
 

 

 1 

 

 التدخالت في السنوات األولى
 

 خلفية

 ُيقدم الُملخص أدناه األدلة البحثية حول التدخالت في السنوات األولى في سياق العالم العربي.
 

ُتركز مجموعة أدوات التعليم على األثر الواقع على مخرجات المتعّلمين؛ حيث تقدم تقديًرا لمتوسط أثر 

التقدم الُمحرز في التعليم، وذلك استناًدا إلى عدد كبير من التدخالت في السنوات األولى على 

عة من جميع أنحاء العالم.  الدراسات الكّمية المجم�
 

تقدم هذه الصفحة ملخًصا وتحليًال للدراسات الفردية حول التدخالت في السنوات األولى الُمطّبقة في 

سات ال تقدم تقديًرا لألثر، وإنما تبحث العالم العربي. وعلى خالف مجموعة األدوات، فإنها تتضمن درا

في تطبيق التدخالت ونظرة مديري المدارس والمعلمين والطلبة إليها باستخدام مجموعة من الطرق 

البحثية. وُتعد هذه المعلومات مفيدة بالنسبة لمديري المدارس والمعلمين الراغبين في االطالع 

 لى التي طبقت في العالم العربي.على أمثلة محددة عن التدخالت في السنوات األو

 

 العربي العالمفي  األبحاث التي أجريتلخص ُم 

التدخالت في السنوات األولى أو الطفولة المبكرة هي أساليب تقدم لألطفال الصغار التجارب الضرورية 

الدور   )Khoja )2020وقد اكتشف   في مرحلة رياض األطفال لبناء نظرتهم تجاه أنفسهم واآلخرين.

المهم الذي تؤديه التدخالت في السنوات األولى لتكوين فهم األطفال ألدوارهم المجتمعية 

والوظيفية وذلك عن طريق تمثيل القصص والحكايات التي يقوم بها األطفال في مرحلة ما قبل 

ل الصغار ) لألطفاECEالمدرسة في المملكة العربية السعودية. يقدم تعليم الطفولة المبكرة (

التجارب اليومية التي تتيح لهم القيام بدور الولد أو البنت بطرق مختلفة واالشتراك في أدوار مختلفة 

أيًضا. برامج تعليم الطفولة المبكرة هي أيًضا أنظمة أساسية يتعّلم من خاللها األطفال الصغار القيم 

مجتمع والدين، حيث ُضّمنت هذه التعليمية المتعلقة بالمعرفة والشخصية واألسرة والمواطن وال

-Alالقيم في الغالب في كتب اللغة العربية، ثم في كتب الرياضيات، وأخيًرا في كتب اللغة اإلنجليزية (

Enezi, 2019 لهذا السبب يجب على مصممي المناهج الدراسية التأكد من مواءمة أهداف التعّلم .(

ن التنمية المتوازنة للقيم التعليمية لدى الطفل. المرتبطة بالقيم التعليمية مع محتوى الكتب لضما

  وُينصح المعلمون بربط هذه القيم مع التجارب التي يشهدها الطفل.
 

تهيئ برامج تعليم الطفولة المبكرة األطفال الصغار لاللتحاق بالمدرسة. تشير األبحاث الدولية التي 

ا إلى أن برامج السنوات األولى الرسمية تتضمن تحليالت تجميعية لتعليم الطفولة المبكرة في أمريك

ترتبط بتحقيق مخرجات أكاديمية أفضل. أما في العالم العربي فاألبحاث أقل بكثير حول هذا الموضوع، 
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وقد ُوجد أن برامج تعليم الطفولة المبكرة ترفع جاهزية األطفال واستعدادهم وتحّسن مهاراتهم 

حّسن تقديم األلعاب التعليمية بأجهزة اآليباد لعينة  ال سيما المحرومين منهم. وقد  االجتماعية

) في المملكة العربية السعودية من 56عشوائية من طفالت رياض األطفال المحرومات (المجتمع = 

) إلى أن استخدام التكنولوجيا مع Al Saud )2017المهارات االجتماعية والسلوكات لديهن. وتوصل 

قدرتهم على تكوين صداقات والتواصل معها بسهولة. وفي  األطفال رفع تقديرهم لذاتهم وعزز

السودان، حّسن إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في رياض األطفال التطور المعرفي لألطفال 

الصغار. وبالمناهج الدراسية الُمحوسبة استطاع المعلمون إيصال التعليمات بطرق مختلفة لتلبية 

تعّلمين. وعليه استطاع األطفال في المجموعة التجريبية فهم أساليب التعّلم المختلفة للم

المعلومات الجديدة في وقت أقصر من أقرانهم في المجموعة الضابطة. كما أظهرت البيانات التي 

ُجمعت من استبانة أولياء األمور أن استخدام التكنولوجيا في رياض األطفال سمح ألولياء األمور 

         ). ar, KommersDr  &Mohammed, 2019بمتابعة تعّلم أطفالهم (

             

إضافة إلى ذلك، حّسن استخدام التكنولوجيا في مرحلة رياض األطفال بشكل كبير من المهارات  

) برنامًجا تعليمًيا محوسًبا يهدف AlFadly  &Abu Loum )2019الرياضية لألطفال، ففي الكويت، ّطور 

طفًال تعّلموا  25ألطفال الصغار في الرياضيات. وفي دراسة تجريبية، حصل إلى تعزيز مهارات التفكير ل

الرياضيات باستخدام البرنامج التعليمي "تدريسي" على عالمات أعلى من أقرانهم في المجموعة 

). البرنامج التعليمي "تدريسي" هو أسلوب لتعليم الرياضيات باستخدام ألعاب 25الضابطة (المجتمع = 

ر اإلنترنت يستطيع األطفال الوصول إليه داخل الصف وخارجه. تشير نتائج هذه الدراسة ومسابقات عب

إلى أنه لم تتحسن المهارات الرياضية لألطفال فحسب، بل تحّسنت استقالليتهم ومهاراتهم في حل 

   المشكالت.

 

ة بشكل أفضل وتعد برامج تعليم الطفولة المبكرة مفيدة لتهيئة األطفال الصغار الكتساب لغة ثاني

عند تطبيقها في مرحلة مبكرة قدر اإلمكان. في ُعمان على سبيل المثال، ُأنشئت مؤخًرا مئات برامج 

تعليم الطفولة المبكرة التي تقدم أنظمة تعليم ثنائية اللغة. وتبّين أن أولياء أمور األطفال الصغار 

ية كلغة أجنبية، ويعتقدون بقوة أن مّطلعون ومهتمون للغاية بتعّلم أطفالهم الصغار للغة اإلنجليز

االكتساب الفعال لّلغة اإلنجليزية كلغة أجنبية سيساعد أطفالهم طوال حياتهم وفي جميع السياقات 

). وعلى الرغم من الدور المهم الذي Tekin, 2015نوًعا ما، بدًءا من التعليم العالي إلى الحياة المهنية (

ير المهارات اللغوية لدى األطفال، إال أن المعلمين في تضطلع به مرحلة رياض األطفال في تطو

الكويت يمارسون مهارات االستعداد اللغوي بدرجة متوسطة إلى منخفضة. ففي عينة من سبع 

معلمات يعملن في المرحلتين األولى والثانية من رياض األطفال في سبع رياض أطفال حكومية، لم 

 Alمع األطفال الصغار واضًحا بعد. لهذا السبب أوصى يكن دورهن في ممارسة االستعداد اللغوي 

Shammari  &Olaimat (2019 واضعي السياسات بتصميم التطوير المهني بحيث يهدف إلعداد (

المعلمين وتزويدهم بأحدث استراتيجيات التدريس لممارسة المهارات اللغوية مع األطفال الصغار. 
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ردن أن برامج التطوير المهني لتدريب المعلمين من أجل ) في األYaseen (2019وعلى نحو مماثل، وجد 

مشروع القراءة والحساب للصفوف المبكرة ضعيفة واقترح أن تقوم على احتياجات المعلمين مع 

    مراعاة مؤهالتهم وخبراتهم وظروف عملهم.

 

المقدم  إضافة إلى ذلك، توّفر كل من التفاعالت بين المعلم والطفل والدعم العاطفي والتعليمي

لألطفال في مراكز الطفولة المبكرة ظروًفا وسياقات مهمة لنموهم وتعّلمهم. ويتجّلى الدعم 

العاطفي عندما يقوم المعلمون بتهيئة بيئة متسقة وإيجابية داخل الصف ويمنعون السلوك السيئ 

س، والنقاشات ويعيدون توجيهه. بينما ُيقاس الدعم التعليمي باستخدام المعلم الستراتيجيات التدري

واألنشطة التي تزيد مشاركة األطفال وقدرتهم على التعّلم، وتحفز مهارات اإلبداع والتفكير 

  واالستنتاج لديهم.

 

صًفا من صفوف رياض األطفال في اإلمارات العربية  60وقد أظهرت مالحظة هذه التفاعالت في 

لألطفال (معرفة الحروف واألعداد) المتحدة أنها ترتبط بشكل مباشر بالمهارات قبل األكاديمية 

فضًال عن ذلك، كانت  )Von Suchodoletz, Barza & Larsen, 2020 .(وتنظيم السلوك والرفاه العاطفي

جودة هذه التفاعالت مرتبطة أيًضا بعدد سنوات الخبرة للمعلمين. ولهذا السبب أكدت نتائج هذه 

بشكل خاص لتعزيز قدرتهم على إشراك  الدراسة أهمية التطوير المهني للمعلمين المبتدئين

األطفال في تفاعالت تعليمية عالية الجودة. وعلى الرغم من اآلثار العملية المترتبة على هذه 

الدراسة، إال أن تصميم الدراسة المستعرضة يحد من إمكانية التوّصل إلى نتائج تتعلق باآلثار طويلة 

   .ل وتطّورهالمدى لتفاعالت المعلم والطفل على رفاه الطف
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 الُملخص

أظهرت األدلة حول التدخالت في السنوات األولى أثًرا إيجابًيا في معرفة األطفال الصغار ومهاراتهم 

] ذكرت الدراسات التي ُاجريت في األردن، واإلمارات العربية المتحدة، وُعمان، والسودان، rاالجتماعية. ,

برامج تعليم الطفولة المبكرة هي أساليب تقدم لألطفال والكويت، والمملكة العربية السعودية، أن 

    الصغار التجارب الضرورية في مرحلة رياض األطفال لبناء نظرتهم ألنفسهم ولآلخرين.
 

كما أّكد الباحثون ضرورة مشاركة المعلمين في التطوير المهني الذي سيزودهم بأحدث أساليب 

لى التعّلم وتحفيز اإلبداع ومهارات التفكير واالستنتاج التدريس؛ لزيادة مشاركة األطفال وقدرتهم ع

  لديهم.
 

وحتى اآلن، ُتعّد األبحاث حول التدخالت في السنوات األولى محدودة في هذه المنطقة على الرغم من 

الفوائد المتحققة منها. وتوجد حاجة إلجراء مزيد من األبحاث في هذا الشأن، بما في ذلك الدراسات 

جريبية لدراسة أثر برامج تعليم الطفولة المبكرة في المهارات األكاديمية وغير الطولية والت

 األكاديمية لألطفال الصغار. 
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