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شكر وعرفان

يطيب لي أن أقدم الشكر واالمتنان لمركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية
ودراسات المرأة على دعمه لتمويل هذا الكتاب والبد أن أشير إلى الجهود النوعيـة 
التي يقوم بها مجلس إدارة المركز وعلى رأسة مديـرة المركز وفريق العمـل الذين
قامـوا بتقديم كـافـة التسهيـالت الـمناسبـة إلخـراج الكتـاب بصورـته الحالية متمنياً 

للمركز وفرق عمله دوام الجودة والتميز.





الـمـقدمــة
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 ممقدممة 
ممؤسسسسات رييییاض  العدييیید ممنهذا الكتتاب لييییس ننتتييییججة الصصدفة. الببداييییة كاننت عنندمما دخخلت     

والححظت التتقلييییدييییة في   األطفالل التتي تتقدم خخدمماتتها لألطفالل في ممرححلة الطفولة الممببكرة
على -ممؤسسسسات رييییاض االطفالل التتي ييییدييییرها و أالممممارسسات التترببوييییة التتي تتقدممها هذه الممراكز 

الى ججاننب عامملل  ٬،الممببكرة في تترببييییه الطفولة أو ممتتخخصصصصات تممدييییرات غييییر ممؤهال -االغلب
كرة ممتتخخصصصصات في تترببييییة وتتعلييییم الطفولة الممبب وأخخر وهو وججود ممعلممات غييییر ممؤهالت آممؤثثر 

أننننا ننتتهاون في ممننح التتراخخييییص لهذا الننوع ممن  في ذلك السسبببو  ؤثثرة أخخرى٬،وغييییرها ممن عوامملل مم
في تتششكييییلل ششخخصصييییة الطفلل ممدى الححييییاة إلى ججاننب الرقاببة  ححاسسممةً  التترببييییة الممببكرة التتي تتعدُ 

 خخدممات تترببييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة. لممقدمميوالممتتاببعة 
هم ييییججتتهدون في  ٬،لقد قاببلت الكثثييییر ممن العامملييیین في ممججالل رعاييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة    

الججودة في تترببييییة الطفلل في سسننواتته  لكن سسؤالهم دائئمًما كييییف ننححققُ و  ٬،تتصصممييییم الببراممج واألننششطة
مما الممممارسسات الممتتممييییزة التتي ييییممكن التتعلم ممننها ..؟٬، هذه األسسئئلة وغييییرها ألهممتتنني و األولى؟٬، 

الفرص الزممننييییة والننممائئييییة الممتتضضممننة في ممرححلة الطفولة الممببكرة  لتتألييییف هذا الكتتاب٬، وال ششك أن
في ممججالل الججودة وببششكلل خخاص في  تتججعلننا ننؤكد دائئمًما على الححاججة لممزييیید ممن الننظرييییة والممممارسسة

 هذا الننوع ممن التترببييییة الممببكرة. 
فولة الممببكرة في ببلداننننا العرببييییة ال علييییننا أن ننعتترف ببكلل وضضوح أن واقع رعاييییة وتتعلييییم الط     

طفالل في سسن الطفولة الممببكرة التتزالل ننسسببة كببييییرة ممن األ ا٬،ييییزالل ييییواججه تتححدي الكم والكييییف ممعً 
التتزالل غالببييییة ممن ييییعمملن كممدييییرات و إلى ججاننب تتححدي الننوعييییة  ٬،خخارج هذا الننوع ممن التترببييییة الممببكرة

الببييییئئة الممادييییة إضضافة إلى  ة الممببكرة٬،تتخخصصصصات في تترببييییة الطفولمم وأأو ممعلممات غييییر ممؤهالت 
 .لننممائئييییة للطفلل في سسننواتته الممببكرةتتتتوافق واالححتتييییاججات ا الالتتي تتججهييییزات الممببانني و الممن 

ننننا ال ننزالل في ببداييییة طرييییق االهتتممام ببننوعييییة التتعلييییم الممببكر ورعاييییة الطفولة الممببكرة أوأعتتقد      
ببششكلل عام٬، وتتؤكد ذلك الننسسببة الممتتواضضعة لألطفالل المملتتححقييیین ببببراممج الرعاييییة الممببكرة وممؤسسسسات 

في الدولل العرببييییة. لذلك ننححن ببححاججة لممزييیید ممن األدببييییات والدراسسات  وخخاصصةرييییاض األطفالل 
 ٬،الممممارسسات التترببوييییة لتتعزييییز االهتتممام ببهذه الممرححلة الممببكرة ممن عممر الطفلل ممن ججاننبواألببححاث و 

ولتتوججييییه االهتتممام أييییضضا ننححو أهممييییة الججودة الننوعييییة ممن ججاننب آخخر٬، لمما لها ممن دور أسساس في 
 .لننمماء الطفلل على ننححو صصححييییح وسسلييییم تتححقييییق تتهييییئئة ببييییئئة ممؤسسسسييییة ممرححببة وممححفزة
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 لكتتاب افي هذا 
تتعزييییز ممسسعى الممتتخخصصصصييیین والممممارسسييیین في ممججالل تتعلييییم الطفولة الممببكرة  ننححاولل أن ننسسهم في    

 سستتةييییتتضضممن الكتتاب  .لننششر ثثقافة الججودة في الببراممج الممقدممة لألطفالل في سسننواتتهم األولى
فصصولل: ييییتتنناولل الفصصلل األولل (الطفولة الممببكرة : االسستتثثممار في الممسستتقببلل) لييییوضضح أهممييییة الطفولة 

ة والتترببوييییة واالقتتصصادييییة٬، والججهود على الصصعييیید العالممي لالهتتممام ببهذه الممببكرة ببأببعادها اإلننسساننييیی
الججودة : الممفهوم والممببادئ)٬، وببعد ييییتتنناولل الفصصلل الثثانني( و  ٬،الممرححلة الهاممة ممن ححييییاة اإلننسسان

الننججاح الذي ححققتته فلسسفة الججودة في قطاع الصصنناعة ببدًءا ممن الييییاببان إلى الدولل األورببييییة٬، 
في كافة القطاعات األخخرى وممننها التتعلييییم٬، وهي تترتتكز على غاييییة  اأصصببححت الججودة ممطلببً 

وييییتتنناولل للممسستتفييییدييیین ممن الخخدممة أو الممننتتج٬، وهي تتلببييییة االححتتييییاججات الححالييییة والممسستتقببلييییة  ٬،أسساسسييییة
الفصصلل الثثالث( العوامملل الممؤثثرة في ججودة تتعلييییم الطفولة الممببكرة)٬، تتتتعدد العوامملل الممؤثثرة في ججودة 

وييییعد هذا التتعدد في التتأثثييییر أححد أسسبباب قييییاس الججودة في التتعلييییم ببششكلل  ٬،ممببكرةتتعلييییم الطفولة ال
عام وفي تترببييییة الطفولة الممببكرة ببششكلل خخاص٬، وببالرغم ممن تتححدييیید ببعض العوامملل الممؤثثرة في هذا 

 ممؤثثرة ججدييییدة ببححسسب ننتتائئج األببححاث٬، ييییات والدراسسات ال تتزالل تتضضييییف عواممالً الفصصلل إال ان األدبب
ركز على أهممييییة قييییاس الججودة في ع ( قييییاس الججودة في تتعلييییم الطفولة الممببكرة) فييییأمما الفصصلل الرابب

الننوع ممن التتعلييییم الممببكر بباإلضضافة إلى تتسسلييییط الضضوء على أهم الممقاييییييییس الممعروفة عالممييیًیا  هذا
: الممببكرة الطفولة ببراممج اعتتممادفي الفصصلل الخخاممس (و  قييییاس ججودة تتعلييییم الطفولة الممببكرة٬،ل

ييییتتنناولل الفصصلل أهممييییة االعتتمماد لببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة كأداة هاممة ححييییث ) واآللييییات الممعاييییييییر
وببالرغم ممن وججود  ٬،لتتعزييییز ضضممان الججودة في ببراممج وممؤسسسسات رعاييییة الطفلل في سسننواتته األولى

العدييیید ممن الممعاييییييییر والججهات العتتمماد ببراممج الطفولة الممببكرة إال أننننا ركزننا على أهم الممؤسسسسات 
دولل التتي لها تتججرببة أو ممممارسسة ذات أهممييییة في ممججالل ججودة ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة وال

 The National Association for الراببطة الوطننييییة لتتعلييییم األطفاللورييییاض األطفالل وممننها 

the Education of Young Children (NAEYC) ٬، وتتججرببة هوننغ كوننغ في ضضممان الججودة
ة: ممن اإلببداع في ممرححلة الطفولة الممببكر تتنناولل الفصصلل السسادس(قد لممؤسسسسات رييییاض األطفالل. و 

الننظرييییة إلى ججودة الممممارسسة)٬، بباعتتببار أن اإلببداع هو الغاييییة التتي تتننششدها الججودة٬، وتتهييییئئة ببييییئئة 
ج رعاييییة وتتعلييییم الطفولة ر الطفلل ممن ممتتطلببات الججودة في ببراممييییإببداعييییة تتسسهم في تتننممييییة وتتطو 

في هذا الكتاب
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 ٬،صصلل أهم الممممارسسات لكلل ممن ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة واألسسرةوننوضضح في هذا الفالممببكرة. 
 ه وتتعلممه.لتتننممييییة اإلببداع لدى الطفلل في هذه الممرححلة الححسساسسة والححرججة ممن ممراححلل ححييییاتت

ننححن نندرك أن مموضضوع الججودة في تتعلييییم الطفولة الممببكرة مموضضوع واسسع وممتتششعب٬، لكنننني       
م في ججودة العنناصصر التتي ييییممكن أن تتؤثثر وييییكون لها إسسهافي هذا الكتتاب ححاولت ان أببرز أهم 

أولوييییة كهو ممسسعى للممششاركة ممع كلل الذييیین ييییننادون ببضضرورة وضضع الججودة  تتعلييییم الطفولة الممببكرة٬،
اهتتمماممات وخخطط صصنناع السسييییاسسة والممتتخخصصصصييیین والممممارسسييیین في ممججالل رعاييییة وتتعلييییم الطفولة في 

لل الصصغار هم أرقى وأثثممن اسستتثثممار للححاضضر الممببكرة٬، ننححن ببأممس الححاججة للججودة٬، فاألطفا
لدعممه  لممركز األببححاث الواعدة في الببححوث االججتتمماعييییة ودراسسات الممرأةوالممسستتقببلل٬، أكرر ششكري 

٬، التتألييییف والدراسساتدعم ننششر هذا الكتتاب ممتتممننييیًیا اسستتممرارييییة اسستتراتتييییججييییة الممركز التتننمموييییة في ممججالل 
ألسستتاذ أححممد ششوقي واألسستتاذة إقببالل الششهييییلل وأششكر ممن سساعدنني في التتدقييییق اللغوي للكتتاب ا

رئئييییسسة القسسم الننسسائئي في ممركز المملك فهد ببن عببد العزييییز للججودة٬، والششكر العممييییق لوالدي ووالدتتي 
 ببييییلل. وعلى اهللا قصصد السسالذييیین ييییلهممونني دائئمًما للكتتاببة ممن أججلل الممسستتقببلل٬،  وزوججتتي
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ببأننك ال تتسستتطييییع ٬، في ممكان مما٬، مما إن لطفللييییقالل "
الممششي وييییقالل لطفلة أخخرى ببأننك ال تتسستتطييییعييیین أن 

أن ذاك الطفلل  ٬،تتتتعلممي ألننك ال تتسستتطييییعي اإلببصصار
ننسستتفييیید  وكلننا ممعاً ييییسستتححق أن ييییممننح الفرصصة للعب 

ببلل عنندمما ييییسستتطييییع  الطفلة٬،عنندمما تتسستتطييییع تتلك 
 .“وييییسسهمموا وييییتتعلمموا  ييییقرؤوا٬،ججممييییع األطفالل أن 

                                                                                          
                                        الممدييییر التتننفييییذي                                              –أننتتونني لييییك 

ممننظممة األممم الممتتححدة للطفولة                                                                                                
 " ييییوننييییسسييییف "

 

 الفصصلل األولل
 

: االسستتثثممار الطفولة الممببكرةتتعلييییم 
 في الممسستتقببلل
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 األوللالفصصلل 
 االسستتثثممار في الممسستتقببلل تتعلييییم الطفولة الممببكرة: 

 
  

 .اإلصصالح التترببوي في ننظم التتعلييییم ششكلل ججوهرييییمموضضوع رعاييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة      

على  عد خخافييییةً ممننافع االسستتثثممار في ممرححلة الطفولة الممببكرة التتي لم تتُ تتتتنناممى كلل ييییوم كمما 

دم علييییه أي ننظام أفضضلل اسستتثثممار ييییممكن أن ييیُیقد أصصببح صصنناع السسييییاسسات التترببوييییة وغييییرهم٬، فق

ييییسسببق ألي دولة أن ححققت اننتتقاًال ممفاججئئًا إلى ممرححلة التتننممييییة الممسستتداممة دون  وكذلك لمتترببوي٬، 

 اسستتثثممار ننوعي في ممرححلة الطفولة الممببكرة.

  (الممصصطلح):الطفولة الممببكرة  -

) إلى الممرححلة العممرييییة التتي تتببدأ Early childhoodييییششييییر ممصصطلح الطفولة الممببكرة (      

ممن ننهاييییة السسننة الثثاننييییة وتتننتتهي ببننهاييییة السسننة الخخاممسسة٬، وفييییها ييییححتتاج الطفلل إلى تتوفييییر ببييییئئة 

أببو (وتتكوييییننها اججتتمماعييییة تتضضممن عوامملل التترببييییة الرششييییدة التتي تتسساعد على إننمماء ششخخصصييییتته 

. ببييییننمما تتذهب ممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والعلم والثثقافة(الييییوننسسكو) إلى )٢٠٠٥خختتلة٬،

تتعرييییف " الطفولة الممببكرة" على ننححو أششمملل ببححييییث تتححدد فتترة الطفولة الممببكرة ممننذ الوالدة وححتتى 

دخخولل الممدرسسة٬، لذلك فأن الرعاييییة والتترببييییة في ممرححلة الطفولة الممببكرة تتدعم ببقاء األطفالل 

وتتعلممهم٬، ببمما في ذلك الججواننب الممتتعلقة ببالصصححة والتتغذييییة والننظافة والتتننممييییة وننمموهم وتتننممييییتتهم 

الممعرفييییة واالججتتمماعييییة والججسسدييییة والعاطفييییة ممننذ الوالدة وححتتى دخخولل الممدرسسة االببتتدائئييییة في 

 ).  ٢٠٠٧الييییوننسسكو ب٬،(الننظاممييییة الببييییئئات الننظاممييییة وغييییر 
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 تتارييییخخي) :  الممببكرة(إطارتترببييییة الطفولة  -

ة العصصور القدييییممة لم تتكن هنناك ممؤسسسسات تترببوييییة ننظاممييییة تترعى وتتعلم الطفول في     

مماممها تتعلييییم الصصغار وتتننششئئتتهم وكان ججلل اهتت تترببييییةولة عن ؤ الممببكرة٬، فكاننت األسسرة هي الممسس

الفراعننة على سسببييییلل الممثثالل و طرق الزراعة ووسسائئلل الدفاع عن الننفس٬، و  أببننائئها فننون الصصييیید

ممججتتممعهم٬، األممر الذي دفع الممصصرييییييیین  الرتتقاء االزراعة طرييییقً في ممصصر القدييییممة كاننوا ييییعتتببرون 

القداممى إلى كثثرة اإلننججاب لزراعة األرض و عرف الممصصرييییون القدمماء الممدارس وعمملوا على 

ضضعات في قصصورهم وقد اسستتخخدم الفراعننة الممر  ٬،ننششرها وذلك ببغييییة الوصصولل إلى الممججد والثثروة

أي ممدييییر ممقر أو دار الرضضاعة وعهد إلييییه ممهممة اإلششراف » كاببوتتييییاح«وممن ثثم ممننح لقب 

 ). ١٩٩٣على الممرببييیین وتتعلييییم أببنناء المملك(الخخطييییب٬،

كمما اتتسسممت تترببييییة الطفولة الممببكرة في العصصور الوسسطى ببطاببع دييیینني٬، اتتججه العرب      

الصصغار وممن ثثم ظهرت الكتتاتتييییب التتي  الممسسلممون إلى تتخخصصييییص أمماكن في الممسساججد لتتعلييییم

ييییتتلقى فييییها الطفلل ممببادئ ببسسييییطة في تتعالييییم الدييیین اإلسسالممي وتتعلم ببعض ممهارات القراءة 

فييییها األطفالل  ييییتتلقى)٬، كمما خخصصصصت الكننائئس زواييییا خخاصصة ١٩٩٠والكتتاببة والححسساب(ممصصلح٬،

 ). ١٩٩٣تتعالييییم الدييیین الممسسييییححي على أييییدي الرهببان(الخخطييییب٬،

تتعدد أششكالل الرعاييییة للطفلل في سسننواتته األولى في دسساتتييییر الششعوب إال أننه لم تتكن وببالرغم ممن 

إن أولل  :هنناك دعوة صصرييییححة إلى وضضع ببراممج تتننمموييییة لرعاييییة الطفولة الممببكرة. وييییممكن القولل

 -١٥٩٢ممن أششار إلى ضضرورة وججود ببرنناممج تترببوي للطفولة الممببكرة هو الممرببي كوممييییننوس(

صصلل في التتننظييییم الذي اننتتهى إلييییه تتقسسييییم ممراححلل التتعلييییم ببعد )٬، وببذلك ييییكون هو األم١٦٧٠

أي قسسممتتها إلى رييییاض األطفالل و ممدرسسة اببتتدائئييییة و ممدارس  ٬،ثثالثثة قرون

). و ممع ظهور الممدرسسة الطببييییعييییة في التترببييییة و رائئدها الممرببي ججان ججاك ١٩٨٦عالييییة(عاقلل٬،

ببـكرة فقد أششار روسسـو )٬، ظهر تتححولل ججدييییـد في االهتتممام ببالطفولة الممم١٧٨٨ -١٧١٢روسسو(

في كتتاببه " آممييییلل" إلى وججوب اغتتننام السسننوات الخخممس األولى ممن عممر الطفلل كممرححلة أولى 
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ممن ححييییاة اإلننسسان٬، ببححييییث تتننقش األممور الممححببببة على ننفس الطفلل والتتي تتثثييییر سسعادتته و 

 ). ١٩٥٦تترضضي ممييییوله لتتكون ذات فائئدة له في ممسستتقببلل ححييییاتته(روسسو٬،

٬، ولكننه فششلل و) ببتتطببييییق أفكار روسسم١٨٢٨ -١٧٤٦ري ببسستتالوتتزي( ببدأ الممرببي السسوييییسس    

في الببداييییة٬، ومما لببث أن ننججح ببعد ذلك ممـن خخاللل تتججارببه في تتوججييییه االهتتممـام أو في تتعممييییق 

االهتتممام ببتترببييییة الطفولة الممببكرة٬، وراح ييییننظر إلى التترببييییة على أسساس أننها عمملييییة ننممو تتراعى 

لطفلل ولييییسست عمملييییة تتعلم ييییتتم فييییها ححششو الممعلوممات فييییها الججواننب الننممائئييییـة في ششخخصصييییة ا

وتتكدييییسسها وعدم ممراعاة ننضضج الطفلل العقلي٬، أمما ممححاوالت إننششاء ممؤسسسسة تترببوييییة لرعاييییة 

-١٧٨٢الطفولة الممببكرة فلم تتتتببلور ببششكلل صصححييییح إال ممع الممرببي األلممانني " فروببلل" (

سسببييییلل خخروججها للواقع م)ممعلننًا للعالم عن ممؤسسسستته التتي ننذر ححييییاتته لها و ججاهد في ١٨٥٢

وييییقولل فروببلل: " إن خخطتتي  Kindergartenوالتتي أطلق علييییها تتسسممييییة رييییاض األطفالل 

ببسسييییطة ججدًا إن مما أرييییده هو أسسرة ممدرسسييییة سسعييییدة و ححييییاة هادئئة ممع الطببييییعة ممن ححولي "(عببد 

). كمما ظهرت الممرببييییة ممارييییا ممننتتسسـوري ببممدرسسـة تترببوييییة للطفولة الممببكرة تتركز في ١٩٨١الداييییم٬،

ببالغة والننششاط أهممييییة  تترببييییة الححواس واالهتتممام ببتتممرييییننها٬، وتتننممييییة التتفكييییر لذلك أولت األلعاب

  ).   ٢٠١٠الححرييییري٬، (

وببهذا ييییكون قد تتأطر االهتتممام ببالطفولة الممببكرة ممن خخاللل ممؤسسسسة رييییاض األطفالل٬،       

واالتتصصالل    الوظييییفي ممع األسسرة ببغييییة تتننممييییة قدرات الطفلل والوصصولل ببها إلى أقصصى ممدى لها. 

لذلك  ).١ممن خخاللل ششكلل ( وننسستتطييییع تتححدييیید ممالممح رعاييییة الطفولة الممببكرة عببر العصصور

ممؤسسسسة رييییاض األطفالل كممؤسسسسة تترببوييییة تتعننى ببتترببييییة الطفلل ببممرححلة الطفولة الممببكرة٬،  وججدتْ 

وييییطلق ممصصطلح رييییاض األطفالل على الممؤسسسسات التتي تتعننى ببرعاييییة األطفالل ممن عممر ثثالث 

ا ييییخختتلف سسننوات أو أرببع وتتممتتد إلى السسننة السسادسسة أو ححييیین االلتتححاق ببالممدرسسة االببتتدائئييییة وهذ

ممن ببلد إلى آخخر٬، وممصصطلح روضضة األطفالل ييییطلق في ممعظم دولل العالم على كلل ممؤسسسسـة 
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الححرييییري٬، (الممببكرة تترببوييییة تتسسـعى إلى تتححقييییق الننممو الممتتكامملل الممتتوازن لألطفـالل في سسننواتتهـم 

٢٠١٠  .( 

 

 الممببكرة.): ييییوضضح الممالممح األسساسسييییة لتتطور رعاييییة الطفولة ١ششكلل رقم (

  

  الممببكرة:رعاييییة وتتعلييییم الطفولة 

 الممببررات اإلننسساننييییة والتترببوييییة  

ض له تتطورت الممعاييییييییر الخخاصصة ببححمماييییة األطفالل في سسننوات الطفولة الممببكرة ننتتييییججة لمما تتعرَّ       

في ظلل الصصراعات واألزممات التتي ممرت ببها الدولل٬، وببدأت هذه  وقتتللٍ  األطفالل ممن إهمماللٍ 

الممعاييییييییر تتأخخذ الششكلل القاننونني ببدًءا ممن ممصصادقة الججممعييییة العاممة لألممم الممتتححدة على إعالن ححقوق 

الهادف إلى صصون األطفالل وححمماييییتتهم٬، إال أن هذه االتتفاقييییة لم تتقر إال في  ١٩٥٩الطفلل في عام 

الطفولة املبكرة يف 
 العصور القدمية

الطفولة املبكرة يف 
 العصور الوسطى 

 الطفولة املبكرة 
 (عصر املعلومات ) 

 تعلم مهارات الصيد
 ..الزراعة ...

 رعاية جسدية 

 تلقي التعاليم الدينية 
 وبعض مهارات القراءة والكتابة 

 رعاية دينية 

 تربية نظامية
 ( رياض األطفال) 

 رعاية شاملة للطفل 
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) ممن االتتفاقييییة ححقوق ٢٩)و(٬٢٨، تتضضممننت الممادتتييیین (١٩٩٠في  ودخخلت ححييییز التتننفييییذ ١٩٨٩عام 

الفرص في التتعلييییم لججممييییع األطفالل ببغض الننظر  ؤتتكافالطفلل في التتعلييییم والتتزام الدولل في تتححقييییق 

 ).   ٢٠١٠(ممننظممة األممم الممتتححدة للطفولة٬،  عن االننتتمماء العرقي أو الطببقي

تتعتتببر الطفولة الممببكرة األرض الخخصصـببة التتـي ييییببـذر فييییهـا الوالـدان والممرببـون ممـا ييییششـاءون ممـن  كمما   

القـييییم والممثثــلل العلييییـا للسســلوك واالتتججاهــات٬، وذلـك ممــن خخـاللل التتننششــئئة االججتتمماعييییــة عـن طرييییــق أننششــطة 

ركييیًیـا لننممـو الطفـلل ممعرفييیًیـا وعقلييیًیـا واججتتمماعييیًیـا واننفعالييیًیـا وحح أسساسسـييیًیااللعب وببراممججـه التتـي تتششـكلل ممـدخخًال 

) هــي ٥-٣).ووفــق ممــا أششـــار إلييییــه " غــاردننر" ببــأن السســننوات األولــى للطفــلل (٢٠٠٥وخخلقييیًیا(أببوخختتلــة٬،

ححاسسـممة لتتننممييییــة اإلببـداع أكــدت دراسســات ححدييییثثـة أن التتــدخخلل الممببكـر فــي ممججــالل األننششـطة الححركييییــة فــي 

)٬، لـذلك Cheung,2010رييییاض األطفالل ييییممكن أن ييییكون أداة قوييییة لتتننممييییـة اإلببـداع لـدى األطفـالل(

ححفــزت ننتتــائئج الدراسســات الححدييییثثــة التتــي أججرييییــت علــى تتــأثثييییر ببــراممج رعاييییــة وتتعلــييییم الطفــلل فــي ممرححلــة 

ــة الممببكــرة  ــييییم فــي الطفول ــة الممببكــرة صصــنناع السسييییاسســة التترببوييییــة إلــى العممــلل الججــاد واعتتببــار التتعل الطفول

قـدم ضضرورة أن تتكون الببراممج التتـي تتأكدت ممسسألة ججوهرييییة في ننظام التتعلييییم. لكن الدراسسات الححدييییثثة 

للطفـلل فـي سســننواتته األولـى ذات ججـودة عالييییــة٬، ووججـدت هــذه الدراسسـات أن الججـودة العالييییــة لببـراممج ممــا 

ـــــا علــــى الننـــــممو الممعرفــــي واألداء األكادييییممـــــي لألطفـــــالل ممــــع دخخــــولهم  قببــــلل الممدرسســــة تتــــننعكس إييییججاببييیًی

 ).   Dang & et al   (2011,الممدرسسـة االببتتدائئييییة

 High/Scopeperry Preschool Programنناممج وأششارت ننتتائئج دراسسات تتممت على ببر      

ببرنناممج خخاص لممرححلة الطفولة الممببكرة في الوالييییات لممتتححدة األممرييییكييییة الذي كان مموججًها خخاللل  وهو

أفرييییقي الذييیین كاننوا ممعرضضييیین الححتتممالل  أصصللإلى األطفالل األممرييییكييییييیین ممن  ١٩٦٧-١٩٦٢الفتترة 

 غييییرأن األطفالل المملتتححقييیین ببالببرنناممج ححققوا ننتتائئج أفضضلل ممن األطفالل ٬، كببييییر لإلخخفاق التتعلييییممي

التتعلييییم -مملكييییة ممننزلل-ممسسائئلل غييییر أخخالقييییة -الممخخدرات-ننسسببة االعتتقاالت(ممججاالت مملتتححقييیین في ال

 ).  Grey,2000) (١الممخخططالعالي) (اننظرا
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علييییم الطفلل وفي دراسسة ححولل تتصصورات الممعلممات وأولييییاء األممور ححولل دور رييییاض األطفالل في تت

في الطفولة الممببكرة٬، اتتفقوا على أن الهدف ممن التتعلييییم مما قببلل الممدرسسي هو تتعزييییز الممواقف 

 & Anneli(والممعرفي اإلييییججاببييییة لألطفالل ننححو الممدرسسة وكذلك تتعزييییز التتعلم االججتتمماعي 

Sari,2009 .( 

 

 High/Scopeperry Preschool Program) ييییوضضح ننتتائئج ببرنناممج ١( الممخخطط

لممتتححدة األممرييییكييییة لألطفالل الذييیین كاننوا االخخاص لممرححلة الطفولة الممببكرة في الوالييییات 

 .ممعرضضييیین الححتتممالل كببييییر لإلخخفاق التتعلييییممي

 الممببررات االقتتصصادييییة  

تتببننى ممعظم سسييییاسسات رعاييییة الطفولة الممببكرة ممن ممننظور الرعاييییة االججتتمماعييییة والتتعلييییم٬، وقد      

أدى تتطور الببححث في ممججالل الطفولة الممببكرة إلى تتوججييییه األننظار في أهممييییـة االسستتثثممار في رعاييییة 

ييییة الطفـولة الممببكرة ممن ممننظور اقتتصصادي٬، وببالرغم ممن أن اإلعاننات التتي تتقدممها ببعض الدولل لرعا

ييییممكن أييییضًضا أن تتفهم على أننها  إال أننهالطفولة ييییننظر إلييییها كششكلل ممن أششكالل الرعاييییة االججتتمماعييییة 

ممثثالل للتتننممييییة االقتتصصادييییة في ششكلل تتححسسييیین إننتتاججييییة العممالة وببالتتالي زييییادة 

 ). Dodge,2004الصصادرات(
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ممببكرة للطفلل كمما ييییعتترف اآلبباء وأصصححاب األعممالل ببالعائئد اإلييییججاببي لالسستتثثممار في الرعاييییة ال  

ننتتييییججة اننعكاسسه على زييییادة إننتتاججييییة القوى العامملة٬، ببلل أصصببححت ممسسألة هذا العائئد األكثثر ششييییوعًا 

ببييیین أصصححاب األعممالل في القطاع الخخاص الذييیین ييییدركون الفوائئد التتي تتعود على إننتتاججييییة 

 ).Shellenback,2004العامملل(

تتأثثييییر العولممة في اقتتصصادييییات الدولل وممع زييییادة التتححدييییات االقتتصصادييییة التتي ببرزت ممع تتنناممي      

تتدنني إننتتاججييییـة العممالة وممتتطلببـات العممـلل الججدييییدة (كالتتعامملل الفعالل ممع  وججهت األننظار إلى أنً 

التتقننييییـة والححاججة إلى التتفكييییر اإلببداعي)٬، ييییتتطلب التتركييییز على تتححسسييیین ببراممج الطفولة الممببكرة٬، 

درسسة وعوائئدها االقتتصصادييییة تتتتججاوز تتكلفتتها وتتششييییر ببعض الدراسسات إلى أن ممننافع ببراممج مما قببلل المم

)Roinick,2006.( 

وببعض الدراسسات رببطت الممننافع االقتتصصادييییة لببراممج الطفولة الممببكرة عالييییة الججودة ببأداء      

القوى العامملة التتي تتعود ببالننفع على العممالل أننفسسهم وأصصححاب األعممالل٬، ممن خخاللل تتوفييییر ببييییئئة 

الججودة٬، ممثثلل هذه الخخدممات تتوفر الطممأننييییننة لألهلل وتتخخفض  آممننة وممححفزة وخخدممات تترببوييییة عالييییة

اييییججاببييیًیا ببأدائئهم وييییححسسن  كلل ذلك ييییقتترن ححييییثوتتححد ممن غييییاببهم عن العمملل  أببننائئهمقلقهم على 

االقتتصصادي لببراممج  ). وتتششييییر دراسسات إلى أن أثثر الننمموَ Karoly&James,2005(إننتتاججييییتتهم 

مممما ييییججعلل ممننهم  وتتعلييییممهم٬،الطفولة الممببكرة ييییظهر ببتتححسسييیین ممهارات األطفالل مما قببلل الممدرسسة 

خخلق فرص عمملل للعامملييیین خخاللل مموظفييیین أكثثر كفاءة وٕاننتتاججييییة٬، وتتأتتي ننسسببة قلييییلة ممن الفوائئد ممن 

السستتثثممار في ببراممج في ببراممج رعاييییة الطفولة الممببكرة٬، وقد قدرت هذه الدراسسـات العائئد السسـننوي ل

 ).Rolniek& Grunewald ,2008% ( ١٨-٧الطفولة الممببكرة ييییتتراوح مما ببييیین 

وفي ممججالل عائئد االسستتثثممار ممن تتعلييییم الطفولة الممببكرة أششارت الدراسسات أييییضًضا إلى أن عائئد      

سستتفييییدون ممن ججهود ممن الوفر في اإلننفاق٬، فاألطفالل الذييیین ييیی سسببعة دوالراتكلل دوالر ييییعادلل 

للممعانناة ممن األممراض وممن إعادة  ييییكوننون أقلل عرضضةً  التتي تتسسببق الممرححلة االببتتدائئييییةييییة الرعا
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الصصفوف وممن االننقطاع عن الدراسسة قببلل إتتمماممها٬، وأقلل ححاججة إلى الخخدممات العالججييییة في ححييییاتتهم 

). وأششارت دراسسات أخخرى تتممت على ٢٠٠٠ممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والعلم والثثقافة٬،(الممقببلة 

ببرنناممج خخاص لممرححلة الطفولة  وهو High/Scopeperry Preschool Programeج ببرننامم

الممببكرة في الوالييییات لممتتححدة األممرييییكييییة٬، إلى أن الببرنناممج أسسفر عن ننسسببة ممننافع ممقاببلل التتكالييییف 

 ). ٢٠٠٧،٬٢٥(ممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والثثقافة والعلم٬، ١/١٧تتسساوي 

الغذاء في ممرححلة الطفولة الممببكرة آثثار اقتتصصادييییة تتتتممثثلل في ولتتدنني ججودة التترببييییة أو ننوعييییة      

التتكالييییف التتي ييییدفعها الممججتتممع لعالج أممراض كان سسببببها الححرممان في السسننوات األولى ممن عممر 

إن" أي ضضغط ييییممكن أن ييییتتعرض له الفرد في سسن ممببكرة٬، كالححرممان االججتتمماعي الطفلل. لذلك ف

في التترببييییة٬، ييییسسببب له صصعوببات في سسن الببلوغ٬، قد تتصصلل واالقتتصصادي٬، والخخللل في الرعاييییة والقسسوة 

إلى ححد اإلصصاببة ببإممراض ممزممننة٬، ورببطت دراسسات ممن ننييییوزييییلنندا والوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة ببييیین 

ججمموعة الممششاكلل الصصححييییة٬، كممرض سسوء ممعامملة األطفالل ومما ييییعييییششوننه ممن أوقات عصصييییببة٬، وببييیین مم

٬، والببداننة والسسرطان٬، وكذلك ٢سسكري ممن الننوع ات التتاججي٬، وارتتفاع ضضغط الدم٬، وممرض الالششرييیی

ييیین٬، وغييییرها ممن السسلوكييییات الضضارة" ننفسسييییة وسسلوكييییة ممثثلل االكتتئئاب٬، وٕادممان الكححولل والتتدخخ ممششاكلل

  ). ٢٠١٤( ببرنناممج األممم الممتتححدة اإلننممائئي٬، 

 واقع رعاييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة على الصصعييیید العالممي

خخاللل ننهاييییة القرن العششرييیین كان هنناك تتركييییز في السسييییاسسات التتششرييییعييییة في غالببييییة الدولل      

لالهتتممام ببالطفولة الممببكرة٬، وججاء ذلك ببششكلل واضضح ممن خخاللل التتصصدييییق ششببه العالممي على اتتفاقييییة 

وهو  ١٩٩٢التتي تتم التتصصدييییق علييییها في اييییرلنندا عام  ١٩٨٩األممم الممتتححدة لححقوق الطفلل في عام 

 ).  Hayes,2010زام رسسممي ممن قببلل الدولل(التت

كان هنناك تتزاييیید مملححوظ ببأهممييییة تترببييییة الطفولة الممببكرة في غالببييییة دولل العالم والذي ييییتتببييیین و      

سسننوات  ٥-٣ممن خخاللل الزييییادة في ننسسببة األطفالل المملتتححقييیین ببببراممج الرعاييییة الممببكرة لألطفالل ببييیین 
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). وممن أببرز ممسسوغات هذا االهتتممام ننتتائئج األببححاث والدراسسات في ممججالل ٥أننظر الششكلل رقم (

الطفولة الممببكرة وعلم األعصصاب وعلم ننفس الننممو. وقد ارتتفعت ننسسببة االلتتححاق في التتعلييییم قببلل 

 ٢٠٠٥-١٩٩٩) مملييییون طفلل خخاللل الفتترة ببييیین عاممي ٢٠االببتتدائئي في ججممييییع دولل العالم ببممقدار (

% ٦٧الزييییادة ييییعود ببالدرججة األولى إلى زييییادات سسججلت في ججننوب أسسييییا وغرببها ببننسسببة  والسسببب في

 ).  ٢٠٠٧(ممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والعلم والثثقافة٬،

 Organization For وتتششييییر ننتتائئج دراسسات قاممت ببها ممننظممة التتعاون االقتتصصادي والتتننممييییة     

Economic co-operation and Development(OECD)  تتممت ححولل ممراججعة سسييییاسسات

/ دولة ححولل رعاييییة الطفولة الممببكرة إلى أن أسسبباب االسستتثثممار في الطفولة الممببكرة قد تتكون ١٢/

ممتتضضممننة في الممعتتقدات الثثقافييییة والممججتتممعييییة ححولل األطفالل الصصغار٬، فعلى سسببييییلل الممثثالل وضضعت 

إلسسكنندييییننافييییة وننييییوزييییلنندا الغالببييییة العظممى ممن خخدممات رعاييییة الطفولة الممببكرة في إييییطالييییا والدولل ا

وذلك دعمًما لآلبباء واألممهات وأطفالهم٬، وتتعكس السسييییاسسة اهتتممام هذه الدولل ببححقوق الطفلل لتتقدييییم 

 )  Hayes,2010خخدممات ذات ججودة لججممييییع األطفالل(

 

سسننوات المملتتححقييیین في التتعلييییم قببلل الممدرسسي  ٥-٣) ييییوضضح ننسسببة األطفالل ممن عممر ٢( الممخخطط

 ).OECD,2011( االقتتصصادي واالججتتمماعي دولل ممننظممة التتعاونفي 
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) التتبباييیین في الممؤششرات الكممييییة لننسسببة التتححاق األطفالل في عممر ٣ييییتتببن لننا ممن خخاللل الششكلل(     

مما قببلل الممدرسسة على الصصعييیید العالممي٬، ححييییث ححققت دولل ممثثلل فرننسسا واسسبباننييییا واييییطالييییا ننسسبًبا ممرتتفعة 

عاممي  مما ببييیینفي ممعدالت االلتتححاق في ممراكز رعاييییة الطفولة وححافظت على هذه الممعدالت 

والييییات الممتتححدة األممرييییكييییة واسستترالييییا والييییوننان وتتركييییا ٬،كمما لم تتححقق دولل ممثثلل ال٢٠١٠-٢٠٠٠

%)٬، ٧٦ممعدلل ننسسببة التتححاق أطفالل مما قببلل الممدرسسة والخخاص ببممننظممة التتعاون والتتننممييییة الذي ييییببلغ(

واسستتطاع ببلد ممثثلل تتركييییا ببالرغم ممن التتدنني الكببييییر لننسسببة ممعدالت التتححاق األطفالل في ممراكز رعاييییة 

وييییسستتممر في  ٢٠٠٦-٢٠٠٠% ببييیین عاممي  ١٥قرييییببًا إلى % تت١٠الطفولة أن ييییرفع الننسسببة ممن 

% لكننها أييییضضا ال تتزالل أدننى ممن الممعدلل الخخاص ببممننظممة التتعاون ٢٢رفع الممعدلل لييییصصلل إلى 

 والتتننممييییة .   

) فإن السسوييیید هي OECDوعلى صصعييیید الننوعييییة وببححسسب دراسسات ممننظممة التتعاون والتتننممييییة (     

ححلة مما قببلل الممدرسسة ممن ببييیین الدولل الثثالثثييیین في ممننظممة الببلد األكثثر إننفاًقا على التتعلييییم في ممر 

التتعاون االقتتصصادي والتتننممييییة٬، وتتؤممن سسييییاسسة تتعلييییم قببلل الممدرسسة في السسوييیید ببأن هذه الننوع ممن 

التتعلييییم ييییششكلل أسساسسًا قوييیًیا للتتننممييییة٬، وهو ييییسسهم في تتححقييییق ننتتائئج تتعلييییممييییة أفضضلل ممن ممسستتوييییات التتعلييییم 

ع اإلييییرادات وممسستتوييییات ممعييییششييییة أفضضلل٬، وللتتششججييییع على هذه الالححقة٬، وهذا ببدوره ييییدعم ارتتفا

التتننممييییة في ممرححلة الطفولة الممببكرة فإن اآلبباء واألممهات في السسوييیید لهم الححق في أن ييییأخخذوا 

إججازات ممؤقتتة تتزييیید عن عاممييیین٬، لكي ييییوفروا الرعاييییة للرضضع وصصغار األطفالل٬، كمما ييییسساعد ببرنناممج 

واألممهات العامملييیین على إقاممة عالقة ممتتوازننة ببييیین األببوة  رعاييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة اآلبباء

 ).  ٢٠١٠واألمموممة والعمملل والدراسسات(ممننظممة األممم الممتتححدة للطفولة٬،

وممن الدولل ممن اعتتممد على الطفولة الممببكرة كممدخخلل تتننمموي لتتححقييییق ممعاييییييییر الششراكة ممع الدولل      

التتششاركييییة الخخاصصة ببالسسوق األورببييییة  اتتججهت اسستترالييییا للعمملل على ممعاييییييییرفقد األخخرى الممتتقدممة٬، 

الممششتتركة والممتتعلقة ببننسسب األطفالل المملتتححقييیین ببببراممج الرعاييییة الممببكرة ممن خخاللل تتركييییز اهتتمماممها 

على ممراقببة وتتححسسييیین الججودة في رعاييییة الطفولة الممببكرة وببششكلل خخاص لألطفالل الممححروممييیین ببعد أن 
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اممج الرعاييییة الممببكرة  أثثببتتت الدراسسـات ببأننهم الفئئة األكثثر اسسـتتفادة ممن ببر 

)Valentine&Thomson,2009 كمما اتتججهت هوننغ كوننغ ننححو إتتبباع سسييییاسسة تتركز على .(

ضضممان تتممكييیین ججممييییع األطفالل في سسن مما قببلل الممدرسسة للححصصولل على رعاييییة وتتعلييییم ممببكر عالل 

ييیین الججودة٬، وممن أهم الممببادرات التتي وضضعتتها لججننة سسييییاسسات التتعلييییم تتعزييییز الكفاءة الممهننييییة للممعلمم

في ممرححلة الطفولة الممببكرة وببنناء على ذلك فقد ارتتفع ممعدلل الممعلممييیین الممؤهلييیین في تترببييییة الطفولة 

م٬، وممن الممببادرات الهاممة وضضع آلييییة ٢٠٠٥% عام ٩٤.٤م إلى ٢٠٠٠% عام ٣٨.٤الممببكرة ممن 

ص لضضممان الججودة لممسساعدة ممقدممي الخخدممات التترببوييییة لممرححلة الطفولة الممببكرة لفهم ننقاط القوة وفر 

 ). Hui&Rao  2009,التتححسسييیین (

وذلك ببصصدور قاننون  ١٩٩٣وفي األرججننتتييیین أصصببح التتعلييییم مما قببلل االببتتدائئي إلزاممييیًیا عام      

التتعلييییم اإللزاممي في األرججننتتييیین٬، وقد أدى التتوسسع في دعم الححكوممة إلححداث فصصولل التتعلييییم مما قببلل 

سسننوات إلى التتعلييییم مما قببلل  ٥-٣الممدرسسي إلى زييییادة في أعداد المملتتححقييیین ممن األطفالل في عممر 

ي الممنناطق الفقييییرة %  لكن هذه الننسسببة تتننخخفض ف٥٠الممدرسسي في األرججننتتييیین إلى مما ييییزييیید عن 

 ).        Berlinski& et al,2009(% ٢٧لتتصصلل إلى 

وعلى الرغم ممن الممؤششرات الكممييییة والننوعييییة لزييییادة االهتتممام ببرعاييییة وتتعلييییـم الطفولة الممببكرة      

على الصصعييیید العالممي٬، إال أن التتقارييییر الدولييییة تتششييییر إلى أن األزممات التتي ييییواججهها العالم ممثثلل 

وتتفاقممت ممع األزممة الممالييییة  ٢٠٠٨االرتتفاع في أسسعار الغذاء والوقود التتي ببدأت ممننذ عام 

أن هنناك ضضغوطات على األسسر  إالالتتي هزت االقتتصصاد العالممي٬،  ٢٠١٠العالممييییة في عام 

 مما ييییتتعلق ببغذائئهمححلة الطفولة الممببكرة سسواًء والممججتتممعات سستتننعكس سسلبًبا على األطفالل في ممر 

 ). ٢٠١٠(ممننظممة األممم الممتتححدة للطفولة٬، أييییضًضا رعاييییتتهم الصصححييییة وتتعلييییممهمو 

ييییة الطفولة الممببكرة على الصصعييیید العالممي ممن خخاللل تتركييییز سسييییاسسات وييییممكننننا تتلخخييییص واقع تتربب     

ضضممان -االهتتممام بباألطفالل الممححروممييیین-وخخطط الدولل على الممججاالت (الممعاييییييییر الكممييییة والننوعييییة
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اعتتمماد ممؤسسسسي وببراممججي للتتعلييییم في ممرححلة الطفولة الممببكرة)  ننظام-الممدرسسةججودة تتعلييییم مما قببلل 

 ). ٢(اننظر الششكلل

 
ييییوضضح ممججاالت تتركييییز السسييییاسسات والخخطط الخخاصصة ببتترببييییة الطفولة الممببكرة على ) ٢الششكلل(

 الصصعييیید العالممي

 

 إسسهاممات الممننظممات في تتححسسييیین ججودة رعاييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة 

العالممي ننححو تتححسسييیین ججودة رعاييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة ننتتييییججة  والتتوججه زييییادة االهتتممام     

لممححركات عدة أهممها وججود ممننظممات ححكوممييییة وغييییر ححكوممييییة على الصصعييیید الممححلي واإلقلييییممي 

والعالممي٬، تتعمملل لتتطوييییر السسييییاسسات والخخطط الخخاصصة ببرعاييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة٬، ممن أهم هذه 

 الممننظممات على الننححو اآلتتي: 

 

 

 تعليم الطفولة المبكرة 

التركيز على األطفال 
 المحرومين 

 ضمان الجودة 

 نظام االعتماد 
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 ): (الييییوننييییسسفة األممم الممتتححدة للطفولة ممننظمم -

ممننظممة دولييییة تتعننى ببممججالل ححقوق األطفالل في  )(الييییوننييییسسفممننظممة األممم الممتتححدة للطفولة      

العالم٬، وتتعمملل لضضممان ححييییاة كرييییممة لألطفالل تتششمملل الممسسكن اآلممن٬، التتغذييییة٬، الححمماييییة ممن الكوارث٬، 

والعمملل ممع األطفالل لتتقلييییلل الممخخاطر في ححالة الكوارث٬، ورعاييییة األطفالل في ممرححلة مما قببلل الوالدة٬، 

 ييییفة والصصرف الصصححي. وكذلك الببراممج الخخاصصة ببتتوفييییر الممييییاه الننظ

وتتعد ممرححلة الطفولة الممببكرة ممن ممججاالت التتركييییز التتي تتعمملل علييییها " الييییوننييییسسف" وخخاصصة ببالننسسببة 

لألطفالل الممهممششييیین في أححزممة الفقر ححولل الممدن واألرييییاف واألقلل ححًظا في ججممييییع دولل العالم. كمما 

لل في العالم"٬، تتقدم هذه تتصصدر" الييییوننييییسسف" ممننششورات هاممة سسننوييیًیا ممن أهممها تتقرييییر " وضضع األطفا

التتقارييییر اسستتننتتاججات تتننمموييییة في عدة ممججاالت تتهم الطفلل والممرأة. لالطالع على إسسهاممات " 

الييییوننييییسسف" في تتححسسييیین ججودة رعاييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة ححولل العالم ييییممكن زييییارة مموقع الممننظممة 

 .cef.orgwww.uniعلى ششببكة اإلننتترننييییت 

 ممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والعلم والثثقافة(الييییوننسسكو):  -

زييییز التتعاون تترببييییة والعلم والثثقافة(الييییوننسسكو) ممننظممة دولييییة تتعننى ببتتعممننظممة األممم الممتتححدة لل     

ببييیین دولل العالم في ممججاالت التترببييییة والعلم والثثقافة٬، وممن مموضضوعات التترببييییة التتي تتهتتم ببها" 

الطفولة الممببكرة٬، وتتهدف ببراممججها إلى تتححسسييیین سسييییاسسات وممممارسسات تترببييییة الطفولة الييییوننسسكو" ممججالل 

الممببكرة وتتححسسييیین ججودتتها٬، وييییننص اعالن ججوممتتييییييیین ححولل التتعلييییم للججممييییع " على أن التتَعلم ييییببدأ عنند 

الوالدة وييییؤكد اإلعالن على أن الرعاييییة والتتعلييییم في ممرححلة الطفولة الممببكرة عننصصران اسساسسييییان ممن 

علييییم األسساسسي". كمما تتصصدر " الييییوننسسكو" إصصدارات هاممة خخاصصة ببالطفولة الممببكرة ممن عنناصصر التت

أهممها" خخالصصات الييییوننسسكو التتوججييییهييییة الخخاصصة ببالطفولة الممببكرة"٬، وييییممكن االطالع على ببراممج 

 .  www.unesco.orgالييییوننسسكو ببزييییارة المموقع على ششببكة االننتترننييییت 
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 اسسهاممات الممننظممة اإلسسالممييییة للتترببييییة والعلوم والثثقافة(اييییسسييییسسكو):  -

تتعننى ببالتتننسسييییق ببييیین الدولل اإلسسالممييییة  "اييییسسييییسسكو للتترببييییة والعلوم والثثقافة"الممننظممة اإلسسالممييییة      

لى تترببييییة الطفولة في خخططها و ببراممججها ع"االسسييییسسكو" وتتركز  ٬،فييییمما ييییتتعلق ببالتترببييییة والعلوم والثثقافة

ورش العمملل و اللقاءات التتثثقييییفييییة التتدرييییببييییة للعامملييیین و الممهتتممييیین ببتترببييییة وتتعلييییم  تتننفذالممببكرة و 

إلى أهممييییة إننششاء ممركز إسسالممي للببححوث و التتدرييییب ححولل كافة  تتدعوببلل إننها  ٬،الطفولة الممببكرة

 –عقد الممؤتتممرات اإلقلييییممييییة الدورييییة  –ججواننب الطفولة الممببكرة ييییقوم  ب (تتكوييیین قواعد للببييییاننات 

عقدت على سسببييییلل الممثثالل ممن ببراممججها  ٬،م وعقد الدورات التتدرييییببييییة و ورش العمملل التتأهييییلييییة )تتننظييیی

ححولل (تتكوييیین األطر العامملة  ٢٠٠٩في عام  االردن-ورششة عمملل وطننييییة في عممان  "االسسييییسسكو"

في ممججالل الطفولة الممببكرة ورييییاض األطفالل) التتي هدفت الى تتممكييیین الممرببييییات العاممالت في 

األسسالييییب األكثثر فاعلييییة لرعاييییة وتتعلييییم األطفالل في سسننواتتهم السستتراتتييییججييییات و الل ببارييییاض األطف

دورة تتدرييییببييییة وطننييییة للممتتخخصصصصييیین في تترببييییة الطفولة الممببكرة في  "سسكو"االسسييییكمما عقدت  ٬،الممببكرة

لممزييیید ممن التتعرف على ببراممج  ٢٠١٣ببوركييییننا فاسسو في ششهر فببراييییر عام  عاصصممةممدييییننة داغادوغو 

  هتتممام ببالطفولة الممببكرة ييییممكن زييییارة مموقعها على ششببكة االننتترننتفي اال "االسسييییسسكو"

www.isesco.org  . 

 (الكسسو):والعلومالممننظممة العرببييییة للتترببييییة والثثقافة  -

العرببييییة الممننظممة العرببييییة للتترببييییة والثثقافة والعلوم" الكسسو"٬، ممننظممة تتعننى ببالتتننسسييییق ببييیین الدولل      

فييییمما ييییتتعلق ببالتترببييییة والثثقافة والعلوم٬، وتتركز الممننظممة في ببراممججها على ممججالل تترببييییة الطفولة 

الممببكرة٬، وقاممت ببالعدييیید ممن الممببادرات الننوعييییة ممن أهممها : خخطة تترببييییة الطفلل العرببي في سسننواتته 

التتي تتعد ممرججع هام  األولى٬، وٕاعداد االسستتراتتييییججييییة العرببييییة للتترببييییة السساببقة على الممرححلة االببتتدائئييییة

لطفولة الممببكرة في الدولل العرببييییة٬، كمما أقاممت للممهتتممييیین والممرببييیین لتتححسسييیین ججودة رعاييییة وتتعلييییم ا

الممننظممة ممؤتتممر خخاص لوزراء التترببييییة العرب تتنناولل الطفولة الممببكرة تتححت عننوان:" الطفولة الممببكرة 
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رف على ببراممج " الكسسو" ٬، لممزييیید ممن التتع٢٠٠٦في عالم ممتتغييییر" في ججممهورييییة ممصصر العرببييییة عام 

 .  www.alecso.orgفي االهتتممام ببالطفولة الممببكرة ييییممكن زييییارة مموقعها على ششببكة االننتترننييییت 

 الممججلس العرببي للطفولة والتتننممييییة: -

 تتعمملل فيالتتي  ١٩٨٠ييییعد الممججلس ممن الممننظممات العرببييییة غييییر الححكوممييییة وقد أننششئ في عام      

عمملل على دعم الججهود الححكوممييییة واألهلييییة وتتننسسييییقها وتتششججييییع ممججالل رعاييییة الطفولة وٕاننممائئها٬، وييیی

األفكار والدراسسات والممششارييییع الممتتممييییزة لرعاييییة الطفلل العرببي وننممائئه٬، وييییتتخخذ الممججلس ممن القاهرة 

 .ممقرًا له

ممات األممم الممتتححدة أسسهم الممججلس في الممششروع الذي ييییننفذه ببرنناممج الخخلييییج العرببي لدعم ممننظو  

اإلننممائئييییة ححولل الطفولة الممببكرة لممواججهة الننقص الكببييییر في إعداد القييییادات الممؤهلة والممتتخخصصصصة 

رييییاض األطفالل في الوطن العرببي ببييیین ممن أهممها: ( ك ببعقد الححلقات الدراسسييییة في هذا الممججالل وذل

األطفالل عرببييییا اعتتممادًا إعداد دراسسات لتتححلييییلل واقع رييییاض )٬، ("١٩٨٩الواقع والممسستتقببلل في "تتمموز 

على ممسسح ششامملل للدراسسات في ممججالل رييییاض األطفالل٬، كمما عقد نندوات وححلقات عمملل لببححث 

)٬،( إعالن دممششق لرعاييییة وتتعلييییم الطفولة ١٩٩١ييییة الطفولة الممببكرة ممننذ عام القضضاييییا الممتتعلقة ببتتننمم

لى ششببكة لممزييیید ممن االطالع على اسسهاممات الممججلس ييییممكن زييییارة مموقعه ع٬،  )٢٠١٠الممببكرة 

 .  www.arabccd.orgاالننتترننييییت 

 ( أججفنند): ببرنناممج الخخلييییج العرببي لدعم ممننظممات األممم الممتتححدة اإلننممائئييییة -

ببرنناممج الخخلييییج العرببي لدعم ممننظممات األممم الممتتححدة اإلننممائئييییة ممؤسسسسة تتننمموييییة إقلييییممييییة أننششئئت      

وببدعم وتتأييییييیید ممن قادة  صصاححب السسممو المملكي طاللل ببن عببد العزييییز٬،م٬، ببممببادرة ممن ١٩٨٠عام 

ممييییزاننييییتته٬، وييییعننى الببرنناممج ببدعم  تتمموييییلل التتي تتششكلل عضضوييییتته وتتسساهم في دولل الخخلييییج العرببييییة٬،

ججهود تتححقييییق التتننممييییة الببششرييییة الممسستتداممة المموججهة للفئئات األكثثر اححتتييییاججًا في الدولل النناممييییة٬، خخاصصة 
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والججهات العامملة في  التتعاون ممع الممننظممات اإلننممائئييییة والججممعييییات األهلييییةالننسساء واألطفالل٬، وذلك بب

 هذا الممججالل.

وييییسسهم ببرنناممج " أججفنند" في تتححسسييیین ججودة رعاييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة في الدولل العرببييییة       

راتتييییججييییة العرببييییة للطفولة ممششروع دعم االسستتممن خخاللل العدييیید ممن الببراممج والممششارييییع٬، ممن أهممها 

رفع ممسستتوييییات الخخدممة الممقدممة للطفولة في ممراححلها ممن أهممها لتتححقييییق ججمملة أهداف  كرةالممبب

لل ببالتتدرييییب الممسستتممر الممببكرة٬، وٕاعداد قييییادات وطننييییة ممدرببة٬، وتتححسسييیین أداء ممعلممي رييییاض األطفا

كمما ييییهدف الممششروع الوصصولل إلى األطفالل الممححروممييیین خخاصصة في الرييییف العرببي ٬، أثثنناء الخخدممة

 صصاننعيوالممنناطق الننائئييییة٬، إلى ججاننب إثثارة الرأي العام ببأهممييییة ممرححلة الطفولة الممببكرة وححث 

ضضممن ممرححلة التتعلييییم رعاييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة  لتترببوييییة في الججهات الححكوممييییة لججعللالسسييییاسسات ا

ن الممعلوممات ححولل ببراممج " أججفنند" ييییممكن زييییارة مموقعه على ششببكة االننتترننييییت ٬، لممزييیید مماألسساسسي

www.agfund.org  . 

 الججممعييییة الكوييییتتييییة لتتقدم الطفولة العرببييییة :  -

 الججممعييییة تتأسسسست وقد ٬، العرببييییة الطفولة تتننممييییة في الطفولة لتتقدم الكوييییتتييییة تتسسهم الججممعييییة      

 العام الننفع ججممعييییات ممن الججممعييییة اعتتببار على اششهارها قرار ننص وقد م١٩٨٠ في عام ييیید على

 العرببي العالم في والتترببييییة الممببكرة الطفولة ببتتطور الخخاصصة الممعارف تتقدييییم  على ببالعمملل تتلتتزم

 التتححلييییلييییة الممواد إلى إضضافة الممرححلة هذه عن وممنناسسببة ججدييییدة تتعلييییممييییة أببححاث تتطوييییر في والممسساعدة

 لم التتي الممعاصصرة العرببييییة التترببييییة في الججواننب إلضضاءة ممننها ممححاولة في والتتقننييییة والتتششخخييییصصييییة

العرببي٬، ممن أهم الممششارييییع والببراممج التتي تتقوم  العالم في التتعلييییممييییة أو الححكوممييییة الممؤسسسسات تتطلها

 )٬،( ممججلة الطفولةممششروع إعداد وتتقننييیین اخختتببار تتقوييییم طفلل مما قببلل الممدرسسةببها الججممعييییة: (

 .  www.ksaac.orgالعرببييییة)٬، لممزييیید ممن ببراممج الججممعييییة ييییممكن زييییارة مموقعها على االننتترننييییت 
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 ممسستتقببلييییات االسستتثثممار في تتعلييییم الطفولة الممببكرة

في هذه الممرححلة  االسستتثثممارالعالممي ببتترببييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة لعوائئد  االهتتممامييییتتنناممى      

 اوثثييییقً  اأن هنناك " ثثممة تتراببطً  إلى فقد أششارت التتقارييییر الدولييییة واء على الممدى القرييییب أو الببعييیید٬،سس

فإن خخدممات الرعاييییة والتترببييییة في رببييییة في ممرححلة الطفولة الممببكرة٬، ببييیین الرعاييییة والتت ا ممتتببادالً وتتعزييییزً 

الممرححلة العممرييییة التتي ييییتتطور فييییها  ذههممرححلة الطفولة الممببكرة تتسساعد على ببنناء الممهارات خخاللل 

ففي  وائئد على أطفالل الفئئات الممححروممة٬، على الممدى الطوييییلل ببف مما ييییعوددمماغ الطفلل ٬، وهو 

ببالتتقزم والممننتتممييیین إلى الفئئات الممححروممة  لل الممثثالل لوححظ  أن األطفالل ممصصاببونججامماييییكا على سسببييیی

أصصببح  واالججتتمماعيعييیید الننفسسي والذييیین قدممت إلييییهم خخدممات أسسببوعييییة لتتننششييییط قدراتتهم على الصص

 )٢٠١٤% "(الييییوننسسكو٤٢،٬ييییفوق دخخلل ننظرائئهم ببننسسببة  عممرهمدخخلهم عنندمما ببلغو العششرييییننييییات ممن 

في الدولل العرببييییة الزلننا ببححاججة لقفزة كببييییرة ننححو الممسستتقببلل وييییتتطلب األممر تتركييییز الججهود و      

لزييییادة ننسسب اسستتييییعاب األطفالل في سسن الطفولة الممببكرة في ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة أو كمما 

التتي ححددها تتقرييییر الييییوننسسكو  )% ٨٠ (" فإذا كاننت ننسسببة االببتتدائئيييییصصطلح علييییه "تتعلييییم مماقببلل 

د في التتقرييییر ا كمما ور ا ممتتواضضعً تتممثثلل هدفً  االببتتدائئيللقييیید ببالتتعلييییم  قببلل  ٢٠١٥إرششادي لعام  كهدف

تتتتفاوت ببييیین دولة و أخخرى  التتيفكييییف ننننظر في الدولل العرببييییة إلى الننسسببة  )٢٠١٤،٬(الييییوننسسكو٬، 

 ببممعننى سسييییببقى هنناك ننسسببة كببييییرة ممن األطفالل) ٣(الممخخطط %  80-%  5والتتي تتراوححت ببييیین 

سستتواججهها الدولل العرببييییة لممششكالت ممسستتقببلييییة  ااسستتبباقييییً  االرعاييییة  الممببكرة وهذا ييییعطي ممؤششرً خخارج 

والسسؤالل أييییضضا ححالل األطفالل في الدولل العرببييییة التتي تتواججه أزممات سسييییاسسييییة وححروب ممثثلل العراق و 

قببلل الممدرسسة سسييییححرممون ممن  هذا ييییعنني أن ننسسببة كببييییرة ممن أطفالل ممالييییببييییا٬،  –الييییممن  –سسورييییة 

عالججييییة  اسستتراتتييییججييییاتة الممببكرة لذلك سسييییكون أممام هذه الدولل تتححدييییات غييییر ممسسببوقة لوضضع الرعاييیی

 .رعاييییة الممببكرة التتي خخلفتتها الححربسسرييییعة لتتفادي فججوة الو 
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 الييییوننسسكو٬،: الممصصدر( االببتتدائئي قببلل مما ممرححلة تتعلييییم في للقييیید اإلججممالي الممعدلل): ٣( الممخخطط

٢٠١٤( 

 

% ممن األطفالل في سسن  التتعلييییم قببلل االببتتدائئي  ٦٠مما ييییقارب "  ببححسسب التتقارييییر الدولييییة فإن     

ييییم قببلل االببتتدائئي أو االببتتدائئي٬، ييییششتتركون في التتعل في ممننطقة الششرق األوسسط و ششممالل إفرييییقييییا ال

 وكان التتقدم الححاصصلل خخاللل العقد المماضضي ممححدودا في ننححو ننصصف ببلدان الممننطقة و ييییعتتببر أطفالل

ن ييییسستتفييیید األسسر الفقييییرة األكثثر عرضضة لالسستتببعاد ممن ممرححلة التتعلييییم قببلل االببتتدائئي ٬، رغم أننهم مم

إن ممعدالت الححضضور لببراممج التتعلييییم في ممرححلة الطفولة الممببكرة  ببششكلل أكثثر ممن الممششاركة٬،

لألطفالل الذييیین ييییببلغون ممن العممر أرببع سسننوات ضضممن أغننى الششرائئح الخخممسسييییة للثثروة هي أعلى 

ممرات على األقلل ممقارننة ممع األطفالل ببننفس الفئئة العممرييییة ضضممن أفقر الششرائئح الخخممسسييییة ببأرببع 

إن ببرنناممج تتعلييییم ممرححلة الطفولة  ييییببوتتي و العراق و سسورييییا و الييییممن٬،للثثروة ٬، وذلك في كلل ممن جج
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الممببكرة الححالي في الممننطقة ييییعزز أوججه عدم الممسساواة و التتي تترتتببط ممع خخلفييییة ممننزلل الطفلل ٬، 

ججه التتفاوت ببييیین الججننسسييیین في الممششاركة في التتعلييییم قببلل االببتتدائئي ممتتدننييییة بباسستتثثنناء وتتعتتببر أو 

 ). ٢٠١٤" (الييییوننسسكو٬،الممغرب

و ببالتتالي  ٬،لججممييییع الدولل اإننممائئييییً  اهدفً تُتعُد ال تتزالل الرعاييییة والتترببييییة في ممرححلة الطفولة الممببكرة      

 فإن ممسستتقببلييییات االسستتثثممار في تتعلييییم الطفولة الممببكرة تتتتججه ننححو االهداف اإلرششادييییة اآلتتييییة :

التتدخخالت غييییر الممسسببوقة لوضضع اسستتراتتييییججييییات عالججييییة للطفولة الممببكرة في الدولل التتي  .١

 تتواججه أزممات سسييییاسسييییة وححروب ممثثلل: سسورييییة والعراق والييییممن وغييییرها ممن الدولل. 

 %.١٠٠ألطفالل في رعاييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة لتتصصلل إلى ننسسببة زييییادة اسستتييییعاب ا .٢

ألن الغذاء والصصححة الججييییدة ألطفالل والخخدممات الصصححييییة الننوعييییة٬، تتقدييییم الغذاء الممتتكامملل ل .٣

 .ثثرا للتتننممييییة في ججممييییع ممججاالت ننمموهللطفلل في سسننواتته الممببكرة تتممثثلل عاممال ممؤ 

فولة الممببكرة السستتثثممار الفرص الزممننييییة التتركييییز على الججودة الممسستتداممة في ببراممج تتعلييییم الط .٤

التتي ييییممر ببها الطفلل وتتننممييییة قدراتته إلى أقصصى ممدى لها تتزاممننا ممع تتطور العالقة ببييیین 

 ).(ننظرييییة الدمماغ والتتعلم الممببكر والتتعلم الممببكرببييییولوججييییا االعصصاب 

 زييییادة التتركييییز على ججودة الممممارسسييیین أو الذييیین ييییقدممون الرعاييییة للطفلل في ممراكز تتعلييییم .٥

رييییاض األطفالل سسواء الطلب على الكفاءات العلممييییة العلييییا للتتعلييییم الممببكر طفولة الممببكرة و ال

 .األممور ببتتعلييییم أببننائئهم أولييییاءأو زييییادة ممششاركة 

) ييییتتببييیین لننا ننتتائئج الدراسسات التتي أششارت إلى أببعاد و ٤) و الششكلل (٣: ببالرججوع إلى الششكلل (أخخييییرا

ا ا قائئممً ببلل ييییججب أن ييییكون تتعلييییممً ممببكرة٬، ولييییس أي ننوع التتعلييییم٬، أهممييییة االسستتثثممار في تتعلييییم الطفولة ال

 –: زييییادة اإلننتتاججييییة و اإلببداع ممن أببرز سسمماتته اممعرفييییً  اإذا مما أردننا أن ننببنني ممججتتممعً على الججودة٬، 

 الححد ممن ممعدالت الفقر و األممييییة و الوقاييییة ممننها ...... الخ . –تتححسسييیین الصصححة 
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: عنندمما تتححدث االسستتثثممارات في اإلممكاننات في ممرححلة ممببكرة تتتتسسع آفاق الممسستتقببلل٬، )٣(الششكلل

 .٢٠١٤تتقرييییر التتننممييییة الببششرييییة لعام الممصصدر: 

٬، تتتتكون ججممييییعا ببفعلل : الكفاءات الممعرفييییة واالججتتمماعييییة والعاطفييییة واللغوييییة ممتتراببطة)٤(الششكلل
الممصصدر: تتقرييییر التتننممييییة  التتججارب في سسن ممببكرة وتتسساهم في تتكوييیین اإلممكاننات ممدى الححييییاة.

 .٢٠١٤الببششرييییة لعام 
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 خخاتتممة 
 

اهتتممت الححضضارات اإلننسساننييییة ممننذ األزلل ببتترببييییة الطفلل في سسننواتته األولى٬، ففي العصصور     
القدييییممة ركز اإلننسسان على رعاييییة وتتننششئئة الطفلل لتتعلييییممه فننون الصصييیید وطرق الزراعة ببهدف الدفاع 

 ادييییننييییً  اعن ننفسسه والببقاء٬، واخختتلفت أهداف رعاييییة الطفولة في العصصور الوسسطى التتي أخخذت طاببعً 
غييییرهم ممن األممم األخخرى٬، وعلى الرغم أن هنناك الكثثييییر ممن الممرببييیین الذييیین  وأاء لدى العرب سسو 

روسسو"  ننادوا بباالهتتممام ببالطفلل في سسننواتته األولى أممثثالل " الممرببي كوممييییننوس" و "ججان ججاك
و"ببسستتالوتتزي" إال أن إننششاء ممؤسسسسة تترببوييییة تتححت ممسسممى "رييییاض األطفالل" تتعرى الطفولة الممببكرة لم 

 ال على ييیید الممرببي األلممانني " فروببلل". تتظهر إ
وممع ظهور ننتتائئج األببححاث والدراسسات التتي تتنناولت أثثر رعاييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة على      

األداء األكادييییممي في الممراححلل الدراسسييییة وعلى االسستتثثممار والتتننممييییة االججتتمماعييییة على الممدى الطوييییلل٬، 
ووضضعها ببالطفولة الممببكرة  العالم لالهتتممام كلل ذلك وججه السسييییاسسات التترببوييییة في غالببييییة دولل

كأولوييییة في التتطوييییر وٕاصصالح ننظام التتعلييییـم٬، وقد ححققت الدولل الممتتقدممة تتقدمًما ننوعييیًیا في رعاييییة 
سسننوات أو ممن  )٥-٣وتتعلييییم الطفولة الممببكرة سسواء ممن ححييییث ننسسببة التتححاق األطفالل ممن عممر (

 ة٬، ببييییننمما ال تتزالل الدولل العرببييییة تتواججه تتححدييییاتٍ ححييییث ججودة الخخدممة التترببوييییة الممقدممة للطفولة الممببكر 
فغالببييییة الدولل العرببييییة لم تتححقق ننسسببة اسستتييییعاب ججييییدة في رعاييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة كممييییة وننوعييییة 

فات الججودة لممببانني وتتججهييییزات قببلل الممدرسسة٬، بباإلضضافة إلى تتدنني ممواصص % ألطفالل مما٣٠تتتتججاوز 
. األطفاللرييییاض 
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" قدرة كثثييییر ممن ببراممج الطفولة الممببكرة على 
التتزوييیید ببخخدممات عالييییة الججودة هي في خخطر 
ببسسببب ننقص المموارد الالزممة لتتغطييییة كافة 
تتكالييییف الججودة. وننتتييییججة لذلك فإن تتطور 
 ورفاهييییة ممالييییييیین األطفالل قد تتكون في خخطر" 
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  الفصصلل الثثانني
 الججودة: الممفهوم والممببادئ

 

  
لقد كاننت هنناك ححاججة دائئممة على ممر العصصور لتتححسسييیین التتعلييییم٬، تتطورت ممعها أننواع ممتتعددة      

 ممن أدوات التتقوييییم والتتححسسييیین٬، الييییوم وعلى ننطاق واسسع تتتتضضممن الدراسسات التترببوييییة ممصصطلححات ممثثلل
و"االعتتمماد"٬، لإلششارة إلى ضضرورات اإلصصالح  و"الممسساءلة" "إدارة الججودة" و"ضضممان الججودة"

التترببوي لممواكببة التتججدد الممسستتممر للممعرفة. ولم تتكن ممؤسسسسات رييییاض األطفالل ببعييییدة عن تتييییار 
في تترببييییة الطفولة  اوممطلببً  ارئئييییسسً  ااتتججاهً  لل ننححو الججودة واالعتتمماد٬، ببلل أصصببحاإلصصالح والتتححو 
لججودة تتي تتقدم دلييییلل على ممدى تتححقق ممعاييییييییر ااألداة الهاممة ال هو االعتتمماد أن الممببكرة٬، بباعتتببار

ييییتتنناولل الفصصلل مموضضـوع الججـودة واالعتتمماد في رييییاض األطفالل التتي في ممؤسسسسات رييییاض األطفالل. 
أصصببححت ممححط اهتتممام كببييییر لدى صصنناع السسييییاسسة التترببوييییة لممرححلة الطفولة الممببكرة٬، على أثثر تتراكم 

الممببكرة ييییؤثثر  وتتعلييییـم الطفـولةججودة رعاييییة  ننتتائئج األببححاث والدراسسات التتي تتششـييییر إلى أن تتححسسييیین
 والممراححلل الدراسسييییةعلى التتعلم في الممرححلة الممببكرة  وببنناء قدراتتهم ٬،تتأثثييییرًا اييییججاببييییًا على ننممو األطفالل

   الالححقة.
  ممفهوم الججودة 

ارتتببط ممفهوم الججودة على ننطاق واسسع ممن العالم ببالممننتتججات الصصنناعييییة وقطاع الخخدممات٬،       
الججودة ببالممننتتججات الييییابباننييییة  ارتتببطتفألننها ححققت للممؤسسسسات قدرة عالييییة للممننافسسة االقتتصصادييییة٬، 

التتي اسستتطاعت أن تتححسسن سسممعتتها وتتغزو األسسواق العالممييییة ممن خخاللل قدرتتها على تتججاوز 
.  ومما ححققتته الصصنناعة الييییابباننييییة كان ببفضضلل أفكار رواد (Ashok ,1996)سستتفييییدييیین تتطلعات المم

)٬، الذييیین أسسسسوا لفلسسفة الججودة والتتي ظهرت في أوائئلل ,Deming) Juran, Ishikawaالججودة 
 .Wالخخممسسييییننييییات ممن القرن العششرييیین٬، وكاننت قصصة الججودة قد ببدأت ممن الييییاببان عنندمما قدم " 

Demingاسستتقببلوا أفكاره ببححمماس ششـدييیید في الوقت  ندة العمملل الييییاببانني الذييیی" ممححاضضراتته أممام قا
الذي كاننوا قد رفعوا ششـعارهم الششهييییر ببعد هزييییممة الييییاببان في الححرب العالممييییة الثثاننييییة " التتصصدييییر أو 
المموت ". وتتتتلخخص فلسسفة دييییممييییننغ في " رضضا الزببون " ممن خخاللل تتسسلييییممه ممننتتججات عالييییة الججودة 

ووفق  ).Evans, 2000إلى ذلك ممن خخاللل " الرقاببة اإلححصصائئييییة " ( ببأقلل تتكلفة وكان ممدخخله
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فلسسفة الججودة فإننه لييییس صصححييییححا أن تتننتتج كثثييییرًا ببلل الببد ممن التتركييییز على ججودة هذه الممننتتججات 
 يببممعننى ممدى تتوافقها ممع اححتتييییاججات وتتطلعات الممسستتفييییدييیین٬، فالممننتتججات األكثثر كلفة ال تتعنن

الججودة على أسساس ممششاركة ججممييییع أصصححاب الححصصص ممن  ببالضضرورة األكثثر ججودة. وتتركز فلسسفة
الممننتتج أو الخخدممة في عمملييییات التتخخطييییط والتتننفييییذ والفححص والتتطوييییر٬، وتتهدف للننججاح طوييییلل الممدى 
ممن خخاللل السسعي الممسستتممر لتتححقييییق اححتتييییاججات وتتطلعات الممسستتفييییدييیین٬، وتتركز الججودة أييییضًضا على 

ممؤسسسسة وتتعزييییز ثثقافة تتننظييییممييییة تتدعم التتعلم الممششاركة والعمملل الججمماعي ممن ججممييییع العامملييیین في ال
 ). Evans&Lindsay,2005والتتححسسييیین الممسستتممر(

كمما تتقوم الججودة على أسسس أخخرى ممننها التتركييییز على اححتتييییاججات وتتطلعات الممسستتفييییدييیین والتتزام      
قييییادة الممؤسسسسة ببالججودة٬، والممششاركة الكامملة للمموظفييیین في القرارات وتتححسسييیین الممننتتج وكذلك التتركييییز 

 ). Escrig,2004على الرؤييییة العالممييییة(

 تتعرييییف الججودة  
تتتتفق ممعظم أدببييییات الججودة ببأن ممححاولة تتعرييییف ممعننى الججودة ييییممكن تتنناوله ممن ججواننب      

ممتتعددة ننظرًا الخختتالف التتصصورات ححولل الممفهوم٬، وهو ييییتتضضممن دالالت تتششييییر إلى الممعاييییييییر 
Standards  والتتممييییزExcellence ببهذا الممفهوم تتؤسسس ننظام العمملل  على ححد سسواء٬، والججودة

للححصصولل على ممننتتج ببممواصصفات عالييییة وتتببقي الممؤسسسسة ببوضضع تتننافسسي ييییببقييییها على قييیید الححييییاة ممن 
). Bagad,2008خخاللل تتطببييییقها لممعاييییييییر الججودة٬، في هذا اإلطار تتكون الججودة عالممة للتتممييییز(

لعمملييییات اإلدارييییة التتي وييییعرفها ججوران وهو أححد أببرز رواد الججودة ببأننها ممججمموعة ممن الننظم وا
تتججعلل الزببائئن سسعداء ببالممننتتج والتتي تتؤدي إلى ارتتفاع اإلييییرادات واننخخفاض 

). أمما الججممعييییة األممرييییكييییة للججودة فتتححدد تتعرييییف الججودة ببأننها Juran&Godfrey,1998التتكلفة(
أو  وخخلو الممننتتجقدرة الممننتتج أو الخخدممة على إرضضاء االححتتييییاججات الممعلننة والضضممننييییة للزببائئن٬، 

 ).Gupta&Valarmathi,2009الخخدممة ممن أوججه القصصور(
وتتعتتببر إدارة الججودة الششامملة فلسسفة إدارييییة تتركز على اححتتييییاججات الممسستتفييییدييیین٬، ييییعرف      

" إدارة الججودة الششامملة ببأننها ممججمموعة ممن الننظم والعمملييییات اإلدارييییة التتي تتججعلل Juranججوران"
والتتي تتؤدي إلى ارتتفاع اإلييییرادات واننخخفاض  الزببائئن سسعداء ببالممننتتج ممن خخاللل تتممكييیین العامملييیین

 ).Juran&Godfrey,1998التتكلفة(
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أمما الججودة في التتعلييییم فييییعتتببر الببعض أن ممححاولة تتعرييییف الججودة في التتعلييییم تتعتتببر تتححدي      
كببييییر فإذا كان في الصصنناعة ممننتتج ننهائئي فإن ذلك ييییعتتببر ممسسألة ممعقدة وال تتننطببق في التتعلييییم٬، 
الذي لييییس لدييییه ننهاييییة لخخط اإلننتتاج كالصصنناعة٬، وححتتى الخخرييییججون الييییزالون على 

 ).      Marmar,2005الطرييییق(
أخخرى إلى التتركييییز على الممسستتفييیید األولل في ننظام التتعلييییم وننعنني "الطالب"  وتتششييییر تتعرييییفات     

تتححقييییق ننظام التتعلييییم الححتتييییاججات وتتطلعات  ببأننها درججةوفي ضضوء ذلك عرفت الججودة في التتعلييییم 
ممة ). وممن التتعرييییفات ممن رببط ججودة التتعلييییم ببتتححقييییق قييیی٢٠٠٨الممدييییرس والححسسييیین٬،(الممسستتفييییدييیین 

أخخرى أششارت إلى أن الججودة في التتعلييییم تتعنني  ). وتتعرييییفاتFeigenbaum,1983ممضضافة(
" Grosby)٬، ببييییننمما ييییششييییر كروسسببي"Juran&Gryna,1988"ممالئئممة ممخخرججات التتعلييییم لالسستتخخدام(

وهو ممن رواد الججودة إلى أن الججودة في التتعلييییم تتعنني تتججننب العييییوب في عمملييییات 
 ).Grosby,1979التتعلييییم(
تتممكن الممرببييیین واآلبباء  الدراسسات ممن رببط تتعرييییف الججودة في التتعلييییم ببتتهييییئئة ببييییئئةٍ  وممن     

لتتزوييیید الطالب ببالمموارد التتي ييییححتتاججوننها  للوالححكوممة وممممثثلي الممججتتممع الممححلي ورججالل األعمما
لتتححقييییق ممسستتقببلهم األكادييییممي٬، ممن خخاللل التتأكييیید على ممننع الطالب ممن الفششلل ببدًال ممن الكششف 

). الواقع Dahar&Niwaz,2010عه بباسستتخخدام أسسالييییب الرقاببة اإلححصصائئييییة(عن الفششلل ببعد وقو 
ن ممححاوالت تتعرييییف الججودة ال تتزالل ممسستتممرة ننظرًا لتتطور الممفهوم واألدببييییات والتتطببييییقات الممتتعلقة أ

ببه٬، فقد تتطور ممفهوم " الججودة " ببممراححلل عدييییدة ممننذ ننششأتته في خخممسسييییننييییات القرن العششرييیین إلى 
لقولل: أن ججممييییع ممححاوالت التتعرييییف تتضضممننت داللة واححدة لتتعرييییف الججودة ييییوممننا هذا٬، لكن ييییممكن ا

 وهي ممقاببلة االححتتييییاججات والتتطلعات الححالييییة والممسستتقببلييییة للممسستتفييییدييیین ممن الممننتتج أو الخخدممة.  

كمما أششارت العدييیید ممن الدراسسات إلى ممننافع أو فوائئد تتطببييییق إدارة الججودة الششامملة في     
 : ة)٬، ممن الفوائئد التتي ذكرتتها الدراسسة اآلتتييییWeinstein,2009(راسسة الممؤسسسسات التتعلييییممييییة٬، ممننها د

تتححسسييیین ممششاركة الممعلممييیین والمموظفييیین: تتوفر إدارة الججودة الششامملة لك فرد في الممؤسسسسة أن  .١

 ييییفهم دوره لتتححقييییق الننججاح للممؤسسسسة أو لببرنناممج ممححدد. 

تتححسسييیین التتواصصلل: تتوفر إدارة الججودة الششامملة التتقننييییات التتي تتممكن الممعلممييیین والمموظفييیین  .٢

 وأصصححاب الممصصلححة ممن التتواصصلل والتتعاون على ننححو فعالل. 
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زييییادة اإلننتتاججييییة: تتطببييییق إدارة الججودة الششامملة ييییححسسن اإلننتتاججييییة ممن خخاللل ببييییئئة العمملل  .٣

 الداعممة لتتممكييیین الممعلممييیین والمموظفييیین. 

تتسسهم إدارة الججودة الششامملة في زييییادة تتركييییز الممعلممييیین والمموظفييیین على  تتححسسييیین الججودة: .٤

الطالب وممتتطلببات أصصححاب الممصصلححة اآلخخرييیین٬، والسسعي ننححو طرق اسستتبباقييییة لضضممان أن 

 ببرنناممججهم ييییلببي ممتتطلببات الممسستتفييییدييیین. 

تتححسسييیین رضضا الممسستتفييییدييیین: ممن خخاللل التتركييییز على إججراءات العمملل وتتححسسييییننها بباسستتممرار٬،  .٥

 سسسسة أفضضلل خخدممة أو ممننتتج إلى الممسستتفييییدييیین. تتقدم الممؤ 

خخفض التتكالييییف التتي تتعزي إلى سسوء اننخخفاض الججودة: التتننفييییذ الفعالل إلدارة الججودة  .٦

 الششامملة ييییسسهم في اننخخفاض كببييییر للتتكالييییف التتي تتعزى إلى العمملييییات غييییر الفعالة. 

 سسن رضضىة إدارة الججودة الششامملة ييییتتححارتتفاع الممييییزة التتننافسسييییة: عنندمما تتطببق الممؤسسسس .٧

وهذا ييییسسهم في زييییادة الطلب وننممو  التتكالييییف٬،الطالب وأصصححاب الممصصلححة وتتننخخفض 

  الممننظممة.

 الججودة: الببداييییة ممن الصصنناعة

خخاللل السسببعييییننييییات ممن القرن العششرييیین أسستتييییقظ االقتتصصاد األممرييییكي الذي كان ييییسسييییطر على      
األممرييییكييییة وأصصببححت أكثثر األسسواق العالممييییة على صصوت الممعدات الييییابباننييییة التتي دخخلت األسسواق 

قدرة على الممننافسسة ..تترى مما السسببب ؟. تتخخييییلوا ممعي ببلد ممثثلل الييییاببان ييییخخرج ممن الححرب العالممييییة 
م ممهزوممًا وقد أننهكت الححرب مموارده الممادييییة والببششرييییة٬، مما الخخييییار أممام هذا  ١٩٤٥الثثاننييییة في عام 

ببتته في الننهوض ممن ججدييیید٬، لم تتسستتطع الححرب القضضاء على عزييییممة الششـعب الييییاببانني ورغ الببلد؟
 لذلك رفعوا ششـعارهم الممعروف " التتصصـدييییر أو المموت ".

 . ششـعارها؟كييییف ببدأت الييییاببان ببتتححقييییق 

خخاللل الفتترة التتي كان االقتتصصاد األممرييییكي ممزهًوا بباننتتصصاراتته والتتي اممتتدت ببييیین أرببعييییننييییات      
" وهو رئئييییس االتتححاد الييییاببانني للممننظممات وخخممسسييییننييییات القرن العششرييیین٬، قام "أششييییروا إششييییكاوا

االقتتصصادييییة ببدعوة أححد الممهنندسسييیین األممرييییكان " إدوارد دييییممييییننغ " إللقاء ممححاضضرات ييییتتنناولل فييییها 
أفكاره ححولل " رقاببة الججودة " والتتي القت تترححييییبًبا ممن قادة العمملل الييییاببانني وتتببننت ببعد ذلك الششركات 
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ييییز فلسسفة الججودة التتي تتببننتتها الصصنناعة الييییابباننييییة تتقوم الييییابباننييییة ممببادئ "إدوارد دييییممييییننغ ". كان تترك
على تتلببييییة اححتتييییاججات وتتطلعات الممسستتفييییدييیین الححالييییة والممسستتقببلييییة٬، ممن خخاللل تتببنني هذه الفلسسفة 

 ححققت االقتتصصاد الييییاببانني ننممًوا وازدهاًرا وقدرة تتننافسسييییة عالييییة إلى ييییوممننا هذا. 
 
 الججودة: تتطور الممفهوم     

 فتتييییش أوال: ممرححلة التت    
في عصصر الصصنناعة وببعد اننتتهاء الححرب العالممييییة األولى زاد الطلب على الممننتتججات ببكافة      

أننواعها٬، لكن ببدأت تتظهر زييییادة العييییوب في الممننتتججات لذلك تتم الببدء ببعمملييییات التتفتتييییش (الفححص 
 في التتعلييییم عمملييییة االخختتببارات. هذا الممفهوم  ييییقاببلل٬، )واالخختتببار

 ثثاننييییًا: ممرححلة ضضببط الججودة   

 quality  ضضببط الججودة ننظام م ببدأ التتفكييییر ببننظام ججدييیید أطلق علييییه ١٩٣٠في عام      

control وطوره ببعد ذلك الييییابباننييییييیین على ييیید أدوارد دييییممييییننغ  وأدوارد أدممونندييیید ججوزييییف ججوران  على
وببالتتالي اإلننتتـاج٬،  وطييییعنني ننظام ضضببط الججودة أخخذ عييییننات ممــن الممننتتـج ممـن على خخطـ٬، وأششييییكاوا

 . ججودة في الممؤسسسسة ممسسؤولييییة عن أخخذ العييییننات ضضببطهنناك وححدة  ييییكون
ييییننظر عادة إلى ضضببط الججودة على أننه وسسييییلة للكششف عن العييییوب ولييییس ممننع ححدوثثها فهو      

ييییعتتممد ببششكلل أسساسسي على التتفتتييییش الذي ييییعتتممد ببدوره على الممفتتششييیین الذييیین ييییقوممون ببفححص عييییننات 
ممن الممننتتج إمما ببششكلل دوري أو ببعد تتصصننييییع دفعه ممننه٬، ببهدف الكششف عن الوححدات الممعييییببة٬، ألننها 

الت الححقييییقييییة التتي أدت إلى ححدوثثها. وقد أظهرت األببححاث أننه ال ييییممكن ألفضضلل ال تتعالج الممششك
 .الممفتتششييیین الكششف عن ججممييییع الممعييییببات

 .الزببائئن؟لكن سسرعان مما تتم اكتتششاف أن ننظام ضضببط الججودة لم ييییكن كافييییا لتتححقييییق رضضا      
ششكالت داخخلل ن لم ييییسستتلمموها ننتتييییججة الممإ الزببائئن أصصببححوا ييییدفعون ثثممن الممننتتججات الممعييییببة ححتتى و 

   . الممؤسسسسات اإلننتتاججييییة
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   الججودة:ثثالثثًا: ممرححلة ضضممان  
اسستتممرار دفع الزببائئن لتتكالييییف الممننتتججات الممعييییببة ببالرغم ممن وججود ننظام ضضببط الججودة القائئم      

على أخخذ عييییننات ممن الممننتتج أثثنناء عمملييییات اإلننتتاج األممر الذي أدى تتدرييییججييییًا إلى ننقلل التتركييییز ممن 
  العييییوب.إلى سسييییاسسة الوقاييییة ممن  عن العييییوبسسييییاسسة الكششف 

ججممييییع األننششطة التتي تتزود الممؤسسسسة ببالثثقة أننها قادرة على تتصصممييییم  الججودة:تتعرييییف ضضممان   -
  . ممتتطلببات الزببائئنتتلببييییة 

وتتطور األدببييییات والممممارسسات على ييیید  ممع ننججاح ننظام ضضممان الججودة في تتلببييییة تتوقعات الزببائئن -
 . إداري ججدييییدممننهج العدييیید ممن رواد الججودة ظهر 

 
  TQMإدارة الججودة الششامملة راببعًا: 

ممننهج ممننظم وممتتكامملل مموججه لتتححقييییق رضضا الممسستتفييییدييیین ببأقلل تتكلفة ممن خخاللل التتححسسييیین       
٬، لقد ححققت إدارة الججودة الششامملة التتي ظهرت في ننهاييییة خخممسسييییننييییات الممسستتممر لعمملييییات الممؤسسسسة

القرن العششرييیین ننججاححًا كببييییرا اننعكسست ننتتائئججها على االقتتصصاد الييییاببانني الذي خخرج ممن أزممتته ببفضضلل 
األممر الذي أصصببححت فييییه الججودة ممرتتببطة ببالصصنناعة الييییابباننييییة ببعد أن  ٬،qualityتتببننييییه فلسسفة الججودة 

  لالسستتخخدام.غييییر صصالححة عرفت في المماضضي أننها 

ننججاح إدارة الججودة الششامملة في الصصنناعة الييییابباننييییة وممن ببعدها في العدييیید ممن الدولل الممتتقدممة      
ججعلل قادة العمملل وصصنناع السسييییاسسة التترببوييییة في عدة دولل ممتتقدممة ييییفكرون في كييییفييییة االسستتفادة ممن 

 .التتعلييییممييییةممننهج إدارة الججودة الششامملة في إدارة الممؤسسسسات 

 

 الفرق ببييیین اإلدارة التتقلييییدييییة وٕادارة الججودة الششامملة 

التتقلييییدييییة وٕادارة الججودة الششامملة٬، وننببييیین في الججدولل الممرفق أهم تتوججد فروق ججوهرييییة ببييیین اإلدارة 
 ممججاالت الفروق٬، على الننححو اآلتتي:  
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 الججدولل: الفرق ببييیین اإلدارة التتقلييییدييییة وٕادارة الججودة الششامملة

 الججودة الششامملة إدارة اإلدارة التتقلييییدييییة

 سسببببها العامملييیین  الممؤسسسسةاألخخطاء في 
% ممن األخخطاء سسببببها ٩٤(الننظام األخخطاء سسببببها 

% فقط ببسسببب   ٦ –الننظام الذي تتعمملل ببه الممؤسسسسة 
  العامملييیین).

ممدييییر الممؤسسسسة ييییدييییر الننظام وييییعمملل على تتححسسييییننه  ممدييییر الممؤسسسسة ييییدييییر األششخخاص٬، الوظائئف
 .ممع العامملييیینببالتتعاون 

 التتححسسييیین الممسستتممر)(دائئممًا الببححث عن األفضضلل  الوضضع الراهن أفضضلل
 ببييییئئة عمملل وتتعلم تتعاوننييییة ببييییئئة عمملل وتتعلم تتننافسسييییة

لتتخخطييییط التتححسسييیین  التتقييییييییم كأسساسالممؤسسسسة تتسستتخخدم  تتقييییييییم األداء ييییسستتخخدم للححكم على العامملييیین  
 الممسستتممر  

 القرارات ببنناء على الححقائئق  والتتخخممييیینناتالقرارات ببنناء على االححسساسسات 
 

 الججودة في تترببييییة الطفولة الممببكرة 
 إطار ممفاهييییممي 

ال ييییزالل ممفهوم الججودة في التتعلييییم ببششكلل عام وفي تتعلييییـم الطفولة الممببكرة ببششكلل خخاص      
ممححاولة ببذلك تتححدييیید إطار لالتتفاق علييییه ييییوضضح ممفهوم  ٬،مموضضوع ننقاششـات٬، تتتتعدد التتصصورات ححوله

ججودة تتعلييییم الطفولة الممببكرة. غالبًبا مما ييییننظر إلى ججودة التتعلييییم في ممرححلة الطفولة الممببكرة ببأننها 
ة٬، وييییعتتببر الممننهج الذاتتي ببأن الججودة ممفهوم ننسسببي ودييیینناممي وييییرتتببط دائئمًما ببفتترة ــذاتتييییة أو مموضضوعييیی

 Dahlberg & et al l) وثثقافي ممححدد ولييییس ممع واقع مموضضوعي يـزممننييییة ممعييییننة وسسييییاق اججتتمماع

الممننظورييیین للججودة في تتعلييییم مما قببلل  هذييیین.وييییرى " ششييییرييییدان" ببأن الفرق الرئئييییس ببييیین (1999,
الممدرسسة ييییعتتببر ممسسألة ننسسببييییة٬، وييییسستتنند الممننهج األولل الذي ييییننظر لججودة التتعلييییم في ممرححلة الطفولة 

وججهات الننظر  تتالف الثثقافي والرؤى في الممججتتممع٬، السسييییاسسة٬،الممببكرة على أننها "ذاتتييییة" على االخخ
الفلسسفييییة٬، ببييییننمما ييییسستتنند الممننهج المموضضوعي على أسساس الببححث في ننظرييییات التتعلم والتتطوييییر وعلى 

 ).   (Sheridan, 2001خخببرة عمملييییة التتعلييییم في ممرححلة الطفولة الممببكرة 
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فهوم ممعقد وييییممكن الننظر إلييییه ممن وييییرى بباححثثون آخخرون أن ججودة رعاييییة الطفولة الممببكرة مم     
الرعاييییة والتتعلييییم  خخدممات ٬،األطفاللننسسببة (التتننظييییم خخاللل عننصصرييیین األولل: ججودة  ممتتعددة وممنأوججه 

والتتدرييییب..الخ)٬، والعننصصر الثثانني: ججودة العمملييییات( تتججرببة الطفلل ممع األقران٬، تتفاعلل الطفلل ممع 
قة تتكامملييییة ببييیین ججودة التتننظييییم وججودة الببييییئئة الممححييییطة..الخ)٬، وييییؤكد هؤالء البباححثثون على أن العال

 ).  Helburn&Howes,1996العمملييییات(
تتششييییر دراسسة ححدييییثثة إلى أننه ييییممكن تتججاوز هذه االخختتالفات ممن خخاللل إدخخالل ممننظور أكثثر      

تتعقييییًدا وتتششاببًكا وييییسستتنند الممننظور الججدييیید على أسساس ممفهوم الججودة التترببوييییة التتي تتقوم على أسساس 
اححتتييییاججات  أن. إن الممننظور الذي ييییركز على Sheridan) 2009," الججودة كمما ييییراها األطفالل"(

في ججوهر الججودة "وهذا  عات األطفالل ييییممثثلل تتعرييییف الججودة في ممرححلة الطفولة الممببكرةوتتطل
" بباعتتببار أن فلسسـفة الججودة تتم تتأسسييییسسها ببنناًء على اححتتييییاججات وتتطلعات الممسسـتتفييییدييیین ممن التتعلييییم

الخخدممة أو الممننتتج٬، واألطفالل في رييییاض األطفالل هم الممسستتفييییدون األوائئلل ممن الخخدممة التترببوييییة التتي 
 ها ممؤسسسسات رييییاض األطفالل. تتقدمم

 ممننافع الججودة في تترببييییة الطفولة الممببكرة  
تتتتعدد ممننافع تتطببييییق إدارة الججودة في ممؤسسسسات رييییاض األطفالل ببححسسب ممسستتوى ججودة كلل      

ممننها والتتقدم الذي ححققتته في ممججالل ججودة الخخدممة التترببوييییة٬، وفي دراسسة ححولل ممببررات تتطببييییق إدارة 
طفالل في ممصصر أششارت القييییادات التتعلييییممييییة أن ممن أهم األسسبباب الججودة الششامملة في رييییاض األ

 ):٢٠٠١والممببررات لألخخذ ببننظم إدارة الججودة في رييییاض األطفالل مماييییلي (البباسسلل٬،
 ضضببط وتتطوييییر الننظام اإلداري في ممؤسسسسة رييییاض األطفالل. .١

 وضضع ممؤسسسسة رييییاض األطفالل في صصورة ننمموذج ييییححتتذى ببه في ممججالل اإلدارة.  .٢

ات التتعلييییممييییة التتي تتقدممها رييییاض األطفالل وتتححسسييیین ممسستتوى األطفالل تتححسسييیین ممسستتوى الخخدمم .٣

 في ججممييییع الممججاالت الججسسممييییة والعقلييییة واالججتتمماعييییة والننفسسييییة. 

 الكششف عن ممواطن الضضعف ببننظام عمملل ممؤسسسسة رييییاض األطفالل.   .٤

اض إال أن تتطور تتطببييییقات إدارة الججودة الششامملة في التتعلييییم ببششكلل عام وببراممج الطفولة الممببكرة ورييیی
ممن خخاللل  )٬، لقد وججد٢٠٠١ي دراسسة (البباسسلل٬،األطفالل٬، تتظهر ممننافع ججدييییدة غييییر التتي ذكرت ف
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)٬، إلى أن ممننافع تتطببييییق إدارة الججودة في ٢٠١١ببححاث(الححسسييیین٬،األدراسسات و الالممالححظة وننتتائئج 
 رييییاض األطفالل تتتتنناممى وهي على الننححو اآلتتي:

تتكوييیین ببييییئئة تتعلييییممييییة آممننة وصصححييییة لتتننممييییة ججممييییع ممججاالت ننممو الطفلل الججسسممييییة والممعرفييییة  .١

 واالججتتمماعييییة ...الخ. 

 األطفالل والممعلممات وججممييییع العاممالت ببالروضضة.  رضضىزييییادة  .٢

خخفض ننسسببة األخخطاء والممششكالت في ججممييییع ممججاالت أداء الروضضة: سسالممة األطفالل  .٣

لييییممييییة٬، خخفض ننسسببة ششكاوى أولييییاء والعاممالت ببالروضضة٬، ججودة األننششطة التتع

 األممور...الخ. 

  وججاذببة.ننتتييییججة تتوفر ببييییئئة تتعلييییممييییة آممننة  واللعب:زييییادة دافعييییة األطفالل للتتعلم  .٤

تتنناممي الححالة اإلببداعييییة في الروضضة: ننتتييییججة ممششاركة الممعلممات واإلدارييییات في صصنناعة  .٥

 ييییة.اإلببداعالقرار اإلداري وسسييییاسسة اإلصصغاء للممقتترححات وتتششججييییع األفكار 

التتححسسييیین الممسستتممر ألداء الروضضة: ننتتييییججة وججود فرق للتتححسسييیین الممسستتممر تتعمملل بباسستتممرار  .٦

 للببححث عن أفضضلل أداء ممممكن. 

تتقلييییلل فججوة األداء ممع الممعاييییييییر العالممييییة: ننتتييییججة التتزام إدارة الروضضة ببالججودة وفق أعلى  .٧

ة األداء ببييیین الممعاييییييییر العالممييییة٬، والعمملل الممتتواصصلل لفرق التتححسسييیین في الروضضة لتتقلييییلل فججو 

 واقعها الححالي والممعاييییييییر العالممييییة.  

كمما وججدت ببعض الدراسسات أن األطفالل الذييیین تتلقوا رعاييییة عالييییة الججودة في ممرححلة الرضضاعة      
ححققوا ننممًوا ممعرفييیًیا وأكادييییممييیًیا أفضضلل ممن أقراننهم الذييیین تتلقوا رعاييییة عادييییة٬، لذلك تتششييییر هذه الدراسسات 

ار في رعاييییة إلى ضضرورة ننششر االسسـتتثثممار في ممرححلة الطفولة الممببكرة ممقاببلل التتببكييییر في االسسـتتثثمم
  ).  Dang & et al,2011( الطفلل في ممرححلة الرضضاعة

وتتششييییر دراسسات إلى أن للججودة ممننافع تتننظييییممييییة لتتححسسييیین فاعلييییة أداء ببراممج تترببييییة الطفولة      
الممببكرة٬، فلها تتأثثييییر إييییججاببي على زييییادة الوعي ببأهممييییة تتببادلل أفضضلل الممممارسسات في الخخدممة التترببوييییة 

 وفي دراسسة على عدد ممن رييییاض األطفالل). Taylor, 2004( ببييیین ممراكز رعاييییة الطفولة الممببكرة
في ننييییوزييییلنندا تتنناولت تتأثثييییر الججودة وججدت أن ممششاركة رييییاض األطفالل في ننظام ضضممان الججودة 

الجودة : المفهوم والمبادئ



5645 
 

أدى إلى تتححسسييییننات في ججودة الخخدممة وأششارت إلى أن قييییممة عمملييییات تتححسسييیین الججودة ارتتببطت 
 ).  Pascal, 1999(الخخارججي بباسستتعداد رييییاض األطفالل للتتقوييییم 

دراسسة تتممت على ننوعييیین ممن ممراكز الرعاييییة الممببكرة وفي الوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة وججدت      
لألطفالل ببأن الممراكز التتي تتم اعتتمماد الججودة وفق ممعاييییييییر األكادييییممييییة الوطننييییة األممرييییكييییة العتتمماد 

) أظهرت تتححسسنًنا في الججودة (التتكلفة٬، ننتتائئج فرييییق العمملل)٬، كمما NAEYCببراممج الطفولة الممببكرة (
 & Toutممن خخدمماتتها (الممعلممون٬، أولييییاء األممور) (أظهرت ننتتائئج التتقييییييییم رضضا الممسستتفييییدييیین 

Sherman, 2005 .( 
كمما تتششييییر إححدى الدراسسات إلى أن أثثر ججودة ببراممج الرعاييییة الممببكرة على األطفالل ييییممكن   

 ): Rentzou,2010تتلخخييییصصها بباآلتتي(
 فالل الذييیین ييییلتتححقون ببممراكز رعاييییة عالييییة الججودة:األط -

 .ييییححققون أعلى ممسستتوى ممن الرفاهييییة 

  .ييییظهرون ممششاعر إييییججاببييییة أكثثر 

  .أقلل في الممششاعر السسلببييییة 

  .لدييییهم ممهارات تتواصصلل أكثثر 

  .أكثثر كفاءة اججتتمماعييیًیا 

  .أكثثر اسستتقاللييییة وممروننة 

  لدييییهم ننممو ممعرفي ولغوي وممهارات مماقببلل أكادييییممييییة

 أفضضلل.  

الممتتوقعة الممخخرججات وييییممكن أن ننسستتننتتج ممننافع الججودة لببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة ممن خخاللل   
-األطفاللأو ممؤسسسسة رييییاض  الببرنناممج-األسسرة-(األطفاللممن تتطببييییق الججودة على كلل الممسستتفييییدييیین 

 : )(اسستتننتتاججات ٬، وهي على الننححو اآلتتيالممججتتممع) – الممعلممات
 في سسننواتتهم الممببكرة:  لألطفاللممننافع الججودة ممن أهم  .١

ارة لدى عامملل هام في تتكوييیین خخببرات سس آممننة وممرححببة ببالطفللتتركييییز الججودة على خخلق ببييییئئة  -
 .الداخخلي دافعييییة للتتعلم ممن خخاللل ححالة الرضضىلدييییه ال وببالتتالي تتزييیید الطفلل تتججاه ببييییئئة التتعلم٬،
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ببالببرنناممج له تتأثثييییر  ججممييییع العامملييیینر الذي ييییججده الطفلل ممن الممعلممات و الببهججة والممرح والتتقدييیی -
 .الدراسسة الالححقةٕاتتقاننه لخخببرات التتعلم وتتعلممه في ممرححلة على تتعلممه و 

 وببييیین األطفاللالعالقات اإلييییججاببييییة التتي تتؤكد علييییها ممعاييییييییر الججودة ببييیین األطفالل أننفسسهم  -
وتتححقييییق  واللغوي للطفلل" الممعلممات " تتسسهم في دعم الننممو االججتتمماعي  وفرييییق الببرنناممج

 . وعالقاتته االججتتمماعييییةفي لغة الطفلل  التتطور

(ازلل  الججودة:إلدارة  )١٤ننقاطه (ييییممننغ " في غييییاب عامملل الخخوف الذي أوصصى ببه " ادوارد د -
  . ييییطلق وييییننممي قدرات الطفلل اإلببداعييییةششعور الخخوف ممن الممؤسسسسة)٬، 

الرعاييییة الصصححييییة الدقييییقة لهم تتعد ممعاييییييییر ممان في تتججهييییزات وألعاب األطفالل و السسالممة واأل -
  . الننفسسيلرعاييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة٬، تتقي األطفالل ممن الضضرر الججسسدي و هاممة 

ششامملل لججممييییع الججواننب الننممائئييییة للطفلل (الججسسدي سسهم في ننمماء الطفلل ببششكلل ممتتوازن و الججودة تت -
 . الخ)االننفعالي ...... –الممعرفي  – االججتتمماعي-اللغوي  –

 
 : في ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة ممن أهم ممننافع الججودة لألسسرة التتي ييییلتتححق طفلها .٢

عالي الججودة ييییسسهم في تتكوييیین الراححة الننفسسييییة  اوتتعلييییممً  عامملل الثثقة ببأن الطفلل ييییتتلقى رعاييییةً  -
على أن  ييیینفاألم أو األب ممطممئئننييییا على ححييییاتتهم األسسرييییة والعمملييییة٬، لآلبباء التتي تتننعكس إييییججابب

سسييییعتتننون ببأممور ححييییاتتهم و في العمملل أفضضلل  ببرنناممج عالي الججودة سسييییكون أداؤهم طفله في
  .ححالل كان الببرنناممج تتقلييییديالممننزلييییة ببششكلل أفضضلل في ظلل أججواء القلق على طفلهم في 

ممدى تتقدممه في ججممييییع ممججاالت ننمموه طفلل و الممعلوممات التتي تتصصلل دورييییا لألسسرة ححولل أداء ال -
 .تتثثري خخببرات األسسرة لتتطوييییر أسسالييییببها في الرعاييییة والتتعلييییم

خخاصصة ممششاركتتهم ببتتقييییييییم اداء أطفالهم ييییممننححهم الثثقة ببججودة ممششاركتتهم ببأننششطة ببراممج التتعلييییم و  -
 الببرنناممج

  الممببكرة:ننافع الججودة للممعلممات في ببرنناممج تتعلييییم الطفولة ممن مم .٣

  .عن األداء أثثرها اإلييییججاببي عن الرضضىممعلممات و التتننممييییة الممهننييییة الممسستتممرة لل -
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عامملل الراححة ببالعمملل ممن خخاللل وججود ببرنناممج ممصصممم تتكون فييییه ججممييییع ممكوننات الممننهج  -
-ممسساعدات  –ممعلممات  – (أطفالل والممسسؤولييییات للججممييییعواضضححة ممع وضضوح األدوار 

 .إدارييییات)

تتخخلق الججودة ججو عمملل تتعاونني إييییججاببي ييییممننح ججممييییع الممعلممات ششعورا داخخلييییا ببالرضضا  -
  .والطممأننييییننة تتننممييییة الدعم اإلييییججاببي الممتتببادلل ممع الزممييییالت

والسسعي التتقدم الذي ييییححرزه األطفالل في ببرنناممج عالل الججودة ييییممننح الممعلممات الثثقة ببالننفس  -
 .في ججودة تتعلييییم األطفالل الصصغار لتتححقييییق أعلى الممعاييییييییر الممسستتممر

  الممببكرة:ممن ممننافع الججودة إلدارة ببرنناممج تتعلييییم الطفولة  .٤

  . ببييییئئة تتعلم ججاذببة تتعاوننييییة -

ممن خخدممات ببرنناممج تتعلييییم الطفولة  واألطفالل وججممييییع الممسستتفييییدييیینأولييییاء األممور  زييییادة رضضى -
 الممببكرة

  .وقاييییة) (الججودة:ببييییئئة التتعلم  والممششكالت فيقلة األخخطاء  -

وضضوح األدوار والممسسؤولييییات وتتفوييییض الصصالححييییات لإلدارييییات وببعض الممعلممات ببممننح إدارة  -
 . والرؤييییة الممسستتقببلييییة للببرنناممجالببرنناممج قدرا ممن الوقت اإلضضافي لتتححسسييیین ننظام اإلدارة 

 : وتتطببييییقاتتها في ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة ممببادئ إدارة الججودة -

سسببع ممببادئ أسساسسييییة وهي على الننححو اآلتتي: تترتتكز فلسسفة إدارة الججودة الششامملة على     
 واإلدارة.القييییادة  .١

 التتركييییز على الممسستتفييییدييیین. .٢

 ممششاركة العامملييیین. .٣

 القرار ببنناء على الححقائئق.   .٤

 .تتممرسسالتتححسسييیین المم .٥

  .العمملييییات .٦

  .الننظام .٧
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 القييییادة واإلدارة ):١(الممببدأ

  الممممارسسة:

   لتتتتوافق ممع هذا الممببدأ على الممممارسسات التتالييییة: تتعلييییم الطفولة الممببكرة ببرنناممجتتعمملل ممدييییرة 

  َعمملييییة التتخخطييییط االسستتراتتييییججي  ممثثالل: الننظام٬،وقتتها للعمملل على تتححسسييیین  تتننفق ججلل)

٬، تتححسسييیین ننظام علممات واإلدارييییات وججممييییع العاممالتتتدرييییب المم السسننوي٬،والتتششغييییلي 

 الخ).الممصصلححة٬، التتواصصلل ممع الممسستتفييییدييیین وججممييییع أصصححاب 

  تتطوييییر رؤييییة ورسسالة الممركز روضضة األطفالل ببممششاركة ججممييییع الممسستتفييییدييیین وننششرها

 وششرححها لججممييییع الممعلممات واإلدارييییات وعائئالت األطفالل والممججتتممع الممححلي. 

  ممثثالل:  العمملل٬،تتعمملل ممع الممعلممات واإلدارييییات واألطفالل وببقييییة العامملييیین لتتححسسييیین ننظام

  التتححسسييیین).(الممدييییرة أححد أعضضاء فرييییق 

 كر عنند اتتخخاذ القرارات تتفكييییرًا إححصصائئييیًیا تتححلييییلييیًیا.تتف 

 . أخخطأننا؟ننججححننا؟ لمماذا  للتتعلم. لمماذا): التتفكييییر اإلححصصائئي أسسلوب هام ١تتوضضييییح(         

 الححقائئق.): التتفكييییر اإلححصصائئي ييییسساعدننا على اتتخخاذ القرارات ببنناء على ٢تتوضضييییح(         

 تتقولل. ومماذاة ييییننظرون إلييییها مماذا قدوة في أفعالها٬، ججممييییع ممن في الممركز أو الروضض 

تتفعلل؟ وببالخخصصوص أطفالل مما قببلل الممدرسسة لدييییهم الفضضولل للننظر إلى وججوه ممن ييییححييییط 

  ببهم.

  تتفوييییض ببعض صصالححييییاتتها لإلدارييییات والممعلممات لتتخخفييییف العبء اإلداري والتتركييییز على

 م لألطفالل وعائئالتتهم.    تتححسسييیین ننوعييییة التتعلييییم الممقدَ 

  تتححتتفلل ببالننججاححات التتي ييییححققها الممركز أو الروضضة (ححتتى إذا لم تتكن هنناك ننججاححات

علييییها أن تتسستتثثممر أي فرصصة لالححتتفالل ببها ألثثرها االييییججاببي على ننفسسييییة األطفالل 

 . الججودة)تتححسسييیین  تتدفع بباتتججاهوالممعلممات وججممييییع العاممالت والتتي ممن ششأننها أن 

  ببداعييییة.اإلتتششججييییع العمملل الججمماعي وتتهييییئئة ببييییئئة العمملل  
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 : التتركييییز على الممسستتفييییدييیین )٢(الممببدأ

 تتوججه اآلخخرييیین الممصصلححة وأصصححاب األممور وأولييییاء والممعلممات األطفالل وتتطلعات اححتتييییاججات

 الممسستتقببلل وفي اآلن رييییاض األطفالل أداء تتححسسييیین خخطط

  الممممارسسة:

 تتعمملل رييییاض األطفالل لتتتتوافق ممع هذا الممببدأ على الممممارسسات التتالييییة:  

 وببالطرييییقة ييییرييییدون مما على ييییححصصلوا أن ييییججب األممور وأولييییاء والممعلممات األطفالل ججممييییع 

   تتسسعدهم. أننها ييییرون التتي

 وتتصصممييییم وتتننفييییذ اححتتييییاججاتتهم ببححسسب األممور وأولييییاء والممعلممات األطفالل تتصصننييییف 

التتصصننييییف٬، على سسببييییلل الممثثالل ال الححصصر: األطفالل  ننتتائئج على ببنناء الخخدممات التتعلييییممييییة

تتلفة٬، طفلل لدييییه ممششكلة صصححييییة أو تتعلييییممييییة ييییججب أن ييییكون لدى لهم اححتتييییاججات ممخخ

الروضضة إججراءات خخاصصة للتتعامملل ممع كلل اححتتييییاج ببششكلل ييیینناسسب الححالة٬، ببعض األطفالل 

قد تتظهر علييییه ممؤششرات المموهببة في ممججالل مما وييییتتطلب ممن الروضضة عننا أن ييییكون 

ط فردييییة لدييییها الممقاييییييییس الممنناسسببة للكششف عن ننوع هذه المموهببة ولدييییها أييییضضا خخط

 وججمماعييییة لرعاييییة وتتننممييییة هذه المموهببة إلى أقصصى ممدى لها...الخ. 

 على ببالتتركييییز العامملييیین فييییها كلل ييییقوم أن أسساس على رييییاض األطفالل في ثثقافة تتأسسييییس 

 .الججممييییع) ممسسؤولييییة الججودة( اآلخخر الممسستتفييیید اححتتييییاججات تتلببييییة

 األممور  وأولييییاء والممعلممات األطفالل ممع ننششييییطة وعالقات ممسستتممرة اتتصصالل قننوات تتأسسييییس

 وأصصححاب الممصصلححة اآلخخرييیین.

 إلييییه ييییتتطلعون الذي مما األممور٬، وأولييییاء والممعلممات الممسستتقببلييییة لألطفالل التتوقعات تتححدييیید 

 .  سسـعداء؟ تتججعلهم التتي األششييییاء مما ؟

 األطفالل والخخارججييییييیین الداخخلييییييیین الممسستتفييییدييیین ممن الراججعة للتتغذييییة ننظام تتأسسييییس) 

األممور وأصصححاب الممصصلححة اآلخخرييیین)٬، اإلصصغاء لألطفالل واالسستتمماع  وأولييییاء والممعلممات

وأححالممهم ببهم إلى أراءهم وٕاعطائئهم الفرصصة إلببداء رأييییهم ححولل ببييییئئة التتعلم الممححييییطة 
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   ممششاركة العامملييیین  :)٣(الممببدأ

 : الممممارسسة

 تتعمملل رييییاض األطفالل لتتتتوافق ممع هذا الممببدأ على الممممارسسات التتالييییة:  

  ججممييییع العامملييیین ببرييییاض ود وٕاببداعات األطفالل والممعلممات و العنناييییة واالهتتممام ببججه

الججودة تترضضي ججممييییع أصصححاب  عالييییة األطفالل٬، ننتتائئج االهتتممام ييییححقق ممخخرججاتٍ 

 .  الممصصلححة

  ًييییاض األطفالل عنندمما تتعمملل ببروح الفرييییق٬، كلل ممن في ر  تتكون الممدرسسـة أكثثر فاعلييییة

). أييییتتها الممدييییرة تتححسسييیین األداء (دائئممًا ننححو األفضضللييییعمملل ببححمماس لييییعمملل ببروح الفرييییق و 

كونني قدوة في ححمماسسك لتتححسسييیین األداء في الروضضة التتي تتقودييییننها وسسييییتتببعوننك ببننفس 

 الححمماس الذي تتعمملييیین ببه ولييییس الذي تتتتححدثثييیین ببه 

 ببممعننى ال تتركز على اححتتييییاججات األطفالل األطفالل غييییر المملتتزممة ببالججودة ( إدارة رييییاض

ت وتتفششلل ) تتسسـببب اإلححبباط لججممييییع العامماللممات٬، كمما أننها ال تتششركهم ببالقراراتوالممع

 .الممببادرات وفرص التتححسسييیین

  ججممييییع العاممالت أو العامملييیین ببرييییاض األطفالل تتؤدي إلى ممششاركة األطفالل والممعلممات و

ارات ولييییس أسسرعها٬، فعنندمما تتججتتممع ممعرفة وممهارات كلل فرييییق فإننها صصنناعة أفضضلل القر 

ججممييییع العامملييیین ببالممدرسسة ببأننهم ششعور األطفالل والممعلممات و  األفكار.تتببتتكر أفضضلل 

أصصححاب قرار ييییححسسن لدييییهم الششعور ببالوالء للروضضة وييییححسسن دافعييییتتهم للتتعلم والعمملل٬، إذا 

  .الممعرفة روضضة تتزييیید ممن ششغفهم لطلبأححب األطفالل ال

 وأمماننييییهم ييییعُد ممعييییاًرا هامًما لججودة تتعلييییم ممرححلة مما قببلل الممدرسسة. 
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 القرار ببنناًء على الححقائئق : )٤(الممببدأ

تتتتححقق الججودة في ببراممج طفلل مما قببلل الممدرسسة عنندمما تتتتخخذ ججممييییع القرارات الممتتعلقة  

ولييییس اإلححسساسسات أو  ببالببراممج واألننششطة ببنناء على الببييییاننات والممعلوممات " الححقائئق"

التتي تتننججم عن اتتخخاذ القرارات. إن األخخطاء  أفضضلل اتتخخاذ ممن تتممكننننا التتخخممييییننات٬، الححقائئق

االححسساسسات تتكون ننتتائئججها على الممدى القرييییب والببعييیید ضضارة لششخخصصييییة  على قرارات ببنناءً 

 وممهارات الطفلل وممسستتقببله الممدرسسي والححييییاتتي. 

 : الممممارسسة

 تتعمملل رييییاض األطفالل لتتتتوافق ممع هذا الممببدأ على الممممارسسات التتالييییة:  

 ججممع طرق على رييییاض األطفالل في العاممالت وججممييییع والممعلممات األطفالل تتدرييییب 

األطفالل في كييییفييییة اسستتخخداممها٬، تتسساعد الممعلممات الممؤهالت تتأهييییًال عالييیًیا  وكييییفييییة الببييییاننات

 .ججممع الممعلوممات

 ششـامملة ببييییاننات قاعدة تتعمملل على تتأسسييییس رييییاض األطفالل في للججودة ممننسسَّق تتدرييییب 

 .للججودة

 قرار :ذلك على ممثثالل والححقائئق. الببييییاننات على ببنناءً  تتتتخخذ رييییاض األطفالل إدارة قرارات 

 ممن غييییرها أححد الممهارات االججتتمماعييییة" ممهارة ببنناء الصصداقات" تتعلم األطفالل تتححسسييیین

   اآلتتييییة: والححقائئق الببييییاننات ججممع ييییتتطلب الممواد

 كم عدد األطفالل الذييیین لدييییهم ممششكالت في ببنناء الصصداقات؟  .أ 

 هلل هنناك ممششكالت خخاصصة لدى ببعض األطفالل ححييییالل ببنناء الصصداقات؟  .ب 

 مما الممواد والتتججهييییزات " الببييییئئة التتعلييییممييییة الممالئئممة" لتتعلم ممهارة ببنناء الصصداقة؟   .ج 

 ؟لييییم األطفالل ممهارة ببنناء الصصداقاتمما اإلججراءات التتي ننححتتاججها خخاللل تتع  .د 
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 التتححسسييیین الممسستتممر : )٥( الممببدأ

    

 : الممممارسسة

 تتعمملل ممدييییرة رييییاض األطفالل لتتتتوافق ممع هذا الممببدأ على الممممارسسات التتالييییة:  

  تتطوييییر وتتصصممييییم ججممييییع ببراممج وأننششطة التتعلم في رييییاض األطفالل وفق ممننهججييییة دائئرة

 ). طَور-أفححص-ننفذ-خخطط)٬، (PDSAالججود (

  ييییببه على أدوات التتححسسييیین تتششكييییلل فرق للتتححسسييیین الممسستتممر في رييییاض األطفالل وتتدر

ممخخطط  –السسببب والننتتييییججة  أداة-الذهننيننها على سسببييییلل الممثثالل: العصصف ممالممسستتممر (

 اننسسييییاب العمملييییة...الخ)   ممخخطط-ببارييییتتو

  التتركييییز في ببداييییة الرححلة ننححو الججودة على إححداث تتححسسييییننات صصغييییرة في رييییاض

ال تتججعلل ثثقافة العمملل ي إلى ننتتائئج كببييییرة ببممرور الوقت٬، فالل٬، فهذه التتححسسييییننات سستتؤدطاأل

 التتقلييییدييییة هي التتي تتقودك٬، التتححسسييیین الممسستتممر ييییححتتاج إلى التتححدي واإلببداع. 

  تتطوييییر عالقات ممع رييییاض أطفالل أخخرى ممتتممييییزة ببقصصد الممقارننة الممرججعييییة والتتعلم ممن

 أفضضلل الممممارسسات٬، التتححسسييیین الممسستتممر ييییسساعد الممدرسسـة على التتعلم ممن الننججاح والفششلل

 

  
 العمملييییات  :)٦( الممببدأ

   العمملييییات  ببتتححسسييیین ننقوم عنندمما األطفالل وتتعلم تتعلييییم ججودة ننتتائئج تتتتححسسن 

 : الممممارسسة

 تتعمملل ممدييییرة رييییاض األطفالل لتتتتوافق ممع هذا الممببدأ على الممممارسسات التتالييییة:
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  الذي ننرييیید تتححسسييییننه في الببرنناممج أو في الروضضة؟  الججودة. مماتتححدييیید أهداف 

 اننسسييییاب العمملييییة.ات على أداة ممخخطط تتدرييییب الممعلمم 

  في دلييییلل٬، ببدء ممن عمملييییة (اإلججراءاتتتوثثييییق ججممييییع عمملييییات التتعلم والتتعلييییم (

 ننفييییذ والتتقييییييییم والتتححسسييیین الممسستتممر.التتخخطييییط إلى التت

ييییسساعد العمملل على ممببدأ العمملييییات على ببييییان كييییف ييییقوم األطفالل والممعلممات      
ى الججممييییع عمملها لتتححقييییق ببعمملييییات التتعلم والتتعلييییم فهي تتوضضح األننششطة التتي ييییتتوججب عل

أو  الطفلل(اآلخخر األهداف الممرججوة أو الممححددة٬، وفي ححالة ححصصولل خخطأ فال أححد ييییلوم 
  اإلججراء.الممعلممة) ببلل ييییكون الخخطأ في العمملييییة أو 

  كاآلتتي:األطفالل على العدييیید ممن الفوائئد ممننها  العمملييییات رييییاضييییسساعد ممببدأ   

 .األطفاللالعمملل الججمماعي في رييییاض تتششججع العمملييییات على  -

 األخخطاء.عدم تتكرار  -

خخفض االخختتالفات ببييیین العمملييییات في رييییاض األطفالل (ججممييییع عمملييییات  -

ببتتنناغم لتتححقييییق األهداف  الروضضة٬، العمملييییات اإلدارييییة والتتعلييییممييییة ججممييییعها تتعمملل

 . الممححددة)

 .األخخطاء (العمملييییة ممححددة وممدروسسة)ممننع ححدوث الممششكالت أو  -

  ؟األطفالل كييییف ييییعمملون .. ممالت ببرييییاضتتعرييییف الممعلممات وججممييییع العا -
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 خخاتتممة 
التتعلييییم ممسسألة ججوهرييییة تتركز علييییها اسستتراتتييییججييییات إصصالح التتعلييییم في  أصصببححت الججودة في     

ممخختتلف دولل العالم٬، وكاننت فلسسفة الججودة قد طببقت في الممججالل الصصنناعي في الييییاببان وممن أببرز 
٬، وببنناء على ننججاح الججودة في الصصنناعة ببدأ قادة – Deming) Juran - Ishikawaروادها 

العمملل التترببوي في التتفكييییر في تتطببييییق هذه الفلسسفة في ننظام التتعلييییم لتتححقييییق ممخخرججات تتلببي 
تتطلعات الممججتتممعات لممواكببة التتججدد الممسستتممر للممعرفة. وممع ببداييییة التتسسعييییننييییات ممن القرن العششرييیین 

عالم في مموضضوع ججودة تترببييییة الطفولة الممببكرة تتححولل اهتتممام السسييییاسسات التترببوييییة في ممعظم دولل ال
ممن إطار الننقاششات إلى الفعلل والممممارسسة٬، ننتتييییججة ظهور ننتتائئج الدراسسات ححولل تتأثثييییر الببراممج عالييییة 
الججودة على تترببييییة الطفولة الممببكرة وممننافعها االقتتصصادييییة واالججتتمماعييییة والتترببوييییة على األطفالل 

فهوم الججودة في تترببييییة الطفولة الممببكرة مموضضوع وأولييییاء أممورهم والممججتتممع ببششكلل عام. وششكلل مم
عتتببر أن ججودة تترببييییة الطفولة الممببكرة أمما أن تتكون اننقاششات واخختتالفات ححولل ممفهوممها٬، ممننها ممن 

ه ممتتعددة وممن وييییممكن الننظر إلييییه ممن أوجج ذاتتييییة أو مموضضوعييییة٬، ببييییننمما رأى آخخرون أن الممفهوم ممعقدُ 
: ججودة العمملييییات٬، وييییرى آخخرون أننه بباإلممكان يخخاللل عننصصرييیین٬، األولل: ججودة التتننظييییم٬، والثثانن

٬، وييییسستتنند الججودة في تترببييییة الطفولة الممببكرةاسستتخخالص ممننظور ممششتترك ييییججممع الرؤى ححولل ممفهوم 
هذا الممننظور الججدييیید على أسساس ممفهوم الججودة التترببوييییة التتي تتقوم على أسساس " الججودة كمما ييییراها 

 األطفالل". 
األطفالل  الممببكرة التتي تتتتركز على زييییادة رضضىتترببييییة الطفولة  وهنناك العدييیید ممن الممننافع لججودة     

وأولييییاء أممورهم والممججتتممع عن أداء ممؤسسسسات رييییاض األطفالل التتي تتقدم الخخدممة التترببوييییة للطفولة 
الممببكرة٬، وزييییادة الرضضا تترتتببط ببممننافع أخخرى تتتتممثثلل ببالننتتائئج اإلييییججاببييییة للننممو الممعرفي واألكادييییممي 

عالييییة الججودة عن ننظرائئه غييییر المملتتححقييیین ببببراممج ال تتتتوفر فييییها  لألطفالل المملتتححقييیین ببببراممج
 .ممسستتوييییات الججودة الممطلوببة
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  ثالثث٬،  بدديیلل  نتاجج  هھھھوو  االتكاتفف  إإنن“
  ثالثث  ررأأيي  بلل  ررأأيیكك  أأوو  ررأأيیي  ليیسس

  ثمررةة  إإنهھ  بمفررددهه٬،  منا  أأيي  منن  أأفضلل
  حتى  أأوو  وواالتفاهھھھمم٬،  االمتباددلل  لالحترراامم
  في  االمختلفة  االنظظرر  لووجهھاتت  إإظظهھارر
   االفررصص"  ووااغتنامم  االمشاكلل  حلل

 كووفي  ستيیفنن  

 الثثالث الفصصلل 
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  ثالثث٬،  بدديیلل  نتاجج  هھھھوو  االتكاتفف  إإنن“
  ثالثث  ررأأيي  بلل  ررأأيیكك  أأوو  ررأأيیي  ليیسس

  ثمررةة  إإنهھ  بمفررددهه٬،  منا  أأيي  منن  أأفضلل
  حتى  أأوو  وواالتفاهھھھمم٬،  االمتباددلل  لالحترراامم
  في  االمختلفة  االنظظرر  لووجهھاتت  إإظظهھارر
   االفررصص"  ووااغتنامم  االمشاكلل  حلل

 كووفي  ستيیفنن  

 الثثالث الفصصلل 
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 القيادة واإلدارة 

 المعلمات

 العالقة مع األسرة  المنهج 

 البيئة 

 
   الفصصلل الثثالث

 ججودة تتعلييییم الطفولة الممببكرة: العوامملل الممؤثثرة 
 
 

ممن أججلل تتطببييییق صصححييییح لممببادئ الججودة ييییتتطلب الننظر إلى الممؤسسسسة أو الببرنناممج كممننظوممة      
ممتتكامملة تتتتفاعلل فييییها ممججمموعة ممن العوامملل تتؤثثر على ججودة الممخخرججات٬، وبباعتتببار ممؤسسسسة رييییاض 
األطفالل تتقدم خخدممة تترببوييییة ممن خخاللل ننظام إداري وتتعلييییممي فأن هنناك ممججمموعة ممن العوامملل 

) تتتتفاعلل في الننظام تتسسهم في ارتتفاع أو اننخخفاض ممسستتوى ججودة تترببييییة الطفولة الممببكرة٬، ٥(الششكلل
د أهم هذه العوامملل كمما تتححدييییوييییممكن  ييییلي:

 
  
 
 
 
 
 
 

): ييییببييیین أهم العوامملل الممؤثثرة على ججودة تترببييییة الطفولة الممببكرة٬، والتتفاعلل ببييیین هذه ٥الششكلل (
 العوامملل

 
 القييییادة واإلدارة 

لممدييییري ببراممج تترببييییة الطفولة الممببكرة دور ححاسسم في تتححدييیید ججودة الخخدممات الممقدممة لألطفالل       
وأولييییاء أممورهم وفي وججود ننظام فعالل لرعاييییة الطفلل. وقد أظهرت األببححاث أن القييییادة النناججححة لها 

 ). Hughes,2010تتأثثييییر واضضح على ججودة عمملييییات التتعلييییم في ممراكز مماقببلل الممدرسسة(
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) وججدت NAEYCفي دراسسة لألكادييییممييییة الوطننييییة األممرييییكييییة العتتمماد ببراممج الطفولة الممببكرة (و      
أن الممدراء الذييیین لدييییهم أقوى الممؤششرات على ججودة الببرنناممج العام ييییتتسسممون ببخخصصائئص القييییادة 

 ): Kagan&Bowman,1997اإلدارييییة وهي كاآلتتي(
تتفاعًال ممن العنناصصر٬، ببمما في ذلك ييییطورون ممننظممات فعالة وييییرون الممننظممة ببوصصفها ننظامًما مم -

 الببييییئئة والنناس والثثقافة. 

 .ببفعالييییةإدارييییة٬، وييییننفذون أهداف ورسسالة ومموضضوعات الببراممج  اييییخخططون وييییننفذون ننظممً  -

 لدييییهم ببراممج فعالة لإلدارة الذاتتييییة وتتطوييییر المموظفييیین.  -

 تتعزييییز العالقات الطييییببة والتتأثثييییر في الممججتتممع.  -

 لممؤسسسسة.صصييییاننة وتتطوييییر ممرافق ا -

 .قاننوننييییة الالزممة لفعالييییة اإلدارةلدييییهم الممعرفة ال -

 لدييییهم ممهارات اإلدارة الممالييییة.  -

وييییرى آخخرون أن الججاننب القييییادي إلدارة ممؤسسسسات رييییاض األطفالل ييییركز على اججتتذاب ججممييییع     
األطراف الممعننييییة ببالعمملييییة التتعلييییممييییة للعمملل ممن خخاللل عالقات ممرننة ممتتنناسسقة ننححو تتححدييیید وتتطوييییر 
واسستتييییعاب أهداف الروضضة وتتطوييییر ببراممججها وأننششطتتها٬، وكذلك تتببنني ممممارسسات تترببوييییة تتسساهم في 

ة تتعلييییممييییة تترببوييییة نناججححة لكلل تتلممييییذ٬، ولتتححقييییق هذا العمملل٬، تتعمملل ممدييییرة الروضضة على خخلق ببييییئئ
 ): ٢٠٠٧(ششرييییف٬،

 تتغييییييییر سسلوك األفراد الممتتصصلييیین ببعمملييییة التتعلم ببمما ييییححقق هذه األهداف. -

تتعمملل على ببنناء ننظام اججتتمماعي ممتتكامملل داخخلل الممدرسسة ييییججتتذب األطراف الممعننييییة للعمملل ممن  -
 خخالله. 

ة تتنناولت أدوار القييییادة في ممؤسسسسات رييییاض األطفالل وعالقتتها ببججودة ببراممج وفي دراسس     
الطفولة الممببكرة في هوننغ كوننغ٬، وججدت الدراسسة ببأن الممؤسسسسات عييییننة الدراسسة ححققت ننتتائئج أداء 
ممتتممييییزة في عمملييییات التتفتتييییش على ضضممان الججودة٬، وبباسستتطالع الممعلممييیین وأولييییاء األممور رأى هؤالء 

ة لقادة ممؤسسسسات رييییاض األطفالل التتي كان لها دور في تتححقييییق التتممييییز في ببأن األدوار الرئئييییسس
 . )Dorano,2009(الججودة هي القدوة والتتننظييییم اإلداري والتتركييییز على العمملييییات التتعلييییممييییة

وألهممييییة الدور القييییادي لممدييییرة ممؤسسسسة رييییاض األطفالل تتششييییر الدراسسات إلى أهممييییة الممؤهلل      
عن ججممييییع األننششطة  لننسسببة لممدييییرة الروضضة ألننها الممسسؤولةوالتتخخصصص في تترببييییة الطفولة الممببكرة ببا
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٬، وييییججب أن تتكون ححاصصلة على ممؤهلل الممقدممة للطفللالصصححييییة وغييییرها التترببوييییة والخخدممات األخخرى 
ي ممتتخخصصص في رييییاض األطفالل أو ممؤهلل تترببوي ودورة تتأهييییلييییة في ممرححلة رييییاض تترببو 

 ).  ٬٢٠١٠،األطفالل(الححرييییري
دراسسات أخخرى العالقة ببييیین ممسستتوى الججودة في ممؤسسسسات رييییاض األطفالل وممؤهلل ننتتائئج وببييییننت    

لكلل ممن الممؤهلل األكادييییممي لممدييییرات وتتخخصصص ممدييییرة الروضضة٬، وببييییننت هذه الدراسسات العالقة 
رييییاض األطفالل وللتتخخصصص والتتفاعلل ببييیین الممؤهلل األكادييییممي والتتخخصصص على ججممييییع ممججاالت 

القييییادة واإلدارة٬، التتعلييییم والتتعلم٬، الرعاييییة الصصححييییة (األطفالل ممعاييییييییر الججودة لممؤسسسسات رييییاض 
(الححسسييیین٬،  ت ممع الممججتتممع)واألممان٬، تتقييییييییم تتقدم األطفالل٬، الممعلممات٬، العالقات٬، األهلل٬، العالقا

٢٠١١(. 
 

 الممممارسسات الممطلوببة لججودة اإلدارة في تتعلييییم الطفولة الممببكرة أهم ) ١( الممممارسسةإطار 
  والتتخخصصص:الممؤهلل 

ممن الممممارسسات الهاممة والججوهرييییة لججودة اإلدارة في تتعلييییم الطفولة الممببكرة أن تتكون      

لتتعلييییم الطفولة الممببكرة لدييییها ممؤهلل ممدييییرة ممؤسسسسة رييییاض األطفالل أو إدارة أي ببرنناممج 

الببكالورييییوس) في تتخخصصص تترببييییة وتتعلييییم الججاممعييییة األولى ( أكادييییممي ال ييییقلل عن الدرججة

 الطفولة الممببكرة 
  الممسسؤولييییات:تتححدييیید 

على إدارة رييییاض األطفالل أن تتتتأكد أن ججممييییع ممن ييییعمملل في الممؤسسسسة أو ببرنناممج       

تتعلييییم الطفولة الممببكرة٬، ييییعرفون ممهاممهم وأن لدييییهم الممعرفة والممهارات الالزممة إلننججازها٬، 

وذلك لضضممان تتننفييییذ األعممالل ببالششكلل األممثثلل. إن كلل وظييییفة في ببرنناممج تتعلييییم الطفولة 

ممالل٬، وقرارات. وببالتتالي فإن تتوصصييییف هذه الوظييییفة ييییججب أن " أع ججزأييیین:الممببكرة تتقسسم إلى 

أو ممعلممة أو ممسساعدة أو  إدارييییة(الششخخص ييییششمملل عببارات تتوصًصف األعممالل المموكلة إلى 

ححارس ..الخ)  إلننججازها(ممسسؤولييییاتته)٬، وححرييییة التتصصرف الممعطاة له٬، أي القرارات التتي 

 ييییسسممح له بباتتخخاذها (صصالححييییاتته). 
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 التتخخطييییط للججودة : 
وججود أهداف ممححددة لتتححسسييیین الججودة في ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة ممن ممسسؤولييییات      

اإلدارة في رييییاض األطفالل٬، وتتركز أهداف الججودة على العمملييییات اإلدارييییة والتتعلييییممييییة٬، على 

سسببييییلل الممثثالل ال الححصصر: تتححسسييیین إججراءات الوقاييییة ممن الممخخاطر أو تتححسسييیین خخببرات األطفالل 

 ضضييییة أو غييییرها.    في تتعلم الممفاهييییم الرييییا
   الننوعييییةالتتننممييییة الممهننييییة: 

ييییننببغي على إدارة رييییاض األطفالل أن ييییكو لدييییها خخطة سسننوييییة لاللتتححاق ببالببراممج      

  الطفولة الممببكرة.التتدرييییببييییة والممححاضضرات والنندوات الممتتخخصصصصة في ممسستتججدات تترببييییة 

  .الممقارننة الممرججعييییة 
الزييییارات الدورييییة لببراممج ممتتممييییزة في تترببييییة      

الطفولة الممببكرة سسواء على الصصعييیید الممححلي أو 

العالممي٬، وذلك ببهدف إججراء الممقارننة 

أفضضلل  ممع benchmarking  الممرججعييییة 

الممممارسسات٬، ننتتائئج القييییاس الممقارن فرصصة 

ييییه إلدارة رييییاض األطفالل للتتححسسييیین الممسستتممر والببدء ببرححلة الججودة ممن ححييییث أننتتهى إل

 اآلخخرون. 

 
 الممعلممات 

لممعلممة رييییاض األطفالل دور ححاسسم في ججودة ببراممج الطفولة الممببكرة العتتببارات عدة فهي في      
هذه الممرححلة ممن التتعلييییم تتكاد تتكون الممصصدر األكثثر تتأثثييییًرا في ننقلل الخخببرات للطفلل٬، لذلك فأن 
ممسسألة إعدادها وتتأهييییلها واسستتقرارها الوظييییفي وراححتتها الننفسسييییة عوامملل هاممة تتؤثثر في ممسستتوى ججودة 

خخدممة التترببوييییة التتي تتقدممها للطفلل. وييییتتطلب ممن ممعلممة الروضضة أن تتتتقن عمملها فهي أكثثر ممن ال
ممعلممة لممادة دراسسييییة ألننها تتقوم ببأدوار ذات أهممييییة خخاصصة٬، إذا ننججححت فييییها ضضاعفت ممن فرص 
ننممو األطفالل وتتقدممهم٬، وييییششببه دور الممعلممة في الروضضة دور األم في الممننزلل٬، فهي أولل ششخخص 
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ع الطفلل ببعد الوالدييیین٬، وتتممثثلل أييییضًضا أولل اتتصصالل اججتتمماعي ححقييییقي له خخارج راششد ييییتتعامملل مم
 ).  ٢٠١٠الممننزلل(الححرييییري٬،

لتتهييییئئة الببييییئئة الممالئئممة لتتعلييییم األطفالل  اهاممً  وتتعتتببر السسممات الششخخصصييییة لممعلممة الروضضة عاممالً      
تتقدييییم الخخببرة والممعلممة تتؤثثر وتتتتفاعلل ممع األطفالل لذلك فهي ممن أكثثر العوامملل أهممييییة في تتعلييییم و 

لألطفالل وممن الممتتوقع ممننها ممسساعدة األطفالل على التتكييییف ممع الممججتتممع وتتهييییئئتتهم للتتغلب على 
صصعوببات الببييییئئة ممن ححولهم وتتننممييییة قدراتتهم على التتعامملل ممع ضضغوط وممتتغييییرات العالم السسرييییعة٬، 

). ٢٠٠٧بباإلضضافة إلى دورها في تتعلييییم األطفالل وتتهييییئئتتهم للتتعلييییم الننظاممي في الممدرسسة(كننعان٬،
قببلل الممدرسسة  كمما أششارت الدراسسات الححدييییثثة للعالقة ببييیین ممؤهلل ممعلممة الروضضة وججودة ببراممج مما

قببلل الممدرسسة تترتتببط ارتتبباطا وثثييییًقا ببكفاءة  ووججدت هذه الدراسسات أن ججودة التتعلييییم في ممرححلة مما
ببإعداد واالتتججاهات الححدييییثثة تتؤكد أهممييییة االرتتقاء . Sheridan) 2009,(الممهننييییة الممعلممييیین 
٬، وتتزوييییدهن ببممهارات الببححث العلممي والتترببوي ييییاض األطفالل إلى الممسستتوى الججاممعيممعلممات ر 

لببنناء قدراتتهن في تتججرييییب طرق ججدييییدة في تتقدييییم الخخببرات لألطفالل وممششاركتتهن في ممششروعات 
. ورببطت ببعض الدراسسات )٢٠١٠عثثممان٬،(الممرححلة التتججدييیید والتتججرييییب للخخط التترببوييییة في هذه 

التترببييییة الممببكرة ببكفاييییات الممعلممة٬، وتتعتتببر هذه الدراسسات أن الكفاييییات األدائئييییة لممعلممة ججودة ببراممج 
الروضضة تتعتتببر ممعييییاًرا أسساسسييییًا لججودة أداء ممعلممة رييییاض األطفالل٬، وببالتتالي للججودة الششامملة للعمملييییة 

بباعتتببار الممعلممة أححد أهم عنناصصر ممننظوممة الججودة  التتعلييییممييییة في رييییاض األطفالل ببصصفة عاممة٬،
ششامملة في رييییاض األطفالل٬، والكفاييییات األدائئييییة لممعلممة الروضضة هي مما ييییججب أن تتقوم ببه الممعلممة ال

ممن ممهام تترببوييییة أثثنناء تتفاعلها ممع األطفالل داخخلل وخخارج الروضضة٬، وتتسساعد هذه الكفاييییات الممعلممة 
ا على اكتتششاف وتتننممييییة قدرات األطفالل أثثنناء االتتصصالل التتفاعلي ببإششكاله وأننواعه الممخختتلفة ببييییننه

 ).    ٢٠٠٦وببييیین األطفالل وببييییننها وببييیین التترببييییة األسسرييییة في الممواقف واألننششطة الممتتننوعة(ششرييییف٬،
وتتششييییر إححدى الدراسسات إلى عالقة ممؤهلل الممعلممة ببتتننممييییة القدرات االببتتكارييییة للطفلل٬، وتتؤكد      

التتفكييییر هذه الدراسسة على ضضرورة االهتتممام ببتتأهييییلل الممعلممة أثثنناء الخخدممة وتتزوييییدها ببطرائئق تتننممييییة 
التتعلييییم االببتتكاري واالرتتقاء ببطرائئق التتدرييییس وتتننوييییعها وعدم االعتتمماد على أسسلوب التتلقييیین في 

 ).     ١٩٩٨ححسسن والعضضب٬، (
القوى العامملة  وتترببط ببعض الدراسسات ججودة أداء الممعلممات بباالسستتقرار الوظييییفي ححييییث إن     

تتححقييییق االعتتمماد٬، الننتتائئج الممسستتخخلصصة ممن و  تتححسسييییننات الججودةممسستتقرة ضضروري لننججاح تتننفييییذ ال
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أششارت إلى أن االننتتقالل الممسستتممر للممعلممات وضضييییق الوقت كاننت ممن أببرز األسسبباب  أخخرى اتدراسس
التتي أعاقت ممؤسسسسات رييییاض األطفالل لعمملل الدراسسة الذاتتييییة للححصصولل على 

 .)Talley,1997(االعتتمماد
ى األججور للعامملييیین في ممراكز رعاييییة أظهرت ننتتائئج الدراسسات تتصصاعد األدلة على أن ممسستتو      

الطفولة الممببكرة كمما هو الححالل في الصصنناعات األخخرى٬، ييییلعب دوًرا أسساسسييیًیا في تتححدييیید االسستتقرار 
وممؤهالت القوى العامملة٬، لذلك تتوصصي هذه الدراسسات ببأهممييییة زييییادة االسستتثثممار في الكوادر الببششرييییة 

ها لممعاييییييییر االعتتمماد٬، وللححفاظ على العامملة ببممؤسسسسات رييییاض األطفالل التتي سستتسسهم في تتححقييییق
ممسستتوى عالل ممن الججودة سسييییكون ممن الضضروري تتركييییز االننتتبباه للهييییئئة التتعلييییممييییة في ممججاالت 

االعتتمماد)٬، وزييییادة االسستتثثممار في هذه الفئئة فهم الذييیین ييییخخلقون  ممعاييییييییر ٬،االسستتقرار(التتعوييییضضات٬، 
 . )Helburn &Howes,1997وييییقدممون ججودة الخخدممة (

 
 في تتعلييییم الطفولة الممببكرةأداء الممعلممات أهم الممممارسسات الممطلوببة لججودة  )٢( سسةالممممار إطار 
   :الممؤهلل والتتخخصصص 

أكادييییممي  أن تتكون الممعلممة أو ممسساعدة الممعلممة في ممؤسسسسة رييییاض األطفالل لدييییها ممؤهلل     

الببكالورييییوس) في تتخخصصص تترببييییة وتتعلييییم الطفولة ممعييییة األولى (ال ييییقلل عن الدرججة الججا

(ببعض الدولل ممثثلل فرننسسا تتفضضلل أو تتششتترط أن ييییكون ممعلم الطفولة الممببكرة ممن ححمملة  الممببكرة

٬، وننححن نندرك أن الممعلممة هي األكثثر سستتييییر) أن تتكون ممن ححمملة المماججسستتييییردرججة المماجج

ولة الممببكرة تتفاعًال وتتأثثييییًرا في ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة٬، لذلك تتتتأثثر ججودة ببراممج الطف

 .  علممةببممؤهلل وتتخخصصص المم

  الننوعييییة التتننممييییة الممهننييییة : 
للتتننممييییة الممهننييییة للممعلممات وممسساعدات الممعلممات تتركز الخخطة على ننوعييییة وججود خخطة      

اسستتراتتييییججييییات اقببلل الممرسسة ممن أهم ممججاالت الخخطة: (ممسستتججدات علم التترببييییة في تترببييییة طفلل مم
-الخخاصصةاألطفالل ذوي االححتتييییاججات  رعاييییة-األطفاللاألسسالييییب الححدييییثثة في تتقييییييییم  –التتعلييییم 
إدارة  –والتتعاون ممع عائئالت األطفالل  التتواصصلل-التتعلمالتتخخطييییط لخخببرات  –الججودة  ممعاييییييییر

 قاعة الفصصولل ..الخ).
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  :االسستتقرار الوظييییفي  

ممن ححييییث تتهييییئئة ممالئئممة ومملهممة للتتعلييییم الفعالل هو ججوهر التتركييییز على اححتتييییاججات الممعلممات      
بباالننتتمماء الوظييییفي الذي  اة" ييییتتطلب تتوفر اسستتقرار وظييییفي ييییممننح الممعلممة ششعورً " ججودة أداء الممعلمم

الركييییزة األسساسسييییة والعامملل  النناس المموهوببون همييییؤثثر إييییججابًبا على دافعييییة الممعلممة للعمملل الممببدع. 
 األكثثر تتأثثييییًرا في ججودة أداء أي ممؤسسسسة. 

  :الممعرفة ببخخصصائئص ننممو الطفلل 

ممعرفة كييییف ييییتتعلم أطفالل مماقببلل ممن ممتتطلببات ججودة العامملييیین ببببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة   
الممدرسسة؟ وعلى العامملييیین أييییضًضا أن ييییعرفوا وييییتتممكننوا ممن كييییفييییة إقاممة عالقات فعالة ممع األطفالل 

 الصصغار وأسسرهم ؟. وكييییفييییة العمملل ببششكلل أفضضلل ممع ممججمموعات األطفالل.
 
 

 الممننهج 
ييییعتتببر الممننهاج عامملل هام في ممدخخالت ننظام تتعلييییم مما قببلل الممدرسسة فهو ييییسسهم ممع العوامملل      

األخخرى في تتححدييیید ممسستتوى ججودة ممخخرججات تتعلييییم الطفلل في رييییاض األطفالل. وقد تتطور تتصصممييییم 
ممننهاج رييییاض األطفالل ننتتييییججة أفكار وننظرييییات رواد الطفولة الممببكرة ممثثلل (فروببلل وممننتتسسوري)٬، 

ج ييییهدف إلى التتننممييییة الششـامملة الممتتكامملة للطفلل ممن خخاللل التتعلم الننششط٬، لذلك سسممي وأصصببح الممننهـ
). وممن خخاللل هذا التتطور أتتسسع ٢٠١٠ممننهج رييییاض األطفالل الممعاصصر ببممننهج األننششطة(عثثممان٬،

ممفهوم الممننهج ولم ييییعد ييییقتتصصر على الممقررات الدراسسييییة والججواننب الممعرفييییة٬، فقد أصصببح ييییتتضضممن 
التتي تتؤثثر في الطفلل٬، سسعييیًیا وراء تتححقييییق األهداف الششـامملة للتترببييییـة التتي  ججممييییع العوامملل والظروف

تتعمملل على تتححقييییق أقصصى ننممو للطفلل ججسسممييیًیا وعقلييیًیا وننفسسييیًیا واججتتمماعييیًیا وروححييیًیا٬، وتتححقييییًقا لهذه 
الغاييییات فأن الممننهج ببهذا الممفهوم الججدييیید ييییتتضضممن الفلسسفة واألهداف والخخطة والممححتتوى والطرق 

). هذا التتطور في ممفهوم ٢٠٠٧( ججاد٬، ممييییة والننششاطات والعالقات وأسسالييییب التتقوييییموالوسسائئلل التتعلييیی
الممننهـج ييییزييیید ممن إسسهاممه في ممسسـتتوى ججودة تتعلييییم مما قببلل الممدرسسة٬، ننتتييییججة تتعزييییز ممكاننة الطفلل في 

 2009,(الطفولة عمملييییـة التتعلم٬، لذلك ببرز الطفلل ببوصصفه مموضضوًعا للتتغييییرات الممتتعلقة ببممججالل 
Burgess& Fleet( . 
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وممن اججلل أن ييییقوم ممننهج رييییاض األطفالل ببدوره كعامملل ممسساهم وفعالل في تتححقييییق ججودة التتعلييییم في 
ممرححلة الطفولة الممببكرة٬، الببد ممن تتوفر العدييیید ممن الخخصصائئص التتي ييییججب أن تتتتوافق ممع ممببادئ 

على  اطالعهممن خخاللل -ا البباححثكمما ييییراه-إدارة الججودة الششامملة٬، وممن أهم هذه الخخصصائئص 
 : الدراسسات واألدببييییات كمما ييییلي

  ببدائئلل ممننهج رييییاض األطفالل ممننهاج تتعّلم ييییؤكد على ممببدأ الححرييییة واالخختتييییار ححييییث ييییوفر

في الببرنناممج الييییوممي٬، لييییخختتار الطفلل مما ييییججب القييییام ببه٬، ومما ييییممييییلل إلييییه ومما ييییثثييییر  وخخييییارات

دوافعه وححاججاتته  ممع ييییة تتتتييییح له الننممو الححر الذي ييییتتمماششىاهتتمماممه في ظلّل ببييییئئة ممادييییة غنن

 ).  ٢٠٠٩الححواممدة والعدوان٬،(الخخاصصة 

  الممسستتممر الححتتييییاججاتييییججب أن ييییتتصصف ممننهج رييییاض األطفالل ببالممروننة للتتكييییف ممع التتغييییر 

األطفالل وأولييییاء أممورهم٬، وتتتتوفر الكثثييییر ممن األدلة على أن األطفالل في ممرححلة الطفولة 

ييییاججاتتهم٬، والغننييییة ببالعالقات الدافئئة٬، الممببكرة ييییتتعلممون ببششكلل أفضضلل في الببييییئئات التتي تتالئئم اححتت

اعدة ممن ــــــارك األطفالل في اخختتييییار أننششطتتهم وييییتتلقون الممسســـــــواللعب التتخخييییلي٬، ححييییث ييییشش

  ).Almon  &Miller 2009,(هم ـــخخببراتتالممعلممات لببنناء 

   تتركييییز الممننهج على التتعلم الججمماعي عن طرييییق العمملل٬، لتتننممييییة قييییممة التتعاون لدى األطفالل

واالكتتششاف كممججمموعات تتعلم  التتي تتدفعهم لتتششججييییع ببعضضهم الببعض للتتججرييییب والممححاولة

 صصغييییرة.

   ييییتتصصف ممننهج رييییاض األطفالل ببالتتكامملييییة واالسستتممرارييییة٬، فممخخرججات التتعلييییم في ممرححلة الطفولة

الت لننظام التتعلييییم في الممرححلة االببتتدائئييییة٬، لذلك ييییججب أن تتكون ممنناهج رييییاض الممببكرة هي ممدخخ

 National Center for( األطفالل ممصصممممة لتتححقييییق االسستتممرارييییة لتتعزييییز االسستتعداد للممدرسسة

Education Research,2009,41.( 

  ازة ييییججب أن ييییعكـس الممننهج الخخلفييییات٬، االححتتييییاججات٬، واهتتمماممات األطفالل وأححد الممصصادر الممممتت

٬، واالتتصصالل الممتتكرر ببييیین الوالد والممعلممات والسسييییاسسة الممننهج تتخخطييییط ييییششارك األهلل فيعنندمما 
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الممفتتوححة التتي تتننقلل تتأكييیید الروضضة على أهممييییة الوالدان ييییممكن أن تتششججعهم على أن ييییكوننا 

 ). ٢٠٠٧،٬٧٧ججزًءا ممن ببرنناممج التترببييییة في رييییاض األطفالل(ججاد٬،

  ًد الممعرفة في تترببييییة الطفولة الممببكرة والتتغييییر الممسستتممر على تتججد التتححسسييیین الممسستتممر للممننهج ببنناء

ممتتطلببات  الممججتتممع٬، الممعلممات٬، الححتتييییاججات وتتطلعات الممسستتفييییدييیین (األطفالل٬، أولييییاء األممور٬،

 الممراححلل الدراسسييییة التتالييییة). 

 
 الممببكرة الطفولة تتعلييییم في الممننهجلججودة  الممطلوببة الممممارسسات أهم) ٣( الممممارسسة إطار

ال ييییممكن في هذا اإلطار ححصصر ججممييییع الممممارسسات الممطلوببة لججودة الممننهج في تتعلييییم الطفولة 
 الممببكرة٬، وننقوم ببعرض أممثثلة لممتتطلببات الججودة٬، وهي على الننححو اآلتتي: 

 
  :الخخصصائئص األسساسسييییة للممننهج 

لتتننممييییة ججواننب ننممو الطفلل٬، ممع  ييییتتطلب أن ييییكون الممننهج ششاممالً 
تتححدييییثثه ببششكلل ممسستتممر وفق ممسستتججدات األببححاث والدراسسات في 

فولة الممببكرة٬، وييییتتوافق ممع قييییم األسسرة والممججتتممع تترببييییة وتتعلييییم الط
الممححلي ولغة األسسرة وممعتتقداتتها٬، كمما ييییسستتججييییب لالححتتييییاججات 

كببار تتفاعلل ممع الالفردييییة لألطفالل٬، وييییششججع على االكتتششاف والتتججرييییب والعمملل الججمماعي وال
والننظراء. كمما ييییتتطلب الممننهج أن ييییوفر إرششادات لسسالممة األطفالل ممن األذى الننفسسي 

 والججسسدي...الخ. 
 ييییز التتكامملل فر الممننهج الفرص لألطفالل لدعم الننممو الححركي٬، وتتعز الننممو الججسسدي: ييییو

 .والتتآزر الححسسي الححركي

 ييییوفر الممننهج فرص ممتتننوعة لتتطوييییر قدرات األطفالل في التتواصصلل اللفظي الننممو اللغوي :

وغييییر اللفظي ممن خخاللل التتواصصلل ممع اآلخخرييیین واإلججاببة عن األسسئئلة ووصصف الببييییئئة 

 الممححييییطة ببهم ممن اححداث وأششييییاء. 

 ييییوفر الممننهج فرص التتفاعلل لألطفالل ممع اآلخخرييیین ممثثلل الممعلممات وممع  :الننممو االججتتمماعي
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ييییوفر الممننهج الفرص لتتننممييییة الششعور ببالممواقف اإلييییججاببييییة ننححو التتعلم  أقراننهم٬، وكذلك

 وتتننممييییة ششغفهم لححب الممعرفة واإلتتقان. 

 الممببكرة في الرييییاضضييییات  الخخببرات-والكتتاببةالممببكرة للقراءة  (الممعرفة :الننممو الممعرفي

ة هج أن ييییوفر الفرص لتتننممييیی٬، على الممنناإلببداعي)التتعببييییر  –التتكننولوججييییا  اسستتخخدام-والعلوم

 .  الممججاالت الفرعييییة للننممو الممعرفي خخببرات األطفالل في كلل ممججالل ممنوٕاثثراء 

 

 العالقة ممع األسسرة  
ييییعتتببر أولييییاء األممور ممـن أببـرز الممسستتفييییدييییـن ممن الخخدممة التترببوييییـة التتي تتقدممها ممؤسسسسة رييییاض      

األطفـالل٬، واححتتييییاججاتتهم وتتطلعاتتهم ممدخخالت هاممة تتسسهم ببدرججة كببييییرة في تتححدييیید ممسستتوى ججودة 
ممخخرججات تتعلييییم الطفولة الممببكرة. وتتتتضضح أهممييییة العالقة ببييیین الروضضة واألسسرة ممن خخاللل تتححقييییقها 

 ):٢٠١٠لألهداف التتالييییة (عثثممان٬،
 .ممد ججسسور الثثقة وتتعممييییق التتواصصلل والتتعاون ببييیین الروضضة واألسسرة 

 .فهم دور الروضضة وممسسؤولييییاتتها كششرييییك في الممسساعدة في تترببييییة الطفلل 

 .تتفعييییلل دور أولييییاء األممور في الممششاركة في أننششطة الروضضة 

 .تتوفييییر الفرص للححوار المموضضوعي ححولل األممور التتي تتخخص الطفلل 

 .تتننممييییة ششخخصصييییة الطفلل ببتتدرج وثثببات ممن خخاللل ننمموه في ظلل ببييییئئة الممششاركة 

لكن هذه العالقة ييییججب أن تتببننى على أسساس إدراك الطرفييیین ألهممييییة الششراكة في تترببييییة      
الطفلل٬، وتتقوم على أسساس االححتترام الممتتببادلل٬، إذ ييییننظر إلى كلل ممن الممعلممات واآلبباء أن لدييییهم 

أن ييییسسهمموا في تتححقييییق أهداف التترببييییة في رييییاض  الخخببرات والمموارد التتي ييییممكن
). وممن الهام أن تتدرك ممؤسسسسة رييییاض األطفالل في عالقتتها ممع أولييییاء ٢٠٠٧األطفالل(ججاد٬،

األممور طببييییعة االخختتالفات ببييیین األسسر سسواء للظروف الششخخصصييییة أو االججتتمماعييییة أو االقتتصصادييییة 
طفولة الممببكرة٬، فقد أششارت الدراسسات والثثقافييییة٬، ننتتييییججة تتأثثييییر هذه االخختتالفات على ججودة تترببييییة ال

وججود اخختتالفات هاممة لتتصصورات أولييییاء األممور ححولل الججودة في تترببييییة الطفولة الممببكرة والظروف 
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. وقد وججد أن )Chiao,2003(تتركييییببة العائئلة) (الممؤهلل التتعلييییممي٬، الششخخصصييییة الممخختتلفة لألسسرة
الممعلممات وأسسبباب تتتتعلق أييییضًضا األسسرة الممتتعلممة تتخختتار رييییاض األطفالل ألسسبباب تتتتعلق ببكفاءة 

 ). Hoon,2005ببتتصصممييییم الببراممج واإلدارة والممراقببة(
وتتقدم تتصصورات أولييییاء األممور فرص تتححسسييیین هاممة لتتححسسييیین ججودة الخخدممة التترببوييییة في رييییاض 
األطفالل٬، وييییكون ذلك ممن خخاللل ببنناء ننظام تتغذييییة راججعة فعالل ييییححصصلل ممن خخالله كلل الروضضة 

ششتتركة ححولل ننوع التترببييییة الممالئئممة للطفلل وممعلوممات أييییضًضا ححولل التتقدم واألسسرة على الممعلوممات المم
ذلك ننظام إدارة وتتننظييییـم فعالل ييییزود األسسرة ببأخخببار التتعلييییم في  ممييییه. وييییتتطلبييییتتعلفي ممسستتوى ججودة 

الروضضة واإلرششادات والتتعلييییممـات الخخاصصة ببتترببييییـة الطفـلل٬، وكذلك تتعرييییف األسسرة ببممححتتوى الممننهج 
تتقدييییم التتقارييییر عن أداء الطالب ببششكلل دوري٬، وغالبًبا ييییثثممن أولييییاء األممور الممقدم في الروضضة٬، و 

ججودة الخخدممة عنندمما تتعلممهم الروضضة عن الممؤششرات الممببكرة للصصعوببات األكادييییممييییة التتي تتواججه 
 ). ٢٠٠٩(العسساف وأببو لطييییفة٬، أطفالهم

وممن أببرز الممعوقات التتي تتواججه ججودة تتعلييییم الطفولة الممببكرة فييییمما ييییتتعلق ببعالقة الروضضة      
بباألسسرة٬، ضضعف أو غييییاب ننظام التتغذييییة الراججعة لدى ممؤسسسسة رييییاض األطفالل الذي ممن ششأننه أن 
ييییححدث فججوة ببييیین الروضضة والممننزلل ببسسببب تتدنني ممسستتوى ججودة الخخدممة الممقدممة ممن ممؤسسسسة رييییاض 

قد ببييییننت ننتتائئج إححدى الدراسسات أن أهم األسسبباب التتي تتعييییق التتعاون ببييیین الروضضة األطفالل٬، و 
واألسسرة ممن وججهة ننظر أولييییاء األممور تتتتممثثلل ببعدم اسستتججاببة الروضضة للممقتترححات التتي ييییببدييییها أولييییاء 
األممور وعدم تتننفييییذ إدارة الروضضة للقرارات التتي تتتتخخذ خخاللل االججتتمماعات ممع أولييییاء 

 .)٢٠٠٨األممور(الججممالل٬،
 

 العالقة ممع األسسرة   لججودة الممطلوببة الممممارسسات أهم) ٤( الممممارسسة إطار

 
 : اممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة مماييییليججودة العالقة ممع األسسرة ييییتتطلب ان ييییوفر ببرننل

 .لغتتهاتتعددة ممع األسسرة تتتتوافق وقييییممها و قننوات تتواصصلل مم -

 .األننششطةاألسسرة واسستتخخداممها في الببراممج و  رصصد اهتتمماممات -

ييییتتلقاه الطفلل ممن تتعلييییم وممدى  األسسرة على ممعلوممات ببصصورة دورييییة ححولل مماتتححصصلل  -
 .التتقدم الححاصصلل
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  .تتوفييییر الفرص لألسسرة للممششاركة في تتخخطييییط وتتننفييییذ وتتقييییييییم الببراممج الممقدممة للطفلل -

التتواصصلل ببييیین الممعلممات واألسسرة للتتعرف على اححتتييییاججات وممييییولل االطفالل  -
 .الممالئئممة لتتعلييییممهم واالسستتراتتييییججييییات

 .ر آلييییات لممششاركة األسسرة في تتقييییييییم ججودة الخخدممة الممقدممة ألطفالهمتتوفييیی -

 .تتوفييییر ببراممج دورات تتدرييییببييییة لألسسرة ححولل األسسالييییب الححدييییثثة في الطفولة الممببكرة -

 
 

 الببييییئئة 
الروضضة وتتججهييییزاتتها الالممادييییة  ببمما تتتتضضممننه ممن ممببننىتتممثثلل الببييییئئة ببكلل عنناصصرها الممادييییة       

ييییسسهم ببدرججة  اهاممً  الممتتممثثلة ببالعالقات والججو االججتتمماعي والثثقافي العام في رييییاض األطفالل٬، عاممًال 
كببييییرة في ممسستتوى ججودة تتعلييییم الطفولة الممببكرة. وببييییننت الدراسسـات وججودة عالقة ببييیین تتححقق 

تتكز العالقة على أهممييییة التتعلم ممواصصفات الججـودة ببممببننى رييییاض األطفـالل وفعـالييییة األداء٬، وتتر 
لججودة التتعلييییم في ممرححلة الطفولة الممببكرة فإن هذا  ارئئييییسسً  االننششط في رييییاض األطفالل بباعتتبباره ممعييییارً 

الننوع ممن التتعلييییـم ييییقوم على أن ييییكون للطفلل دورًا فعاًال وٕاييییججاببييیًیا في العمملييییة التتعلييییممييییـة٬، وييییتتطلب 
الححركة و تتوفر التتججهييییزات واألدوات وممطاببقتتها ممع ذلك تتوفر الممسساححات التتي تتسسممح للطفلل ببححرييییة 

ممواصصفات السسالممة واألممان الخخاصصة ببالطفولة الممببكرة٬، وأششارت هذه الدراسسات إلى وججود تتأثثييییر 
ن للببييییئئة ). وكذلك فإ١٩٩٨ييییاض األطفالل(وصصفي٬،لتتصصممييییم الممببننى على تتححقق األهداف التترببوييییة لر 

امًما في تتوفييییر الفرص العدييییدة أممام األطفالل٬، التتي ييییوفرها ممببننى ممؤسسسسة رييییاض األطفالل دوًرا ه
كالششعور بباالننتتمماء واالعتتزاز ببروضضتتهم والتتفاخخر ببها ووججود الممججالل الخخصصب الكتتششاف قدراتتهم 
وصصقلل ششخخصصييییاتتهم وتتوفييییر األممن والطممأننييییننة والراححة الننفسسييییة والممنناخ الذي ييییدفعهم للتتفكييییر 

 ). ٢٠١٠واالببتتكار ببسسرور وممتتعه(الححرييییري٬،
ييییزات الروضضة دور في تتوسسييییع فرص التتعلييییم والتتعلم ببالننسسببة للممعلممات ولألطفالل على ولتتججه     

ححد سسواء٬، وأششارت دراسسات إلى أن قلة تتوافق التتججهييییزات واألثثاث الممسستتخخدم في لروضضة 
لممواصصفات الججودة الخخاصصة ببطفلل مما قببلل الممدرسسة ييییححرم الطفلل ممن ححرييییة الححركة والننششاط٬، وقلة 

تتعارض ممع أهداف ممرححلة رييییاض األطفالل وال تتتتوافق ممع االتتججاهات التتوافق ممع الممواصصفات تت
 ). ٢٠١٠الححدييییثثة في رييییاض األطفالل والممتتوافقة ممع ممعاييییييییر الججودة(صصاصصييییال٬،
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وتتتتطلب تتوافر ممواصصفات الججودة٬، ننتتييییججة تتأثثييییرها على  اهاممً  كمما تتعتتببر الببييییئئة الصصفييییة عاممالً      
ننممو الطفلل واكتتسساببه للخخببرات٬، ححييییث تتعتتببر الببييییئئة الصصفييییة الممججالل الذي ييییححييییط ببالطفلل ييییتتأثثر ببها 
وييییؤثثر فييییها في عالقة ممتتببادلة لها أسسس وننظم ييییممكن ممن خخاللها اسستتممرارييییة التتعلم ألننها الممكان 

دقة ووعي ححتتى   ييییسستتطييییع الطفلل أن ييییممارس الننششاط٬، الممنناسسب الذي ييییتتطلب اخختتييییار ممححتتوييییاتته بب
فييییتتعلم وييییججرب وييییكتتششف لننممو قدراتته وممييییوله٬، فييییتتححقق ذلك عن طرييییق تتننظييییم هذه الببييییئئة ححسسب 

). كمما وججدت دراسسات ححدييییثثة أن هنناك عالقة ببييیین ٢٠١٠(سسننببلل٬،  أسسس وقواعد واضضححة األهداف
(تتننظييییم  ننببؤ ببسسلوكييییات التتعلم لدييییهمججودة تتننظييییم فصصولل أطفالل مما قببلل الممدرسسة والقدرة على التت

) ببسسرعة أكثثر ممن الفصصولل األقلل الفصصلل الممببادرةممع األقران٬، إتتبباع قواعد  السسلوك التتعاون
). كمما وججدت الدراسسات التتي أججرييییت ححولل تتأثثييییر الببييییئئات ممتتعددة Hughes,2010تتننظييییمًما(

إييییججاببي للببييییئئة ممتتعددة الوسسائئط على تتححسسييیین التتعلم في ممرححلة الطفولة الممببكرة٬، وججود تتأثثييییر 
الوسسائئط على ممهارات تتعلم الرييییاضضييییات في ممرححلة رييییاض األطفالل٬، كمما ببييییننت هذه الدراسسات أن 

(الممششاركة الفعالة٬،  التتعلم ييییكون أكثثر فعالييییة ببوججود أرببعة خخصصائئص أسساسسييییة في ببييییئئة التتعلم
العالم التتفاعلل والتتغذييییة الراججعة الممسستتممرة٬، االتتصصالل ببسسييییاق  الممششاركة في ممججمموعات٬،

 ).Weiss et al 2006,)(الواقعي
في ببييییئئة رييییاض األطفالل تتسسهم في ممدى تتححقق الججودة في تتعلييییم  اهاممً  اوتتعد العالقات عننصصرً      

الطفولة الممببكرة٬، وقد أششارت الدراسسات إلى وججود عالقة ببييیین الححالة الننفسسييییة لممعلممة رييییاض 
تتع الفرد ببالسسعادة والرضضا في ببييییئئة األطفالل وعالقتتها بباألطفالل ورضضاها عن ممهننتتها٬، فكلمما تتمم

العمملل كاننت لدييییه القدرة على التتغلب على ممصصاعب هذه العمملل٬، وكلمما تتممتتعت الممعلممة بباتتججاه 
إييییججاببي ننححو أطفالها كاننت أكثثر تتببننييیًیا التتججاه إييییججاببي ننححو عمملها٬، فاتتججاه الممعلممة ننححو أطفالها هو 

٬، ببييییننمما الممعلممة التتي لدييییها اتتججاهات سسلببييییة ججزء ال ييییتتججزأ ممن اتتججاه الممعلممة العام ننححو ممهننتتها ككلل
 ).     ٬٢٠٠٨،األطفالل(الخخالق وقاسسم  وعلى  تتججاه عمملها ييییؤثثر على أدائئها ككلل

 

     في ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة   الببييییئئة لججودة الممطلوببة الممممارسسات أهم) 5( الممممارسسة إطار

 ممواصصفات قييییاسسييییة تتتتوافق واالححتتييییاججات الننممائئييییة لممرححلة الطفولة الممببكرة تتوفييییر ممببننى ذي -

 ججممع التتججهييییزات واأللعاب في ممببننى ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة -
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العالقة ببييیین الممعلممات واألطفالل تتتتسسم ببالدفء ممن خخاللل سسلوكييییات الممودة والممححببة  -
 واالببتتسساممة...............

ببييییئئة تتعلممهم داخخلل وخخارج الفصصولل٬، ييییححصصلل االطفالل على فرص الممششاركة في تتطوييییر  -
 على سسببييییلل الممثثالل: الممششاركة في تتطوييییر قواعد السسلوك في الفصصلل........الخ

ال ييییسستتخخدممن أي ششكلل ممن اإلججراءات إلدارة سسلوك األطفالل و تتسستتخخدم الممعلممات الننظام و  -
 .........الخ أششكالل العقاب الننفسسي ممثثلل التتوببييییخ أو اإلهممالل

  ممتتننوعةتتششججييییع إننججازات الطفلل وٕاببرازها ببأسسالييییب  -
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وتتتتطلب تتوافر ممواصصفات الججودة٬، ننتتييییججة تتأثثييییرها على  اهاممً  كمما تتعتتببر الببييییئئة الصصفييییة عاممالً      
ننممو الطفلل واكتتسساببه للخخببرات٬، ححييییث تتعتتببر الببييییئئة الصصفييییة الممججالل الذي ييییححييییط ببالطفلل ييییتتأثثر ببها 
وييییؤثثر فييییها في عالقة ممتتببادلة لها أسسس وننظم ييییممكن ممن خخاللها اسستتممرارييییة التتعلم ألننها الممكان 

دقة ووعي ححتتى   ييییسستتطييییع الطفلل أن ييییممارس الننششاط٬، الممنناسسب الذي ييییتتطلب اخختتييییار ممححتتوييییاتته بب
فييییتتعلم وييییججرب وييییكتتششف لننممو قدراتته وممييییوله٬، فييییتتححقق ذلك عن طرييییق تتننظييییم هذه الببييییئئة ححسسب 

). كمما وججدت دراسسات ححدييییثثة أن هنناك عالقة ببييیین ٢٠١٠(سسننببلل٬،  أسسس وقواعد واضضححة األهداف
(تتننظييییم  ننببؤ ببسسلوكييییات التتعلم لدييییهمججودة تتننظييییم فصصولل أطفالل مما قببلل الممدرسسة والقدرة على التت

) ببسسرعة أكثثر ممن الفصصولل األقلل الفصصلل الممببادرةممع األقران٬، إتتبباع قواعد  السسلوك التتعاون
). كمما وججدت الدراسسات التتي أججرييییت ححولل تتأثثييییر الببييییئئات ممتتعددة Hughes,2010تتننظييییمًما(

إييییججاببي للببييییئئة ممتتعددة الوسسائئط على تتححسسييیین التتعلم في ممرححلة الطفولة الممببكرة٬، وججود تتأثثييییر 
الوسسائئط على ممهارات تتعلم الرييییاضضييییات في ممرححلة رييییاض األطفالل٬، كمما ببييییننت هذه الدراسسات أن 

(الممششاركة الفعالة٬،  التتعلم ييییكون أكثثر فعالييییة ببوججود أرببعة خخصصائئص أسساسسييییة في ببييییئئة التتعلم
العالم التتفاعلل والتتغذييییة الراججعة الممسستتممرة٬، االتتصصالل ببسسييییاق  الممششاركة في ممججمموعات٬،

 ).Weiss et al 2006,)(الواقعي
في ببييییئئة رييییاض األطفالل تتسسهم في ممدى تتححقق الججودة في تتعلييییم  اهاممً  اوتتعد العالقات عننصصرً      

الطفولة الممببكرة٬، وقد أششارت الدراسسات إلى وججود عالقة ببييیین الححالة الننفسسييییة لممعلممة رييییاض 
تتع الفرد ببالسسعادة والرضضا في ببييییئئة األطفالل وعالقتتها بباألطفالل ورضضاها عن ممهننتتها٬، فكلمما تتمم

العمملل كاننت لدييییه القدرة على التتغلب على ممصصاعب هذه العمملل٬، وكلمما تتممتتعت الممعلممة بباتتججاه 
إييییججاببي ننححو أطفالها كاننت أكثثر تتببننييیًیا التتججاه إييییججاببي ننححو عمملها٬، فاتتججاه الممعلممة ننححو أطفالها هو 

٬، ببييییننمما الممعلممة التتي لدييییها اتتججاهات سسلببييییة ججزء ال ييییتتججزأ ممن اتتججاه الممعلممة العام ننححو ممهننتتها ككلل
 ).     ٬٢٠٠٨،األطفالل(الخخالق وقاسسم  وعلى  تتججاه عمملها ييییؤثثر على أدائئها ككلل

 

     في ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة   الببييییئئة لججودة الممطلوببة الممممارسسات أهم) 5( الممممارسسة إطار

 ممواصصفات قييییاسسييییة تتتتوافق واالححتتييییاججات الننممائئييییة لممرححلة الطفولة الممببكرة تتوفييییر ممببننى ذي -

 ججممع التتججهييییزات واأللعاب في ممببننى ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة -
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 خخاتتممة 
    

تتتتأثثر الججودة في تتعلييییم الطفولة الممببكرة ببعدة عوامملل ممن أهممها مما ذكرنناه في هذا الفصصلل        
العالقة ممع األسسرة ) ٬،وهنناك عوامملل ممؤثثرة  –الببييییئئة  –الممننهج  –الممعلممات  –اإلدارة  -(القييییادة

أخخرى تتتتطلب إججراء الممزييیید ممن الدراسسات واألببححاث لببييییان ننسسببة تتأثثييییرها على الججودة ٬، وييییضضاف 
إلى ذلك تتأثثييییر تتفاعلل الممتتغييییرات ممع ببعضضها الببعض و درججة إسسهام هذا التتفاعلل في ججودة ببراممج 

) أن تتفاعلل ممتتغييییرات ممثثلل  ٬٢٠١٢،لححسسييیین الطفولة الممببكرة ٬، وعلى سسببييییلل الممثثالل وججدت دراسسة ( ا
ححكوممي) ييییسسهم ببششكلل  -ممؤهلل ممدييییرة رييییاض األطفالل و تتاببعييییة ممؤسسسسة رييییاض األطفالل (خخاص

 إييییججاببي على تتححقييییق ممعاييییييییر الججودة في ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة .
م : كييییف ييییممكن التتححكأوًال ٬، ييییممثثلل تتأثثييییر العوامملل على الججودة تتححدي وفرصصة في الوقت ننفسسه     

ا: في ححالة ممعرفة ثثاننييییً  ببتتأثثييییر كلل عامملل كممححاولة إججراء لضضممان ججودة الببراممج؟ سسؤالل (التتححدي)
العوامملل الممؤثثرة مما هي الممممارسسات التتي ييییممكن العمملل علييییها لتتححقييییق ججودة ببرنناممج تتعلييییم الطفولة 

 الممببكرة؟ سسؤالل (الفرصصة) 
 –الممننهج  –دارة _ الممعلممات ببييییننا في هذا الفصصلل تتأثثييییر كلل عامملل ممن العوامملل: (القييییادة و اإل

إن ببييییان ممثثلل هذا الننوع ممن التتأثثييییر علل ببعض الممتتغييییرات٬، وتتأثثييییر تتفاالعالقة ممع األسسرة)٬،  –الببييییئئة 
على تتححقق ممعاييییييییر الججودة ييییممننح الفرصصة للممتتخخصصصصييیین والممممارسسييیین في ببراممج تترببييییة الطفولة 

 لل .الممببكرة لتتصصممييییم وتتننفييییذ و تتقييییييییم الببراممج وفقا لتتأثثييییر هذه العوامم
وقد ببييییننت الدراسسات على سسببييییلل الممثثالل أن الببراممج التتي ححققت ننتتائئج ممتتممييییزة في ممججالل الججودة      

كان أححد عوامملل التتأثثييییر وججود قييییادة نناججححة في ممراكز رعاييییة وتتعلييییم طفلل مما قببلل الممدرسسة 
)Dorano,2009.( 

في لممدى تتححقق الججودة  همممما تتقدم ننسستتخخلص: إن العوامملل الممؤثثرة تتعطييییننا ممؤششرات تتننببؤييیی     
لذلك الببد ممن التتركييییز على تتعممييییق التتححلييییلل والتتفسسييییر ألثثر السسييییاق  ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة٬،

 .على ججودة تتعلييییم الطفولة الممببكرة الببييییئئياالججتتمماعي و و  التترببوي
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عنندمما ييییححصصلل كلل طفلل في ممرححلة 
الطفولة الممببكرة على فرص ننممائئه الى 
أقصصى ممدى لها وببدون أي تتممييییييییز٬، 

 عنندها ييییممكن القولل : 
 أن الججودة تتتتححقق .  

 الممؤلف                              

 الراببع الفصصلل 
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   الفصصلل الراببع

 قييییاس الججودة في تتعلييییم الطفولة الممببكرة 
 
 

 
في علم اإلدارة ييییقالل: مما ال ييییممكن قييییاسسه ال ييییممكن إدارتته. ببالتتالي تتطرح العدييیید ممن الدراسسات     

تتششييییر هذه الدراسسات إلى أن القييییاس  ججودة؟الججودة سسؤالل لمماذا ييییججب أن تتقاس الالتتي تتنناولت 
الممتتعلقة ببالججودة ولتتأسسييییس ممعاييییييییر للخخدممة ييییسسممح ببعمملييییة الممقارننة قببلل وببعد التتغييییييییرات للممششكالت 

 لتتلببييییة الممتتطلببات. أو الببراممج تتسسهم الممعاييییييییر في تتوججييییه أداء الممؤسسسساتكمما ٬، أو الممننتتج
الججودة٬، ممتتطلببات  لتتححقييییققييییاس لججودة الببد ممن تتطوييییر وسسائئلل مموضضوعييییة ودقييییقة لالولتتححقييییق      

هذه القييییاسسات ييییججب أن تتعممم على ججممييییع العامملييیین ححتتى ييییسستتطييییع األفراد أن ييییروا ببأننفسسهم مما هم 
 ).٢٠٠٨عزام٬،ممححممد و ( إننججازه فردييیًیا أو ججمماعييیًیا٬، هذا ييییسساعدهم على تتححسسييیین الججودةقييیید 

 

 قييییاس ججودة التتعلييییم في الطفولة الممببكرة
 

 تتعلييییم الطفولة الممببكرة ببششكلل خخاص٬،لييییس ممن السسهلل قييییاس الججودة في التتعلييییم ببششكلل عام و      
وتتكون ممؤثثرة على ججودة  ببعضضهاة وفرعييییة تتتتفاعلل ممع ممهممة ممعقدة لوججود عوامملل رئئييییسسوهي عمملييییة 

االقتتصصادي الذي ييییتتم فييییه تتقدييییم التتعلييییممات والخخدممات التتعلييییم٬، إن السسييییاق الثثقافي واالججتتمماعي و 
 .ة في ججودة تتعلييییم الطفولة الممببكرةللطفولة الممببكرة عامملل ممؤثثر للغاييیی

ودة اس الججممن العوامملل الممؤثثرة أييییضضا في ججودة تتعلييییم الطفولة الممببكرة والذي ييییججعلل عمملييییة قييیی     
اخختتالفات ألببعاد الججودة وممفاهييییممها في ممرححلة وججود تتبباييیین و وهو  في التتعلييییم الممببكر ممهممة صصعببة

الطفولة الممببكرة ٬، وقد الححظ البباححثثون أن ممخختتلف الججهات الممعننييییة ببتترببييییة الطفلل في سسننواتته 
ا لتتعرييییفات األولى سسواء كاننوا آبباء أو األطفالل أننفسسهم أو بباححثثييیین ييییؤكدون على أببعاد ممخختتلفة ججد

 ).ceglowski,2004الججودة في الطفولة الممببكرة (
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الظروف  : اآلبباء قد ييییححددون الججودة في إطار األسسرة وعلى وججه الخخصصوصوعلى سسببييییلل الممثثالل
ممن أفضضلل  ااألطفالل أننفسسهم ححسساسسون لألننششطة وييییعدون اللعب واححدً والخخييییارات الممتتاححة لهم٬، 

التتعلييییممييییة في ببراممج الطفولة الممببكرة ممن ممننظور األممان ببييییننمما قد تتننظر الهييییئئة  ججواننب رعاييییة الطفلل٬،
 . دارة لججهودهم وغييییر ذلكالوظييییفي والراتتب الممنناسسب وتتقدييییر اإل

ببالرغم ممن صصعوببة تتححدييیید تتعرييییفات ممححددة للججودة في ببراممج الطفولة الممببكرة إال أن الججهود      
للوصصولل إلى قييییاس  على ممسستتوى البباححثثييیین والدولل لم تتتتوقف في الببححث عن أفضضلل الممعاييییييییر

 مموضضوعي لببراممج الطفولة الممببكرة.
 رة: قييییاس الججودة في تتعلييییم الطفولة الممببك ممججاالت

 
تتعدد العوامملل الممؤثثرة في تترببييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة تتششكلل الركييییزة األسساسسييییة التتي ييییببنني      

 علييییها البباححثثون تتصصوراتتهم لممعاييییييییر القييییاس.
على دممج ممججمموعة ممتتعددة ممن األببعاد لتتقييییييییم الججودة في ببراممج وقد عمملت العدييیید ممن الدولل      

الطفولة الممببكرة وششمملت األببعاد ممؤهالت الهييییئئة التتعلييییممييییة وججممييییع العامملييیین ببببراممج الطفولة الممببكرة 
٬، والتتننممييییة الممهننييییة ٬،ممششاركة األسسرة ٬،ننسسببة الممعلممات لألطفالل ٬،ممممارسسات اإلدارة ٬،ببييییئئة التتعلم ٬، هذه 

تتممام األدببييییات الممتتزاييییدة في الببححث و الدراسسة للعوامملل التتي ممششاركة تتؤثثر على األببعاد تتعكس اه
 ججودة الفصصولل الدراسسييییة في ببراممج الطفولة الممببكرة .

وألهممييییة قييییاس الججودة في ببراممج الطفولة الممببكرة ركزت العدييیید ممن الدولل على قييییاس ججودة       
عننصصرا ممححورييییا لتتححسسييیین رعاييییة األطفالل في سسننواتتهم الممببكرة ٬، وتتعد  بباعتتببارهاالفصصولل الدراسسييییة 

ممححاولة لرببط ممببادرات وججهود الججودة لتتلببييییة اححتتييییاججات االطفالل وتتححقييییق ممصصلححتتهم وكذلك 
 ).Denny et al , 2009( لممرححلة الممدرسسة االسستتعداد

تتعلييییم الطفولة الممببكرة الواضضح للعالقة ببييیین العوامملل الممؤثثرة على ججودة  األثثرن إ: وييییممكن القولل    
كاننت سسببببا رئئييییسسييییا في تتركييییز الكثثييییر ممن األدببييییات  ٬،ججات تتعلم الطفلل في سسننواتته األولىوممخخر 

قييییاس والممقاييییييییس على اعتتببار أن هذه العوامملل الممؤثثرة هي ممججاالت أو أببعاد رئئييییسسييییة ييییتتركز علييییها 
 .ججودة تتعلييییم الطفولة الممببكرة
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وببييییننت الدراسسات ان ٬، ممييیین على ججودة الفصصولل الدراسسييییةوقد أظهرت الدراسسات تتأثثييییر ممؤهالت الممعل
هنناك عالقة إييییججاببييییة ببييیین ممخخرججات تتعلم الطفلل ممثثلل األداء في الرييییاضضييییات وممؤهالت الممعلممييیین 

)Early et al ,2006.( 
ة دراسسات أخخرى ببييییننت وججود عالقة ثثاببتتة ببييیین ججودة الفصصولل الدراسسييییة في ببراممج الطفولو      

٬، ي ممججاالت ممثثلل: الدافعييییة للتتعلموببييییننت ننتتائئج تتححسسن االطفالل ف٬، سسرةالممببكرة والممششاركة ممع األ
 .)Fantazzo et al 2004اسستتممرار الممهممة ( ٬،االننتتبباه

ولتتححقييییق تتقييییييییم فعالل لببييییئئة التتعلم في الفصصولل الدراسسييییة في ببراممج الطفولة الممببكرة الببد ممن       
 Snow and Van(ححت كلل ممن وقد اقتتر تتححدييیید الممججاالت الممننظورة لسسهولة وفعالييییة القييییاس٬، 

Hemel,2008 إطار لعنناصصر الججودة الممننظورة لفصصولل تتعلييییم الطفولة الممببكرة وهي كمما هي (
 مموضضححة في اإلطار اآلتتي: 

 
 أببعاد الججودة القاببلة للممالححظة في فصصولل تتعلييییم الطفولة الممببكرة  
الممنناخ العاطفي والتتفاعالت االججتتمماعييییة ودعم الممهارات االججتتمماعييییة التتننمموييییة  -١

 واسستتراتتييییججييییات الضضببط 
A- درججة (ممسستتوى) الححننان والدعم واالهتتممام واالححتترام الذي ييییقدممه الببالغييیین لألطفالل 
B-  الدعم الواضضح للممهارات االججتتمماعييییة (على سسببييییلل الممثثالل : تتششججييییع األطفالل على

هم " تتششكييییلل وٕاششراك األطفالل في الممححادثثات ححولل الممششاكلل االججتتمماعييییة "اسستتخخدام كلمماتت
 وتتششججييییعهم السستتخخدام تتعلم االسستتراتتييییججييییات لححلل الصصراعات االججتتمماعييییة الححقييییقييییة )

C- التتححدث عن الممششاعر 
D- التتعاون والتتننسسييییق ببالفرص 
E- وضضوح وممالئئممة التتننممييییة للقواعد 
F-  لتتفسسييییرات للححد ممن التتششججييییع وا اإلييییججاببي٬، التتعزييییزالتتوججييییه٬، اسستتخخدام الممعلممييیین إلعادة

 السسلوك السسلببي
 األننششطة التتعلييییممييییة والممنناهج الدراسسييییة ممع تتححدييیید أهداف التتعلم لألطفالل  -٢
ممخخطط لها  تتعلييییممات٬، الهدف٬، دييییلل الممهارات لألطفالل وممصصالححهم: تتعالفردي –العام  -٣

 دممج الممححتتوى.٬، (التتعلييییممات الممقررة )
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لتتي تتششججع على الححوار األننششطة ا٬، لببالغييیین في ممححادثثات ممع األطفاللا اللغة: اننخخراط -٤
ييییاق أننششطة ذات الججهود الواضضححة لتتطوييییر الممفردات والممهارات اللغوييییة في سس ٬،ممع األطفالل

 .ممغزى (ذات أهممييییة)
ممننظم الكلممات : أن ييییقرأ األطفالل وٕاعطاء الفرص لقراءة ممعرفة القراءة والكتتاببة -٥

المملفتتة ٬، الواضضححة٬، ت الححرف وتتهججئئة الكلممات الششائئعةت صصو صصالواألصصوات األولييییة و 
 التتهججئئةوٕاعطاء الفرص لإلممالء والكتتاببة بباسستتخخدام ٬، الممخخصصصصة للطبباعة٬، الوظييییفييییةه٬، لالننتتببا

 .ت الفرصصة)) على قدر اإلممكان (كلمما سسننححالممقصصودة (الممفتتعلة
األششكالل وخخلق أننمماط تتححدييیید التتي تتتتضضممن عد األششييییاء والقييییاس و : األننششطة الرييییاضضييییات -٦

 ٬،اهييییم (على سسببييییلل الممثثالل: كببييییرةتتعلييییممات ححولل الممف٬، فه الوقت تتصصننييییف وتتننظييییم األششييییاءلممعر 
 ).الممراسسالت و العالقات الممكاننييییةد٬، واححد إلى واحح ٬،على قدر الممسساواةر٬، اكبب
طة للممواد (التتالعب الننششط للممواد) (على ) الننششلعلوم: الممعالججة الببارعة (النناججححةا -٧

ؤ والممراقببة الممننهججييییة ) إششراك األطفالل ممع الكببار في التتننببالممثثالل: الححوض والتتعوييییمسسببييییلل 
: الممرتتببطة بباالسستتكششافات الننششطة (على سسببييییلل الممثثالل تتعلييییممات ححولل الممفاهييییم العلممييییة٬، والتتححلييییلل

 ).نناييییة ببالححييییواننات الححييییة وممالححظتتهاالع
لححصصولل على ممعلوممات ات ل: األننششطة وٕاتتاححة الفرص لآلبباء واألممهالتتفاعلل ممع اآلبباء -٨

 اطفالهم.و عن الببرنناممج 
 الثثقافييییة:االسستتججاببة  -٩
A-  دلييییلل لدعم التتننوع اللغوي والثثقافي 
B-  األننششطة التتي تتعرض األطفالل ( تتعرف األطفالل ) على لغات ممتتننوعة وممممارسسات

 ثثقافييییة 
C-  الدعم لتتطوييییر اللغة األم 
D- .الدعم لتتعلم اللغة اإلننكلييییزييییة 

 ) (ننظام األممانالسسالممة  -١٠
A- ننسسببة الكببار لألطفالل 
B-   غييییاب ( عدم وججود ) األثثاث الممححطم أو أي ممن األججسسام التتي ييییممكن أن تتسسببب األذى

 الججسسدي 
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C-  ممسساححة واسسعة وممممرات ممفتتوححة 
D- األييییدي): تتننظييییف األسسننان وغسسييییلل لننظافة الششخخصصييییة (على سسببييییلل الممثثاللممكان ل. 

 :الممواد -١١
A- سسببييییلل الممثثالل : أججهزة الكممببييییوتتر ) التتكننولوججييییا ( على 
B-  األغانني ( على سسببييییلل الممثثالل : ممششغللCD ( 
C-  اللعب ببالممعججون ) –الححوامملل  –اإلببداع ( على سسببييییلل الممثثالل : التتججهييییزات الفننييییة 
D-  ممكتتب الببرييیید ممطببخ ممالببس ) –اللعب الممسسرححي ( على سسببييییلل الممثثالل : ممخخزن 
E-  الححييییواننات الححييییة )-الننبباتتات-المماء–العلوم (على سسببييییلل الممثثالل : الرمملل 
F-  ممواد للكتتاببة ) –ممححو األممييییة (على سسببييییلل الممثثالل : الكتتب 
G- الكتتلل القييییاس )-الرييییاضضييییات (على سسببييییلل الممثثالل : عد األششييییاء 
H- التتفاصصييییلل الممممتتعة):  (على سسببييییلل الممثثالل: ممواد –لححركة الممممتتعة الححركييییة الدقييییقة (ا

 ).الممقص –الرسسم 
 :مماديالتترتتييییب ال -١٢
A- و الممعدات الالزممة لألننششطة الححركييییة : (على سسببييییلل الممثثالل : التتسسلق  الممسساححة– 

 الكرات ) –التتأرججح 
B-  الوسسائئد خخارج ممركز الننششاط ) –ممكان للهدوء والراححة : (على سسببييییلل الممثثالل : السسججاد 
C- وصصولل األطفالل للممواد 

  التتكييییف لألطفالل ذوي اإلعاقة -١٣
 

 ججودة ببراممج الطفولة الممببكرةاسستتراتتييییججييییة تتقييییييییم 
 
ييییببدو ممن الواضضح إن الممالححظة الممبباششرة ال تتزالل هي االسستتراتتييییججييییة األهم لتتقييییييییم ججودة ببراممج       

الطفولة الممببكرة٬، وتتم تتطوييییر العدييیید ممن الممقاييییييییس تتتتنناولل تتقييییييییم ججودة الفصصولل الدراسسييییة. إال أن 
تتخخداممها أو تتكييییييییفها لتتلببييییة اححتتييییاججات وججود العدييیید ممن ممقاييییييییس الممالححظة الصصفييییة التتي ييییممكن اسس

ممححددة للببرنناممج تتتتطلب عدة ششروط قببلل اخختتييییار هذا الممقييییاس أو ذلك ممن أهممها أن تتكون واضضححة 
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ها ححولل أهداف الببرنناممج وتتححقق ممعاييییييییر الججودة٬، والممقاييییييییس الممتتوفرة لتتقييییييییم ببراممج الطفولة الممببكرة ل
 : )&Snow,2008) Susan :اآلتتيعدة أببعاد وهي على الننححو 

 .عاييییة الطفلل أو الخخببرات التتعلييییممييییةأوًال: أننها تتخختتلف فييییمما إذا كاننت تتركز على ر 
ثثاننييیًیا: تتوفر ببعض الممقاييییييییس العالممييییة تتقييییييییم لتتججارب رعاييییة الطفلل٬، في ححييیین أن غييییرها ممن الممقاييییييییس 

 صصممممت للتتركييییز على ججاننب ممححدد ممن تتلك الخخببرات. 
ى ممخختتلف صصفات الببرنناممج٬، على سسببييییلل الممثثالل: التتركييییز ثثالثثًا: إننها تتخختتلف في ممقدار مما تتركز عل

 على السسييییاق الححركي االججتتمماعي ممقاببلل فرص األطفالل لتتننممييییة الممهارات األكادييییممييییة. 

كمما تتتتطلب اسستتراتتييییججييییة تتقييییييییم ججودة ببراممج الطفولة الممببكرة تتوافر ممتتطلببات ممن أهممها أن تتتتوافر   
تتممد التتقييییييییم الفعالل لببراممج الطفولة الممببكرة على في عمملييییة التتقييییييییم ممتتطلببات التتقييییييییم الفعالل. وييییع

 ): Sancisi & Edgington,2015مماييییلي( 
 ييییة التتقييییييییم٬، ممن أججلل إظهار قدراتتهالعالقات: ييییححتتاج الطفلل أن ييییثثق ببالممممارسسييیین لعممل .١

 الكامملة.

الببييییئئة والسسييییاق: ييییسستتطييییع األطفالل أن ييییالححظوا ببعض الممواقف والممهارات والعواطف في  .٢

ممرححلة  كتتييییب ييییننصببييییئئة أو سسييییاق ممعييیین لكن لييییس ببالضضرورة أن ييییالححظوه ممرة أخخرى٬، 

تتأسسييییس السسننوات الممببكرة للوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة أن األطفالل ييییججب أن ييییكوننوا قادرييیین 

    الطفلل.  ببادر ببهاقات التتي سسييییاالفي على أثثببات مما تتعلمموه 

لعله ممن الممفييیید أن ننذكر هننا أن الممقاييییييییس التتي تتححاولل أن تتقييییس ججودة تتعلييییم الطفولة الممببكرة 
 :الثثة ممججاالت وهي على الننححو اآلتتيتتصصننف إلى ثث

 :ممججاالت الننممائئييییة للطفولة الممببكرةتتقييییييییممات ال-أوال
الننممو ممائئييییة للطفلل في سسننواتته الممببكرة (الننتتتتنناولل هذه التتقييییييییممات قييییاس التتطور في الممججاالت      
 . )والعاطفي االججتتمماعيالننممو –الننممو الممعرفي -الببدنني
 :ة التتعلم لممرححلة الطفولة الممببكرةببييییئئ تتقييییييییممات-ثثاننييییا 
تتتتنناولل هذه التتقييییييییممات قييییاس تتوفييییر ممتتطلببات الججودة في ببييییئئة التتعلم لممرححلة الطفولة الممببكرة      

 التتججهييییزات وااللعاب و ....... الخاألدوات و لممثثالل: وتتششمملل على سسببييییلل ا
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 :الممببكرة الطفولةتتقييییييییممات األداء الممؤسسسسي لببراممج  –ثثالثثا 
التتعلييییم لممرححلة تتتتنناولل هذه التتقييییييییممات قييییاس أداء الممؤسسسسات التتي تتقدم خخدممات الرعاييییة و      

الرعاييییة  – مماتالممعل- اإلدارةوتتششمملل التتقييییييییممات على سسببييییلل الممثثالل: القييییادة و  ٬،الطفولة الممببكرة
 .ممع االسسرة والممججتتممع الممححلي العالقة-الممننهج –الصصححييییة واألممان 

 

 :إدارة عمملييییة قييییاس الججودة

عششوائئييییة٬، ببلل  ال تتتتم عمملييییة قييییاس الججودة في ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة ببصصورة عفوييییة أو      
هي عمملييییة ممننظممة تتتتم ببششكلل دوري وفق ممعاييییييییر وٕاججراءات ممححددة. وننقتترح في هذا السسييییاق آلييییة 

لقييییاس الججودة وتتححقييییق ججودة تتتتكون ممن عدة ممراححلل ييییممكن العمملل علييییها لتتححقييییق إدارة فاعلة 
 ٬، وهي الننححو اآلتتي: القييییاس

 الممرححلة األولى: التتهييییئئة
أي ننوع ممن أننواع  اسستتخخدام أوخخارججي) -(داخخليقببلل تتطببييییق أي ننوع ممن القييییاس للججودة      

في ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة٬، الببد ممن تتهييییئئة ججممييییع العامملييیین لهذه العمملييییة وخخاصصة الممقاييییييییس 
إذا كاننت تتتتم العمملييییة ألولل ممرة. كثثييییر ممن العامملييیین في الممؤسسسسات أو الببراممج قد ييییعتتقدون أن 

لقييییاس وننتتائئججها تتسستتهدف كششف قدراتتهم أو عييییوببهم وتتهدد ممسستتقببلهم الوظييییفي وممكاننتتهم٬، عمملييییة ا
ييییعييییق ننججاح عمملييییة قييییاس الججودة٬، قد  قد-القييییاسالغييییر مموضضوعي ممن ممننظور علم  –هذا الششعور 

إعطاء ببييییاننات وممعلوممات خخاطئئة عن أداء  عدة:ييییلججأ العامملييیین إلى إفششالل قييییاس الججودة ببأسسالييییب 
 اء الببرنناممج ببششكلل عام٬، أو التتبباطؤ في تتننفييییذ وتتطببييییق أدوات القييییاس وغييییرها. األطفالل أو أد

أو أي ننوع ممن أننواع لذلك الببد ممن ممرححلة التتهييییئئة قببلل تتطببييییق أي ششكلل ممن أششكلل القييییاس       
 :الممممارسسات الممقتترححة لهذه الممرححلةالممقاييییييییس٬، وفييییمما ييییلي ببعض 

   (التتقييییييییم ببهدف التتححسسييیین) الممببكرةببرنناممج تتعلييییم الطفولة ننششر ثثقافة الججودة في . 

 والهدف ممن الممقييییاس.   تتعرييییف الممعلممات ببممقييییاس التتقييییييییم  

 على الممقييییاس للممعلممات الننوعي تتدرييییبال. 

     الممقييییاس ببششكلل تتججرييییببي في ممرححلة التتهييییئئة ببدون  ييییطببق( الممقييییاسفتترة تتججرييییببييییة على
تتائئج في اعتتمماد ننتتائئججه وذلك للتتححقق ممن تتممكن الممعلممات ممن اسستتخخداممه ولتتعزييییز ججودة النن

 ححالة التتطببييییق الفعلي).
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 الممرححلة الثثاننييییة: التتطببييییق 
في هذه الممرححلة ييییتتم التتطببييییق الفعلي للممقييییاس ببعد التتأكد ممن تتممكن الممعلممات أو أي      
الممممارسسات الممقتترححة لهذه وفييییمما ييییلي ببعض ببششكلل دقييییق وصصححييییح٬، ييیین لتتطببييییق الممقييییاس ممممارسس

 :الممرححلة
 تتننفييییذ اإلججراءات الممتتفق علييییها لتتطببييییق الممقييییاس. 

  :ألفة األطفالل للممممارسسييیین تتأممييیین ممتتطلببات عمملييییة التتننفييییذ على سسببييییلل الممثثالل ال الححصصر
ييییششعرون ببببعض الخخوف أو  لعمملييییة الممقييییاس٬، في ححالل كان هنناك غربباء فأن األطفالل قد

  االسستتغراب وقد ييییؤثثر ذلك على ننتتائئج عمملييییة القييییاس. 

  ولل صصداخخلل الف(الممببكرة أداء ببرنناممج تتعلييییم الطفولة ججودة الالممعلوممات عن الببييییاننات ججممع
   الدراسسييییة أو خخارججها).

 الفححص أو دراسسة الننتتائئج الممرححلة الثثالثثة: 
التتي تتم ججممعها في الممرححلة تتتتم عمملييییة تتححلييییلل وتتفسسييییر الببييییاننات والممعلوممات في هذه الممرححلة      

 :الممممارسسات الممقتترححة لهذه الممرححلةوفييییمما ييییلي ببعض )٬، (التتطببييییقالثثاننييییة 
  ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرةتتححدييیید ننقاط القوة في. 

  تتححدييیید فرص التتححسسييیین.  

  ة تتضضع ممسستتوييییات للججودةقاييییييییس الججودغالببييییة ممنناممج (تتححدييیید ممسستتوى الججودة في الببر :
 . عالييییة او ممتتممييییزة) – ممتتوسسطة-ممننخخفضضة 

   عن ننتتائئج عمملييییة القييییاس.اعداد تتقرييییر 

 : التتححسسييیین الممسستتممر الممرححلة الراببعة

في هذه الممرححلة ييییتتم وضضع إججراءات التتححسسييیین الممسستتممر ببنناء على ننتتائئج تتححلييییلل وتتفسسييییر      
الممممارسسات وفييییمما ييییلي ببعض دراسسة الننتتائئج)٬، -ممرححلة الفححص(الثثالثثة الممعلوممات في الممرححلة 

 :الممقتترححة لهذه الممرححلة

  لببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرةاهداف التتححسسييیین الممسستتممر تتححدييیید. 

 لممدة الزممننييییة وضضع خخطة للتتححسسييیین الممسستتممر تتتتضضممن األهداف والممتتطلببات والممسسؤولييییات وا
 إلننججاز التتححسسييییننات.
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في ببراممج تتعلييییم الطفولة  إدارة فاعلة لقييییاس الججودة وتتححقييییق ججودة القييییاسآلييییة لتتححقييییق : ٦ لششكللا

 الممببكرة

 
 

 :ة التتعلم لممرححلة الطفولة الممببكرةممقاييییييییس تتقييییييییم ججودة ببييییئئ
التتطور الممعرفي في أببححاث الطفولة الممببكرة وتتنناممي اهتتممام الدولل ببممرححلة السسننوات الممببكرة      

دة في ببراممج الطفولة الممببكرة والممسساءلة على ممخخرججات ممن عممر الطفلل ممع زييییادة الححاججة إلى الججو 
أننتتججت  ألثثرها على ححييییاة الطفلل وممسستتقببله٬،هذا الننوع ممن الببراممج الححرججة ذات االهممييییة الببالغة 

 اهتتممام واسسع ببضضرورة تتطوييییر ممقاييییييییس ممححددة و ممعتتممدة لتتقييییييییم ججودة ببراممج الطفولة الممببكرة.
التتعلم لممرححلة الطفولة وهننالك ارببعة ممقاييییييییس ممعروفة على الممسستتوى العالي لتتقييییييییم ججودة ببييییئئة      

 :                           علمما ان هنناك دولل تتسستتخخدم ممقاييییييییس خخاصصة ببها وهذه الممقاييییييییس هي على الننححو اآلتتيالممببكرة٬، 
 )(Barton&Smith,2015: 
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 الممقييییاس األولل: 
 ECERS-R.( Earlyالممننقححة) ييییرممز له ببـ ( (الننسسخخةالطفولة الممببكرة ممقييییاس تتقييییييییم ببييییئئة      

Childhood Environment Rating Scale-Revised Edition. 
صصممم ببهدف تتقييییييییم الببراممج الممقدممة لممرححلة مما قببلل الممدرسسة "رييییاض األطفالل"٬، لألطفالل الذييیین      

 ) عننصصر. ٤٣سسننوات٬، تتتتضضممن الننسسخخة الممننقححة على ( ٥-2تتتتراوح أعممارهم 
 

 الممقييییاس الثثانني: 
 ITERS-R (Theييییرممز له ببـ ((الننسسخخة الممننقححة) ممقييییاس تتقييییييییم ببييییئئة األطفالل الرضضع      

Infant/Toddler Environment Rating Scale-Revised ٬، صصممم ببهدف تتقييییييییم ببراممج
) ممن العممر٬، ييییتتكون ٢,٥-٠(وننصصف  سسننتتييیین اوح أعممارهم ممن الوالدة ححتتىاألطفالل الذييیین تتتتر 

 ) عننصصر. ٣٩الممقييییاس ممن (
 

 الممقييییاس الثثالث: 
 The  ييییرممز له ببـ  الننسسخخة الممننقححة)( ممقييییاس تتقييییييییم ببييییئئة الطفلل األسسرييییة     

Family(FCCERS-R) Child Care Environment Rating Scale-Revised 
إلى تتقييییييییم ببراممج الرعاييییة األسسرييییة لألطفالل الذييیین ييییتتلقون الرعاييییة في الممننزلل٬، ييییتتكون الممقييییاس  ييییهدف
 ) عننصصر. ٣٨ممن (

 
 الممقييییاس الراببع: 

 The School-Ageببـ ممقييییاس تتقييییييییم ببييییئئة رعاييییة الطفلل في سسن الممدرسسة ييییرممز له      

Care(SACERS) Environment Rating Scaleممج رعاييییة ٬، الممقييییاس ممصصممم لتتقييییييییم ببرا
) سسننة ممن العممر٬، ييییتتكون الممقييییاس الكلي ١٢-٥الطفلل لألطفالل في سسن الممدرسسة لألعممالل ممن (

 ) عنناصصر تتكممييییلييییة لببراممج األطفالل الممعوقييیین. ٦) عننصصر٬، ببمما في ذلك (٤٩(
 
 
 

قياس الجودة في تعليم الطفولة المبكرة



97 82 
 

 
 :)ECERS-Rالممننقححة) (ممقييییاس تتقييییييییم ببييییئئة الطفولة الممببكرة (الننسسخخة  -١

 
لتتعلم ننطاق واسسع لغرض التتقييییييییم والببححث في ججودة ببييییئئة ا هو الممقييییاس األكثثر اسستتخخدامما على     

هدفه وصصف ججودة الفصصولل الدراسسييییة ألطفالل مما قببلل الممدرسسة اسستتننادا  في ممرححلة الطفولة الممببكرة٬،
 . أننواع األننششطة الممتتاححة في الفصصلل إلى ننوعييییة التتفاعالت ببييیین الممعلم والطفلل و

)   ECERC-Rالممقييییاس األصصلي لل (
ممن قببلل كلل  ١٩٨٠ننششر ألولل ممرة عام 

 -Cliffordممن هارممس و كلييییفورد ( 

Harms وتتم تتننقييییححه واصصداره في(
ممن قببلل  ١٩٩٨طببعة ممننقححة في عام 

كلل ممن هارممس وكلييییفورد و كراييییر 
)Clifford-Harms-Cryer (

وييییسستتخخدم الممقييییاس كأداة ممن قببلل 
ات ممتتعددة لتتقييییييییم و تتححسسييیین ببرنناممج تتعلييییم اإلدارييییييیین و الممممارسسييیین في ببراممج الطفولة الممببكرة لغاييیی

الطفولة الممببكرة أو للتتننممييییة الممهننييییة صصممم هذا الممقييییاس ببهدف تتقييییييییم ججودة الببراممج الممقدممة لممرححلة 
سسننوات)٬،ييییتتضضممن  ٥-٢مماقببلل الممدرسسة  "رييییاض األطفالل " لألطفالل الذي تتتتراوح اعممارهم (

 ثثالث اححتتييییاججات أسساسسييییة وهي : عننصصر وييییركز على ٤٣اإلصصدار الممننقح ممن هذا الممقييییاس على 
  ممننهم:ححمماييییة صصححة األطفالل وسسالممتتهم وأ -١

تتداببييییر للححد ممن األممراض  –الننظافة الششخخصصييییة (الممسساعدة الذاتتييییة)  –الممرافق الصصححييییة  –التتغذييییة (
الوقاييییة ممن إسساءة  –اإلششراف  –الالزممة لتتججننب وقوع اصصاببات الححوادث  االححتتييییاطات -الممعدييییة 

 الممعامملة و اإلهممالل )

 :فرص للتتححفييییز والتتعلم ممن التتججرببةتتوفييییر ال -٢

التتعلم  –العمملل على االححتتييییاججات الفردييییة والججمماعييییة لألطفالل  –التتدرييییب الممتتننوع على األننششطة ( 
 )الممححافظة على وقت ححر كاف لألننششطةججدولة إججراءات األممان ممع  –بباللعب 
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 : طفالل واألبباء واألسسرة والممججتتممعببنناء عالقات ممع األ -٣

تتننممييییة الممهارات  –الممننهج اإلييییججاببي لإلرششاد والضضببط  –(اسستتممرارييییة أو اسستتداممة الرعاييییة الصصححييییة 
عدم  –دعم الوالدييیین والتتعلييییم  –ببنناء الثثقة على ممرور الوقت  –فرص للتتواصصلل  –االججتتمماعييییة 

 .)التتححييییز وتتفضضييییلل أسسرة على أخخرى
ببراممج الطفولة الممببكرة ممححددة في الممقام األولل على الججودة الهييییكلييییه ل  ECER-Rييییركز ممقييییاس 

 Barton & Smithعننصصر تتننطوي ضضممن سسببع فروع و هي على الننححو اآلتتي : ( ٤٣ببننسسببة 

,2015  ( 
 أو (الببييییئئة الداخخلييییة).الممسساححة والتتججهييییزات  -١

  .العنناييییة الششخخصصييییة الروتتييییننييییة -٢

 .اللغة واإلدراك -٣

 .األننششطة -٤

 .التتفاعالت -٥

 .هييییكلة الببرنناممج -٦

  .) والمموظفييیینواألممهاتبباء اآلاألممور ( أولييییاء -٧

) ممع وصصف ثثاببت على ٧-١ييییتتم تتقييییييییم كلل عننصصر ممن العنناصصر السسببعة للممقييییاس على ممقييییاس (
 :الننححو اآلتتي

 : ييییعببر عن الدرججات الممننخخفضضة )٢-١الممسستتوى ( -

 : ييییعببر عن الدرججات الممتتوسسطة )٥-٤-٣الممسستتوى ( -

 : ييییعببر عن الدرججات الممرتتفعة )٧ – ٦الممسستتوى ( -

) ولتتسسهييییلل ECERS-Rالممننقححة) (تتقييییييییم ببييییئئة الطفولة الممببكرة (الننسسخخة س وممن أججلل تتوضضييییح ممقييییا
عنناصصر ٬، ننقوم ببعرض ممتتخخصصصصييیین)-إدارييییات-عمملييییة تتطببييییقه ممن قببلل الممممارسسييیین (ممعلممات

 الممقييییاس الرئئييییسسة والممعاييییييییر الفرعييییة ممن خخاللل الممخخططات اآلتتييییة: 
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 العننصصر األولل: الببييییئئة الداخخلييییة  .١

 

 

 

 

 

 

 العنناييییة الششخخصصييییة الروتتييییننييییة العننصصر الثثانني:  .٢

 
٣۳.  
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 األننششطة التتعلييییممييییة : الراببعالعننصصر 

 

 

 

 

 

 

 

 العننصصر الخخاممس: التتفاعالت 

 

 

 

 

 

 

 الببرنناممج الييییوممي العننصصر السسادس: 
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 العننصصر السساببع: 
 
 
 
 

 

 

 

طلب الممقييییاس كاممًال ممن  (ييییممكنوفييییمما ييییلي ننعرض أممثثلة عن الببننود الفرعييییة للممقييییاس 

خخاللل مموقع أممازون على ششببكة األننتترننييییت)٬، كمما ييییتتببييیین ممن خخاللل الججداولل الممرفقة 

ممممتتاز)٬، وأممثثلة الببننود كمما  –ججييیید – ممقببولل-كافغييییر درججات التتقييییييییم التتي تتتتراوح ببييیین (

 ييییلي: 

 التتقييییييییم الداخخلييییةة الببييییئئ-١ 

 قاعات الننششاط

 ممممتتاز ججييیید ممقببولل غييییر كاف
ممسساححة قاعة 
الننششاط غييییر 
كافييییة لعدد 

األطفالل 
وتتوزييییع 
 األركان

قاعة الننششاط 
كافييییة لعدد 

األطفالل 
بباإلضضافة إلى 
تتوزييییع األثثاث 
الممنناسسب في 

 األركان
 

قاعة الننششاط 
كافييییة لعدد 

األطفالل ٬، تتوزييییع 
األثثاث ممنناسسب 

 لممسساححة األركان 

إممكاننييییة التتححكم 
في اإلضضاءة 
الطببييییعييییة في 
 قاعة الننششاط
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األثثاث في  األثثاث والتتججهييییزات
قاعة الننششاط 
غييییر ممنناسسب 

لألننششطة 
 والطفلل 

األثثاث في 
قاعة الطفلل 

ممنناسسب 
لألننششطة 

 والطفلل

ممعظم األثثاث 
وتتججهييییزات 

ممنناسسب األركان 
 للفئئة العممرييییة

األثثاث 
وتتججهييییزات 

األركان ممرييییححة 
وسسهلة 

 االسستتخخدام
 والتتننظييییف

 الراححةو  االسستترخخاء

عدم تتوفر أي 
قطع ممن 
األثثاث 

 السستترخخاء
الطفلل في 

 قاعة الننششاط 

تتوفر ببعض 
قطع األثثاث 

 لالسستترخخاء
والراححة في 
 قاعة الننششاط

تتوفر ركن هادئ 
الطفلل  السستترخخاء

في قاعة الننششاط 
وممججهز ببالممواد 

واألدوات 
 الممنناسسببة

تتوفر قطع 
إضضافييییة 

في  لالسستترخخاء
األركان 
 الممخختتلفة

 
 التتقييییييییم العنناييییة الششخخصصييییة-٢

واننصصراف اسستتقببالل 
 األطفالل

 ممممتتاز ججييیید ممقببولل غييییر كاف

عدم االهتتممام 
بباسستتقببالل 
األطفالل 

والسسالم علييییه 
عنند الوصصولل 

 للروضضة

فتترة اسستتقببالل 
ممعظم 

األطفالل تتتتممييییز 
 بباإلييییججاببييییة

الححرص على 
اسستتقببالل الممعلممة 

لكلل طفلل 
وٕالقاء بباسسممه 
علييییه  السسالم

 والسسؤالل عننه  

ممراعاة دممج 
الطفلل في 

األننششطة عنند 
ا وصصوله ممتتأخخرً 
عن ببقييییة 
 الممججمموعة
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 الوججببات الغذائئييییة

التتوقييییت الزممنني 
لفتترة الوججببة 

الغذائئييییة غييییر 
كاف لححاججات 

 الطفلل 

التتوقييییت 
الزممنني لفتترة 

الوججببة 
الغذائئييییة كاف 

لححاججات 
 الطفلل 

ججلوس الممعلممة 
 أثثنناء للممع الطف
 الوججببة

تتعوييیید الطفلل 
على الممششاركة 

في إعداد 
طاولة الطعام 

وتتححضضييییر 
 الوججببة

 
 التتقييییييییم األننششطة التتعلييییممييییة-٣

 العضضالت الدقييییقة

 ممممتتاز ججييیید ممقببولل غييییر كاف

عدم تتوفر 
ممواد وأدوات 

لتتننممييییة كافييییة 
العضضالت 

الدقييییقة لعدد 
 األطفالل

تتوفر أدوات 
كافييییة  رغييیی

لتتننممييییة 
العضضالت 

الدقييییقة ببججممييییع 
الفئئات لعدد 

 األطفالل 

تتوفر العدييیید ممن 
األدوات الممنناسسببة 

للفئئة العممرييییة 
والقدرات الفردييییة 

أثثنناء اللعب الححر 
 ببصصورة ييییوممييییة 

تتدوييییر الممواد 
واألدوات ححتتى 

ييییششعر  ال
الطفلل ببالممللل 

وإلكسساب 
 ججدييییدة ببراتخخ

 األننششطة الفننييییة

عدم 
ممممارسسة أي 
أننششطة فننييییة 

في قاعة 
 الننششاط

تتوفر ببعض 
الممواد 

واألدوات 
الفننييییة في 

الركن الفنني 
ولكننها غييییر 
كافييییة لعدد 

 األطفالل 

تتوفر العدييیید ممن 
الممواد واألدوات 
الفننييییة في الركن 
الفنني مممما ييییسسممح 

للطفلل ببححرييییة 
 االخختتييییار

 االببتتكارو 

تتوفر الممواد 
واألدوات التتي 
تتسستتخخدم لعمملل 

الممججسسممات 
على األقلل 
 ممرة ششهرييییا
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عدم تتوفر  اللعب التتخخييییلي
وأدوات ممواد 
 للعب

التتخخييییلي 
ألداء 

األدوار 
 الممخختتلفة

تتوفر ببعض 
الممواد 

واألدوات 
للعب التتخخييییلي 
ألداء األدوار 

 الممخختتلفة 

تتوفر العدييیید ممن 
الممواد واألدوات 
الممتتننوعة للعب 

 التتخخييییلي 

تتدوييییر الممواد 
واألدوات ححتتى 

ييییششعر  ال
الطفلل ببالممللل 

وإلكسساب 
 خخببرات ججدييییدة

  
  

 التتقييییييییم خخدممات الدعم-٤

 اححتتييییاججات األممهات

 ممممتتاز ججييیید ممقببولل غييییر كاف

عدم تتزوييیید 
األممهات ببأي 

ممعلوممات 
ممكتتوببة عن 

أننظممة ولوائئح 
 الروضضة

تتوزييییع ننششرات 
أو كتتييییببات 

تتششرح أننظممة 
ولوائئح 
 الروضضة

تتششججييییع األم 
على زييییارة 

الروضضة  ممرافق
وقاعة الننششاط 
ممع الطفلل قببلل 

   التتسسججييییلل

السسمماح لألم 
ببالممششاركة في 
التتقوييییم السسننوي 
 العام للروضضة

 

االححتتييییاججات الششخخصصييییة 
 للممعلممات

عدم تتوفر 
ممرافق 

ممخخصصصصة 
لالححتتييییاججات 
الششخخصصييییة 
  للممعلممات

تتوفر دورة 
ممييییاه ممننفصصلة 

لإلدارة 
  والممعلممات

تتوفر غرفة 
ممننفصصلة لإلدارة 

والممعلممات 
تتححتتوي على 

ببعض األثثاث 
 الممرييییح

تتوفر غرفة 
خخاصصة 

 للممعلممات فقط
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 خخاتتممة 
 

وهذا ييییننطببق أييییضضا على قييییاس ججودة ة في التتعلم ممن الممسسائئلل الصصعببة٬، ييییعد قييییاس الججود     
ممارسسييیین و ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة إذ لم ننقلل أننه أكثثر صصعوببة وتتححد أممام الممتتخخصصصصييیین و المم

ضضاهم : صصعوببة التتححقق على سسببييییلل الممثثالل ممن رأي األطفالل في ممدى ر أهممهاذلك العتتببارات ممن 
ييییتتم أخخذ ببعض  دة كمما ييییدركها الممسستتفييیید األولل)٬، و في هذه الححالةالججو عن الببراممج التتي تتقدم لهم (
لى وغالببا مما تتلججأ الدراسسات إ لكننها في الوقت ذاتته غييییر كافييییة٬، الممؤششرات ممن األطفالل في

 .األممور االسستتعاننة ببرأي أولييییاء
هذا التتححدي في صصعوببة قييییاس ججودة ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة ألهم البباححثثييیین والممتتخخصصصصييیین 

 ججودة دقييییقة " تتتتنناولل كلل ججزء أو عننصصر ذو عالقة ممبباششرة أو غييییر ممبباششرة في ممعاييییييییر لتتطوييییر
في  وقد اخختترننا في هذا الفصصلل أهم الممقاييییييییس الممششهورة عالممييییاتتعلييییم الطفلل في سسننواتته األولى٬، 

ممقييییاس تتقييییييییم ببييییئئة الطفولة الممببكرة (الننسسخخة الممننقححة) قييییاس ججودة تتعلييییم الطفولة الممببكرة وممن أهممها 
-ECERS-R .(Early Childhood Environment Rating Scaleييییرممز له ببـ (الذي 

Revised Edition . 
ممثثلل دراسسة كمما ييییتتببييیین ممن خخاللل الدراسسات التتي تتنناولت ججودة تتعلييییم الطفولة الممببكرة       

)Sancisi&Edginton,2015(  الججودة في ببراممج التتعلييییم ممدى أهممييییة الدقة في عمملييییة قييییاس
وذكرت هذه الدراسسات إلى أن هنناك ممججمموعة ممن الممتتطلببات الهاممة التتي ييییججب أن تتتتوفر  الممببكر٬،

 .ممننها العالقات والببييییئئة والسسييییاق لتتححقييییق التتقييییييییم الفعالل لججودة الببراممج
  لى ثثالثثة ممججاالت:س التتي تتسستتهدف قييییاس ججودة تتعلييییم الطفولة الممببكرة إكمما قسسممننا الممقاييییييیی

 أوال: تتقييییييییممات الممججاالت الننممائئييییة للطفولة الممببكرة 
 ثثاننييییا: تتقييییييییممات ببييییئئة التتعلم لممرححلة الطفولة الممببكرة

   ثثالثثا: تتقييییييییممات األداء الممؤسسسسي لببراممج الطفولة الممببكرة
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االعتتمماد الممؤسسسسي أو الببراممججي لييییس 
ننهاييییة الممطاف٬، هو ببداييییة لرححلة 
طوييییلة ببال ننهاييییة٬، للببححث عن أفضضلل 
أداء ييییححقق رضضا ججممييییع أصصححاب 
الممصصلححة٬، هو بباخختتصصار ببداييییة رححلة 

 الججودة ...
  

 الممؤلف 

 الخخاممس الفصصلل 
 

اعتتمماد ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة: 
 الممعاييییييییر واآللييییات 



الفصل الخامس
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االعتتمماد الممؤسسسسي أو الببراممججي لييییس 
ننهاييییة الممطاف٬، هو ببداييییة لرححلة 
طوييییلة ببال ننهاييییة٬، للببححث عن أفضضلل 
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 الفصصلل الخخاممس
 واآللييییات  الممعاييییييییر: الممببكرة الطفولةتتعلييییم  ببراممج اعتتمماد

 
  
   
الرعاييییة والتتعلييییم الممقدممة للطفولة الممببكرة أدى إلى تتنناممي االهتتممام  زييییادة الطلب على ججودة     

والججودة٬، إن الممراججعة الششامملة ألداء الببراممج سسواء ممن خخاللل آلييییات التتقييییييییم ببممعاييییييییر االعتتمماد 
الذاتتي أو الخخارججي تتعد آلييییات هاممة لتتزوييیید القائئممييیین على الببراممج ببننقاط القوة التتي ييییتتطلب تتعزييییزها 
وفرص التتححسسييیین التتي ييییججب العمملل علييییها وتتححقييییق أعلى درججة ممن الرضضا لججممييییع أصصححاب 

     و أولييییاء أممورهم أو الممججتتممع الممححلي وغييییرهم. الممصصلححة سسواء األطفالل أ
 االعتتمماد ممفهوم 

ات التتعلييییم على االرتتقاء ببممسستتوى ممؤسسسساط ممؤسسسسي علممي مموججه ننححو الننهوض و االعتتمماد ننشش     
ببراممججها وهو أداة فاعلة وممؤثثرة لضضممان سسممعة العمملييییة التتعلييییممييییة٬، كمما ييییششييییر اخختتالف أننواعها و 

ييییتتم ممن خخاللها تتححدييیید مما إذا كاننت الممؤسسسسة التتعلييییممييییة تتطببق ممعاييییييییر االعتتمماد إلى العمملييییة التتي 
الججودة وممن ثثم ييییممكن اعتتممادها وممننححها ششهادة تتفييیید ببتتوافر الممعاييییييییر٬، وعنندمما تتححصصلل ممؤسسسسة 
تتعلييییممييییة على االعتتمماد فهذا ييییعنني أن أدائئها الممؤسسسسي أو الببراممججي وصصلل إلى الممسستتوى الممعييییاري 

 ). ٢٠٠٧الممطلوب(أححممد٬،
وتتقوم ببعمملييییة االعتتمماد هييییئئة ححكوممييییة أو خخاصصة ممعننييییة ببتتقوييییم الججودة ببهدف التتححقق ممن أن      

أداء الممؤسسسسة أو الببرنناممج أسستتوفى الححد األدننى ممن الممعاييییييییر الممححددة٬، وننتتييییججة لهذه العمملييییة تتممننح 
طوات ة االعتتمماد على ثثالثثة خخوتتتتكون عمملييیی عتتراف ببأدائئها أو أداء الببرنناممج٬،الممؤسسسسة قرار اال

 ): Vlasceanu et al,2007(رئئييییسسه 
 عمملييییة التتقوييییم الذاتتي التتي تتججرييییها الممؤسسسسة التتعلييییممييییة أو الببرنناممج األكادييییممي.  .١

زييییارة ممييییداننييییة لفرييییق التتقوييییم الخخارججي٬، لزييییارة أمماكن العمملل وٕاججراء الممقاببالت للتتححقق ممن  .٢

 .الزييییارة ييییرفع الفرييییق تتقرييییر ننتتييییججةاسستتييییفاء الممؤسسسسة أو الببرنناممج للممعاييییييییر٬، و 
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فححص األدلة ممن قببلل لججننة ممتتخخصصصصة وكتتاببة التتوصصييییة ببنناء على ممججمموعة ممن ممعاييییييییر  .٣

 الججودة٬، وٕاببالغ الممؤسسسسة أو الببرنناممج ببقرار الججهة المماننححة لالعتتمماد. 

 لببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة ممننافع االعتتمماد 
ة٬، ححييییث تتتتححقق العدييیید ممن ييییعتتببر االعتتمماد أداة هاممة لضضممان الججودة في الممؤسسسسات التتعلييییممييیی     

الممننافع ننتتييییججة عمملييییات التتقوييییم الذاتتي أو الخخارججي التتي تتججرييییها الممؤسسسسة٬، وكذلك ييییعتتببر ننظام 
االعتتمماد أداة هاممة لممسساءلة الممؤسسسسات التتعلييییممييییة عن ممخخرججاتتها٬، وببالتتالي ييییعود الننفع على 

ممييییة لضضممان ججودة التتعلييییم الممججتتممع ببششكلل عام. وممن أهم ممننافع ننظام االعتتمماد مماييییلي: (الهييییئئة القو 
 )٢٠٠٨واالعتتمماد٬،

 تتعرف ممسستتوى اسستتييییفاء الممؤسسسسة التتعلييییممييییة لممعاييییييییر الججودة. -

 تتكوييیین قاعدة ببييییاننات وممعلوممات تتسسهم في ببنناء خخطط التتطوييییر الممؤسسسسي. -

 اإلسسهام في تتننممييییة المموارد الممادييییة والببششرييییة للممؤسسسسة واالسستتفادة ممننها. -

 ممججاالتته لزييییادة فرص التتعلم وتتححسسييیین ننواتتججه.تتطوييییر األداء الممؤسسسسي في ججممييییع  -

تتوافر آلييییة تتضضممن ثثقة أولييییاء األممور ورضضا الممججتتممع الممححلي عن ممسستتوى أداء الممؤسسسسة  -

 التتعلييییممييییة.

تتششججييییع الممؤسسسسة التتعلييییممييییة للممننافسسة الممححلييییة واإلقلييییممييییة والعالممييییة في ضضوء ممقارننة أدائئها  -

 ببالممعاييییييییر الممححلييییة والعالممييییة. 

 : ات تترببييییة الطفولة الممببكرة كاآلتتياسستتننتتاج ممننافع االعتتمماد لممؤسسسسمممما سسببق ننسستتطييییع 
تتطوييییر ننظام إدارة ممؤسسسسات تترببييییة الطفولة الممببكرة لييییتتوافق واححتتييییاججات وتتطلعات  -

 الممسستتفييییدييیین ممن خخدمماتتها.

 .تتج الننهائئي" تترببييییة وتتعلييییم الطفلل"تتححسسييیین الممنن -
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ألببننائئهم ممن خخاللل التتعرف ممسساعدة أولييییاء األممور على اخختتييییار ممؤسسسسات الرعاييییة الممتتممييییزة  -

 على ننتتائئج تتقوييییم الججودة الذي تتننششره الججهات الممعننييییة بباالعتتمماد. 

التتعرف على ممسستتوى األداء وفًقا لممعاييییييییر الججودة الممطلوببة وفق ننظام االعتتمماد الوطنني  -

 أو العالممي.

األطفالل وأولييییاء أممورهم والممججتتممع الممححلي والححكوممة عن ممخخرججات تتعلييییم مما  زييییادة رضضى -

 الممدرسسة. قببلل

 تتوفر قاعدة ببييییاننات وممعلوممات وطننييییة عن ممسستتوى ججودة ممؤسسسسات تترببييییة الطفولة الممببكرة.  -

التتححسسييیین الممسستتممر لألداء ممن خخاللل عمملييییات التتغذييییة الراججعة ممن التتقوييییم الذاتتي أو  -

الخخارججي٬، أو ممن عمملييییة الممقارننة الممرججعييییة التتي تتججرييییها ممؤسسسسات تترببييییة الطفولة الممببكرة 

 ممييیًیا. ممححلييیًیا أو عال

 

 ممعاييییييییر الججودة واالعتتمماد الخخاصصة ببممرححلة الطفولة الممببكرة 
تتقدم الممعاييییييییر والممؤششرات الخخاصصة ببججودة تترببييییة الطفولة الممببكرة اإلطار العام لتتوفييییر الببييییئئة      

اآلممننة الممالئئممة والداعممة للححفاظ على األطفالل والتتقلييییلل ممن االننتتهاكات الممتتعلقة ببالعننف الذي قد 
ن األطفالل ييییححدث على األطفالل وتتقلييییلل تتأثثييییر ببعض الثثقافات الممججتتممعييییة التتي قد تتؤدي إلى ححرمما

ممن االلتتححاق ببتتعلييییم الطفولة الممببكرة وتتعظييییم االسستتفادة ممن الخخدممات الممقدممة لهم ممن الممؤسسسسات 
تتقدييییم  سسواء كاننت ممن القطاع الححكوممي أو األهلي الممججتتممعي. كمما تتححدد الممعاييییييییر ممسستتوى

األطفالل وذوييییهم عن تتلك الخخدممات وييییممثثلل التتدرج في الممعاييییييییر  الخخدممات وتتششييییر إلى ممدى رضضى
ججاممعة (واالسستتممرارييییة للوصصولل إلى الممعاييییييییر الننمموذججييییة آلييییة هاممة في عمملييییة التتقييییييییم والممتتاببعة 

 ).   ٢٠١٠الدولل العرببييییة٬،
تتتتوافر ممعاييییييییر ممتتفق علييییها على الصصعييیید العالممي لقييییاس  أننه الإلى لكن الببد ممن اإلششارة      

هنناك ممججمموعة ممن العوامملل الرئئييییسسة ججودة ببراممج الرعاييییة والتترببييییة في ممرححلة الطفولة الممببكرة٬، ولكن 
أخخذها في االعتتببار تتششمملل تتوفييییر الممواد التترببوييییة٬، وتتدرييییب العامملييیین  وييییننببغي التتي ييییججب أن تتتتوافر
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في هذا الممججالل٬، وٕاننششاء الممرافق٬، وتتعلييییم اآلبباء وممششاركتتهم. وييییننببغي أن تتكون الممواد التتعلييییممييییة 
 ممعممنناسسببة ممن الننواححي الكممييییة والثثقافييییة والتتطوييییرييییة؛ كمما ييییننببغي أن تتركز على عالقات التتفاعلل 

دة على وقد ركزت الدراسسات عا). ٢٠٠٧ممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والعلم والثثقافة ب٬،(الطفلل. 
اسستتخخدام أببعاد هييییكلييییة وأخخرى تتسستتنند على العمملييییات أو كلييییهمما٬، لقييییاس ججودة ببراممج مما قببلل الممدرسسة 
ييییتتضضممن الببعد الهييییكلي الكادر اإلداري والتتعلييییممي لممؤسسسسة رييییاض األطفالل٬، وننسسببة األطفالل٬، 

الببعد  وعوامملل الصصححة والسسالممة٬، رعاييییة وخخدممة الطفلل٬، أمما وممؤهالت الممعلممات والكادر اإلداري٬،
الذي ييییسستتنند على العمملييییات فييییركز على ججودة التتفاعالت ببييیین الممعلممات والعامملييیین في الروضضة 

(  واألطفالل٬، لكن كلل ممن هذييیین الببعدييیین ممتتعلقان ببببعضضهمما الببعض وتتؤثثر ننتتائئججهمما على الطفلل
Lamb,1998( وسسعت العدييیید ممن الممؤسسسسات الححكوممييییة والخخاصصة لتتطوييییر ممعاييییييییر خخاصصة .
لطفولة الممببكرة ببهدف اسستتخخداممها كأداة تتقوييییم وممتتاببعة وممسساءلة ححولل ممدى تتححقييییق ببججودة تترببييییة ا

ممؤسسسسات رييییاض األطفالل والببراممج التتي تتقدممها لممعاييییييییر الججودة الممححددة. وممن أششهر الممؤسسسسات 
على الصصعييیید العالممي التتي اهتتممت ببتتطوييییر ممعاييییييییر اعتتمماد خخاصصة ببممرححلة الطفولة الممببكرة هي 

٬، وكذلك عمملت وزارة NAEYCاألممرييییكييییة العتتمماد ببراممج الطفولة الممببكرة األكادييییممييییة الوطننييییة 
التترببييییة في هوننغ كوننغ على تتطوييییر ممعاييییييییر لججودة ممؤسسسسات رييییاض األطفالل وآلييییات تتقوييییم وممتتاببعة 
تتتتطلب االهتتممام والدراسسة ببهدف االسستتفادة ممننها٬، لكن ببالرغم ممن أهممييییة الممعاييییييییر التتي تتطورها 

ييیید ممؤسسسسات رييییاض األطفالل الوطننييییة ببعمملل ممقارننات ممرججعييییة٬، إال أن ممؤسسسسات دولييییة والتتي تتف
"الييییوننسسكو"  وججود ممعاييییييییر وطننييییة ييییعتتببر ضضرورة. وتتششييییر ممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والثثقافة والعلم

ممن ممتتطلببات التتوصصلل إلى تتححقييییق  إلى أننهم ٢٠٠٧في التتقرييییر العالممي للتتعلييییم للججممييییع لعام 
التترببييییة في ممرححلة الطفولة الممببكرة هو وججود ممعاييییييییر وطننييییة للججودة الهدف الممتتعلق ببالرعاييییة و 

ييییججري تتطببييییقها على ننححو ججييیید وتتششمملل تتوفييییر الخخدممات ممن القطاعييیین العام والخخاص لألطفالل ممن 
 ).  ٢٠٠٧ ٬،بممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والعلم والثثقافة (العممر ججممييییع فئئات 
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 The National Association for األطفالل الصصغارلتتعلييییم الوطننييییة األممرييییكييییة  لراببطةا
the Education of Young Children (NAEYC) 

كهييییئئة العتتمماد  ١٩٢٦في عام  لتتعلييییم األطفالل الصصغارالوطننييییة األممرييییكييییة الراببطة تتأسسسست       
ببراممج تترببييییة الطفولة الممببكرة والتتي تتخخدم األطفالل ممن سسن الوالدة وححتتى ثثممان سسننوات٬، وتتقوم 

ببعمملييییة االعتتمماد ممن خخاللل خخببرائئها الممؤهلييیین تتأهييییًال عالييیًیا في ممججالل تترببييییـة الطفولة الممببـكرة  الراببطة
وممعاييییييییرها٬، وتتقوم أييییضًضا ببممهام التتدرييییب والتتوججييییه للطلببة الخخرييییججييیین الذييیین ييییسستتعدون لدخخولل ممهننة 

لعدم ججود اسستتججاببة  الراببطة). وججاء إننششاء NAEYC,2010التتعلييییم في ممرححلة الطفولة الممببكرة(
ممعاييییييییر وطننييییة لممرححلة الطفولة الممببكرة وممن ججلل تتعزييییز الججهود الراممييییة إلى تتححسسييیین الججودة في 

 ). Galinsky,1990ممراكز تترببييییة الطفولة الممببكرة في أننححاء الوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة(
ي التترببييییة وممع أن الكثثييییر ممن الممرببييیین والبباححثثييیین لدييییهم ننقاششات ممتتبباييییننة ححييییالل ممسسألة الممعاييییييییر ف     

عممومًما وييییننتتاببهم القلق ممن أن تتببقى هذه الممعاييییييییر على الورق دون تتطببييییقها٬، إال أننه ييییممكن اعتتببار 
ممعاييییييییر للتتممييییز في تترببييییة الطفولة الممببكرة٬، فهي تتممثثلل رؤييییة ممششتتركة لممسساعدة ) NAEYCممعاييییييییر (

 . NAEYC, 2010)(وأسسرهم ممراكز تترببييییة الطفولة الممببكرة للعمملل ببفعالييییة لدعم األطفالل الصصغار 
 

   NAEYCممعاييییييییر 
 لإلعدادبباإلضضافة إلى ممعاييییييییر  هي ممعاييییييییر اعتتمماد ببراممج الطفولة الممببكرةNAEYC ممعاييییييییر     

وييییتتم  ٢٠٠٦الممهنني للممعلممييیین٬، تتم آخخر تتححدييییث على ممعاييییييییر اعتتمماد ببراممج الطفولة الممببكرة عام 
تتطوييییرها دورييیًیا٬، والغرض ممن تتححدييییث الممعاييییييییر هو ممواءممة الممعاييییييییر ممع أفضضلل الممممارسسات في 

الراببطة خخدممات الطفولة الممببكرة٬، كمما تتتتغييییر أفضضلل الممممارسسات القائئممة على األببححاث الججدييییدة٬، 
تتقوم ببتتننقييییح اإلرششادات للتتقييییييییم ممن أججلل اسستتخخدام  NAEYC ييییكييییة لتتعلييییم األطفالل الصصغاراألممر 

أفضضلل الطرق لتتقييییييییم أفضضلل الممممارسسات٬، وتتوفييییر ببراممج ببممعلوممات عن أفضضلل الطرق لتتقييییييییم 
أفضضلل الممممارسسات٬، وتتوفييییر ببراممج ببممعلوممات عن أفضضلل الممممارسسات الججدييییدة٬، وقد عدلت 

لخخاصصة ببالصصححة وممعاييییييییر أداء السسالممة(الطببعة الثثالثثة) واعتتبباًرا الممعاييییييییر ا NAEYCاألكادييییممييییة 
سستتكون هذه الممراججعات على هذه الممعاييییييییر فعالة لججممييییع ببراممج الطفولة  ٢٠١٤/أببرييییلل/ ١ممن 
 ).(NAEYC,2014    ةالممببكر 
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ببراممج الطفولة  األممرييییكييییة العتتممادالوطننييییة  الراببطةممعاييییييییر االعتتمماد التتي وضضعتتها  تتششتتمملل        
 القييییادة واإلدارة٬، التتعلييییم والتتعلم٬، الصصححة واآلممان٬،على عششرة ممججاالت رئئييییسسة للممعاييییييییر (الممببكرة 

العالقات٬، األسسرة٬، الممننهاج٬، الببييییئئة الممادييییة٬، العالقة ممع  قييییاس تتقدم األطفالل٬، الممعلممات٬،
 NAEYC,2008(الممججتتممع)٬، وفييییمما ييییلي تتوصصييییف للممججاالت (الممعييییار الرئئييییس) وممببررات الممعييییار 

:(  

 الممعييییار األولل: القييییادة واإلدارة 
فعالل السسييییاسسات واإلججراءات واألننظممة اإلدارييییة  تتننفذ ممؤسسسسة رييییاض األطفالل وعلى ننححوٍ      

والممالييییة التتي تتدعم المموظفييیین٬، ببححييییث ييییتتسسننى لججممييییع األطفالل وعائئالتتهم والمموظفييیین أن ييییكون لدييییهم 
 خخببرات عالييییة الججودة. 

ييییز لرييییاض األطفـالل والببراممج التتي تتقدممها ييییتتطلب ننظم إدارة فعالة : األداء الممتتممممببرر الممعييییار     
وممعرفة ببأسسس القييییادة٬، فضضًال عن السسييییاسسات اإلدارييییة الششامملة٬، األننظممة واإلججراءات التتي تتعمملل 

ة لرعاييییة وتتعلييییم واإلدارة الفعالة التتي تتعمملل ممن أججلل خخلق ببييییئئة عالييییة الججود . القييییادةييییرامعلى مما 
 :األطفالل ممن خخاللل

 العمملل وفق األننظممة والممببادئ التتوججييییهييییة ذات العالقة. -

 التتواصصلل الفعالل٬، الخخدممات االسستتششارييییة الممفييییدة٬، لة٬،تتعزييییز السسالممة الممالييییة٬، الممسساءَ  -

 العالقات الممججتتممعييییة اإلييییججاببييییة٬، أمماكن العمملل الداعممة والممرييییححة. 

 الححفاظ على اسستتقرار المموظفييیین.  -

 ننييییة للمموظفييیین٬، ببرنناممج التتححسسييیین الممسستتممر. تتخخطييییط الببراممج وتتوفييییر فرص التتننممييییة الممه -

 

 

 

 

اعتماد برامج تعليم الطفولة المبكرة



115

98 
 

 : في ممججالل القييییادة واإلدارة NAEYCأممثثلة ممن ممعاييییييییر 

 في ممججالل القييییادة واإلدارة NAEYCممن ممعاييییييییر 

 الممسستتممرة الممهننييییة القدرة ممن عالييییا التتزامًما ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة ممدييییرة تتظهر -
 الججمماعي ببالعمملل لالرتتقاء

 خخططه وببراممججه تتوججه ممكتتوببة وقييییم رسسالة للببرنناممج -
 والممششاركة والتتعاون الثثقة ييییعزز الذي التتننظييییممي الممنناخ إدارة الببرنناممج تتدعم -
 الممححلي والممججتتممع األهلل ممع التتواصصلل أهممييییة على الببرنناممج سسييییاسسات تتركز -
 ممييییزاننييییة تتششغييییلل سسننوييییة وهنناك على األقلل تتسسوييییة فصصلييییة لننفقات الممييییزاننييییة الببرنناممجلدى  -
 بباألداء  ييییرتتقي الذي الممسستتممر الننوعي التتطوييییر على الببرنناممج سسييییاسسات تتركز -
    ببراممجال ننوعييییة لتتححسسييیین الظروف لتتغييییر ببفاعلييییة تتسستتججييییب الببرنناممج إدارة -
 الببرنناممج ممننسسوببات  لججممييییع الممهننييییة الممسستتممرة التتننممييییة على الببرنناممج سسييییاسسات تتركز -
 العمملل ممن تتممكن ممكتتوببة وٕاججراءات سسييییاسسات لها األننششطة التتي ييییقدممه الببرنناممج ججممييییع -

 وفاعلييییة ببييییسسر
 ببأداء ييییرتتقي الذي الممسستتممر الننوعي التتطوييییر على الببرنناممج في السسائئدة الثثقافة تتركز -

 الببرنناممج
  

  والتتعلم تتعلييییمالممعييییار الثثانني: ال

تتسستتخخدم رييییاض األطفالل اسستتراتتييییججييییات التتدرييییس الفعالة التتي تتعزز الننممو والتتعلم لكلل طفلل في      
 سسييییاق أهداف الممننهاج.

الممعلممات اللواتتي ييییسستتخخدممن اسستتراتتييییججييییات تتدرييییس ممتتعددة ييییوسسعن فرص التتعلم  ممببرر الممعييییار:     
ججتتمماعييییة والثثقافييییة ححييیین لألطفالل٬، وعلى الممعلممات ممراعاة اخختتالف ببييییئئات وخخلفييییات األطفالل اال
 تتطببييییق اسستتراتتييییججييییات التتدرييییس الممتتعددة لممسساعدة األطفالل على الننججاح.   
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 التتعلييییم والتتعلم ممججالل في NAEYC ممعاييییييییر ممن
 األطفالل عنند واالكتتششاف والتتججرييییب االسستتطالع لتتححفييییز التتعلم ممكان الممعلممات تتننظم -
 األششييییاء ييییججدون أييیین وييییعرفون الدروس قاعة ممواد تترتتييییب في األطفالل الممعلممات ششركتتُ  -

 ها ننييییضضعو  وأييیین
 وتتججارببهم أفكارهم اححتترام طرييییق عن لألطفالل الممتتببادلل االححتترام ممنناخ الممعلممات تتهييییئ -

 وٕاننتتاججهم
 ببعضضهم ممن وللتتعلم الممججمموعة ممششارييییع في للششغلل لألطفالل الفرص الممعلممات تتخخلق -

 الببعض
 لتتننممييییة واالسستتكششاف االسستتطالع ححب في األطفالل اهتتمماممات الممعلممات تتسستتخخدم -

   ممهاراتتهم
 التتعلم أننششطة وضضع في واهتتممامماتتهم األطفالل بباححتتييییاججات ممعرفتتهن الممعلممات تتسستتخخدم -

   تتعلممهم وخخببرات واللعب
 لألششييییاء فهممهم وطرق األطفالل أفكار على للتتعرف الييییوم ممدار على الممعلممات تتعمملل -

   إلييییهم اإلصصغاء أو ممعهم الكالم أو الممالححظة طرييییق عن وذلك
 ممن فاعلة اسستتججاببة تتضضممن التتي للتتعلييییم ممتتعددة اسستتراتتييییججييییات الممعلممات تتسستتخخدم -

   األطفالل
 سسييییششاهدها التتي واألفالم والببراممج الححدييییثثة التتقننييییة السستتخخدام ممعاييییييییر الببرنناممج لدى -

   األطفالل
 في) الخ... الداتتاششو الفييییدييییو٬، اآلممن٬، االننتترننييییت( الححدييییثثة التتقننييییات الممعلممات تتسستتخخدم -

   األطفالل وتتعلييییم رعاييییة
 

 الممعييییار الثثالث: الصصححة واألممان  
تتعمملل رييییاض األطفالل على تتششججييییع التتغذييییة وصصححة األطفالل٬، وتتححممي األطفالل وججممييییع      

 العامملييیین فييییها ممن الممرض واإلصصاببة. 
ممن أججلل االسستتفادة ممن التتعلييییم للححفاظ على ننوعييییة الححييییاة٬، واألطفالل ببححاججة  ممببرر الممعييییار:     

للممححافظة على صصححتتهم٬، والصصححة هي ححالل ممن اكتتممالل السسالممة ببدننييیًیا وننفسسييیًیا والرفاه االججتتمماعي 
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ححسسب تتعرييییف ممننظممة الصصححة العالممييییة. األطفالل  وذلكولييییس ممججرد غييییاب الممرض أو العججز 
لالعتتمماد على أننفسسهم في الححفاظ على  اتتخخاذ القرارات السسلييییممة لتتعلييییممهمييییعتتممدون على الكببار 

صصححتتهم. ببرنناممج الججودة ييییممننع الممممارسسات الخخطرة والببييییئئات التتي ييییححتتمملل أن تتكون فييییها أثثار سسلببييییة 
 العامملييیین ببالروضضة٬، واألسسرة والممججتتممع الممححلي.  على األطفالل٬،

 
 الصصححة واآلممان (السسالممة)  ممججالل في NAEYC ممعاييییييییر ممن

 غذاء لضضممان الممخختتصصة الرسسممييییة الججهات ممن األغذييییة سسالممة إججراءات ييییسستتخخدم الببرنناممج
 لألطفالل وآممن صصححي

 ممعه الطفلل ييییججلببه الذي الغذاء أممان لضضممان الممننزلل ممع تتعاون إججراءات الببرنناممج لدى
  األغذييییة سسالممة وممراقببة تتطببييییق على تتعمملل تتغذييییة ممسستتششارة ببممهام ممكلفة ممعلممة الببرنناممج لدى
 علييییها ييییححصصلل التتي أو ممعه الطفلل ييییججلببها التتي األغذييییة ببسسالممة خخاصصة ممعاييییييییر الببرنناممج لدى

 خخاللل وججوده في الببرنناممج 
 خخاصصة ححاالت لدييییهم الذييیین لألطفالل الغذاء وكممييییة ننوع ييییوثثق ييییوممي سسججلل الببرنناممج لدى

    الممننزلل ممع ببالتتعاون
 والممعلممات األطفالل علييییها ييییتتدرب كالححرييییق الطارئئة الححاالت في إخخالءٍ  خخطةُ  الببرنناممج لدى

 سسننوييیًیا األقلل على ممرتتييیین
 الروائئح ممزييییالت أو الممرششات ممن ببدال للتتننظييییف التتقلييییدييییة الطرق الروضضة تتسستتخخدم

 العقلييییة٬، القدرات الننظر٬، األسسننان٬، فححص( طفلل لكلل ششامملل دوري ببفححصييییقوم الببرنناممج 
  )الخ... الوراثثييییة و السسارييییة األممراض

 
 الممعييییار الراببع: قييییاس تتقدم األطفالل 

ممننهججييییات التتقييییييییم تتقدم ممعلوممات عن تتعلم الطفلل وننمموه٬، هذه التتقييییييییممات ييییججب أن تتححدث في       
سسييییاق االتتصصاالت الممتتببادلة ببييیین الروضضة واألسسرة كمما تتسستتخخدم ننتتائئج التتقييییييییم لييییسستتفييیید ممننها األطفالل 

 ممن خخاللل دقة وصصححة الممعلوممات ححولل تتعلم الطفلل وننمموه والتتعلم والتتححسسييیین. 
ممعرفة الممعلممات لممسستتوى تتعلم وننممو كلل طفلل ييییسساعدهم للتتخخطييییط الممالئئم  ييییار:ممببرر الممع     

واالسستتججاببة لننقاط القوة والضضعف لكلل طفلل٬، وكذلك فإن التتقييییييییم الممننظم ضضروري لتتححدييیید األطفالل 
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الذييیین قد ييییححتتاججون لتتدخخالت أكثثر ممن أقراننهم أو ييییححتتاججون لتتقييییييییممات إضضافييییة. ممعلوممات التتقييییييییم 
ييییححقق أهدافه لتتعلم الطفلل وننمموه وتتقدم أييییضًضا ممؤششرات على ججهود تتححسسييیین تتضضممن ببأن الببرنناممج 

 الببرنناممج. 
 

 قييییاس تتقدم األطفالل  ممججالل في NAEYC ممعاييییييییر ممن
 الفردييییة االخختتببارات التتدقييییق٬، قوائئم٬، الممالححظة( األطفالل لتتقييییييییم ممتتعددة الببرنناممج طرًقا ييییسستتخخدم

 )والججمماعييییة
 في األهلل ممششاركة وطرق التتقييییييییم وششروط أغراض تتصصف األطفالل لتتقييییييییم خخطة الببرنناممج لدى

 التتقييییييییم ننتتائئج وٕاججراءات اسستتعممالل التتقييییييییم
الل اسستتخخداممات التتقييییييییم (التتششخخييییص واإلححالة لححاالت تتتتضضممن خخطة الروضضة لتتقييییييییم األطف

وصصف تتقدم األطفالل  –تتححدييیید اهتتمماممات واححتتييییاججات األطفالل  –العالججي التتدخخلل الوقائئي و 
    التتصصالل ممع األهلل ......) ا –وٕاببالغهم ببالننتتييییججة 

    اسستتخخداممه وطرق األطفالل تتقييییييییم ألغراض الممعلممات فهم ممن دللتتأكُّ  ممححددة آلييییة الببرنناممج لدى
 األطفالل تتقييییييییم ننتتائئج لتتفسسييییر الممعلممات ممن لفرييییق أسسببوعي الججتتمماعٍ  آلييییة الببرنناممج لدى

   واألننششطة الببراممج تتححسسييیین في واسستتخخداممها
 تتقدم ححولل والننقاش للممششاركة األهلل ممع ممننتتظم ببششكلل بباالججتتمماع الببرنناممجييییقوم القائئممون على 

 لتتخخطييییط وذلك والممننزلل الببرنناممج في تتعلممهم تتواججه التتي والصصعوببات وٕاننججازاتتهم األطفالل
     التتعلم أننششطة
    للطفلل الممسستتقببلييییة التتعلم فرص ممتتضضممننة الطفلل تتقييییييییم ننتتائئج ببتتفسسييییر األهلل الروضضة تتزود

 
 الممعييییار الخخاممس: الممعلممات 

رييییاض األطفالل لدييییها التتزام ببتتوفييییر الكادر التتعلييییممي الممؤهلل٬، الذي لدييییه التتزام ممهنني لالرتتقاء      
 ببتتعلم الطفلل وننمموه وييییدعممون اححتتييییاججات عائئالت األطفالل واهتتممامماتتها. 

الت األطفالل ييییتتعلممون ببششكلل أفضضلل عنندمما تتكون الممعلممات ممؤهَّ  ممببرر الممعييییار:     
وممتتخخصصصصات ببتترببييییة الطفولة الممببكرة٬، الهييییئئة التتعلييییممييییة التتي لدييییها ممعارف وممهارات في ممججالل 
تتننممييییة وتتعلييییم الطفولة الممببكرة لدييییها اسستتعداد أكثثر للممششاركة والتتفاعلل ممع األطفالل٬، عالقات دافئئة 
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ببد أييییضًضا وٕاييییججاببييییة ممع األطفالل٬، تتقدييییم خخببرات لغوييییة ثثرييییة٬، خخلق ببييییئئات تتعلم ذات ججودة عالييییة. وال
ممن دعم الهييییئئة التتعلييییممييییة في الروضضة ممن خخاللل التتننممييییة الممهننييییة الممسستتممرة لضضممان تتطور ممعارفهم 

 . هم ننتتييییججة التتغييییر الممسستتممر للممعرفةوقدراتت
 

 الممعلممات ممججالل في NAEYC ممعاييییييییر ممن
    ببالببرنناممج  العمملل ببدء قببلل للممعلممات الكافي التتدرييییب الببرنناممج ييییوفر
 ممسساعدة٬، ممعلممة( فييییها ييییعمملل ممن كلل و الممعلممات أداء لتتححسسييیین ممهننييییة خخطة الببرنناممج لدى

 )   الخ. .. ننظافة٬،ححارس٬،سسائئق ممرششدة٬،عامملة
-والقييییم األهداف ييییتتضضممن الببرنناممج في ييییعمملل ممن وججممييییع للممعلممات عمملل دلييییلل الببرنناممج ييییوفر

 التتعلم٬، فصصولل إدارة أسسالييییب لألطفالل٬، الفردييییة الححاججات الطوارئ٬، و العمملل إججراءات
   الممعاييییييییر.

) وأثثنناء قببلل( الروضضة أطفالل تتقييییييییم طرق على الممسساعدات والممعلممات الممعلممات تتدرييییب ييییتتم
 الببرنناممج  في الخخدممة

ييییتتم تتدرييییب ججممييییع الممعلممات والممعلممات الممسساعدات على طرق رعاييییة وتتعلييییم األطفالل ذوي 
  .الببرنناممجاالححتتييییاججات الخخاصصة (قببلل وأثثنناء) الخخدممة في 

 وتتعلييییم تترببييییة في تتخخصصصصي ججاممعي ممؤهلل لدييییهنالعاممالت في الببرنناممج  الممعلممات ججممييییع
   مماقببلل الممدرسسة  طفلل
 واألهلل والزممييییالت الممششرفات ممن الراججعة التتغذييییة إلى ااسستتننادً  أداؤهن ييییقييیّیم الممعلممات ججممييییع

 

 الممعييییار السسادس: العالقات

تتعمملل رييییاض األطفالل على تتعزييییز العالقات اإلييییججاببييییة ببييیین األطفالل والكببار لتتششججييییعهم      
ز قدرة كلل طفلل للممسساهممة لإلححسساس ببالفردييییة واالننتتمماء للممججمموعة كججزء ممن الممججتتممع٬، وتتعزييیی

 لل في الممججتتممع.  كعضضو ممسسؤو 
والقدرة على التتننظييییم  العالقات اإلييییججاببييییة ضضرورييییة لتتننممييییة الممسسؤولييییة الششخخصصييییة ممببرر الممعييییار:     

لل ممع اآلخخرييیین٬، التتفاعالت اإلييییججاببييییة تتسساعد األطفالل على ببنناء الثثقة لل التتفاعُ أججالذاتتي٬، ممن 
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ببالننفس وتتششججعهم على االححتترام والتتعاون ممع اآلخخرييیین٬، وتتسساعدهم للححصصولل على الكثثييییر ممن 
 الخخببرات.

 
 العالقات ممججالل في NAEYC ممعاييییييییر ممن

 لألطفالل الفردييییة الححاججات على للتتعرف األهلل ممع بباسستتممرار الممعلممات تتتتواصصلل
 على) االعتتييییادييییة الطرق٬، التتوقعات( الدروس قاعة قواعد ححولل األهلل ممع الممعلممات تتتتششارك

 السسننة ممدار
 وٕاننججازاتتهم األطفالل) ننششاطات(أعممالل الممعلممات تتششججع
 واالتتصصالل واالببتتسساممة ٬،الممودة سسلوكييییات خخاللل ممن األطفالل ممع العالقة دفء الممعلممات دتتججسسٌّ 

   ببالعييیین
   .... الخالضضرب أو الطفلل ججسسد هز ممثثلل الججسسدي العقاب الممعلممات تتسستتخخدم ال
 ....الصصراخ إهمماله٬، أو الطفلل تتوببييییخ ممثثلل الننفسسي العقاب الممعلممات تتسستتخخدم ال

 صصنناعة في الممششاركة خخاللل ممن الفصصلل ممججتتممع لتتطوييییر الفرص األطفالل الممعلممات تتعطي
 واألننششطة والخخطط الدروس قاعدة قواعد ححولل القرارات

    الدروس قاعة ممواد اسستتخخدام في أننفسسهم على األطفالل اعتتمماد الممعلممات تتدعم
 

 الممعييییار السساببع: األهلل 
تتقوم رييییاض األطفالل ببتتأسسييییس عالقة تتعاوننييییة ممع عائئلة كلل طفلل٬، لتتعزييییز ننممو األطفالل في      

 ججممييییع الظروف٬، هذه العالقات ححسساسسة ممن الججاننب الثثقافي٬، اللغة٬، تتركييییببة العائئلة. 
ننممو وتتعلم األطفالل ييییرتتببط ببششكلل ممتتكامملل ممع أسسرهم٬، ممن أججلل ذلك الببد ممن  ممببرر الممعييییار:     

ة عائئالت األطفالل ببممششاركة الروضضة ببتتعلييییممهم٬، الببد ممن إقاممة عالقات ممع االعتتراف ببأححقييیی
 العائئالت على أسساس الثثقة واالححتترام الممتتببادلل٬، ودعوة األسسرة للممششاركة ببججممييییع ببراممج الروضضة.

 
 األهلل ممججالل في NAEYC ممعاييییييییر ممن

 وتترببييییة لرعاييییة لدييییهم الممفضضلة األسسالييییب ححولل األهلل ممن للتتعلم ممتتعددة آلييییات الببرنناممج لدى
 أطفالهم
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 وتتعلييییم رعاييییة وأننششطة ببراممج في السستتخخداممها األهلل ححولل الممعلوممات ييییسستتخخدم الببرنناممج
 األطفالل
 الطفولة وتتعلييییم رعاييییة أسسالييییب في للعائئالت وتتثثقييییفييییة تتدرييییببييییة ببراممج الببرنناممج خخطة تتتتضضممن
 الممببكرة
 وأننششطتتها ببراممججها تتننفييییذ في للتتطوع األهلل لججممييییع الفرص الروضضة تتوفر
 اححتتييییاججات على ممننهم للتتعرف األهلل ممع ييییعمملن الممعلممات لججعلل ممححددة آلييییة الببرنناممج لدى

 الببرنناممج أننششطة خخطة في لوضضعها وتتعلييییممهم لرعاييییتتهم الممالئئممة واالسستتراتتييییججييییات أطفالهم
 ممعهم التتواصصلل وطرق وٕاججراءاتته الببرنناممج سسييییاسسات ييییتتضضممن للعائئالت دلييییلل الببرنناممج لدى

  ذلك األهلل في ودور وممواعييییدها األطفالل تتقييییييییم وطرق
 ألطفالهم الممقدممة الخخدممة وأننششطة أهداف ححولل قراراتته في للممسساهممة األهللييییششججع الببرنناممج 

 وأننششطتتها ببراممججها تتخخطييییط في للممششاركة للعائئالت الفرصصة الببرنناممج ييییعطي
 وتتعلييییم رعاييییة تتححسسييیین فرص تتححدييیید ببخخصصوص األهلل ممع للتتواصصلل ممححددة آلييییة الببرنناممج لدى

   األطفالل
 

 الممعييییار الثثاممن: الممننهاج 
ممننهاج رييییاض األطفالل ييییعزز التتعلم في ججممييییع ممججاالت ننممو الطفلل االججتتمماعييییة والممعرفييییة      

والججسسدييییة واللغوييییة والعاطفييییة٬، ييییسساعد الممننهج الممعلممة على تتخخطييییط الججدولل الييییوممي٬، وييییزييیید تتعلم 
ت الممسستتخخدم للعب٬، الممببادرة للتتعلم الذاتتي٬، الطفلل ممن خخاللل االسستتخخدام الفعالل للمموارد والوق

التتعببييییر اإلببداعي٬، وٕاتتاححة الفرص لألطفالل للتتعلم ببششكلل فردي وججمماعات وفًقا الححتتييییاججاتتهم 
 الننممائئييییة واهتتممامماتتهم.

: ييییسساعد الممننهاج الممعلممات في تتححدييیید الممفاهييییم والممهارات الهاممة٬، فضضًال عن ممببرر الممعييییار    
 تتعلم األطفالل وننمموهم.األسسالييییب الفعالة لتتعزييییز 

 
 ممننهاج ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة  ممججالل في NAEYC ممعاييییييییر ممن

سسممح ييییإننه  ٬،على تتخخطييییط خخببرات األطفاللالججوهري  إطار الممننهاج واضضح وييییعطي التتركييییز
  ببتتكييییييییف وتتعدييییالت لضضممان وصصولل الممننهاج لججممييییع األطفالل
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 لقييییم وممعتتقدات وخخببرات ولغة األسسرة تتسستتججييییبالممننهاج الممطببق ممعاييییييییر 
لدممج ممعلوممات التتقييییييییم ممع أهداف الممننهاج لدعم التتعلم  إرششادات للممعلمماتتتتتضضممن الممعاييییييییر 

 لألطفالل  الفردي
 الججداولل الييییوممييییة اإلرششادييییة للممننهج تتسستتججييییب لححاججات الطفلل للراححة وتتكون ننششطة

وأسسرهم٬، فضضال عن  تتييییاججات األطفاللالممواد والتتججهييییزات الممسستتخخدممة لتتننفييییذ الممننهاج تتلببي احح
 ) العممر-الججننس-اللغةلممججتتممع (في ا التتننوع المموججود

 الممواد والتتججهييییزات الممسستتخخدممة لتتننفييییذ الممننهاج تتششججع على االكتتششاف والتتججرييییب 
 الممننهاج تتششججع على العمملل الججمماعي والتتفاعلل اد والتتججهييییزات الممسستتخخدممة لتتننفييییذ الممو 

الممسستتخخدممة في تتننفييییذ الممننهاج تتعببر عن تتغييییر الممننهاج وتتلببييییة اسستتببدالل الممواد والتتججهييییزات 
 االهتتمماممات والممهارات الججدييییدة لألطفالل

دلييییلل الممننهج ييییرششد الممعلممييیین لدممج الممححتتوى والممفاهييییم واألننششطة التتي تتعزز الممججاالت الرئئييییسسة 
رفة االججتتمماعييییة والعاطفييییة والججسسدييییة واللغوييییة والننممو الممعرفي٬، ببمما في ذلك دممج ممححتتوى ممع

القراءة والكتتاببة والرييییاضضييییات والعلوم والتتكننولوججييییا والتتعببييییر اإلببداعي والفننون والصصححة 
 والسسالممة٬، الدراسسات االججتتمماعييییة.

على ممدى عدة  الججدولل الزممنني ييییوفر لألطفالل فرص التتعلم والخخببرات والممششارييییع التتي تتممتتد
ببداعي٬، الممججمموعة الكببييییرة٬، ٬، وببدأ التتعلم الذاتتي٬، التتعببييییر اإل: اللعبلـأييییام وييییتتضضممن الوقت 
 ننششاط الطفلل وببدءالممججمموعة الصصغييییرة٬، 

ييییننتتببهن  اللواتتي الممعلمماتممع لألطفالل للممششاركة خخاللل الييییوم  ممتتننوعةً  افرصصً ييییعطي الممننهج 
وييییسستتججببن لهم وييییقممن ببتتييییسسييییر كفاءتتهم االججتتمماعييییة وتتسسهييییلل قدرتتهم على التتعلم ممن خخاللل 

 التتفاعلل ممع اآلخخرييیین 
 

تتطوييییر –فرص ممتتننوعة لتتطوييییر الممهارات للدخخولل في الممججمموعات االججتتمماعييییة  لألطفالل
 سساببقة للححييییاة االججتتمماعييییة أخخرىوتتصصرفات –تتعلم الممسساعدة –الصصداقة 
(تتننششط العصصببييییة ببححييییث  دات لالرتتبباط في تتججارب للخخالييییافرص ممتتننوعة وييییزودون ببممعَّ  لألطفالل

" التتوازن٬،  وييییضضببط الححركة ييییطور-الممتتكاممللاإلححسساس العاطفي  ييییزييیید-لدييییهمممهارات ممتتننوعة 
 ") القوة٬، التتوافق
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عن  بباإلججاببةششفوييییة وذلك الغييییر تتطوييییر كفاءات االتتصصالل الششفوييییة و فرص ممتتننوعة ل لألطفالل
 واألححداث األششييییاء؛ وصصف والتتججارب األفكار االتتصصالل؛ أسسئئلة اححتتييییاججات

 االسستتعداد الممببكر للقراءة والكتتاببة  –ممججالل الننممو الممعرفي 
 هاواسستتعممالفي الروضضة  على ممعرفة ببالننششرات الممطببوعة ييییكوننوافرص لكي  األطفالللدى 

  ممن خخاللل الغرفة الصصفييییة  ببسسهولة
 األقللممتتننوعة لقراءة الكتتب ببطرييییقة فاتتننة ببششكلل ججمماعي أو فردي على  افرصصً  األطفاللعطاء إ

 ممرتتييیین في الببرنناممج الييییوممي الكامملل أو ممرة في الببرنناممج ذو الدوام الننصصفي
 ٬،الممتتننوعة ممن الكتتب ببمما فييییها الكتتب القصصصصييییة األننواع األذن لالطالع على لدى األطفالل

 العلم.  ممببادئو  اإلييییقاعالكتتب ذات ٬، الكتتب الواقعييییة
 األخخرىالممسسرححييییات الدراممييییة وممراكز التتعلم  ٬،ممواد الكتتاببة والننششاطات في الفنتتوفييییر 

 أفكارهم إممالءفرص ييییوممييییة لكتتاببة أو  األطفاللييییكون لدى 
العلم  (هوببالفوننولوججييییا  إدراكهماألطفالل بباننتتظام ببفرص ممتتعددة وممتتننوعة لتتطوييییر  تتزوييیید

الممعنني ببالببححث في وظييییفة الصصوت اللغوي كمما ييییعننى ببوضضع األسسس العاممة التتي تتححكم هذه 
واألصصوات التتي  األححرفاألطفالل على ممعرفة  لممسساعدة٬، )األصصوات في لغة ممن اللغات

 ييییصصدروننها
 اأسسمماء األرقام وعالقتتهو فهم األرقام ل للببنناءاألطفالل ببفرص ممتتننوعة وممواد  الممننهاج تتزوييیید

  ببكممييییة األششييییاء والرمموز
 
 الممعييییار التتاسسع: الببييییئئة الممادييییة  

الممرافق والممعدات  :الببييییئئة الممادييییة تتششمملل لتتننفييییذ ببراممججها ببييییئئة آممننة وصصححييییة. تتقوم الروضضة     
 والممواد الالزممة لتتسسهييییلل ننممو وتتعلم األطفالل والتتننممييییة الممهننييییة للممعلممييیین.

ها وكذلك تتسسممح الببييییئئة الممادييییة عالييییة الججودة تتدعم أننششطة الروضضة وخخدمماتت ممببرر الممعييییار:     
للمموارد٬، والححفاظ على ججودة الببراممج التتي تتدعم تتعزييییز التتعلم والراححة والصصححة  بباالسستتخخدام األممثثلل

 والسسالممة٬، أييییضًضا ممن خخاللل خخلق ججو ممن التترححييییب لألطفالل وعائئالتتهم. 
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 ييییةالببييییئئة المماد ممججالل في NAEYC ممعاييییييییر ممن
 لألممتتعة أو ممتتعلقاتته الششخخصصييییة  االفردييییة لكلل طفلل ممكاننً تتوفر الممسساححة 

 : السسححب لألعلى٬، الممششي٬، التتسسلق٬، التتححرك ممنالي األججهزة لألننششطة الححركييییة ممثثللاججممتتوفر 
 ٬، ركوب.... خخاللل٬، ححولل٬، تتححت٬، دفع٬، سسححب

ن فرييییق العمملل" الممعلممات" لألششراف على األطفالل عن تتم تتصصممييییم الببييییئئة الداخخلييییة التتي تتممكّ 
 طرييییق الببصصر والصصوت في ججممييییع األوقات دون االعتتمماد على أججهزة الرصصد االصصطنناعييییة 

 التتججهييییزات التتي ييییججب أن تتكون ممتتوفرة: 
 لتتسسهييییلل اللعب الفردي أو اللعب ممع األقران.  -

 هتتممامماتته. لل طفلل لييییممارس األننششطة التتي تتلببي اة لكتتوفر األعداد الكافييیی -

وييییسسهلل الوصصولل إلييییها٬،  رححببةييییرتتب فرييییق الببرنناممج " الممعلممات والممسساعدات" الببييییئئة لتتكون 
 ييییممكن الوصصولل لها تتتتضضممن العنناصصر التتالييییة: التتي الببييییئئة الممرححببة 

ممواد ممتتعددة الثثقافات لتتعزييییز التتننوع٬، ببييییننمما ييییتتم أييییضضا اححتترام التتقالييیید الثثقافييییة٬، القييییم٬،  -

 . التتي تتقدم لها الخخدممةت للعائئالت والممعتتقدا

لججدولل أمماكن ممححددة ببوضضوح التتي ييییممكن للعائئالت ججممع الممعلوممات فييییمما ييییتتعلق ببا -

 .الييییوممي أو األححداث الممقببلة

أمماكن ممححددة واضضححة التتي تتممكن العائئلة ممن التتوقييییع في ححاالت الدخخولل والخخروج٬،  -

 وججممع الممعلوممات عن طفلهم. 

لغسسييییلل٬، تتكون لييییننة تتسسممح لممججمموعة ممن تتششمملل الببييییئئة الممغلقة العنناصصر القاببلة ل -

 األطفالل أو الببالغييیین الججلوس على ممقرببة إلججراء ننقاششات أو للراححة. 

 تتم تتصصممييییم ببييییئئة داخخلييییة ورتتببت لـ:  -

 . ات كببييییرةاسستتييییعاب األطفالل ببششكلل فردي في ممججمموعات صصغييییرة وممججمموع*

ببطرييییقة لدعم *تتقسسييییم الممسساححة إلى ممنناطق التتي ييییممكن تتوفييییرها ممع الممواد الممننظممة 

  لعب األطفالل وتتعلممهم
أو ممع  ببممفردهاللعب أو العمملل  للطفللتتوفييییر ممنناطق ننصصف خخصصوصصييییة ححييییث ييییممكن *
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 صصدييییق

تتوفر لألطفالل ذوي اإلعاقة الوصصولل الكامملل (ججعلل التتعدييییالت ححسسب الضضرورة) *

  للممنناهج واألننششطة في ممكان ممغلق.

 التتصصممييییم الببييییئئي الخخارججي:
ممنناطق اللعب في الهواء الطلق ممع تتصصممييییم األججهزة الممالئئممة ممن ححييییث العمملل  -

الننممائئي والذي ييییقع في أمماكن ممححددة ببششكلل واضضح ممع الممنناطق ننصصف الخخصصوصصييییة 

 :مماييییلي ححييییث ييییممكن لألطفالل اللعب ببششكلل ممننفرد أو ممع صصدييییق٬، تتسستتوعب

قفز والزححف *التتججارب الححركييییة ممثثلل الججري والتتسسلق٬، وتتححقييییق التتوازن والركوب٬، ال

  واإلسسراع أو التتأرججح.
 الطببييییعييییة السسطوح ممن ممتتننوعة ممججمموعة ذلك في ببمما الطببييییعييییة٬، الببييییئئة اسستتكششاف  *

 والششججييییرات ٬،ةسساممال غييییر الننبباتتات ممثثلل الطببييییعييییة الممواد ممع والممنناطق والممصصننعة٬،

 .واألششججار الصصغييییرة

 الدراسسييییة الممنناهج في الكامملة الممششاركة ممن اإلعاقة ذوي األطفالل ممع ييییتتكييییف ججعلل الببرنناممج
 الطلق الهواء في واألننششطة

  
 

 الممعييییار العاششر: العالقة ممع الممججتتممع
تتؤسسس رييییاض األطفالل عالقات ممع الممججتتممعات الممححلييییة لألطفالل٬، وتتسستتخخدم المموارد لتتححقييییق      

 أهدافها.
: كججزء ممن تتركييییببة الممججتتممعات الممححلييییة لألطفالل تتؤسسس رييییاض األطفالل ممببرر الممعييییار    

عالقات ممتتببادلة ممع الوكاالت والممؤسسسسات التتي ييییممكن االسستتفادة واالعتتمماد علييییها في تتححقييییق 
أهداف ممننهاج الروضضة٬، عن طرييییق ممسساعدة األسسر لالتتصصالل ممع المموارد الالزممة الممتتوفرة في 

 الممججتتممع الممححلي.  
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 العالقة ممع الممججتتممع  ممججالل في NAEYC ممعاييییييییر ممن
 ممتتطلببات لتتلببييییة الممخختتلفة الممححلي الممججتتممع ممؤسسسسات ممع ممسستتممر تتواصصلل الببرنناممج لدى

 وعائئالتتهم األطفالل
 ببراممججها لتتححسسييیین الروضضة طفلل تترببييییة في ممتتخخصصصصون خخارججييییون ممسستتششارون الببرنناممج لدى

        األطفالل واححتتييییاججات لييییتتالءم وأننششطتتها
 لتتححسسييیین ممننهججه ممن كججزء الممححلي والممججتتممع األهلل بباححتتييییاججات ممعرفتته ييییسستتخخدم الببرنناممج 

   األطفالل تتعلم خخببرات
 الممححلي الممججتتممع و الببرنناممج وممنناسسببات بباححتتفاالت األهلل إلخخببار ممححددة آلييییة الببرنناممج لدى

 )   الخ....ونندوات ممححاضضرات-مموسسييییقييییة ححفالت(
 إلغنناء ممواهببهم لعرض الممججتتممع في الممواهب أصصححاب لدعوة ممححددة آلييییة الببرنناممج لدى

   األطفالل وٕاثثراء خخببرات
 اححتتييییاججاتته على وييییتتعرف ببراممججه على وييییطلعه بباننتتظام الممححلي الممججتتممع ممع الببرنناممج ييییتتواصصلل
 عممله اسستتراتتييییججييییات في لتتضضممييییننها وتتطلعاتته

   األطفالل أممور أولييییاء ممججلس تتوصصييییات تتننفييییذ وممتتاببعة لرصصد ممكتتوببة إججراءات الببرنناممج لدى
  األهلل ممع للتتواصصلل) االننتترننييییت(الححدييییثثة التتقننييییات الببرنناممج ييییسستتخخدم

 
 

   ممعاييییييییر ضضممان الججودة لممؤسسسسات رييییاض األطفالل في هوننغ كوننغ

تتعد ممعاييییييییر الججودة الخخاصصة ببممؤسسسسات رييییاض األطفالل في هوننغ كوننغ ممن الممعاييییييییر الهاممة      
ششكلل عام  وهي تتججرببة الببد ممن اإلششارة إلييییها في تتعزييییز ضضممان الججودة في تتعلييییم الطفولة الممببكرة. 

الطفولة الممببكرة في هوننغ كوننغ٬، وكان ذلك وتتعلييییم تتححوًال ننوعييیًیا وفاصصًال في ممججالل رعاييییة  ٢٠٠٠
لضضممان ممن خخاللل قييییام وزارة التترببييییة ببإعداد ممؤششرات لألداء الهدف ممننها إييییججاد ممعاييییييییر مموححدة 

تتعلييییم الطفولة الممببكرة في هوننغ كوننغ وتتتتكون ممؤششرات األداء لججودة ممؤسسسسات رييییاض  الججودة في
ممؤششرات األداء للتتعلييییم مما قببلل  بوتتسسممى األطفالل في هوننغ كوننغ ممن أرببعة ممججاالت رئئييییسسة 

     :(Education Ministry, 2014) اآلتتيوهي على الننححو االببتتدائئي)٬، 
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 الممججالل األولل: اإلدارة والتتننظييییم    

اإلدارة والتتننظييییم الججييیید ييییسساعد على التتعلم الفعالل في ممؤسسسسات قببلل الممدرسسة٬، لتتممكييیین      
تتتتججه ننححو أن ممؤسسسسات قببلل الممدرسسة لتتكون أكثثر فعالييییة في اإلدارة والتتننظييییم٬، األفعالل ييییججب 

 التتقوييییم الذاتتي).-اسستتثثممار المموارد-إدارة الفرييییق-القييییادة-التتننظييییم اإلدارة(وهي خخممس ججواننب 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

ججالل الثثانني: التتعلييییم والتتعلمالمم  

م أننششطة ححاسسممة في التترببييییة٬، وييییتتضضممن الممججالل على أرببعة ججواننب وهي التتعلييییم والتتعلُّ      
 ممصصادر الممعلوممات). -األطفاللتتقييییييییم خخببرات -تتعلييییم األطفالل ورعاييییتتهم-(تتخخطييییط الممننهاج

 
 

 
 
 
 
 
-١۱- 

 اإلدارة والتتننظييییم 
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 الممججالل الثثالث: دعم األطفالل
الثثقافة الججييییدة للممدرسسة والدعم الفعالل لألطفالل ييییسساعدهم على تتححسسييیین فعالييییة التتعلييییم والتتعلم في 
ممؤسسسسات قببلل الممدرسسة. لتتممكييیین ممؤسسسسات قببلل الممدرسسة لتتكون أكثثر فعالييییة في تتححسسييیین ثثقافة 

-رعاييییة وخخدممات الدعم(ججواننب الممدرسسة ودعم األطفالل٬، األفعالل ييییججب أن تتتتججه ننححو ثثالث 
 ثثقافة الممدرسسة). -الممننظممات الخخارججييییة-األهللالعالقة ممع 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 التتعلييییم والتتعلم -٢
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 ننممو األطفاللالممججالل الراببع: 
الننضضج عمملييییة طببييییعييییة وببييییئئة التتعلم تتكون ححاسسممة لننممو االطفالل٬، فهم ييییتتفاعلون ممع كلل هذه      

-الننممو االججتتمماعي–العنناصصر وتتأثثر على ججممييییع أببعاد الننممو لدييییهم.  وييییتتضضممن (الننممو الججسسدي 
 الننممو الممعرفي). – للللطف الثثقافي والججمماليالننممو 

 
 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
-٣۳- 

 دعم األطفالل 
 وثثقافة الممدرسسة 

 


 ااالحتيیاجاتت
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-٤-   

 تتطور األطفالل  

 
 

 

 

 

– 
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   :  في  براامج  تعليیم  االطفولة  االمبكرةة  )  كآليیة  لضمانن  االجوددةة   (P-D-S-Aدداائرةة  االجوددةة  (  ااستخداامم
  
سسممييییت ببـ " دائئرة  دائئرة Deming   و"إدواد دييییممننغ " Shewhar tكلل ممن "ششييییوهارت "  طور    

الججودة" ولها عدة اسستتخخداممات أهممها اسستتخخداممها كممننهججييییة لضضممان الججودة في أداء الممؤسسسسات أو 
 . )٢٠١٣الححسسييیین٬، (الممسستتممر كممننهججييییة للتتححسسييیین 

ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة وممؤسسسسات  في) P-D-S-A( كآلييییةتتسستتخخدم دائئرة الججودة      
ر وتتححقييییق الججودة والتتممييییز في األداء٬، وممن خخاللل ممقارننة التتححسسييیین الممسستتمم إلننججاز رييییاض األطفالل

في تتعلييییم الطفولة الببراممج التتقلييییدييییة ببسسييییطة ببييیین األسسلوب التتقلييییدي للتتححسسييیین الذي تتعمملل علييییه 
 لنناييییتتببييیین  عالييییة٬،ذات الججودة الببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة ٬، واألسسلوب الذي تتسستتخخدممه الممببكرة

 .  في ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة الججودة وتتححقييییق التتممييییزضضممان أهممييییة هذه الممننهججييییة في 
ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة أو  في الججودة لضضممان ممننظممة كآلييییة اسستتخخداموتتكممن أهممييییة      
 لألسسبباب اآلتتييییة:  االطفالل رييییاض
 ببأي الثثقة سسييییفقدن العاممالت(٬، وننججاححها تتطببييییقها ممن كلفة أكثثر الججودة تتطببييییق فششلل -

 . )والتتححسسييیین للتتطوييییر ممببادرة

 .الدافعييییة ممن عالل ببممسستتوى العمملل ممن الفرييییق تتممّكن التتححولل خخطوات وتتححدييیید تتوضضييییح   -

 .الممؤسسسسي العمملل ثثقافة تتعزييییز -

 .التتطببييییق عمملييییة لننججاح الالزممة التتححسسييییننات وٕادخخالل التتطببييییق ممراححلل في التتقدم ممدى تتححدييیید -

 أكثثر التتقييییييییم عمملييییات في الممننظممة الممننهججييییات على العالممييییة والتتممييییز الججودة ننظم تتركييییز   -

 .ذاتته العمملل ممن

التتتتاببعييییة في إججراءات التتححسسييیین تتدفع القائئممييیین على إدارة ببراممج الطفولة الممببكرة ننححو  -

 اسستتداممة الببححث عن الججودة والتتممييییز. 
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 الججدولل: الفرق ببييیین األسسلوب التتقلييییدي في التتححسسييیین واسستتخخدام دائئرة الججودة للتتححسسييیین الممسستتممر

 
 ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة التتححسسييیین في 
 )(P-D-S-Aبباسستتخخدام  ضضممان الججودة األسسلوب التتقلييییدي في التتححسسييیین

التتححسسييیین فقط في ححالة ظهور ممششكالت  -

  الطفولة الممببكرة  ببرنناممجفي 

الححفاظ على السسكون وتتسسييییييییر األممور  -

ببراممج تتعلييییم األسسلوب الممفضضلل إلدارة 

 الطفولة الممببكرة 

 تتششكييییلل لججان لححلل الممششكالت  -

 .تتطببييییق ممقتترححات وتتوصصييییات اللججان -

ال تتوججد ممششكالت ظاهرة٬، ال تتوججد ححاججة  -

 .(ننهاييییة عمملل اللججان) للتتححسسييیین

اححتتييییاججات وتتطلعات الممسستتفييییدييیین لييییسست  -

 أولوييییة في عمملييییة التتححسسييیین. 

قرارات التتححسسييیین ببنناء على وججهات ننظر  -

ييییششعرون أعضضاء اللججان٬، مممما ييییسسممعوننه و 

 . ببه

الححالي للممدارس ييییححتتاج دائئمما  األداء -

للتتححسسييیین (الببححث عن األداء األفضضلل 

 والممتتممييییز دائئمًما)  

اإلببداع والببححث عن الججدييیید ممننهج ححييییاة  -

  ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرةلقييییادة 

 تتششكييییلل فرق تتححسسييیین الججودة  -

تتعمملل فرق تتححسسييیین الججودة وفق إججراءات  -

-الفححص-التتننفييییذ-واضضححة (التتخخطييییط

 ممسستتممرة  التتطوييییر)٬، وهي عمملييییة

اححتتييییاججات وتتطلعات الممسستتفييییدييیین  -

 ممدخخالت هاممة لعمملييییة التتححسسييیین الممسستتممر

قرارات التتححسسييیین الممسستتممر ببنناء على  -

الببييییاننات والممعلوممات الصصححييییححة ححولل كلل 

 فرصصة تتححسسييیین    
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 نفذذ  خططة  االجووددةة•
نفذذ  االتحسيیناتت  في  (•

 )  االبررنامج  

أأددررسس  نتائج  اااالجووددةة  •
ماذذاا  تعلمتت  منن  تنفيیذذ  (

االتحسيیناتت  في  
  )  االبررنامج  

  خططة  االجووددةة  •
أهداف الججودة في (  •

 ) الببرنناممج

  اعتتممد ننتتائئج الججودة   •
أأبحثث  عنن  أأهھھھدداافف  •

  جدديیددةة  للجووددةة  
  ااستمرر  بالدداائررةة  •

 خطططط تتصصرف

 أدرس ننفذ

  
التتححسسييیین ضضممان الججودة و في كآلييییة ) واسستتخخداممها P-D-S-Aممراححلل دائئرة الججودة (-

    : تتعلييییم الطفولة الممببكرة في ببراممجالممسستتممر 
  

  
  
  
  
  
  

  
براامج    في  االمستمر  االتحسيین  في  ووااستخداامهھا)  P-D-S-A(  االجوددةة  دداائرةة  مرااحل:  )٧۷(االشكل

  تعليیم  االطفولة  االمبكرةة.
  
  
ييییججب أن ننتتببع الدائئرة خخطوة )٬، ٧(الششكلل ببعد أن تتوضضح لننا الممراححلل الرئئييییسسة لدائئرة الججودة             

ييییججب على فرييییق قييییادة الججودة وفرق التتححسسييیین في ببراممج تتعلييییم ببخخطوة٬، ولممسساعدتتك على التتطببييییق 
في كلل خخطة على  أو ممؤسسسسات رييییاض األطفالل القييییام ببتتننفييییذ اإلججراءات الممححددة الطفولة الممببكرة
 الننححو اآلتتي: 
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تتتتكون دائئرة الججودة ممن عدة ممراححلل تتعمملل ببششكلل ممتتكامملل وممتتتتاببع٬، وتتسستتممر ببالدوران ببدون           
٬، (الححسسييیین٬، ال ننهاييییة لها)تتوقف إلى الالننهاييییة (التتححسسييیین الممسستتممر ممن اججلل الججودة ... رححلة 

 والممراححلل الرئئييییسسة لدائئرة الججودة كمما هو مموضضح في الششكلل التتالي: )٬، ٢٠١٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آلتتييییة: العمملل على اإلججراءات ا
ييییخختتار فرييییق الججودة في  ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة فرصصة التتححسسييیین ببنناء  

 على الببييییاننات والححقائئق 
ييییقوم فرييییق الججودة ببدراسسة الواقع الححالي لفرصصة التتححسسييیین  الممححددة كهدف  

 لضضممان الججودة في ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة
اننخخفاض ممسستتوى الججودة في ييییححللل فرييییق التتححسسييیین األسسبباب التتي أدت إلى  

 فرصصة التتححسسييیین الممححددة٬، أو ييییححللل فرص ججودة األداء
ييییننتتج فرييییق التتححسسييیین أفكار إببداعييییة لتتطببييییقها على ممججالل فرصصة التتححسسييیین  

 الممححددة
 ييییضضع الفرييییق خخطة تتننفييییذ تتححسسييیین الججودة للممججالل الممححدد 

 .ممرححلة التتخخطييییط       ١                              
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 إرششادات هاممة لفرييییق الججودة في ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة 
 لتتححقييییق ججودة الممممارسسة في ممرححلة التتخخطييییط 

 نناقش ممع أكببر عدد ممممكن ممن العامملييیین في ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة أو

تتححسسييیین الججودة سسييییسساعد في تتقلييییلل األخخطاء والممخخاطر  األطفالل ببأنممؤسسسسة رييییاض 

 على الججممييییع٬، وكذلك سسييییخخفف الججهد وييییججعلل التتعلييییم والعمملل ممتتعه 

 ننذكر فرييییق العمملل ببأن ضضممان الججودة هو ممن " اإلححسسان" واهللا سسببححاننه وتتعالى أممرننا

 بباإلححسسان  

 ممتتعدد(التتصصوييییت الالتتالييییة في هذه الممرححلة ييییسستتخخدم فرييییق الججودة أدوات الججودة-

السسببب -ممصصفوفة القدرات-العصصف الذهنني-ممخخطط ججرييییان العمملييییة-ممخخطط ببارييییتتو

اننسسييییاب العمملييییة)٬، درب فرييییق الججودة في الممدرسسة على اسستتخخدام  ممخخطط-والننتتييییججة

هذه األدوات٬، ببدون اسستتخخدام هذه األدوات ال ييییممكن الوصصولل لقرارات وننتتائئج 

 الججودة.صصححييییححة إلننججاز ضضممان 

التتححسسييیین.على ممججالل فرصصة  الججودة ببنناءً  خختتر أعضضاء فرييییق تتححسسييیینا 

 صصممم الننمماذج الخخاصصة بباججتتمماعات فرييییق الججودة٬، قم ببححفظها في مملف خخاص

(الننمماذج)٬، أننت تتححتتاج على سسببييییلل الممثثالل لننمموذج االججتتمماع الذي ييییوثثق ممكان 

.... وزممان االججتتمماع والححضضور وتتوصصييییات االججتتمماع وممن الممسسؤولل عن تتننفييییذها 

  الخ
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 العمملل على اإلججراءات اآلتتييییة: 

تتوزييییع خخطة الججودة على أعضضاء الفرييییق 

 اسستتخخدام أعضضاء الفرييییق ممخخطط   Gantt  لتتننفييییذ الممهام وفق الججدولل

 الزممنني

ييییقوم كلل عضضو فرييییق ببتتننفييییذ الممهام المموكلة إلييییه ححسسب الخخطة 

 الججودة  في خخطةججممع الممعلوممات عن ممدى التتقدم 

 ضضممن خخطة الججودة الممححددةالتتأكد أن الفرييییق ييییعلل 

 ييییتتسساءلل الفرييییق األسسئئلة الهاممة التتالييییة:  

 الممححددة؟إلى أي ممدى ييییتتببع فرييییق الججودة الخخطة 

  أعضضاء الفرييییق وفق الممهام الممححددة لكلل ممننهم؟ ييییعممللإلى أي ممدى 

  هلل ييییححصصلل الفرييییق على الببييییاننات والممعلوممات الضضرورييییة التتي تتسساعد

  .الججودة؟في قييییاس 

 العمملل؟ت تتعييییق فرييییق هلل هنناك ممششكال 

  
 

 . ممرححلة التتننفييییذ٢
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 إرششادات هاممة لفرييییق الججودة في ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة 
 لتتححقييییق ججودة الممممارسسة في ممرححلة التتننفييییذ 

    

علييییها وييییدون الججودة دائئرة التتححسسييیین فرييییق ييییرسسم أن ييییفضضلل التتننفييییذ ممرححلة لننججاح 

 على الرسسم ضضع(للدائئرة  األرببعة الممراححلل في علييییها سسييییعمملل التتي اإلججراءات

 ). الفرييییق أعضضاء ييییششاهدها لكي الممدرسسة في ججدارييییة صصححييییفة

ججييییننت ممخخطط(التتالييییة  الججودة أدوات التتححسسييیین فرييییق ييییسستتخخدم الممرححلة هذه في – 

 على الممدرسسة في التتححسسييیین فرق درب ٬،)العمملييییة اننسسييییاب ممخخطط - التتححقق قائئممة

 لقرارات الوصصولل ييییممكن ال األدوات هذه اسستتخخدام ببدون األدوات٬، هذه اسستتخخدام

 .الججودة تتححسسييیین إلننججاز صصححييییححة وننتتائئج
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 العمملل على اإلججراءات اآلتتييییة: 
التتححسسييیین تتطببييییق ننتتائئج لدراسسة الججودة فرييییق ييییججتتممع.  
فرصصة ححالة عن ججممعها تتم التتي والممعلوممات الببييییاننات ججممييییع العمملل فرييییق ييییححضضر 

  .التتححسسييیین
التتححسسييیین إججراء وببعد قببلل التتححسسييیین فرصصة ببييیین الفرييییق ييییقارن.  
الججودة أهداف تتححقق ممن الفرييییق ييییتتححقق  
إلييییها التتوصصلل تتم التتي الننتتائئج الفرييییق ييییوثثق. 
 :ييییتتسساءلل فرييییق الججودة خخاللل هذه الممرححلة مما ييییلي 

التتححسسييیین؟ تتججرببة تتطببييییق خخاللل ممن والممعلوممات الببييییاننات تتخخببرننا مماذا 
الفرييییق؟ إلييییه تتوصصلل التتي الننتتائئج مما 
ممججالل العمملييییة ممن للممسستتفييییدييیین إلييییها التتوصصلل تتم التتي الننتتائئج أهممييییة مما 

 التتححسسييیین؟
الممطلوب؟ التتححسسييیین األننششطة ححققت ممدى أي إلى  
؟نناججححة الفرييییق خخطة كاننت ممدى أي إلى  
التتححسسييیین؟ خخطة تتطببييییق ممن الفرييییق تتعلم مماذا  
التتالييییة؟ الججودة دائئرة ممراححلل في للعمملل الفرييییق ييییححتتاججه الذي مما 
؟ القادممة الممرات في ممخختتلف ببششكلل الفرييییق سسييییعممله الذي مما   

  

 (أدرس).ممرححلة الفححص٣
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 إرششادات هاممة لفرييییق الججودة في ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة 
  الفححص(أدرس)لتتححقييییق ججودة الممممارسسة في ممرححلة 

    

 التتالييییة(ممخخطط ببارييییتتوفي هذه الممرححلة ييییسستتخخدم فرييییق التتححسسييیین أدوات الججودة -

ممخخطط  - تتححلييییلل الممتتطلببات - قائئممة التتححقق - ممخخطط ججرييییان العمملييییة

)٬، درب فرق التتححسسييیین في الممدرسسة على اسستتخخدام هذه األدوات٬، ببدون الضضببط

اسستتخخدام هذه األدوات ال ييییممكن الوصصولل لقرارات وننتتائئج صصححييییححة إلننججاز 

 تتححسسييیین الججودة

ذج التتي ييییسستتخخدممها فرييییق التتححسسييیین وثثق ننتتائئج ممرححلة الفححص ممن خخاللل الننمما

 لهذا الغرض 

 ،ححدد ننقاط القوة وفرص التتححسسييیین في عمملل الفرييییق خخاللل عمملييییة التتححسسييیین٬

 لالسستتفادة ممننها في الممراححلل الالححقة ممن رححلة التتححسسييیین الممسستتممر      
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 العمملل على اإلججراءات اآلتتييییة: 
  

االتحسيین  مجالل  االعمليیة  على  تمت  االتي  االتحسيین  أأنشطة  االتحسيین  فريیق  يیوثق     
االمدررسة  في  االجوددةة  قيیاددةة  فريیق  من  العتماددهھھھا  االنتائج  االتحسيین  فريیق  يیرفع 
االمدررسة  منسوبي  يیحتاجهھا  االتي  االضروورريیة  ااألشيیاء  ما  االتحسيین  فريیق  يیحددد  

 ).االخ..تجهھيیزااتت-تدرريیب-تعليیم(االتحسيین  نتائج  لتطبيیق
مايیلي  تتضمن  خطة  االتحسيین  فريیق  يیضع: 

 ااعتماددهھھھا  تم  االتي  االتحسيیناتت  تطبيیق  خطوااتت-
   االتحسيین  مجالل  االعمليیة  أأددااء  مرااقبة  لموااصلة  االفريیق  إإجرااءااتت-

إإليیهھا  توصلت  االتي  االتحسيین  نتائج  لنشر  ااألخرىى  االمدااررسس  مشارركة  إإجرااءااتت  
 .  ااألخرىى  االمدااررسس  تجارربب  من  وواالتعلم  االمدررسة

 :ييییتتسساءلل فرييییق الججودة في هذه الممرححلة 
؟ممسستتممرال التتححسسييیین رححلة لدعم التتححسسييیین فرييییق ممن الممطلوب التتوثثييییق مما 
؟الممدرسسة في التتححسسييیین ننتتائئج تتننفييییذ ييییتتطلببها التتي االححتتييییاججات مما 
ممن ممسستتوى ببأقلل الججدييییدة التتححسسييییننات ييییننفذونالعامملييیین  ننججعلل كييییف 

  التتغييییييییر؟ ممقاوممة
؟الججدييییدة التتححسسييییننات تتننفييییذ في االسستتممرار تتضضممن التتي اإلججراءات مما 
التتححسسييیین؟ ممججالل العمملييییة أداء ممراقببة ننواصصلل كييییف 

 .ممرححلة التتصصرف (الفعلل)٤
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 إرششادات هاممة لفرييییق الججودة في ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة 
  التتصصرف(الفعلل)لتتححقييییق ججودة الممممارسسة في ممرححلة 

    

  

التتالييییة الججودة أدوات التتححسسييیین فرييییق ييییسستتخخدم الممرححلة هذه في 

 ممخخطط -العمملييییة اننسسييییاب ممخخطط-القدرات ممصصفوفة -الممصصفوفات(

 ببدون األدوات٬، هذه اسستتخخدام على الممدرسسة في التتححسسييیین فرق درب ٬،)ججييییننت

 إلننججاز صصححييییححة وننتتائئج لقرارات الوصصولل ييییممكن ال األدوات هذه اسستتخخدام

 . الججودة تتححسسييیین
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 في ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة  )  P-D-S-Aدائئرة الججودة ( ممثثالل على اسستتخخدام

 عالقة ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة أو ممؤسسسسة رييییاض األطفالل بباألسسرة  ممججالل الججودة: 
 

ببرنناممج سسييییننارييییو عمملل فرييییق تتححسسييیین الججودة في  الممرححلة
 تتعلييییم الطفولة الممببكرة

 ممالححظات

 خخطط

ببرنناممج تتعلييییم  ييییقوم فرييییق قييییادة الججودة في     
) ٦ببتتكلييییف فرييییق ممكون ممن ( الطفولة الممببكرة

أششخخاص ببتتححسسييیین الججودة في الممججالل الممححدد في 
ببأولييییاء  الببرنناممجخخطة التتححسسييیین " ممججالل عالقة 

األممور"٬، ييییوضضح في خخطاب التتكلييییف أن الغرض 
األسساس ممن عمملل فرييییق التتححسسييیین هو:" تتطوييییر 

وأولييییاء األممور لتتححسسييیین  الببرنناممجعالقات قوييییة ببييیین 
أولييییاء األممور في  إننججاز الطالب وتتقوييییة ممششاركة

تتعلييییم أببنناؤهم ممن خخاللل األننششطة الممخختتلفة التتي 
 ".  الببرنناممج ييییقييییممها

 
 االججتتمماع األولل: 

في هذا االججتتمماع ييییوزع الفرييییق األدوار(قائئد 
األعضضاء)٬، ييییببدأ قائئد -الممقرر-الممننسسق-الفرييییق

الفرييییق ببالتتأكييیید على أهممييییة التتخخطييییط لججممييییع ممراححلل 
ممخخطط ججييییننت  عمملييییة التتححسسييیین٬، ييییسستتخخدم الفرييییق

Gantt  لتتوثثييییق ججممييییع أننششطة ممراححلل
طور)٬، ييییننتتهي -أفححص-ننفذ-التتححسسييیین(خخطط

االججتتمماع األولل لفرييییق التتححسسييیین وقد تتوصصلوا إلى 
 مما ييییلي: 

 ذ قببلل تتننفييیی
السسييییننارييییو ييییفتترض 
أن ييییكون كلل ممن 
فرييییق قييییادة الججودة 
وفرق التتححسسييیین قد 
تتلقوا تتدرييییب على 

ممتتطلببات عمملل 
 تتححسسييیین الججودة 

  ممدة اججتتمماع فرييییق
التتححسسييیین سساعة 

 وننصصف أسسببوعييییا 
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 تتفهم أدوارهم  -
تتصصممييییم ججممييییع األننششطة التتي سسييییعمملوا علييییها  -

-خخاللل الممراححلل األرببعة ممن دائئرة الججودة(خخطط
 طور) -أفححص-ننفذ
الججودة(وفق الننمموذج وضضع خخطة تتححسسييیین  -

 الممرفق في مملححق الكتتاب)
تتكلييییف أححد أعضضاء الفرييییق ببججممع ببييییاننات  -

 عن الواقع الححالي لفرصصة التتححسسييیین وممعلوممات
تتكلييییف أححد أعضضاء الفرييییق ببرصصد اححتتييییاججات  -

 وتتطلعات الممسستتفييییدييیین ممن العمملييییة   
تتوثثييییق ننتتائئج اججتتمماعهم وفق الننمموذج الخخاص  -

 بباالججتتمماعات    
 االججتتمماع الثثانني: 

 الفرييییق ببتتقدييییم الششكر لعمملل الفرييییق  ةقائئد تتقوم
خخاللل الممرححلة السساببقة وييییححفزهم على 

االسستتممرار وييییذكرهم ببالغرض ممن ممججالل 
 التتححسسييیین الذي ييییعمملل علييییه الفرييییق. 

 الفرييییق ممن العضضو الممكلف ببججممع  تتطلب قائئدة
ببييییاننات وممعلوممات عن الواقع الححالي لعالقة 

ببأولييییاء األممور عرض مما تتوصصلل إلييییه  الببرنناممج
لل اسستتخخدام ججهاز "الداتتاششو" أو أي ممن خخال

وسسييییلة عرض أخخرى. كمما ييییقوم العضضو 
الممكلف ببججممع ممعلوممات عن اححتتييییاججات 

الممعلممات -األطفالل-الممسستتفييییدييیین "أولييییاء األممور
" ممن عمملييییة التتححسسييیین ببعرض أو الممسساعدات

 الننتتائئج أممام أعضضاء الفرييییق. 

  ييییق ييییتتذكر فر
التتححسسييیین أن علييییه 

أن ييییطببق خخطة 
التتححسسييیین على 

ننطاق 
ضضييییق(أولييییاء أممور 

ممواد -ممححددييیین
-دراسسييییة ممححددة

ححاالت  – أطفالل
دراسسييییة ممعييییننة) 

ييییخختتار ذلك فرييییق 
 التتححسسييیین. 

  ال تتطببق التتححسسييیین
في الممرححلة 
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  ييییقوم أعضضاء الفرييییق ببتتححلييییلل األسسبباب في ححالة
تتششييییر إلى ضضعف في العالقة  وججود ممعلوممات

وأولييییاء األممور٬، ييییسستتخخدم الفرييییق  الببرنناممجببييیین 
لتتححلييییلل األسسبباب أداة (السسببب والننتتييییججة) والتتي 

 تتعرف ب أداة عظم السسممكة. 
  ييییتتوصصلل فرييییق التتححسسييیین إلى أفكار إببداعييییة

ببهدف التتححسسييیین الممسستتممر للعمملييییة٬، وييییعتتممد 
األفكار الججدييییدة التتي سسييییدخخلها على العمملييییة 

لتتأكد أن هذه األفكار تتتتوافق واححتتييییاججات ببعد ا
الممسستتفييییدييیین ممن العمملييییة. كمما ييییقوم الفرييییق 

ببوضضع خخطة زممننييییة وتتححدييیید الممسسئئولييییات لتتننفييییذ 
 ) Ganttالتتححسسييییننات (أسستتخخدم ممخخطط ججييییننت

  ييییرفع فرييییق التتححسسييیین ننتتائئج االججتتمماع إلى فرييییق
العتتمماد  الببرنناممج ةممدييییر  تترأسسهالججودة الذي 
 التتححسسييییننات  

 

األولى على ننطاق 
واسسع في 
 . الببرنناممج

 
 ننفذ

  ييییببدأ فرييییق تتححسسييیین الججودة ببتتننفييییذ خخطتته وفق
ممهام كلل عضضو ووفق الججدولل الزممنني الممححدد 

لذلك٬، في أثثنناء عمملييییة التتننفييییذ ييییقوم "ممقرر" 
الفرييییق ببججممع أي ببييییاننات أو ممعلوممات عن 

ححالة التتقدم في العمملييییة ممججالل التتححسسييیین٬، كمما 
ييییتتأكد ممننسسق الفرييییق ممن أن الفرييییق ييییعمملل 

ييییطلع قائئد ضضممن خخطة التتححسسييیین الممححددة و 
 الفرييییق على سسييییر العمملل وفق الخخطة 

  قد تتتتطلب ممرححلة
التتننفييییذ أكثثر ممن 

اججتتمماع٬، هذا 
ييییتتوقف على 

طببييییعة عمملييییة 
التتححسسييیین قد تتطولل 

فصصلل -(ششهر
عام -دراسسي

 دراسسي). 
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  في ححالة اعتتمماد
التتححسسييییننات ممن 

فرييییق قييییادة الججودة 
ييییببدأ  الببرنناممجفي 

الفرييییق تتننفييییذ خخطتته 
وفي ححالة عدم 

اعتتمماد التتححسسييییننات 
ييییتتاببع الفرييییق 

اججتتمماعاتته للببححث 
 عن ححلولل أخخرى

 أفححص

   ييییججتتممع فرييییق التتححسسييیین وييییعرض قائئد الفرييییق
مما تتم التتوصصلل إلييییه ممن ننتتائئج عمملل الفرييییق٬، 

ببعد) -ييییببدأ الفرييییق ببممقارننة فرصصة التتححسسييیین(قببلل
التتححسسييیین٬، ييییقرأ الفرييییق الننتتائئج وفق األسسئئلة 

 التتالييییة:

هلل تتخخببرننا الببييییاننات والممعلوممات ببتتححسسن تتواصصلل  -
 ؟ الببرنناممجأولييییاء األممور ممع 

هلل تتخخببرننا الببييییاننات والممعلوممات ببأن أداء  -
تتححدييییده الذي تتم  تتححسسن في الممججالل األطفالل

 ..الخ) ؟الخخببرات -الممهارات-األننششطة(

في ححالة لم تتظهر الببييییاننات والممعلوممات تتححسسن في 
العمملييییة على الفرييییق أن ييییعييیید التتفكييییر ممن ججدييیید 
وييییببدأ ببممراححلل الدائئرة ممن ججدييییدة للببححث عن 

 أدوات وأسسالييییب ججدييییدة.  ظروف أخخرى واسستتخخدام

  ييییقوم الفرييییق ببتتوثثييییق الننتتائئج التتي تتم التتوصصلل
 ببالببرنناممجإلييییها ورفعها لفرييییق قييییادة الججودة 

  ييییتتذكر الفرييییق أن
علييییه أن ييییسستتخخدم 

أدوات الججودة 
الممححددة لكلل 

ممرححلة وفق مما تتم 
ذكره في هذا 

 الفصصلل 
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تتصصرف/أسستتممر 
 ببالتتححسسييیین

  ييییججتتممع فرييییق التتححسسييیین وييییضضع خخطة ممتتاببعة
 التتححسسييیین الممسستتممر لممججالل العمملييییة الممححدد

ممع أولييییاء األممور)٬،  الببرنناممج(تتححسسييیین تتواصصلل 
في ححالة تتم اعتتمماد الننتتائئج التتي تتوصصلل إلييییها 

٬، ييییكون عمملل ببالببرنناممجممن فرييییق قييییادة الججودة 
فرييییق التتححسسييیین االسستتممرار في رححلة التتححسسييیین 
الممسستتممر لتتطببييییق التتححسسييییننات التتي تتوصصلل إلييییها 

ي الممدرسسة(ججممييییع أولييییاء على ممججالل أوسسع ف
 ...الخ). واألطفاللاألممور 

  ييییسستتفييیید الفرييییق ممن ننقاط القوة والضضعف التتي
 واججهت عممله في الممراححلل السساببقة

 الفرييییق  ةقائئد تتقوم
ببعمملل ححفلل ببسسييییط 

ممع أعضضاء الفرييییق 
لالححتتفالل ببإننججاز 

 التتححسسييییننات

 قائئدة فرييییق تتقوم 
الججودة ببتتكرييییم فرق 

التتححسسييیین في 
ييییة كلل ننها الببرنناممج

  عام دراسسي

  ننششر ننتتائئج
التتححسسييیین على 

ججممييییع الممسستتفييییدييیین 
 الببراممجوممششاركة 

األخخرى ببننتتائئج 
 تتححسسييیین الججودة  
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 خخاتتممة 
 

ييییتتنناممى االهتتممام العالممي ببمموضضوع اعتتمماد ببراممج التتعلييییم ببششكلل عام والطفولة ببششكلل خخاص      
ننتتييییججة تتزاييیید الححاججة المماححة والتتطلع ننححو ببراممج ذات ججودة عالييییة ممن أهم ممننافع االعتتمماد الببراممججي 
أو لممؤسسسسي أننه ييییسسهم في تتعزييییز الججودة و ييییوضضح ممدى اسستتييییفاء الممؤسسسسة أو الببرنناممج لممعاييییييییر 

و  اآلبباءة الممححددة ٬، وممن الممننافع أييییضضا ببالننسسببة العتتمماد ببراممج الطفولة الممببكرة زييییادة ثثقة الججود
 .  الممججتتممع ببننوعييییة الخخدممة الممقدممة ممن الببرنناممج

وتتنناولننا في هذا الفصصلل الححدييییث عن أهم ممعاييییييییر االعتتمماد الخخاصصة ببممرححلة الطفولة الممببكرة     
طننييییة األممييییركييییة العتتمماد ببراممج األطفالل الصصغار التتي وهي الممعاييییييییر التتي طورتتها األكادييییممييییة الو 

قييییاس تتقدم  –الصصححة واألممان  –التتعلييییم  –اششتتمملت على الممعاييییييییر الرئئييییسسييییة التتالييییة: القييییادة واإلدارة 
وممن ٬، العالقة ممع الببييییئئة) –الببييییئئة الممادييییة  –الممننهج  –األهلل  –العالقات  –الممعلممات  –األطفالل 

ييیید العالممي ممعاييییييییر ضضممان الججودة لممؤسسسسات رييییاض األطفالل في هوننغ الممعاييییييییر الهاممة على الصصع
وتتتتكون ممؤششرات أداء سسلييییط الضضوء علييییها والتتعلم ممننها٬، كوننغ و تتعد ممممارسسة عمملييییة ممن الممهم تت

ججودة ممؤسسسسات  رييییاض األطفالل في هوننغ كوننغ ممن أرببعة ممججاالت رئئييییسسييییة و تتسسممى ببممؤششرات 
  على الننححو اآلتتي: األداء للتتعلييییم مما قببلل االببتتدائئي وهي

  التتننظييییمالممججالل األولل: اإلدارة و 
 الممججالل الثثانني: التتعلييییم والتتعلم 
 الممججالل الثثالث: دعم األطفالل وثثقافة الممدرسسة 
 الممججالل الراببع: تتطور األطفالل 

كلل ممؤسسسسة  تتقوموييییتتفرع عن كلل ممججالل ممن هذه الممججاالت ممؤششرات قييییاس فرعييییة ييییتتطلب أن 
أن  رييییاض أطفالل في هوننغ كوننغ ببإججراء عمملييییة تتقوييییم ذاتتي ألدائئها وفقا لهذه الممؤششرات قببلل

 تتخخضضع لعمملييییة التتقوييییم الخخارججي. 
ج تتعلييییم لييییة هاممة وججوهرييییة لضضممان الججودة في ببراممآ) P-D-S-Aكمما تتعد دائئرة الججودة (    

لل إججراء عمملييییة التتقوييییم الذاتتي خخال وتتسستتخخدم كألييییة للححصصولل على االعتتمماد ممنالطفولة الممببكرة٬، 
 . ٕاججراءات التتححسسييیین للببرنناممج وفقا لممراححلل الدائئرة األرببعةو 
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 الفصصلل السسادس

 اإلببداع في ممرححلة الطفولة الممببكرة:
 ممن الننظرييییة إلى ججودة الممممارسسة

 
 
 

في هذا الفصصلل إلى ببييییان أهممييییة الفرص الممببكرة لتتششججييییع اإلببداع ورعاييییتته في ممرححلة ننهدف        
ححسساسسة وححرججة ممن ححييییاة اإلننسسان وهي " ممرححلة الطفولة الممببكرة"٬، وٕاظهار أهممييییة االسستتثثممار في 

 ممججمموعة ممن المموضضوعات األسساسسييییة وهيببكر لرعاييییة اإلببداع ممن خخاللل عرض التتدخخلل المم
-واللعب اإلببداع-الممدرسسةعنند طفلل مماقببلل  الخخييییالل-الممببكرة(اإلببداع: االكتتششاف والرعاييییة 

 .  األطفالل)الممتتممييییزة لرييییاض  الممممارسسات-الممتتممييییزة لألسسرة  الممممارسسات
تتججرببة تترببوييییة وتتعلييییممييییة كممرححلة الطفولة الممببكرة  أهممييییة وذكرننا في الفصصلل األولل ن هذا الكتتاب    

األسسرة ححييییث تتضضطلع ع٬، ال تتسسهم فقط في تتعلييییم الطفلل ببلل تتضضع أييییضضا األسساس لإلببدا ممهمّمة٬،
رييییاض االطفالل ببدور ججوهري في تتهييییئئة الببييییئئة الممالئئممة لإلببداع. كمما أصصببح اإلببداع  وممؤسسسسة

creativity اها اسستتراتتييییججييییا تتننمموييییا تتقوم علييییه عمملييییة في عصصر الممعرفة ممسسألة ججوهرييییة واتتجج
 اإلصصالح في الدولل الممتتقدممة وممننها على سسببييییلل الممثثالل دولل الننممور األسسييییوييییة. 

هو عمملييییة عقلييییة راقييییة ال ييییممكن أن ييییححدث ننتتييییججة  أننه واإلببداع ببمما     
للششعارات واألدببييییات والننظرييییات ببلل الببد أن ييییعتتممد على كييییفييییة تترججممتتها 
إلى ممممارسسات فعلييییة٬، وألهممييییة ممرححلة الطفولة الممببكرة فإن تتننممييییة اإلببداع 
تتببدأ ممن السسننوات الممببكرة ممن عممر الطفلل وهو أفضضلل اسستتثثممار ييییممكن 

اكببة ممتتطلببات عصصر الممعرفة الذي ييییَعد اإلببداع ان تتقدم علييییه الدولل لممو 
فييییه الممورد األكثثر قييییممة وننفًعا لتتححقييییق التتقدم االججتتمماعي والثثقافي 

 واالقتتصصادي. 

 
يیصبحونن  ااألفراادد  

أأكثر  إإبدااًعا  في  بيیئاتت  
تشجعهھم  على  حل  
االمشكالتت  من  خاللل  

ااالستكشافف  
ووااستخداامم  االحلولل  

 االمبتكرةة...
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وأصصببح دور اإلببداع في تتطور الممججتتممعات االننسساننييییة واضضححا وححاسسمما٬، وهو ييییعببر ببذلك عن      
ممروننة والتتفكييییر الممتتعدد األببعاد القدرة الفائئقة لإلننسسان٬، فهو ييییننطوي على خخصصائئص عدة ممننها ال

والححسساسسييییة والييییقظة والطالقة واألصصالة وغييییرها. كمما ييییتتطلب اإلببداع ببششكلل أسساس الرعاييییة الممببكرة 
ممن ححييییاة اإلننسسان٬، وببالتتالي لييییس االببداع ننتتييییججة لرعاييییة أو ننممو ممتتأخخر ممن العممر أو الممراححلل 

ببالعوامملل الببييییئئييییة٬، فالببد ممن تتطور  هأثثر الدراسسييییة الالححقة٬، ببلل ييییججب الببدء ببه ممننذ الوالدة ننتتييییججة تت
التتي لها دور فعالل  واسسه وٕاثثراء ببييییئئتتهإممكاننات الطفلل وقدراتته في سسننواتته الممببكرة ممن خخاللل تتننممييییة حح

 في اإلببداع. 
إببداًعا في ببييییئئات تتششججعهم على ححلل  أكثثروتتششييییر الدراسسات إلى أن األفراد ييییصصببححون     

).  وال ييییزالل Higginson,2000ححلولل الممببتتكرة (الممششكالت ممن خخاللل االسستتكششاف واسستتخخدام ال
اإلببداع ممسسألة تتححت الببححث والدراسسة ححتتى اآلن وخخاصصة اإلببداع في ممرححلة الطفولة الممببكرة٬، سسواء 
مما تتعلق ذلك ببعالقة اإلببداع ببننممو الدمماغ وببييییولوججييییا األعصصاب وتتأثثييییر األسسالييییب التترببوييییة لألسسرة 

ممن ٬، وتتأثثييییر الممننهج التترببوي وغييییرها والثثقافي العامورييییاض األطفالل وتتأثثييییر السسييییاق االججتتمماعي 
 العوامملل الممؤثثرة. 

كمما ببييییننت األببححاث في ممججالل اإلببداع أن المموضضوعات التتي تتتتنناولها األببححاث والدراسسات ححولل    
العمملييییة -الببييییئئة اإلببداعييییة-اإلببداع ييییممكن تتصصننييییفها إلى أرببع فئئات رئئييییسسة هي: (الششخخص الممببدع

) بباسستتخخالص قائئممة ممن الخخصصائئص Craft,2000داعي). وقام كرافت (الممننتتج اإلبب-اإلببداعييییة
-الكثثييییرةاألسسئئلة -الفضضولل العاللالخخصصائئص (األكثثر ششييییوًعا وارتتبباطا بباإلببداع. وتتششمملل هذه 

الطاقة  –االسستتقاللييییة في الرأي  –تتفضضييییلل األممور الممعقدة  – االهتتممامماتواسسعة ممن  ممججمموعة
 ).الححدس-الذاتتيالتتقييییييییم  –العالييییة 

 & Rudowiczببييییننمما ذهب آخخرون لدراسسة الخخصصائئص الممرتتببطة ببالششخخص الممببدع (    

yue,2001) وممن الممروننة-التتغييییييییر-الخخييییالل – الممالححظة-االببتتكار)٬، وممن هذه الخخصصائئص .(
الدراسسات مما أششارت إلى العوامملل الممؤثثرة في اإلببداع لدى األطفالل ببششكلل خخاص٬، وأّكدت هذه 

ر في الممممارسسات اإلببداعييییة لألطفالل.  وممن ببييیین هذه الدراسسات مما الدراسسات أن الببييییئئة عامملل ممؤثث
أششار إلى أن تتصصممييییم الببييییئئة الممدرسسييییة له تتأثثييییر على اإلببداع لدى األطفالل. وتتششمملل التتصصاممييییم على 

 ). Odena, 2001سسببييییلل الممثثالل سسهولة الوصصولل إلى الممواد وممسساححة العمملل الممسستتقلة لألطفالل (

اإلبداع في مرحلة الطفولة المبكرة



153 134 
 

الججودة في تتوججييییه ممممارسسات ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة ننححو وييییأتتي دور وأهممييییة ممعاييییييییر     
تتهييییئئة ببييییئئة إببداعييییة تتممكن األطفالل ممن اللعب ببححرييییة في ببييییئئة آممننة وخخالييییة ممن الممخخاطر الججسسدييییة 

ة الطفولة الممببكرة وممواصصفات لوالممعننوييییة٬، على سسببييییلل الممثثالل: تتصصممييییم الممببانني الخخاصصة ببممرحح
ة وممواصصفات التتججهييییزات. إن التتححقق ممن الججودة في هذه األلعاب داخخلل وخخارج الفصصولل الدراسسييیی

الممججاالت وغييییرها ييییعد ششرًطا رئئييییسًسا لتتهييییئئة ببييییئئة إببداعييییة لألطفالل وججممييییع العامملييیین ببببراممج تتعلييییم 
 الطفولة الممببكرة. 

 
االكتتششاف والرعاييییة الممببكرة اإلببداع:  

  
تتخخببرننا السسييییر الذاتتييییة للعدييیید ممن الممببدعييیین أننهم ممروا ببممرححلة الطفولة الممببكرة دون أن         

تتكتتششف عائئالتتهم وممعّلمموهم قدراتتهم اإلببداعييییة٬، ببلل إّن العدييیید ممن الممببدعييیین تتّم تتصصننييییفهم على أننهم 
لببرييییت غييییر ذلك٬، ننذكر ممننهم على سسببييییلل الممثثالل " أ إمما ممتتأخّخرون دراسسييیًیا أو أننهم كسسولون أو

" وصصلل إلى سسن الراببعة ممن عممره ححتتى اسستتطاع الكالم ووصصلل سسن   A. Einsteinإننششتتاييیین 
السساببعة دون أن ييییتتممكن ممن القراءة وكان أداؤه في الممرححلة الثثاننوييییة ضضعييییًفا . وقام ممعلممو " 

" ببإخخبباره ببأّن أداءه الدراسسي ضضعييییف ولن ييییسستتطييییع أن ييییسستتممر في T. Edisonتتومماس أدييییسسون 
 لقوا علييییه ححكمما ببأننه " طالب كسسولل وببلييیید". تتعلممه٬، وأط

 وهننا ننطرح التتسساؤالت التتالييییة: 
 .كييییف ييییعرف الممرببون واألسسرة أّن طفلهم ممببدع؟ -

هلل هنناك ممؤششرات لإلببداع ييییممكن أن تتسساعد الممرببييیین واألسسر في رعاييییة اإلببداع في ممرححلة  -
 الطفولة الممببكرة ؟.

فولة الممببكرة واألسسرة على تتصصممييییم كييییف تتعمملل الممؤسسسسات الراعييییة للطفلل في ممرححلة الط   -
 ببراممججها وأننششطتتها لرعاييییة وتتننممييییة اإلببداع وتتننممييییتته؟.

هلل هنناك أسسالييییب ممححددة ييییممكن لألسسرة وممؤسسسسة رييییاض األطفالل التتي تترعى الطفلل خخاللل  -
 ممرححلة الطفولة الممببكرة أن تتسستتخخدممها لتتننممييییة اإلببداع عنند الطفلل في سسننواتته الممببكرة ؟ . 
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) قائئممة ببننود تتعكس على سسببييییلل الممثثالل ممؤششرات اإلببداع في Torranceوضضع الممرببي تتوراننس (
٬، ننوضضححها ممن خخاللل الججدولل (Davis & Rimm, 1998)الججواننب الححركييییة والببصصرييییة والسسممعييییة 

 :التتالي
 
 

 ممؤششرات اإلببداع (الححركييییة والببصصرييییة والسسممعييییة) م
ييییظهر الممببدع سسلوًكا مماهًرا٬، ييییتتححكم في ححركاتته٬، ييییننفذ األعممالل التتي ييییقوم ببها ببممهارة  ١

 عالييییة 
اللعب ممثثال كرة القدم أو ييییقييییة٬، أو ييییلعب ببممهارة أححد أننواع العزف على آلة مموسس ٢

 السسلة أو غييییرها 
ييییظهر الممببدع ححركات وٕاششارات دقييییقة وسسرييییعة ببدون كلممات٬، وتتممثثييییًال إببداعييیًیا٬، وأداًء  ٣

  لألدوار.
 ييییعمملل الممببدع ببننششاطات إببداعييییة لفتترة طوييییلة ممن الزممن  ٤
 ييییقوم الممببدع بباسستتعراضضات ججسسدييییة ييییعببر فييییها عن قصصائئد ششعرييییة أو قصصة أو أغننييییة ٥
ييییصصببح الممببدع ممننهممًكا وممنندممجًجا لتتححركات ششدييییدة التتعببييییر أو في الرقص واألداء  ٦

  االببتتكاري
والقصصص وييییعّللها ممن خخاللل ححركات إببداعييییة أو  األغانني واألششعارييییفسسر الممببدع  ٧

 رقص 
الممببدع ييییكتتب وييییرسسم وييییممششي وييییتتححرك ببتتنناسسق ولدييییه قدرة عالييییة على التتججاوب  ٨

 عممومًما ممع الممؤثثرات الصصوتتييییة
 الممببدع ييییببتتكر مموسسييییقى وأغانني وغييییرها  ٩

 ممييییدان الفن والمموسسييییقى والننششاطات الممخختتلفة واسستتممرارييییة فيالممببدع ييییعمملل ببممثثاببرة  ١٠
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        قببلل الممدرسسة الخخييییالل عنند طفلل مما
ييییعد الخخييییالل مملكة عقلييییة عالييییة األداء ييییكون للتتصصورات الذهننييییة التتي ييییششكلها العقلل دور ممهّم     

قببلل الممدرسسة٬،  في ننججاح األداء التتخخييییلي عنند طفلل مما
وييییححتتاج الخخييییالل إلى ببييییئئة ممثثييییرة ووسسط اججتتمماعي ييییششججع 

على هذا الننممط ممن األداء العقلي الذي ييییؤسسس 
  لإلببداع.

ممؤسسس ممننظممة (والخخييییالل كمما ييییششييییر "إدوارد دييییببوننو"     
٬، ييییعد إببداًعا ببلل عننصصًرا ممن عنناصصر )التتفكييییر الممسستتقلل
: ييییزييیید ممن  -على ححد قولل "دييییببوننو"-اإلببداع٬، وهو 

اننسسييییاب عمملييییات التتفكييییر األسساسسييییة واننطالقها. والببد 
ببداييییاتتها عببارة عن خخييییالل تتححولل فييییمما  ممن اإلششارة إلى ان االببتتكارات العلممييییة التتي تتححققت كاننت في

 ببعد إلى إننججاز واقعي ببفعلل القدرات اإلببداعييییة للعلمماء.   
السسادسسة عششرة  ببدأ ييییفكر فييییمما  عنندمما وصصلل سسنَّ  -ممثثال  –عالم الرييییاضضييییات " اننششتتاييیین"      

ييییممكن أن ييییححدث إذا ححاولل ششخخص اإلممسساك ببششعاع ممن الضضوء٬، وكان اننششتتاييیین قد رأى في أححد 
لييییقظة أننه كان ييییركب على ششعاع ضضوء وتتتتببعه ببخخييییاله إلى ممصصدره٬، ثثم قام ببعد ذلك أححالم ا

در لها أن تتسسانند ممعرفتته الححدسسييییة وأن تتججعلل ممن أححالم ببصصييییاغة الممعادالت الرييییاضضييییة التتي قُ 
طفولتته إححدى أششهر الننظرييییات التتي تتوّقع لها أن تتسسانند ممعرفتته الححدسسييییة وأن تتججعلل ممن أححالم 

ننظرييییات في تتارييییخ العلم "الننظرييییة الننسسببييییة"٬، ييییقولل اننششتتاييیین: لييییس للعقلل دور طفولتته إححدى أششهر ال
صصغييییر في عمملييییة االكتتششاف التتي تتأتتي كقفزة ممن قفزات الوعي٬، سسممها ححدسًسا إن أردت٬، أو في 

  .هذه القفزة ييییأتتييییك الححلل الذي ال تتعرف كييییف ججاءك ولمماذا؟
ببييییولوججييییا األعصصاب ووظائئف ججالل ي تتوصصلت إلييییها الدراسسات في مموممن خخاللل الننتتائئج التت     

الدمماغ تتببييیین دور الببييییئئة التتي ييییننششأ فييییه الطفلل واننعكاسسات ممكوننات هذه الببييییئئة وممؤثثراتتها على 
ممعممار الدمماغ وطرائئق تتفكييییر الطفلل. وييییممكن لألسسرة تتننممييییة خخييییالل الطفلل في سسننواتته االولى ممن 

ى سسببييییلل الممثثالل٬، فإن طفلل خخاللل إثثراء الببييییئئة الححسسييییة الممنناسسببة التتي تتغنني خخببرات الطفلل٬، وعل
مماقببلل الممدرسسة ييییببدأ ببتتذوق المموسسييییقى ممننذ السسننة الثثاننييییة وفي السسننة الثثالثثة ييییببدأ أييییضضًا ببتتفهم 
القصصص الببسسييییطة والعروض الممسسرححييییة" العرائئس"٬، وببالتتالي فإسسمماع طفلل مماقببلل الممدرسسة 

وممن خخاللل الننتتائئج التتي تتوصصلت 
إلييییها الدراسسات في ممججالل ببييییولوججييییا 
األعصصاب ووظائئف الدمماغ تتببييیین 
دور الببييییئئة التتي ييییننششأ فييییه الطفلل 
واننعكاسسات ممكوننات هذه الببييییئئة 

الدمماغ وممؤثثراتتها على ممعممار 
 وطرائئق تتفكييییر الطفلل.
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قاء ببعمملل العقلل. فقد للمموسسييییقى الراقييییة في الممننزلل أو الروضضة لييییس تترًفا فننييیًیا ببلل هي وسسييییلة لالرتت
ببات ممعروًفا أن هنناك صصلة وثثييییقة ببييیین تتركييییببات الممخ التتي ييییننششطها االسستتمماع للمموسسييییقى وتتلك التتي 

 تتقوم على عالقات رييییاضضييییة ممننطقييییة. تتتتخخصصص في ممفاهييییم الرييییاضضييییات٬، والمموسسييییقى في األسساس
ع الطفلل وقراءة األم أو األب لقصصص ممخختتارة ممالئئممة لطفلل مماقببلل الممدرسسة على ممسسامم     

ممممارسسة ممهمّمة لتتننممييییة خخييییالل الطفلل٬، وقد وصصلل األممر بباألسسرة الييییابباننييییة على سسببييییلل الممثثالل أن تتقرأ 
 األم القصصص لطفلها وهو ال ييییزالل في الرححم.  

وهنناك ححدييییث واسسع الننطاق في العالم إلدراج تتعلييییم اإلببداع لألطفالل في ممرححلة الطفولة       
وق الطفلل. فالببد ممن تتششججييییعه على ححب االسستتطالع الممببكرة.  كمما أصصببح ييییعّد ححقا ممن ححق

والممثثاببرة٬، وهذا ممرتتببط ببأن اإلببداع لييییس عمملييییة داخخلييییة فقط تتتتم داخخلل عقلل اإلننسسان ببلل هو عمملييییة 
 تتفاعلل ببييیین أفكار اإلننسسان والسسييییاق االججتتمماعي والثثقافي الذي ييییعييییش فييییه. 

ببداع في وتتششييییر الدراسسات إلى أّن ممن األهممييییة ببممكان أن ييییراعى الممننهج الممعاصصر لتتننممييییة اإل     
وتتعلييییممها ممراعاة العنناصصر السسييییاقييییة التتي تتتتم فييییها العمملييییة اإلببداعييییة٬، وييییقتترح تترببييییة الطفولة الممببكرة 

)٬، ممن خخاللل مما كتتب في اإلببداع في الفننون سسببع خخصصائئص  (Freedman,2010فرييییدممان 
 مّمة للعمملييییة اإلببداعييییة في السسييییاق٬، وهي على الننححو اآلتتي: ممه

 ييییتتضضممن التتفكييییر الننقدي. .١

 هو ننتتييییججة لالهتتممام. .٢

 هو عمملييییة تتعلم. .٣

 اخ".ييییعتتممد على إعادة اإلننتتاج " االسستتننسس .٤

 هو ننششاط اججتتمماعي. .٥

 هو ششكلل ممن أششكالل القييییادة.  .٦

ييییححدث ممن تتلقاء ننفسسه.  وتتششييییر الدراسسات إلى أننه " ييییننببغي رعاييییة اإلببداع وتتعهده٬، فهو ال     
وييییلعب الممعلم دوًرا هامًما في تتقوييییة اإلببداع ممن خخاللل التتزوييیید ببالممواد الممخختتلفة وتتششججييییع االسستتخخدام 
التتخخييییلي لها. وعنندمما ييییسسممح لألطفالل ببالتتعببييییر اإلببداعي فإن كلل طفلل سسييییننتتج نناتتجًجا ممخختتلًفا٬، وتتقببلل 

رصصة لتتعلم أن النناس ييییششعرون وييییفكرون الممعلم لك عمملل األطفالل واسستتججابباتتهم الممتتفردة ييییعطييییهم الف
 ).   ٢٠١٣( أييییسسا٬،  على ننححو ممخختتلف وهذا صصححييییح وذو قييییممة
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  اإلببداع واللعب
اللعب واححد ممن الممكوننات الممهمّمة في ححييییاة طفلل مماقببلل الممدرسسة٬، كمما أن اللعب لييییس ممهمّما     

فقط في تتعزييییز التتعلم لطفلل مما قببلل الممدرسسة ببلل إّن تتقييییييیید ححرييییة الطفلل أثثنناء اللعب سسواء في الببييییت 
أو رييییاض االطفالل ييییكون لها آثثار سسلببييییة طوييییلة األممد على 

عب أححد األننششطة الرئئييییسسة التتي القدرات اإلببداعييییة للطفلل. والل
كمما ييییممكن تتعلم  ييییلل واإلببداع٬،تتششججع الطفلل على التتخخ

 الممهارات االججتتمماعييییة وتتطوييییرها ممن خخاللل اللعب. 
وتتتتأثثر ججودة اللعب ببالممواد الممسستتخخدممة في اللعب٬، ولها      

واسستتكششاف العالم ممن دور وأثثر اييییججاببي على الطفلل لممعرفة 
  . (Celebi&Ozby,2005)ممششوقةالخخييییالل ببطرييییق 

وقد أكدت الدراسسات على العالقة اإلييییججاببييییة ببييیین اللعب والتتفكييییر اإلببداعي٬، كمما ذكر       
. ولدى األطفالل في (Russ & Kaugars,2001)البباححثثون أّن اللعب عامملل ممهم لإلببداع 

 سسننواتتهم االولى إممكاننييییة التتفكييییر واللعب الخخالق٬، لذلك ييییججب أن ييییتتوفر الوقت الكافي لألطفالل كي
 . ببححرييییة الكافي للعب الوقت-كذلك  –ييییلعببوا اللعب الننوعي٬، ولييییعطوا 

قببلل الممدرسسة  ممرححلة مما في-لذلك فممن األهممييییة ببممكان أننه على الممرببييیین للطفلل أن ييییششجّجعوا      
ششججع األطفالل للتتعببييییر عن آرائئهم للعب ببححرييییة ممع الممواد واألدوات٬، كمما ييییججب أن ييیی األطفالل-
 قببلل الممعلممات في الروضضة أو ممن أولييییاء األممور في الممننزلل.أفكارهم ببححرييییة سسواء ممن و 
وهننا ننذكر ببعض األممثثلة والممممارسسات التتي ييییممكن أن تتسساعد الممممارسسييیین في ببراممج تتعلييییم  

الطفولة الممببكرة أو األسسرة على تتننممييییة اإلببداع لدى الطفلل في سسننواتته الممببكرة٬، وهي على الننححو 
 اآلتتي: 

 
 Russ &Kaugars,2001)عامملل ممهم لإلببداع ( اللعبالننظرييییة: 

  ححّلها. مما أواإلببداع طرييییقة ججدييییدة وغييییر ممتتوقعه لتتححدييیید ممششكلة 
  للسسؤالل: كييییف لم ننفكر في ذلك ممن قببلل؟.وهذا ييییقودننا 

" التتفكييییر الممتتششعب أو الممتتبباعد"٬، وييییظهر  التتفكييییر وهولذلك ييییتتطلب اإلببداع ننممطا ممن أننواع 

أكدت الدراسسات على 
العالقة اإلييییججاببييییة ببييیین اللعب 
والتتفكييییر اإلببداعي٬، كمما ذكر 
البباححثثون أّن اللعب عامملل 

 ممهم لإلببداع
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. وححتتى ننقولل أن فكرة ححلل الممششكلة تتممت اسستتكششاف ححلل لممششكلة مما تتححدييیید أوعادة في خخطوة 
 ببطرييییقة إببداعييییة ييییججب أن تتكون الفكرة " خخالقة" وتتم ححلل الممششكلة ببششكلل كامملل ببتتححلييییلل ممننطقي. 

٬، تتتتطلب هذه القدرات (Hueter,1990)ووفًقا للدراسسات فإن كلل طفلل ييییولد ببقدرات إببداعييییة 
اض األطفالل والممرححلة االببتتدائئييییة٬، وتتعد السسننوات رييیی األسسرة وممؤسسسسةاالسستتكششاف والرعاييییة ممن 

/ ٬٨، أمّما ببعد سسن /رعاييییة اإلببداع/ ممن عممر الطفلل هي السسننوات الذهببييییة لالسستتثثممار في ٧/
 فتتصصببح رعاييییة اإلببداع أقلل تتأثثييییًرا ممن السسننوات الممببكرة. 

ث دور الممرببييیین واألسسرة لتتننممييییة اإلببداع لطفلل مما قببلل الممدرسسة ييییممكن أن تتتتم ممن خخاللل ثثال
قببلل الممدرسسة٬، وهي على الننححو  لطفلل مما التترببييییة اإلببداعييییةممسسائئلل أسساسسييییة تتتتممححور ححولها 

 اآلتتي:
 .تتششججييییع الطفلل على التتسساؤلل واالسستتكششاف والححوار والتتخخييییلل ...الخ 
 تتعلييییم الطفلل ببعض أسسالييییب اإلببداع ببطرييییقة سسهلة وممببسسطة 
  التتممارييیین وقببولها. سستته األننششطة و تتعزييییز الننتتائئج التتي ييییتتوصصلل إلييییها الطفلل خخاللل ممممار 

 
 ججودة الممممارسسة: لعببة ببنناء الببييییت الخخششببي 

ييییممكن لألسسرة أو الممعلممة في رييییاض األطفالل أن      
تتننممي اإلببداع عنند الطفلل ممن خخاللل تتننممييییة عدة ممهارات 

في لعببة واححدة. هذه اللعببة ييییممكن أن ييییلعببها الطفلل 
ببممفرده أو ممع ممججمموعة ممن األطفالل٬، وييییججب تتوّفر 

ممواصصفات ممححددة في اللعببة ممن أهممها (ممطاببقة ممواد 
والسسالممة لتتفادي  اللعببة إلججراءات وممواصصفات األممن

 ييییلي: . وممن ممننافع اللعببة ممااألطفالل)الضضرر على 
 قببلل الممدرسسة. تتننممييییة ممهارة ححلل الممششكالت عنند طفلل مما 
 .تتننممييییة التتفكييییر الممننظم 
 تتننممييییة ممهارة العمملل في فرييییق   . 
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 األننششطة العلممييییة واإلببداع لدى طفلل مماقببلل الممدرسسة      الننظرييییة: 

 
االببتتكارات واالخختتراعات في العلوم التتطببييییقييییة على ححد سسواء : ببأن ا القوللأصصببح ببدهييییً   

ووضضع ححججر األسساس للتتقدم العلممي٬، لذلك فإن الببلدان الممتتقدممة  أسسهممت في تتححقييییق التتننممييییة
في الممدارس. وأششارت الدراسسات إلى تتأثثييییر األننششطة  تتولي اهتتممامما ممتتزاييییًدا للعلوم التتطببييییقييییة

 ,Mirzaie, Hnaraki & Anaraki)لممدرسسة (العلممييییة على اإلببداع لدى طفلل مماقببلل  ا

٬، ووججدت هذه الدراسسات أّن تتننممييییة التتفكييییر اإلببداعي لدى طفلل الروضضة ممن خخاللل 2009
األننششطة العلممييییة ييییتتوقف على اسستتراتتييییججييییة التتعلييییم التتي ييییسستتخخدممها الممربّبون٬، وأششارت الدراسسة أن 

ييییر اإلببداعي٬، إذ تتوفر اسستتراتتييییججييییة العصصف الذهنني كان لها تتأثثييییر كببييییر في تتننممييییة التتفك
اسستتراتتييییججييییة العصصف الذهنني ببييییئئة ممنناسسببة لححرييییة التتعببييییر عن األفكار دون أي تتردد أو ننقد٬، 

 وهي ببذلك تتوفر األممن الننفسسي للطفلل وتتسسهم ببششكلل كببييییر في التتعببييییر عن األفكار الججدييییدة. 
ارهم وييییسسهم العصصف الذهنني في تتننممييییة التتفكييییر اإلببداعي عن طرييییق تتعببييییر األطفالل عن أفك
ببال ححدود ممع عدد ممتتزاييیید ممن أفكار الممتتعلم "كالطالقة" بباعتتببارها ممن العنناصصر الرئئييییسسة 

 ننفييییذ أننششطة علممييییة تتطببييییقييییة ببسسييییطة٬،لإلببداع٬، لذلك الببد أن ييییقوم طفلل مماقببلل الممدرسسة ببتت
ن وييییفضضلل أن تتتتّم ممن خخاللل العمملل ضضممن ممججمموعة ممن األطفالل٬، ييییعطون ممواد لييییتتممكننوا مم

خخاللل تتوظييییف الخخببرة العلممييییة واالسستتداللل. كمما تتعد هذه الممعرفة ممن اكتتششاف الممعلوممات و 
 الطرييییقة األفضضلل كي ييییفهم األطفالل ببييییئئتتهم وييییتتعّرفوا علييییها.   

لذلك ننننصصح هننا ببأهممييییة إدراج أننششطة علممييییة ببسسييییطة في الممنناهج الدراسسييییة ألطفالل مما قببلل 
 . يالممدرسسة بباسستتخخدام اسستتراتتييییججييییة العصصف الذهنن
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 أننششطة علممييییة لطفلل مما قببلل الممدرسسة ججودة الممممارسسة: 

 
ييییممكن للممعلممة في رييییاض األطفالل تتعلييییم األطفالل الخخببرات 

العلممييییة ممن خخاللل أننششطة علممييییة ممببسسطة بباسستتخخدام 
في تتننممييییة التتفكييییر اسستتراتتييییججييییة العصصف الذهنني التتي تتسسهم 

٬، ممع ممراعاة إججراءات وممواصصفات األممن اإلببداعي للطفلل
 الطفلل ممن أي أضضرار ججسسدييییة وننفسسييییة.  لوقاييییةوالسسالممة 

 
قببلل  وممن األننششطة العلممييییة الداعممة لتتننممييییة التتفكييییر اإلببداعي التتي ييییممكن أن ييییقوم ببها أطفالل مما

 الممدرسسة ببإششراف الممعلممة مماييییلي:
 ححييییث سسييییكتتششف الطفلل مما إذا كاننت األششييییاء تتطفو أو الطوفان والغرق :

 تتغرق.
  الممييییاه وييییقوم ببتتننظييییفها٬، ببعد ذلك سسييیینناقش ممع الممييییاه المملوثثة: سسييییلوث الطفلل

 الممعلممة واألقران الممممارسسات الببييییئئييییة.
  ذوببان الججسسييییممات: سسييییالححظ الطفلل الججزييییئئات٬، وسستتتتححسسن لدييییه ممهارة

 الممالححظة 
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 قببلل الممدرسسة  الرسسم واإلببداع التتعببييییري لدى طفلل مماالننظرييییة: 

  
اإلببداع التتعببييییري هو ششكلل أسساسسي ممن اإلببداع٬، وييییظهر هذا الننوع ممن اإلببداع في رسسوم     

كلل األطفالل في ممرححلة الطفولة الممببكرة ببشش وييییتتسسم التتعببييییر٬،وححرييییة  تتتتسسم ببالعفوييییةاألطفالل التتي 
في روضضة  أو الببييییتاألعممالل الفننييییة التتي ييییننتتججوننها سسواء في خخاص ببححرييییة التتعببييییر الصصوري في 

 .األطفالل
) إلى أن ممرححلة مما قببلل الممدرسسة هي على الممسستتوى األولل Taylor, 1959وييییششييییر تتاييییلور (    

لذلك ييییتتأثثر إببداع األطفالل في سسننواتتهم األولى إلى درججة  التتعببييییري"٬، وييییقصصد اإلببداعممن اإلببداع 
 كببييییرة ببطببييییعة الممهام التتي تتوكلل إلييییهم وننوعها لييییعببروا عننها ممن خخاللل الرسسم. 

طفالل الرسسم ممن األننششطة الرئئييییسسة التتي تتسستتخخدم على ننطاق واسسع في رييییاض األ لذلك ييییعد ننششاط
قببلل  وييییة الممالئئممة لطفلل مماالتتفكييییر اإلببداعي ممن خخاللل تتوفييییر الببييییئئة التترببممن أججلل تتننممييییة 

في رييییاض األطفالل التتي تتدخخلل في ججودة تتصصممييییم  وممن أببرز ششروط الببييییئئة التترببوييییة  ٬،الممدرسسة
 والداعممة للتتفكييییر االببداعي مما ييییلي:أننششطة الرسسم لألطفالل 

 .تتوفر الممواد والتتججهييییزات التتي تتتتطلببها أننششطة الرسسم٬، وأن تتكون في ممتتنناولل األطفالل 
  ييییفضضلل أن ييییقوم األطفالل ببييیین فتترة وأخخرى ببأننششطة رسسم ححر ببدون تتوججييییه ممححدد ممن

 فرسسوم األطفالل خخاللل هذه الممرححلة تتعطييییننا لقييییاس اإلببداع (هذا الننششاط ممهمّ  الممعلممة
 .)وٕاببداعهممؤششرات على ننوع المموهببة عنند الطفلل 

 فالل ممن قببلل الممعلممة وزوار الروضضةتتششججييییع ننتتائئج رسسوم األط. 
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 قببلل الممدرسسة وتتننفييییذها  تتصصممييییم أننششطة الرسسم لطفلل مماججودة الممممارسسة:  

 
ضضة األطفالل أن ييییممكن للممعلممة في رو      

الرسسم لتتننممييییة التتفكييییر اإلببداعي  تتقوم ببننششاط
 األطفالل ممن خخاللل الممثثالل التتالي:عنند 
  تتقوم الممعلممة ببتتوزييییع ورقة ببييییضضاء

 على كلل طفلل A3ممقاس 

 ييییض على الورقة ييییوججد رسسم أبب

األطفالل  ييییطلب ممن ٬،وأسسود لححقييییببة

 أن ييییقومموا ببتتزييییييیین الححقييییببة٬، وييییححّق لهم طلب أكثثر ممن ورقة. 

 ييییممكن أن تتقييیّیم الممعلممة أعممالل األطفالل في ضضوء عنناصصر اإلببداع:
 األصصالة: الفروق ببييیین رسسوممات األطفالل  -

 الطالقة: العدد اإلججممالي للححلولل لتتزييییييیین الححقييییببة -

 درججة التتفرييییق ببييیین رسسوممات األطفالل : الممروننة   -

  الححسساسسييییة للممششكالت: الظواهر غييییر العادييییة في رسسوم األطفالل  -
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 قببلل الممدرسسة اإلببداع والقدرة الرييییاضضييییة لدى طفلل مما: الننظرييییة

 
 قببلل الممدرسسة؟ ججعلل الرييییاضضييییات ممججدييییة وذات ننفع ألطفالل مما كييییف ييییممكن

اإلببداع والقدرة على ححلل الممششكالت ممرتتببطان ببعضضهمما ببببعض٬، لذلك ييییججب أن ييییتتعلم      
ككلل٬، وتتعلييییممهم التتقننييییات اإلببداعييییة  األطفالل القدرة على ححلل الممششكالت والتتفكييییر في الممششكلة

الممرتتببطة ببها ممثثلل االسستتمماع والممنناقششة والتتعاون٬، وممن أججلل تتننممييییة قدراتتهم اإلببداعييییة سسييییكون 
ييییتتعلمموا ممننذ طور ممببكر في ممرححلة الطفولة الممببكرة الممفاهييییم الرييییاضضييییة  أن الضضروريممن 

 والخخببرات التتعلييییممييییة الممنناسسببة لها.
ب في ححلل ممششكلة ممن ححييییاة األطفالل الييییوممييییة فإن ذلك ييییدعم وعنندمما ييییتتم اسستتخخدام اللع     

ننمموه الممعرفي٬، وببهذه الطرييییقة ييییممكن ججعلل الرييییاضضييییات ممججدييییة وممفييییدة لألطفالل. وتتششييییر 
الدراسسات إلى أننه إذا تتوافقت األننششطة الرييییاضضييییة ببمما ييییتتمماششى ممع تتججارب األطفالل فإّن ذلك 

 ييییسساعد
ممببتتكرة٬، والببييییئئات اإلببداعييییة التتي ييییتتعلم فييییه  األطفالل أن ييییقتترببوا ممن ححلل الممششكلة ببطرق     
ييییممكن أن تتؤثثر على قدراتتهم اإلببداعييییة والرييییاضضييییة  لل خخاصصة في ممرححلة الطفولة الممببكرةاألطفا

)Baran, 2011قببلل الممدرسسة عن طرييییق االسستتكششاف وححلل  ). وكذلك فإن تتعلييییم أطفالل مما
 فكار الخخالقة.فعالييییة في تتطوييییر تتفكييییرهم اإلببداعي واأل أكثثرالممششكالت ييییكون 

ييییركز على أن ييییتتوصصلل األطفالل إلى االسستتننتتاججات  اتتعلييییممييییً  اوييییتتطلب اإلببداع أييییضضا ممننهججً      
الننهاييییات األسسئئلة ذات  ونكأن ييییسستتخخدم الممربب ببأننفسسهم وذلك لتتننممييییة قدراتتهم الرييییاضضييییة٬،

 .الممفتتوححة
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 لعببة الدوائئر واألرقام : ججودة الممممارسسة

 
تتننممييییة  التتفكييییر ي تتسسهم ف الممدرسسة الممفاهييییم الرييییاضضييییة ممثثلل األرقام القببلل  تتعلييییم طفلل مما     

ببممششكالت الطفلل الييییوممييییة٬، أو وضضعه ممن رببط األرقام على سسببييییلل الممثثالل اإلببداعي ببلل الببد 
 أممام تتححد لححلل ممششكلة ....

 : لعببة الدوائئر واألرقام اللعببة
 : ممننافع اللعببة

 الرييییاضضييییة  تتعلم الممفاهييییم
ضضييییة وتتننممييییة القدرات الرييییا

قببلل الممدرسسة ممن  لطفلل مما
 خخاللل اللعب

 تتننممييییة التتفكييییر اإلببداعي لدييییه 

  تتننممييییة العمملل الججمماعي في
 ححالل تتم اللعب ممع األقران

  تتننممييییة التتفكييییر الممننظم 

 تتننممييییة التتآزر الححسسي الححركي لطفلل الروضضة 
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 أفضضلل ممممارسسات األسسرة اإلببداع:

لألسسرة دور أسساس في رعاييییة اإلببداع وتتننممييییتته. وتتسستتنند الممممارسسات الممتتممييییزة لألسسرة لرعاييییة     
اإلببداع عنند الطفلل في سسننواتته الممببكرة على أسسس تترببوييییة داعممة لإلببداع تتقوم ببها األسسرة ممن 

رة ششأننها أن تتكّون لدى الطفلل القدرة الذاتتييییة إلقاممة قننوات اتتصصالل ممفتتوححة ممع الببييییئئة٬، وهذه القد
التتي تتتتنناممى ببششكلل ممسستتممر تتححفز التتفكييییر اإلببداعي لدى الطفلل٬، إضضافة إلى ذلك فإّن الببييییئئة 
األسسرييییة التتي تتتتسسم ببأفضضلل الممممارسسات تتكون ببييییئئة خخصصببة للخخييییالل الذي ييییعد األسساس لرعاييییة 

 .وتتننممييییتته لدى الطفللاإلببداع 
كمما ييییسسود خخطأ ششائئع لدى العدييیید ممن األسسر ممفاده أّن الطفلل في سسننواتته الممببكرة ال ييییزالل      

ذه صصغييییًرا٬، وكثثييییًرا مما تتذهب األسسر إلى أن الطفلل الهادئ هو الوضضع الطببييییعي الممرغوب خخاللل ه
؟ مما هذا الششيء ..؟ لمماذا ننذهب إلى ....؟ . تترد رييییة. ييییسسألل الطفلل: مماهذا ييییاممامما..الممرححلة العمم

األم : اصصممت لييییس اآلن. في الواقع تتعد األسسالييییب الخخاطئئة للرد على أسسئئلة األطفالل وضضعف 
ون ف الححوار ممعهم في ممرححلة الطفولة الممببكرة ممن أهم ممعوقات اإلببداع. وفي هذا الصصدد فقد ذكر

) في كتتاببه الممعننون ب " ضضرببة على ججاننب الرأس" أن هنناك مما أسسمماه " Oech ,1983( أوييییخ
ححواججز عقلييییة " تتعييییق أو تتسسد اإلببداع٬، وييییرى أننه ال ببد ممن إزالة هذه الححواججز إلطالق اإلببداع 
سسواء ممن طرف األسسرة أو الممؤسسسسات التتي تتقوم ببرعاييییة وتتعلييییم الطفلل وتتعلييییممه٬، وممن هذه الححواججز 

فادح٬، وييییششييییر الممؤلف إلى أن  " الغلطة خخطأ" تتي ذكرها (فون أوييییخ) على سسببييییلل الممثثالل: ال
الخخوف ممن الخخطأ ييییعييییق الطرييییق ننححو اببتتكار الججدييیید٬، وٕان االكتتششافات الخخالقة تتسستتلزم األخخطاء 
والفششلل٬، و ممن الححواججز العقلييییة التتي ذكرها أييییضضا " سسر ببححسسب القواعد التتقلييییدييییة". وييییرى أننه الببد 

أن ييییتتححدى القواعد التتقلييییدييییة ببلل أن ييییرفضضها  للششخخص
 ببعد إججراء عمملييییة تتفححص لهذه القواعد.  

في  الممممارسسات لألسسرةوتتعود أهممييییة أفضضلل     
تتششججييییع اإلببداع لدى الطفلل في ممرححلة الطفولة الممببكرة 
إلى ححسساسسييییة الممرححلة العممرييییة٬، فالسسننوات الخخممس 
األولى ممن عممر الطفلل سسننوات ححسساسسة وححرججة في 

ييییتتم اكتتسساببه وتتعلممه خخاللل هذه السسننوات  و. ومماالننمم

فقد عرف عن ممرححلة الطفولة 
الممببكرة أننها ممرححلة وقاييییة وتتدعييییم 

ج السسلوك الممرغوب فييییها في لننمماذ
ححالل قاممت األسسرة ببتتهييییئئة الممنناخ 
التترببوي الصصححييییح الممششججع على 

 اإلببداع.
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ييییدوم تتأثثييییره ممدى الححييییاة٬، وببالتتالي ييییكون لدى االسسرة فرص زممننييییة ال ييییممكن تتعوييییضضها سسواء ممن 
 اججلل غرس قييییم وممفاهييییم ننرييیید أن ييییننششأ علييییها الّطفلل. 

فقد عرف عن ممرححلة الطفولة الممببكرة على أننها ممرححلة وقاييییة وتتدعييییم لننمماذج السسلوك     
الممرغوب فييییها في ححالل أدركت األسسرة الممنناخ التترببوي الصصححييییح الممششججع على اإلببداع وقاممت 

م إلى أن الرعاييییة ببكلل ١٩٩٠ببتتهييییئئتته. وقد أششار ممؤتتممر القممة العالممي ممن أججلل األطفالل عام 
ييییة والصصححييییة العالييییة في ممرححلة الطفولة الممببكرة تتعتتببر ششرًطا أسساسسييیًیا ممسسببَقا للتتننممييییة ممججاالتتها التترببو 

 الببششرييییة السسلييییممة٬، كمما أننه ححق إننسسانني أسساسسي. 
على العدييیید ممن األدببييییات والدراسسات التتي تتنناولت ظاهرة اإلببداع وسسببلل  االطالعوممن خخاللل      

ممة ببأفضضلل الممممارسسات التتي ييییممكن لألسسرة أن تتششججييییعها وتتننممييییتتها لدى األطفالل٬، فإننننا ننببييیین هننا قائئ
تتسستتفييیید ممننها في تترببييییتتها الممننزلييییة لتتننممييییة اإلببداع لدى األطفالل في ممرححلة الطفولة الممببكرة٬، 

 والممممارسسات على الننححو اآلتتي:
 

 أفضضلل ممممارسسات األسسرة لتتننممييییة اإلببداع  م
 ييییسسودها الححب والححننان   ببييییئئة أسسرييییةتتوفييییر  ١
 تتننظييییم وقت الطفلل خخاللل وججوده في الممننزلل  ٢
 لكلل طفلل لالسستتكششاف  تتوفييییر الفرص ٣
 فرص التتعببييییر العفوي لكلل طفلل  ٤
 الححوار ممع الطفلل   ٥
 األسسئئلة الممفتتوححة: إتتاححة الفرصصة للطفلل لييییتتسساءلل ببكلل ححرييییة ودون تتقييییييیید ٦
 تتوفييییر األلعاب والممواد الممالئئممة لتتننممييییة اإلببداع   ٧
 سسهولة الوصصولل إلى الممواد والتتججهييییزات التتي ييییسستتخخدممها الطفلل للعب  ٨
 الممسساححة الكافييییة للطفلل التتي ييییممارس ببها األننششطة الممخختتلفة ممن تتعلم ولعب ٩

تتقوم األسسرة ببالقراءة والتتثثقييییف ححييییالل مموضضوع تتننممييییة اإلببداع لدى طفلل مماقببلل   ١٠
 الممدرسسة 

االححتتفالل ببننتتاججات األطفالل الصصغار سسواء في الرسسم أو األننششطة العلممييییة الببسسييییطة   ١١
 الببييییت أو عببر وسسائئلل االتتصصالل االججتتمماعي وننششرها في  وممكافأتتهم علييییها
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١٢ 
فلل ببممسساعدة الروضضة أو ممتتخخصصصصييیین. ممححاولة اسستتكششاف ننوع اإلببداع لدى الط 
والتتوججييییه الممنناسسب لننوع  هذا ييییسساعد األسسرة على اخختتييییار ننوع األلعاب والرعاييییةو 

 اإلببداع  

١٣ 
ممع الطفلل مممّما ( مماذا لو .....؟) أثثنناء الححوار تتسستتخخدم االسسرة أسسئئلة ممن ننوع  

 ييییننممي لدييییه 
 .الخخييییالل والححسساسسييییة للممششكالت

١٤ 
تتتتواصصلل األسسرة ببششكلل ممسستتممر ممع الروضضة لببييییان ممدى التتقدم في رعاييییة الطفلل 

وهذا ييییعطي كال ممن األسسرة والروضضة فرصصا ذهببييییة  وننتتاججه في ججممييییع الممججاالت
 لتتعزييییز اإلببداع لدى الطفلل 

    
 
 

  ات ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة اإلببداع: أفضضلل ممممارسس
) ٥-٣تتعّد الببييییئئة التترببوييییة في ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة التتي ييییلتتححق ببها الطفلل ممن سسّن (     

قببلل الممدرسسة ببعد األسسرة٬، وييییعد اإلببداع  سسننوات العامملل الثثانني األكثثر إسسهامما في إببداع طفلل مما
ممممارسسات التتي ممن أهم الممببادرات التتي على ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة رعاييییتتها وتتننممييییتتها٬، وممن ال

على رييییاض األطفالل العمملل علييییها تتوفييییر الوسسائئلل التتي تتثثري خخببرات الطفلل وتتسساعد على تتننممييییة 
التتفكييییر اإلببداعي ٬، وتتعمملل على تتننممييییة قدرة الطفلل على الخخييییالل والتتعببييییر والتتفكييییر وححلل 
الممششكالت٬، وأببرز هذه الوسسائئلل الصصور والرسسوم واللوححات وممسسرح العرائئس والرححالت والقصصص 

 الرححالت العلممييییة وغييییرها. و 
وعلى ببراممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة أن تتتتعامملل ممع الطفلل خخاللل سسننواتته األولى بباعتتبباره"    

ممسستتكششفا ننششييییطا"٬، ال ييییتتعب وال ييییصصييییببه الممللل ممن ممححاوالتته الدائئممة في التتعرف على ممححييییطه٬، 
لممبباششر ببييیین الطفلل وييییكّون ممن خخاللل ننششاطه ممججمموعة خخببرات وصصور ذهننييییة تتتتكون ننتتييییججة التتفاعلل ا

ييییدركه ممن الببييییئئة عن طرييییق ححواسسه ببمما لدييییه ممن  والببييییئئة الممححييییطة ببه٬، ححييییث ييییقوم الطفلل ببرييییط مما
ممعرفة وفهم. وييییطلق على هذه العمملييییة " التتممثثلل" وييییرى" رودلف" أن التتممثثلل هو ببممثثاببة عمملييییة 

وم ممقام أششييییاء أو إببداعييییة لححلل الممششكالت٬، ححييییث ييییببتتدع األطفالل أششكاًال ييییركببوننها ببششكلل ممقببولل لتتق
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أححداث ممعقدة٬، ووفق عمملييییة التتممثثلل فإن الطفلل ييییقوم ببصصنناعة رمموز ييییببييیین ممن خخاللها صصفات 
 األششييییاء ووظييییفتتها. 

ممن هننا ييییأتتي دور ممؤسسسسة رييییاض األطفالل في إثثراء ببراممججها. وتتششييییر الدراسسات الححدييییثثة التتي     
ننششطة والممثثييییرات الححسسييییة الممنناسسببة أججرييییت في هذا الممججالل إلى أننه كلمما تتم إثثراء ببييییئئة الروضضة بباأل

لعب الرممزي ممصصدًرا ممهمّما أسسهممت تتلك األننششطة والممثثييییرات في تتننممييییة اإلببداع. وهننا ييییششكلل ال
٬، ييییببدع األطفالل بباعتتببارهم صصاننعييیین للرمموز طرًقا فاعلة لييییكوننوا قطة صصغييییرة٬، أو ييییسستتخخدمموا لإلببداع

 لتتصصببح ششخخصًصا.  الممكعب كممججفف للششعر٬، أو ييییححولوا قطًعا صصغييییرة ممن الصصلصصالل 
وتتعتتببر تتصصورات ممعلممات رييییاض األطفالل وممششاهداتتهّن أممرا ممهمّما في تتننممييییة القدرات      

اإلببداعييییة للطفلل٬، وتتتتممثثلل أهممييییتتها في تتعزييییز ببييییئئة التتعلم والتتعلييییم داخخلل الفصصولل الدراسسييییة التتي 
لى اإلببداع في على رؤييییة اآلثثار الممتترتتببة ع لتتفكييییر اإلببداعي لألطفالل٬، وقدرتتهمتتسسهم في تتننممييییة ا

 كتتاببة...الخ). -قراءة-علوم-ممججاالت الممححتتوى الممتتعددة (فننون
الع على العدييیید ممن األدببييییات والدراسسات التتي تتنناولت ظاهرة اإلببداع وسسببلل وممن خخاللل االطَّ     

تتششججييییعها وتتننممييییتتها لدى األطفالل٬، فإننننا ننببييیین هننا قائئممة ببأفضضلل الممممارسسات التتي ييییممكن لرييییاض 
د ممننها في ببراممججها وأننششطتتها الييییوممييییة لتتننممييییة اإلببداع لدى األطفالل في ممرححلة األطفالل أن تتسستتفييیی

 ة٬، والممممارسسات على الننححو اآلتتي: الطفولة الممببكر 
 

 أفضضلل الممممارسسات لتتننممييییة اإلببداع في ممؤسسسسة رييییاض األطفالل م
 تتوفييییر ببييییئئة ممالئئممة  ١
 تتننظييییم وقت الطفلل خخاللل وججوده في الروضضة ٢
 الفرص لكلل طفلل لالسستتكششاف تتوفييییر  ٣
 فرص التتعببييییر العفوي لكلل طفلل  ٤
 وببييییننهم وببييیین الممعلممات  ٬،التتفاعلل االججتتمماعي ببييیین األطفالل أننفسسهم ٥
 ودون تتقييییييیید الفرصصة لكلل طفلل لييییتتسساءلل ببكلل ححرييییةاألسسئئلة الممفتتوححة: إتتاححة  ٦

٧ 
الذهنني٬، ححلل اسستتخخدام اسستتراتتييییججييییات التتعلييییم الممالئئممة لتتننممييییة اإلببداع ممثثلل العصصف 

 الممششكالت٬،
 الممششروعات....الخ. 
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 سسهولة الوصصولل إلى الممواد والتتججهييییزات التتي ييییسستتخخدممها الطفلل في أننششطتته ٨
 الممسساححة الكافييییة للطفلل التتي ييییممارس ببها األننششطة الممخختتلفة ممن تتعلم ولعب ٩

 تتوفر الرححالت العلممييییة االسستتكششافييییة  ١٠
 تتدرييییب الممعلممات على أسسالييییب تتننممييییة اإلببداع لدى أطفالل مما قببلل الممدرسسة  ١١

 تتدرييییب الوالدييیین على أسسالييییب تتننممييییة اإلببداع لدى أطفالل مما قببلل الممدرسسة٬، وييییعد ذلك  ١٢
 ممسسؤولييییة ممججتتممعييییة على الروضضة االضضطالع ببها.

والممطاببقة  لروضضة٬،تتوفييییر األلعاب والممواد العلممييییة الممتتنناسسببة ممع عدد األطفالل في ا ١٣
 والسسالممة الخخاصصة ببطفلل مماقببلل الممدرسسة. لممواصصفات األممن

االححتتفالل ببننتتاججات األطفالل الصصغار سسواء في الرسسم أو األننششطة العلممييییة الببسسييییطة  ١٤
 وننششرها في الروضضة وعببر االننتترننييییت أو وسسائئلل االتتصصالل الححدييییثثة وممكافأتتهم علييییها

١٥ 

الروضضة ممن خخاللل اسستتخخدام  ممححاولة اسستتكششاف ننوع االببداع لدى كلل طفلل في
السسلوكييییة التتي ييییممكن أن ييییظهر ممن خخاللها طفلل الروضضة السسلوك  قائئممة ببالممؤششرات

وضضع خخطط رعاييییة فردييییة وججمماعييییة تتسسهم  اإلببداعي٬، وهذا ييییسساعد الروضضة على
 األطفالل  رييییاضفي ببششكلل ممؤثثر في تتننممييییة اإلببداع ببطرييییقة ممننهججييییة ممننظممة 

١٦ 
اسستتششارة خخببراء في اإلببداع لالسستترششاد ببآرائئهم  الببد للروضضة أييییضضا أن تتعمملل على

اكتتششاف األطفالل الممببدعييیین ورعاييییتتهم٬، وييییممثّثلل هذا اإلججراء  وممقتترححاتتهم ححولل سسببلل
 اإلببداع.ضضمماننة لججودة ببراممج الروضضة وأننششطتتها المموججهة لتتننممييییة لتتننممييییة 

 
     
    
 
 
 
 
 
 

اإلبداع في مرحلة الطفولة المبكرة



170151 
 

 خخاتتممة
تتنناولننا في هذا الفصصلل مموضضوع اإلببداع في ممرححلة الطفولة الممببكرة٬، فقد أصصببح اإلببداع في      

ا تتقوم علييییه عمملييییة اإلصصالح في الدولل ا تتننمموييییً ا اسستتراتتييییججييییً واتتججاهً  ججوهرييییةً  عصصر الممعرفة ممسسألةً 
٬، ببلل الببد ممن االهتتممام ببه ممكن أن ييییكون ننتتييییججة لرعاييییة ممتتأخخرةالممتتقدممة٬، كمما أن اإلببداع ال ييیی

 وتتننممييییتته ممننذ ممرححلة الطفولة الممببكرة. 
وححرججة في ححييییاة اإلننسسان. فمما ييییتتم تتعلممه  ححاسسممةً  وتتعد ممرححلة الطفولة الممببكرة ممرححلةً      

واكتتسساببه خخاللل السسننوات الخخممس األولى ييییدوم تتأثثييییره ممدى الححييییاة. ووفق مما أششـار إلييییه " غاردننر" 
) هي ححاسسممة لتتننممييییة اإلببداع أكدت دراسسات ححدييییثثة أن التتدخخلل ٥-٣( ببأن السسننوات األولى للطفلل

الممببكر في ممججالل األننششطة الححركييییة في رييییاض األطفالل ييییممكن أن ييییكون أداة قوييییة لتتننممييییة اإلببداع 
 لدى األطفالل. 

كمما أن الدراسسات واألببححاث ال تتزالل تتببححث في العالقة ببييیین اإلببداع والدمماغ٬، وببالرغم ممن      
رفة الححالييییة ححولل دور العمملييییات العصصببييییة التتي تتؤدي إلى العمملييییات الممعرفييییة في ممححدودييییة الممع

ببالخخالييییا  الواضضح أّن لإلببداع أسساسسا ممرتتببطاالدمماغ التتي تتسسهم ببدورها في اإلببداع٬، إال أننه ممن 
 ذكييییاء تتخختتلف عن أدممغة العادييییييیین.العصصببييییة ببححييییث ننججد أن أدممغة الممببدعييیین واأل

األهممييییة الكببييییرة التتي ييییضضطلع ببها اللعب في تتننممييییة التتفكييییر اإلببداعي والببد ممن اإلششارة إلى      
لدى الطفلل٬، وقد أكدت الدراسسات على العالقة االييییججاببييییة ببييیین اللعب والتتفكييییر االببداعي٬، كمما ذكر 
البباححثثون أن اللعب عامملل ممهم لإلببداع٬، وعلى األسسرة ورييییاض األطفالل أن ييییوفروا الوقت الكافي 

 ممع تتوافر الممواد الممالئئممة التتي تتسسهم في تتننممييییة اإلببداع.للطفلل كي ييییلعب ببححرييییة 
إال أن اإلببداع كذلك ال ييییممكن تتننممييییتته ممن خخاللل األدببييییات واألببححاث ببلل الببد ممن الممممارسسة       

ممممارسسة٬، وذكرننا خخاللل الفصصلل ببعض الممممارسسات التتي ييییممكن أن الوالتتججرببة٬، أي ننقلل الننظرييییة إلى 
 ألطفالل على تتننممييییة اإلببداع لدى الطفلل.  تتسساعد األسسرة والممعلممات في رييییاض ا

وال تتزالل ممسسألة اكتتششاف اإلببداع عمملييییة صصعببة السسييییمما في ممرححلة الطفولة الممببكرة٬،  فقد رأييییننا     
كييییف أن السسييییر الذاتتييییة للعدييیید ممن الممببدعييیین تتؤكد أنّنهم ممروا ببممرححلة الطفولة الممببكرة دون أن 

ببلل إن العدييیید ممن الممببدعييیین تتم تتصصننييییفهم على أننهم تتكتتششف عائئالتتهم وممعلمموهم قدراتتهم اإلببداعييییة٬، 
إمما ممتتأخخرون دراسسييیًیا أو أننهم كسسولون٬، لذلك الببد أن تتقوم األسسرة وممؤسسسسة رييییاض األطفالل ببالعدييیید 
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ممن الممممارسسات الممتتممييییزة كي تتسسهم في الكششف عن األطفالل الممببدعييیین ورعاييییتتهم. ٬، وعلى ممؤسسسسة 
 لل سسننواتته األولى بباعتتبباره" ممسستتكششفا ننششييییطا" .رييییاض األطفالل كذلك  أن تتتتعامملل ممع الطفلل خخال

ممؤسسسسة رييییاض األطفالل في ضضرورة إثثراء ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة أو وييییأتتي دور     
ببراممججها وأننششطتتها٬، وببييیّیننت ننتتائئج الدراسسات الححدييییثثة التتي أججرييییت في هذا الممججالل أننه كلمما تتم إثثراء 

ششكلل نناسسببة٬، كاننت أكثثر إسسهامما في تتننممييییة اإلببداع وببببييییئئة الروضضة بباألننششطة والممثثييییرات الححسسييییة المم
 لإلببداع.اللعب الرممزي الذي ييییعد ممصصدًرا ممهمّما  خخاص

ببممدى ممممارسسة األسسرة ورييییاض األطفالل ألفضضلل  لكن تتببقى ممسسألة تتننممييییة اإلببداع ممرهوننةً    
الممممارسسات التتي تتم ذكرها في هذا الفصصلل٬، والتتي تتعد ببرنناممج عمملل تتطببييییقي ييییممكن أن ييییسسهم في 

تتححولل الرعاييییة  ا٬، وفيأييییضضً دعم ببراممج وأننششطة األسسرة وممؤسسسسات رييییاض األطفالل والبباححثثييیین 
 واالهتتممام بباإلببداع ممن الننظرييییة إلى ججودة الممممارسسة. 
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 ممصصطلححات الكتتاب 
  

 Quality: الججودة  -
 الوفاء بباالححتتييییاججات الححالييییة والممسستتقببلييییة للممسستتفييییدييیین ممن الخخدممة أو الممننتتج 

  Total quality managementإدارة الججودة الششامملة:  -
فلسسفة إدارييییة تتقوم على ممببدأ التتركييییز على اححتتييییاججات الممسستتفييییدييیین والتتححسسييیین الممسستتممر في الخخدممة 

 أو الممننتتج ببممششاركة ججممييییع العامملييیین في الممؤسسسسة 
  Quality Assuranceضضممان الججودة  -

ججممييییع األننششطة الممخخططة لتتححقييییق الثثقة الكافييییة ببأن الخخدممة أو الممننتتج الذي تتقدممة الممؤسسسسة قادر 
 على تتلببييییة ممتتطلببات الججودة ( هي ننظام للوقاييییة ممن العييییوب أو األخخطاء) 

  Preschool الطفولة الممببكرة : -
التتي تتببدأ ممن ) إلى الممرححلة العممرييییة Early childhoodييییششييییر ممصصطلح الطفولة الممببكرة (      

ننهاييییة السسننة الثثاننييییة وتتننتتهي ببننهاييییة السسننة الخخاممسسة٬، وفييییها ييییححتتاج الطفلل إلى تتوفييییر ببييییئئة اججتتمماعييییة 
 . تتضضممن عوامملل التترببييییة الرششييییدة التتي تتسساعد على إننمماء ششخخصصييییتته وتتكوييییننها

 Quality of the early childhood :ججودة ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة  -
education program 

لتتححقييییق رضضا  ببججممييییع ببراممججه وننششاطاتتهرييییاض األطفالل ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة أو قييییام      
 أو تتججاوز تتطلعاتتهم الححالييییة والممسستتقببلييییة وفق ممعاييییييییر ممححددة. الممسستتفييییدييیین ممن الخخدممة التتي ييییقدممها

  Kindergarten رييییاض األطفالل : -
ببراممج سسننوات ممن خخاللل  ٦-٣مماببييیین سسن ممؤسسسسة تترببوييییة تتقوم ببرعاييییة األطفالل وتتعلييییممهم        

األولى ممن عممر الخخممس سسننوات التتعلييییم ممصصممممة للتتوافق واححتتييییاججات الممرححلة الننممائئييییة خخاللل 
تتهدف إلى تتننممييییة الطفلل في ججممييییع ممججاالت الننممو الججسسممي والعقلي واالججتتمماعي  الطفلل٬، كمما أننها

  تتي.وٕاكسساببه القييییم والممهارات التتي تتممكننه ممن الننججاح الممدرسسي والححييییا
 Educational Accreditationالتترببوي االعتتمماد  -
 االعتتراف ببأننها ححققتأو الببرنناممج التتعلييییممي عمملييییة ييییتتم ممن خخاللها ممننح الممؤسسسسة التتعلييییممييییة       

ممن ججهة تتم ذلك وفق ممعاييییييییر ممححددة سسلفًا و الششروط والممواصصفات الممطلوببة ششرييییطة أن ييیی أو ححقق
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 ).٢٠٠٦،٬٢خخارججييییة (ششفي٬، 
 Accreditation Standardsاالعتتمماد ممعاييییييییر  -
هي الممعاييییييییر التتي ييییتتم وضضعها ممن قببلل خخببراء الججودة في التتعلييییم للتتححقق ممن وصصولل         

الممؤسسسسات التتعلييییممييییة أو الببراممج إلى الممسستتوييییات الممتتوقعة لألداء التتي ححددتتها الهييییئئات العلممييییة 
الممخختتصصة الممعتترف ببها ببششأن تتححقييییق األهداف التتي قاممت ممن أججلها الممؤسسسسة التتعلييییممييییة الممعننييییة 

  .التتعلييییممي أو الببرنناممج
 Accreditation of early childhood  الطفولة الممببكرة تتعلييییم اعتتمماد ببراممج  -

education programs  

 أو ببرنناممج تتعلييییم الطفولة الممببكرة قد ححققت أو ححقق االعتتراف ببان ممؤسسسسة رييییاض األطفالل        
ممسستتوى ججودة األداء الممتتوقع وفق الممعاييییييییر الممححددة ممن الهييییئئات التترببوييییة الممخختتصصة والممعروفة 

 ببججدارتتها في ممججالل تتعلييییم مما قببلل الممدرسسة. 
  Self-evaluationالذاتتي: التتقوييییم  -

عمملييییة ممننظممة تتقوم ببها الممؤسسسسة أو الببرنناممج ببششكلل ذاتتي للتتححقق ممن ممدى ممقاببلة أو       
ئئه لممعاييییييییر ممححددة٬، وييییتتم وضضع خخطة تتححسسييیین لتتعزييییز ننقاط القوة والتتغلب على أدا تتححقييییق أدائئها أو

  وججدت.ننقاط الضضعف لسسد فججودة األداء في ححالل 
 NAEYCاألكادييییممييییة الوطننييییة األممرييییكييییة العتتمماد ببراممج الطفولة الممببكرة  -
الخخببراء والممعلممييیین هي أكببر ججممعييییة غييییر رببححييییة في الوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة التتي تتممثثلل        

والممهتتممييیین ببتترببييییة الطفولة الممببكرة٬، وتتكرس ججهودها لتتححقييییق الرفاه لججممييییع األطفالل الصصغار٬، 
 ) سسننوات٨،٬-٠تتتتركز ممببادراتتها في ججودة الخخدممات التترببوييییة والتتننمموييییة لججممييییع األطفالل في عممر (

 ). NAEYC,2011كممننظممة ذات أداء عالٍل( بباالسستتممراروتتلتتزم 
). ECERS-Rالطفولة الممببكرة (الننسسخخة الممننقححة) ييییرممز له ببـ ( ممقييییاس تتقييییييییم ببييییئئة -

Early Childhood Environment Rating Scale-Revised Edition 
صصممم ببهدف تتقييییييییم الببراممج الممقدممة لممرححلة مما قببلل الممدرسسة " رييییاض األطفالل"٬، لألطفالل          

 ) عننصصر. ٤٣تتتتضضممن الننسسخخة الممننقححة على ( سسننوات٬، ٥-2الذييیین تتتتراوح أعممارهم 
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 ITERS-R (Theممقييییاس تتقييییييییم ببييییئئة األطفالل الرضضع (الننسسخخة الممننقححة) ييییرممز له ببـ ( -
Infant/Toddler Environment Rating Scale-Revised   

 اوح أعممارهم ممن الوالدة ححتتى سسننتتييیینصصممم ببهدف تتقييییييییم ببراممج األطفالل الذييیین تتتتر               
 ) عننصصر.٣٩) ممن العممر٬، ييییتتكون الممقييییاس ممن (٢,٥-٠(وننصصف 

 The الممننقححة) ييییرممز له ببـ   (الننسسخخةممقييییاس تتقييییييییم ببييییئئة الطفلل األسسرييییة  -
Family(FCCERS-R) Child Care Environment Rating Scale-

Revised 
ييییهدف إلى تتقييییييییم ببراممج الرعاييییة األسسرييییة لألطفالل الذييیین ييییتتلقون الرعاييییة في الممننزلل٬، ييییتتكون  

 ) عننصصر. ٣٨الممقييییاس ممن   (
 The School-Age ممقييییاس تتقييییييییم ببييییئئة رعاييییة الطفلل في سسن الممدرسسة ييییرممز له ببـ  -

 Care(SACERS) Environment Rating Scale  
ممن  فلل لألطفالل الذييیین هم في سسن الممدرسسة لألعممارالممقييییاس ممصصممم لتتقييییييییم ببراممج رعاييییة الط     

) عنناصصر ٦) عننصصر٬، ببمما في ذلك (٤٩) سسننة ممن العممر٬، ييییتتكون الممقييییاس الكلي (١٢-٥(
 تتكممييییلييییة لببراممج األطفالل الممعوقييیین. 
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 الممراججع بباللغة العرببييییة
  

أححممد الششافعي وآخخرون. ). ممدخخلل إلى التتعلييییم في الطفولة الممببكرة. تترججممة ٢٠١٣اييییسسا٬، إييییفا(
  الججاممعي.العييیین: دار الكتتاب 

). ١). اخختتببار االسستتعداد الممدرسسي لطفلل الححضضاننة والروضضة (ط٢٠٠٥أببوخختتلة؛ إييیینناس عممر(
 للننششر.   دار صصفاءعممان: 

. اإلسسكنندرييییة: دار ييییةاإلدارة التتعلييییممييییة والممدرسسلة في ). الججودة الششامم٢٠٠٣أححممد؛ إببراهييییم اححممد(
 والننششر.   لدننييییا الطبباعةالوفاء 

 ن: دار الممسسييییرة للننششر)٬، عمما١طاألطفالل٬، (). ممنناهج رييییاض ٢٠٠٧ممننى ممححممد علي( ججاد٬،
 والتتوزييییع والطبباعة. 

الممؤتتممر العرببي الراببع  ). ممششروع عرببي للننهوض ببالطفولة الممببكرة٢٠١٠،٬ججاممعة الدولل العرببييییة(
 كاننون األولل.   ٢١-١٩رفييییع الممسستتوى لححقوق الطفلل٬، المممملكة الممغرببييییة: ممراكش 

). تتفعييییلل الممششاركة ببييیین األسسرة ورييییاض األطفالل ببممصصر في ٢٠٠٨راننييییا عببد الممعز علي( الججممالل٬،
)٬، ص ص ٤) العدد (٬٢، الممججلد(ممججلة راببطة التترببييییة الححدييییثثة ضضوء الخخببرات األججننببييییة٬،

٨٥-١٢. 

دار الممسسييییرة للننششر والتتوزييییع  ) عممان:١). ننششأة وٕادارة رييییاض األطفالل٬، (ط٢٠١٠رافدة( الححرييییري٬،
 والطبباعة.  

). أثثر الممؤهلل األكادييییممي وسسننوات الخخببرة ١٩٩٨ممححممد الششييییخ؛ العضضب زييییننب عببداهللا ( ححسسن٬،
للممعلممة على السسلوك اإلببتتكاري لطفلل الروضضة في اإلممارات٬، ممججلة ششـؤون اججتتمماعييییـة٬، 

  .١٠١- ٧٩ص  )٬، ص٥٧العدد () ١٥الممججلد (

 والتتوزييییع ). إعداد الطفلل للتتفوق٬، دممششق: دار الرضضا للننششر٢٠٠٢الححسسييیین٬، إببراهييییم عببد الكرييییم(

). تتقوييییم ججودة رييییاض األطفالل في الججممهورييییة العرببييییة ٢٠١١الكرييییم. (الححسسييیین٬، إببراهييییم عببد 
الة دكتتوراه غييییر السسورييییة وفًقا لممعاييییييییر االعتتمماد الخخاصصة ببممرححلة الطفولة الممببكرة. رسس

 ممننششورة. ججاممعة دممششق.
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). الطرييییق إلى الججودة" دلييییلل عمملي للممدارس لتتطببييییق ٢٠١٣الكرييییم. (الححسسييیین٬، إببراهييییم عببد 
ممعاييییييییر أفضضلل الممممارسسات في ججودة التتعلييییم الممدرسسي. األححسساء: ممن اصصدارت ممركز 

 المملك فهد ببن عببد العزييییز للججودة. 

). دراسسة تتححلييییلييییة تتقوييییممييییة لواقع رييییاض األطفالل في الججممهورييییة ٢٠٠٣إببراهييییم عببد الكرييییم( الححسسييیین٬،
العرببييییة للتترببييییة السساببقة على الممرححلة االببتتدائئييییة  االسستتراتتييییججييییةالعرببييییة السسورييییة في ضضوء 

 التترببييییة ججاممعة دممششق. ممننششورة٬، كلييییةرسسالة مماججسستتييییر غييییر 

أسسس تتننممييییة األطفالل (ممنناهج رييییاض ). ٢٠٠٩ممححممد فؤاد؛ العدوان زييیید سسلييییممان ( الححواممدة٬،
 أرببد٬، عالم الكتتب الححدييییث.  )٬١،٬، (طالطفولة الممببكرة)

). اتتججاهات ممعلممات رييییاض األطفالل ننححو ٢٠٠٨وفاء ممححممد كممالل؛ قاسسم أننس ممححممد ( الخخالق٬،
العمملل ممع الطفلل في ضضوء ببعض الممتتغييییرات الننفسسييییة والدييییممغرافييییة٬، دراسسة مماججسستتييییر 

 قاهرة٬، كلييییة رييییاض األطفالل.  غييییر ممننششورة٬، ججاممعة ال

القاهرة: الهييییئئة الممصصرييییة  ٬،طفلل الروضضة ننششأة وتتطور تتارييییخخي ). تترببييییة١٩٩٣رنناد( الخخطييییب٬،
 العاممة للكتتاب. 

   ١٧١تترججممة عادلل زعييییتتر٬، ممصصر: دار الممعارف٬، ص  "): " آممييییلل١٩٥٦ججان ججاك ( روسسو٬،

عممان: دار الممسسييییرة  )٢،٬(ط). إدارة رييییاض األطفالل وتتطببييییقاتتها٬، ٢٠٠٧ششرييییف٬، عببد القادر (
 للننششر والتتوزييییع والطبباعة. 

 ٬، ببييییروت: دار العلم للممالييییييیین. )٤). التترببييییة عببر التتارييییخ (ط١٩٨١( عببد اهللاعببد الداييییم٬، 

)٬، عممان: دار ١طالممببكرة٬، (). طرق التتعلييییم في الطفولة ٢٠١٠عثثممان٬، علي عببد التتواب( 
 الممسسييییرة للننششر والتتوزييییع. 

)٬، ١ط)٬، (رؤييییة ممعاصصرةاألطفالل (). ممنناهج رييییاض ٢٠٠٩ييییفة رائئد(العسساف٬، ججممالل؛ أببو لط
 عممان: ممكتتببة الممججتتممع العرببي للننششر والتتوزييییع. 

). رؤييییة إلعداد ممعلم رييییاض األطفالل وتتأهييییله وفق ممتتطلببات أننظممة ٢٠٠٧كننعان٬، أححممد علي (
 الببعث٬، واقع وآفاق)٬، ججاممعة-األطفالل ججودة٬، ورقة ممقدممة إلى نندوة (رييییاضال

٢٩/١٠/٢٠٠٧ . 
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 الدممام: ). رححلة الججودة الششامملة في تتعلييییممننا.٢٠٠٨عببد الرححممن؛ الححسسييیین٬، إببراهييییم( الممدييییرس٬،
 دار الييییوم للننششر والتتوزييییع.  ممطاببع

تتححقييییق  والتتعلم:). تتقرييییر التتعلييییم ٢٠١٤ممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والثثقافة والعلم( الييییوننسسكو) (
 ننسسكو٬، الطببعة األولى. الججودة للججممييییع٬، ببارييییس: ممننششورات الييییو 

٬، األردن في الطفولة الممببكرة اسستتراتتييییججييییة). ٢٠٠٧ممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والعلم والثثقافة أ(
 ببارييییس: ممطببوعات الييییوننسسكو.  مملخخصصات الييییوننسسكو.

٬، ). التتقرييییر العالممي لرصصد التتعلييییم للججممييییع٢٠٠٧ممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والعلم والثثقافة ب(
ممتتييییننة ممن خخاللل الرعاييییة والتترببييییة في ممرححلة الطفولة الممببكرة٬، ببارييییس: إرسساء أسسس 

 ممطببوعات الييییوننسسكو. 

). إطار عمملل لتتعلييییم القييییم في ممرححلة الطفولة ٢٠٠٠ممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والعلم والثثقافة(
خخدممات ممرححلة الطفولة  ححلقة العمملل الدولييییة ببششأن دممج تتعلييییم القييییم في ببراممج الممببكرة٬،
 . ٢٠٠٠تتششرييیین الثثانني  ٢٢-٢٠ببارييییس ممن  الممببكرة.

).ننححو تتححقييییق التتعلييییم للججممييییـع (ضضرورة ضضممان ٢٠٠٥ممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والعلم والثثقافة(
 ببارييییس: ممطببوعات الييییوننسسكو .الججودة).

 " هلل ٢٠١٥). التتعلييییم للججممييییع ببححلولل عام ٢٠٠٧ممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والعلم والثثقافة(
 ببارييییس: ممطببوعات الييییوننسسكو. قق هذا الهدف".سسييییتتحح

). التتعلييییم للججممييییع. ببارييییس: ممطببوعات ٢٠٠٨ممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والعلم والثثقافة(
 الييییوننسسكو. 

 للججممييییع أهممييییةالتتقرييییر العالممي لرصصد التتعلييییم  .)٢٠٠٩لثثقافة(ممننظممة األممم الممتتححدة للتترببييییة والعلم وا
 .٢ببارييییس: ممطببوعات الييییوننسسكو. ص  لتتعلييییم.الححوكممة في تتححقييییق الممسساواة في ا

طببعة خخاصصة  تتقرييییر وضضع األطفالل في العالم٬،). ٢٠١٠الييییوننسسييییف(-الممتتححدة للطفولةممننظممة األممم 
  ٧٩ببارييییس: ص  عامًما على صصدور اتتفاقييییة ححقوق الطفلل. ٢٠ببممنناسسببة ممرور 
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-منظمة ااألمم االمتحدةة للطفولة ملخص االتقريیر ااإلقليیمي" االتقريیر االقطريي حولل  .)2014االيیونسيیف(
ااألططفالل خاررجج االمدررسة". االمكتب ااإلقليیمي لليیونسيیف في االشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا.  

 -summary-http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/oosci
menaAR.pdf  

-منظمة ااألمم االمتحدةة للتربيیة وواالثقافة وواالعلم ). االتقريیر ااإلقليیمي للتعليیم للجميیع 2014االيیونسكو(
. 2014االخاصص بالدوولل االعربيیة لعامم   

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf
/ARAB-REGION_AR.PDF  

). خطة تطويیر االتعليیم في االوططن االعربي" االتربيیة 2009االمنظمة االعربيیة للتربيیة وواالثقافة وواالعلومم(
. 95تونس صص  وواالتعليیم االعالي وواالبحث االعلمي"٬، إإددااررةة االتربيیة٬، جامعة االدوولل االعربيیة٬،  

ر ضمانن االجوددةة ووااالعتمادد ). ووثيیقة معايیيی2008االهھيیئة االقوميیة لضمانن جوددةة االتعليیم ووااالعتمادد(
لمؤسساتت االتعليیم قبل االجامعي" االجزء االثاني" ووثيیقة ااعتمادد مؤسساتت رريیاضض ااألططفالل٬، 

جمهھورريیة مصر االعربيیة.   
). تأثيیر هھھھيیئة االحيیز في مباني رريیاضض ااألططفالل على تحقق 1998إإيیمانن عبد االرحمن االنشارر( ووصفي٬،

كليیة  جامعة حلواانن٬، منشوررةة٬، غيیر ههكتوررااحجرةة االنشاطط)٬،ررسالة دد ااألهھھھداافف االتربويیة(ددررااسة لحيیز
قسم االعماررةة. االفنونن االجميیلة٬،  
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