تتعّد 15 يف املائة قبل 2010 3.

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 2007، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع:  إرساء أسس متينة من خالل الرعاية   1

والتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة، فرنسا، ص 27

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 2015، إعادة التفكري يف التبية والتعليم • نحو صالح مشرتك عاملي؟ فرنسا، ص 44  2

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 2012، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع: الشباب واملهارات: تسخري التعليم   3

ملقتضيات العمل، فرنسا، ص 39
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تطور نسبة القيد يف التعليم قبل االبتدايئ حسب املناطق1

وعادة ما ترد تقارير املنظاّمت الّدوليّة عن املنطقة العربيّة ضمن ما يطلق 

عاّمة  صورة  وترسم   )MENA( أفريقيا«  وشامل  األوسط  الرشق  »منطقة  عليه 

مفادها ضعف نسبة االستجابة إىل معايري العناية بهذه الفئة ومحدوديّة مؤّشاتها، 

من ذلك،  »فهي مل تستثمر بالّشكل الكايف يف تنمية الطّفولة املبّكرة،« والتّعليم يف 

مرحلة الطّفولة املبّكرة متأّخر إىل حّد كبري مقارنة باملناطق األخرى، وبلغ معّدل 

االلتحاق اإلجاميل بالتّعليم ما قبل االبتدايّئ 27 يف املائة  اعتبارا من 2011، واملنطقة 

الوحيدة الّتي فيها معّدل االلتحاق أقّل من هذا هي إفريقيا جنوب الصحراء«2 .

تقرير التعليم للجميع 2007 )امللخص ص 27 أو الفصل 6 من التقرير الكامل(  1

صفاء الكوقيل وكارويلني كرافت، 2015، توسيع نطاق الفرص للجيل القادم: تنمية الطفولة يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا،   2

توجيهات يف التنمية، البنك الدويل، واشنطن دي يس، ص4
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ومع ذلك فإنّها تقرُّ بوجود تفاوت كبري بني الّدول العربيّة من حيث االلتحاق 

قّصة  الجزائر  تعّد  إذ  له،  املناسبة  الخدمات  االبتدايّئ وتوفري  التعليم  قبل  ما  مبرحلة 

نجاح يف تعليم الطّفولة املبّكرة بارتفاع معّدل االلتحاق بهذه املرحلة من 2 يف املائة 

سنة 1999 إىل 75 يف املائة سنة 2011، وبها اآلن أعىل نسبة من الخدمات الحكوميّة 

يف املنطقة وصلت إىل 86 يف املائة ملرحلة التعليم قبل االبتدايّئ. )اليونسكو 2014( يف 

حني مل يلتحق 40 يف املائة من األطفال يف عمر ثالث إىل خمس سنوات بأّي برنامج 

رعاية وتعليم الطفولة املبكرة استعداد للمدرسة االبتدائيّة1 أّما يف العراق فإّن 3 باملائة 

فقط من األطفال الّذين ترتاوح أعامرهم بني 3 و4 سنوات يذهبون إىل رعاية وتعليم 

للطّفولة املبّكرة، و7 باملائة فقط من األطفال الّذين ترتاوح أعامرهم بني 5 و6 سنوات 

ترتاوح  الذين  األردنيّني  األطفال  نسبة  تتعّدى  وال  املدرسة2  قبل  ما  مبرحلة  التحقوا 

أّي برنامج تعليمّي  أو  املبّكرة  الطفولة  امللتحقني برعاية  أعامرهم بني 3 و4 سنوات 

صفاء الكوقيل وكارويلني كرافت، 2015، توسيع نطاق الفرص للجيل القادم: تنمية الطفولة يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا،   1

توجيهات يف التنمية، البنك الدويل، واشنطن دي يس، ص 109

املرجع السابق نفسه، ص133  2
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22 يف املائة1 يف حني ال تتعّدى يف ليبيا نسبة التحاق األطفال املرتاوح أعامرهم بني 3  

و5 سنوات بنوع من أنواع رعاية وتعليم الطفولة املبّكرة 9 يف املائة، وأن 82 يف املائة 

من األطفال يف ليبيا يصلون إىل سّن املدرسة دون االلتحاق مبؤسسات تعليم ورعاية 

للطفولة املبّكرة2 ويف سوريا 30 يف املائة من األطفال يف سّن الخامسة يلتحقون بنوع 

من أنواع رعاية الطفولة املبّكرة ويكتسبون مهارات يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدايّئ3 

ويف تونس االلتحاق مبؤسسات رعاية وتعليم الطفولة املبّكرة قبل الدخول إىل املدرسة 

أكرث شيوعا من التحاق األطفال بني سن 3 و4 سنوات يف رعاية الطفولة املبّكرة، فـ 89 

من يف املائة من األطفال ملتحقون حاليّا أو التحقوا يف الّسابق مبرحلة ما قبل املدرسة 
و80 يف املائة من تالميذ السنة األوىل كانوا سابقا يف مدرسة ما قبل االبتدايّئ.4

نسب االلتحاق بالعامل العريب)%(5

املرجع السابق نفسه، ص157  1

املرجع السابق نفسه، ص 187  2

املرجع السابق نفسه، ص 231  3

املرجع السابق نفسه، ص253  4

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية، التقرير اإلقليمي للتعليم للجميع   5

الخاص بالدول العربية للعام 2014، ص9
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مختلف . 2 عن  املنبثقة  والّتوصيات  القرارات  ملتابعة  العربّية  الخطط 

أعامل اللجان العربّية والدولّية

وممضية  واإلقليميّة،  الدوليّة  املنظاّمت  مختلف  يف  عضو  العربيّة  الّدول 

الّدولية املتعلّقة بحقوق الطفل وغريها، ومصادقة عىل كثري من  عىل االتفاقيات 

برعاية  املتعلّقة  ذلك  مبا يف  والّدوليّة  اإلقليميّة  امللتقيات  الّصادرة عن  التّوصيات 

الطّفولة املبّكرة والتّعليم قبل املدريّس. وقد انعقدت يف الغرض ورشات عمل عربيّة 

للّنظر يف هذه التوصيات وسبل تفعيلها.

ففي سنة 2004، ضبطت األمانة العاّمة لجامعة الدول العربيّة، إدارة األرسة 

واملرأة والطفولة، قسم الطفولة، خطَّة العمل العربيّة الثّانية للطّفولة للفرتة املمتّدة 

التّعليم جيّد النوعيّة، إىل تحقيق  بني 2004 و2015، وقد دعت، يف إطار تعميم 

األهداف الستّة التالية يف التعليم قبل املدريس:

♦ توسيع مرحلة التّعليم قبل املدريّس وتطويها لتستوعب 50 % من األطفال 	

عىل األقّل بحلول عام 2010، و 75 % منهم بحلول عام 2015.

♦ اعتبار مرحلة التّعليم قبل املدريس جزءا من مراحل التّعليم الرّسميّة بحلول 	

عام 2015 وأن تكون لها خططها وميزانيّاتها وأطرها، وتهيئ األطفال للتّعليم 

األسايّس مع إمكانيّة اعتامد صيغ التعليم غري الرّسمّي عند االقتضاء.

♦ الوطنيّة 	 القوانني  بتنفيذ  والخاّص  العاّم  القطاعني  ومؤّسسات  هيئات  إلزام 

الّداعية إىل إنشاء دور حضانة الستيعاب أطفال األّمهات العامالت فيها.
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♦ أساليب 	 واعتامد  ومنهجيًّا،  تربويًّا  املدريّس  قبل  التّعليم  مؤّسسات  تحديث 

وسائل  كإحدى  والرتفيه  اللّعب  أدوات  توفري  إىل  والّسعي  النشط  التّعلّم 

التّعلّم، وإعداد وتأهيل األطر البرشيّة العاملة بها واالرتقاء ببنيتها التّحتيّة.

♦ املدريّس، 	 قبل  ما  التّعليم  مرحلة  بأهّمية  الّرعاية  ومقّدمي  الوالدين  توعية 

وتشجيع مشاركتهم مع املؤّسسة التّعليميّة بصورة منتظمة يف برامج تنمية 

حواّس الطفل وقدراته وإبداعاته.

تطوير كتب األطفال يف هذه املرحلة من حيث الّشكل واملضمون.1

البنك  بيانات  حسب  العربيّة  املنطقة  نتائج  تزال  ما  املحّقق  التّقّدم  ورغم 

الدويّل يف حاجة إىل مزيد التطوير والتحسني، فقد جاء يف الصفحة 90 من تقريره 

عاّمة  بصورة  أفريقيا  األوسط وشامل  الرشق  منطقة  »وتتضّمن  الصادر يف 2015 

معدالت حضور متدنّية للطفولة املبّكرة، ومعّدل التحاق إجاميل يف التعليم ما قبل 

االبتدايئ بلغ 27 يف املائة2.

األمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة األرسة واملرأة والطفولة قسم الطفولة : خطَّة العمل العربية الثانية للطفولة 2015-2004،   1

تونس، جانفي 2004، ص 25.

صفاء الكوقيل وكارويلني كرافت، 2015، توسيع نطاق الفرص للجيل القادم: تنمية الطفولة يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا،   2

توجيهات يف التنمية، البنك الدويل، واشنطن دي يس، ص 90
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أنشطة التعّلم لمرحلة الطفولة المبّكرة ومجاالته في التعليم  ▼

قبل المدرسّي

تحت  العاملي«  التعلّم  تحقيق  إىل  »سعيا  ملرشوع  الثانية  التوصية  يف  جاء 

إشاف معهد اليونسكو لإلحصاء ومركز التعلّم العاملي يف مؤّسسة بروكينجز، »أْن 

التّعليميّة فرصا لألطفال والّشباب إلتقان الكفايات واالختصاصات  تقّدم األنظمة 

يف مجاالت التّعلّم الّسبعة الّتي تعترب رضوريّة يف إطار استعداد األطفال والّشباب 

هذه  عىل  العامل  حول  التّعليميّة  األنظمة  تركّز  أن  وينبغي  املستقبليّة،  لحياتهم 

الكفايات بداية من الطّفولة املبّكرة.1 وهذه املجاالت هي الّصّحة البدنيّة والّنفسيّة، 

التّعلّم  واالجتامعيّة واالنفعاليّة، والثّقافة والفنون، والقرائيّة والتّواصل ومقاربات 

واملعرفة، والحساب والّرياضيات والعلوم والتقانة. وقد فُّرع كّل مجال من هذه 

إىل  والّنفسيّة  البدنيّة  الّصّحة  تفريع مجال  تَّم  مثال  فرعيّة  إىل مجاالت  املجاالت 

الّصّحة البدنيّة والّنظافة الّشخصيّة والطّعام والتّغذية والّنشاط البديّن.

القرائّية  مجال  عىل  فقط  وسرنكّز  باختصار  املجاالت  لهذه  سنتعرّض  ونحن 

ومجال  والكتابة  والقراءة  واملفردات  واالستامع  التّحّدث  يشمل  الذي  والّتواصل 

األعداد  عىل  والعمليّات  املفاهيم  يشمل  الذي  الرياضيات  ونشاط  الحساب 
والهندسة والنامذج وتطبيقات الرياضيّات والبيانات واإلحصاء.2

فريق عمل قياسات التعلم، 2013، سعيا لتحقيق التعلم العاملي: توصيات م فريق عمل قياسات التعلم، مونرتيال وواشنطن دي يس،   1

معهد اليونسكو لإلحصاء ومركز التعليم العاملي يف مؤسسة بروكينجز  ص 10 - 11

2  اقرتحت  خطَّة العمل العربية الثانية للطفولة 2004-2015، )مرجع سابق(، ص31، منح قدر أكرب من االهتامم ملناهج العلوم 

والرياضيات، والتوسع يف إنشاء نوادي العلوم ومراكز األطفال املوهوبني واملبدعني، يف الريف والحرض، بالتعاون مع قطاعات املجتمع 

كافة.
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ونجد هذه املجاالت بشكل أو بآخر يف مرحلة التّعليم قبل املدريّس مبختلف 

اللّغة يف  توظيف  تعلّم هي  مجاالت  نجد خمسة  فرنسا  ففي  الرتبويّة،  األنظمة 

البديّن،  الّنشاط  الذات والفهم من خالل  مختلف أبعادها،  والعمل والتّعبري عن 

األدوات  وبناء  الفّنيّة،   األنشطة  خالل  من  والفهم  الّذات  عن  والتّعبري  والعمل 

األوىل لهيكلة التفكري ، واستكشاف العامل، ويف كندا نرصُد املجاالت التالية: املجال 

واملجال  والحّس حريك،  البديّن  واملجال  الوجدايّن،  واملجال  االجتامعّي واألخالقّي،  

ينبغي توفّرها يف  الّتي  اللغوّي. ونقرتح يف ما ييل أهّم املجاالت  املعريّف، واملجال 

التّعليم قبل املدريس:

مجال الصّحة البدنّية . 1

من  املدريّس  قبل  التّعليم  يف  املتعلّم  الطّفل/  متكني  إىل  املجال  هذا  يهدف 

مامرسة األنشطة البدنيّة والقيام مبختلف الحركات الدقيقة والكبرية بغية تطوير 
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الّصّحية  املعارف  من  ومتكينه  والعالئقّي،  والوجدايّن  والحيّسّ  الحريكّ  جهازه 

ومامرستها، ومعرفة السالمة ومامرستها، وميكن أن نُحّقق هذه األهداف يف مواّد أو 

أنشطة تعليميّة مرتبطة باملجال مثل الرتبية البدنيّة والرتبية الصّحية وأن يُخّصص 

البدنيّة توقيت أسبوعّي قاّر مع ما يلزمه من توفري من حجرات املالبس  للرتبية 

ومن قاعات رياضيّة، وتجهيزات.

مجال األنشطة االجتامعّية واألخالقّية. 2

وتشمل يف التعليم قبل املدريّس التعديل الذايتّ، والوعي االنفعايّل، ومفهوم 

الذات والكفاءة الذاتيّة والتعاطف والعالقات االجتامعيّة والّسلوك وحّل النزّاعات 

والقيم األخالقيّة.  ويف الدول العربيّة كثريا ما تَُدمُج مختلف املهارات االجتامعيّة 

املراد تنشئة الطّفل عليها ضمن ماّدة/ نشاط الرتبية اإلسالميّة أو الرتبية األخالقيّة 

الّنبويّة املتعلّقة باآلداب  وفيها يدرّب الطفل عىل حفظ قصار السور واألحاديث 

القريبة من الطّفل كاألكل والتّحيّة واحرتام الكبري وآداب التّواصل مع األخر واحرتام 

بالرتبية  املتعلّقة  األخالقيات  إليها  تضاف  كام  النظافة،  شوط  واحرتام  الحيوان 

املروريّة...

مجال األنشطة الثقافّية والفنّية. 3

يهدف مجال الفنون إىل تنمية روح االستقالليّة واملبادرة، والتعاون، واإلبداع 

وتلوين  رسم  من  الفّنيّة  اإلبداعيّة  األعامل  مختلف  مامرسة  من  الطفل  ومتكني 

ونحت وتصوير ومتثيل وموسيقى ورقص وغريها من الفنون، وتربية عينه وأذنه 

املتقّدمة مكانة  الرتبويّة  النشاط يف األنظمة  وتهذيب ذوقه وحّسه. ويحتّل هذا 
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للمدرسة  الرتبويّة  املنظومات  بعض  وترتك  هاّما،  زمنيا  حيّزا  له  ص  وتًخصِّ بارزة، 

األقّل من جملة من  اعتامد نشاطني عىل  لكّنها تفرض عليها مثال  حّريّة االختيار 

األنشطة املختارة كالرسم واملوسيقى، أو املسح والرسم.  

مجال األنشطة اللغويّة. 4

اللغة  مهارات  االبتدايّئ  التعليم  تسبق  الّتي  املرحلة  يف  اللّغة  تعليم  يتناول 

التعبرييّة  اللغة  ومهارات  وقراءة،  استامع  من  االستقباليّة  اللّغة  مهارات  األربع: 

وتسمية  )املعجم(  اللغة  مبفردات  االعتناء  مع  وكتابة،  تحّدث  من  )اإلنتاجية( 

األشياء، والتحسيس بثقافة املكتوب.

• اللغة الشفويّة	

إّن أهميّة امتالك اللغة الشفويّة يف بناء شخصيّة الطّفل ومساهمتها يف نجاحه 

يف تعلّمه املدريّس الالحق أصبحت تقريبا محّل إجامع، لكّن التساؤل الرّئيس يبقى 

كيف يتّم ذلك؟

يتميّـز الطّفـل يف مرحلـة الطفولـة املبّكرة بجملة من الخصائـص يف ما يتعلّق 

باللغـة، فمـن املفـروض أنّه ميتلـك يف حدود الّسـنوات الخمـس األوىل رصيدا هاّما 

مـن الكلـامت يف لغتـه األّم مُيّكنـه مـن التعبـري عـن مختلـف حاجاتـه يف بيئتـه، 

لكـّن هـذا الرّصيـد يختلـف بـني أطفـال هـذه املرحلـة اختالفـا بيّنـا، فقـد يكـون 

فقـريا ضعيفـا عنـد بعـض األطفال نتيجـة تربية أرسيّـة مخصوصة، وقـد تكون لغة 

بعـض األطفـال خاّصـة بهـم أو بأرسهـم وال ميكـن لغريهـم أن يفهمهـا وتحتاج إىل 

الّسـياق لتفسـري كثـري منها. وقد تشـكو يف أحيـان كثريٍة بعض الخصائـص الطفوليّة 
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)كنطـق الـراء يـاء مفّخمـة، ونطق السـني ثاء، ونطق القـاف كافـا، ..(، باإلضافة إىل 

كَـْون بعـض األطفـال منطوين عىل أنفسـهم غري قادريـن عىل التخاطـب والتحاور 

مـع غريهـم فيميلـون إىل اسـتعامل اإلميـاءات واإلشـارات بـدل لغـة الـكالم. لكـّن 

هـذا النقـص يف لغـة الطفـل تقابلـه ميـزة هاّمة هـي قابلية هـذه اللغـة للتعديل 

واإلصـالح، فاألطفـال ميتلكـون قـدرة هائلـة عـىل تعديل لغتهـم وتنميتهـا وابتداع 

. مـا يجدُّ

وتهذيبها  لغته  إلغناء  االبتدائيّة  املدرسة  إىل  الطّفل  دخول  انتظار  إّن 

وتحويلها من اللغة املحلّية الدارجة إىل لغة عربيّة قياسيّة، يعّد متأّخرا نسبيّا، 

باعتبار أهّميّة املرحلة السابقة للتعليم االبتدايّئ1، لذلك يحسن إلحاق مرحلة 

الطفل  لغة  تنمية  إطار  يف  العمل  مع  االبتدائيّة،  باملرحلة  املبّكرة  الطفولة 

الشفويّة عىل:

♦  بناء منهاج تعليمّي يعطي مهارات اللغة الشفويّة اإلنتاجيّة واالستقباليّة من 	

استامع وتحّدث األهّمية القصوى مع ضبط تدّرج دقيق ومحكم للبنى والّصيغ 

الجديدة يف  للمقاربات  إشارات  وتضمينه  للمتعلّم،  إكسابها  املزمع  اللّغويّة 

تدريس اللغة القامئة عىل التّواصل الفّعال يف وضعيّات حقيقيّة، واالنتباه إىل 

الّدراسات املتعلّقة بالوعي الفونيمي وإدراك أصوات اللّغة ومخارجها.

♦ الطفل وميوله واملستمّدة من 	 اهتامم  القريبة من  الدالّة  الوضعيّات  اقرتاح 

واقعه وبيئته، تستثمر رغبة الطّفل يف التحّدث وطرح األسئلة. ذلك أّن الطّفل 

 Fitshugh Dodson, 2006, tout se joue avant six ans : les :ينظر، مثال، كتاب دودسون، كّل يشء يتم قبل ست سنوات  1

 .grandes étapes d’une éducation réussie, Paris : Marabout
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من  خالية  تلقائيّة  طبيعيّة  بصورة  األرسّي  محيطه  يف  اللغة  يكتسب  كان 

التكلّف والتصّنع الّتي هي ميزة الوضعيّة التّعليميّة.  وعليه، ينبغي أن توفّر 

للمتعلّم السياقات األقرب إىل االستعامل التلقايّئ الطبيعّي للّغة.

♦ إضفاء املعنى عىل ما يتعلّمه الطّفل حتّى يقبل عليه وينخرط فيه، واالنطالق 	

من رصيد الطفل املكتسب  لتعديله وإغنائه وتطويره. فالطّفل ليس صفحة 

بيضاء، والرصيد اللغوي الّسابق ال يرتك كلّه، بل إّن أغلبه فصيح.

♦ بناء 	 يف  والتقليد  املحاكاة  بأهّمية  واعيا  املرحلة  هذه  يف  املدرّس  يكون  أن 

القدرات واملهارات اللّغوية لدى الطفل، لذلك يعمل أن تكون حواراته وطرق 

تواصله مع الطفل بناءًة يف لغة عربيّة ميسورة وأن ينتبه إىل املعجم املستعمل 

وإىل بناء الجمل وتعقيداتها، وإىل أدوات الربط، وغريها. 

♦ تكثيـف األنشـطة الشـفويّة ومـا يلزمهـا مـن عنايـة سـواء يف التخطيـط أو 	

اإلنجـاز أو املتابعـة والتقويم. فقد يعتقد البعض أّن هدف املدرسـة األسـايّس 

هـو الكتابـة، لذلـك يتـّم التّخـيّل عـن كثـري مـن األنشـطة الشـفويّة لفائـدة 

الكتابـة. إّن اللّغـة الشـفويّة ال تقـّل قيمـة وأهّميّة عن اللّغـة الكتابيّة، بل إّن 

الواقـع ليثبـت أنّنا سنسـتعمل يف حياتنـا اليوميّة مهارات التّحـّدث واإلنصات 

أكـرث مـن مهـارات الكتابة. وعليـه، فإّن واضعي املناهج الدراسـيّة واملدرّسـني 

مدعـّوون اليـوم أكـرث من أّي يـوم مىض إىل إعـادة االعتبار للتّواصل الشـفوّي 

يف التعلـم قبـل املدريّس.
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• اللغة املكتوبة..	

مقترًصا عىل  والكتابة  القراءة  مهارات  املتمثّلة يف  املكتوبة  اللغة  تعلّم  كان 

املدرسة االبتدائيّة، فهي بخالف املهارات الشفويّة ال تُتعلّم تلقائيا، بل تحتاج إىل 

تدريب وتدرّب وإن كانت تستفيد كثريا من تطّور املهارات الشفويّة.  

لقد بيّنت عديد التقييامت الّدوليّة والّدراسات أّن عددا من التالميذ يغادرون 

وعليه  والكتابة.  القراءة  مهارات  تطوير  من  يتمّكنوا  أن  دون  الدراسة  مقاعد 

التعليم  منذ  املكتوبة  اللغة  تعليم  النطالق  الحاجة  والدراسات  التقارير  أكّدت 

 Alain(1قبل املدريّس. ففي فرنسا مثال تجاوز التقرير الّذي أعّده اللساين بنتوليال

Bentolila( اعتبار هدف التّعليم قبل املدريّس التّدرَّب عىل الّذهاب إىل املدرسة، 

إىل إقدار الطفل عىل مجابهة وضعيّات تعلّم مدرسيّة حقيقيّة تواجه االختالفات 

)عدم تساوي الفرص( اللغويّة واالجتامعيّة، باعتبار التعلاّمت اللغويّة هي مفتاح 

النجاح املدريّس2 فإدراج املهارات القرائيّة والكتابيّة يف أنشطة الطّفولة املبّكرة يف 

الّسنوات األخرية ليس يف وجه من وجوهه إاّل إحدى اإلسرتاتيجيّات املتّبعة للتّصّدي 

للفشل املدريّس.

مبا  مدرسيّة  أنشطة  والقرائيّة  الكتابيّة  األنشطة  جعل  إىل  الدعوة  إّن 

تقتضيه من محتويات وتعليم، وتعلّم، وتقييم، وعالج ودعم، ليس يف حقيقته 

أْن  يعني  ال  لكّن هذا  له.  السابقة  الّسنة  ليشمل  االبتدايّئ  للتّعليم  توسيعا  إاّل 

 Alain Bentolila,  2007, La maternelle : au front des inégalités linguistiques et sociales, rapport remis au  1

.ministre Xavier Darcos

 Pascale Garnier, 2009, »Préscolarisation ou scolarisation ? L’évolution institutionnelle et curriculaire de l’école  2

.15-maternelle« Revue française de pédagogie, 169, 5
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تكون املحتويات التعليميّة املقّررة للّسنة األوىل من التعليم االبتدايّئ هي نفسها 

القراءة  تعلاّمت  تكون  أن  وإمّنا  الّتي تسبقها مباشة  للّسنة  املقّررة  املحتويات 

والكتابة باملرحلة االبتدائيّة مسبوقة بأنشطة تعليميّة منهجيّة رضوريّة لتنمية 

هذه املهارات الحقا.

القراءة  عل  املتعلّم  قدرة  عىل  أساسا  يتوقّف  الالحق  املدريّس  النجاح  إّن 

والكتابة، وأنّه ال ميكن إنجاز أغلب األعامل املدرسيّة من دون توفّر هذه القدرة، 

تطوير  كفاية  وتعتمد  تعلّم.   موضوع  كونها  إىل  إضافة  وتعليم  تعلّم  أداة  فهي 

املهارات الكتابيّة والقرائيّة عىل مجموعة من املكّونات أهّمها يف هذه املرحلة:

♦ الكالم، 	 بأصوات  الكتابة  عمليّة  عالقة  وتبنّي  والكتايّب  الشفوّي  بني  الربط 

وتحويل أصوات الكالم إىل رموز مكتوبة وتهجئتها.

♦ اعتامد وضعيّات مبّسطة ومحسوسة تقود املتعلّم إىل تبنّي الحاجة إىل املكتوب 	

وتكون هذه الوضعيّات حرّة أو موجّهة يقّدم املدرّس خاللها املساعدة الالّزمة 

ملن يحتاجها.

♦ الّتي تشّد األطفال وترّغبهم يف 	 الجّذابة  اعتامد األسناد والوسائل واملعينات 

الكتابة والقراءة، واملناسبة مليولهم ورغباتهم ومرحلة منّوهم الّنفيّس.

♦ خلق الّرغبة لدى املتعلّم الستعامل األقالم والخطوط للتعبري كتابة عن بعض 	

عالقة  بها  لهم  الّتي  الوضعيّات  عن  أو  مشافهًة،  عنها  يعرّبون  الّتي  األفكار 

حميميّة ككتابة أسامئهم وأسامء أّمهاتهم وآبائهم.
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مجال العلوم والتقانة. 5

يهدف هذا املجال يف التعليم قبل املدريّس إىل تنمية حّب االطالع واالنتباه إىل 

الظواهر، والتّفكري وحّل املشكالت، ومتلّك مهارات التّفكري الّناقد املبّكر، ومساعدة 

األشياء  وتعرّف  واستيعابه  وفهمه  وتنظيمه  محيطهم  استكشاف  عىل  األطفال 

قدرتهم عىل  املقرتحة. وتطوير  األنشطة  واملواّد وحالتها من خالل مجموعة من 

املالحظة وصياغة األسئلة والفرضيّات املبّسطة وربط العالقات بني الظواهر والتنبّؤ 

التجريب  من  ومتكينهم  )الجامدة(  والالحيّة  الحيّة  املواّد  بني  والتمييز  بالنتائج، 

والصنع وغريها من مهارات االستقصاء، والوعي بالعامل الطبيعّي واملادّي)الفيزيايئ(، 

والوعي التقاين.

إيقاظيّة  وأنشطة  منطقيّة  رياضيّة  أنشطة  املجال يف  يتجىّل هذا  أن  وميكن 

برامج  خالل  من  واالتصال  املعلومات  تقانة  استعامل  ويف  وفيزيائية  علميّة 

وبرمجيّات يف املتناول. 

• الرياضيات	

يعّد تعليم الّرياضيّات من املهارات األساسيّة الّتي تضبطها املنظومات الرتبويّة 

الّرياضيّة  الرياضيات ومن األنشطة  العامل، إذ ال يخلو منهاج درايّس من ماّدة  يف 

املنطقيّة مبكّوناتها املختلفة من جرب وأنظمة قيس وهندسة. 

إّن معرفة األطفال بالّرياضيات تبدأ قبل دخول املدرسة، فهم يتعاملون مع 

الكّميات واألرقام والُعمالت وإْن بصورة حدسيّة. لذلك تكون مهّمة التّعليم قبل 

املدريّس تنظيم هذه التّعلاّمت وإدارتها من أجل متكني املتعلّم من تنظيم تفكريه 
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والعمليّات  األعداد  عىل  املرحلة  هذه  يف  الريّاضيّة  املحتويات  وترتكّز  وهيكلته. 

الطفولة  يف  الّرياضيات  وتهدف  والقياسات.  الهندسيّة  واألشكال  عليها،  البسيطة 

املبكرة إىل متكني الطفل املتعلّم من أن يكون قادرا:

♦ عىل هيكلة إدراكه للفضاء، واألشكال،	

♦ التفكري املنطقّي املمّهد لتعلّم الرياضيّات واكتشاف العالقات املنطقيّة،	

♦  التحّسس للعدد والعّد والتصنيف والرتتيب،	

ومن األنشطة الرياضيّة املُعّدة لهذه املرحلة:

♦ التصنيف، والرتتيب، واملقارنة، والعالقات، والفضاء، والزمن، واألشكال،	

♦ تكوين املجموعات والعّد وتحديد القياسات، مقاربة الكّميّات، 	

♦ حّل مشكالت بسيطة بإضافة عدد أو تنقيص عدد،	

♦ الهندسة باعتامد الحواّس واألدوات الهندسيّة )الخطوط املغلقة واملفتوحة،.. 	

ما يالحظ بالعني: أرى مستطيال، مربّعا،..(

♦ االتجاهات )اليمني، اليسار، فوق، تحت،..(	

ويتّم معالجة املفاهيم الرياضيّة وبنائها من خالل جملة من الوضعيّات مثل:  

♦ اليوم، تحديد الحضورات والغيابات، تحديد 	 تاريخ  اليوميّة، تحديد  األعامل 

حالة الطقس، تعرّف أوقات الوجبة الخفيفة.

♦ األلعاب التنّقل، األشكال..	
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♦ عرض مشاريع. استعامل لغة رياضيّة مبّسطة	

♦ معاين العدد والعمليّات عىل األعداد، معنى الفضاء والهندسة األمناط/النامذج 	

والتصنيفات، القياسات واملقارنة

وتقوم برامج الرياضيّات يف هذه املرحلة عىل:

♦ اللّعب،	

♦ تدريب عىل التفكري من خالل حّل وضعيّات مشكل دالّة	

♦ التّعلّم باملامرسة واملالحظة	

• النشاط اإليقاظّي العلمّي	

الّسابقة  باملرحلة  والفيزيائيّة  البيولوجيّة  بالعلوم  املتعلّقة  األنشطة  ليست 

للتّعليم املدريّس إاّل إيقاظا للطفل إىل بعض الظواهر ذات الصلة الّدقيقة بجسمه 

وبيئته املحلّية من أجل متكينه من الحفاظ عىل صّحته وحسن التّعامل مع مختلف 

البيئة، كالتعرّض إىل أجزاء الجسم، و شوط نظافته، والعناية باألسنان،  مكّونات 

والتعامل مع حيواناته األليفة، واملاء، والتغذية السليمة، وغريها من املسائل ذات 

الّصلة الوثيقة به.

وال يتّم التّعامل مع هذه األنشطة كامّدة علميّة مبصطلحاتها الّدقيقة املغرقة 

يف التفاصيل وإمّنا من خالل أنشطة حّسيّة قامئة عىل املامرسة واللّعب والتجارب 

الحّسيّة املبسطة واملالحظة املوّجهة.  
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• النشاط التقاين	

أصبح عامل الطّفل اليوَم عاملا مدهشا مليئا مبختلف وسائل االتّصال والتقانات 

إرجاء  فإنّه ال ميكن  لتأثرياتها. وعليه،  لذلك، عرضة  تبًعا  الطّفُل  الحديثة، وأصبح 

التّعامل مع هذه الوسائل إىل املرحلة االبتدائيّة وهو، يف املنزل تحت أنظار والديه 

أو يف غفلة منها، يتعامل معها يوميّا. لذلك ينبغي أن تدمج أنشطة الرتبية التقانية 

الّذهني  الطّفل  ومنّو  تتناسب  محتويات  لها  تضبط  وأن  املدريّس  قبل  التعليم  يف 

وقدراته عىل أّن يكون التّوقيت املخّصص للتّعامل معها محدودا. وميكن أن يتناول 

الهادفة  والقصص  األشطة  ومشاهدة  والفيديو  الصورة،  استعامل  معها  التعامل 

املستثمرة يف اللّغة  قراءة وتواصال.

أداة  وإمّنا  ذاته،  حّد  يف  هدفا  التقانات  إدماج  يكون  أن  ميكن  ال  أنّه  عىل 

توظّف يف مختلف األنشطة األخرى كالرّتبية املوسيقيّة من خالل اإلنصات إىل قطع 

موسيقية وأناشيد وتحفيظها، أو تعلّم الحروف وقراءتها، أو متابعة قصص والتّحاور 

حولها أو إعادة رسدها أو تصّور نهاية لها، أو لتعليم العّد واألعداد واملقادير، أو 

يف التّعرّف عىل الجسم وأجزائه واملحافظة عليه، مع االنتباه إىل شوط استعامل 

والجلسة  الّشاشة،  الفاصلة عن  واملسافة  لها،  املخّصص  كالتّوقيت  التقانات  هذه 

املستقيمة املحافظة عىل الظّهر ، واإلشارة إىل أخالقيّات التّعامل معها بلغة ميّسة 

ومن خالل وضعيّات مبّسطة. 

ونقرتح أاّل يكون الّنشاط التقاين يف هذه املرحلة مقترصا عىل الوسائل الحديثة 

لالتّصال، وأن يشمل األنشطة املنزليّة املبّسطة كاألنشطة الفالحيّة املبّسطة )زراعة 
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نبتة، والعناية بها(، واملشاريع التّشكيليّة املبّسطة القامئة عىل التّصميم والتّخطيط 

والقّص وغريها، ومشاريع الطّبخ وإعداد أكالت صّحيّة ال تتطلّب جهدا أو استعامال 

ألدوات خطرة. والهدف من هذه األنشطة:

♦ تثمني قيمة العمل اليدوّي حتّى ال يفّر منه األطفال وال يحتقرونه يف حياتهم 	

الالّحقة.

♦ تربية األطفال عىل العمل واملبادرة.	

♦ تطوير  جهازهم الحريكّ )الحركات الدقيقة والحركات الكبرية(	

♦ الرتبية عىل االستدامة بالعناية بالبيئة واملحيط واملساهمة يف الحفاظ عليه،...	

إنّه من الرضوري عند بناء منهاج مرحلة التعليم قبل املدريّس وتنفيذه تجّنب 

مبا  األوىل  بالسنة  التعليم  واستباق  االبتدايّئ  للتعليم  الطفل  إعداد  بني  الخلط 

يشبهها أو يتامهى معها، فالتعليم يف مرحلة الطفولة املبّكرة ال ينبغي أن تكون 

استباقا مبعنى أن يُدرّس الطفل ما ينبغي دراسته يف املرحلة االبتدائيّة، بل عليها 

باملرحلة  التحاقه  عند  املتعلّم  يواجهها  أن  ميكن  الّتي  الّصعوبات  لحّل  تعمل  أن 

هو  ما  ومنها  عالئقي  نفيّس  اجتامعّي  هو  ما  منها  الّصعوبات  وهذه  االبتدائيّة. 

بيداغوجّي معريّف.

وميكن القيام بهذه األنشطة باالستعانة بالخربات والتّجارب املنجزة يف كثري 

واألدوات،  الوسائل  وتوفري  املناسب،  التعليمّي  املنهاج  ببناء  الرتبويّة  الّنظم  من 

وتدريب املدرّسني التّدريب الاّلزم.



48

املواّد واألنشطة املمكنةاملجال

مجال الصّحة البدنيّة
الرتبية البدنيّة

الرتبية الصّحية

مجال األنشطة االجتامعيّة واألخالقيّة
الرتبية اإلسالميّة 

أو الرتبية األخالقيّة

مجال الثقافة والفنون

الرسم )الرتبية الفنية والتشكيليّة(

 الرتبية املوسيقيّة

املسح )الرتبية املسحيّة( 

مجال العلوم والتكنولوجيا

الرياضيات 

األنشطة اإليقاظية العلمية 

الرتبية التكنولوجية

مجال اللغات

التواصل الشفوّي

التخطيط والكتابة

القراءة

مجاالت التعلّم ومناشطها بالتعلّم قبل املدريّس
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مهارات الحياة في التعليم قبل المدرسي ▼

تعريف مهارات الحياة. 1

املهارات الحياتيّة - وفًقا ملنظّمة الصّحة العامليّة - هي قدرات نفسيّة لسلوك 

اليوميّة  الحياة  متطلّبات  مع  بفعاليّة  التعامل  من  الشخص  مُيكن  تكيّفي  إيجايّب 

وتحّدياتها1. ويعرفها هنجر Hegner بأنها »مجموعة من املهارات املتّصلة بالبيئة 

الّتي يعيش فيها الطفل وما يتعلّق بها من معارف وقيم واتّجاهات يتعلمها بصورة 

مقصودة ومنظّمة عن طريق مجموعة من األنشطة والتطبيقات العمليّة، وتهدف 

إىل بناء شخصيّته املتكاملة مبا ميّكنه من تحّمل املسؤوليّة والتعامل مع مقتضيات 

الحياتيّة  املهارات  تعرّف  كام  صالحاً.2  فرداً  منه  وتجعل  بنجاح  اليوميّة  الحياة 

أهّميّة  للنقل وذات  قابلة  بوصفها مهارات معرفيّة وغري معرفيّة عليا ومتقاطعة 

جرى  وقد  النشطة،  واملواطنة  الّذايت  والتمكني  التوظيف  عىل  واملقدرة  للتعليم، 

وشامل  األوسط  الرشق  إلقليم  أساسيّة  مهارة  عرشة  اثنتي  من  مجموعة  تحديد 

إفريقيا وهي التّواصل والتعاون والتفكري النقدّي واإلبداع وصنع القرار والتعاطف 
والتفاوض وإدارة الذات واحرتام التنّوع والصمود واملشاركة وحّل املشكالت.3

 WHO )2001( Skills for Health: Skills-based health education including life skills: An important component  1

 of a Child-Friendly/Health-Promoting School, INFORMATION SERIES ON SCHOOL HEALTH,

.Document 9, WHO, Geneva, p3

نقال عن منال مريس و كندة أنطون مشهور، 2012، مدى توفّر املهارات الحياتية يف مناهج رياض األطفال يف الجمهوريّة العربية   2

السورية، مجلة الفتح، العدد 48، مارس 2012، ص ص -355 373

يونسيف، املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل إفريقيا، إعادة النظر يف تعليم املهارات الحياتية واملواطنة يف الرشق األوسط   3

وشامل إفريقيا: مقاربة األنظمة واألبعاد األربعة نحو تحقيق مهارات القرن الحادي والعرشين: اإلطار املفاهيمي والربامجي، ص 5
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إدما	 مهارات الحياة يف منها	 الطفولة املبكرة. 2

والترّصّف وفقها، وال ميكن  القيم  تبّني  األوىل عىل  منذ سنواته  الطّفل  يُرّب 

أن ننتظر الطّفل حتّى يكرب لنعلّمه املهارات التّي تساعده عىل التّكيّف مع بيئته 

والتّفاعل معها، بل ينبغي أن يُرّب عليها منذ صغره من خالل إدماجها يف أنشطة 

تعليميّة حقيقيّة بعيدا عن التكلّف والتصّنع. 

ويتّم إدماج املهارات الحياتيّة يف املناهج التعليميّة وفق تصوُّرين، األّول، أن 

يُفرد لها منشط مستقّل عن بقية املناشط املذكورة سابقا لتكون موازية لها، مبعنى 

أن تُكون كالقراءة والرياضيات والفنون لها أهدافها ومحتوياتها وحصصها املستقلّة، 

وتصّور ثان، تكون مبقتضاه نشاطا أفقيًّا مدَمًجا يف مختلف املناشط املذكورة إدماجا 

ضمنيًّا أو رصيحا حسب طبيعة املنشط والوضعيّات التعليميّة املقرتحة.
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 ومن األفضل يف هذه املرحلة العمريّة، التعامل مع املهارات الحياتيّة كنشاط 

مدمج، فال تُخّصص لها حصص مستقلّة بل تُدمج يف مختلف األنشطة فتكون أفقيّة 

يتّم تطويرها يف  الّناقد، مثال، مهارة  مخرتقة ملجاالت األنشطة املختلفة. فالتفكري 

الّشفوّي، والعلوم والرّتبية األخالقيّة والفنون وحتّى يف األنشطة  التّواصل  حصص 

البدنيّة من خالل إتاحة الفرصة للطّفل للتعبري عن مواقفه واتّجاهاته وإبداء رأيه 

وإصدار أحكام مبنيّة عىل حجج يُوّجه إىل إصدارها وفق معايري مضبوطة.

وتتساءل بعض البحوث عن خصوصيّة املهارات الحياتيّة وعموميّتها، مبعنى 

هل أن هذه املهارات واحدة مشرتكة بني مختلف الدول والجهات وبني األطفال 

والكهول، أم أنّها خاّصة تختلف باختالف الجهة والفئة العمريّة؟

البحوث  مختلف  وضعتها  الّتي  الحياتيّة  املهارات  قامئات  عىل  االطاّلع  إّن 

وتبّنتها مختلف املنظاّمت واملنظومات، يرى تنّوعا واختالفها، ولكّنه يلحظ إمكانيّة 

لكّل جهة خصوصيّاتها  أّن  الفئات واملجموعات. وال شّك  إىل جملة من  تصنيفها 

تلك  أو  املهارة  الرّتكيز عىل هذه  يختلف  قد  لذلك  ميزاتها  عمريّة  مرحلة  ولكّل 

حسب البيئة وحسب املرحلة العمريّة. وقد ضبطت منال مريس وكندة مشهور1، 

املوجودة  تلك  عن  كثريا  تختلف  تكاد  ال  الّروضات  ألطفال  مهارات  عرش  مثال، 

الذات،  )فهم  الذات  تقدير  مهارات  وهي  العالقة،  ذات  األدبيّات  مختلف  يف 

)تناول  شخصّية  ومهارات  بالنفس...(  والثّقة  الذات،  واحرتام  بالذات،  والعناية 

الطعام، والنظافة الشخصيّة، والعناية بالصّحة، والحامية من األخطار ..( ومهارات 

منال مريس و كندة أنطون مشهور، 2012، مدى توفّر املهارات الحياتية يف مناهج رياض األطفال يف الجمهوريّة العربية السورية،   1

مجلة الفتح، العدد 48، مارس 2012، ص ص -355 373
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اجتامعّية )التّعامل مع أفراد األرسة، والتّفاعل مع األصدقاء، والتعامل مع الغرباء، 

)التّعبري عن املشاعر،  الّتعامل مع املشاعر  الّسّن،..( ومهارات  والتّعامل مع كبار 

ضغوط  مع  التعامل  مشاعرهم  اآلخرين  ومشاركة  اآلخرين،  مشاعر  وتقدير 

وغري  اللّفظي  واالتّصال  جديدة،  صداقات  )تكوين  االتصال  ومهارات  الحياة،...( 

اللّفظي،...( ومهارات حّل مواقف الرصاع بني األطفال )التّفاوض، واإلقناع،  وتقبل 

اتّخاذ  ومهارات  الرّصاع(.  وفّض  باألحداث،  والتّنبّؤ  الحلول،  وتقبّل  االختالفات، 

القرار وحّل املشكالت )التفكري التحلييل، واالعتامد عىل النفس، وتحّمل املسؤوليّة، 

واملرونة، والتّخطيط،..(. ومهارات القيادة )اإلدارة والتنظيم، وإدارة الوقت، وقبول 

االختالفات يف وجهات النظر، والرفض..( ومهارات خاّصة بالّتعلّم )القراءة والكتابة، 

والحساب،...( ومهارات املواطنة )التكيف مع املتّغريات..(.  

إّن قامئة املهارات الحياتيّة ليست نهائيّة وال ثابتة وميكن لكّل نظام تربوّي أن 

يختار منها ما يتناسب وحاجته وخصوصيّة مرشوعه املجتمعّي. وميكن أن يستأنس 

باملهارات الحياتيّة الّتي اقرتحتها اليونسيف1 ويطّوعها حسب الحاجات الخصوصيّة 

للبيئة املحلّية. 

شاركت منظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم من 7 إىل 9 جوان 2016 بعامن، األردن يف امللتقى التشاوري اإلقليمي الذي عقدته   1

منظمة األمم املتحدة للطفولة، املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل إفريقيا ملناقشة الرتبية عىل املهارات الحياتية لفائدة دول 

املنطقة وتجويد التعليم واإلسهام يف تحقيق األهداف اإلمنائيّة وتعزيز مكانة الرتبية عىل املهارات الحياتية وعىل املواطنة يف مناهج 

التعليم ومضامينه.
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طرائق تعليم الطفولة المبّكرة ▼

يقوم التعليم قبل املدريّس عىل طرائق وتقنيات يف التّعليم والتّنشيط قربية 

من الطّفل تأخذ يف االعتبار خصائصه الّذهنيّة واملعرفيّة والّنفسيّة والجسديّة حتّى 

متّكنه من املرور الّسوّي والسلس إىل املدرسة االبتدائيّة وحتّى تنّمي فيه رغبته يف 

التّعلّم وتسهم يف تفتّح شخصيّته.

وتقوم هذه الطّرائق عىل:

♦ الّتعلّم باللّعب: 	

تبادل  األنشطة وعىل  كّل  الفاعلة يف  املشاركة  األطفال عىل  فاللّعب يشّجع 

مهاراتهم  وتطوير  أندادهم  مع  والعمل  خيالهم،  وتنمية  وتجاربهم  خرباتهم 

الحّس حركيّة، والتّواصل مع اآلخرين، وربط عالقات الّصداقة، واستبطان القواعد 

واحرتامها.  

ولعب  اإليهامي،  الرّمزي  اللّعب  مثل  شتّى،  وصورا  أشكاال  اللّعب  ويأخذ 

ومختلف  واملجموعي،  الجامعّي  واللعب  والبناء،  الرتكيب  ولعب  االستكشاف، 

األلعاب االجتامعيّة. كام ميكن اعتامد األلعاب الّتي يصنعها األطفال بأنفسهم.

♦ الّتعلم بحّل املشكالت واستخدام إستاتيجيات الّتفكري	

عىل  ينبغي  الّتي  القدرات  أوكد  من  للطّفل  الّذهنيّة  العمليّات  تطوير  إّن 

التّعليم قبل املدريّس تطويرها لرضورتها يف خلق الّرغبة يف التعلّم وتنمية االستقالليّة 

وتعزيز الثّقة بالنفس وإعامل العقل.  



54

تناسب  مشكالت  مواجهة  عىل  املدريّس  قبل  التّعليم  يف  األطفال  ويدرّب 

مستواهم يف مختلف مجاالت التعلّم املذكورة أعاله، من خالل طرح أسئلة مفتوحة 

ليس لها إجابات جاهزة حتّى ميّكنهم من استدعاء مكتسباتهم وخرباتهم و إبداء 

آرائهم وإعامل تفكريهم فيها وطرح فرضياّت وتجريبها والتّثبّت منها وعرض الّنتائج 

الّتي يتوّصلون إليها ومناقشتها.

ويقوم املدرّس بتشجيع األطفال عىل عرض التمّشيات وتدقيقها وتعديلها، و 

عىل تثمني ما يقومون به. 

♦ التعلّم القائم عىل املامرسة	

تعتمد  وضعيّات  املدريّس  قبل  التعليم  مرحلة  أطفال  عىل  املعلّم  يقرتح 

ليس  فالتعلّم  واإلعادة.  والتّكرار  والتّجريب  املامرسة،  من  ومتّكنهم  املحسوسات، 

التّعبري عام  خطّيّا.  ويعمل  املدرّس، فضال عن ذلك، عىل مساعدة األطفال عىل 

يقومون به، والتذكري بالهدف من حني إىل آخر.
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تقييم برامج الطفولة المبّكرة وأنشطتها ▼

اعتبار  يف  األوىل  تتمثّل  أساسيّتني،  معضلتني  من  املبّكرة  الطّفولة  برامج  تعاين 

هذه املرحلة فقط طريقا إلعداد الطفل للتكيف املدريّس دون سواه من األهداف، 

وبالتايل يتّم الرّتكيز عىل التعلاّمت والحّد من البيداغوجيا القامئة عىل الّلعب والتّجربة 

الحّسيّة، وهذا ما يالحظ كثريا يف مؤّسسات التعليم الخاّص، وتتمثّل الثّانية يف اعتبارها 

مرحلة قامئة بذاتها مستقلّة، وفيها يتّم االقتصار عىل اللّعب وتغليبه عىل غريه من 

الطرائق واملقاربات دون االنتباه إىل طرائق توظيفه يف اإلعداد للتعلاّمت األساسيّة من 

قراءة وكتابة وأنشطة رياضيّة منطقيّة، ودون االنتباه إىل العمليّات الرّضوريّة للتهيئة 

االجتامعيّة للطّفل للتّعامل مع قواعد العيش مع اآلخر واحرتام الّنظم والقوانني. 

األطفال  تقييم قدرات  إىل  ميال  بعضها  نجد يف  املعضلتني  مقابل هاتني  ويف 

املنجزة يف  األنشطة  أّن  ا معتربة  تامًّ التقييم إهامال  تهمل  تقييام مدرسيّا، وأخرى 

هذا املستوى ال تحتاج إىل تقييم. إّن التقييم عمليّة مستمرّة، مصاحبة لكّل نشاط 

إنسايّن من أجّل تطوير املامرسات وتعديلها والوقوف عىل جوانب العطالة فيها، 

وإيجاد الحلول املناسبة لها يف اإلبّان. عىل أّن  عمليّة التّقييم يف مرحلة التعليم قبل 

املدريّس ال تعني دامئا نظام إسناد األعداد واحتساب املعّدالت ولكّنها تعني أساسا: 

مراقبة مدى: أ. 

♦ تناسب املناهج املوضوعة لهذا املستوى مع قدرات األطفال.	

♦ توافق كفايات املدرّسني مع املناهج ومع متطلّبات األطفال يف هذا املستوى.	

♦ تحّقق األهداف املوضوعة لهذا املستوى.	
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♦ متلّك األطفال للمهارات واالقتدارات والكفايات املستهدفة من خالل:	

ملّف األعامل )البورتفوليو( واألثر املكتوب الّذي يرتكه الطّفل يف مختلف األنشطة.ـ 

من ـ  وموقفه  إليه،  املوكولة  املهاّم  إنجاز  يف  الطّفل  تقّدم  تهّم  مالحظات 

واستقالليّته  الرشح،  أثناء  وانتباهه  بإنجازها، ومشاركته  املطالب  األعامل 

وانخراطه يف العمل ونسقه وإيقاعه يف إنجاز العمل. 

اتخاذ القرار بـ:ب. 

♦ الطبيب 	 )الويّل،  الطّفل  حّققه  الّذي  بالتّقّدم  عالقة  له  من  كّل  إعالم 

املدريّس،املؤسسة الرتبويّة..(

♦ ضبط خطط عالجيّة مالمئة 	

♦ تقديم املساعدة للطّفل يف اإلبّان	

إّن التقييم يف هذه املرحلة يركّز عىل التّمّشيات أكرث منه عىل الّنتائج، ويتابع 

الّذي  باملستوى  بلغه  الّذي  املستوى  ذاته، أي مبقارنة  بالّنسبة إىل   منّو كّل طفل 

كان عليه، وتحديد مواطن نجاحه واملواطن الّتي تحتاج إىل تدّخل لييّس مروره 

بهذه  التلميذ  ويّل  املدريّس  قبل  التّعليم  إدارة  ومتّد  االبتدايّئ.  التّعليم  مرحلة  إىل 

الّناجع يف  التدّخل  أجّل ضامن  واملتابعة دوريًّا من  التقييم  بنتائج  أو  املالحظات 

اإلبّان، ويف آخر الّسنة العتامدها يف ضبط آليّات الّدعم واملساندة يف بداية الّسنة 

األوىل من التعليم االبتدايّئ. 

أو  بالّضعف  ووسمهم  التالميذ  تصنيف  إىل  بتاتا  تهدف  ال  النتائج  إّن هذه 

عىل  الطّفل  مبساعدة  الكفيلة  الحلول  إيجاد  واألخري  األول  الهدف  وإمّنا  الّنقص 

تحقيق أفضل ما يتناسب مع قدراته وإمكاناته.
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تدريب المعّلمين العاملين بمدارس الّطفولة المبّكرة ▼

التعليم  قبل  املبكرة  الطفولة  مرحلة  تعليم  لتطوير  خطّة  وضع  ميكن  ال 

املدريّس دون الحديث عن املوارد البرشيّة الرضوريّة لتأمني هذه املهّمة. إّن مرحلة 

الطفولة املبّكرة مرحلة مميزّة يتطلّب االعتناُء بها مهاراٍت وكفاياٍت عاليًة ال تقّل 

كفاءة ومهارة عن تلك الّتي تتطلّبها املراحل الالحقة، فهي األساس الّذي تبنى عليه 

شخصيّة الفرد الحقا ومحّدٌد من محّددات نجاحه يف املدرسة والحياة.

وعليه فإّن »املؤّهالت املطلوبة يف معظم البلدان الّصناعيّة للّدخول يف مهنة 

التّعليم يف مرحلة الطّفولة املبّكرة هي الحصول عىل تدريب خاّص يف هذا املجال. 

)...( ويعمل مربّون مدّربون تدريبا عاليا إىل جانب العاملني غري املدّربني يف رعاية 

األطفال1.

وميكن أن ينطلق العمل يف التعليم قبل املدريّس يف املدى القريب، بإعادة 

املالمح  حسب  االبتدائيّة  املدرسة  يف  العاملني  املعلّمني  من  مجموعة  تأهيل 

للعمل  جاهزين  ليكونوا  واالختيار  الّرغبة  وحسب  والّشخصيّة  البيداغوجيّة 

بهذا املستوى. إّن ما يالحظ يف كثري من املامرسات التّعليميّة ملدريّس التّعليم 

االبتدايّئ الّذين تّم تكليفهم بالعمل يف التّعليم قبل املدريّس هو هيمنة سلوكهم 

التّعليمّي الّسابق، فيعمدون إىل معاملة أطفال الخمس سنوات مثل ما كانوا 

واإلمالء  والتجريد  التلقني  فيعتمدون  املتأّخرة،  الطفولة  أطفال  مع  يتعاملون 

األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 20016، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع: إرساء أسس متينة من خالل الرعاية والتبية   1

يف مرحلة الطفولة املبكرة، ص  29.
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وتغليب الجوانب املعرفيّة عىل األساليب والطرائق واألنشطة والعمل التعاويّن 

والتّجريب واملامرسة.

تكويُن  يراعي  أن  الرّضوري  من  فإنّه  والطويل،  املتوّسط  املستوى  عىل  أّما 

املدرّسني األسايّس يف مدارس مهن الرّتبية أو يف الجامعات وكلّيات الرتبية الحاجَة 

إىل تدريس هذا املستوى يف برامج التّكوين. ويشمل التكوين باإلضافة إىل املواّد 

املتّصلة باملعارف املدرسيّة كالرياضيات واللغات والفنون، مواّد أخرى رضوريّة ال 

والّنظريّات  البيداغوجيّة  واملقاربات  والبيداغوجيا  الطفل  نفس  كعلم  قيمة  تقّل 

الرتبويّة وطرائق التّنشيط والتّواصل وأخالقيّات املهنة والّنصوص القانونيّة.
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تمويل التعليم قبل المدرسّي ▼

توفري  يتطلّب  االبتدايّئ  بالتّعليم  املدريّس  قبل  التّعليم  إلحاق  مرشوع  إّن 

تقتيض  اإللحاق  وأّن عمليّة  الّنظر عن مصدرها، خاّصة  بقطع  الاّلزمة  التّمويالت 

من  درايّس   مستوى  عىل  اإلنفاق  يتطلّبه   ما  الكلفة  هذه  وتضاهي  املجانيّة. 

مستويات الدراسيّة يف املرحلة االبتدائية، وتشمل أساسا:

♦ توفري الفضاءات الالّزمة الستقبال هذا العدد من التالميذ، مع العلم أّن ربط 	

قسم التّعليم قبل املدريس باملدرسة االبتدائيّة من حيث الفضاء قد ال يكلّف 

فضاءات جديدة خاّصة يف املدارس الّتي بها فضاءات شاغرة زائدة عن حاجتها،

♦ توفري املناضد والكرايس الخاّصة بهذه الفئة العمريّة،	

♦ توفري الوسائل واملعينات التّعليميّة الرّضوريّة لتنفيذ املنهاج،	

♦ توفري العدد الالّزم من املدرّسني املؤّهلني للتعامل مع هذه الفئة أو تأهيل 	

مجموعة من مدريّس التّعليم االبتدايّئ للقيام بهذه املهّمة،

♦ إعداد منهاج للقسم قبل املدريس يف عالقة عضويّة بجوانب املنهاج املعتمد يف 	

التّعليم االبتدايئ، يهيّئ التاّلميذ معرفيّا وذهنيّا لالنتقال الّسلس من مستًوى 

إىل آخر.

 أّما مصادر التّمويل، فإنّها نفسها املصادر املعتمدة يف التعليم االبتدايّئ لضامن 

االستمراريّة والدميومة، كام ميكن االعتامد عىل الجهات املانحة وعىل املؤّسسات 

العالقة  أطراف أخرى ذات  إىل  باإلضافة  املؤّسسات،  الحكوميّة وكربى  املاليّة غري 
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باملدرسة  األطفال  هؤالء  إلحاق  أّن  االعتبار  يف  أخذنا  إذا  العمريّة  املرحلة  بهذه 

االبتدائيّة ينبغي أن ميّكنهم من:

♦ الحصول عىل رعاية صّحيّة )زيارة طبيب الّصّحة املدرسيّة واملمرّضني للقيام 	

بعمليّات التّلقيح والكشوف الّدوريّة(.

♦ الحصول عىل التّغذية الاّلزمة لضامن منّو كامل متوازن لألطفال واألخذ بيد 	

الفئات الّضعيفة واملحرومة غري القادرة عىل توفري الوجبة الخفيفة الّصّحية 

املتوازنة.

التّضامن  ومؤّسسات  املدين  املجتمع  ومنظاّمت  للمؤّسسات  ميكن  وعليه 

التمويل برشط أن تضبط معايري دقيقة وواضحة لقبول  االجتامّعي املساهمة يف 

مساهامت مختلف األطراف املتدّخلة حتّى ال يقابل هذا التمويل بفرض إمالءات 

تتناىف واستقالليّة القرار يف املؤّسسة الرتبويّة. 

جديدا  عبئا  األوىل  وللوهلة  املبّكرة  الطّفولة  مرحلة  يف  التّمويل  بدا  وإن 

يضاف إىل أعباء التّعليم العمومّي، فهو كام بيّّنا أكرث جدًوى وإيجابيّاته كبرية، عىل 

املستوى البعيد، من حيث صّحة الطّفل وسالمته، وطول فرتة التّمدرس، وملا له من 

انعكاسات اجتامعيّة واقتصاديّة عىل الفرد واملجتمع. 

تضبط  أن  عىل  التّحّدي،  هذا  يف  املساهمة  الخاّص  التّعليم  لقطاع  وميكن 

مؤّشات دقيقة تراعي قدرات العائالت ومواردها، وأن يكون لكّل مواطن اإلمكانيّة 

يف أن يسّجل ابنه بالتعليم العمومّي مهام كان دخله.
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توصيــات عامــّة ▼

لقد أصبح إلحاق التعليم قبل املدريّس بالتعليم املدريّس االبتدايّئ رضورة ملّحة ملواكبة 

التغيريات الّتي تلحقها املجتمعات العربيّة والفوارق املرصودة يف نسب االلتحاق بني الجهات 

واألرس وبني البنني والبنات، ولتجاوز الصعوبات املرصودة يف املدرسة االبتدائيّة كعدم إكامل 

املرحلة االبتدائيّة أو إكاملها دون متلّك املهارات األساسيّة يف القراءة والكتابة والحساب. 

ولضامن الرَّفع يف نسبة القيد مبرحلة الطفولة املبّكرة، وتحسني أداء التعليم 

االبتدايّئ خصوصا واملنظومة الرتبويّة عموما، يوىص بإلحاق السنة )4-5 سنوات( 

بسلّم التعليم االبتدايّئ.  ولتحقيق هذا الهدف ميكن التعويل عىل التّوصيات التالية:  

♦ جعل الّسنة الّتي تسبق التعليم االبتدايّئ كاّل متكامال يشمل الرّتبية والّرعاية، 	

الّتي تجمع بني  الربامج  املبّكرة هي  الطّفولة  إىل  املوّجهة  الّناجحة  فالربامج 

الرّتبية والّرعاية أّي بني التّعليم والّصّحة والتّغذية. 

♦ بناء مناهج خاّصة بهذه الفئة العمريّة تهيئ للتعليم االبتدايّئ يرشف عليها 	

خرباء يف جميع االختصاصات ذات العالقة: علم النفس، ومختلف تعليميات 

املواّد، وعلوم الرتبية والبيداغوجيا، والقانون.

♦ قبل 	 ما  ذنة  سَّ  يجعل  مبا  وتصميهام  االبتدايّئ  التّعليم  مناهج  بناء  إعادة 

التّعليم االبتدايّئ ضمن مكّوناته، وهذا سيؤثّر يف طبيعة املقاربات والفضاءات 

ويف تكوين املدرّسني ويف إعداد الوسائل التّعليميّة.

♦ املتعلّم 	 شخصيّة  يف  الجوانب  مختلف  ليشمل  املنهاج  مكّونات  مراجعة 

الّنفسيّة والجسديّة والّذهنيّة وضامن منّو شامل له.

♦ أو 	 الخاّص  التّعليم  يف  سواء  األطفال  من  الفئة  هذه  عىل  اإلشاف  توحيد 

مراقبتها  لضامن  بالرّتبية  املكلّفة  الوزارات  نظر  تحت  بجعلها  العمومّي 

ومتابعتها وتأهيل العاملني يف هذا املجال.
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♦ تهيئة الفضاءات وتوفري التّجهيزات والوسائل الرّضوريّة لسري أنشطة هذه املرحلة، 	

والعناية بالزّمن املدريّس املخّصص لهذه الفئة. يحسن رفع نسب البقاء اليومي 

يف املدرسة ألّن عديد األرس يف العامل العريب غري قادرة لسبب أو آلخر عىل العناية 

بأطفالها وتوفري اإلعداد الّنفيّس والعاطفّي وحتّى الّصّحّي والغذايّئ. 

♦ تكوين املدرّسني تكوينا خاّصا يستجيب لحاجات املنهاج وخصوصيّة املرحلة، 	

♦ وضع خطة وطنيّة للتعليم متكاملة تشمل كلفة التعليم واسرتاتيجيّات التمويل.	

♦ الفقراء 	 التحاق  أمام  هاّما  عائقا  باعتبارها  املدرسيّة  الرسوم  جميع  إلغاء 

بالتعليم عاّمة وبالتعليم قبل االبتدايئ خاّصة. 

♦ مراجعة سياسة انتداب املدرّسني بالتعليم قبل املدريس وتدريبهم.	

وتجدر اإلشارة إىل أنّه ال يكفي دعم التعليم قبل املدريّس وتوسيع برنامج تربية 

هذه املرحلة العمريّة لتحسني مردود املؤّسسة التعليميّة، وأنّه من الرّضورّي العمل عىل 

توعية األرسة ذاتها وتحقيق مساهمتها الفعليّة يف عمليّة الرتبية والرعاية من خالل:

♦ دعم التّعاون بني األرس ومؤّسسات التّعليم قبل املدريّس يف متابعة منّو األطفال 	

منّوا سليام وجدانيًّا وعاطفيًّا وعقليًّا، والحّد من العنف املسلّط عليهم والّذي 

يدخل االضطراب عىل سلوكهم وعىل مناء شخصيّاتهم منوًّا سليام عرب وسائل 

اإلعالم والّدورات التّدريبية لألّمهات واآلباء. 

♦ دعم التّعاون بني مؤّسسات التّعليم املدريّس ووسائل اإلعالم يف اختيار الربامج 	

من  نرّية  مناذج  وغرس  العنف1  عن  بعيدا  والتّثقيفيّة  والتعليميّة  الرتبويّة 

الحضارة العربيّة وبيئتها وتقديم املواّد العلميّة والرتبويّة بلغة عربيّة ميسورة.

أشار تقرير البنك الدويل لتنمية الطفولة املبكرة أن »التأديب العنيف يهّدد  كثريا من األطفال يف بعض الدول العربية. ويشكل تأديب   1
األطفال جزءا هاما من تربية األطفال  إالّ أّن البحث أظهر أن التأديب العنيف يؤثّر سلبيا يف التطّور الجسدي والنفيس  واالجتامعي 

لألطفال اليونيسف 2010 ،« ص45 مثال
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