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  للطفل العريب يف عامل متغري  ةالتربية املبكر

  التعليم العربالتربية وامس لوزراء املؤمتر اخل

  

  1خلفية عن املؤمتر
 يالتعليم العرب، الذ التربية املؤمتر اخلامس لوزراءالعربية مصر مجهورية  استضافت

بالتعاون مع مجهورية مصر العربيـة  ) ألكسو(املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  أقامته
عـامل   يف التربية املبكرة للطفل العـريب "حتت عنوان  2006سبتمرب ) 11–10( ييوم
وذلك حبضور السيد عمرو موسى األمني العام جلامعة الدول العربية، والـدكتور  " متغري

املؤمتر السيد األستاذ الدكتور يسـرى   املنجى بوسنينة املدير العام للمنظمة، وميثل مصر يف
  .اجلمل وزير التربية والتعليم

ر وزراء التربية والتعليم العرب، ومكتب التربية العريب وشارك يف فعاليات هذا املؤمت
لدول اخلليج ورؤساء الوفود من عشرين دولة عربية، وجمموعة من خرباء منظمات األمم 
املتحدة، كما يشارك فيه عدد من سفراء الدول العربية، ورؤساء اجلامعـات املصـرية،   

مرحلة ريـاض األطفـال،    يف وعمداء كليات التربية مبصر، وبعض األساتذة املتخصصني
وخرباء الدول العربية واهليئات األجنبية ومن املهتمني بقضايا التعليم من مؤسسات اتمع 

  .املدين وممثلني ملختلف وسائل اإلعالم 
عقد مبقر األمانة العامة جلامعة الـدول العربيـة إىل وضـع     يويهدف املؤمتر الذ

جمتمع املعرفة، وصـياغة توجهـات    عيش يفلل يبؤشرات وسياسات إلعداد الطفل العرم
ضوء التوجهات العاملية املعاصرة، إضافة إىل اقتراح  ة التربية املبكرة يفعربية لتطوير منظوم

مرحلة الطفولة املبكرة وتعزيـز مبـادئ التنميـة     إلدخال برامج التربية البيئية يف آليات
  .املستدامة
التربية املبكرة ومكوناـا النفسـية    الوثيقة الرئيسية للمؤمتر على أمهية تركزو

ـ   والتربوية، خاصة أن الطفل بصفة خاصة هو ثروة  ياملستقبل، وهو االسـتثمار احلقيق

                                                 
  : وزارة التربية والتعليم ،مجهورية مصر العربية 1
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للمجتمع، لذلك فالبد من النظر إليه باعتباره حمور العملية التعليمية، وحمور عمليات التربية 
  .بوسائطها املختلفة
ل حتقيق القدرة على الـتعلم  جأكون من ىل أن التعليم البد أن يالوثيقة إ وأشارت

فالتربية املبكرة البد أن تسعى إىل توفري بيئة معرفيـة   والتعليم مدى احلياة، وبالتايل الذايت
ثرية سواء من خالل األسرة أو من خالل الروضة لتنمية الطفل ومساعدته علـى إتقـان   

عرفة، وللتعامل والتواصـل  املعرفة واكتساب املهارات الالزمة للوصول إىل مصادر هذه امل
مع اآلخرين، وىف نفس الوقت مساعدته على فهم ذاته وحتقيق إمكاناته مبا حيقـق النمـو   

  .الشامل املتكامل للطفل
هذا املؤمتر اهلام ليقدم رؤية ورسالة وعهداً مبواصلة املسرية اليت بدأا الدول  ويأيت

ويتها، وانطالقًا من التزام الدول العربيـة  العربية؛ انطالقاً من اعتزازها بقيمها وعقيدا وه
، حيث 2000، وداكار 1990جومتيان " التعليم اجلميع"املشاركة بتوصيات مؤمترات 

حيث التأكيد علـى أمهيـة    2004و 2003، وبريوت "التميز للجميع"أصبح الشعار 
  .اخلطط اإلجرائية وعمليات التقومي التربوي للوصول جلودة التعليم العريب

  :وهياملؤمتر على عدد من الثوابت،  دكوأ
يعـرف حقوقـه وواجباتـه ويلتـزم      اتمع اإلنساين األمة العربية شريك مسئول يف• 

  .مبسئولياته
األمة العربية مصممة على التطوير والتحديث واإلصالح، وإا شرعت فيه فعالً بـدافع  • 

  .من مصاحلها القومية وتراثها وهويتها
على أن يكون التطوير واإلصالح من الـداخل؛ تأكيـداً لعقيـدا    األمة العربية تصر • 

ص على االنفتاح على الفكر نفس الوقت حريصة كل احلر ومبادئها ومصاحلها، ولكنها يف
شجع التجـارب اإلنسـانية   ، وحتترم خصوصيات ومصاحل الشعوب األخرى، وتيالعامل

  .مكان يأ الناجحة يف
النهاية إىل سيادة  جيب أن يشمل اجلميع، وأن يؤدى يف األمة العربية تؤمن بأن اإلصالح• 

ن، واستقرار العدل كل مكا حلقوق اإلنسان يف يالسالم القائم على العدل واحترام حقيق
  .زدواجية وبال حتيز، وأن تكون القيم اإلنسانية للجميعاوالقانون بال 
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ى املنطق والعلم والقـانون  األمة العربية تؤمن بأن هناك حاجة ماسة إىل احلوار املبىن عل• 
  .واالحترام املتبادل بني كل األطراف

عاملية مفتوح وسوق  تمع املعرفة وىف إطار جمتمع دويلجم األمة العربية تدرك جيدا أنه يف• 
حيد هو التعليم التسلح بالعلم واملعرفة اجلديدة، وأن خيارنا الو إالواحدة فال جمال أمامنا 

  .اجلودة الشاملةإطار  املتميز للجميع يف
   

  أهداف املؤمتر
  .الوطن العريب لى واقع التربية املبكرة للطفل يفالتعرف ع •
  .التربية املبكرة للطفل العريب يف بيان دور األسرة ووسائل اإلعالم •
  .التربية املبكرة للطفل العريب يف عزيز أدوار منظمات اتمع املدينت •
  .جمتمع املعرفة يفللعيش  لعريبوضع مؤشرات وسياسات إلعداد الطفل ا •
ضـوء   ، يفومة التربية املبكرة للطفل العـريب صياغة توجهات عربية لتطوير منظ •

  .التوجهات العاملية املعاصرة
مرحلة الطفولة املبكرة، وتعزيز مبادئ  إلدخال برامج التربية البيئية يف اقتراح آليات •

  .التنمية املستدامة
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  املشاركون

  متراملؤ الدول املشاركة يف

 البحرين  اإلمارات  األردن

 السعودية  اجلزائر  تونس

 الصومال  سوريا  السودان

 فلسطني   عمان سلطنة  العراق

 لبنان  الكويت  قطر

 املغرب  مصر  ليبيا

 جزر القمر  اليمن  موريتانيا

     جيبويت

  
  املؤمتر اهليئات واملنظمات املشاركة يف

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
  والثقافة

  املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 منظمة األمم املتحدة للطفولة  لدول اخلليج مكتب التربية العريب
 )اليونيسيف(

 منظمة اليونسكو   العربية يماحتاد جمالس البحث العل

 جملس أوروبا  احتاد اجلامعات العربية

 مجعية الرعاية املتكاملة  مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية

 العريب مؤسسة الفكر  منظمة أجفند

 البنك الدويل  يبرنامج الغذاء العامل
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  جدول أعمال املؤمتر

  10/9/2006اليوم األول األحد 

 يلالتسج 10.30 – 9.30

10.30 – 11.30 

 اجللسة االفتتاحية

أمني عام جامعة الدول العربية  الكلمة االفتتاحية ملعايل -
 .عمرو موسى /األستاذ

 .كلمة مدير عام املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -

 .كلمة رئيس املؤمتر الرابع -

 .كلمات املنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية -

 .ة الدولة املضيفةكلم -

 اختيار رئيس املؤمتر -

 ايحفل ش  12 - 11.30

12 – 12.30  

 اجللسة اإلجرائية

 .اختيار نائب رئيس املؤمتر -

 .للمؤمتر اختيار املقرر العام -

  .اعتماد جدول األعمال -

 

12.30 – 14.00  

 جلسة العمل األوىل

وصيات عرض تقرير مدير عام املنظمة حول متابعة تنفيذ ت -
 .املؤمتر الرابع

 .عرض تقرير جلنة املتابعة حول تنفيذ توصيات املؤمتر الرابع -

 .املؤمتر عرض وثيقة -

 .مناقشة -
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  داءغفترة   15.30 – 14.00

17.00 – 19.00  
ضوء استراتيجية تطوير  إصالح التعليم يف"مائدة مستديرة حول 

 العربية التربية

 اجتماع جلنة الصياغة 19.00

 اءشفترة ع 22.00 – 21.00

  

  11/6/2006االثنني  اليوم الثاين

 مواصلة اجتماع جلنة الصياغة 12.00 – 10.00

12.00 – 13.30 

 جلسة العمل الثانية

 .للمؤمتر، واعتماد توصياته يمناقشة التقرير النهائ -

قرارات وتوصيات املؤمتر اخلامس وحتديد  تشكيل جلنة متابعة -
 .مهامها

 .املؤمتر السادس مكان وزمان انعقادحتديد  -

13.30 – 14.30  

 اجللسة اخلتامية

 .كلمة مدير عام املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -

 .املشاركة كلمة الوفود -

 .كلمة رئيس املؤمتر، وإلقاء إعالن القاهرة -

 .يصحف مؤمتر -
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  2وثيقة املؤمتر الرئيسية

  

  :، والدراسات املرجعية هلا"عامل متغري يف كرة للطفل العريبالتربية املب"وموضوعها 
وتتكون الوثيقة من ستة حماور أساسية، استهدفت بيان أمهية التربية املبكـرة ومكوناـا   

واألسرة ووسائل اإلعالم فيها، كما  التنفسية والتربوية، وبيان أدوار منظمات اتمع املدين
، وحتديات جمتمع املعرفـة  الوطن العريب ربية املبكرة يفتناولت بالدرس والتحليل واقع الت

  .تواجهها، مؤكدة على أمهية التربية البيئية من أجل التربية املستدامة اليت
تتطلب من كـل   وقد أكدت الوثيقة على أن أسس الرعاية والتربية املبكرة لإلنسان العريب

لتوجهات واألهداف، لعل مـن  القائمني عليها أن يعملوا على حتقيق جمموعة واسعة من ا
  :أمهها
أن اإلنسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة ثروة املسـتقبل، وهـو االسـتثمار     -

للمجتمع، ولذلك فالبد وأن ننظر إليه باعتباره حمور العملية التعليميـة،   ياحلقيق
  .وحمور عمليات التربية بوسائطها املختلفة

والتعلم مدى احليـاة،   لى التعلم الذايتأن التعلم البد وأن يكون من اجل القدرة ع -
فالتربية املبكرة واجلوانب الواجب توفريها للطفل البد وأن تسعى إىل تـوفري   وبالتايل

بيئة معرفية، سواء من خالل األسرة أو الروضة، لتنمية الطفل ومساعدته على إتقـان  
  .املعرفة، واكتساب املهارات الالزمة للوصول إىل مصادر هذه املعرفة

أنه من خالل التربية املبكرة، البد وأن يئ للطفل بيئة ثرية ميكن أن ميارس مـن   -
خالهلا خمتلف املهارات الالزمة للحياة التكنولوجية املتطورة، وأن يكتسب مـن  

  .خالهلا املهارات احلياتية الالزمة للتعامل والتواصل مع اآلخرين
ها مساعدة الطفل على فهم ذاتـه  هم أهدافأأن التربية املبكرة البد وأن يكون من  -

  .حتقيق النمو الشامل املتكامل للطفل ن تسهم يفأ وحتقيق إمكاناته، وبالتايل

                                                 
2 http://www.emoe.org/ministry/inside.aspx?sub1=arabmoe5&sub2=papers 
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أن التربية املبكرة مطالبة بأن توفر فرصا لتحقيق التميز والتفرد، ولذلك يتطلـب   -
شامل يتيح الفرصة لكل طفل لتنميـة مواهبـه    ياألمر ضرورة توفري مناخ تربو

  .طار منظم يستثري إمكانام املتميزة ويرعى مواهبهم اخلاصةإ لها يفوقدراته وصق
من الوثيقة أمهية التربية املبكرة ومنطلقاا، مشريا إىل حقـوق  " احملور األول"وتناول 

جمال الطفولة املبكرة، كما أبرز التوجهات  يف يالطفل وتشريعاا، وأمهية البحث العلم
  .التربية املبكرة املعاصرة يف

فقد عىن باملكونات النفسية والتربوية واالجتماعية للتربية املبكـرة،  " احملور الثاين"أما 
 النمـو اإلنسـاين   حيث عرض حلقائق النمو وأمهية رعايته وتوجيهه، مث بني مهـين 

  .التربية املبكرة وجماالته، واختتم ببيان دور األسرة واإلعالم يف
مهيتـه،  أالتربية املبكرة، مبينـا   يف تمع املديندور منظمات ا" احملور الثالث"وتناول 

  .وعالقة برامج الطفولة املبكرة به، وأمناط اجلهود األهلية خلدمة التربية املبكرة
، متنـاوالً  الوطن العريب لدراسة وحتليل واقع التربية املبكرة يف" احملور الرابع"وخصص 

ع املؤسسات املسئولة عن التربية الكم والكيف، كما تناول واق هذا الواقع من ناحييت
وأهـم سـبل   ) ورياض األطفال –دور احلضانة  –األسرة ( الوطن العريب املبكرة يف
  .النهوض ا

وحتـديات جمتمـع    الوطن العريب فقد خصص للتربية املبكرة يف" احملور اخلامس"أما 
 يقرن احلـاد املعرفة، وقد بدأ بتعريف مفهوم جمتمع املعرفة، مث تناول أهم حتديات ال

 يوالعشرين وجمتمع املعرفة، وعلى ذلك بني خصائص ومسات إنسان القـرن احلـاد  
 األخري على أمهية وخطورة إعداد األطفال للمستقبل للعـيش يف  والعشرين، وركز يف

  .جمتمع املعرفة
من الوثيقة بالتربية البيئية للطفولة املبكـرة ورهانـات   " احملور السادس واألخري"وعىن 
حتيط بالتربية من  ة املستدامة، حيث تناول هذا احملور خمتلف القضايا واألبعاد اليتالتنمي

مرحلة الطفولة املبكرة، والتحول من التربية البيئية ألطفـال   أجل التنمية املستدامة يف
  .هذه املرحلة من التربية من أجل التنمية املستدامة
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 بية والتعليم العربتقرير خاص عن وثائق املؤمتر اخلامس لوزراء التر

  م 2006سبتمرب  11 – 10عقد بالقاهرة يومي الذي 

  لطيفة حسني الكندري. د

  

سيتعرض هذا التقرير املوجز إىل تلخيص وحتليل وثائق املؤمتر اخلامس لوزراء التربيـة  
سيستعرض التقرير احلايل بعض ا لنقاط الرئيسـة  . والتعليم العرب مث مناقشة بعض بنودها

تنقسم . يف الوثائق املذكورة مع التركيز على النقاط ذات الصلة بدولة الكويتاليت وردت 
  : وثائق املؤمتر إىل قسمني ومها 

  ).صفحة 69(الوثيقة الرئيسة  .1
  ).أربع دراسات(دراسات مرجعية  .2

  :تتضمن الوثيقة الرئيسة على ستة حماور وهي كاآليت
  .أمهية التربية وتشريعات الطفولة : احملور األول  •
 .املكونات النفسية والتربوية واالجتماعية للتربية املبكرة: احملور الثاين  •
 .دور منظمات اتمع املدين يف التربية املبكرة : احملور الثالث  •
 .واقع التربية املبكرة يف الوطن العريب : احملور الرابع  •
 .رفة التربية املبكرة يف الوطن العريب وحتديات جمتمع املع: احملور اخلامس  •
 .التربية البيئية للطفولة املبكرة ورهانات التنمية املستدامة: احملور السادس  •

 :وتضمنت الدراسات املرجعية على أربعة أحباث وهي
املكونات واخلصائص اجلسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية للطفل يف مرحلة  �

  ).سنوات 6 - 3(ما قبل املدرسة 
  .ولة واتمعأدوار الد: التربية املبكرة �
  .التربية املبكرة يف الوطن العريب وحتديات جمتمع املعرفة �
  .التربية يف مرحلة الطفولة املبكرة ورهانات التنمية املستدامة �

وقد مت من خالل الدراسات املرجعية عرض الواقع التربوي واالجتماعي والنفسي ملرحلة 
وناقشت . حصاءات املتوفرة عاملياالطفولة املبكرة يف الدول العربية استنادا آلخر اإل
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الدراسات أهم القضايا واملشكالت اليت تواجه مرحلة الطفولة املبكرة سعيا إىل إجياد 
  :وعلى الصعيد االجتماعي تناولت بعض الدراسات النقاط التالية .احللول املناسبة هلا

تعليم  يلعب املستوى التعليمي لألم دورا كبريا يف أسلوب تعاملها ، فكلما زاد" •
  .األم، قل استخدامها للعقاب البدين وزاد ميلها لألساليب الصحيحة السوية

_ وإن حدث بعض التغري نتيجة تعليم وعمل املرأة  -مازالت األسرة العربية  •
تتعامل مع الطفلة األنثى بصورة تقليدية ومغايرة لتنشئة الذكر، وتسهم من 

 .التقليدي السليب لألنثى خالل تلك التنشئة النمطية يف استمرار الدور 
املربية األجنبية كإحدى وسائط التنشئة يف األسرة / وجود ظاهرة اخلادمة  •

العربية اخلليجية عموما وبداية تواجدها يف بعض الدول العربية األخرى مثل 
وما هلذا الظاهرة من أثار سلبية على منو الطفل العاطفي . لبنان واألردن ومصر 
 ).، باختصار وتصرف يسري19، ص2006الصويغ  " ( واالجتماعي واملعريف

نسبة األطفال إىل املعلمني يف الكثري من األقطار "كما أشارت الدراسات إىل أن 
العربية باستثناء ليبيا ، العراق ، الكويت ، اليمن ، اململكة العربية السعودية ، مرتفعة عن 

الطفولة املبكرة ترجح أن تكون  حيث إن الدراسات التربوية يف برامج. املعدل العاملي 
طفل، مع ضرورة توافر املباين الصاحلة والوسائل املناسبة والرعاية / معلم 15:1النسبة 

،  2006سالمة ، " (الصحية ، والشروط الواجب توافرها يف مرحلة ما قبل املدرسة
 ). 26ص

لتعليم قبل إن البيانات واملؤشرات اخلاصة باإلنفاق على ا"وتطرقت الدراسات إىل  
االبتدائي غري متوفرة يف مجيع األقطار العربية باستثناء اإلمارات العربية املتحدة ودولة 

وقد توصلت إىل  االستنتاجات الدراساتوعرضت ). 26، ص2006سالمة، " (الكويت
  :النتائج التالية 

غياب الفلسفة الواضحة والتكامل والوضوح والتجديد يف بناء أهداف التربية "  �
  .بكرة امل
نقص أعداد مؤسسات رياض األطفال يف الوطن العريب ، وعدم استطاعتها  �

 .استيعاب كل األطفال املستحقني لاللتحاق ا 
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السلم التعليمي ال يتضمن نظاما خاصا ملرحلة رياض األطفال ، والدولة ال تتكفل  �
 .برعايتها رعاية نظامية 

ملرحلة ، وعدم توفري ميزانية خاصة ا النقص احلاد يف اإلنفاق على التعليم يف هذه ا �
 .يف معظم األقطار العربية 

ارتفاع كثافة الصفوف ونسبة األطفال إىل املعلمات يف العديد من األقطار العربية  �
 .، مما يؤثر سلبا على كفاءة العملية التربوية 

رحلة النقص احلاد يف املعلمات املؤهالت تربويا وأكادمييا للعمل مع أطفال هذه امل �
 .احلساسة

برامج وخطط تدريب املعلمات يف كثري من األقطار العربية غري كافية وغري وافية  �
 .الغرض على الرغم من أمهيتها 

سالمة، " (إغفال التربية املبكرة لفئة األطفال املعوقني من ذوي االحتياجات اخلاصة �
 ).52- 51، ص 2006

 :العريب وأهم ما يتميز به واقع رياض األطفال يف الوطن 
  .غياب اإلحصاءات الدقيقة" -
ضعف نسبة االلتحاق مبؤسسات الطفولة املبكرة بالبالد العربية عموما  -

فرغم أمهية هذه املرحلة يف تنمية قدرات الطفل، مل حيظ التعليم قبل 
املدرسي باالهتمام الكايف من قبل احلكومات العربية وهو ال يندرج يف 

  " إال يف الكويت ؟ السلم التعليمي ومل يقع تعميمه
 .توجد مضامني بيئية يف كل املناهج التربوية مبرحلة رياض األطفال -
ترميش ( ال يوجد برنامج مهيكل ، قائم الذات بعنوان التربية البيئية  -

 ).، باختصار وتصرف51،49م، ص 2006،

 
 :ومن توصيات الدراسات السابقة

 .درة على ممارسة اختاذ القرار تعويد الطفل على تكوين العقلية االستقاللية والق" .1
التدريب على أسلوب حل املشكالت مع توضيح إن املشكلة الواحدة قد يكون هلا  .2

 .أكثر من حل 
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تشجيع األفكار اجلديدة املبتكرة اليت يتقدم ا األطفال ، مع التأكيد علي حق  .3
يعين الطفل يف اخلطأ ملزيد من فرص النجاح واملعرفة أي أن اخلطأ أو الرسوب ال 
 .اية املطاف ، وان جتاوز الفشل ممكن إذا ما عرفنا السبب وبذلنا اجلهد ملعاجلته 

التفنيد العلمي العملي لألفكار اخلرافية ، وإبراز ما يترتب على انتشارها من أضرار  .4
عملية حياتية يف جماالت الصحة اجلسمية والنفسية ـ والتعليم والعمل ، 

 ).، بتصرف33م ، ص2006حنفي ،" (والعالقات باآلخرين

  اخلالصة والتعليق

لقد اتفقت مجيع الدراسات يف نتائجها على أمهية مرحلة الطفولة كما أكدت على 
إلزامية مرحلة رياض األطفال يف السلم التعليمي مع زيادة االهتمام باألطفال مـن ذوي  

نواحي التقصـري   وقد بينت الدراسات بعض. االحتياجات اخلاصة واالعتناء بالتربية البيئية
أشارت الوثيقة . من مثل املنهج الدراسي وبرامج وخطط تدريب املعلمات وميزانية اإلنفاق

  .وهي من أحدث النظريات يف امليدان التربوي) 9ص (الرئيسة إىل نظرية الذكاء املتعدد 
ذكرت بعض الدراسات املرجعية أن مرحلة الطفولة املبكرة ميتد مداها منذ الوالدة 

علمـا بـأن هنـاك    , )8ص , 2006, سالمة(لتحاق الطفل باملدرسة االبتدائية حىت ا
منظمة األمـم  تعريفات أخرى ملرحلة الطفولة املبكرة وهي تعريفات حديثة مثل تعريف 

, )OMEP(والس الدويل للتربية املبكـرة  , )اليونسكو( املتحدة للتربية والعلم والثقافة
وكلها تشري إىل أن مرحلـة الطفولـة   ) NAEYC( واملؤسسة الدولية لتعليم الطفولة

  .3املبكرة تبدأ من حلظة امليالد وحىت بلوغ سن الثامنة
كما ناقشت الدراسات املرجعية للمؤمتر بعض التجارب الناجحة يف الدول العربية من 
مثل تونس واإلمارات العربية املتحدة مع ذكر يسري لفكرة أركـان الريـاض يف دول   

ة أخرى ذكرت الباحثة وفاء سالمة، أن البيانات الواردة لدى بعض ومن جه. الكويت
وذلك فيما يتعلق بنسب املعلمني املـدربني  ) 34ص" (األقطار العربية يبدو مبالغا فيها
فإذا كان املقصود بذلك النسب يف دولة الكويت فهي . يف مرحلة التعليم قبل االبتدائي

                                                 
ماندل مورو , ليسلي,  13ص , م  2003, منظمة األمم املتحدة للطفولة, 2ص , م 2004, كرم الدين( 1

 .22ص تربوية على الطفولة املبكرة يف دولة الكويت، أضواء م،  2005انظر لطيفة الكندري ، ). م 2004
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قلة قليلة جدا من املدرسات يف رياض نسب صحيحة وليس فيها أي مبالغة وذلك أن 
وهؤالء املعلمات حصـلن علـى   ) وهي نسبة ضئيلة" (علم نفس"األطفال ختصصهن 

دورات مهنية ختصصية ملباشرة عملهن يف رياض األطفال وعليه فإن نسبة املعلمـات  
هي نسبة صحيحة ال مبالغة % 100املدربات يف مرحلة التعليم قبل االبتدائي يف دولة

ترصد أهم مل   -بصورا املنشورة يف املؤمتر - الوثيقة الرئيسة ومن املالحظ أن .فيها
 .املراجع واملصادر اليت اعتمد عليها الباحثني يف أوراق العمل
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  التربية املبكرة للطفل العريب يف عامل متغري
  : املقدمة 

إليه على أنه نوع من لقد أخذ مفهوم التربية املبكرة يف التطور والنمو وأصبح ينظر 
  .التأكيد على حقوق الطفل ، ومن مث مدخالً راسخاً إىل التنمية البشرية 

والتصور الذي يتبناه أي جمتمع عن التربية املبكرة هو يف واقع األمر يعرب عن طريقته  يف 
  . استشراف املستقبل وعن مدى قوة إميانه بأمهية رعاية الطفولة من أجل التطور والتنمية 

لم يعد اهلدف من التعليم  أو التربية يئة األطفال لدخول املدرسة والسري م عرب ف
بل أصبح العمل على مساعدة األطفال ليصبحوا قادرين على . مراحل التعليم املختلفة 

مواجهة بيئة سريعة التغيري والتطور ، ومساعدم على فهم الغري ، وتزويدهم بالوسائل 
  . اة الالزمة ملواجهة احلي

ومن مث فإن أسس الرعاية والتربية املبكرة لإلنسان العريب تتطلب من كال القائمتني 
عليها أن يعملوا على حتقيق جمموعة واسعة من التوجهات واألهداف اليت جاء بعضها 
وبصورة متكررة يف تقارير عاملية وحملية ، ونذكر منها على سبيل املثال تقرير األمم 

يف القرن احلادي والعشرين والذي تبلورت توجهاته يف جمموعة من  املتحدة عن التعليم
  : احملاور يؤكد بصفة أساسية على 

  
أن اإلنسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة ثروة املستقبل وهو االستثمار احلقيقي  .1

للمجتمع ، ولذلك فالبد وأن ننظر إليه باعتباره حمور العملية التعليمية ، وحمور 
  . ة بوسائطها املختلفة عمليات التربي

أن التعلم البد وأن يكون من أجل القدرة على التعلم الذايت والتعلم مدى احلياة  .2
وبالتايل فالتربية املبكرة واجلوانب الواجب توفريها للطفل البد أن تسعى إىل توفري 
بيئة معرفية سواء من خالل األسرة أو الروضة ، لتنمية الطفل ومساعدته على 

 . عرفة ، واكتساب املهارات الالزمة للوصول إىل مصادر هذه املعرفة إتقان امل
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أنه من خالل التربية املبكرة البد وأن يئ للطفل بيئة ثرية ميكن أن ميارس من  .3
خالهلا خمتلف املهارات الالزمة للحياة التكنولوجية املتطورة ، وأن يكتسب من 

 . تواصل مع   اآلخرين خالهلا املهارات احلياتية الالزمة للتعامل وال

إن التربية املبكرة البد وأن يكون من أهم أهدافها مساعدة الطفل على فهم ذاته  .4
 وحتقيق إمكاناته ، وبالتايل أن تسهم يف حتقيق النمو الشامل املتكامل للطفل ؟

أن التربية املبكرة مطالبة بأن توفر فرصاً لتحقيق التميز والتفرد ، ولذلك يتطلب  .5
رة توفري مناخ تربوي شامل يتيح الفرصة لكل طفل لتنمية وصقل األمر ضرو

  . مواهبه وقدراته يف إطار منظم يستثري إمكانام املتميزة ويرعى مواهبهم اخلاصة 
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  أمهية التربية املبكرة ومنطلقاا: احملور األول 

  :  تتمثل أمهية التربية املبكرة ومنطلقاا يف عدد من املؤشرات لعل أمهها اآليت
  : حقوق الطفل وتشريعاا 

يعد حق الطفل يف الرعاية والتربية حقاً أساسياً يتصدر الئحة اإلنسان ؛ فالتربية   
  . عملية هادفة منذ خلق اإلنسان 

لقد كانت التربية يف اتمع البدائي متعددة يف جوانبها ومتواصلة يف عملياا 
نمية القابليات والكفاءات والسلوك ومراحلها ، وكان اهلدف منها ذيب الطباع وت

  . واخلصال احلميدة 
وكانت التربية يف بداياا ببساطة احلياة ذاا ، فقد كانت يف جمملها تستهدف 

  .إعداد الطفل للحياة العملية ،  وغايتها أن يعلم الكبار الصغار سبل العيش والسلوك 
طارئة أو فكرة حديثة بل هي ويشري ذلك املعىن إىل أن التربية املبكرة ليست دعوة 

قدمية قدم البشرية ، وحق من حقوق اإلنسان ، كما عربت عنها الشرائع والقوانني العاملية 
واحمللية ، وقد ضم اإلعالن العاملي حلقوق الطفل مبدءاً أساسياً ، وهو احترام الطفولة ، 

  : ما نصه  ، وقد جاء يف هذا اإلعالن 1959وتبنته األمم املتحدة باإلمجاع منذ 
من الواجب أن تتوافر للطفل وقاية خاصة ، وأن تتيسر له اإلمكانات الالزمة عن 
طريق القوانني جلعله قادراً على النمو منواً سليماً وسوياً على املستوى اجلسمي والعقلي 

  . واخللقي والروحي واالجتماعي ، يف إطار ظروف تكفل له احلرية   والكرامة 
ثالثني عاما من اإلعالن تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  وبعد 1959ويف عام 

تلك االتفاقية اليت دعت احلكومات إىل أن "  . االتفاقية الدولية اخلاصة حبقوق الطفل " 
تقدم العون الالزم لآلباء واألمهات ملمارسة مسؤولياته املرتبطة بتربية ورعاية الطفل ،  

ري نظامية تعىن بالسهر على توفري العناية الالزمة وأن تنشئ الدول مؤسسات نظامية وغ
وأن تم احلكومات بتوفري كل ما من شأنه أن ) وقبل ذلك أيضاً ( للطفل منذ مولده 

يساعد على تفتح شخصية الطفل وأن تعمل على تنمية مواهبه وقابليته النفسية واجلسدية 
  . لتبلغ أقصى مداها 
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) جومتني ( حول التربية للجميع يف مؤمتر  جاء اإلعالن العاملي 1990ويف عام 
واعترب أن مرحلة .. الذي أكد على ضرورة  أن تبدأ رعاية الطفل وتعليمه منذ املال 

الطفولة املبكرة جزء أساسي من مرحلة التعليم األساسي ، وأن التربوية ليست وحدها 
رامج الرعاية لتشمل املسؤولة عن رعاية الطفل وتربيته ، والبد من توسيع املشاركة يف ب

األسرة واتمع املدين ؛ فالتربية املبكرة كما يراها الكثريون هي تلك التربية اليت تبدأ مع 
مث متتد خالل سنوات الطفولة بأكملها متزينة يف . احلمل من خالل العناية باألم احلامل 

على الروضة  كل مرحلة بالزي املالئم لنمو الطفل معتمدة على وسائط متعددة ال تقتصر
  .واملدرسة فقط ، جمندة يف ذلك جهود اآلباء واألمهات واتمع بأسره 

على مفهوم االستيعاب ) 2000(كما أكد املنتدى العاملي للتعليم للجميع عام 
مؤكدا على . وتوسيعه وحتسني اخلدمات املقدمة للطفولة ، واألخذ مبنهج الرعاية الشاملة 

( الطفولة املبكرة قد جتاوز مفهوم إعداد الطفل للمرحلة التالية أن التوجه العاملي يف جمال 
  . ليصبح اهلدف هو الرعاية املتكاملة واملبكرة ) االبتدائية 

لذلك يتطلب األمر أن تعمل الدول العربية كل اجلهود املمكنة يف سبيل قبول 
ود إلتاحة الفرصة أعداداً متزايدة من األطفال يف برامج الرعاية املبكرة ، وأن توجه اجله

املتكافئة بني الذكور واإلناث من األطفال لاللتحاق بربامج التربية املبكرة ومؤسساا 
  . املختلفة 

كما يتطلب األمر أيضاً توجيه االهتمام بفئة األطفال اليت تقع بني الثانية والرابعة 
اسب من العمر ووضع آليات لرعايتهم رعاية علمية منظمة وتوضيح طابع خاص من

للربامج واألنشطة املقدمة هلذه الفئة ، كما يتطلب األمر العناية بتحديد الطراز اخلاص 
  . لألبنية والتجهيزات  واأللعاب املالئمة هلذه املرحلة من العمر 

مبعىن  آخر البد أن تعىن  التربية املبكرة بتوفري فرص لالستيعاب املبكر وأن ننتظر 
يكون قد استقرت لديه العديد من اإلمكانات العقلية  إىل سن االلتحاق باملدرسة حيث

واملهارية ، كاالستعدادات اللغوية ، والقدرات اجلسمية ، واألسس املعرفية ، والوصالت 
إن رعاية . وهنا يكون األوان قد فات لتوجيهها يف االجتاه    الصحيح .. العصبية للمخ 

ة السليمة ، ويسهم يف توفري قاعدة متينة اإلمكانات والقدرات منذ امليالد هي أساس للتنمي
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ولن يتأتى ذلك إال إذا أتيحت فرص تربية مبكرة .. يستند إليها كل التعلم املستقبلي 
  . تعتمد على إمكانية استيعاب كل األطفال يف هذه املرحلة املبكرة من العمر 

راسات أن فقد أكدت الد. كما أن للتربية املبكرة عالقة وثيقة بالتعليم األساسي 
الذين ال يلتحقون بأي برامج للتربية املبكرة يظهرون نوعاً من عدم االستعداد لتقبل 

كما أن . املدرسة أو التعليم بل وقد حيتاجون إىل برامج يئة يف مثل هذه األحوال 
مستوى النجاح والتميز يف املدرسة االبتدائية على حصيلة الطفل املعرفية واالجتماعية اليت 

  ) . 1988مايرز ( قبل دخوله املدرسة  كوا
حول وضع األطفال يف العامل أن حق الطفل يف )  2001(وقد أكد اليونيسيف 

برامج صحية فاعلة يف التعليم والغذاء املناسب جيب أن يبدأ يف وقت مبكر جداً حىت قبل 
ه مردودة وأن االستثمار يف برامج رعاية الطفولة املبكرة واجب قومي ل. أن يولد الطفل 

لذلك جاءت الدعوة إىل ضرورة االهتمام بربامج الفحص الطيب قبل .. الفعال يف املستقبل 
الزواج ، ونشر الوعي باملشكالت الصحية املرتبطة بزواج األقارب واالكتشاف املبكر 

كما أن األم احلامل حباجة إىل تفهم األساليب العلمية للعناية بصحتها .. لألمراض الوراثية 
وأمهية التغذية واكتساب املعلومات املرتبطة . ة اجلنني يف مراحل احلمل املختلفة وصح

  . بعمليات التطعيم والفحص الطيب الشامل للطفل حديث الوالدة 
وباإلضافة إىل الرعاية الصحية لألم احلامل فإن هذه األم حباجة إىل أن تسن من 

ملبكرة مع توفر كوادر قادرة على أجلها التشريعات اخلاصة بإجازات الوضع والرعاية ا
إرشادها ، وال سيما إذا كانت من صغار السن وحديثي الزواج بأمهية التغذية للطفل 
وأساليب التعامل النفسي واالجتماعي اليت تساعد على جعل الطفل قادراً على مواجهة 

  .متطلبات احلياة يف املستقبل  
ج تثقيفية من خالل فرق عمل مدربة كذلك من املهم أيضاً أن تتوفر للوالدين برام

خاصة يف . تستطيع أن تصل إىل األبوين لتقدمي املشورة واخلربة والتدريب الالزم لذلك 
  . األسر اليت تعاين أفرادها من األمية أو نقص الثقافة ، وال سيما الفئات املهشمة 
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ظمتها وقد وضع موضوع الطفولة املبكرة على أجندة الدورة االستثنائية اليت ن
واليت أقرت يف ايتها وثيقة ) 2002( اجلمعية العامة لألمم املتحدة حول الطفولة يف عام 

  . عامل جدير باألطفال 
وقد اهتمت بتأكيد ضرورة توفري معايري ومؤشرات خاصة بالرعاية والتنمية املبكرة 

  . لألطفال وضرورة توفري تعليم وتربية ذات جودة عالية للجميع 
ظيم مؤمتر إقليمي حول تطوير السياسات واملمارسات لرعاية وتربية كذلك مت تن

بالتنسيق مع مكتب اليونسكو .. بالقاهرة )  2004(الطفولة املبكرة يف الدول العربية يف 
اإلقليمي يف بريوت والس القومي للطفولة واألمومة ، ومنظمة األجفند واليونسكو 

وقد كان حمور اللقاء عن حجم .. لليونسكو وبالتعاون مع اللجنة الوطنية املصرية 
استيعاب األطفال يف هذه املرحلة باملؤسسات التربوية يف خمتلف الدول العربية ، وأمهية 
تطوير وتوجيه السياسات واملمارسات األساسية لرعاية وتربية الطفولة املبكرة يف الدول 

   .االستيعاب واعتماد معايري اجلودةالعربية عن طريق زيادة 
ومتثل عملية حتديد معايري اجلودة ملؤسسات الطفولة بعداً له أمهية يف حتقيق أهداف 

فهده املعايري متثل أساساً ميكن أن يتم يف ضوئه التأكد من كفاءة العملية التربوية .. التربية 
  : وتستند تلك املعايري على جمموعة من املبادئ واألسس من أمهها .. يف تلك املؤسسات 

ن أساساً ميكن من خالله إحداث تغري وتطوير يرتقى بالعمل مع أن تكو -أ 
  . الطفل 

 . أن تلتزم تلك املعايري باملواثيق الدولية والقومية اخلاصة حبقوق الطفل  - ب 

أن تسهم يف تأكيد ضرورة توفر رعاية قادرة على مساعدة الطفل على  - ج 
 . التعامل منط املستجدات 

فاهيم القيادة والتميز وتعمل على أن تؤكد على منط من اإلدارة يرسخ م -د 
 . حتقيق اجلودة الشاملة 

أن تسهم يف توفري مناخ تربوي يساعد على الوصول إىل تعليم حيقق التميز  -ه 
 . والتنمية الشاملة 
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  : نتائج البحث العلمي يف جمال الطفولة املبكرة  
طفل يف تطور ذكائه أثبتت األحباث العلمية بصورة قاطعة أمهية السنوات األوىل من عمر ال 

  . ومنو شخصيته ، وأن الطفل قادر على التعلم والتطور من مولده 
  : نتائج الدراسات على النحو التايلوميكن إمجال أهم املربرات القائمة على 

أن السنوات األوىل من حياة اإلنسان هلا أثرها البالغ يف تشكيل النمو العقلي  -
على االستثارة املناسبة يف السن املبكرة فإننا وأن الطفل إذا مل حيصل .. واملعريف 

حيث أن املراحل األوىل هي املراحل اليت تتفاعل فيها .. نكون قد تأخرنا كثريا 
العوامل الوراثية مع العوامل البيئية لتترك آثارها على الدماغ وعمله وأن هناك 

اغ ومدى عالقة مباشرة ومؤكدة بني التغريات الفسيولوجية اليت حتدث يف الدم
وأن الدماغ اإلنساين يتميز باملطاطية واملرونة . ثراء البيئة ، ومدى توفر اخلربات 

  .والقدرة على إعادة تنظيم إمكاناته وطاقاته استجابة للخربات اليت يتعرض هلا 
أشارت هذه الدراسات إىل مفهوم الفترات احلساسة يف منو الطفل لتعلم مهارات  -

وإىل .. ورة استغالل هذه الفترات واإلفادة منها وإىل ضر.. وأداءات معينة 
 8وإىل أمهية مرحلة الطفولة وحىت سن .. ضرورة استغالل هذه الفترات واإلفادة 

  .فترات للتعلم واالكتساب والنمو سنوات وهي أهم هذه ال
أن التعلم الكفء حيدث كلما زادت كثافة الشبكات والتفرعات املرتبطة خباليا  -

كون شبكات اتصال بني هذه اخلاليا وبعضها وأن من أهم الدماغ واليت ت
خصائص هذه التفرعات واألغصان النمو السريع واملكثف يف مرحلة الطفولة 

لذلك فإن أهم ما يسهم يف زيادة كثافة وتشابك هذه اخلاليا أو نقصاا . املبكرة 
 .هو ما ميكن أن نوفره من مثريات وخربات بيئية للطفل 

ذه الدراسات إىل أن اخلاليا العصبية للمخ اإلنساين اليت ال كذلك أشارت ه -
تستخدم أو اليت ال تتاح هلا الفرصة للنشاط واالستثارة تضمر شأا أي خاليا 

وأن اخلاليا العصبية اليت .. أخرى ينطبق عليها قانون االستخدام وعدم االستخدام 
 .متوت ال ميكن حتديدها مرة أخرى 
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 متت يف جمال اإلثراء واليت بدأت منذ الثمانينات من القرن التجاري العديدة اليت -
املاضي وحىت بداية هذا القرن أكدت مبا ال يدع جماال للشك أن البيئة الثرية اليت 
تتوفر فيها فرص اللعب واستثارة احلواس وتوفري اال للطفل للتعامل اليدوي 

يل بتنمية الطفل كف.. مع خمتلف اخلربات واملواقف )  Hands on(واحلسي 
 .بصورة شاملة متكاملة 

أشارت النظريات احلديثة يف الذكاء ومن أشهرها نظرية الذكاء املتعدد أن كل  -
إنسان ميتلك جمموعة متنوعة من الذكاءات ، وأنه ميكن العمل على تنمية هذه 
الذكاءات ، تبعاً ملستوى توفرها لدى كل طفل من خالل توفري املواقف ، 

 .وأشكال اإلثراء البيئي املناسبة لكل ذكاء واخلربات ، 
أن .. أو الوجداين .. كما أشارت نتائج الدراسات أيضاً يف جمال العقل العاطفي  -

وأن النشاط .. النشاط املعريف ال ينفصل فيه اجلانب العقلي عن اجلانب الوجداين 
ربية والتنمية املعريف ال ينفصل أيضاً عن اإلطار االجتماعي الذي يقع فيه ، وأن الت

الوجدانية واالجتماعية البد وأن تكون ضمن أولويات رعاية الطفل وتنميته حىت 
وقد .. ميتلك مقومات الشخصية اإلنسانية السليمة  .. يشب مواطناً ناجحاً 

أكدت أيضاً الدراسات والبحوث اليت أجريت يف جمال التحليل النفي والنمو 
ات األوىل من حياة الطفل هي أهم سنوات ودراسات العاطفة والوجدان أن السنو

وأن .. تكوين الشخصية اإلنسانية يف جانبها اخللقي والقيمي واالجتماعي 
اتمعات الواعية البد وأن تم بغرس وتنمية هذه القيم اخللقية واالجتماعية 
وتضعها ضمن أولوياا يف عامل يسوده العنف والعدوان وتتردى فيه البيئة البشرية 

 . فالطفل هو أداة التغري وحامي االستمرار . لطبيعية وتشتري فيه األنانية وا

أظهرت الدراسات أن نتائج التحصيل الدراسي يف املرحلة االبتدائية لألطفال الذين  -
تلقوا رعاية نظامية فيما قبل املدرسة تفوق نتائج التحصيل لألطفال الذين مل تتح 

أن التربية املبكرة اليت يتلقاها الطفل يف رياض  كما. هلم الفرصة ملثل هذه الرعاية 
 ...األطفال تؤدي إىل تقليل عدد املتسربني والراسبني يف املراحل التالية 
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أن كثرياً من الدول املتقدمة تتبىن وجهة نظر منطلق له قيمته وأمهيته وهو أن  -
اقات التعرف والتدخل والوقاية فيما قد يواجهه بعض األطفال من مشكالت أو إع

مرتبطة باجلوانب العقلية أو الشخصية يف املراحل املبكرة من العمر أقل تكلفة من 
وأن إمكانية عالجها أو حتسينها يف املراحل املبكرة .. مواجهتها يف املراحل األكرب 

 . أكثر ضماناً منها يف املراحل األكرب 

جمرد فتح أبواب  إن مفهوم تكافؤ الفرص التعليمية مل يعد يعين يف الوقت احلاضر -
بل أصبح يعىن تكافؤ .. أمام األطفال مجيعهم فقط ) بدًءا من املرحلة  ( املدارس 

فتجويد نوعية التربية والتدخل املبكر والرعاية املنظمة يف .. ضمان فرص النجاح 
.. رياض األطفال من شأا أن تفسح اال ظهور اإلمكانات اخلاصة واملواهب 

وهلذا يصبح االلتحاق برياض األطفال فرصة . للنمو والتطور وبالتايل يئ هلم 
للتعرف علة هذه اإلمكانات واملواهب من مرحلة مبكرة من العمر تسهم يف 

 . رعايتها وتطويرها فيما بعد 

إن التربية املبكرة ميكن أن ننظر إليها على أا فرص لتهيئة الطفل جلو املدرسة  -
جمتمعه من خالل عملية التطبيع االجتماعي ، وتساعده على االندماج يف ثقافة 

وأن هلا دورها يف تعليمه وتدريسه من خالل اللعب والعمل بيديه ، وتنمية قدرته 
 ..على الكالم والتعبري والتفكري والتخيل واإلبداع 

أن ظروف العامل الذي نعيشه اليوم والذي يتميز بأنه عامل متغري ، وأن تغرياته  -
يدفعنا إىل أن نقدم لألجيال منذ مراحل الطفولة املبكرة تربية  سريعة ومتالحقة مما

 .تساعدهم على التعايش والتعامل مع مستجدات هذا العامل وتغرياته 
من أهم ما يتميز به هذا العصر هو ذلك التطور التقين الكبري والذي يتطلب منا أن  -

بال على التعامل نعد أطفالنا منذ نعومة أظافرهم لتقبل هذه املستحدثات ، واإلق
وال ندهش عندما نرى كثريا من الدول املتقدمة حترص على لقاء العلماء .. معها 

واملتخصصني التكنولوجيني مع األطفال الصغار بغرض تعويدهم على التعامل مع 
هذه التقانة ، والتعرف عليها ليصبحوا أكثر ألفة ا ، بل أن إدخال الطفل يف عامل 
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وجيههم مستقبالً حنو الدراسات املهين ، والدراسات العلمية التقانة يساعد على ت
 . الت خمتلفة حيتاجها سوق    العملوجما

كشفت الدراسات عن أي إمهال أو حرمان للطفل يف املراحل املبكرة من العمر  -
وأي تأخر يف تقدمي الربامج التعويضية املالئمة مبكراً يكون له أبعد األثر على منوه 

خاصة بالنسبة إىل األطفال من ذوي االحتياجات  اخلاصة . جوانبه النفسي بكافة 
فقد أشارت الدراسات إىل أن توفر برامج للتدخل املبكر تكون مبثابة رعاية . فقط 

وقائية أولية جتنبهم كثريا من املضاعفات اليت قد تترتب على إمهال احتياجام 
 . اخلاصة 

  
  :  التوجهات املعاصرة يف التربية املبكرة

 –العقل  –القيم ( إن الشعار الذي جيب أن ترفعه جمتمعاتنا يف الوقت احلاضر هو 
  ) .التقانة  -املعرفة 

حيث يأيت تأكيد القيم على رأس املربرات اليت تدفع إىل مزيد من العناية بالتربية املبكرة 
سان وحيدد للطفل العريب ؛ فالقيم اإلنسانية واخللقية واالجتماعية هي تراث خيلد اإلن

وإذا أردنا قيمنا ومعتقداتنا فالبد وأن ننقلها . هويته بني الشعوب والثقافات األخرى 
فمن خالل التربية املبكرة ميكن أن نسهم يف تأكيد .. إىل أبنائنا منذ نعومة أظافرهم 

اهلوية العربية اإلسالمية ، وأن تنشئ أطفالنا على التمسك بالعقيدة الدينية السمحة ، 
ميان باهللا ، وتعميق فكر الصدق مع النفس ومع الغري ، وتنمية فكر االنتماء وحب واإل

وق النجاة من الشرور احمليطة فهذه هي الدعائم األساسية للشخصية وهي ط.. الوطن 
نسان ، السيما وأننا نعيش يف عصر يزداد فيه التوتر بني ما عاملي وما هو حملي باإل

لعامل اجلديد ومتغرياته املتالحقة دون أن يفتقد وعلى الطفل أن يستوعب حضارة ا
احلايل جذوره ودون أن يتنكر هلويته ، وأن يتعلم كيف يوفق بني التوجه املادي للقرن 

  .والتوجه الروحي واإلنساين
كما تؤكد التوجهات املعاصرة على أمهية تنمية التفكري لدى الطفل وأن تكون  •

ية حىت تنشئ جيالً قادراً على الوفاء هذه التنمية يف مقدمة األهداف التربو
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مبتطلبات العصر اجلديد ، ولذلك فإن تنمية مهارات التفكري اإلبداعي ، وحل 
املشكالت والتعامل اجلماعي ، والتعاون ، وإتقان اللغة القومية ، وإتقان 
مهارات التكنولوجيا من التوجهات املعاصرة اليت ميكن للتربية املبكرة أن تزرع 

  . ومقوماا لدى الطفل بذورها 
وتشري التوجهات املعاصرة إىل أمهية تعليم اإلنسان كيف يتسم سلوكه باإلجناز  •

، واإلصرار واملثابرة ووضوح الرؤية ، وحتديد اهلدف ، وتوخي اجلودة 
 . واإلتقان فيما يقوم به من أعمال 

أو تعلم  وتؤكد التوجهات املعاصرة على أمهية أن ميتلك الطفل مهارات التعلم  •
كيف يتعلم وأن يتقن أدوات العصر الالزمة للتعلم واليت من أمهها تغذية العقل 
وتنمية إمكانات التفكري ، ذلك أن اكتساب مهارات التعلم هي الوسيلة 
ً  شامالً متكامالً للشخصية اإلنسانية ، كما أن  األساسية اليت تتيح نضجا

ى احلياة الذي يفرض على اكتساب مهارات التعلم حيقق مفهوم التعلم مد
التربية املبكرة أن تسعى إىل تأكيد إمكانات اإلبداع والتواصل والتذوق 

فمع سرعة التطور واتساع املعرفة تصبح يئة الطفل الكتساب .. اجلمايل  
 . مهارات متعددة وسيلة للتنمية املتكاملة روحياً ووجدانياً ومعرفياً 

لى إقامة عالقات صحيحة وارتباط كما متلى التوجهات ضرورة احلرص ع •
. دافئ  وآمن بني الطفل ومن حوله حبيث يتوفر له األمن العاطفي والنفسي 

فالعواطف واالنفعاالت هي جزء أساسي  من البناء النفسي لإلنسان ، وقد 
كشفت لنا الدراسات احلديثة العالقة بني اجلوانب البيولوجية والسيكولوجية 

كدت مبا ال يدع جماالً للشك أن املنظومة الوجدانية يف لالنفعال والوجدان ، وأ
وأن .. التركيبة اإلنسانية هي منظومة معقدة ومركبة وشديدة املقاومة للتغيري 

للوجدان تأثري كبري على السلوك والتعلم يفوق تأثري العمليات العقلية املنطقية ، 
خصية اإلنسانية ، كما أن الوجدان والتفكري بعدان متداخالن يف التركيبة الش

وأن الطفل الكبري حباجة إىل أن تتوفر له ظروف آمنة بعيدة عن التهديد والقلق 
وأن تنمية .. حىت يزداد تركيزه وتزداد قدرته على مواجهة مستجدات احلياة 
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الذكاء الوجداين مبهاراته املختلفة هام وضروري ، ويبدأ مع مرحلة التربية 
 . املبكرة 

؛ فالتنمية رة على أمهية استثارة حواس الطفلربية املبكوتؤكد توجهات الت •
العقلية يف الطفولة املبكرة تنمة وتتطور من خالل ممارسة الطفل للخربات 

وإن التجريب .. احمليطة به معتمداً على حواسه وإمكاناته احلركية 
واالستكشاف والتخيل كلها أدوات أساسية يف حياة الطفل يستخدمها 

 . اً على حواسه فهي نوافذه للمعرفة والتعلم وميارسها معتمد

ومتدنا التوجهات التربوية منذ أقدم العصور بأمهية مراعاة للفروق الفردية بني  •
األطفال ؛ فعلى الرغم من أن لألطفال يف كل مرحلة خصائص عامة يتميزون 

وهي فروق .. ا إال أن هناك فروقاً فردية كبرية بينهم عند نفس املراحل 
الختالف معدالت النمو أو الذكاء أو النوع أو غريها من العوامل  ترجع

 . واملتغريات 

لذلك كان من الضروري توجيه اهتمام خاص للكشف عن األطفال املبدعني 
واملوهوبني والتعرف عليهم ، والعمل على تنمية بوادر اإلبداع لديهم والتعاون مع 

ة األطفال من ذوي االحتياجات األسرة يف هذا السبيل ، مثلهم يف ذلك مثل فئ
  .. اخلاصة 

سواء من خالل احلضانة . إن الطفل املوهوب حباجة إىل الرعاية املبكرة 
ورياض األطفال أو من خالل مؤسسات اتمع املدين املختلفة ، أو وسائل 

لذلك كان من الضروري االهتمام بتوفري بيئة ثرية . اإلعالم والثقافة ، أو األسرة 
ات احلسية واملصادر الثقافية واأللعاب على اختالفها واخلربات اليت تنشط باملتغري

منو الطفل عقلياً وحسياً ومهارياً ولغوياً ، واالهتمام بتوثيق فرص التعاون بني أسرة 
الطفل املوهوب ومصادر اخلربات بأنواعها املختلفة ، وإمدادها باخلربات 

م احتياجات هؤالء األطفال وطيفية واخلدمات اإلرشادية اليت تساعدها على فه
  . إشباع وتنمية إمكانام 
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باإلضافة إىل ذلك فإن جماالت العمل التثقيفي خارج املنزل أو الروضة البد من 
مما يتطلب التوسع يف إنشاء نواد للعلوم ومسارح األطفال .. توفرها لألطفال 
هؤالء األطفال وأن تطر وسائل اإلعالم براجمها لتناسب .. ومكتبات الطفل 

  .وغريهم من العاديني 
إىل جانب ضرورة االرتقاء مبستوى التلفزيون املوجهة لألسرة والطفل 
لالرتقاء بثقافة اآلباء وتوعيتهم بأمهية الرعاية العقلية والصحية والغذائية هلذه 
املرحلة ، يتوجب دعم مكتبات األطفال وال سيما يف املناطق الريفية أو احملرومة ، 

تتوفر فرص للتنسيق بني خمتلف الدول العربية لتوفري املادة العليمة والترفيهية  وأن
  .املناسبة لثقافة الطفل العريب 

إن الرعاية والتربية املبكرة البد أن تشمل قطاعات الطفولة يف أي ظروف 
ويف أي موقع ؛ فالبد أن تصل إىل األطفال واألسر األقل حظاً واألكثر عرضة 

  . لفئات احملرومة واملهمشة للخطر وإىل ا
كما أن خدمات التربية املبكرة البد أن تم بالتخطيط لرفع وعي اتمع 
واألسرة مبراحل منو األطفال وتعلمهم يف السنتني األوليني من العمر خاصة إذا كان 

  . منوهم غري طبيعي أو عندما يكونون عرضة لسوء التغذية أو ألمراض خطرية 
ية املبكرة ضرورة االهتمام مبفهوم الدمج لألطفال ذوي كما تتطلب الرعا

االحتياجات اخلاصة مع االهتمام بإعداد الربامج املخططة على مستوى عال من 
، وحبيث حيقق هذا الدمج نوعا من التفاعل ودة والعلمية لنجاح عملية الدمجاجل

توى منو الطفل اإلجيايب بني األطفال ، وأن تعد هذه الربامج حبيث تكون مناسبة ملس
وليس ملستوى عمره الزمين خاصة مع األطفال املعاقني عقلياً وأن تتبىن هذه الرعاية 

  ... منوذج التعلم الفردي الذي يناسب كل حالة على حده 
إضافة إىل ذلك فإن رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة تتطلب ضرورة 

عاق تواجه غالباً مشكالت فأسرة امل.. مشاركة أولياء األمور يف تنفيذ هذه الرعاية 
نفسية وتربوية واجتماعية ، وحتديات تربوية خمتلفة لذلك كان التخطيط ملشاركة 
أولياء األمور من القضايا املؤثرة اإلجيابية يف جناح هذا التوجه التربوي ، واحلقيقة 
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أن أسر هؤالء األطفال حباجة إىل مساعدة دف تعريفهم بإمكانات أبناءهم ، 
جتاهام لتصبح أكثر إجيابية حنو هؤالء األبناء مع تقدمي الربامج اليت وتعديل ا

تساعد على جناح خدمات التدخل العالجية أو لربامج وخدمات الكشف املبكر أو 
  . الرقابة املبكرة من أخطار اإلعاقة 
النمائية الطبيعية لألطفال يف اجلوانب احلركية  فمعرفة األسرة باخلصائص

للغوية والعقلية واالنفعالية ، وفهم كيفية وأساليب متابعتها واالجتماعية وا
ومالحظاا ، أمر ضروري وهام لكل أسرة بغرض التعرف املبكر على أي إعاقة 
تظهر لدى أطفاهلم ، ويئة وتعرف أساليب التعامل مع هذه احلاالت ويئة 

  . وانب الظروف املنسبة لنمو األطفال املعاقني منواً سليماً من مجيع اجل
مبعىن آخر فإن التربية املبكرة لألطفال تستدعي إتاحة الفرصة ألولياء 
األمور واألمهات للتمكن من فهم خصائص هذه املرحلة ومقومات البناء النفسي 
للطفل فيها ، والعمل على حمو أمية األمهات املتصلة بصحة الطفل وذكائه ، 

ولوجية اليت دد وتعرض صحته وكيفية محايته من عوامل اخلطر البيئية والبي
  . النفسية واجلسمية للخطر 

وتؤكد التوجهات املعاصرة أيضاً على ضرورة إشراك الوالدين واألسرة يف برامج 
فنجاح اجلهود املبذولة يف التربية املبكرة من خالل . الرعاية والتربية املبكرة 

شاركة األسرة هلا يف املؤسسات التربوية املختلفة مرهون بتفاعل األسرة معها وم
  . خمتلف املناسبات 

ومتثل معلمة الطفل أو املشرفة على برامج التربية املبكرة مكوناً أساسياً من 
مكونات العملية التربوية والرعاية املبكرة لألطفال ، لذلك كان من الضروري أن 
تتوفر معلمات ومشرفات حاصالت على درجات علمية متخصصة يف تربية الطفل 

ن تراعى املواصفات الشخصية يف اختيار املعلمة عند التحاقها مبؤسسة اإلعداد ، وأ
 .  

كما أنه من الضروري إعادة صياغة دور معلمة الطفل ، وأن ننظر إليها 
باعتبارها الوسيط الرئيس يف املنظومة التعليمية ، مهمتها تسهيل عملية التعلم 
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تأثريها إىل األسرة واتمع احمللي ، وتنظيمها ، والتنسيق بني عناصرها ، وأن ميتد 
وأن تتقن املهارات واألدوات اليت تساعدها على الوصول إىل األسرة ، والتعامل 

  . معها من أجل مصلحة الطفل 
وخالصة ما تقدم ميكن حتديد جمموعة من املقتضيات والتوجهات املعمول ا يف 

  : ت التالية جمال التربية املبكرة ، تتحد يف اإلجابة ع التساؤال
  

  ملاذا التربية املبكرة  ؟ 
وهنا جيب أن يرتكز احلديث عن مدى توفر أهداف واستراتيجيات خاصة 

ذلك أن وضوح األهداف ، والنظر إليها على أا فروض ميكن . بالتربية املبكرة 
أن يتحقق بعضها وال يتحقق البعض اآلخر ، أو قد يتحقق ما يناقضها بسبب 

الفاعلة يف داخل املواقف التعليمية أو يف مؤسسات التعليم املختلفة  العوامل والقوى
مما يساعدنا على متابعة اجلهد املبذول ويوجه إىل أساليب تعديله ، إال أنه أهم ما 
جيب أن نضعه يف أولويات أهداف التربية املبكرة واليت نسعى إىل حتقيقها هي 

االنتماء الوطين والقومي واالعتزاز  األهداف الدينية واخللقية والعلمية ، وتأكيد
باللغة باألرض ، وأن حنول هذه األهداف من خالل ممارستنا اليومية مع األطفال 

  . إىل سلوكيات تتسم بالعقالنية والقابلية للتطور والنمو 
  

  ماذا نتعلم كم خالل التربية املبكرة ؟ 
نشطة التربوية اليت وهنا تأيت الربامج واملناهج ، وأمهية اختيار اخلربات واأل

تواجه الفروق الفردية وتالئم إمكانات الطفل ، وتشجع ميوله وتسد حاجاته ، 
ويئته ليكون مواطناً صاحلاً منتجاً يعتمد على استغالل وتنمية مصادره البشرية 

  . واملادية ، وتوفر له املعارف واخلربات والتقنية اليت حيتاجها حلياته املستقبلية 
ختطيط الربامج واملناهج املقدمة للتربية املبكرة البد وأن تكون ولذلك فإن 

من أجل التطوير احلضاري لألمة يف إطار فكر التعلم مدى احلياة ، ومبدأ التعليم 
املستمر ، مبعىن أننا نعيش عصراً يستحيل فيه أن يتعلم اإلنسان كل املعارف املتاحة 
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ل سنوات تعليمه النظامي ، ولذا ، أو يكتسب كل املهارات املطلوبة للحياة خال
فإن برامج الطفولة املبكرة البد وأن تستند إىل النماذج اليت تم بالتنمية العقلية ، 

  . واللغوية ، واالجتماعية ، ومساعدة التعلم الذايت ، وبرامج التربية البيئية 
  
  
  

  من نعلم ؟ 
البشرية ) عربية الوطنية وال( إن الدول العربية مطالبة بأن حتشد مواردها 

منها واملادية ، والتقنية لتعليم شعوا عامة ، مع االهتمام بالطفولة املبكرة بصفة 
خاصة ، فاالتفاق على التعليم والرعاية ليس استهالكاً ، وإمنا هو استثمار يف أهم 
عناصر االنتاج ، وهو االنسان ، غايته التنمية الشاملة وخصائصها ، وأن تتحدد 

هود املبذولة والتقنيات املقدمة حبيث تعطى لتربية ورعاية صغار احلاضر أولويات اجل
وكبار املستقبل ، وحتديداً أطفال ما قبل املدرسة ، وأن تأخذ فئات احملرومني ثقافياً 

  . ، واقتصادياً ، واملهمشني أولوية على من عداهم 
  

  كيف نعلم ؟
مبدأ اللعب احلر ، تبني الدراسات احلديثة أن تعليم الصغار يقوم على 

والنشاط الذايت ، والتربية املقصودة املوجهة ، وإتاحة الفرصة أمام الطفل ملعايشة 
اخلربات والتعامل معها بصورة حديثة وتداوهلا ، لذلك البد وأن تقوم تربة الطفل 
على أساس توفري األسس اليت حتقق تعلماً خالقاً يتمثل يف التعلم من أجل 

من أجل التجديد والتنوع واالبتكار ، تعلماً توقعياً بدالً من  االستكشاف ، تعلماً
حيث يقوم التعلم التواؤمي على املسايرة وجماراة املوجود .. التعلم التواؤمي 

أما التعلم التوقعي فهو التعلم الذي يقوم على أساس تنمية مهارات .. وتقليده 
  .توقعة الفرد يف مواجهة املفاجآت واالستعداد لالحتماالت امل
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  من يعلم ؟ 
البد أن تكون معلمة الطفل معدة يف كليات متخصصة يف تربية الطفل ، 

، وأن تتوفر أعداد مناسبة من رها املواصفات النفسية والقياديةوأن يراعى يف اختيا
املعلمات ، وأن تتحدد نسب عدد من األطفال للمعلمة بصورة تساعدها على أداء 

ن يتوفر للمعلمة أو املشرفة فرصاً للتدريب املستمر دورها على أفضل صورة ، وأ
أثناء اخلدمة ، ميكنها أن حتسن أدائها وزيادة معارفها بأحدث التطورات 
واالجتاهات يف جمال التربية املبكرة ، على أن يكون برنامج اإلعداد أو برنامج 

س وغريها من ، وعلم النفسعى إىل توظيف العلوم والتربيةالتدريب برناجماً وظيفياً ي
  . أجل إعداد معلمة شاملة 

  : لذلك ميكن توصيف خصائص معلمة الطفل فيما يلي 
، واخلربات عن ىل التعلم واالستزادة من املعرفةأي تسعى إ: أن تكون دائمة التعلم  -

كل جديد يرتبط بالتخصص ، أو اتمع وأن تتنوع يف املصادر اليت تعتمد عليها 
  . يف ذلك 

تسعى إىل حل املشكالت اليت تواجهها مع أطفاهلا بصورة علمية :  أن تكون باحثة -
معتمدة على املصادر ، ونتائج البحوث والدراسات ، وحماولة أن تواجه مشكالا 

 . على أسس حبثية سليمة 

فهم ليسوا جهلة وليسوا آنية فارغة ، وأن عليها : أن حتسن الثقة بعقول األطفال  -
هارات ، وإمنا عليها أن تتعامل معهم على أم بشر أن متألها علماً ومعرفة وم

قادرون على التعلم ولكن بأساليب متعددة ، ويف ظروف آمنة ، ومع معلمة 
 . متفهمة 

حبيث تتيح لألطفال فرصاً ملمارسة التعلم الذايت ، : أن تكون مسرية للتعلم  -
السياق الذي والتفكري املستقل ،  والتعبري والتحدث احلر الطليق بصورة تالئم 

 . يتعاملون معه 

  

  املكونات النفسية والتربوية واالجتماعية للتربية املبكرة: احملور الثاين 
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  : حقائق النمو وأمهية رعايته وتوجيهه .1
أثبتت الدراسات العلمية أن الدعامات األوىل اليت تبىن عليها خصائص الشخصية 

حياة الطفل ، فهي السنوات  اإلنسانية بصفة عامة توضع يف السنوات األوىل من
  . نسان لتكوينية اليت يتشكل فيها هذا اإلا

نساين الكثري يف جمال تفسري السلوك اإل ولقد قدمت لنا حقائق النمو وقوانني التعلم
لفهم ذلك الكائن نسانية ، إال أن هذه القوانني والنظريات ليست كافية والشخصية اإل

ئه إذا مل تقترن بتأكيد تأثري العوامل والظروف نساين ، وفهم حقائق منوه وارتقااإل
االجتماعية والثقافية ، وفرص اإلثراء البيئي وتوفر اخلربات التربوية اليت ميكن أن 
يتعرض هلا الطفل يف أي جمتمع من اتمعات ؛ فالظروف البيئية احمليطة بالطفل ، وما 

تماعية ، وعالقات إنسانية حيويه اتمع من توجهات تربوية ، وقيم وعادات ونظم اج
ومهارات وأفكار هي اال الذي يتفاعل فيه ذلك الكائن الصغري فينمو تدرجيياً 

  . وتتشكل شخصيته شيئاً فشيئاً 
والنمو عملية ارتقائية موصولة احللقات تسعى إىل حتقيق التكامل والتفتح والوحدة 

 عملية موجهة حتددها العالقة نساينوعملية التفتح اإل.. نسانية لوظيفية للشخصية اإلا
وتتمثل هذه .. بني الطفل وبيئته ، وبني احملددات الداخلية واملؤثرات اخلارجية 

احملددات أو الشروط الداخلية يف جمموعة االستعدادات الطبيعية ، واخلصائص التشرحيية 
التفتح  واملورفولوجية للجهاز العصيب لإلنسان ، هذه احملددات الداخلية ال يتحقق هلا

بصورة تلقائية متاماًَ ، وإمنا تظهر وتتحقق من خالل ما توفره البيئة من فرص االستثارة 
للقدرات واإلمكانات الكامنة ، وال يتحقق ذلك إىل من خالل التفاعل املوجه بني 

  .الطفل والبيئة 
لذلك تأيت عمليات التدخل املبكر والرعاية املبكرة باعتبارها أساس هذه التنمية 
واملسؤول األول عن ارتقاء وتطور النمو ؛ فالنمو الشامل املتكامل ال ميكن أن يتحقق 

  . إال بفعل التكامل بني عمليات النضج الطبيعي والظروف البيئية  التدريبية 
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إن الطفل خالفاَ للحيوانات والكائنات األخرى ال يبدأ اخلربة اإلنسانية من جديد 
ضارة اإلنسانية ، ويبدأ منوه حيث تنتهي األجيال فاإلنسان يولد ومعه أرث احل.. 

  . وهكذا يف تتابع ارتقائي مستمر .. السابقة 
والطفل مبا حيققه من منو يعكس بدرجة كبرية املستوى الثقايف جلماعته ، وما حتقق 

نتاجية ، ا وشروطها املعنوية واملادية واإلفثقافة اتمع برموزه.. هلا من تقدم حضاري 
ت االجتماعية ، ومباضيها وحاضرها ونظرا إىل املستقبل وغري ذلك من والعالقا

لذلك فإن النمو مبثابة . مقومات الثقافة تنعكس بشكل نشط يف عمليات تربية الطفل 
عملية استيعاب للخربة االجتماعية املعيشية كما يشكلها ويطورها كل جيل من أجيال 

البيئية هي اليت حتدد بدرجة كبرية تطور منو اتمع ، وإذا كانت املؤثرات الثقافية و
ويعين .. الطفل ، فإن ذلك يتوقف أيضاً على فاعلية الطفل واستجابته هلذه املؤثرات 

ذلك أن املؤثرات الثقافية واالجتماعية تعمل من خالل االستعدادات والشروط 
الستثارة الداخلية للطفل ، ومع ذلك فإن ما يوفره اتمع والتربية من مقومات ا

  . واإلسراع هو الذي حيدد الشروط املثلى لتنشيط استجابة الطفل 
وتنطوي هذه النظرة للعالقة التفاعلية بني اإلمكانات الذاتية واملؤثرات البيئية على 

  : عدة معان جيب تأكيدها تتمثل يف 
أنه ذا املدخل أو النظرة تنتفي النزعات العنصرية يف تفسري ظاهرات النمو  -

فاإلنسان خالفا لغريه من األجناس .. نساين على أساس بيولوجي ساليل اإل
والسالالت قابل للتعلم والتغري والنمو بقدر ما يوفره اتمع والبيئة التربوية من 

  . مقومات االستثارة 
أنه ذه النظرة ميكن أن نوجه منو الطفل وفقاً الستراتيجيات تربوية ثقافية ترمي  -

 . وفقاً ملستوى أمثل إىل بناء شخصيته 

أنه ذه النظرة من تطور منو الطفل موقفاً تفاؤلياً قوامه قابلية اإلنسان املستمرة  -
للتغيري واالرتقاء ، استجابة ملا توفره له من مقومات استثارة لطاقاته وإمكاناته 

 .الكامنة 
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كثرياً  إن الكثري من الدراسات والتفسريات املرتبطة بنمو شخصية الطفل قد تأرجحت
بني مدخلني أحدمها ركز على اجلانب البيولوجي واآلخر ركز على اجلانب الثقايف 

ولكن خصائص العلم املرتبطة بنمو الشخصية ) .أو  –أما ( وفقاً ملبدأ .. والتربوي 
احملددات أظهرت مبا ال يدع جماالً للشك أن الشخصية اإلنسانية هي نتائج لتفاعل 

   .البيولوجية واالجتماعية
ومن هنا أصبح باإلمكان التعامل مع تلك احملددات من خالل ضبطها وتوجيهها 
باالستراتيجيات التربوية واالجتماعية والثقافية حبيث ميكننا أن نوجه النمو والتطور يف 

الذي هو أساس  –االجتاه املرغوب فيه ، ويتطلب التوافق االجتماعي اجليد للطفل 
معايري الثقافة والتنشئة املرغوبة على أا معايريه الذاتية  أن يتقبل الطفل–صحته النفسية 

ولذلك فإن الطفل الذي خيفق يف مسايرة هذه املعايري تواجهه حاالت من االغتراب .. 
  .مجاعته ويصبح شخصية غري متوافقة ، وسوء املواءمة عن

  : معىن النمو اإلنساين وجماالته .2
تغريات االرتقائية املنظمة واملتكاملة واليت نساين من سلسلة من اليتألف النمو اإل
  .دف إىل حتقيق النضج 
أن التغريات تكون موجهة حنو تقدم ) تقدمي ( أو ) ارتقائي ( يعىن مصطلح 

أما مصطلحا منظم ، ومتكامل ، فيشريان إىل أن . الطفل إىل مستويات أفضل من السلوك 
فهناك عالقة حمددة بني كل . نظمة النمو ليس بعملية عرضية طارئة ، ولكنه عملية م

  .مرحلة ، واملرحلة اليت تليها يف تتابع منظم 
فكل تغري يستند إىل ما سبقه من تغريات ، ويؤثر على ما سيعقبه من تغريات ؛ 
كذلك ال حيدث النمو يف جانب دون اآلخر ، ولكن يتضمن تغريات يف اجلوانب اجلسمية 

  . ة وصوالً إىل التكامل يف بناء الطفل والعقلية ، واالنفعالية واالجتماعي
ومنو الطفل ليس بعملية تفتح آيل بسيط ، كما هو احلال يف النبات واحليوان ولكنه 
تفتح مركب يتضمن تغريات متعددة تتضافر معاً لتؤلف خصائص الشخصية يف مرحلة 

ات من مراحل النمو ، ويتحقق هذا التفتح من خالل العالقة الدينامية بني احملدد
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هذه التغريات النمائية ) .املثريات الثقافية ( والشروط اخلارجة )  البيولوجية ( الداخلية 
  : تنضج يف أربعة جوانب هي 

وخاصة املوروفولوجية يف اجلهاز العصيب : التغريات اجلسمية التشرحيية  -أ 
داخلية للعمليات ) ميكانيزمات ( املركز ، وهي التغريات اليت متثل آليات 

  . ة ، واألمناط السلوكية املختلفة النفسي
وتتعلق بالوظائف العقلية العليا كاإلحساس ، : التغريات العقلية املعرفية  - ب 

وكذلك التغريات . واإلدراك ، واالنتباه ، والتفكري ، والذاكرة ، والتخيل 
 . املتعلقة بالذكاء والقدرات العقلية 

من التكوين النفسي للطفل وتتضمن اجلانب الوجداين : التغريات االنفعالية  - ج 
؛ كاحلب والكراهية ، التواد ، العدوان ، القلق ، اخلوف األمان ، الغضب 

. 
وتشمل خصائص السلوك االجتماعي للطفل ومدى : التغريات االجتماعية  -د 

 . نضجه االجتماعي وعالقاته وأدواره االجتماعية 

بعض لتؤلف بنية مترابطة هذه التغريات تترابط وتتشابك مع بعضها وتؤثر يف بعضها ال
مركبة ، ومع ذلك فإن كل التغريات من نوع واحد ، كما أا ال تؤثر يف عملية النمو 

  : بنفس الطريقة ؛ لذا ميكن مالحظة التغريات النمائية يف أربعة أشكال أساسية هي 
  اكتساب معامل جديدة  –اختفاء معامل قدمية  –التغري الكيفي  –التغري الكمي 

يظهر أمامنا أن منو الطفل هو عملية تتغري تتمخض عن مظاهر جديدة ، وهكذا 
وقدرات جديدة ، ووظائف جديدة يف الطفل ، متوائمة مع ما حتقق من منو هلذه املظاهر 
والقدرات والوظائف يف مراحل سابقة ؛ لذا فالنمو عملية ارتقائية من مراحل أدىن إىل 

  . مراحل أرقى من النشاط أو الوظيفة 
تتحدد حاجات النمو األساسية واملغزى التربوي هلذه احلاجات لطفل ما قبل املدرسة و

  : فيما يلي 
احلاجات اجلسمية احلركية واملتمثلة يف حاجته إىل التوازن الفسيولوجي  . أ

وحاجات البدن املرتبطة . املتعلق بالطعام والشراب والنوم واإلخراج 
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ركية والعضلية ، وتفرض هذه بالنشاط واحلركة والتمكن من املهارات احل
احلاجات الطبيعية للطفولة املبكرة ضرورة أن تتوفر الرعاية التربوية 
والصحية املناسبة لتحقيق هذه احلاجات ولن يتأتى ذلك إال إذا توفرت هلم 
فرص النشاط احلر ، والنشاط الذايت والضبط والتوجيه من قبل احمليطني ، 

ث أن العظام اليت حتمي الدماغ مازالت والعمل على وقاية أجسامهم ، حي
  . لينة مما يتطلب وقاية من أي خماطر قد يترتب عليها إصابته 

احلاجات املعرفية واملتمثلة يف حاجات اإلشباع واالستثارة احلسية ،  . ب
.. واحلاجة إىل التجريب واالستطالع ، واالستقصاء ، وإثراء اخليال  

كذلك حيتاج الطفل إىل التمكن من .  والتعامل مع األشياء وتداوهلا بيديه
مهارات االتصال اللغوي واالجتماعي ، واكتساب املفاهيم املتعلقة بالزمان 

 . واملكان والكم والعالقة وغريها 

وتفرض هذه احلاجات على القائمني على الرعاية والتربية ضرورة توفري الفرص 
جات ، وأن تتوفر فرص الكتساب واملواقف اليت ميكن من خالهلا إثراء وحتقيق هذه احلا

اللغة على أفضل شكل ممكن ، مع التأكيد على تنمية التفكري اإلبداعي ، وإعداده ملواجهة 
  . املستقبل ، وتنمية القدرات التقنية انطالقاً من حمبة األطفال للعمل اليدوي 

ملبادأة وتعلم وتتمثل يف احلاجة إىل الثقة بالنفس وا: احلاجات االجتماعية والوجدانية . ج
الدوار ، وتعلم قواعد السلوك املرغوب ، وتكوين مفهوم إجيايب عن الذات ، واملشاركة 

  . االجتماعية ، واحلاجة إىل احلب والتقدير واألمان 
إن تنمية ورعاية احلاجات االجتماعية والوجدانية هو األساس واملنطلق لتكوين 

املسؤولية ، وتأكيد الذات املتفتحة واملتعاونة  القادرة على حتمل –الشخصية السوية املتزنة 
لذلك فإن إتاحة الفرصة أمام الطفل منذ نعومة أظافره على التعود على التحكم بردود .. 

أفعاله العفوية ، والتعود على التعامل مع الضغوط احلياتية ، وتفهم انفعاالت اآلخرين 
،  السلوك املقبول ، وغري املقبوليري، وتفهم معا.. والتوفيق بني وجهات النظر املختلفة 

كل هذه املهارات والتوجهات هي أساس ما .. وتكوين نظرة إجيابية واقعية عن الذات 
، وهو أساس تكوين الشخصية الذكاء الوجداين واالجتماعي" ال جوملان داني" أطلق عليه 
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اع املتسارع لكل بأوجه الصراع ، واإليق ءرة على العيش يف هذا العصر املليالسوية القاد
  . ما حييط بنا 

مبعىن آخر أن تنمية الذكاء الوجداين منذ الطفولة املبكرة ميكن أن يساعده على 
  . اكتساب املهارات الالزمة للتعامل مع خمتلف أشكال التوتر والصراع الذي نعيشه 

وميثل اللعب جماالً للنمو واالرتقاء ، وحتقيق تلك احلاجات ؛ ففي اللعب يعيش   
فالطفل عندما ينهمك يف حل مشكلة يف لعبة .. لطفل حياته ، وتتكون الشخصية السوية ا

ما وينجح يف حلها فإن هذا النجاح يشعره باإلحساس بالكفاءة واالقتدار ، وهو من 
ط انفعاالته ، خالل اللعب يتعلم كيف يتفاعل مع األشياء واألشخاص يف بيئة وكيف يضب

  . ياً ، وانفعالياً للمراحل التالية من    احلياة ، واجتماعوأن يتهيأ معرفياً
وتؤكد النظريات التربوية والنفسية أن اللعب طريقة ينظم ا األطفال خربات 
حيام ويتكاملون فيما بينهم ، وبتكرار خربات اللهب يستطيعون مواجهة األحداث 

يف سياق اللعب مثل املختلفة ، كما يندمج األطفال يف أمناط عدة من السلوك االجتماعي 
وهكذا ميكننا أن .. اللعب االنفرادي واللعب املتوازي ، واللعب املترابط واللعب التعاوين 

  .ننظر اهللا على أنه وسيلة لتربية الطفل وهو طريقة للتعليم والتعلم 
يف ضوء ما تقدم فإن التسليم ذه احلقائق ميثل أهم مسوغات العناية بالطفولة 

أنه يعطينا الدليل على أن هناك مراحل يف حياة الطفل ميكن أن نصفها  كما.. بوجه عام 
بأا أفضل املراحل املالئمة واحلساسة لتقدمي الرعاية والتربية من أجل اكتساب املعرفة 

  . واخلربة 
على أمهية دور الوسيط يف عملية الرعاية )   Vygotsky( ويؤكد فيجوتسكي 

.. يا لإلنسان تنمو وتتطور من خالل التفاعل مع الوسيط والتربية املبكرة فالوظائف العل
وهو تفاعل يسعى فيه الطفل إىل احلصول على معىن للخربة ، حيث يقوم هذا الوسيط 
بدور هام يف توجيه النمو ، ويقدر عمق وثراء تبادل اخلربة وتنوعها ، تكتسب اخلربات 

إن ثراء البيئة والرعاية املبكرة وتوفر معناها ويزداد ارتباطها بالبناء املعريف ، وبالتايل ف
  . الوسيط كلها أمور أساسية يف تنمية خربات الطفل 
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وقد استخدم فيجوتسكي مفهوم حيز النمو املمكن ليؤكد دور الوسيط ودور 
اخلربة ، ودور التفاعل يف حتقيق النمو األمثل باعتبارها كلها أمور ووسائط تزيد من فرص 

جتماعية والوجدانية للطفل ،  وحيز النمو املمكن هو املسافة بني املساندة املعرفية واال
للطفل ، ويقاس بقدرته الراهنة على التعامل مع املواقف ) احلقيقي ( مستوى النمو الفعلي 

واملشكالت ، ومستوى النمو املمكن ويقاس بقدرته على حل املشكالت واملواقف من 
  . ن مع األقران األكثر قدرة خالل توجيه وإشراف الراشدين ، أو بالتعاو

أي أن حيز النمو املمكن هو نقطة اإلمكانية الفطرية اليت ميلكها الفرد للتعلم ، 
ولذلك فإن القدرة املمكنة ميكن .. التعلم تصوغه البيئة االجتماعية اليت حيدث فيها  اوهذ

الغ ذو اخلربة أن تصبح أكرب بكثري مما هي عليه اآلن ، وذلك عندما يتم توفر الوسيط الب
الذي ميكنه أن يوفر النماذج واألنشطة واإلثراء الالزم للوصول ذه القدرة املمكنة إىل 

فما يستطيع الطفل أن يفعله بنفسه هو مستوى منوه احلقيقي ، . أقصى طاقاا وإمكاناا 
سائط ولكن ما ميكنه أن يفعله بواسطة اآلخرين سواء املعلمة أو األسرة أو األقران أو بو

االتصال املختلفة هو ما يعرف حبيز النمو املمكن ، وقد يكون هناك طفالن هلما نفس 
من قبل البيئة والبالغني ) الوسيط ( مستوى النمو احلقيقي ولكن عند تقدمي املساندة 

ألحدمها ؛ فإنه يصبح قادراً على النجاح والتميز بصورة أكرب من الطفل اآلخر الذي مل 
  . صة تتح له هذه الفر

من هذا املنطلق جاء التأكيد على أمهية التربية املبكرة الكتمال منو الطفل ، وهذه 
التربية البد وأن تبدأ قبل املهد من خالل العناية باألم احلامل ، وأن متتد خالل سنوات 
الطفولة كلها ، حبيث توفر هلذا الطفل ما يناسبه من أساليب وأشكال الرعاية والتنمية مبا 

املتمثلني يف ) الوسطاء (  معتمدة يف ذلك على خمتلف الشركاءم ومستوى منوه ، ويتالء
  . خمتلف مؤسسات اتمع املنوط ا عملية التنشئة االجتماعية 

ألم احلامل فإن التربية املبكرة تتناول اإلنسان جنينا من خالل رعاية ا.. مبعىن آخر 
رعاية األسرية املنزلية وغري املنزيل املناسبة نسان من خالل توفري الكما تتناول هذا اإل.. 

واملالءمة ، واملتمثلة يف دور احلضانة ، ودور الرعاية اخلاصة ورياض األطفال ، باإلضافة 
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إىل ذلك فإن وسائط التنشئة األخرى وحمتوى ما توفره هذه املرحلة العمرية على درجة 
  ا املختلفة ووسائل اإلعالم  كبرية من األمهية ، وتتمثل يف وسائط الثقافة بأشكاهل

وهكذا تتحدد اجلوانب اليت جيب رعايتها واالهتمام ا يف ثالثة مكونات أساسية 
، واآلخر يرتبط بالعمل على تنمية رتبط باإلبقاء على حياته وتغذيته، األول تشمل كل ما ي

مثل يف جوانبه استعداداته وقدراته ، وإمكاناته املعرفية ، والعقلية ، واجلانب الثالث يت
  . الوجدانية والقيمية االجتماعية 

  
  : دور األسرة ووسائل اإلعالم يف التربية املبكرة .3

ودور  –واتمع  –األسرة : تتحدد وسائط رعاية الطفل وتنميته من خالل    
سواء كانت نظامية أو غري نظامية إضافة إىل ) .. املدرسة أو الروضة وما قبلها ( الرعاية 
  . اإلعالم  وسائل

  
  : دور األسرة .أ

، والواسطة بني وحلقة الوصل بني الفرد واتمع واألسرة هي وحدة اتمع األوىل
الثقافة والشخصية ، وهي الوسط اإلنساين األول الذي ينشأ فيه الطفل ويكتسب يف نطاقه 

  . فق مع اتمع ل أساليبه السلوكية اليت متكنه من إشباع حاجاته وحتقيق إمكانياته والتوا,أ
ومتثل األسرة شبكة من العالقات اإلنسانية واالجتماعية ، وينشأ الطفل يف هذه 

وهي السنوات ذات .. الشبكة ويعتمد عليها اعتمادا كامالَ يف سنوات حياته املبكرة 
األمهية يف تشكيل شخصيته ، فالطفل اإلنسان يعتمد على الكبار احمليطني به فترة أطول 

ويعتمد يف بداية حياته على األم اعتماداً .. جاته قياساً بالكائنات األخرى إلشباع حا
كامالً يف توفري الطعام ، والدفء ، والراحة ، والنظافة وسائر أو الرعية ، مما جيعل األم ، 
أو من تقوم مقامها شخصاً مميزاً وذا مكانة خاصة لديه ، مث ينتقل يف اعتماده وتفاعله من 

رين من بقية أفراد األسرة ، مث تتسع دائرة معارفه وجمال احتكاكه إىل الرفاق األم إىل اآلخ
وميكن القول أنه على الرغم .. باجليزة أو املدرسة ، مث إىل اتمع الكبري مبؤسساته املختلفة 

من دخول مؤسسات أخرى إىل جمال التأثري على الفرد جبانب األسرة إال أن ذلك ال ينهي 
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و يوقف وظائفها يف عملية التنشئة بل يظل لألسرة وضعها اخلاص دور األسرة ، أ
  .ع اللبنات األوىل يف شخصية الفردباعتبارها البيئة اليت تض

وحتتل األسرة هذه املكانة املميزة بني مؤسسات التنشئة ووكاالا باعتبارها منوذجاً 
ة وعميقة بني كل أفرادها للجماعة األولية اليت تتميز عالقاا بأا عالقات وثيقة ومباشر

وهي أولية مبعىن أسبقية التأثري حيث أا البيئة األوىل اليت تقدم الرعاية خاصة يف املراحل .. 
لذا فإن تأثريها كبري ودامغ وشامل ومؤثر على مجيع .. املبكرة واحلامسة من حياة الفرد 

كون تأثريها وهي يف ذلك ختتلف عن اجلماعات األخرى اليت ي.. جوانب الشخصية 
منصباً على جوانب معينة من الشخصية ، كما أن هذه اجلماعات األخرى يأيت تأثريها 
الحقاً حبيث يكون الطفل قد تكونت مفاهيمه واجتاهاته ، ومنت مهاراته اخلاصة يف 

( ثري اجلماعية األولية وبالتايل يكون تأثري هذه اجلماعات أقل عمقاً من تأ.. أحضان أسرته 
  . )األسرة

من هنا تأيت أمهية األسرة ودورها اخلطري يف حياة الطفل ، فالتعلم الذي حيدث يف 
أحضاا حيكم أنواع التعلم األخرى اليت حتدث يف ظل اجلماعات القانونية ، بل أن ما 
يتعلمه الطفل يف األسرة من اجتاهات وقيم ومفاهيم حيدد نوعية وطريقة تعرضه تعرضه 

وبالتايل ما ميكن أن يتعلمه من هذه اجلماعات أو .. سسات األخرى لتأثري اجلماعات واملؤ
  . يتأثر به من جراء احتكاكه وتفاعله معها 

من هنا كان من الضروري أن توجه عناية خاصة إىل الوالدين واألسرة ملساعدم 
على فهم احتياجات الطفل يف املرحلة املبكرة وليكونا قادرين على توفري أسباب النمو 

وي للقيم اخللقية والدينية والوطنية ، وملساعدة الطفل على التعبري الذايت عن طريق الس
متكنه من اللغة واكتساب مهارات التفكري فضالً عن سائر ضروب النشاط اليت تؤدي إىل 

  . اكتمال شخصية ومنوه اجلسدي والعاطفي والعقلي 
أن هناك العديد من  وإذا كانت عملية التنشئة االجتماعية تبدأ من األسرة إال

املؤسسات اليت متثل شبكة متداخلة من العناصر تتضمن جبانب األسرة الروضة واملؤسسة 
حيث يعيش الطفل .. ومجاعة الرفاق ووسائل االتصال ، ووسائل اإلعالم . التعليمية 

  : العريب مبختلف فئاته العمرية واقعاً إعالمياً خطرياً تتحدد مالحمه وأدواره فيما يلي 
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  . التزايد املستمر يف تأثري وسائل اإلعالم على حياتنا بصفة عامة  -
التطور اهلائل واملتالحق يف تقانة االتصال واملعلومات والطفرة ، الضخمة يف كم  -

املعلومات وتغريها ، أو ما نسميه بالتفجر املعلومايت ، مع ما حيتويه من تناقض 
فكار متعارضة ، ابية أو سلبية أو أوتضارب يف االجتاهات ، وما يتبناه من قيم إجي

 . بل ورمبا متناقضة

تأثري الفضائيات وتعددها وانتشارها وما حتمله من قيم وسلوكيات غري مرغوبة  -
 . وتأثريها على النشء واتمع بوجه عام 

العوملة بكل ما حتمله من حتديات وإشكاليات ، خاصة ما يتصل منها باهلوية  -
 . ية القومية والذاتية الثقاف

التطور حنو الدميوقراطية وما يستتبعه من اتساع نطاق حرية الرأي والتعبري  وتأكيد  -
 . حقوق اإلنسان ، ومن بينها دون شك حقه يف االتصال واإلعالم 

وإذا كان هناك نوع من املبالغة من قبل البعض خطورة وسائل اإلعالم إىل الدرجة اليت 
ة عن أشكال اخللل اليت قد حتدث يف عملية التنشئة جتعلهم حيملون هذه الوسائل املسؤولي

إال أنه ال ينبغي لنا أن نقلل أو نستهني بدورها أيضاً خاصة عندما .. االجتماعية لألطفال 
يتعرض األطفال بشكل مكثف هلذه الوسائل يف غياب أو ضعف مؤسسات التنشئة 

درسة أو غريها من وسائط كاألسرة أو امل. األخرى عن القيام بالدور الواجب القيام به 
  .التنشئة 

من هنا كان من الضروري االهتمام مبا تقدمه وسائل اإلعالم املختلفة ومدى تأثريها 
باعتبار أن وسائل اإلعالم هي شريك أساسي يف عملية التنشئة االجتماعية .. على النشء 

  . ملا هلا من تأثريها على النشء منذ نعومة أظافرهم 
إلعالم دور إجيايب يف التربية املبكرة لألطفال فالبد وأن يتحدد لذلك ولكي يكون ل

دوره بصورة تساعد على حتقيق أهداف هذه التربية املبكرة ، سواء كانت الرسالة 
  .اإلعالمية موجهة إىل الطفل نفسه أو القائمني على تربيته ورعايته 

إلعالم يف حتقيق وميكن حتديد جمموعة من النقاط اليت ميكن أن تسهم ا وسائل ا
  : أهداف التربية املبكرة فيما يلي 
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  : دور وسائل اإلعالم .ب

  .التوعية بأمهية التعليم للجميع  -
 . ني واملشتغلني برعاية الطفلنشر املعلومات يف صفوف اآلباء واملعلم -

 . تقدمي حلقات تدريبية عن بعد للمعلمني للمشتغلني برعاية الطفل  -

واملهارات املوجهة لآلباء ، حبيث م يف تثقيفهم وتقدمي نشر اخلدمات واملعلومات  -
 .املعلومات اهلامة اليت متكنهم من رعاية أطفاهلم 

 .بث أو نشر برامج من أجل تدريب املعلمني  -
 .بث برامج تلفزيونية تقترح أنشطة مناسبة لتنشئة األطفال  -
وأشكال التبادل تقدمي برامج لتثقيف اآلباء من شأا تيسري سبل احلفز املعريف  -

 . الوجداين ، وقنوات االتصال اجلدي 

 .سر واآلباء تقدمي نظم ملساندة األ -
 .تأهيل وتوعية اآلباء بأمهية أدوارهم يف تنشئة ورعاية األطفال  -
تدريب األمهات األميات وتعليمهن القراءة والكتابة من أجل كسب القدرة على  -

باء لكفاءات جديدة ومزيد من دعم استعدادات أطفاهلم ، حيث أن اكتساب اآل
يؤدي .. الثقة يف إمكانام وقدرام على اختاذ القرارات السديدة بشأن أطفاهلم 

إىل أن يصبح هؤالء اآلباء واألمهات أشد وعياً جبميع اخليارات املمكنة اليت تتيحها 
هلم احلياة فيجدون حلوالً أفضل ملشكالم وتزيد من فرص مشاركتهم يف اختاذ 

 . رارات الق

كما ميكن لإلعالم أن يؤدي دوراً مماثالً يف جمال الرعاية اليت جيب أن تشمل احملرمني 
  : واملهمشني ويتحدد على النحو التايل 

برامج : إعداد برامج تليب احتياجات جمموعات خاصة من السكان املهمشني مثل  -
جرين من موقع إىل آخر دور احلضانة املتنقلة يف اهلند ، واليت تتبع أسر العمال املها

 . 
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إنشاء برامج تثقيفية لآلباء الذين لديهم االستعداد ملساندة مثل هذه األسر احملرومة  -
 . ، وليكونوا مبثابة مدربني للحي 

توفري برامج إذاعية لتدريب األشخاص املعنيني بدور احلضانة دف زيادة فعاليتهم  -
 . كمربني لألطفال 

برامج فيديو متنوعة توجه إىل اآلباء لتناسب البيئات تقدمي برامج تلفزيونية أو  -
 . الثقافية املختلفة 

إعداد الكوادر القادرة على إعداد الربامج املوجهة عرب وسائل اإلعالم املختلفة  -
 . واليت تتنوع لتناسب الثقافات املختلفة 

  

  دور منظمات اتمع املدين يف التربية املبكرة: احملور الثالث 

  :اتمع املدين وأدواره أمهية .1
يأيت دور منظمات اتمع املدين مع بداية األلفية الثالثة كقوى هامة وفاعلة ودافعة 

حيث أا تأخذ دور الشريك الشعيب يف تبين القضايا . لتطوير وتنمية اتمعات احمللية 
البنية البشرية يف  القومية اهلامة ، وتساعدهم يف تبين منظومة كاملة األداء واألدوار لتطوير

مع االهتمام بتطوير هذه املنظومة بالتنسيق ) العمل  –الصحة  –التعليم ( أبعادها الثالث 
  . مع األجهزة الرمسية ملواجهة الفقر واجلهل واملرض 

ويف ظل التطورات املتسارعة اليت يستهدفها العصر الذي نعيشه ، فقد باتت 
للدولة على كافة املستويات االقتصادية والسياسية ،  مؤسسات اتمع املدين شريكاً فاعالً

والثقافية ، والتربوية ، بل أن هذه األدوار اليت تؤديها مؤسسات اتمع املدين قد اكتسبت 
  . أمهية خاصة يف مسرية تقدم اتمع 

والواقع أنه يف هذا القرن اجلديد ومع تلك التغريات والتحديات احمليطة ببلداننا 
؛ فإن األمر يستدعي ضرورة تفعيل أدوار اتمع املدين على الصعيدين القطري العربية 

والقومي ، وحتقق نوع من التواصل والشراكة احلقيقية بني مؤسساا أمالً يف الوصول إىل 
  . جمتمع مدين عريب يسهم يف دفع مسرية التطور والتقدم 
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واالقتصادية والثقافية وتشمل مؤسسات اتمع املدين تلك املؤسسات السياسية 
واالجتماعي اليت تعمل يف ميادينها املختلفة يف استقالل عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض 
متعددة ، وميكن حتديد أهم مكونات وعناصر اتمع املدين يف األحزاب ، والنقابات ، 

ات واالحتادات املهنية ، واملنظمات والغرف التجارية ، وأماكن العبادات ، واملؤسس
  . النسائية ، ومراكز الدراسات والبحوث العلمية 

هذه التجمعات اليت يقوم على أكتافه جهود اتمع املدين تعكس نوعاً من التميز 
، واألهداف ، واالهتمامات ، وحجم األنشطة  واالختالف فيما بينهما من حيث الفلسفة

  . ، كما تعكس االختالفات يف تركيبتها اإلدارية وتوزيع السلطات ا 
إال أن أهم ما مييز هذه اجلماعات هي أا مجاعات تعمل يف إطار العمل اإلنساين 

فرص  غري الرحبي ، يعمل فيها األفراد باختيارهم اخلاص أو كمتطوعني ، ويهتمون بتوفري
  .للنمو والتدريب واكتساب اخلربات ضمن استراتيجية عمل تلقائي تطوعي ذايت التنظيم 

وأن هذه املنظمات واجلمعيات األهلية هلا قيمتها وفعاليتها يف دعم مفهوم املشاركة 
اتمعية حلل املشاكل والقضايا اليت تواجه فئات اتمع احملتاجة ، وتعمل على تفجري 

نة لديهم من أجل العمل بصورة أفضل ولتحقيق أهدافهم وتلبية احتياجام الطاقات الكام
 .  

كما أن منظمات اتمع املدين تقدم لنا رؤية حضارية ملفهوم الشراكة املتبادلة بدالً 
من املفهوم التقليدي لألدوار يف اتمع ، الذي أكد أن يقتصر طرف على تلقى اخلدمة ، 

  .ذه اخلدمة يف مقابل طرف آخر مانح هل
ومن هنا تظهر أمهية دور اتمع املدين واملنظمات غري احلكومية يف جماالت عديدة 

حيث . من العمل التربوي ال سيما مع الفئات األكثر احتياجاً ملتطلبات احلياة األساسية 
وتظهر . تواجه هذه الفئات أشكاالً خمتلفة من املشاكل االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

صور وأشكال متعددة ، كما هو احلال يف عمالة األطفال ، واألمية ، والتسرب من ب
التعليم واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ، وأطفال الشوارع ، وعدم تعليم الفتاة 

  . وغريها 
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لذلك يظهر دور هذه املنظمات بصورة أوضح يف مشروعاا ، وبراجمها اليت 
كما أن التغريات . احتياجاً ، ويف املناطق احملرومة والقرى تقدمها للفئات املهمشة واألكثر 

االجتماعية والثقافية اليت حدثت على مستوى العامل ، وانتشار الدعوة إىل تقبل دور هذه 
املنظمات باعتبارها آلية ملشاركة املواطنني ، وإطاراً لتنظيم مبادرام وتنمية وعيهم 

ية جعل هلذه املنظمات دورها اهلام ، وزاد من حبقوقهم وواجبام االجتماعية السياس
الوعي بأن حتقيق التنمية الشاملة جيب أال يكون مسؤولية احلكومات وحدها ، وأن العملية 

  . البد وأن تكون تفاعلية قائمة على التفاعل املنظم بني اتمع ومجاعاته األهلية والدولة 
مانة وشفافية عن وجدان وضمري وتستطيع تلك املنظمات املدنية أن تعرب بصدق وأ

واحتياجات اتمعات احمللية اليت تعيش فيها ، كما تستطيع أن تعيد صياغة هذه 
  . االحتياجات يف شكل برامج ومشروعات تدعم باملشاركة الشعبية 

وهكذا ويف ظل هيه املتغريات احلديثة واملتطلبات اجلديدة للطفولة تتجلى ضرورة 
اص ليلعب دوره يف األمور املتعلقة بتعليم ورعاية األطفال حيث إفساح اال للجهد اخل

تتعدد وتتنوع حاجات تربية الطفل يف سنواته املبكرة ، وتتعقد وتتشابك اجلهات اليت 
لذلك فإن تلبية هذه االحتياجات ، يتحدد فيها الشركاء .. ميكنها أن تقدم هذه الرعاية 

  .  وتتحدد فيها أدوار كل منهم كل فيما خيص
والواقع أن أي جمتمع من اتمعات أو دولة من الدول ال ميكنها أن توفر الرعاية 
سواء كانت رعاية تعليمية أو صحية أو ثقافية دون االستعانة أو توزيع األدوار فيما بينهما 
وبني منظمات اتمع املدين ؛ لذا فإن إشراك هذه املنظمات يف العملية التربوية يعد توجهاً 

  . ياً البد أن تتبناه اتمعات العربية ملواجهة مشكالت التعليم والتربية املبكرة حضار
وتستطيع هذه اجلمعيات واملنظمات األهلية تعظيم القيمة اليت يساهم ا اتمع 
احمللي خلدمة قضايا التعليم ، وذلك من خالل اجلمعيات واملؤسسات ، واالس املتخصصة 

  . دور الدولة يف رعاية وتعليم األطفال يف مراحل الطفولة املبكرة تقوم بدورها املكمل ل
  : عالقة برامج الطفولة املبكرة باتمع املدين .2
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متثل مشاريع تربية الطفولة املبكرة جماالت هاماً للتعاون املوسع مع منظمات اتمع   
غ اهلدف املدين من ناحية ومع املؤسسات احلكومية من جهة أخرى ، من أجل بلو

األساس وهو تقدمي املساندة لألطفال ، فتربية الطفولة املبكرة ورعايتها مسؤولية مشتركة 
بني الدولة واملؤسسات غري احلكومية وأولياء األمور ، ويتمثل دور اتمع املدين مبختلف 
أشكاله ومؤسساته يف مساندة احلكومة والتعاون معها ، ويتطلب حتقيق هذه الشراكة 

  : ون أن تتوفر عدة مقومات لتربية الطفولة املبكرة حمددة يف والتعا
 .أن يكون هناك أهداف واضحة ومعلنة ومشتركة  �
أن يدرك كل شريك أن هناك توجها واستراتيجيات خاصة بكل فريق ؛ إال أن  �

 .ذلك ال مينع من توفري درجة من التكامل بينها 
 .ليات املرتبطة بكل شريك أن يكون هناك حتديد واضح ودقيق لألدوار واملسؤو �
 . أن تتوفر املوارد الالزمة لتميل األنشطة  �

وعادة ما تسهم هذه املنظمات بتجريب مناذج جديدة يتعذر على احلكومات املركزية 
لذلك كانت شراكة مؤسسات . جتريبها ، سواء يف تقييم الربامج أو ختطيطها أو تنفيذها 

يف حتديد احتياجات وأهداف رعاية وتربية الطفولة اتمع املدين هلا قيمتها ومسامهتها 
املبكرة وتقدمي احلفظ والتصورات عن برامج التربية والرعاية بتعاون وختطيط مع 

  . احلكومات 
وإن إتاحة الفرصة للربامج األهلية وإشراكها يف العمل القومي يساعد ويعطي   

ولذلك فإن هذه املؤسسات . .الفرصة هلذه املنظمات على االستمرار يف مواصلة نشاطها 
راح واقت.. االحتياجات  حباجة إىل دعم قدراا ، وإتاحة الفرصة أمامها للقيام بتحديد

  . الربامج ، وتنفيذها وتطبيقها
  : أشكال وأمناط اجلهود األهلية خلدمة التربية املبكرة .3

أمهية حتفيز القيادات داخل اتمع احمللي احمليط باملدرسة لزيادة الوعي ب -أ 
  . الطفولة 
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االستفادة من جمهودات رجال األعمال باملنظمة خلدمة املؤسسة التربوية  - ب 
وتشجيعها على تطوير املؤسسة كبيئة مادية أو املسامهة يف برامج وأنشطة 

 . من شأا تطوير البيئة البشرية 

تفعيل دور جمالس اآلباء داخل كل مدرسة والدفع يف اجتاه االستفادة من  - ج 
 .مكانات املتاحة كافة اإل

تفعيل دور املرأة داخل املؤسسة حبيث تساهم بأدوار فاعلة عرب جمهوداا  -د 
 . التطوعية يف الربامج األنشطة املختلفة 

مسامهة منظمات اتمع املدين مع وزارة التربية يف التخطيط أو رسم  -ه 
شعيب  الربامج واملتابعة يف جماور املنهج واألنشطة املدرسية باعتبارها شريك

 . له دور فاعل 

لتدعيم مفهوم التكامل ) البيئة احمليطة ( تفعيل واستثارة اتمع احمللي  -و 
التعليمي للمسامهة يف تدعيم األدوار التعليمية والتربوية واإلبداعية داخل 

 . املدرسة وخارجها 

التنسيق والتعاون بني منظمات اتمع املدين العاملة يف جمال التنمية البشرية  -ز 
لتكامل األداء األدوار ) العمل  –الصحة  –التعليم ( ذات األبعاد الثالثية 

 . ولتدعيم العملية التعليمية 

استحداث آليات تشجع اإلدارات التعليمية على تفهم ما يعنيه مفهوم  - ح 
تقدمي برامج تثقيفية لآلباء من . املشاركة ، وتفعيل دور جمالس اآلباء 

وإعداد مراكز . د اآلباء ملساندة أطفاهلم خالل مدربون يعملون على إعدا
يف األحياء العشوائية تعمل مبثابة نقاط جتمع للعديد من األنشطة والربامج 

 . التدريبية والتثقيفية 

تقدمي برامج تثقيفية لآلباء من خالل مدربون يعملون على إعداد اآلباء  -ط 
 . ملساندة أطفاهلم 

مبثابة نقاط جتمع للعديد من  إعداد مراكز يف األحياء العشوائية تعمل -ي 
 . األنشط والربامج التدريبية والتثقيفية 
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توسيع نطاق الزيارات إىل البيوت ة لألسر احملرومة يقدم أثناءها لآلباء  -ك 
بعض التدريبات والتوجيهات ليكونوا كوادر فيما بعد هلذه البيئات 

 . احملرومة 

اجات اخلاصة إعداد برامج وكوادر متخصصة ميكنها أن تليب االحتي - ل 
مثل برنامج دور احلضانة املتنقلة .. مبجموعات معينة من األسر أو السكان 

 . واليت تتبع أسر العمل املهاجرين من موقع إىل موقع .. يف اهلند 

اليت تقوم على تدريب األطفال "  الطفل من أجل الطفل " استخدام فكرة  - م 
 . ات الطفل األصغر األكرب ليكونوا فيما بعد قادرين على تلبية احتياج

 . استخدام برامج حمو األمية اليت جتمع بني تنشئة الطفل وإعالم اآلباء  -ن 

الوصول إىل الفئات املهمشة وذوي االحتياجات ومن يعانون ضروب  -س 
احلرمان ، وإعداد الربامج املتخصصة اليت تليب االحتياجات اخلاصة 

 .مبجموعة بعينها من السكان 
ات التعليمية والتدريب إىل البيوت حبيث يساهم توزيع نطاق تقدمي اخلرب -ع 

 . اآلباء األكثر خربة يف مساعدة اآلباء األقل خربة 

توفري برامج يف مراكز يف أحياء عشوائية أو مهمشة تعمل مبثابة نقاط جتمع  -ف 
 . للعديد من األنشطة اتمعية لألطفال 

  واقع التربية املبكرة يف الوطن العريب: احملور الرابع 

ظراً ألن التطوير احلقيقي واجلذري للمؤسسات التربوية بشكل عام وألطفال مرحلة ن
الطفولة املبكرة على وجه اخلصوص يتطلب ويقتضي بذل مجيع اجلهود الرامية للتطوير ، 
والوقوف على الواقع الفعلي احلقيقي هلذه املؤسسات ، سواء فيما يتعلق باجلوانب الكمية 

  . أو الكيفية 
  : لتربية املبكرة يف الوطن العريب من حيث الكم واقع ا.1
  

يتطلب الوقوف على واقع التربية املبكرة يف الوطن العريب من حيث الكم رصد 
األعداد الفعلية للمؤسسات التربوية املتوفرة هلذه املرحلة يف خمتلف الدول العربية ، وعدد 
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كما يتطلب كذلك رصد . ار األطفال املقيدين للعدد اإلمجايل لألطفال عند هذه األعم
أعداد املعلمني ، هذا باإلضافة إىل نسبة اإلنفاق احلكومي يف مرحلة الطفولة املبكرة بالنسبة 

  . إىل للناتج القومي اإلمجايل لكل دولة 
ويف هذا اإلطار بلغ عدد أطفال هذه املرحلة أي األطفال دون سن السادسة يف 

من إمجايل عدد السكان يف %  16، أي حوايل مليون طفل  50البالد العربية قد بلغ 
  . هذه الدول 

ومما الشك فيه أن هذا العدد الكبري من األطفال يتطلب جهوداً وإمكانيات وموارد 
هائلة لتقدمي التربية املبكرة ذات اجلودة العالية هلم ، وعلى وجه اخلصوص يف ضوء 

ات التربوية ملرحلة الطفولة االخنفاض الشديد لنسبة استيعاب هؤالء األطفال باملؤسس
يف كثري من الدول العربية ، وكذلك يف ضوء % 15املبكرة حيث ال تتجاوز هذه النسبة 

  .  2010على األقل حبلول عام %  60املطالبات الدولية بزيادة هذه النسبة إىل 
لتربية املبكرة يف العامل ونقدم فيما يلي أهم املؤشرات حول اجلوانب الكمية ل

  . العريب
  : ولعل من أمهها اآليت 

أن التربية املبكرة أي االلتحاق مبؤسسة تربوية قبل بلوغ سن السادسة  . أ
ليست مرحلة إلزامية وال تندرج ضمن السلم التعليمي أو التعليم اإللزامي 
يف أغلب الدول العربية باستثناء لبنان ، حيث تعترب مرحلة رياض األطفال 

كما أن اهليكلة التعليمية يف لبنان . اسي قسما ال ينفصل عن التعليم األس
 .قد نصت على أن التعليم النظامي يبدأ مبرحلة الروضة ومدا عامان 

تدين نسبة االلتحاق أي اخنفاض نسبة االستيعاب مبؤسسات الطفولة  . ب
فقد بينت اإلحصائيات اليت صدرت عن . املبكرة يف الدول العربية 

يعاب يف مرحلة الطفولة املبكرة يف أن نسبة االست 2001اليونسكو لعام 
الدول العربية توجد مرتبة متدنية بالنسبة إىل بقية دول العامل بل وكذلك 

 . بالنسبة إىل الدول النامية 

  :حيث بينت اإلحصائيات اآليت 
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  %48.6    املعدل العاملي لالستيعاب   -  
  %35      املعدل يف الدول النامية   -  
  %19.6      ية املعدل يف الدول العرب  -  

باإلضافة إىل ذلك أشارت تلك اإلحصائيات إىل هناك تفازتاً كبرياً وتبايناً شديداً 
طفولة املبكرة ، فهي تتراوح لان حيث معدالت االلتحاق مبؤسسات بني الدول العربية م

  % . 99و 0.07بني 
  : على النحو التايل  2001وكان الوضع يف عام 

  % .1منها اليمن يف عشر دول عربية % 13أقل من  -
 . دول عربية  6يف % 50و  13بني  -

وبذلك تكون %99والكويت % 75يف دولتني فقط مها لبنان %  70فروق  -
 .الكويت هي الدولة العربية الوحيدة اليت عممت تقريباً التربية قبل املدرسية 

حول التربية املبكرة أن  2004وقد أكد التقرير الصادر عن اليونسكو يف عام  -
االستيعاب مبرحلة الطفولة املبكرة يف كثري من الدول العربية مازالت شديدة نسبة 

 % .  15، وأا مل تتجاوز يف مصر  2003االخنفاض حىت عام 

  2003إىل  1999ويوضح اجلدول التايل تطور هذه النسب خالل الفترة من 
  نسبة االستيعاب يف التعليم قبل االبتدائي

  

  السنة  م
  ةالدول            

1998-
1999  

1999-
2000  

2000-
2001  

2001-
2002  

2002-
2003  

  4  4  3  3  2  اجلزائر   1

  37  35  34  33  33  البحرين  2

  14  13  12  11  10  مصر  3

  4  6  5  5  5  العراق   4

  30  31  -  30  29  األردن  5

  7  73  76  77  78  الكويت  6
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  75  74  74  70  66  لنبان   7

  8  8  8  7  5  ليبيا   8

  -  -  -  -  -  موريتانيا  9
  56  60  61  65  64  املغرب   10

  5  5  5  6  6  سلطنة عمان  11

  27  31  34  39  40  فلسطني  12

  34  32  29  28  26  قطر   13

  5  5  5  5  5  السعودية  14

  27  20  20  22  21  السودان  15

  11  10  9  9  8  سوريا   16

  22  20  17  15  14  تونس   17

  75  71  67  64  62  اإلمارات العربية   18
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ومن اجلدير باملالحظة أن نفس هذا التقرير قد كشف أن هذه النسبة قد بلغت يف 

  .وأا قد وصلت لنفس النسبة تقريبا يف إسرائيل  % 100الدول املتقدمة حوايل 
رحلة الطفولة املبكرة وتبني املؤشرات املتوفرة على أن املؤسسات التربوية اخلاصة مب

يف معظم الدول العربية يتوالها القطاع األهلي الذي يتحمل مسؤولية اإلشراف عليها 
وإدارا مبا يف ذلك اجلوانب التربوية والفنية ، بل إن بعض اإلحصائيات قد تشري إىل أن 
نسبة القيد يف املؤسسات التربوية اخلاضعة لإلشراف احلكومي قد اخنفضت يف بعض 

فقط تليها قطر % 1دول العربية خالل األعوام القليلة املاضية حيث بلغت يف البحرين ال
وبينت هذه الدراسة أن القطاع احلكومي ال يتوىل %. 10مث السودان بنسبة % 4بنسبة 

  .املؤسسات التربوية اخلاصة ذه املرحلة إال يف دولتني عربيتني فقط مها اجلزائر والعراق 
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القيد اليت اعتمدت على املسوح احلديثة إىل املساواة بني اجلنسني يف تشري مؤشرات .  ج
معدل االلتحاق مبؤسسات التربية املبكرة باستثناء املغرب اليت كشفت عن تباين ملحوظ 

وتدلل املؤشرات السابقة على .  بني نسبة الذكور واإلناث امللتحقني ذه املؤسسات 
  . بني الذكور واإلناث عند هذه املرحلةحرص الدول العربية على عدم التمييز 

وقد .  تعترب نسبة األطفال إىل املعلمني أحد املؤشرات اهلامة على جودة التعليم .  د
كشفت املسوح والدراسات إىل أن هذه النسبة مرتفعة يف كثري من الدول العربية عن 

طفل ، مع  15م لكل املعدل الذي حدد هلا عامليا والذي اعترب أن النسبة املطلوبة هي معل
افتراض توافر املباين الصاحلة والوسائل املناسبة والرعاية الصحية والشروط األخرى الالزم 

باستثناء  ليبيا والعراق والكويت .  توافرها يف املؤسسات التربوية ملرحلة الطفولة املبكرة 
  .واململكة العريب السعودية 

علمات اإلناث يف مجيع الدول العربية حيث بينت خمتلف املؤشرات ارتفاع نسبة امل.  هـ
يف كل من دولة اإلمارات العربية املتحدة والعراق والكويت واململكة % 100بلغت 

العربية السعودية وعمان ولبنان ، باستثناء املغرب اليت سجلت نسبة املعلمات اإلناث 
52. %  
االبتدائي يف  عدم وضوح املؤشرات اخلاصة باإلنفاق احلكومي على التعليم قبل . و

غالبية الدول العربية باستثناء دولة اإلمارات العربية املتحدة والكويت ، حيث 
من % 5.1بلغت نسبة اإلنفاق احلكومي على مؤسسات التعليم قبل االبتدائي 

 .من الناتج يف دولة الكويت % 5.5الناتج القومي اإلمجايل لدولة اإلمارات و
  

  : العريب من حيث الكيف  واقع التربية املبكرة يف الوطن .2
غين عن البيان أن حتقيق األهداف األساسية للتربية املبكرة كما حددا األطر  
النظرية النفسية والتربوية احلديثة ال يتأتى فقط من خالل السعي لتحقيق اجلوانب 

إنشاء املؤسسات الالزمة الستيعاب أعداد األطفال ( الكمية السابق حتديدها  
لتعليم يف هذه املرحلة وتعيني الكوادر واهليئات التدريسية واإلشرافية املستحقني ل

إمنا عن ) الالزمة وختصيص نسبة من ميزانية الدولة لإلنفاق على هذه املرحلة 
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طريق استكمال كل ما تقدم بتوفري التربية املبكرة ذات اجلودة العالية وااللتزام بكل 
ع جوانب وحلقات العملية التعليمية ومن ما تتطلبه من معايري ، بالنسبة إىل مجي

  : أمهها 
  .نوعية املباين اليت يتم توفريها ومواصفاا  -
 .ما تزود به من جتهيزات ومعدات وأدوات  -
 .حتقيق بيئة تعلم وبيئة مادية صاحلة  -
 .حتقق املعايري املتفق عليها دوليا  -
ة إتباعها االلتزام مبعايري اجلودة يف املناهج اليت تصمم وختطط ومراعا -

 .لالستراتيجيات واخلربات واألنشطة التربوية احلديثة 
أتباع أساليب التقومي احلديثة وتطبيقها على خمتلف حلقات العملية  -

 .التعليمية
مع التأكيد على العنصر البشري الذي يعترب حجر الزاوية يف العملية التعليمية أي 

ي توفر اجلودة ذه املؤسسات االهتمام البالغ املعلم أو املعلمة املؤهلة هلذه املرحلة ، ويقتض
بتأهليه التأهيل املناسب ، هذا باإلضافة إىل تقدمي كافة أشكال وبرامج التدريب جلميع 

  .معلمات هذه املرحلة 
ويف هذا اإلطار ينبغي العمل تأسيس جهة مستقلة حمايدة لالعتماد واجلودة   

طالع على املؤسسات التربوية اخلاصة ذه مبختلف الدول العربية ، تكون مسؤوليتها اإل
املرحلة سواء احلكومية أو اخلاصة ، واعتمادها بعد التأكد من حتقيقها للمعايري القومية 
للجودة ، وأن تتابع مجيع هذه املؤسسات وتقترح مع الدول املعنية منع تلك املؤسسات 

ى التصريح يف فترة زمنية اليت ال حتقق معايري اجلودة من مواصلة العمل بعد احلصول عل
  .كحد أقصى ) ثالث سنوات ( حمددة 
  
وفيما يلي نعرض ملؤشرات واقع التربية املبكرة يف الوطن العريب من الناحية الكيفية   

  .املتعلقة بكل من العناصر السابق حتديدها 
  : مباين مرحلة الطفولة املبكرة وجتهيزاا  . أ
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ملتاحة إىل عدم كفاية ما يتوفر من مباين أشارت خمتلف البيانات والدراسات ا    
ألطفال مرحلة الطفولة املبكرة يف قسم كبري من الدول العربية ، باستثناء دول اخلليج 
ولبنان ، كما أشارت إىل أن ما يتوفر من هذه املباين ال حيقق يف معظمه املعايري والشروط 

النشطة والتمريض والتغذية  الالزمة من حيث املوقع واملساحة والقاعات واملطاعم وغرف
  .واالستقبال والساحات اخلارجية واحلديقة اليت حتقق معايري األمن والسالمة 

ومن املالحظ أن الوضع السابق قد انطبق بشكل خاص على املؤسسات احلكومية يف      
كثري من الدول العربية ومنها اجلزائر واملغرب ومصر والسودان والصومال وموريتانيا 

السابق كذلك على نسبة ال  بإضافة إىل ذلك انطبق الوضع. يا وعمان وغريها وسور
ا من املؤسسات التربوية اخلاصة ذه املرحلة اليت ميتلكها ويديرها ويشرف عليها  يستهان

  .القطاع اخلاص يف هذه الدول 
وقد أشارت نتائج الدراسات واملسوح إىل أن معظم الدول العربية ما تزال تلجأ 

 األبنية العادية والتقليدية بعد تطويعها وتكييفها وفق مطالب هذه املرحلة أحيانا أو إىل
حيث ال تتوافر من األبنية النموذجية . بدون هذا التطويع والتكييف يف أغلب احلاالت

اخلاصة ذه املرحلة واليت أنشأت خصيصا هلذه اهلدف إال القليل باستثناء بعض الدول 
  . بإمكانيات عالية العربية إىل تتمتع

أما فيما يتعلق بالتجهيزات واملعدات السائدة يف معظم الدول العربية سواء بالنسبة 
  .لألثاث أو األدوات أو الوسائل فما تزال يف معظمها جتهيزات غري كافية 

  
  : مناهج رياض األطفال يف الوطن العريب  . ب
قة يف أشارت الدراسات بشأن مناهج رياض األطفال املطب          

  : الدول العربية عن عدة حقائق لعل أمهها ما يلي 
أن للعديد من الدول العربية إسهامات فعالة وناجحة يف جمال إعداد  -

وتطوير مناهج رياض األطفال تتمشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة يف 
  . والثقافة العربيةهذا اال مع احلرص الشديد على االحتفاظ مبا حيقق خصوصية احلضارة 
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حرصت هذه املناهج على أن تركز على الطفل كمتعلم مستقل نشط  -
واهتمت هذه .  مشارك وفعال ، وحترص على تنميتة عقليا ومساعدته على تعلم التفكري 

املناهج برعايته دينيا وخلقيا ، وعلى إثراء لغته العربية ويئته لدخول املأمون للمرحلة 
 .ن خالل األنشطة واخلربات املتكاملةالتعليمية الالحقة م

كان للسياسات التربوية يف عدد من الدول العربية ممثلة يف وزارات التربية  -
والتعليم أدوارا فعالة يف تطوي مناهج الطفولة املبكرة وإعداد اخلطوط العريضة هلذه 

 .هج املطوراملناهج ووضع وثيقة للمنهج ودليل للمعلمة وغريها من املتطلبات الالزمة للمن
حرصت الدول العربية على تدريب املعلمات على فنيات هذه املناهج  -

إلحداث تغيري جذري يف مرحلة الطفولة املبكرة ونقل بؤرة االهتمام إىل التعلم املرتكز 
 .على الطفل
اعتمدت رياض األطفال يف معظم الدول العربية على مناهج تقليدية تركز  -

وترهق األطفال الصغار بكتب ومقررات وواجبات منزلية  على التعليم الرمسي األكادميي
على حساب االهتمام حباجام ومتطلبات منوهم ، اعتمادا على أن هذا املسلك سيؤدي 

 .إىل تأهليهم أكادمييا للنجاح يف مرحلة التعليم األساسي
  :إعداد وتدريب معلمي مرحلة الطفولة املبكرة يف الوطن العريب . ج  

دراسات اليت أجريت حول تأهيل وإعداد املعلمات هلذه املرحلة ، كشفت معظم ال
يف الوطن العريب غري تربويات أو مؤهالت للعمل ) معلمات رياض األطفال ( أن معظم 

برياض األطفال على الرغم من أن بعض الدول العربية قد أنشأت معاهد وكليات 
إىل عدم تأهيل السواد ويعدو سبب ذلك . متخصصة لتأهيل وإعداد هؤالء املعلمات

األعظم من معلمات هذه املرحلة يف الوطن العريب ، نتيجة لقلة خرجيات املعاهد والكليات 
  .املتخصصة مبرحلة الطفولة املبكرة

ومن اجلدير بالذكر أن بعض الدول العربية قد أولت اهتماما كبريا بتدريب 
برامج تطويرية جذرية ملرحلة  املعلمات  أثناء اخلدمة وبشكل خاص تلك الدول اليت تبنت

رياض األطفال ، فقد كشفت البيانات اخلاصة بنسب املعلمني املدربني يف مرحلة التعليم 
  :عما يلي  2003-1999قبل االبتدائي يف الوطن العريب خالل الفترة 
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  .عدم وجود برامج تدريب مقننة يف معظم الدول العربية  -
 .خلدمة عدم االهتمام بتدريب املعلني أثناء ا -
تقع مسؤولية التدريب أثناء اخلدمة يف املقام األول على أجهزة الدولة ممثلة  -

 .يف وزارة التربية والتعليم 
يوجه التدريب يف الغالب للمعلمات غري املؤهالت أكادمييا للعمل يف هذا  -

 .اال
مات إال على الرغم مما يبذل يف العديد من الدول العربية من جهود يف جمال تدريب املعل

.  أن هذه الربامج وهذا التدريب يفتقر بصورة ملحوظة لوجود سياسة واضحة للتدريب 
وقد يرجع ذلك جزئيا لضعف اإلعتمادات املالية املخصصة ملرحلة ما قبل املدرسة يف 

  .معظم الدول العربية وكذلك لقلة املتخصصني واملدربني يف جمال الطفولة املبكرة 
  :ذوي االحتياجات اخلاصة يف الوطن العريب  رعاية وتربية األطفال . د

طفال املعاقني مبرحلة الطفولة املبكرة تبني املؤشرات اخلاصة بواقع رعاية وتربية األ     
  : يف الوطن العريب إىل اآليت 

وجود نقص شديد يف اإلحصائيات اخلاصة ؤالء األطفال يف مجيع الدول  -
باب من بينها غياب العربية وهي ظاهرة ترجع للعديد من األس

اإلحصائيات الدقيقة وغياب اإلبالغ عن احلاالت خاصة يف البيئات النائية 
واحملرومة بسبب املعتقدات أو العادات واالجتاهات السلبية حنوهم من 
جانب اتمع بشكل عام وأسرهم على وجه اخلصوص ، هذا باإلضافة 

  .للنقص الشديد فيما يقدم هلم من خدمات 
عاقات يف هذه الدول شأا شأن دول العامل الثالث كبري ويف أن حجم اإل -

تزايد وهو تزايد قد يرجع جزئيا ملشكالت التلوث البيئي وكذلك لنقص 
 .الرعاية الطبية لألطفال حديثي الوالدة 

فقد كشفت املسوح اليت .  اخنفاض الرعاية لألطفال الذين حيتاجون هلا  -
اليونيسيف واحتاد ( ل املثال قامت ا عدة جهات يف مصر على سبي

أي أنه % 5أن هذه النسبة ال تزيد عن ) اجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة 
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من بني كل مائة طفل بلغ عنهم وحيتاجون لرعاية يتلقى الرعاية املتواضعة 
 .فقط منهم % 5
عدم إدماج املعاقني مع بقية األطفال يف مسار تعليمي واحد ابتداء من  -

ل ، باستثناء عددا قليال من الدول العربية من بينها الكويت رياض األطفا
 .والسعودية 

الندرة الكبرية يف املعلمني املتخصصني يف رعاية وتعليم وتأهيل األطفال  -
وهو مطلب ضروري لرعايتهم .  املعاقني يف  مجيع الدول العربية 

خالل  بل أن قضية دجمهم مع العاديني يف مسار تعليمي واحد.  وتعليمهم 
خمتلف املراحل التعليمية بدأ من رياض األطفال تتطلب تعريف وتدريب 

 .مجيع املعلمني على رعاية هؤالء األطفال والتعامل معهم 
أما فيما يتعلق بواقع رعاية وتربية األطفال املوهوبني مبرحلة الطفولة املبكرة يف الوطن     

  : العريب فتبني املؤشرات ما يأيت 
. مام واضح وبرامج معدة لفئة املوهوبني يف بعض الدول العربية عدم وجود اهت •

 :األمر الذي يؤدي إىل 
إهدار هذه الطاقات وعدم االستفادة القصوى منها وهي الرصيد املتجدد  -

  . لتقدم اتمع 
اجتاه بعض احلاالت لالحنراف واملرض النفسي بسبب عدم التوافق مع من  -

  .حوهلم 
 أعدت إىل أن املوهوبني قد يكونوا أكثر حظا من أشارت بعض الدراسات اليت •

املعوقني من حيث االهتمام باكتشافهم ورعايتهم وتقدمي الربامج اليت تسهم يف 
حيث بينت هذه .  تنمية مواهبهم وقدرام على األقل يف بعض الدول العربية 

الدراسات أن بعض الدول العربية قد بذلت جهودا ملحوظة من أجل تنمية 
هوبني يف رياض األطفال ، وذلك عن طريق ختصيص بعض األنشطة ذات املو

الطابع املتميز وتوفري األجهزة والوسائط  والبيئة املناسبة ملمارسة هذه النشطة 
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كما مت تدريب . وتقدمي املسابقات اليت تشجع األطفال على مزيد من  التميز 
 .ا املعلمات على اكتشاف جوانب التميز يف كل  طفل ورعايته

باإلضافة إىل ذلك طورت بعض الدول العربية املناهج االثرائية ، اليت تشجع الطفل 
  .على االبتكار واالستكشاف واإلبداع عن طريق التعلم الذايت 

  
وقد أشارة الدراسة اليت أجرا املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول واقع تربية 

  : إىل اآليت . يف رياض األطفال يف الوطن العريب  األطفال املوهوبني وتنمية اإلبداع
  

ضعيفا االهتمام بتربية ورعاية األطفال املوهوبني كما ونوعا ، إال يف بلدان  -
  .عربية قليلة

غياب إشارات واضحة يف سياق املناهج اليت تضعها لألطفال إىل ما ينبغي  -
 .أن تقوم به املعلمة من أجل العناية باألطفال املوهوبني

مناهج مؤسسات إعداد معلمات رياض األطفال ، وبرامج تدريبهم  إن -
أثناء اخلدمة يف البالد العربية ال تعطي عناية حمددة للمناهج والنشاطات 

 .والوسائل الالزمة لتنمية مواهب األطفال
وهكذا يتضح أنه بالرغم من اجلهود املبذولة يف بعض األقطار العربية لرعاية األطفال 

رياض األطفال إال أن هذه اجلهود ما زالت دون املستوى ، وال حتقق أهداف  املوهوبني يف
  .التربية املبكرة يف هذا اجلانب 

األسرة، ( واقع املؤسسات املسؤولة عن التربية املبكرة يف الوطن العريب  .3
  .وأهم سبل النهوض ا ) دور احلضانة ورياض األطفال 

ح وتوضيح أهم األسباب وراء ذلك ، بعد استعراض أمهية التربية املبكرة وشر
وبشكل خاص ما يتعلق منها بأمهية وحتمية بدء كافة اجلهود الرامية لرعاية وتعليم وتنشئة 
وتنمية األطفال مبكرا ما أمكن يف عمر الطفل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة له وإلعداده 

ش واملنافسة للمستقبل وإكسابه خمتلف السمات واخلصائص الالزمة لتمكنه من العي
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والتفوق يف هذا العصر، البد من إشارة إىل واقع املؤسسات عن التربية املبكرة يف الدول 
  : العربية وذلك على النحو اآليت 

يشري أساتذة علوم املستقبليات إىل أن أخطر ما يهدد احلضارة الغربية يف عصر   
م مؤسسات للتنشئة التكنولوجيا هو تفكك األسرة وتقلصها ، بل وانعدام دورها كأه

االجتماعية وأخطرها ، باعتبارها املؤسسة األوىل املسؤلة عن تربية األبناء وتنشئتهم 
وتأكيد الباحثني على إعطاء األسرة األدوار اليت سلبت منها يف عصر التقانة . وتنميتهم 

وجعلها مرة أخرى حمور حياة اإلنسان يف حلقة الثالثة للحضارة اإلنسانية وهي حلقة 
  .املعلوماتية 
وعلى الرغم من احتفاظ األسرة يف جمتمعاتنا املعاصرة بكثري من وظائفها على   

األقل ما يتعلق منها بالتنشئة االجتماعية لألبناء مبختلف جوانبها وأهدافها إال أن الشيء 
اخلطري الذي نالحظه مؤخرا االجتاه املتزايد واملتسارع حنو العزلة واالبتعاد وعدم ترابط 

.  ألسرة ومتاسكها وتقلص دورها بشكل عام عما كان علية من سنوات قليلة سابقة ا
  .وهذه واحدة من أهم ما يواجه األسرة والطفل من حتديات 

باإلضافة هلذا اخلطر األساسي والعميق الذي يهدد جمتمعاتنا وسالمة األسرة فيها ،   
العلمية لدى قطاعات عريضة من هناك مشكلة انتشار األمية بشكل عام واألمية الثقافية و

األسر ، هذه األمية بأشكاهلا  املختلفة تساعد على انتشار األشكال املختلفة من الفكر 
اخلرايف من جهة كما إا حتول دون متكن األسرة من القيام باألدوار الالزمة لتعليم 

االجتماعية األطفال وتثقيفهم والسعي لتنميتهم يف خمتلف جوانبهم العقلية واللغوية و
  .واالنفعالية وغريها

وأخريا هناك قطاعات عريضة من األسر يف جمتمعاتنا العربية ال تعاين من األمية   
مبختلف أشكاهلا إمنا تعاين من عدم تفرغها لألبناء سعيا وراء زيادة موارد األسرة وتأمني 

وعي ومعرفة قسم الدخل الالزم لإلنفاق على األسرة بكافة أعضائها ، هذا باإلضافة لعدم 
  .آخر من األسر مبا جيب على األسرة القيام به إلعداد األطفال ملستقبل 

ويتضح أن األسرة يف جمتمعاتنا املعاصرة غري قادرة وغري مستعدة للقيام مبا يلزم   
إلعداد األطفال خالل السنوات األوىل من عمرهم مبا حيقق ما هو مطلوب منهم 
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العشرين والتنافس فيه ، لذلك ميكن القول بان من أهم  وضروري للعيش يف جمتمع القرن
التحديات اليت تواجهنا إلعداد أطفالنا للمستقبل التحدي اخلاص بإعداد األسرة وإرشادها 

  .يلزم إلعداد األطفال ملواجهة حتديات املستقبل  وتوجيهها ومتكينها من تقدمي ما
ما قبل املدرسة يف بالدنا  أما عن بديل األسرة املتوفرة لألطفال خالل مرحلة  

العربية ، ونعين به دور احلضانة ورياض األطفال وهي املؤسسة التربوية األوىل وثاين 
مؤسسات التنشئة االجتماعية اليت ينتظر أن تكمل دور األسرة وتدعمه وتضيف له البعد 

سبق  التربوي املطلوب إلعداد األطفال لكافة ما ينتظرهم يف املستقبل من حتديات كما
التوضيح ، فأا تواجه حتديات عديدة، على الرغم من احملاوالت املتكررة للتطوير لكنها 
كما نعلم جزئية وال متس جوهر امللية التعليمية ، فاملشكالت القائمة يف هذا اال عديدة 

  : منها 
  .قلة الرياض واملؤسسات املتخصصة يف رعاية األطفال وتعليمهم  -
 .نقص املوارد  -
 .تأهيل املعلم التأهيل الالزمعدم  -
 .ختلف املقررات الدراسية  -
 .عدم كفاية األماكن للجميع  -
مناهج عقيمة على االستظهار واحلفظ ال على الفهم والتفكري وحل  -

 .املشكالت وغريها من االستراتيجيات التربوية احلديثة 
نمية هذا عن األوضاع الراهنة ألهم املؤسسات املسؤولة عن رعاية وتعليم وت

  األطفال يف بالدنا وتقدمي التربية املبكرة هلم فماذا عن أهم سبل النهوض ذه املؤسسات؟
واإلجابة عن هذا السؤال تتطلب دراسة مستقلة ومستفيضة إال أنه ميكن القول 
باختصار ، أننا إذ كنا حقا جادين يف سعينا إلصالح أحوالنا والنهوض مبجتمعاتنا 

علينا بذل قصارى جهدنا والسعي بكافة السب والطرق واللحاق بركب احلضارة ف
  .والوسائل إلعداد أطفالنا 

لتحقيق ذلك علينا التعرف على أبرز معامل هذا املستقبل وأهم ما مييزه وكذلك   
  .على أهم وأخطر ما حيمله لبنائنا من مشكالت وحتديات ومعضالت 
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ه ألبنائنا من خصائص كما أن علينا أن ندرك ونعي وحندد أهم ما يلزم إكساب  

ومسات ومواصفات وان نبدأ يف إعدادهم وإكسام هذه اخلصائص والسمات مبكرا ما 
  .أمكن خالل السنوات القليلة األوىل من عمرهم 

وعلى ذلك فإننا لن نستطيع حتقيق أيا من هذه األهداف ولن ننجح يف إعداد   
ح أوضاع هاتني املؤسستني الاليت أطفالنا اإلعداد الالزم ما مل نوجه كافة جهودنا إلصال

تتحمالن التنشئة االجتماعية والتربية ومها األسرة واملدرسة ، وذلك للعديد من األسباب 
أن هاتني املؤسستني بأوضاعهما الراهنة ليستا قادرتني وال : واالعتبارات من أمهها 

الح حال هاتني نه بدون إصمستعدتني لتحقيق ما نتمناه من إعداد ألطفالنا ، وكذلك أل
املؤسستني واستعادة األسرة لدورها احملوري اخلطري يف حياة األفراد وقيام املدرسة بدورها 
اهلام يف تربية األبناء وتثقيفهم وتنميتهم فليس باإلمكان حبال من األحوال إعداد أبنائنا 

  .للمستقبل 
كفاءما ومن الضروري أن نوضح هنا أن إصالح أحوال األسرة واملدرسة ورفع   

ومتكينهما من تربية وتنشئة وتنمية األطفال وإعدادهم للمستقبل يتطلب العمل على 
  : مرحلتني أو يف خطني متوازيني مها 

العمل قصري اجلل والفوري بالسعي لتوجية وتوعيه وإرشاد األسر يف  •
ميكن   .املرحلة الراهنة بطرق وسبل تربية البناء وتنشئتهم وتنميتهم وإعدادهم للمستقبل 

حتقيق ذلك عن طريق االهتمام بالتوعية الوالدية يف مجيع ما تقدمه وسائل اإلعالم مبختلف 
أشكاهلا من مرئية ومسموعة ومقروءة لزيادة الوعي العام وزيادة وعي األسر ذه القضايا 

ومن بني الوسائل .  وإرشادهم ألفضل السب لرعاية وتربية أبنائهم وتنشئتهم وتنميتهم 
طبقت بنجاح إعداد النشرات والكتيبات املبسطة اليت متد األسرة بالبيانات الصحيحة اليت 

الدقيقة حول األطفال ، هذا باإلضافة إىل أفالم الفيديو وبالنسبة للمدرسة فيمكن تنظيم 
وختطيط وتنفيذ الدورات التدريبية املكثفة للمعلمني والقائمني على املدارس يف حماولة لرفع 

ادة قدرام ومهارام ومتكينهم من تطبيق الربامج واملناهج التربوية بقدر ما كفاءم وزي
 .هو ممكن علميا 
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أما اإلصالح احلقيقي العميق طويل األجل فال يتحقق بالنسبة لألسرة إال  •
بإعداد أطفال اليوم لدور الوالدية عن طريق إدخال برامج ومقررات التربية الوالدية ضمن 

ويف حالة املدرسة يتطلب اإلصالح طويل . راحل التعليمية املختلفةررات املبرامج ومق
األجل والوقائي تطوير مناهج ومقررات إعداد املعلمني اليت تطبق اليوم ، هذا باإلضافة 
للتطوير احلقيقي واجلذري للمناهج ليصبح اهلدف منها ليبس جمرد التلقني واالستظهار إمنا 

كيف يفكرون وتنمية التفكري مبختلف عملياته ومهاراته  تعليم األطفال والتالميذ والطالب
  .وأبعاده وأنواعه وأمهها التفكري العلمي والناقد اإلبداعي لديهم 

  التربية املبكرة يف الوطن العريب: احملور اخلامس 

  وحتديات جمتمع املعرفة
  : متهيد

ن التربية يرى قطاع كبري من املتخصصني واملعنيني مبرحلة الطفولة املبكرة ، أ  
املبكرة بعد دخول العامل للحلقة الثالثة من حلقات احلضارة اإلنسانية ، وهي حلقة 
املعلوماتية ، غدا مطلبا ضروريا إلعداد األطفال للمستقبل بكل ما حيمله هلم من حتديات 
وصعاب ومشكالت ، كما يعتربوا السبيل الوحيد املتاح إلكساب األطفال اخلصائص 

مة إلنسان القرن احلادي والعشرين وهي السمات واخلصائص اليت متكنه والسمات الالز
" جمتمع املعرفة " من العيش يف هذا القرن والتوافق معه والتنافس فيه ومواجهة حتديات 

  .كما يعرف يف املرحلة الراهنة 
ويؤكد مجيع هؤالء على أن اإلعداد تمع املعرفة يبدأ يف مرحلة الطفولة املبكرة ،   

ا هو جمتمع املعرفة ؟ وما حتدياته؟ وما خصائص ومسات إنسانه؟ وأخريا ما أمهية فم
  وخطورة إعداد األطفال للمستقبل وللعيش يف جمتمع املعرفة؟ 

  :وفيما يلي نتناول اإلجابة على هذه التساؤالت  
 : مفهوم جمتمع املعرفة  .1

تمع املعلومات ، ومن هناك العديد من التعريفات اليت قدمت تمع املعرفة أو      
أبسط تلك التعريفات اعتبار جمتمع املعرفة هو اتمع الذي يقوم أساسا على نشر 
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املعرفة وإنتاجها ، وتوظيفها بكفاْءة يف مجيع جماالت النشاط اتمعي أي االقتصاد 
  .والسياسة واتمع املدين بل وحىت احلياة اخلاصة 

من مواصفات جمتمع املعرفة اليت يكفي جمرد وقد حدد التراث العلمي العديد   
  :استعراض عناوينها 

  .إرساء البنية التحتية للمعلومات على أساس التكافؤ والعدالة  -
 .بناء القدرات وفهم جمتمع املعلومات  -
 .توفري البيئة التمكينية وسيادة القانون  -
 .تعميق تطبيقات تقانة املعلومات يف كل جوانب احلياة  -
 .الثقايف واللغوي  ضمان التنوع -
 .تنوع وسائط اإلعالم وضمان تعدديتها  -
 .تكثيف التعاون الدويل واإلقليمي  -
 .نشر التطبيقات التكنولوجية اجلديدة  -
 .التعاون يف إنتاج الربامج التعليمية -
 .املشاركة يف تنمية االقتصاد التضامين  -
 .ملستضعفني من كل املخاطر الرقميةمحاية الطفولة واملسنني وا -
إتاحة فرص املشاركة لألقليات واملهاجرين يف تكثيف نسق التعاون  -

 .اإلقليمي والدويل 
تلبية احتياجات الفئات االجتماعية ذات االحتياجات اخلصوصية على  -

 .أوسع نطاق عاملي 
 .تبادل املعلومات وتكثيف شبكات البحث العلمي املشتركة  -
 .اخلصوصيات الثقافية تربية النشء على احترام حقوق امللكية الفكرية و -
 .نشر حقوق اإلنسان وتكريس حرية وتأسيس اجلمعيات بكل أنواعها  -
تكثيف املشاركة يف الندوات الدولية واإلقليمية املتصلة بالتنمية والعلوم  -

 .واألمن والسلم 
 .إنشاء وتطوير البنية األساسية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  -
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لشامل إىل مصادر املعلومات والتطبيقات إمكانية الوصول املتساوي وا -
 .واخلدمات 

 .التعلم والتعليم باستخدام تقانات املعلومات واالتصاالت  -
  

  :أهم حتديات القرن احلادي والعشرين وجمتمع املعرفة .  2
قدم أساتذة علوم املستقبليات عدة تصورات حول أهم حتديات القرن احلادي   

ألفن : ن أمهها وأبعدها أثرا التصور الذي قدمه كل من والعشرين ، وجمتمع املعرفة ، وم
والتصور الذي   Alvin & Hiedi Toffler )   ( 1995وهايدي توفلر يف عام 

  .  )Naisbitt,1995(يف نفس العام " نسبت"قدمه 
  .وفيما يلي عرضا موجزا لكل من هذين التصورين   
" ئ خلق حضارة جديدة مباد" منظور ألفن وهايدي توفلر ، والذي أطلقا عليه  ) أ(

حيث يبني العاملان أن العامل يف القرن احلادي والعشرين قد اجته إىل موجة حضارية 
  .ثالثة هي املوجة املعلوماتية وختطى املوجة الثانية وهي املوجة الصناعية 

وقد وضع العاملان عددا من احملكات اليت متيز منوذج احللقة اجلديدة واليت ميكن 
( كم على مدى ابتعاد جمتمع ما أو مؤسسة ما عن املوجة الثانية استخدامها للح

  ) .املعلوماتية ( ومن مث مدى اقتراا من املوجة الثالثة ) الصناعية 
وبينا أن النموذج للموجة الثانية هو املصنع كرمز ومنوذج ، وأنه يتسم خبصائص   

ة والبريوقراطية والسعي االنضباط وتقنني املواصفات واملركزي( ثابتة حدداها وأمهها 
  ) .حنو زيادة اإلنتاج أي كان نوعه حىت وان كان تالميذ املدارس مثال 

بتشجيع التنوع والتفرد ) املعلوماتية ( وعلى عكس ذلك تتصف املوجة الثالثة   
وخروج القرار من القاعدة املؤهلة املتنوعة وتوزيع اختاذ القرار لتحقيق الكفاءة ألن 

لتنوع يف املعرفة والقدرة على املبادرة واإلبداع هذا باإلضافة إىل القاعدة لديها ا
استعادة األسرة يف املوجة اجلديدة لوظائفها اليت سلبت منها وجعلها حمور حياة 

والنموذج هنا قد يكون مدارس التفكري أو مرسم الفنان أو حجرة املخترع  –اإلنسان 
.  



 71

    



 72

  :  يوضح اجلدول التايل الفروق بني املوجتني

  املوجة الثالثة  املوجة الثانية

  منوذج املصنع 
 االنضباط •

 تقنني املواصفات •

 املركزية •

 البريوقراطية •

 السعي حنو زيادة اإلنتاج •

 النظر لألفراد نظرة كتلية •

  السلطة واختاذ القرار تستقر يف القمة •
تركز كل االختصاصات يف مؤسسة  •

 واحدة

  وظائف األسرة سلبت منها •

 نوعتشجيع التفرد والت •

 تشجيع الفرد •

 السلطة واختاذ القرار خترج من •
 القاعدة املؤهلة املتنوعة

توزيع اختاذ القرار لتحقيق الكفاءة  •
ألن القاعدة لديها التنوع يف املعرفة 

 والقدرة على املبادرة

 توزيع االختصاصات •

 
  تصبح األسرة حمورا حلياة اإلنسان   •

  
حيث " ت العاملية الكربى االجتاها" وقد وضعه يف كتابه :  منظور نسبت ) ب(

قدم يف هذا الكتاب االجتاهات العامة اليت تسري عليها وحنوها احلضارة اإلنسانية ، 
وقد بنيت هذه االجتاهات على دراسة اشتملت على حتليل مضمون مليوين مقال 

عشر عاما السابقة على  ثىند من الصحف األمريكية خالل اإلمت نشرها يف عد
  .نشر الكتاب 

هذه الدراسة عن تسعة حتوالت وقعت ويتوقع أن تقع خالل القرن احلادي  وكشفت
  :والعشرين ومن شأا أن تؤثر يف حياة البشر وهذه التحوالت هي 

 .التحول يف جمال التقانة .1
 .التحول من االقتصاد القومي إىل االقتصاد العاملي  .2
 .التحول من املدى القريب إىل املدى البعيد .3
 .ة إىل الالمركزية التحول من املركزي .4
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إىل االعتماد على ) الدولة واملؤسسات ( التحول من االعتماد على الغري  .5
 .الذات 

 .التحول من دميوقراطية متثيل إىل دميوقراطية املشاركة .6
 .التحول من العالقات الرأسية إىل العالقات الشبكية  .7
 .التحول من مناطق إىل مناطق أخرى تبعا لظروف اجلذب والطرد  .8
 .حول من االختيار من بدائل حمددة إىل بدائل متعددةالت .9

  
  :ويف ضوء ما تقدم يالحظ أن هناك نقاطا مشتركة بني التصورين من أمهها 

  .االتفاق على أن التغري هو التعددية والتنوع والتفرد  -
 .زيادة املسؤوليات امللقاة على عاتق الفرد كما ونوعا  -
 .ائل املطروحة تعقد اختاذ الفرار يف ضوء زيادة البد -
 .سيادة حمكات اجلودة العاملية مبا يتطلب إثارة التنافس  -
 .السعي لتحقيق التميز  -
 .دور األسرة -

  
  :خصائص ومسات إنسان القرن احلادي والعشرين . 3

يشري املتخصصون إىل ان طبيعة التحديات اليت تواجه إنسان القرن احلادي العشرين   
صائص والقدرات واملهارات حىت يستطيع العيش تفرض عليه أن يتصف بالعديد من اخل

والتفاعل والتوافق والتنافس والتفوق واملنافسة مع اآلخرين يف هذا القرن املليء بالتحديات 
.  

ولقد وضعت العديد من التصورات اهلامة اليت حتدد ما يلزم أن يزود به اإلنسان   
ما يلي نبني أهم التصورات من مهارات وقدرات وخصائص تالئم هذا القرن اجلديد ، وفي

  .وأبرز ما حددته من خصائص وقدرات ومهارات 
 .منوذج الفرد احملقق لذاته وخصائصه عند ماسلو  ) أ(
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والنموذج احملقق لذاته هو منوذج دينامي ويتفاوت األفراد يف قرم منه أو بعدهم عنه ، 
  : وقد حدد ماسلو أهم خصائص الفرد لذاته فيما اآليت 

  .ميز للواقع مبطالبة وتعقيده لديه إدراك مت -
 .لديه تقبل لذاته ولآلخرين  -
 .يتميز بالتلقائية واالنشغال باملشكالت مقابل االنشغال باألفراد -
 حيترم اخلصوصية -

) مفهوم االوتونوميه ( لدية القدرة على االنفصال اإلجيايب عن الغـري  -
 .يشارك ويبادر ويستقل

 .لدية نظرة متجددة لألمور  -
 .غال باتمع اإلنساين شديد االنش -
 قادر على تكوين العالقات الناضجة مع غريه  -

 .يتمتع بدرجة عالية من الدميقراطية  -
 .يتمتع بدرجة عالية من اإلبداع  -

 :قرن احلادي والعشرين آلرثر كوستاخصائص السلوك الذكي الالزم إلنسان ال ) ب(
لتالميذ حىت من خصائص السلوك الذكي الذي جيب تعليمها ل 14حدد آثر كوستا 

  :يصبحوا قادرين على العيش والتنافس يف القرن احلادي والعشرين وهي 
  .املثابرة  -
 التروي -

 .االستماع لآلخرين بفهم وتفهم  -
 .القدرة على التفكري التعاوين والذكاء االجتماعي  -
 .مرونة التفكري  -
امليتامعروفة أي الوعي واإلدراك بالتفكري والقدرة على وصف خطواته لديه  -

. 
 .السعي للدقة  -
 .توفر روح الدعابة واملرح  -
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 .القدرة على طرح التساؤالت وإثارا  -
 .االستعانة باملعلومات املتصلة سابقا واستخدامها يف املواقف اجلديدة  -
 .تقبل املخاطرة  -
 .استخدام احلواس  -
 .اإلبداع  -
الدهشة والتعجب وحب االستطالع واالستماع حبل املشكالت والشعور  -

 .كمفكر  بالكفاءة
  : 1995منوذج مدرسة القرن احلادي والعشرين لدوروثي تنستال ) ج(

حددت تنستال يف مقال حول دور املدرسة وخصائصها يف القرن احلادي   
العديد من اخلصائص واملهارات " مدرسة القرن احلادي والعشرين " والعشرين بعنوان 

  : افسة يف هذا القرن ومن أمهها والقدرات الالزم إكساا لألطفال حىت يستطيعوا املن
  .القدرة على استعمال الكمبيوتر وشبكات االنترنت  -
 .القدرة على حل املشكالت وطرحها  -
 .القدرة على القيام بالتفكري الناقد والتحليلي  -
 .القدرة على القيام بالتفكري االبتكاري  -
 .القدرة على القيام بالتعلم التعاوين  -
 .والفردي  القدرة على التعلم الذايت -
 .املرونة واالبتكارية والتوافق اإلجيايب مع الغري  -
القدرة على فهم وتقدير وممارسة مهارات عمليات العلم واالستدالل  -

 .الرياضي 
توفر االجتاهات العلمية بكافة أشكاهلا وبشكل خاص وتقدير قيمة العلم  -

 .والتكنولوجيا وأثرمها يف حياة اإلنسان 
من كافة الفرص املتوفرة يف البيئات احمليطة سواء يف القدرة على االستفادة  -

 . املنزل أو املدرسة أو اتمع 
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ويف ضوء ما تضمنته التصورات السابقة من خصائص ومواصفات إلنسان القرن احلادي 
  : والعشرين ، ميكن القول بأنه ينبغي أن تتوافر يف اإلنسان العريب املعاصر اخلصائص اآلتية

دام والتعامل مع واالستفادة من التكنولوجيات املتطورة القدرة على استخ -
  ).الكمبيوتر وشبكات االنترنت وغريها ( 
 .القدرة على تفكري بكافة أشكالة وأمهها التفكري الناقد واالبتكاري  -
 .القدرة على التعلم الذايت واملستمر  -
القدرة على فهم وتقدير وممارسة مهارات عمليات العلم وتوفر حد ادين  -

ن االجتاهات العلمية بكافة أشكاهلا وبشكل خاص تقدير قيمة العلم م
  . والتكنولوجيا وأثرمها يف حياة اإلنسان 

 
 :يف اتمع املعرفة أمهية وخطورة إعداد األطفال للمستقبل وللعيش .4

يف إطار ما تقدم فإن على من يسعى إلعداد األطفال للمستقبل ، ويعمل على إكسام 
ائص الالزمة ملواجهة ما يفرض من حتديات ، أن يكون على علم ودارية أهم  وأبرز اخلص

وعرفة وثيقة بكافة الطرق واألساليب واالستراجتيات الالزمة إلعدادهم ، وهذا يستلزم 
  :اآليت

تعليم األطفال كيف يفكرون شكل عام ، وتنمية تفكريهم ، واإلسراع  -
ليات ومهارات من معدل منوهم العقلي ، ومن اكتسام ملختلف لعم

  .التفكري وأبعاده 
تعليم األطفال كيف يفكرون تفكري عليما ، وتنمية خمتلف املفاهيم  -

 .والعمليات واملهارات واالجتاهات العلمية لديهم 
 .إكساب األطفال املهارات الالزمة للتعامل مع التقانة املعاصرة واملتطورة   -

ة حول تنمية التفكري وسوف نكتفي هنا بعرض خمتصر ألهم املؤشرات العام
مبختلف مهارات وأبعاده وعملياته وأنواعه عند األطفال مبا يساعد على حتديد أهم 
الطرق واألساليب واالستراتيجيات الالزمة لتنمية تفكريهم  ومن مث إلعدادهم 
للمستقبل وإكسام أهم اخلصائص واملوصفات الالزمة ملوجهة ما يفرضه من 

  .حتديات
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  : ؤشرات ما يلي ومن أهم هذه امل

تعليم األطفال والتالميذ والطالب كف يفكرون ف خمتلف املراحل واألعمار  )1
فجميع املتخصصني يف علم نفس النمو وعلم النفس التربوي والتربية يؤكون : 

اليوم على األمهية القصوى لتعليم األطفال كيف يفكرون ويعتربون أن اهلدف 
التربية هو تعليم التفكري لألطفال يف األول واألمسى واألساسي لكافة جهود 

ونتيجة لذلك يؤكد مجيع هؤالء املتخصصني على . خمتلف املراحل األعمار
األمهية الكربى لتضمني ما ينمي عمليات ومهارات وأبعاد التفكري ضمن 
املناهج الدراسية ، بل أن غالبية املربني واملتخصصني يعتقدون أن مكونات 

يات وأبعاد ينبغي أن تكون نقطة البداية اليت تركز التفكري من مهارات وعمل
عليها كافة الربامج والناهج واخلربات واألنشطة اليت تقدم لألطفال يف متخلف 

 .املراحل واألعمار 
نظرا ألن اهلدف : إبراز أهم خصائص البيئة الصاحلة لتعلم وتعليم التفكري  )2

من اهلام والضروري  األساسي للتربية هو تعليم األطفال كيف يفكرون يكون
التعرف على أهم خصائص ومواصفات البيئة الصاحلة لتعلم وتعليم التفكري 

 :وقد حددت هذه اخلصائص واملواصفات على النحو التايل . وحتديدها 
  .التأكد على نشاط التفكري كهدف يف حد ذاته  -
األنشطة اليت تقدم تساعد على تنمية ذكاء الطفل مع التأكيد على احلرية  -

 .يف إطار نطاق منظم 
تقدمي أنشطة مالئمة منائيا لألطفال حبيث تتحدى تفكريهم دون أن  -

 .تشعرهم بالفشل 
التأكيد على ضرورة قيام الطفل نفسه باألنشطة ومشاركته مشاركة فعالة  -

فيها ، مع تركيز انتباه الطفل على القيام بالنشاط ال على التقليد املعلم ، 
أي أن هذه البيئة حترر املعلم من . ر املعرفة كما لو كن املعلم هو مصد

 .كونه موضع وسبب وهدف انتباه األطفال طوال الوقت 
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ويؤكد هؤالء العلماء كذلك على ضرورة احلرص على التدرج يف إدخال مهارات التفكري 
والبدء باملهارات األساسية حىت مت إتقاا قبل االنتقال إلدخال العمليات االستراتيجيات 

  .لى مستوى األع
تنمية التفكري بشكل عام والتفكري العلمي على وجه اخلصوص خالل مرحلة  )3

  .الطفولة املبكرة وقبل دخول املدرسة 
إعداد الربامج وختطيطها وإدخال املهارات العلمية وفقا للتصور النمائي الذي  )4

 .حدده علماء النمو العقلي والتربية العلمية والبيئية 
ستراتيجيات  الالزمة لتعليم األطفال كيف يفكرون استخدام أهم وأجنح اال )5

 : مثل 

  .ستراتيجية التعلم التعاوين إ -
 .ستراتيجيات األيدي على اخلربات أو األيدي على األنشطة إ -
 .ستراتيجية حل املشكالت إ  -
 .ستراتيجية طرح تساؤالت إ -
 .ستراتيجية عمل اموعات الصغرية مع املناقشة إ -
ق املتعلم املستقل ، استقاللية املتعلم وعمل املعلم ستراتيجية تنمية وخلإ -

 .كمجرد ميسر للعملية التعليمية 
 .لطفل ، وقيام األطفال مبساعدة رفاقهم  –ستراتيجية العمل طفل إ -
 .ستراتيجية الربامج والعلوم املتكاملة عرب املناهج املختلفة إ -
 .ن أنشطة ستراتيجية  إعطاء املتعلم فرصة للتأمل حول ما يقوم به مإ -
 .ستراتيجية االعتماد على احلجج واجلدل إ -
 .ستراتيجية تنمية حب االستطالع إ -
 .ستراتيجية تنمية اإلحساس باملسؤولية وتقدير الذات إ -
 .ستراتيجية تشجيع املبادرة عن طريق التخطيط والعمل إ -

 الفائدة الكبرية يف تنمية تفكري األطفال بشكل العناية باخلربات واألنشطة ذات )6
  : عام وتفكريهم العلمي والبيئي على وجه اخلصوص ومن أمهها 
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  .األنشطة واخلربات العلمية اليت ميارسها الطفل ويقوم ا بنفسه  -
 .اخلربات احلياتية والعلمية واملعملية  -
 .األنشطة اليت حتقق تكامل خمتلف املواد الدراسية والعلوم  -
 .ماكن الطبيعية األنشطة اليت تطبق خارج الفصل الدراسي ويف األ -
 .األنشطة اليت تشجع على إشراك األسرة واتمع احمللي  -
 .كتابة التقارير حول ما يقوم به األطفال من أنشطة ومهام  -
 .كتابة املقاالت يف الصحف املدرسية  -
استخدام كافة أشكال التكنولوجيا احلديثة مثل الكمبيوتر واإلنترنت  -

ج الفيديو واأللعاب التعليمية وبرام  CD-Roomواألقراص املدجمة ، 
 .واإلنسان اآليل وغريها

كد هؤالء العلماء على ضرورة إدخال الطريقة العلمية ، بكافة ؤاإلضافة إىل ذلك ي
خطواا املتعارف عليها لألطفال والتالميذ وتدريبهم على القيام ا بدأ من مرحلة الرياض 

  .بطريقة العلماء وجعل هؤالء األطفال ميارسون األنشطة واخلربات 
إعداد األطفال لعامل الغد بكل ما حيمله من حتديات وإكسام خصائص  )7

  :من خالل اآليت " : إنسان القرن احلادي والعشرين "ومواصفات 
  .تعليم وتدريس  حل املشكالت  -
 .تعليم وتدريس التفكري الناقد والتحليلي  -
 .بتكاري تعليم وتدريس التفكري اال -
 .م التعاوين التأكيد على التعل -
 .وضع اخلطط للتربية والتعلم الذايت والفردي  -
 .توفري كمبيوتر يف كل فصل  -
 .التأكيد على اجلودة يف رعاية األطفال وحتقيق العدالة االجتماعية  -
 .التأكيد على الوقاية والتدخل املبكر يف كافة أشكال التأخر واإلعاقة -
 .التأكيد على التعاون بدال من التنافس  -
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املدرسة وجعلها معدة لألطفال ومستعدة لتحقيق تعليمهم وتربيتهم تطوير  -
 .وتنميتهم 

  التربية البيئية للطفولة املبكرة: احملور السادس 

  ورهانات التنمية املستدامة
يتناول هذا احملور خمتلف القضايا واألبعاد واليت حتيط بالتربية من أجل التنمية 

، والتحول من التربية البيئية ألطفال هذا املرحلة إىل املستدامة يف مرحلة الطفولة املبكرة 
  :التبية من أجل االستدامة ، وذلك على النحو اآليت 

  التربية البيئية  يف مرحلة الطفولة املبكرة : أوالً
من التربية البيئية إىل : التربية من أجل التنمية املستدامة يف مرحلة الطفولة املبكرة : ثانياً

  .التربية املستدامة التربية من أجل
  .وفيما يلي نعرض لذلك بالتفصيل

 :التربية البيئية يف مرحلة الطفولة املبكرة  .1
حتظى البيئة وكافة قضاياها باهتمام بالغ يف املرحلة الراهنة ، وذلك خلطورة ما 
يترتب على تلوثها  واإلضرار ا وعدم محايتها من آثار سلبية مدمرة وخطرية وبعيدة 

صحة اإلنسان وحياته بل ووجوده ذاته ، ونتيجة لذل نلحظ االهتمام املدى متس 
الكبري اليت تبديه خمتلف املنظمات الدولية واإلقليمية وكافة األجهزة واملؤسسات املنبثقة 

  .عنها حول البيئة ومحايتها والتصدي ملشكالا 
بل وقد أكدت خمتلف الدراسات والبحوث اليت أجريت حول القضايا البيئية وس

 التصدي ملشكالا ، على أن األمل املعقود يف التصدي لتلك املشكالت بشكل فعال
وذلك من منطلق أن الطفولة هي املستقبل ،  ،وجذري يكمن يف العمل مع األطفال

وألننا إذا كنا نسعى جبدية لزيادة الوعي البيئي ،و تعديل االجتاهات حنو البيئة وخمتلف 
، فإنه املسؤولية األخالقية حنو محايتهات اجليدة والفعالة وقضاياها ، وإكساب السلوكيا

من األمهية أن نبدأ مبكراً نقدم خمتلف الربامج واألنشطة واخلربات لألطفال الصغار 
  .ابتداء من مرحلة الطفولة املبكرة 
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ومن أبرز ما أكدت علية الدراسات والبحوث العلمية احلديثة حول التربية البيئية يف 
  :فولة املبكرة ما يأيتمرحلة الط

ضرورة إدخال برامج التربية البيئية لألطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة ،  - أ
ومشاركة األطفال يف هذه الربامج ، وتنمية الوعي البيئي مبكراً، وزيادة 

 .قدرام على تقدير وإدراك أمهية البيئية والوعي بقضاياها
مج العليم املبكر اليت تقدم لألطفال ضرورة إدخال برامج التربية البيئية ضمن برا -  ب

 .بدور احلضانة ورياض األطفال ومراكز رعاية الطفولة 
مراعاة األسس والتوجهات واملبادئ العامة اآلتية عند تقدمي التربية البيئية  -  ت

 :لألطفال مبرحلة الطفولة املبكرة 
  .   ضرورة مراعاة مرحلة منوهم يف خمتلف جوانبهم _      

  .       رة إشراك األطفال يف مجيع األنشطة ضرو_        
    ضرورة البدء باملوضوعات واخلربات البسيط _         
  .   تشجيع استخدام خمتلف احلواس _         
.                            التركيز على توضيح العالقات بني املوضوعات واجلوانب املختلفة_                       

على استماع األطفال جبميع األنشطة اليت تقدم هلم التأكيد _
  .             خاصة ما  يتعلق منها  بالطبيعة

  .ضرورة إشراك الوالدين يف كافة مراحل برامج التربية البيئي_ 
استخدام برامج وأنشطة تكاملية تضم  وتعتمد على خمتلف العلوم _ 

  .وفروع املعرفة
اظري والتوجهات اخلاصة مبختلف االعتماد على التعددية يف املن_ 

  .احلضارات
  .تشجيع األطفال على املشاركة يف األنشطة اجلماعية _ 
  .إقامة عالقة محيمة مع األطفال_ 

زيادة الوعي البيئي لألطفال وتعديل اجتاهام حنو البيئية وإكسام السلوكيات  -  ث
 .اليت تساعد على احملافظة على البيئة 
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تطبق خارج الفصل واملعسكرات لفاعليتها وقدرا على  االهتمام بالربامج اليت -  ج
زيادة الوعي البيئي لألطفال وتعديل اجتاهام وإكسام أحساساً باملسؤولية 

 حنو البيئة والسلوكيات اليت تساعد على احملافظة عليها 

العناية بالربامج احلاسوبية اليت تسهم يف زيادة الوعي البيئي لألطفال وتعديل  -  ح
م حنو البيئةاجتاها. 

تدريب املسئولني عن التربية البيئية لألطفال من معلمني وأمناء مكتبات  -  خ
ووالدين من خالل إعداد بعض األدلة والكتيبات املرشدة وأفالم الفيديو 
وغريها اليت تساعد مجيع هؤالء على زيادة الوعي البيئي لألطفال وتعديل 

 .اجتاهام حنو البيئة
سهم لتعديل سلوكيات الوالدين حنو البيئة إذا جنحت استخدام األطفال أنف - د

برامج البيئة اليت تطبق عليهم يف إحداث تغريات حقيقية يف اجتاهام أنفسهم 
 .حنو البيئة وسلوكهم حياهلا

اشتراك الوالدين واألسرة مع األطفال يف كافة املراحل اليت تطبق فيها برامج  - ذ
 .قيق أهدافها التربية البيئية لنجاح هذه الربامج وحت

ويف هذا اإلطار ومن أجل إحداث مشاركة فعالة لألسرة العربية يف برامج التربية 
  :البيئية ميكن تقدمي التوصيات واملقترحات التالية 

إعداد وتنفيذ برامج التوعية يف خمتلف وسائل االتصال خاصة اجلماهريية منها، _ 
وميكن تنفيذ محالت قومية واسعة . ن ومن أكثرها تأثرياً يف الدول العربية التليفزيو

النطاق لزيادة الوعي البيئي ونشر املعلومات املتعلقة بالبيئة، وقضاياها ومشكالا 
  .ليهاوسبل احلفاظ ع

عقد الندوات وورش العمل واحللقات الدراسية مبختلف األماكن واملراكز _ 
ألمومة والطفولة واملؤسسات واجلمعيات والنوادي وقصور الثقافة ومراكز رعاية ا

  .وغريوها حول خمتلف القضايا البيئية 
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إعداد الكتيبات واألدلة اإلرشادية واألفالم حول خمتلف قضايا البيئة ومشكالا _ 
وطرق محايتها وتوفريها يف خمتلف اجلهات واملؤسسات اليت ترعى األطفال 

  .وأسرهم
طفال من معلمني وأمناء عقد دورات تدريبية جلميع العاملني واملتعاملني مع األ_ 

وميكن ختصيص قسم من هذه الدورات . مكتبات ومثقفي الطفل والوالدين 
لتعريف العاملني مع األطفال بطرق جذب األسرة وزيادة مشاركتها يف خمتلف 

  .الربامج البيئية
السعي بكافة الطرق إلشراك األسرة يف املشروعات واجلهود احمللية اليت تبذل 

رك فيها األبناء  ن يشاأيتها مبختلف األحياء واليت ميكن ئة ومحاللحفاظ على البي
  .واتمع احمللي  ةسرومجيع أفراد األ

أما عن واقع مرئيات الدول العربية حول التربية البيئية ألطفال مرحلة الطفولة 
 : املبكرة فيمكن إجيازها  على النحو اآليت 

ية يف مرحلة الطفولة املبكرة وعلى ضرورة أكدت الدول العربية على أمهية التربية البيئ - أ
تعميم التربية يف مرحلة الطفولة املبكرة ، وأدراجها ضمن املنظومة التربوية وجعلها 

 .جزءا ال يتجزأ من السلم التعليمي يف خمتلف الدول العربية 
وجود مضامني بيئية يف مجيع املناهج التربوية مبرحلة رياض األطفال ، وان كان ال  -  ب

 .منهج خاص قائم بذاته بعنوان التربية البيئية يف معظم الدول العربية يوجد 
أن مناهج الرياض تتضمن كذلك أنشطة دف إىل متكني األطفال من ملعلومات  -  ج

  .اليت م الوسط احمليط م وبيئتهم وتتعلق بالطبيعة وكائناا من حوهلم 
ل العربية بينما تأثرت األهداف أن األهداف العامة للتربية البيئية متشاة بني الدو - د

  .اخلاصة بالواقع احمللي بكل دولة 
كانت أكثر املفاهيم واملعارف البيئية الواردة يف األقسام اخلاصة بالتربية البيئية   - ـه  

مبختلف املناهج واملقررات اليت ارتكزت عليها التربية البيئية هي املفاهيم املتعلقة باملاء 
بات واحليوان والنظافة وهي من أكثر املفاهيم واملعارف ارتباطا ذه والطقس والغذاء والن
  .املرحلة ومالئمة هلا 
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كانت املفاهيم واملعارف املرتبطة بالبيئية االجتماعية للطفل متأثرة كذلك الواقع احمللي  -و
األسرة واألصدقاء وبعض مظاهر احلياة اليومية يف : وان كان هناك قاسم مشترك متثل يف 

  .دن والريف امل
مثلث التربية األخالقية والسلوكية قامسا مشتركا يف مجيع الدول مع وجود بعض  -ز

  .االختالفات ، سواء كانت مرجعيتها دينية أو بيداجوجية فلسفية
وجود صعوبات ومشكالت تواجه التربية البيئية يف رياض األطفال يف بع الدول  –ح 

  :العربية من أمهها وخطرها 
  .توفر املعلمات املتخصصات يف هذا التخصص صعوبة  -  
  اختالف الوسط احليايت واالجتماعي لألطفال الذي يؤدي إىل  صعوبة التوعية     -  

  .أو التدريب على وإكساب بعض املفاهيم البيئية            
  صعوبة القيام بالزيارات امليدانية الفعلية ملعاينة بعض الظواهر أو العناصر  -  
  .الطبيعية بالنسبة لألطفال يف بعض الدول العربية           

التباين الكبري واالختالف الشديد بني ما يتعلمه الطفل يف الروضة وما  -
  .يالحظه أو يتعرض له من ممارسات وسلوكيات خارج الروضة 

صعوبة توفر التدريب والتأهيل واإلعداد بشكل متواصل للمعلمني ومنتظم  -
ادر واملتخصصني أو لصعوبة ختصيص وقت كاف للمعلمني إما لنقص الكو

  .لذلك خارج وقت العمل الرمسي 
االقتناع التام بأمهية التربية البيئية ملرحلة ما قبل املدرسة والتأكيد الشديد على  - ذ

  .ضرورة تعميم التربية يف مرحلة الطفولة املبكرة وإدراكها ضمن املنظومة التربوية 
عربية احد عشرا منطلقا أساسيا للتربية البيئية ألطفال باإلضافة إىل ذلك حددت الدول ال

  :مرحلة الطفولة املبكرة يف الوطن عريب وهي 
التأكيد على أمهية التربية البيئية لطفل الروضة وضرورة التفكري يف تعليم  •

األطفال توعيتهم بقضايا البيئية ومشكالا وإكسام االجتاهات 
 .بيئتهم والسلوكيات اليت تساعد على محاية 
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ن الكرمي والسنة النبوية الشريفة من دعوة آالتأكيد عل ما تضمنه القر •
للمحافظة على املوارد الطبيعية وحث اإلنسان على محايتها ورعاية ثرواا 
واالنتفاع خبرياا والدعوة لتزويد املسلم بالقيم األخالقية جتاه مجيع 

 .توفري مقومات العيش الكائنات واملخلوقات مبا يضمن استمرار احلياة و
 : حتديد أهداف وغايات التربية البيئية ملرحلة الطفولة املبكرة يف •

إكساب الطفل بعض املعارف البسيطة حول البيئة الطبيعية وتصنيف  -
  .مكوناا 

إكساب الطفل بعض املعارف البسيطة حول البيئية البشرية وأمناط العيش  -
 .األساسية واألنشطة االقتصادية 

سلبا (على التفاعالت والعالقات بني اإلنسان وبيئته الطبيعية  التعرف -
 ).وإجيابا

التوعية بأمهية احملافظة على البيئة واستغالل املوارد الطبيعية بطريقة حتق  -
 .مطالب األفراد واتمعات حاضرا ومستقبال 

 .التزود بالقيم األخالقية لتعايش مع اآلخرين  -
ة هادفة ومسلية ميارسها األطفال داخل ترمجة األهداف إىل أنشطة تربوي -

الروضة وخارجها ، عن طريق اللعب والزيارات للحدائق واملصانع 
واملتاحف ومعاينة األنشطة احلرفية يف البيئة احمللية ومالحظة مظاهر األضرار 
بالبيئة واآلثار السلبية للتصرف غري الرشيد وإشعارهم بدورهم يف احملافظة 

 .ات عليها وتاليف السلبي
أمهية تعريف منهج رياض األطفال والصفات اليت يتصف ا مع حتديد املبادئ  •

التربوية اليت تقوم عليها مناهج الرياض ، وبيان املهارات األساسية حملتوى هذه 
 .املناهج واملفاهيم البيئية املقترحة لطفل الروضة 

لتكاملي متعدد األخذ باالستراتيجيات اليت تقوم على املدخل البيئي واملدخل ا •
: األنشطة واملهارات ومدخل إعداد وحدات دراسية تقوم على أنشطة حمددة مثل 
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استراتيجيات التنمية املعرفية واستراتيجيات التنمية الوجدانية واستراتيجيات التنمية 
 .النفسية االجتماعية 

لعقلي دعم الرياض بالوسائل التعليمية والتقنيات احلديثة اليت تساعد على النمو ا •
للطفل ، توفري األجهزة التكنولوجية احلديثة واالستعانة بالوسائط التعليمية املتعددة 
للتعريف باملشكالت البيئية واستكشاف البيئة احمللية مع التوسع تدرجييا حنو البيئة 

 .دف توسيع معارف الطفل بقدر ما تسمح به قدراته) إقليميا وعامليا ( اخلارجية 
ة العلمية والتحليل والبحث عن حلول للمشكالت امللموسة عن اعتماد املالحظ •

 .وار والتشويق والتشجيع على البحثطريق اللعب واحل
باإلضافة للتأهيل األساسي املطلوب ملعلمة الروضة وما يلزم أن يتوفر ا من  •

خصائص وصفات أساسية ، ينبغي إعداد املعلمة يف جمال التربية البيئية ، سواء عند 
 .ها وإعدادها األصلي أو عن طريق التدريب قبل اخلدمة وأثناءها تأهيل

إعطاء عناية خاصة لتقومي يف خمتلف مراحل التربية املبكرة ، وعلى خمتلف  •
املستويات ، واستخدام خمتلف الوسائل واألساليب التربوية احلديثة يف جمال التربية 

 .البيئية 
م يف تعزيز مفاهيم التربية البيئية والتربية العناية باألنشطة التوضيحية ودمج اليت تسه •

 :من اجل االستدامة ملرحلة الرياض ،مثل
  .الفصل النظيف  -
 .نظافة الروضة  -
 .البيئة النظيفة  -
 .البناء على األراضي الزراعية  -
 .األمساك  -
 .التعامل مع احليوانات والطيور الداجنة  -

والعمر وحتديد احليز الزمين مع العناية يف تنفيذ هذه األنشطة بتحديد مستوى الصف 
للنشاط ومكانة باإلضافة إىل حتديد املفهوم والرسالة املعتزم تبليغها مع حتديد الوسائل 

  .وخطوات التنفيذ واالنتهاء بتقومي النشاط 
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حتديد اجلهات التنفيذية  لدعم التربية البيئية والتربية من اجل االستدامة يف مرحلة  •
 :اآليت  الطفولة املبكرة على النحو

وزارات التربية والتعليم وغريها من الوزارات املشرفة على رياض األطفال  -
  يف الدول العربية

 .الوزارات واجلهات املسؤولة عن البيئة والتنمية املستدامة  -
 .اجلهات املسؤولة عن اإلحصاء  -
 .األسر واألولياء  -
 .القطاع اخلاص  -
عاملة يف ااالت ذات الصلة اجلمعيات غري احلكومية واملنظمات األهلية ال  -

 .بالبيئة والتنمية املستدامة 
ودعوة هذه اجلهات إىل مزيد العناية مبرحلة الطفولة املبكرة وتكثيف اجلهود لالرتقاء 

  .بالتربية بشكل عام والتربية البيئية يف هذه املرحلة على وجه اخلصوص 
من التربية البيئية إىل : ملبكرة التربية من اجل  التنمية املستدامة يف مرحلة الطفولة ا .2

  .املستدامة 
  : مفهوم التنمية املستدامة  . أ

ظهر مفهوم التنمية املستدامة يف مطلع الثمانينات ليجسد تنامي الوعي بضرورة حتقيق 
) دون اإلضرار بالبيئة ( حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية : املعادلة الصعبة املتمثلة يف 

  .واحملافظة على املوارد الطبيعية ا مع محاية البيئة 
: بعنوان )  1987روتلند يف عام جلنة ب( ويف تقرير أعدته اللجنة الدولية حول البيئية 

، مت تعريف التنمية  املستدامة ألول مرة على إا تنمية تليب حاجات " مستقبلنا مجيعا"
وحدد التقرير . ية احتياجاا احلاضر دون اإلضرار واحلد من قدرة األجيال القادمة على تلب

التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية ، هذا : إن للتنمية املستدامة ثالثة أسس هي 
  .باإلضافة إىل مفهوم التنوع الثقايف الذي أضيف بعد ذلك 

التنمية املستدامة هي إذن ، التكامل بني متطلبات النمو االقتصادي والتنمية   
البيئة ومحاية مواردها الطبيعية واحترام التنوع الثقايف للشعوب ، مبا االجتماعية وسالمة 
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يضمن توفري مقومات العيش والرفاهية واألمن ألجيال احلاضر واملستقبل ومتكينها من 
وعلى ذلك فان مفهوم التنمية املستدامة هو مفهوم ديناميكي . حتقيق تطلعاا حلياة أفضل 

  .ت والقراءات املتعددة وفقا للواقع احمللي واألوليات الوطنية، متطور ومتغري وقابل للتأويال
  .جل التنمية املستدامة أمفهوم التربية من  ) ت(

يعد مفهوم التربية من اجل التنمية املستدامة مفهوما ناشئا يشمل رؤية جديدة 
للتعليم تسعي لتمكني الناس يف مجيع األعمار من تويل مسؤولية خلق مستقبل 

  .به مستدام والتمتع 
التنمية املستدامة ، وهي ال تقتصر على " عن " وليس " جل أ" التعليم من 

اكتساب املعارف واملهارات فقط بل تتجاوز ذلك إىل تأهيل املتعلم للحياة بصورة 
  .متنه من مواجهة املشاكل املتنوعة يف الظروف املتغرية وإجياد  احللول املناسبة هلا 

يشمل التعليم النظامي والتعلم غري النظامي  والتربية بشكلها الواسع الذي  
تعترب أداة هامة لتعزيز اإلدراك إلشكاليات احلاضر والوعي بتحديات املستقبل ، 
وإلحداث التغريات املرغوب فيها على مستوى نوع التنمية والسلوك وأساليب 

  .العيش ، وتطوير املعرفة واملهارات الضرورية ملستقبل مستدام 
اجل التنمية املستدامة ، هي تربية أخالقية تزود الناشئة بالقيم والتربية من   

وتسعى إىل معاجلة املشكالت األساسية اخلاصة بالتنمية .  اليت تقتضيها االستدامة 
املستدامة مثل مشاكل الفقر والتدهور البيئي وعدم املساواة بني اجلنسني واملشاكل 

  .نسان الصحية واملتعلقة بالتغذية واحترام حقوق اإل
وسواء تعلق األمر بالتعليم النظامي الرمسي أو غري نظامي  تعد التربية حبق   

مفتاح التنمية املستدامة ومتثل مسارا تربويا يرمي إىل ترسيخ القيم وإرساء الثقافة 
والتنمية العقلية اليت تكسب املتعلمني سلوكا وممارسات وأفعاال ومواقف تضمن 

االجتماعية وسالمة البيئة من خالل عالقات سوية  التقدم االقتصادي والتنمية
  .وسليمة بني البشر والبيئة احمليطة م ، سواء البيئة املادية أو االجتماعية 

" إىل " التربية البيئية " أما عن أهم اجلهود اليت أدت إىل تطور املفاهيم من   
  :لنحو اآليت فيمكن بياا بإجياز على ا" التربية من اجل التنمية املستدامة 
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ابتداء من بداية السبعينات من القرن املاضي تزايد االهتمام بالبيئة وقضاياها  -
وبالتربية البيئية حيث بدأته خنبة من املهتمني بالبيئة واملتخوفني من 

وقد كان .  التهديدات والضغوط املتنوعة اليت دد توازناا ومواردها 
التدهور الذي حلق بالبيئة وتفاقم وراء هذا االهتمام بالتربية البيئية 

مشكالا نتيجة لألمناط االستهالكية املبالغ فيها اليت أثرت سلبا على تنوع 
البيولوجي واملوارد الطبيعية اليت أصبحت مهددة بالتقلص والنفاذ مع 

  .التطور الصناعي والتقدم التكنولوجي وتلوث املياة واهلواء والبحر 
منعطفا  1972البيئة الذي عقد يف عام  وميثل مؤمتر ستوكهومل حول -

أساسيا جلذب االنتباه للمشاكل والقضايا البيئية وتزايد االهتمام بالتربية 
البيئية اليت أصبحت متثل انشغاال واهتماما دوليا هائال أدى إىل تطوير 
املفهوم وتنظيم العديد من الندوات واملؤمترات اليت سامهت يف نشر التربية 

قد أدى هذا إىل حتفيز الدول على إدخال التربية البيئية يف جمال و.  البيئية 
واهلدف األساسي للتربية .  التربية ضمن املناهج الرمسية واألنشطة املدرسية 

البيئية هو تنمية الوعي البيئي لألطفال وجعل اجتاهام حنو البيئة اجتاهات 
ى محاية البيئة إجيابية وإكسام السلوكيات واملمارسات اليت تساعد عل

واحملافظة عليها ، وهذا باإلضافة لالجتاه حديثا إىل إكساب هؤالء األطفال 
 .املسؤولية األخالقية حنو محاية البيئة 

بدأ التطرق ملفهوم التربية من أجل التنمية املستدامة منذ أن أقرت اجلمعية  -
ملا ورد  وفقا 1987العامة لألمم املتحدة مفهوم التنمية املستدامة يف عام 

 .يف تقرير جلنة برندتلند 
ويف مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية الذي عقد يف ريودي جنريو  -

، " قمة األرض " وهو املؤمتر الذي أطلق علية  1992بالربازيل يف عام 
متت مناقشة حتديات القرن احلادي والعشرين واعتماد خطة عمل عاملية 

وقد تضمنت خطة العمل هذه اليت .  ات دف إىل مواجهة هذه التحدي
جمموعة شاملة من املبادئ ملساعدة "  21األجندة " أطلق عليها 
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احلكومات واملؤسسات غري احلكومية على تطبيق سياسات التنمية 
من هذا اجلدول ) 26(باإلضافة إىل ذلك أكد الفصل . املستدامة وبراجمها 

 .نمية املستدامة على التربية كعنصر أساسي للتقدم جتاه الت
عقد مبدينة جوهانسربج جبنوب إفريقيا مؤمتر األمم املتحدة  2002يف عام  -

حول البيئة والتنمية املستدامة وقدم إطارا هاما لتكريس مفهوم التربية من 
أجل التنمية املستدامة ، والتأكيد على دور التربية يف مواجهة حتديات 

 .التنمية املستدامة 
جوتنربج بالسويد استشارية دولية حول التربية للتنمية  كما عقد يف مدينة -

وقد نظمت هذه " لنتعلم لنغري عاملنا : " املستدامة  حول موضوع 
 750االستشارية بدعوة من رئيس  وزراء السويد وشارك فيها حوايل 

وكان من بني أهم ما حبث يف هذا اللقاء .  مشارك من خمتلف دول العامل 
ية من أجل التنمية املستدامة بالنسبة لألطفال الصغار أمهية وخطورة الترب

 .مبرحلة الطفولة املبكرة والتعليم األساسي 
عقدا دوليا للتربية  2005مارس  1وأخريا أقرت منظمة األمم املتحدة يف  -

وقد وقع هذا اإلعالن رمسيا ) 2014-2005(من أجل التنمية املستدامة 
دة بنيويورك ويف حفل رمسي أشرف علية يف التاريخ السابق مبقر األمم املتح

املدير العام لليونسكو ومت فيه تكليف اليونسكو بالسعي بكافة الوسائل 
ومن اجلدير باملالحظة أن هلذا العقد العديد .  لتنفيذ ما ورد يف هذا العقد 

، كما أن له العديد من جتماعية واالقتصادية  والثقافيةمن األهداف اال
أما اهلدف األساسي وراء هذا العقد فهو تفعيل .  بالبيئة الغايات املرتبطة 

 .دور التربية احليوي لتحقيق التنمية املستدامة 
ومن اجلدير بالذكر أن مفهوم التربية من أجل التنمية املستدامة ميثل رؤية جديدة للتربية 

د مواطنني ويتعدى مفهوم التربية البيئية ، فهو عملية تربوية تعليمية مستمرة تسعى إعدا
  .قادرين على حتقيق التنمية البشرية بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية 
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وميكن للتربية من أجل التنمية املستدامة وفقا هلذا التصور اجلديد أن حتدد هيكلة عامل الغد 
الضرورية للعيش باعتبارها تسلح األفراد واتمعات باملهارات واملعرفة والكفايات والقيم 

  .والعمل بطريقة مستدامة 
كما تشكل التربية من أجل التنمية املستدامة مفهوما ديناميكيا يتضمن رؤية جديدة للتربية 
تسعى إىل متكني الناس من كافة األعمار من االضطالع باملسؤولية خلق مستقبل مستدام 

  .والتمتع به 
دامة هو ذلك الذي يتمثل يف إكساب ولعل أهم دور للتربية من أجل التنمية املست  

األطفال الصغار والناشئة القدرة على التفكري يف اجتاه املستقبل واالستعداد له ، وذلك ألن 
للتربية دور خطري وحموري يف بناء عقول مجيع هؤالء األطفال ووضع أساس شخصيتهم 

ة إلكساب هؤالء والتربية يف هذه احلالة هي أفضل وسيل.  وتوجيه سلوكهم يف املستقبل 
  .األطفال القيم األخالقية والتربوية واالجتماعية 

أما عن أهم املؤشرات املتعلقة بالتربية من أجل التنمية املستدامة يف مرحلة الطفولة   
املبكرة يف الوطن العريب ، فأنه ينبغي وقبل االجتاه لعرض أهم هذه املؤشرات التأكيد على 

رة حول هذا املوضوع اليت ال ميكن من تقدمي أي تشخيص النقص الشديد للبيانات املتوف
إال أنه ميكن االستعانة مبا توفر من مؤشرات وبعض .  دقيق وموضوعي هلذا الواقع 

اإلحصائيات لدى بعض املنظمات الدولية واإلقليمية الستقراء الوضع وحتديد بعض مالحمه 
  :ومن أهم ما مت التوصل إلية ما يلي .  

ل التنمية املستدامة يف مرحلة الطفولة املبكرة بالدول العربية التربية من أج . أ
غري موجودة  كمسار تربوي نظامي له أهدافه وبراجمه وآلياته ، وهو ما 

  :يستنتج من املؤشرات اآلتية
التربية من أجل التنمية املستدامة توجد أحيانا بشكل ضمين من خالل  -

ية الالزمة يف معظم الدول العربية أنشطة التربوية البيئية اليت مل تلقي العنا
نظرا لعدم تشبع جمتمعاا باملفاهيم ذات الصلة ، وهي بذلك ، مل تواكب 

  .تطورها خالل العقود الثالثة املاضية 
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تدين معدالت االلتحاق مبؤسسات الطفولة املبكرة دليل على تدين نسبة  -
فان معظم األطفال األطفال املستفيدين من أنشطة التربية البيئية ، وبالتايل 

العرب يف هذه املرحلة احلساسة واحلامسة من أعمارهم ، ال تتاح هلم  
 .فرص االنتفاع باألنشطة ذات الصلة بالتربية من أجل التنمية املستدامة 

غياب التربية من أجل االستدامة كمفهوم وكمحتوى يف املنظومات  -
التعليم النظامي  التربوية السائدة بالدول العربية بالنسبة لكل مراحل

 .اخلصوص يف مرحلة الطفولة املبكرةب
 .حمدودية التجارب وقلة املبادرات املنجزة يف هذا اال  -
يالحظ تنامي الوعي بأمهية التربية البيئية يف معظم الدول العربية ، وتؤكد  . ب

بعض املؤشرات على إمكانية التوجه حنو التربية من أجل االستدامة يف 
بشرط توفري التأهيل والتدريب املناسبني ملعلمي الطفولة مرحلة الرياض ، 

واملربني مع متكينهم من األدوات واخلربات املناسبة باإلضافة إىل العناية 
  .بفضاء الرياض ليكون إطارا مالئما لتربية الطفولة 

تتضمن املناهج التربوية لرياض األطفال يف معظم الدول العربية حماور  . ت
ة ارتباطا وثيقا مبفهوم االستدامة ، سواء ما يتعلق ووحدات تربوية مرتبط

منها بالقضايا البيئية أو بالتربية األخالقية الضرورية للتوجه حنو االستدامة 
وأهم احملاور املدرجة مبقررات الرياض بالبالد العربية .  أو تبسيط املفاهيم 

 : هي 

الطاقة  –احليوانان  –النباتات والغابات  –املياه  –التربة : البيئة الطبيعية  -
  .واملوارد الطبيعية 

العالقة  –املدينة  –القرية  –احلي  –املدرسة  –البيت : اإلنسان وحميطة  -
 –التوازن الطبيعي –السلسلة الغذائية  –اهلواء  –املاء  -بني الريف واملدينة

 .الصناعة  –الزراعة 
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لتلوث ا –تلوث اهلواء –تلوث املياه والشاطئ :  مشكالت التلوث  -
تلوث  –التلوث الكيميائي  –التلوث البيولوجي  - اإلشعاع –السمعي

 .التربة والنفايات 
مشكالت  –التنمية والبيئة  –مفاهيم التنمية البشرية : البيئية والتنمية  -

التطور العلمي والتكنولوجي  –) االنفجار السكاين  –الفقر (الدول النامية 
 .والعالقة مع البيئة 

الفنون  –الثقافة  –املعامل الطبيعية  –اآلثار التارخيية : التراث احلفاظ على  -
 .اإلنتاج احلريف  –
 :وتتلخص األهداف اليت مت حتديدها يف هذه املناهج واملقررات يف  -
مساعدة األطفال على اكتشاف الطبيعة والتعرف على احليوانات  -

، ) واء األرض ، املاء ، اهل( واكتشاف النباتات والعناصر الطبيعية 
  ...).الريح ، املطر ( والظواهر الطبيعية 

 .اكتساب عادات سليمة مثل النظام وحفظ الصحة  -
 .االندماج يف البيئة االجتماعية  -

باإلضافة ملا تقدم هناك العديد من التجارب الناجحة يف جمال التربية البيئية من  . د
  : أجل االستدامة يف رياض األطفال ببعض الدول العربية من أمهها

  .يف رياض األطفال بتونس " فضاء لبيب " جتربة  -
 .برياض األطفال بالكويت " الركن البيئي " جتربة  -
 .جتربة الركن البيئي برياض األطفال بقطر  -
 .جتربة الركن البيئي مبكتبات األطفال يف مصر  -

أما عن أهم الصعوبات اليت تواجه تطبيق برامج التربية من أجل االستدامة يف 
  : لطفولة املبكرة بالدول العربية فيمكن إجيازها يف اآليت مرحلة ا
تتخلص يف تعدد اهلياكل واجلهات املعنية بالطفولة : معوقات هيكلية  -

  .املبكرة يف أغلب الدول العربية 
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ومن أهم األسباب وراء ذلك غياب : غياب االستراتيجيات طويلة ألجل  -
ياكل املختلفة ، هذا نظام ثابت وخطة للعمل وتغري املسؤولني عن اهل

باإلضافة لغياب التقييم املوضوعي للتجارب واملبادرات والربامج اليت تطبق 
. 
وأمهها حمدودية :  حمدودية أو عدم كفاية املوارد املادية والبشرية  -

 .اإلمكانيات املادية املتاحة ونقص الكوادر املؤهلة واملدربة هلذا اال 
رحلة الطفولة املبكرة مما يؤدي إىل وجود اخنفاض نسبة استيعاب األطفال مب -

أغلبهم بعيدا عن كافة ما يقدم من رعاية وتعليم تربية مبكرة بشكل عام 
 ,ومن أجل التنمية املستدامة على وجه اخلصوص 

قلة الدراسات العلمية والبحوث املتخصصة يف هذا املوضوع وعدم  -
 .ز املعلومات االستفادة  القصوى مما يوفر منها غياب التنسيق مراك

ومن الضروري هنا التأكيد على انه لكي ميكن حتقيق متطلبات النهوض 
بالتربية من أجل االستدامة يف الوطن العريب يلزم أن تتضافر جهود خمتلف 

ت احلكومية ، املؤسسا(اجلهات املسؤولة عن هذه املرحلة يف كل دولة العربية 
 ، األسرة جبميع أعضائها يني ومسؤولنيارالتربوية  ومن ا معلمني وإد

واملنظمات األهلية واتمع املدين بكافة مؤسساته ، هذا باإلضافة لإلعالم 
  .مبختلف أشكاله من مرئي ومسموع ومقروء 

وباإلضافة إىل ذلك يلزم السعي بكافة الطرق والسبل والوسائل لتحقيق   
دول العربية التعاون والتنسيق والتكامل بني القطاعات السابقة يف مجيع ال
  .واالستفادة من جامعة الدول العربية مبختلف منظماا ذه القضية 

ولعله ومما يشجع على بذل كافة ما يلزم من جهود يف هذا السبيل ما   
يالحظ من تنامي وتزايد الوعي بأمهية االستثمار يف الطفولة املبكرة يف مجيع 

رعايتها والنهوض ا الدول العربية وقيام معظمها بوضع استراتيجيات ل
  .بالتعاون مع اهليئات الدولية بشأا 
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باإلضافة إىل ذلك هناك ثراء وعمق التراث احلضاري العريب واإلسالمي الذي 
  .ميكن اعتباره عامال مساعدا وميسرا لنجاح مجيع ما سيبذل من جهود 

لعمل وأخريا هناك التزام من قبل الدول العربية باالتفاقيات الدولية وأطر ا  
اإلقليمية اليت تسعي للنهوض بالتربية من أجل االستدامة يف مؤسسات الطفولة 

  :ومن أهم هذا االلتزامات ما يلي .  املبكرة 
إطار العمل العريب من أجل تأمني حاجات التعليم األساسية لألعوام  -

" التعليم للجميع يف الدول العربية " الذي تضمن وثيقة  2000-2010
زام والذي  اعتمده املؤمتر العريب اإلقليمي حول التعليم حتديد االلت: 

  . 2000للجميع الذي عقد بالقاهرة يف شهر يناير 
: " عقد مكتب اليونسكو اإلقليمي يف بريوت للمؤمتر اإلقليمي حول  -

تطوير السياسات واملمارسات لرعاية وتربية الطفولة املبكرة يف الدول 
القومي للطفولة واألمومة يف مصر ومنظمة ، بالتعاون مع الس " العربية 

) االجفند ( اليونيسيف ومنظمة اخلليج لدعم منظمات األمم املتحدة 
وقد عقد هذا املؤمتر بالقاهرة خالل .  واللجنة الوطنية املصرية لليونسكو 

وكان هدفه األساسي حث الدول .   2004فرباير  25-23الفترة من 
فال مرحلة الطفولة املبكرة باملؤسسات العربية على زيادة استيعاب أط

 .املعنية ا يف الدول العربية 
" لعشرية األمم املتحدة للتربية من أجل االستدامة " إطالق العقد الدويل  -

على املستوى العريب يف بريوت خالل امللتقي الذي نظمه املكتب اإلقليمي 
علية وهو العقد الذي ومقت  2005سبتمرب  23و 22لليونسكو يومي 

مجيع الدول العربية وسوف تسعى لتحقيق أهم ما جاء به من برامج 
وأنشطة بالتعاون مع خمتلف املنظمات الدولية لتحقيق التربية من أجل 

 .التنمية املستدامة يف مرحلة الطفولة املبكرة يف مجيع الدول العربية
  

  *******  


