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ملخص الدراسة:
ى دفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر تعميم الطفولة المبكرة عمى مستقبل الطفل في
التعمم مدى الحياة لتحسين جودة التعميم لطفل الروضة ،والتعرف عمى دور رياض األطفال في
تمبية متطمبات تعميم الطفل مدى الحياة والمعوقات التي تواجيو ،وقد تكون مجتمع الدراسة
وعينتيا من مديرات ومشرفات ومعممات رياض األطفال البالغ عددىم  404مفردة ،تم
اختيارىم بطريقة عشوائية من رياض األطفال في مدينة نجران ،وقد استخدم الباحثان المنيج
الوصفي التحميمي في الدراسة ،وأداة لقياس دور رياض األطفال في تعميم الطفل مدى الحياة
من وجية نظر مديرات ومشرفات ومعممات الروضة ،حيث تكون المقياس من  64فقرة ،
موزعة عمى خمس محاور ،كما اخضعت األداة لممعالجة اإلحصائية في برنامج ، SPSS
وتأكد الباحثان من صدقيا وثباتيا ومدى مبلءمة فقراتيا ألغراض الدراسة ،وأسفرت الدراسة
عن النتائج األتية :أن دور رياض األطفال إيجابي بشكل عام في تفعيل التعمم مدى الحياة
لطفل الروضة ،كما توصمت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )0.05 =αبين تقييم المديرات والمشرفات ومعممات رياض األطفال نحو واقع رياض
األطفال في تفعيل التعمم مدى الحياة وفقاً لمتغير التخصص ،بينما ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 =αبين تقييم المديرات والمشرفات والمعممات نحو

اجراءات تمبية الروضة لمتطمبات المستقبل في تعميم الطفل مدى الحياة وفقاً لمتغير العمل،

في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 =αبين تقييم
المديرات والمشرفات والمعممات نحو فوائد تفعيل التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة وفقاً
لمتغير التخصص ،وقد خمصت الدراسة إلى بعض المقترحات والتصورات لمنيوض بدور
رياض األطفال في تفعيل التعمم مدى الحياة لطفل الروضة بما يسيم في تحسين جودة التعميم
والتعمم في مرحمة الطفولة المبكرة.
الكممات المفتاحية :رياض األطفال ،تعميم الطفولة المبكرة ،التعمم مدى الحياة ،طفل ما قبل
المدرسة ،مستقبل الطفل.

-2-

............................................أثر تعليم الطفولة المبكرة على مستقبل الطفل في التعلم مدى الحياة

The Effect of Early Childhood Teaching on the Future of the Child
Lifelong Learning: A Field Study
Prof. Dr. Mohammed A. Alhazmi

Prof. Dr. Ali Abd-Eltawab Etman

Department of Kindergarten KSA,
Najran University, , Egypt

Department of Education &
College of Psychology
KSA
Education
& Azhar University

.
Abstract
The present study aimed to identify the effect of early childhood
education on the child's future lifelong learning to improve the
teaching quality for the kindergarten child. It also aimed to study
the role of kindergarten in fulfilling the requirements of the child's
lifelong education, in addition to the obstacle meeting him. The
study participants consisted of (104) kindergarten principals,
supervisors and teaches who were all randomly selected of
kindergarten in Najran city. The descriptive analytical approach
was used in the present study. Moreover, an instrument was
developed to measure the role of kindergartens in the child's
lifelong learning from the viewpoint of kindergartens principals,
teachers and supervisors. The developed instrument involved (61)
items distributed to five main domains. Previous literature and
related studies were reviewed and consulted to build this
instrument. Findings revealed that the role of kindergartens was
positive in general in activating the kindergarten child's lifelong
learning. There were significant differences (α=0.05) between the
evaluations of kindergarten's teachers, principals and supervisors
with regard to the reality of kindergartens role in activating lifelong
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learning due to specialty variable. However, no significant
differences

were

found

(α=0.05)

between

the

participants'

evaluation regarding the kindergarten's procedures to fulfill the
future requirements of the child's lifelong learning due to the work
variable. Nevertheless, there were significant differences (α=0.05)
between the evaluations of all participants in accordance with the
benefits of activating lifelong learning in the early childhood due to
specialty variable. At the end, the study put forward some
recommendations and perceptions to develop the role of
kindergarten in the activation of the kindergarten child's lifelong
learning in a way that contributes to the improvement of teaching
quality at early childhood cycle.
Keywords: kindergarten; early childhood education; lifelong
learning; pre-school child; and the future of the child.
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مكدمة:
يتمتع األطفال في مرحمة الطفولة المبكرة بإمكانيات تعمم كبيرة ورائعة ،فخبرات التعمم المبكر
تعتبر بمثابة نقطة انطبلق لمستقبل التعميم في المراحل البلحقة بما يؤدى الى تعميم عالي
الجودة ،فالتعميم في الطفولة المبكرة يعتبر مورداً ىاماً لمتعمم مدى الحياة ويترتب عميو القدرة
والدافعية لمتعمم ،فحافز التعمم والتعميم في المراحل البلحقة لمطفولة المبكرة وتعميم الكبار يعتمد
بشكل أساسي عمى طبيعة االستكشاف والتجريب واالنشطة التعميمية والترفييية التي تعرض
ليا األطفال مبك ارً بشكل إيجابي.

ويتطمب التعمم مدى الحياة تكامبلً بين مؤسسات تعميم الطفولة المبكرة،ومسارات التعميم

الجامعي لبرامج تعميم الطفولة المبكرة  ،واكتساب المفاىيم الجديدة وتنمية الميارات لمواصمة
التعمم ،وىنا يجب أن يكون التعمم مرتبط ببيئة الطفل ،فالتعمم مدى الحياة يؤثر عمى جميع
االفراد وجميع مجاال ت التعميم ،فالتعميم المبكر األولى ىو األساس لمتعمم مدى الحياة ،حيث
كفاءة التعمم شرط أساسي لمتعمم مدى الحياة ،فيجب أن يتم ذلك من خبلل مؤسسات تعميم
الطفولة بالتزامن مع تعمم المحتوى الكتساب القدرة عمى التعمم والسماح لؤلخطاء والتعمم من
األخطاء ،فيجب االعتراف ب المعرفة والكفاءات المكتسبة من خبلل مسارات التعمم في الطفولة
المبكرة.
ويقصد بالتعمم مدى الحياة في تعميم الطفولة المبكرة ،ىو تحصيل المعارف والمعمومات من
خبلل الخبرات واألنشطة التعميمية والترفييية وممارسة المعب التربوي بدافع ذاتي ،أو أسباب
شخصية أو مينية تفيد الطفولة المبكرة في المراحل البلحقة من التعميم وفى االستفادة منيا
في حياتيم المينية والوظيفية ،ومرحمة الطفولة المبكرة تبدأ من الوالدة حتى عمر ثمان
سنوات .وتستند فمسفة التعمم مدى الحياة في تعميم الطفولة المبكرة عمى مبدأ تعميم يقوم عمى
الجمع بين تقوية ذاكرة الطفل ،واتاحة فرص المبلحظة والمشاىدة والمقارنة والتجريب
الفعالة في تنمية
واالستنتاج ،واالكتشاف واستخدام األنشطة التعميمية والترفييية لممساىمة َّ

المجتمع ،والتدرج في تنمية ىذه الميارات عمى امتداد المراحل التعميمية البلحقة في حياة
الطفل ،حيث أن تعميم الطفولة المبكرة مدى الحياة يسمح لمطفل بممارسة التخطيط والمراقبة
والتقويم واالستنتاج واالستنباط ،وىذا ما تؤيده فمسفة تعميم الطفولة المبكرة التي تقوم عمى
المعب التربوي وممارسة األنشطة التعميمية والترفييية اليادفة.
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وقد أكد الخبراء والمتخصصون في مجال تعميم الطفولة المبكرة ،عمى أن البرنامج التربوي في
رياض األطفال يتكون من مجموعة من الخبرات التعميمية المتكاممة والتي تتماشى مع عمر
الطفل الزمني وقدراتو العقمية وخصائص نموه ،ومن حاجات األطفال وقدراتيم الخاصة
واىتماماتيم  ،وتسعى نحو تحقيق مطالب نموىم ،وتسيل عمييم االنتقال من مستوى إلي
آخر ،فرياض األطفال ليا أىمية تربوية خاصة ،إذ تييئ الطفل لمتعميم المدرسي ،حيث أنيا
تُثير في نفسو حب االستطبلع ،والرغبة في االستكشاف واالستقبللية في التفكير والتمقائية في
التعبير فيزيد وعيو بما حولو ،فالطفل بمستوى نموه وبخصائصو ،يعكس إلي حد بعيد
ال مستوى الثقافي لممجتمع ،ويعد االنعكاس الرئيسي المميز لتفاعل الطفل النامي ،مع الوسط
االجتماعي الثقافي الذي يعيش فيو ،وتعممو ميارات جديدة لم يكتسبيا من قبل(عبد
اليادي ،)343 ،2040،وقد توصمت األبحاث الى الطاقات اليائمة لمعقل البشرى واألىمية
الحاسمة لسنوات الطفولة المبكرة ،فالطفل يتعمم من خبلليا بقدرات ىائمة غير مستثمرة ،ولذا
ينبغي أن تؤمن لو بيئة غنية حافزة (كوىن ،)4985 ،وأشارت دراسة () Conrad,2019
الى أىمية تمبية الكفاءة الذاتية والتعاون االجتماعي وزيادة الدافع الطبيعي لمتعمم لدى
األطفال ،حيث أن أنظمة الثناء والمكافأة التي يتم فرضيا خارجياً عمى الطفل لمتعمم تأتى

بنتائج عكسية عمى المدى الطويل ألنيا تؤجج الغضب غير الصحي والضغوط التنافسية
والضغط عمى األداء والتحسين الذاتي وثقافة الطاعة ،وفى نفس الوقت تؤدى الى تقميل الدافع

الطبيعي لمتعمم لدى األطفال.
ويتطمب التعمم الناجح في مرحمة الطفولة المبكرة الى معرفة التخطيط ومراقبة التعمم وكيفية
اكتساب المعرفة والتحقق منيا ،باإلضافة الى التعمم باستخدام استراتيجيات التعمم النشط،
والتعرف عمى نقاط القوة والضعف لدى الطفل لمتوصل الى حافز لمتعمم واالنجاز ( Textor,
 )Martin R. 2006ومما يعطى أىمية الى مرحمة الطفولة المبكرة االقبال اليائل والمتزايد
عمى التعميم المبكر ،فيذه المرحمة تحتاج الى مستوى عال من التدريب والتأىيل لممعممات
واعطاء فرص لمتوسع في الدورات التدريبة( )Wehrmann, Ilse ,2008واذا كانت خبرات
التعمم المبكرة نقطة انطبلق ميمة لمراحل التعمم البلحقة ،فتعتبر جودة التعمم في مؤسسات
تعميم الطفولة المبكرة معيار جيد لمتعمم مدى الحياة ،لما لو من أىمية خاصة ألنو تعميم
مستمر وىو مدخل أساسي ألي عممية تعميم (.)von Felden, Heide 2004
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ويحظى التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة باىتمام كبير في الدول المتقدمة ،فعمى سبيل
المثال في دولة ألمانيا االتحادية ،تركز عمى وجو الخصوص بتدريب المعممات من اجل
التنمية المينية المستمرة وكذلك مواصمة التعميم والتدريب في مجال الطفولة المبكرة
(، )Wehrmann, 2008, 85حيث فى السنوات األخيرة ،أصبحت مراكز الرعاية النيارية
(مؤسسات تعميم الطفولة المبكرة) جزءاً ميما من النظام التعميمي ،وركزت بصفة خاصة عمى

تحفيز األطفال عمى اكتساب المعرفة األولية ،ودعم رغبتيم وتحفيزىم في التعمم وكذلك ضمان
االنتقال السمس الناجح من مؤسسات تعميم الطفولة المبكرة الى المدرسة ( MBFJ 2004,

.)Dors, 2009
وتنوه الكثير من الدراسات النفسية والتربوية في مجال الطفولة عمى أن كل ما يحققو الفرد
من تعمم يبدأ غرس جذوره في الطفولة المبكرة ،وأن السمات المستقبمية لمفرد تتحدد في
السنوات الست األولى من عمره (الفايز.)5 ،4448،
وقد بينت الدراسات االثار اإليجابية لبرامج تعميم الطفولة المبكرة عمى الجانب التعميمي
والميني الوظيفي لمفرد في المراحل البلحقة وكذلك في مجال التحصيل وأداء الطفل نفسو
(  )vgl. Bildungsbericht 2008, S. 60; Liegle 2006, 108وىناك اثار إيجابية
الستخدام المعب التربوي في مرحمة الطفولة المبكرة ىو العمل عمى تنمية األطفال اجتماعياً

وعاطفياً وجسدياً وذىنياً بما يساعدىم عمى التفاعل وتنمية مياراتيم االجتماعية في المراحل

البلحقة .وتعد الرعاية والتعميم في مرحمة مبكرة من الطفولة االستثمار األكثر كفاءة وفاعمية

من حيث التكمفة ليسمك األطفال درب التعمم مدى الحياة وضمان أن يحصل جميعيم عمى
فرصة عادلة لتحقيق إمكاناتيم ( .)www.unicef.orgفالتعميم في مرحمة الطفولة المبكرة
ال يعتمد عمى المنافسة وتحديد الفائز والخاسر ولكن يعتمد عمى بناء واكتساب القيم والفن
والموسيقى والمغة ،فالتعميم يجب أن يرتكز عمى العمميات التي تشجع عمى اكتساب وتحميل
وتقييم الكفاءات لمعمل ،من أجل تنمية شخصية مستدامة لدى األطفال وىو ما يدعو الى بناء
القدرات األساسية لمطفل ودعم اليوية الشخصية ليم). (Krenz ,2009
فمقد أصبح التعمم في الطفولة المبكرة يعتمد عمى أفكار وقيم وتنمية ميارات واتجاىات مما
يؤدى الى نتائج جيدة لمطفل في عممية مستمرة ومتواصمة تعرف بالتعمم مدى الحياة
لممحافظة ومساعدة المجتمع ،فالتعميم في الطفولة المبكرة لم يعد األساس فيو كيفية اتقان
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الطفل لمقراءة والكتابة ،كما كان يعتقد في المنيج التقميدي ،وانما أصبح يعتمد عمى المعب
التربوي وتناول ابعاد تنمية وبناء شخصية الطفل ومدى قدرتو عمى التكيف والتوافق مع
المتغيرات التي تواجيو ويستطيع االختيار الصحيح من بينيا ،ومن ثم فالتعمم في مرحمة
الطفولة المبكرة يعتبر تنمية مينية مستدامة تؤثر عمى الطفل طوال حياتو ،وتؤثر في المراحل
البلحقة.
وتتميز مرحمة الطفولة المبكرة بخصوصية في جوانب الرعاية والتربية والتعميم لتحفيزىم لمتعميم
والتفاعل نحو تنمية شخصيتيم ،فإدخال األنشطة التعميمية والترفييية والمعب إلى العممية
التعميمية يزيد من حماسة األطفال ،ومن ثم تحتاج الى التوجيو العممي والجودة التعميمية،
فترتبط بضمان حق كل طفل في حصولو عمى التعميم والتربية والرعاية البلزمة وفقاً لؤلبحاث

التي أشارت الى أىمية السنوات الثماني األولى من عمر الطفل وتأثير ذلك عمى تعممو مدى
الحياة.

مشهلة الدراسة:
إن القصور في تعميم الطفولة المبكرة مدى الحياة يؤثر بشكل كبير نحو تحسين جودة التعميم
في ىذه المرحمة الحساسة ويؤدى لوجود ىدر تربوي في المستقبل ،وليذا يمكن صياغة
مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :ما أثر تعميم الطفولة المبكرة عمى مستقبل الطفل
في التعمم مدى الحياة؟ ويتفرع منو األسئمة األتية:

أسئلة الدراسة:
 )4ما واقع رياض األطفال في تفعيل التعمم مدى الحياة؟
 )2ما اجراءات تمبية الروضة متطمبات المستقبل لتعميم الطفل مدى الحياة؟
 )3ما الفوائد من تفعيل التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة؟
 )4ما المعوقات التي تواجو رياض األطفال في تفعيل التعمم لمطفل مدى الحياة؟
 )5ما آليات تطوير استراتيجيات التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة؟
 )6ما التصور المستقبمي لتفعيل دور رياض األطفال في تعمم الطفل مدى الحياة نحو
تحسين جودة التعميم في الطفولة المبكرة؟
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فروض البحح:
 -4يوجد فرق دال احصائياً عند مستوى الداللة (=  )0.05αبين تقييم المديرات

والمشرفات والمعممات نحو واقع رياض األطفال في تفعيل التعمم مدى الحياة وفقاً

لمتغير التخصص.

 -2يوجد فرق دال احصائياً عند مستوى الداللة (=  )0.05αبين تقييم المديرات

والمشرفات والمعممات نحو فوائد تفعيل التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة وفقاً

لمتغير عدد سنوات الخبرة.

 -3يوجد فرق دال احصائياً عند مستوى الداللة (=  )0.05αبين تقييم المديرات
والمشرفات والمعممات نحو اجراءات تمبية الروضة متطمبات المستقبل لتعميم الطفل

مدى الحياة وفقاً لمتغير العمل.

أٍداف الدراسة:
 -1رصد واقع التعميم في رياض األطفال لتفعيل التعمم مدى الحياة.
 -2التعرف عمى إجراءات تمبية الروضة متطمبات المستقبل لتعميم الطفل مدى الحياة.
 -3التعرف عمى الفوائد من تفعيل التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة.

 -4التعرف عمى المعوقات التي تواجو رياض األطفال في تفعيل التعمم لمطفل مدى الحياة.

 -5تحديد آليات تطوير استراتيجيات التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة.
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تقديم رؤية مستقبمية لتفعيل دور رياض األطفال في تعمم الطفل مدى الحياة في
الطفولة المبكرة.

أٍنية الدراسة:
تكمن أىمية ىذه الدراسة في الجوانب التالية:

أوالً :األٍنية اليظرية:
 -4تساعد ىذه الدراسة المسؤولين عن تربية الطفولة المبكرة عمى فيم أىمية موضوع
تعمم الطفل مدى الحياة في رياض األطفال ودوره اإليجابي عمى تربية وتعميم ورعاية طفل
الروضة.
 -2اثراء المكتبة العربية بدراسة عممية عن تعمم الطفل مدى الحياة في الطفولة المبكرة
ودوره اإليجابي عمى مستقبمة.
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 -3محاولة لتكثيف الجيود لتمبية متطمبات دعم وتربية وتعميم الطفولة المبكرة.
 -4تساعد ىذه الدراسة رياض األطفال في تفعيل تعميم الطفولة المبكرة عمى مستقبل
الطفل مدى الحياة من أجل التغمب عمى المعوقات وتطوير ىذه المؤسسات بما يعود
بالنفع عمى المجتمع.
 -5يعد التعمم مدى الحياة لمطفل في رياض األطفال ىو الركيزة األساسية لدعم وتحسين
تربية الطفل في المؤسسات التربوية.

ثاىياً :األٍنية التطبيكية:
-4

تساعد ىذه الدراسة مؤسسات رياض األطفال والقائمين عمى األنشطة التعميمية

والترفييية من مديرات ومعممات ومشرفات برياض األطفال في تفعيل التعمم مدى الحياة في
الطفولة المبكرة.
-2يعد التعمم مدى الحياة السيما في مؤسسات رياض األطفال نشاط فاعل لدعم تحسين
تعميم وتربية الطفل.
-3توعية المعممات وحثيم عمى مراعاة المعايير الواجب توافرىا في تفعيل التعمم مدى الحياة
في الطفولة المبكرة.
-4نشر ثقافة التعمم مدى الحياة في مرحمة الطفولة المبكرة بين اسر األطفال ومؤسسات
المجتمع.
مصطلحات الدراسة:

الطفولة املبهرة
يشار الى الفترة من الوالدة الى سن الثامنة من العمر باسم (الطفولة المبكرة) وىذه السنوات
الثمان تقريبا من الحياة تشمل مرحمتي دور الحضانة ورياض األطفال والصفوف األولى من
المرحمة االبتدائية )(Maywald 2002, 39
ويعرف الباحثان الطفولة المبكرة بأنيا السنوات الثمان األولى من حياة االنسان ،فيي فترة
التكوين الحاسمة ف فييا يبدأ االنسان تحديد مفيومو عن ذاتو وعن الكون المحيط بو من
خبلل التنشئة االجتماعية والتي بيا من االثار ما يفوق أي عممية تربوية في فترة الحقة،
حيث يتم في ىذه المرحمة وضع األسس ذات األثر في تشكيل حياة الفرد.
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"التعله مدى احلياة"
ٍو وسيلة لتكديه وتيظيه

التعمم بالطريقة أو األسموب الذي يرغبو المتعمم ( The World

" .) Bank , 2003والتعمم مدى الحياة كمفيوم ،يغطي جميع أنواع التعميم الرسمي وغير
الرسمي في أماكن تعميمية مختمفة من مرحمة الطفولة المبكرة وصوالً إلى مرحمة

التقاعد"()BLK,2004, 13

ويعرف الباحثان التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة :بأنو عممية مستمرة تتضمن التعمم
من خبلل البرامج واألنشطة والمعب التربوي والتعمم الذاتي ،وتدريب الطفل من خبلل الخبرات
التي يمر بيا في حياتو اليومية لتستمر معو في المراحل البلحقة ،أي أن التعمم مدى الحياة
متواصل من الميبلد حتى الشيخوخة.

اإلطار اليظري
دور تعليه الطفولة املبهرة على مستكبل الطفل يف التعله مدى احلياة:
من خبلل المناقشات حول عممية التعمم مدى الحياة ،نجد أن حافز التعمم والتعميم الجيد يعتمد
بشكل كبير عمى طبيعة التجربة واالستكشاف والتدريب والخبرات التي يمر بيا الطفل في
ويفيم التعمم مدى الحياة عمى أنو
مرحمة الطفولة المبكرة ،سواء كانت إيجابية أو سمبيةُ .
استراتيجية تكون قادرة عمى معالجة المعمومات والخبرات بشكل ب ّناء في المعرفة والرؤى
والكفاءات ( ،)BLK,2004فالقدرة عمى اكتساب المعرفة تعتبر عممية معقدة ومرتبطة

بالتطور المعرفي( ،)Liegle,2006فاألطفال يتمتعون بإمكانيات كبيرة لمتعميم في مرحمة
الطفولة المبكرة ذات الجودة العالية ألنيا توفر أساساً لتنمية الميارات االجتماعية والمعرفية

في الطفولة المبكرة(.)Textor,2006

ونظ ارً لمتغيرات االجتماعية واالقتصادية التي شيدىا العالم في اآلونة األخيرة ،فقد حدثت

تغيرات في استراتيجيات التعميم والتعمم في الطفولة المبكرة ،األمر الذي أدى إلى االىتمام

بطبيعة دور رياض األطفال في دعم تطوير العممية التعميمية لطفل الروضة بناءاً عمى اتخاذ
خطوات وآليات وأطر تتسم بالشمولية والمرونة الكافية في تعمم الطفل مدى الحياة.

ولكي يكون مفيوم التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة قاببل لمتطبيق ،يجب أن تتوفر
لممؤسسات التعميمية والتربوية ،خاصة مؤسسات رياض األطفال ،جودة عالية تيتم باألبعاد
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التالية (:)Nuissel, 2006
 تشجيع العمل والممارسة والتجربة واالكتشاف من خبلل اتاحة مساحات خاليةمناسبة لمطفل.

-

إمكانيات بناء المحتوى المعرفي المناسب وتفسيره لمطفل.
االىتمام بالتعمم الذاتي وحرية التعبير لمطفل.

 االىتمام بالجانب العاطفي والوجداني وتنميتو لمطفل. -تمكين العبلقات االجتماعية لمطفل بأقرانو والكبار.

فالتعميم المؤسسي في مرحمة الطفولة المبكرة يؤثر بشكل إيجابي عمى قدرة الطفل عمى التعمم
مدى الحياة والدافعية تجاىو ،وتعتبر رياض األطفال ىي المكان المبلئم لتعميم الطفل مدى
الحياة ،حيث أنيا مؤسسة تعميمية تتيح التعميم والرعاية بمستوى عالي الجودة وليا تأثيرات
كبيرة عمى سير العممية التعميمية لمطفل ( Bildungsbericht 2008, 60, Liegle
.)2006, 108
فالتعميم في رياض األطفال أصبح ضرورة مجتمعية ممحة ،حيث أن رياض األطفال تكمل دور
األسرة في التربية والتعميم والرعاية ،عبلوة عمى كونيا داعمة لؤلسرة والطفل ،كما يقع عمييا
تقديم المساعدة والمشورة لؤلسر بشأن المشكبلت والقضايا المتعمقة بالطفولة ( Textor,
 ،)1992فالتعاون بين الروضة واألسرة ليست ترفاً ،وانما ىي ضرورة قصوى تصب في
مصمحة األطفال.

وتعتبر ألمانيا االتحادية أنموذجاً من الدول التي تبنت التعميم مدى الحياة في الطفولة المبكرة

 ،حيث تعتبر رياض األ طفال بمثابة إثراء لمواقع اإليجابي لؤلطفال ،فيي تسمح لؤلطفال بالعمل

والمعب معاً من خبلل ارتباط المجموعات بعضيا ببعض ،فمبنى رياض األطفال مصمم
الستكشاف البيئة التي يعيش فييا الطفل من خبلل المعب والتعمم وبثو في نفوسيم لتدعيم
قدرات أطفال الروضة في ضوء األنشطة التعميمية والترفييية ،واألسرة األلمانية ليا دور فعال
مع الروضة في تنمية ميارات الطفل فيي تتولى رعايتو وتيذيبو في أىم الفترات وأعمقيا أث ارً
في بناء شخصيتو وتكوين اتجاىاتو وقيمو وأفكاره في كل ميدان بل وفى تشكيل حياتو بصفة
خاصة ،وتييئتو الكتساب الخبرات في المجاالت المختمفة ،كما يوجد اتفاق بين البيت
والروضة عمى أسس مشتركة في التربية والتعميم والرعاية في مرحمة الطفولة المبكرة.
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فالروضة األلمانية ىي ذلك المكان الذي يتكامل مع األسرة ،ليضع األسس العقمية والنفسية
لبناء إنسان قادر عمى الخروج من محيط األسرة والروضة إلى المجتمع الكبير ،والمشاركة
الفعالة فيو ،من خبلل التعمم الذاتي وبناء الثقة بالنفس ،فخبرات التعميم في الطفولة المبكرة،
تعتبر نقطة انطبلق لجيود التعمم البلحقة ،لتكون مورداً ىاماً لمتعمم مدى الحياة.

ولدعم عممية التعمم مدى الحياة في رياض األطفال بجميورية ألمانيا ،تسرد إحدى

المعممات عن ضرورة توفير مساحات واسعة وخالية في رياض األطفال تتيح لمطفل الحركة
والمعب وممارسة األنشطة التعميمية والترفييية ،بقوليا نعطى أىمية كبيرة لثقة الطفل بنفسة،
فمقد أصبحنا أكثر انفتاحاً وثقة مما أدى إلى رسم رؤية لزيادة الثقة بين الطفل والمعممة ،ففي

الحياة اليومية في الروضة نستخدم ألعاب الحركة والسباقات وقفز الطفل بنفسة عمى الحبل
ومع اآلخرين باإلضافة إلى توفير مساحة أللعاب الجمباز ،فعمى الرغم من التعب الذى نعانيو
إال أنيا تجربة ثرية لؤلطفال والمعممات وأولياء األمور ،ىدفنا في عممنا اليومي ىو حجرات

خالية الستخداميا في فعاليات المجموعات ( Arbeitsgemeinschaft Gesundheit
.)des Bodenseekreises,2005
وفي فنمندا يتجو التعميم والرعاية في مرحمة الطفولة المبكرة لدعم النمو المتوازن لؤلطفال،
وتنميتيم وتعمميم ،حيث يكتسب األطفال في مرحمة التعميم ما قبل المدرسة الميارات
األساسية ،والمعرفة ،وتنمية قدراتيم ومياراتيم في مجاالت التعمم المختمفة التي تتوافق مع
عمرىم ،والتعمم من خبلل المعب يعتبر عامل أساسي في الطفولة المبكرة ،فالتعميم الفنمندي
يركز في األساس عمى ضرورة تمتع جميع األفراد بحق الوصول المتكافئ لمتعميم والتدريب
عالي الجودة ،واتاحة نفس فرص التعميم لمجميع بغض النظر عن أصميم العرقي ،أو السن،
أو الطبقة االجتماعية أو مكان إقامتيم( culture, finnish national board of
.)education
فاألطفال بحاجة إلى معرفة ما لدييم من قدرات وميارات ،وكيفية تخطيط التعمم الكتساب
المعرفة ،واستخدام استراتيجيات التعمم الصحيحة وبيان نقاط القوة والضعف ،وكيفية التفكير
حافز لمتعمم
فيما تعمموه وكيفية تذكرىا ،فنحن بحاجة إلى معرفة أىمية التعمم الذاتي ،ووضع ًا
واإلنجاز ( .)Textor, 2006, 6وعمى وجو الخصوص ،فإن طبيعة تجارب التعمم اإليجابية
أو السمبية ذات الصمة بالميارات المكتسبة ،والتقاليد والتوجيات ليا تأثير كبير عمى المراحل
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التعميمية البلحقة ،فالدافع لمتعمم دائما يعتمد بشكل كبير عمى وضع المناىج وتنظيميا
بموضوعات تركز عمى المحتوى المعرفي ( .)TU-Dresden, 2010فالعناصر األساسية
لمقدرة والرغبة في التعمم ،يتعمق األمر بالحصول عمى الكفاءات األساسية المعرفية والمينية
واالجتماعية ،ما يسمى بما "وراء المعرفة" من حيث قواعد واجراءات اكتساب المعرفة ،وادارة
المعرفة ومعالجة انعكاسية المعرفة ( ; 42, S. 2000Achtenhagen Lempert
.).76, 2007Fthenakis et al.
فالطفل يستكشف بيئتو من أجل التعمم من خبلل ما يتوافر لدية من األنشطة والتجييزات
واألدوات والخامات في ضوء ممارساتيا وتفحصيا لينمي لديو القدرة عمى اإلنجاز وثقتو
بنفسو ومن ثم يتحقق لو تعمم جديد في ضوء تجاربو اليومية.
من خبلل ما سبق يتضح أىمية التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة ،بأن يصبح األطفال
أقوياء قادرين عمى تحمل المسؤولية وأن يصبحوا أعضاء فاعمين ناشطين في المجتمع
قادرين عمى التعمم الذاتي في مجتمع قادر عمى دمج واحترام وتأمين الحقوق األساسية لكل
فرد ،فالتعمم مدى الحياة يجب أن يكون موجو نحو المستقبل بالعمل عمى تمكين األطفال في
التعمم واكتشاف الخبرات من خبلل تعميم قائم عمى خطط التحسين الدائم ،حيث أنو من
المعروف أن تعميم األطفال ليس باألمر السيل ،ولكنو عمل شاق ومن ىنا فالعيش مع
األطفال يعنى المشاركة واالحترام والحماية والعمل كنموذج يحتذى بو واعطائيم الفرص لمتعمم،
فالطفل كمما تقدم في السن يشعر بالقمق المتزايد من أنو ال يستطيع القيام بشيء ما ،رغم
أنيم يريدون عمل ذلك والقيام بو االن ،فالقدرة عمى تمبية احتياجات الطفل واالمتثال لمقواعد
واالدراك والفطنة كم يا ميارات يجب تعمميا ،فاألطفال في مرحمة رياض األطفال يمكن ليم أن
يتحمموا المسؤولية ،فاألطفال متعممون يقمدون يبلحظون الكبار.
فتقديم نوعية جيدة من التعميم في مرحمة الطفولة المبكرة سواء في األسرة أو رياض األطفال
من خبلل االىتمام اإليجابي المتبادل بينيما سوف يؤدى الى تعمم الطفل مدى الحياة.

الدراسات السابكة:
أجرى  )2012( Knauf, Tassilo and Schubert, Elkeدراسة بعنوان االنتقال من
الروضة إلى المدرسة االبتدائية ،أسس وحمول واستراتيجيات إلعادة ىيكمة نظامية لبداية
المدرسة ،وىدفت الدراسة الى التعرف عمى كيفية انتقال الطفل من رياض األطفال الى
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المدرسة االبتدائية التي تعتبر بداية التعميم الرسمي النظامي ،وقد قامت الدراسة بجمع بيانات
ىامة لمدعم التنموي المشترك لؤلطفال الصغار من خبلل األسرة ورياض األطفال والمدرسة
االبتدائية في جميورية المانيا ،وتوصمت الدراسة الى ان مؤسسات الطفولة المبكرة تعمل عمى
تقديم أنشطة تنموية متباينة بشكل منتظم وأوصت بأىمية الدعم المشترك بين رياض األطفال
والمدرسة االبتدائية لدعم دخول األطفال لممدرسة االبتدائية وتمبية متطمبات تطوير المرحمة
وادارة الجودة في الطفولة المبكرة ،ألنيا تؤثر عمى المراحل البلحقة ،كما أوضحت دراسة
 2045 ( Schenkerم ) بعنوان أثر المعب في حياة مرحمة الطفولة المبكرة وقد أجريت
الدراسة في جميورية ألمانيا االتحادية وىدفت الى التعرف عمى أىمية المعب في حياة
الطفولة المبكرة ،وقد أظيرت الدراسة أن المعب يمكن األطفال من اكتساب خبرات جديدة
ومسا عدتيم عمى النضج االجتماعي والمعب واستخدام األلعاب بما يمكن األطفال من زيادة
فيميم لمشاعر األطفال االخرين ،فالمعب يساعدىم عمى فيم افضل لآلخر وقد أوصت الدراسة
بأىمية ممارسة األطفال لمعب بدون تدخل من الكبار بحيث يقتصر تدخل الكبار لمساعدة
األطفال الذين ليس لدييم القدرة عمى المعب ،وأظيرت دراسة 2047 ( Moserم ) :بعنوان
المعب الحر في رياض األطفال وتشكيل مفيوم الذات لدى أطفال ما قبل المدرسة ،وقد ىدفت
الدراسة الى التعرف عمى البيئة االجتماعية من خبلل المعب ،فالمراقبة واالكتشاف والتجريب
والتقميد ىي الوظيفة األساسية وبالتالي يتم تعمميا من خبلل ممارسة المعب دون أن يكون
الطفل عمى عمم بيا ،والمعب يعد شكبلً ناجحاً جداً في التعمم ،نظ ارً ألن المعب يتطمب تنشيطاً
عاطفياً يسمى بالحماسة ،فالمعبة ىي شكل أساسي لكيفية إدراك األطفال وفيميم لبيئتيم ومن
خبلليا يقومون ببناء وتوسيع مفيوميم الذاتي الداخمي ،فمفيوم الذات الداخمي يشمل المعرفة

واالدراك عن الذات ،فالمعب الحر يتيح لؤلطفال اختبار الوعى الذاتي في البيئة االجتماعية،
كما توصمت دراسة ( )Jensen, 2019الى األىمية القصوى الستخدام التغذية الراجعة لتعزيز
عممية التعمم والتعميم لطفل الروضة لب ناء ثقافة الحوار والتفكير المشترك ،حيث ىدفت الدراسة
الى استخدام المبلحظة كأداة لتعزيز الحوار بين األطفال بعضيم البعض لتقوية احترام الذات،
وقد أظيرت الدراسة أن تدوين المبلحظات من خبلل التغذية الراجعة يساعد عمى بناء شخصية
أو فريق قوى متماسك قادر عمى التطور ،فمن خبلل المبلحظة تم التعرف عمى عبلقات
األطفال بعضيم ببعض لدعميم في الميارات االجتماعية ،وقد توصمت الدراسة أيضاً الى ان
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ثقافة التغذية الراجعة التي تتاح لؤلطفال لمتعمم في الطفولة المبكرة تساعدىم عمى اكتساب
العبلقات االجتماعية من خبلل بناء الثقة بين الكبار والصغار.
والمبلحظ من خبلل البحث واالستقصاء أن الدراسات العربية المرتبطة بالتعمم مدى الحياة في
الطفولة المبكرة نادرة ،بينما في الدراسات األجنبية وردت بعض الدراسات التي اىتمت ببعض
جوانب الموضوع من نواحي متعددة :كدراسة ( Knauf, Tassilo and Schubert,
 )2042 ، Elkeالتي تدعم المشاركة االسرية والروضة والمدرسة االبتدائية في عممية التعمم
 ،ودراسة ( )2045 ، Schenkerمن أن المعب يمكن األطفال من اكتساب خبرات جديدة
ومساعدتيم عمى النضج االجتماعي بما يمكن األطفال من زيادة فيميم لمشاعر األطفال
االخرين ،ودراسة ( )2047، Moserلمتعرف عمى البيئة االجتماعية من خبلل المعب ودراسة
( )Jensen, 2019من استخدام التغذية الراجعة لتعزيز عممية التعمم والتعميم لطفل الروضة
لبناء ثقافة الحوار والتفكير المشترك ،لكن لم ترد أية دراسة في حدود عمم الباحثان أجريت
عمى البيئة السعودية في ىذا المجال ،األمر الذي يؤكد أىمية الدراسة الحالية ،ويجعل منو
إضافة عربية في ىذا المجال.

جمتنع الدراسة وعييتَا:
تكون مجتمع الدراسة من مديرات ومشرفات ومعممات رياض األطفال في مدينة
نجران ،وقد طبقت الدراسة خبلل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 4440ه /
2049م.
وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من المديرات والمشرفات والمعممات برياض األطفال البالغ
عددىن ( )404مديرة ومشرفة ومعممة ،تم اختيارىم بطريقو عشوائية من مؤسسات رياض
األطفال في مدينة نجران وذلك كما يمي:
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جدول( )4يبين أصل مجتمع الدراسة 4والعينة المسحوبة من المديرات والمشرفات والمعممات
في رياض األطفال
إجمالي عينة

العينة

العينة العشوائية المسحوبة

نسبة العينة لممجتمع
األصل

المجتمع األصل

من العدد اإلجمالي لمعينة

المديرات

42

33

% 78.6من الروضات

المشرفات

4

4

%400

المعممات

320

67

%24

يتضح من الجدول أن عينة الدراسة تكونت من مديرات ومشرفات ومعممات رياض األطفال في
مدينة نجران ،حيث بمغ إجمالي العينة ( )404مفردة ،وقد تراوحت خبرات عينة الدراسة بين
 %38.5لمعامبلت أقل من خمس سنوات ،بينما تراوحت نسبة  %64.5أكثر من خمس
سنوات ،وقد بمغت نسبة المختصات في رياض األطفال  %34.6بينما تراوحت نسبة غير
المختصات  ،%65.4وقد طبق البحث خبلل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي
 ،2049من بداية شير فبراير حتى نياية شير أبريل 2049م ،كما ىو موضح في الجدول
وقد تم اختيارىم بطريقو عشوائية من رياض األطفال في نجران.

ميَج الدراسة:
تتبع الدراسة الحالية المن يج الوصفي التحميمي الذي ييتم بوصف الوضع الراىن لدور رياض
األطفال في تفعيل التعمم مدى الحياة لطفل الروضة لتحسين جودة التعميم لطفل ما قبل
المدرسة من خبلل جمع البيانات وتحميميا وتفسيرىا كماً وكيفاً.

أداة الدراسة:
صمم الباحثان مقياس لمديرات ومشرفات ومعممات رياض األطفال اعتماداً عمى الخطوات التالية:

 -4االطبلع والمراجعة الدقيقة لؤلدب السابق.
 -2تحديد البنود الرئيسة لممقياس.

 -3تصميم واعداد المقياس في صورتو األولية.
 -4إجراء التعديبلت البلزمة عمى المقياس ،ووضعو في شكمو النيائي ،بعد عرضو عمى
المحكمين.
1

إدارة تعليم الطفولة المبكرة في نجران.
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ثبات أداة الدراسة:
جدول رقم ( )2يوضح دالالت الثبات لممقياس لممديرات والمشرفات ومعممات رياض األطفال
نحو دور رياض األطفال في تفعيل التعمم مدى الحياة لتحسين جودة التعميم والتربية في
مرحمة الطفولة المبكرة ،باستخدام معامل ألفا كرونباخ وقد استخدمت البيانات المستمدة من
العينة الكمية وفيما يمي بيانات معامبلت الثبات:
معامل الثبات

محاور المقياس

لممعممات
المحور األول :واقع رياض األطفال في تفعيل التعمم مدى الحياة

.922

اجراءات تمبية الروضة متطمبات المستقبل لتعميم الطفل مدى الحياة

.942

الفوائد من تفعيل التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة

.843

المعوقات التي تواجو رياض األطفال في تفعيل التعمم لمطفل مدى .840
الحياة
آليات تطوير استراتيجيات التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة

.942

يتضح من الجدول رقم ( )2أن قيم ألفا كرو نباخ تشير إلى أن ىناك درجة عالية من
االتساق الداخمي ويعتبر ىذا مؤش ارً مبلئماً عمى أن أداة القياس تتوفر فييا دالالت ثبات

عالية.

صدم األداة:
-

صدق المحتوى:
لفحص مضمون األداة المستخدمة وجدت أنيا تشتمل إلى حد كبير عمى المحاور

الرئيسية المتصمة بموضوع الدراسة خاصة وقد اعتمدت عمى دراسة عينة من المديرات
والمشرفات والمعممات ن حو دور مؤسسات رياض األطفال في تفعيل التعمم مدى الحياة نحو
تحسين جودة التعميم في الطفولة المبكرة

 -صدم احملهنني:

تم عرض بنود األداة عمى مجموعة من المحكمين من أساتذة كمية التربية بجامعة

نجران والميتمين بدراسة تنمية ميارات طفل الروضة لمتعمم المستقبمي لمعرفة صدقو (لقياس
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ما وضع من أجمو) ،وقد تم تعديل بعض العبارات في ضوء آرائيم العممية ،حيث تم تعديل
محتوى بعض العبارات لتصبح أكثر مبلئمة وحذف العبارات التي اتفق عمييا أكثر من %88
منيم عمى حذفيا ،ولعل ما استخدم من إجراءات يدل عمى توفر قدر مناسب من سبلمة األداة
المستخدمة.

املعاجلة اإلحصائية:
بما أن الدراسة وصفية تحميمية فقد حاول الباحثان التنوع في أسموب المعالجة اإلحصائية
حيث استخدم برنامج ( ، (SPSSوقد اعتمدت الدراسة المعايير التالية عمى مدى تحقق التعمم
مدى الحياة في تعميم الطفولة المبكرة حسب مدى المتوسط ودرجة الممارسة ،فالمتوسط من
 4حتى  4.66ممارستو ضعيفة ،أما المتوسط من  4.67حتى  2.32فيمارس بدرجة
متوسطة ،في حين أن المتوسط من  2.33حتى  3فيعنى أن الممارسة كبيرة ،ولئلجابة عمى
أسئمة الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات
المقياس.

عرض وحتليل ىتائج الدراسة:
أوالً :بالنسبة لمنتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤال األول المتمثل في :ما واقع رياض األطفال

في تفعيل التعمم مدى الحياة؟ لئلجابة عمى السؤال األول تم استخراج المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري ودرجة الممارسة وذلك كما يمي:
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جدول رقم ( )3يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لمديرات ومشرفات ومعممات رياض األطفال نحو تقييميم لواقع التعميم مدى الحياة في الطفولة
المبكرة.
استجابات عينة مديرات ومعممات

المحور األول :واقع رياض األطفال في تفعيل التعمم مدى الحياة :ومشرفات رياض األطفال
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.66

.544

كبيرة

توجد كفاءات وكوادر أكاديمية لمواكبة تطور نمو وخصائص الطفل2.48 .

.638

كبيرة

تعمل الروضة عمى وجود أنشطة لؤلطفال تحقق مبدأ التنافسية.

2.60

.644

كبيرة

تعمل الروضة عمى تنمية جميع الميارات والمعارف لؤلطفال.

2.79

.626

كبيرة

تعمل الروضة عمى اكتساب الطفل لميارات متنوعة وجديدة.

2.82

.428

كبيرة

تتيح الروضة لممعممات اختيار أساليب تعميمية مرنو لمتعامل مع 2.80

.442

كبيرة

توسع الروضة فرص التعميم في الطفولة المبكرة الذي يشجع عمى 2.73

.543

كبيرة

تزود الروضة بالكفايات البلزمة لؤلطفال الستخداميا في الحياة.

2.59

.583

كبيرة

تتيح الروضة لؤلطفال التدريب عمى الميارات الفنية واالجتماعية.

2.85

.379

كبيرة

تتيح الروضة ميارات القراءة والكتابة لمطفل باستخدام األنشطة 2.80

.442

كبيرة

تعمن الروضة عن استراتيجية واضحة لتعميم الطفل.

األطفال.

التعبير الخبلق واالبداع.

التعميمية.

تتيح الروضة مشاركة األطفال بفاعمية في الميارات الرياضية.
تتيح الروضة مشاركة األطفال بفاعمية في الميارات العممية.
تتنوع أساليب التقييم لمطفل لتمبية متطمبات تعميم الطفولة المبكرة.

2.75
2.56
2.74
2.44

تحدد الروضة مسارات التعمم المستقبمي لمطفل.
ينطمق منيج رياض األطفال من الثقافة المجتمعية.
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يتضح من الجدول السابق أن العبارة "تتيح الروضة لؤلطفال التدريب عمى الميارات الفنية
واالجتماعي ة" قد احتمت المرتبة األولى حيث حصمت عمى متوسط حسابي بمغ ()2.85
وبانحراف معياري ( ،). 379لدى عينة الدراسة ،وىذا يشير إلى أن التعمم مدى الحياة لو دور
فعال في تربية وتعميم طفل الروضة في تنمية الميارات الفنية واالجتماعية ،كما حصمت
العبارة " تتيح الروضة ميارات القراءة والكتابة لمطفل باستخدام األنشطة التعميمية" عمى
متوسط حسابي ( (2.80وانحراف معياري بمغ ( ).442بدرجة تأثير كبيرة ،لدى مديرات و
معممات ومشرفات رياض األطفال ،مما يدل عمى ضرورة التعمم مدى الحياة في الطفولة
المبكرة  ،من ىنا يؤكدون أن الطفل يستطيع التعمم مدى الحياة من خبلل األنشطة التعميمية
والترفييية التي تعرض عميو بشكل منظم ومرتب ويراعى التسمسل من البسيط الى المركب،
مما يتضح القيمة االيجابية لتفعيل التعمم مدى الحياة في رياض األطفال من وجية نظر
المديرات والمشرفات والمعممات من حيث الداللة االيجابية لمتعمم وتأثيره عمى تنمية ميارات
القراءة والكتابة والميارات االجتماعية في الطفولة المبكرة ،وقد اتفقت ىذه النتائج مع ما
توصمت إليو دراسة ( .)MBFJ 2004; Dors 2009بأن مراكز الرعاية النيارية في
جميورية المانيا أصبحت جزءاً ميماً من النظام التعميمي ومنذ عام  2005تم تنفيذ خطط

التعميم الموضوعة في الواليات الفيدرالية بأىداف محددة وترتكز عمى تحفيز األطفال عمى

اكتساب المعرفة األولية ودعم رغبتيم الغريزية في التعمم وضمان انتقال ناجح الى المدرسة
االبتدائية.
كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة ( )Jensen, 2019الى أىمية استخدام التغذية
الراجعة لتعزيز عممية التعمم مدى الحياة لطفل الروضة لبناء ثقافة الحوار والتفكير المشترك
وتنمية الميارات االجتماعية بين األطفال بعضيم البعض.
وتوضح النتائج أىمية التعمم في مرحمة الطفولة المبكرة من خبلل األنشطة التعميمية المتنوعة
لمتفاعل مع بيئتيم وىو ما يتفق مع دراسة ( )Gerd E. Schäfer,2019من أن التعمم في
الطفولة المبكرة يؤدى وظيفة ىامة وىو مساعدة األطفال عمى إيجاد عبلقة مع بيئتيم
وعالميم ليجدوا أنفسيم أفراد فاعمين ذاتياً في المجتمع.

ثم جاءت باقي الفقرات لتدل عمى مدى أىمية التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة بدرجة

تأثير كبيرة.
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أن التعمم مدى الحياة في الطفولة
يتضح أيضاً من خبلل نتائج استجابات عينة الدراسة ّ
المبكرة (  ).f 73, 2006Nuisselيعمل عمى:
 ن الخبرة.
 العمل والممارسة.
 بناء المعرفة وتفسيرىا.
ثانياً :بالنسبة لمنتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤال الثاني المتمثل في :ما اجراءات تمبية
الروضة متطمبات المستقبل لتعميم الطفل مدى الحياة؟ لئلجابة عمى السؤال الثاني تم استخراج
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الممارسة وذلك كما يمي:
جدول رقم ( )4يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لمديرات ومشرفات ومعممات رياض األطفال نحو تقييميم لمتطمبات اجراءات األخذ بمبدأ التعمم
مدى الحياة في الطفولة المبكرة.
المحور الثاني :اجراءات تمبية الروضة متطمبات المستقبل لتعميم

الطفل مدى الحياة:

استجابات عينة مديرات ومعممات
ومشرفات رياض األطفال

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

التأثير

اتاحة مبدأ التعمم الذاتي وتعزيز عممية التعمم لمطفل.

2.75

.497

كبيرة

الطمب المتزايد من أولياء أمور األطفال لتطوير ميارات أطفاليم.

2.46

.667

كبيرة

استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير الميارات الذاتية لؤلطفال.

2.47

.682

كبيرة

متطمبات فرضتيا تعميم الطفولة المبكرة عمى المستوى العالمي.

2.37

.743

كبيرة

تحسين التعميم في الطفولة المبكرة من خبلل التدريب واالعداد 2.37

.778

كبيرة

استخدام الروضة التقييم الدوري لتحسين األداء.

2.64

.642

كبيرة

تمبية حاجة الدولة لمساندة التعمم في الطفولة المبكرة مدى الحياة.

2.75

.546

كبيرة

تحسين األنظمة التعميمية القائمة في الطفولة المبكرة ،باعتمادىا 2.62

.603

كبيرة

2.60

.598

كبيرة

والتأىيل.

عمى التعمم النشط.

تمبية متطمبات المجتمع لتحسين تعميم الطفولة المبكرة.
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2.57

تحسين وضع التنمية في الطفولة المبكرة.
العمل عمى اتقان ميارات التعمم الذاتية لمطفل لتأثيرىا عمى المراحل

البلحقة.

2.66

.648

كبيرة

 .584كبيرة

اتاحة عممية التفاعل والتواصل بين المعممة وأسرة الطفل.

2.78

.455

كبيرة

تحقيق األىداف التعميمية والتنموية في الطفولة المبكرة.

2.76

.487

كبيرة

تكييف بيئة تعمم الطفل وفق أسس معروفة لمجميع.

2.69

.558

كبيرة

يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية الوزنية الستجابات ألفراد عينة الدراسة
عمى فقرات ىذا المحور قد تراوحت بين ( )2.78 -2.37وىي متوسطات حسابية تتراوح
درجة ممارساتيا كبيرة  ،فالجدول السابق يظير أن العبارة "اتاحة عممية التفاعل والتواصل
بين المعممة وأسرة الطفل" قد احتمت المرتبة األولى ،حيث حصمت عمى متوسط حسابي بمغ
( )2.87وبانحراف معياري ( ،).455لدى عينة الدراسة ،وىذا يشير إلى أن عممية المشاركة
والتواصل ليا دور فعال في تربية وتعميم طفل الروضة في مجال تمبية الروضة متطمبات
المستقبل لتعمم الطفل مدى الحياة ،وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت الية
دراسة (Arbeitsstab Forum Bildung in der Geschäftsstelle der Bund-
und

Bildungsplanung

für

Länder-Kommission

 )Forschungsförderung (2001).من ضرورة التنفيذ الواسع لممشاريع التي تعزز
العمل الجماعي بين الروضة وأولياء األمور واعتبار العمل االجتماعي جزء من التعميم والحياة
المدرسية والتدريب الميني والدراسة ،وزيادة تطوير مفاىيم العمل الجماعي التعاوني ،كما
حصمت العبارة "تحقيق األىداف التعميمية والتنموية في الطفولة المبكرة" عمى متوسط حسابي
( ) 2.76وانحراف معياري بمغ ( ).487بدرجة تأثير كبيرة ،لدى مديرات ومعممات ومشرفات
رياض األطفال ،مما يدل عمى أىمية تحقيق األىداف التعميمية والتنموية الكتساب الميارات
والقيم البلزمة في الحياة ،وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة ( Hessisches
 )Sozialministerium/Hessisches Kultusministerium ,2007من أن تحقيق
األىداف التعميمية في الطفولة المبكرة يعتمد عمى التعميم الناجح المرتبط الى حد كبير عمى
مينية المعمم وخبرتو وقدرتو عمى المبلحظة وموقفو التربوي ،ثم جاءت العبارتان "اتاحة مبدأ
التعمم الذاتي وتعزيز عممية التعمم لمطفل" و"تمبية حاجة الدولة لمساندة التعمم في الطفولة
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المبكرة مدى الحياة" في المرتبة الثالثة حيث حصمت عمى متوسط حسابي ( )2.75لدى عينة
الدراسة ،ثم جاءت باقي الفقرات لتدل عمى أىمية اجراءات تمبية الروضة متطمبات المستقبل
لتعميم الطفل مدى الحياة  ،مما يدل عمى دور رياض األطفال الفعال في تمبية متطمبات التعمم
مدى الحياة.
أن اجراءات تمبية الروضة متطمبات
يتضح أيضاً من خبلل نتائج استجابات عينة الدراسة ّ
المستقبل لتعميم الطفل مدى الحياة يعمل عمى:
 اكساب الطفل ميارة التعمم الذاتي.
 التركيز عمى الميارات الحياتية لمطفل والتي تمبى متطمبات المستقبل.
 دعم عممية المشاركة والتواصل بين مؤسسات المجتمع ورياض األطفال.
 تييئة بيئة داعمة متعددة الخبرات لمساندة الطفل في عممية التعمم مدى الحياة.
 عمل األطفال بشكل جماعي.

ثالجاً :باليسبة لليتائج املتعلكة باإلجابة على السؤال الجالح املتنجل يف:

ما الفوائد من

تفعيل التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة؟ لئلجابة عمى السؤال الثالث تم استخراج
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الممارسة وذلك كما يمي:
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جدول رقم ( )5يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لمديرات ومشرفات ومعممات رياض األطفال نحو تقييميم لمفوائد من تفعيل التعمم مدى الحياة
في الطفولة المبكرة
استجابات عينة مديرات ومعممات
المحور الثالث :الفوائد من تفعيل التعمم مدى الحياة
في الطفولة المبكرة:

ومشرفات رياض األطفال
المتوسط
الحسابي

االنحراف

المعياري

درجة
التأثير

اعذاد طفم يتعهى ويبهر َستطُع انًشبركت فٍ بُئته.

2.80

.449

كبيرة

االستخذاو انفعبل نًعبرف ويهبراث انطفم.

2.84

.442

كبيرة

يراقبت جىدة تعهُى انطفىنت انًبكرة.

2.69

.575

كبيرة

زَبدة انعبئذ االقتصبدٌ بتطىَر يهبراث وكفبَبث
تعهُى انطفىنت انًبكرة.
تنًُت قذرة انطفم عهً االستخذاو األيثم نًىارد
انبُئت.
زَبدة انعبئذ االجتًبعٍ بتطىَر يهبراث وكفبَبث
تعهُى انطفىنت انًبكرة.
زَبدة انشراكت فٍ يجبل تعهُى انطفىنت انًبكرة بُن
يؤسسبث انًجتًع.

2.46

.695

كبيرة

2.50

.668

كبيرة

2.56

.634

كبيرة

2.74

.554

كبيرة

االستثًبر طىَم انًذي فٍ تعهُى انطفىنت انًبكرة.

2.79

.448

كبيرة

اتبحت فرص انتهُئت واالستعذاد نهتعهى انًذرسٍ
انًستقبهٍ.

2.82

.457

كبيرة

تنًُت وتطىر انطفم انعبطفٍ واإلدراكٍ واالجتًبعٍ.

2.43

.796

متوسطة

تنًُت يهبراث انتىاصم وانتفبعم يع انبُئت انًحُطت.
اتبحت انفرصت نهطفم نهتعرف عهً قذراته انطبُعُت.

4.95
4.75

 .768متوسطة
.848

متوسطة

يتضح من الجدول السابق ان المتوسطات الحسابية الوزنية الستجابات أفراد عينة
الدراسة عمى فقرات ىذا المحور قد تراوحت بين ( )4.95 -2.82وىو متوسط حسابي يتراوح
بين درجو كبيرة ومتوسطة وىذا يشير إلى الفوائد من تفعيل التعمم مدى الحياة في الطفولة
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المبكرة ،حيث جاء في أغمب فقرات ىذا المحور بدرجو كبيرة ومتوسطة ،حيث يتضح من
العبارة "اتاحة فرص التييئة واالستعداد لمتعمم المدرسي المستقبمي" قد احتمت المرتبة األولى
باستجابة كبيرة ،واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت الية دراسة ( Hessisches
 )Sozialministerium/Hessisches Kultusministerium ,2007بأن التييئة
لمتعمم المستقبمي تنصب عمى الميمة التربوية المركزية لممعمم في اإلبقاء عمى أسئمة األطفال،
معا في كيفية ومكان العثور عمى
وعدم ممئيا باإلجابات ،واذا لم يعرفوا اإلجابة ،فمننظر ً
المعمومات التي يحتاجون إلييا ،ألن مصدر اإلبداع ىو الحياة اليومية مع عبلقاتيا المتنوعة
وتأثيراتيا ودوافعيا وقدراتيا .تمتيا في الترتيب العبارة التي تنص عمى "االستخدام الفعال
لمعارف وميارات الطفل" ،كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة (Schneewind, K.
) ،A. ,1991من أن طفولة المرء مرحمة حساسة لمغاية إلكسابو المعارف والميارات ،فالطفل
يعتمد جسديا وعقميا عمى رعاية بيئتو ،يعتمد إدراكو وأدائو المعرفي وكفاءاتو االجتماعية
والعاطفية والتحفيزية عمى ظروف التنشئة االجتماعية الخاصة بو ،ال سيما العمميات في
األسرة.
فالتعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة يحتاج القدرة عمى استكشاف الطفل الطبيعة وتعميق
المعرفة بشكل مستقل والربط بين التجارب لتعزيز التفكير والخبرة العممية ( Hündlings,
.)2018
ثم أتت بقية الفقرات لتحصل عمى متوسط حسابي بدرجة كبيرة ومتوسطة.
كما تشير النتائج إلى الفوائد من تفعيل التعمم في الطفولة المبكرة ،حيث يستطيع الطفل
من خبلل التعمم مدى الحياة:
•

تنمية حس االنتماء لؤلسرة والمجتمع.

•

اعبلء قيمة التعاون والثقة بالنفس واالبداع واالبتكار.

•

حل المشكبلت من خبلل البحث واالستكشاف والتجريب.

•

تنمية وتطور الطفل العاطفي واإلدراكي واالجتماعي.

•

الحفاظ عمى الموارد الطبيعية في بيئتو واالستغبلل األمثل ليا.
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رابعاً :بالنسبة لمنتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤال الرابع المتمثل في :ما المعوقات التي
تواجو رياض األطفال في تفعيل التعمم لمطفل مدى الحياة؟ لئلجابة عمى السؤال الرابع تم
استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الممارسة وذلك كما يمي
جدول رقم ( )6يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمديرات ومشرفات
ومعممات رياض األطفال نحو تقييميم لممعوقات التي تواجو رياض األطفال في تفعيل التعمم
لمطفل مدى الحياة
المحور الرابع :المعوقات التي تواجو رياض األطفال في تفعيل

استجابات عينة مديرات ومعممات

ومشرفات رياض األطفال

التعمم لمطفل مدى الحياة:

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

درجة التأثير

استخدام الطرق ومسارات التعميم التقميدي في الطفولة المبكرة.

4.76

.848

متوسطة

عدم وضوح رؤية تعميم الطفل مدى الحياة بالنسبة لمروضة.

4.80

.828

متوسطة

ضعف التنسيق بين الروضة وأسر األطفال لتعمم الطفل مدى

4.94

.834

متوسطة

.752

كبيرة

افتقار الروضة لموائح واألنظمة التي تفعل تعمم الطفل مدى

4.98

.842

متوسطة

تضارب أساليب واستراتيجيات التعميم المستخدمة في تقييم

2.64

.642

كبيرة

.827

متوسطة

.747

كبيرة

وجود المعممات غير المختصات في تعميم الطفولة المبكرة .

2.64

.674

كبيرة

غياب دور الروضة في القيام بالرحبلت والزيارات الميدانية

2.58

.694

كبيرة

الحياة.
عدم وعى الروضة بأىمية التعمم مدى الحياة في تشكيل شخصية

2.37

الطفل.

الحياة.
الطفل.

افتقار الروضة لمتجييزات والمرافق واألنشطة والمواد التعميمية

2.23

المترتبة عمى تعمم الطفل مدى الحياة.

افتقار المعممات المختصات لمتطمبات تعميم الطفولة المبكرة مدى

2.43

الحياة

لؤلطفال لممشاىدة ولمتعمم من الطبيعة.
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يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية الوزنية الستجابات أفراد العينة
عمى فقرات ىذا المحور قد تراوحت بين ( )4.76 -2.64وىو متوسط حسابي يتراوح درجتو
بين كبيرة و متوسطة وىذا يشير إلى أن الدور المتوقع من مواجية معوقات التعمم مدى
الحياة في الطفولة المبكرة ،حيث يتضح من العبارة "وجود المعممات غير المختصات في تعميم
الطفولة المبكرة ،".فقد احتمت المرتبة األولى بدرجة كبيرة ،تمتيا في الترتيب العبارة التي تنص
عمى "غياب دور الروضة في القيام بالرحبلت والزيارات الميدانية لؤلطفال لممشاىدة ولمتعمم
من الطبيعة" ،بدرجة كبيرة لدى المديرات ومشرفات ومعممات الروضة ثم أتت بقية الفقرات
لتحصل عمى متوسط حسابي بدرجة كبيرة ومتوسطة.
وقد بينت نتائج الدراسة ضعف التنسيق بين الروضة وأسر األطفال لتعمم الطفل مدى
الحياة ،ويفسر الباحثان ذلك بأن المشاركة في الروضة تقتصر عمى حضور األميات
لمروضة ،وليس ىناك مشاركة فاعمة كممارسة أنشطة تعميمية أو ترفييية أو أي نشاط خاص
بالطفل ،وىذا ما يوضح نقص المشاركة األسرية ،مما يستدعى عمل برنامج يوضح جوانب
مشاركة االسرة من خبلل األميات في فعاليات الروضة ،وقد اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع
ما توصمت الية دراسة ( Arbeitsstab Forum Bildung in der Geschäftsstelle
und

Bildungsplanung

für

Bund-Länder-Kommission

der

 )Forschungsförderung ,2001من متطمبات جودة واستدامة النظام التعميمي توفر
درجة عالية من االلتزام من جميع األطراف المعنية واألفراد .كما اتفقت الدراسة الحالية مع ما
توصمت اليو دراسة  )2012( Knauf, Tassilo and Schubert, Elkeمن أىمية
الدعم المشترك بين رياض األطفال والمدرسة االبتدائية لدعم دخول األطفال لممدرسة االبتدائية

وتمبية متطمبات تطوير المرحمة وادارة الجودة في الطفولة المبكرة ،ألنيا تؤثر عمى المراحل البلحقة.

وقد اتضح من خبلل استجابات عينة الدراسة أن التقييم كان متوسط فيما يتعمق "افتقار

الروضة لمتجييزات والمرافق واألنشطة والمواد التعميمية المترتبة عمى تعمم الطفل مدى الحياة" حيث

حصمت عمى متوسط حسابي( )2.23وبانحراف معياري ( ).827لدى المديرات والمشرفات والمعممات،

أن المعوقات التي تواجو رياض األطفال في تفعيل التعمم لمطفل مدى الحياة قد
كما تشير النتائج إلى ّ
تؤدى الى:
 عدم وعى الروضة بأىمية التعمم مدى الحياة في تشكيل شخصية الطفل. تضارب أساليب واستراتيجيات التعميم المستخدمة في تقييم الطفل.- 28 -
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خامساً :بالنسبة لمنتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤال الخامس المتمثل في :ما اليات تطوير

استراتيجيات التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة؟ لئلجابة عمى السؤال الخامس تم استخراج

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الممارسة وذلك كما يمي

جدول رقم ( )6يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمديرات ومشرفات ومعممات رياض
األطفال نحو تقييميم آلليات تطوير استراتيجيات التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة

المحور الخامس :آليات تطوير استراتيجيات التعمم مدى الحياة

في الطفولة المبكرة:

استجابات عينة مديرات ومعممات

ومشرفات رياض األطفال
المتوسط

تعميم الزامية التعميم في الطفولة المبكرة بداية من الروضة.

االنحراف

درجة

الحسابي المعياري

التأثير

2.56

.693

كبيرة

عمل معايير وطنية لتطبيق التعمم مدى الحياة في الطفولة 2.45

.708

كبيرة

.678

كبيرة

.709

كبيرة

تدريب معممات الروضة عمى استخدام استراتيجيات التعميم مدى 2.58

.663

كبيرة

تعزيز دور وزارة التعميم في إيجاد نظم لتعميم الطفولة مدى 2.52

.740

كبيرة

2.56

.635

كبيرة

زيادة االنفاق عمى تعميم الطفولة المبكرة وفق خطط معروفة 2.62

.596

كبيرة

مشاركة األسرة مع رياض األطفال لتفعيل التعمم مدى الحياة في 2.40

.734

كبيرة

2.69

.575

كبيرة

تعاون مؤسسات المجتمع المحمى مع رياض األطفال لتمبية التعمم 2.64

.642

كبيرة

المبكرة.
وضع استراتيجية واضحة لتطبيق التعمم مدى الحياة لمواجية 2.58

المستقبل.

وضع البلمركزية في تطوير تعميم الطفولة المبكرة ،بما يحقق 2.54

أىداف كل منطقة.
الحياة.
الحياة.

إرساء معايير معروفة لتقويم تعميم الطفولة المبكرة.
لتفعيل التعمم مدى الحياة.
الطفولة المبكرة.

تنويع مصادر التعميم في الطفولة المبكرة.
مدى الحياة.
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يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية الوزنية الستجابات أفراد العينة
عمى فقرات ىذا المحور قد تراوحت بين ( )2.40 -2.69وىو متوسط حسابي كبير وىذا
يشير إلى أن الدور المتوقع من آليات تطوير استراتيجيات التعمم مدى الحياة في الطفولة
المبكرة  ،حيث يتضح من العبارة "تنويع مصادر التعميم في الطفولة المبكرة ،".قد احتمت
المرتبة األولى بدرجة كبيرة ،تمتيا في الترتيب العبارة التي تنص عمى "وضع استراتيجية
واضحة لتطبيق التعمم مدى الحياة لمواجية المستقبل" ،بدرجة كبيرة لدى المديرات ومشرفات
ومعممات الروضة ثم أتت بقية الفقرات لتحصل عمى متوسط حسابي بدرجة كبيرة.
وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة Knauf, Tassilo and Schubert, Elke
( )2042من ضرورة توافر الدعم التنموي المشترك لؤلطفال الصغار من خبلل األسرة ورياض
األطفال والمدرسة االبتدائية.
حيث يعد التحاق األطفال بمؤسسات التعميم المبكر جزءاً ال يتج أز من حياتيم من حيث

شعورىم بالرضا والقدرة عمى النمو بشكل مناسب (.) Pannier,2018

وقد بينت نتائج الدراسة بأن آليات تطوير استراتيجيات التعمم مدى الحياة في الطفولة
المبكرة كبيرة وايجابية ،ويفسر الباحثان ذلك بأن وزارة التعميم السعودية تعمل حالياً عمى

تطوير رياض األطفال وتعديل مسماىا الى تعميم الطفولة المبكرة ،ورصد الميزانيات المناسبة

لتطوير استراتيجيات التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة في ضوء روية المممكة 2030م،
من اشراك االسرة بفاعمية في مؤسسات تعميم الطفولة المبكرة.
سادساً :بالنسبة لمنتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤال السادس والمرتبط بالمقترحات لتفعيل

التعمم المأمول مستقبمياً لمطفل مدى الحياة؟ لئلجابة عمى ىذا السؤال تم توجيو سؤال مفتوح

لمديرات ومشرفات ومعممات رياض األطفال ،حيث تنبع االستجابات العينة من الواقع الذي
تعيشو رياض األطفال في الوقت الحاضر من ممارسة واستخدام استراتيجيات تعميمية مناسبة
لتفعيل التعمم مدى الحياة ،وىذه االستجابات ليا أىميتيا الكبيرة والذي سوف يستعين بيا
الباحثان وذلك عند وضع التصور المقترح لتفعيل التعمم المستقبمي في الطفولة المبكرة مدى
الحياة.
وقد جاءت استجابات تفعيل التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة عمى النحو التالي:
- 30 -

أثر تعليم الطفولة المبكرة على مستقبل الطفل في التعلم مدى الحياة............................................

-

إتاحة الفرصة بشكل أكبر لممشاركة األسرية.
تفعيل دور التقنية واالىتمام بمتطمباتيا.
خمق مساحات اوسع لتعميم الطفل واشراك جميع حواسو في كل خبرة يتعمميا فينا
يبقى التعميم بشكل أكبر في الذاكرة.

-

ربط خبرات الروضة بالحياة اليومية لمطفل.

-

تييئة المباني الخاصة بالروضات بالمقاييس الصحيحة الن اغمب المباني غير
مجيزة باإلمكانيات البلزمة.

-

االىتمام بوضع معممات التخصص في رياض األطفال.

-

االىتمام بوضع حاضنات لؤلطفال.

-

وضع حارس أمن مع حارس الروضة لصغر عمر األطفال.

-

التوسع في تنمية الميارات االساسية لمطفل ووضع خطط لرحبلت خارجيو في
الروضة.

-

توفير وسائل محسوسة لمتعمم وتنوع المناىج في رياض األطفال.

-

ابراز اىمية رياض األطفال في حياة الطفل واىميتيا كمرحمو تأسيس.

-

تييئو البيئة الصفية وجميع مرافق الروضة بما يتناسب مع تعمم الطفل عمميا.

-

توفير فرصو أكثر لمزيارات والجوالت التثقيفية.

-

وضع منيج تعميمي مناسب والنظر لبعض الوحدات وتغييرىا بحيث تصبح أحدث
وأقرب لمواقع.

-

تصنيف قدرات االطفال عند الدخول لمروض ة وتطوير قدراتيم حسب مستويات قدراتيم
العقمية.

-

االىتمام بالمجال التقني في اعداد الطفل مستقبمياً.

ايجاد جية مسئولة الكتشاف المواىب والميارات والعمل عمى تطويرىا في مرحمة

الطفولة المبكرة.
-

االتجاه الستخدام البرامج الحديثة في تطوير ميارات الطفل وعمل تعاقد مع م اركز
اعداد الطفل في مجاالت القيادة وتطوير الميارات الحركية والذىنية.

-

توفير الميزانية المناسبة لمرحمة الطفولة واتاحة الفرصة لئلبداع واالبتكار.
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-

التركيز عمى تثقيف األسرة بأىمية الطفولة المبكرة وتوفير الوسائل التعميمية البلزمة
لمروضات المحدثة

-

تطوير معممة رياض االطفال عن طريق الدورات التدريبية المستمرة.

-

إلزام المؤسسات بمختمف تخصصاتيا بالتعاون مع الروضات فيما يخدم العممية
التعميمية لؤلطفال مع تكثيف التدريب لجميع العامبلت في مجال رعاية الطفولة.

-

تجييز المبلعب الخارجية وتغذيو االركان بما يعود عمى الطفل بالفائدة المرجوة.

-

خطة الوزارة لمتوسع في مرحمة رياض االطفال من الخطط االستراتيجية الناجحة
لممدى البعيد.

-

زيادة تطور وتنمية ميارات الطفولة ومواكبتيا لكل ما ىو جديد ومفيد وتنمية
الشخصية وتعزيز الذات في ىذه المرحمة من خبلل ثقل الخبرات والتعمم الذاتي
باستخدام الحواس.

-

تييئة البيئة الثرية والجاذبة والمجودة لؤلطفال.
تييئة المعمم المتخصص إلنجاح العممية التعميمية لممتعمم.
النظر في مناىج رياض االطفال واعداد كتب ثابتو لمحروف واالعداد مساواة بالتعميم
العام والنظر في التجييزات المدرسية حيث ان الروضات تفتقر ألغمب اإلمكانيات.

في ضوء ما ذكرتو عينة الدراسة يتضح االىتمام الواضح من المديرات والمشرفات ومعممات
رياض األطفال بتعمم الطفل مدى الحياة في مرحمة الطفولة المبكرة.

ىتائج فروض الدراسة ومياقشتَا:
اليتائج املتعلكة بالفرض األول:
ولئلجابة عمى الفرض األول الذي فرضتو الدراسة :يوجد فرق دال احصائياً عند

مستوى الداللة (=  )0.05αبين تقييم المديرات والمشرفات ومعممات رياض األطفال نحو

واقع رياض األطفال في تفعيل التعمم مدى الحياة وفقاً لمتغير التخصص ،وقد استخدم تحميل

التباين:
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فجدول ( )7يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق نحو واقع رياض األطفال في تفعيل
التعمم مدى الحياة وفقاً لمتغير التخصص:
مصادر التباين

مجموع

درجة

المربعات

الحرية

34.779

2

متوسط

قيم (ف)

مجموع

قيمة

الداللة

اإلحصائية

المربعات
بين

33.879

المجموعات
داخل

24.605

دالة

=α

0.05
484.536

102

4.453

المجموعات
الكمى

249.345

104

يتضح من نتائج الجدول السابق وجود فرق دال احصائياً عند مستوى داللة (=α

 )0.05في المتوسطات الحسابية لتقييم عينة الدراسة لواقع رياض األطفال في تفعيل التعمم مدى
الحياة ترجع لمتخصص(رياض أطفال) ،حيث بمغت قيمة ف ( )24.605وىى دالو إحصائيا،
وبالتالي فقد تم قبول الفرضية األولى في الدراسة وتفسر استجابات عينة الدراسة ،أن
المتخصصات يفعمون التعمم مدى الحياة في رياض األطفال ،وقد يرجع لما درسوه من مقررات
تركز عمى اكساب الطفل ميارات البحث واالكتشاف وتنمية ميارات الطفل المتنوعة وذلك أثناء
االعداد األكاديمي في المرحمة الجامعية وفيميم لطبيعة تخصص رياض األطفال وما يحتاجو
الطفل من األنشطة المتنوعة التي تكسبو التعمم مدى الحياة ،فقد كانت استجاباتيم ذات داللة
جيدة وقد استطاعوا تكوين اتجاىات عممية جيدة نحو تفعيل التعمم مدى الحياة ،فالمعممة
المتخصصة تتيح فرص التعمم الذاتي لؤلطفال بأن تترك ليم الفرصة لمسماح باألخطاء وتصحيح
األخطاء تحت إشرافيا ،وتحث األطفال عمى تحمل المسؤولية ،و تراعى رغبتيم في حب
االستطبلع والمعرفة وذلك إلشباع نموىم العقمي ،وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت اليو
دراسة (Arbeitsstab Forum Bildung in der Geschäftsstelle der Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung
 ),2001من ضرورة تطوير كفاءات المستقبل ،لتنمى لدييم خبرة قوية وكفاءات متخصصة.
وقد وجدت مديرات ومعممات غير متخصصات ،حيث أن المعممة الغير متخصصة ترى أن
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التعميم في رياض األطفال مثل التعميم في المراحل الدراسية األخرى ،فبل تراعى بشكل كبير تفعيل
األنشطة والبرامج التعميمية والترفييية اليادفة والتي تؤثر في تعميم الطفل في ىذه المرحمة
المبكرة.
والحقيقة الواضحة أنو في الدول المتقدمة ال يسمح لغير المختصين والمختصات بالعمل
في مؤسسات الطفولة المبكرة.

اليتائج املتعلكة بالفرض الجاىي:
ولئلجابة عمى الفرض الثاني :يوجد فرق دال احصائياً عند مستوى الداللة (= α

 ) 0.05بين تقييم المديرات والمشرفات ومعممات رياض األطفال نحو فوائد تفعيل التعمم مدى
الحياة في الطفولة المبكرة وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة.

جدول ( )8يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق نحو فوائد تفعيل التعمم مدى الحياة في
الطفولة المبكرة وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة:
مصادر التباين

مجموع

درجة

المربعات

الحرية

46.463

2

متوسط

قيم (ف)

مجموع

قيمة

الداللة

اإلحصائية

المربعات
بين

49.463

المجموعات
داخل

48.098

دالة

=α

0.05
463.744

402

4.264

المجموعات
الكمى

480.477

404

يتضح من نتائج الجدول السابق وجود فرق دال احصائياً عند مستوى داللة (=α

 )0.05في المتوسطات الحسابية لتقييم المعممات نحو فوائد تفعيل التعمم مدى الحياة في الطفولة
المبكرة ترجع لسنوات الخبرة (أكثر من خمس سنوات) ،حيث بمغت قيمة ف ( )48.098وىي دالو
إحصائيا ،وبالتالي فقد تم قبول الفرضية الثانية في الدراسة ،وىذا يوضح أن خبرة المعممة تنمو
وتزداد بزيادة سنوات الخبرة وببل شك يؤثر ذلك عمى أىمية التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة،
فمن المعموم أن المعممة التي يتوفر ليا الخبرة تتوفر لدييا القدرة عمى إثارة دافعية األطفال وجذب
انتباىيم

وتشجيعيم عمى البحث والتجريب واالستكشاف وذلك بربط الموضوعات بحاجاتيم
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ورغباتيم بتحريك دافع حب االستطبلع والرغبة في النجاح وتجنب الفشل ،فنجد المتخصصة ذات
الخبرة والتأىيل المناسب تعمل عمى تفعيل التعمم مدى الحياة في مرحمة الطفولة المبكرة ،وقد
اتفقت

نتيجة

الدراسة

الحالية

مع

ما

توصمت

اليو

دراسة

(

Hessisches

 )Sozialministerium/Hessisches Kultusministerium ,2007بأن المينيون
المختصون ذو الخبرة قادرين عمى دعم األطفال بأفضل طريقة ممكنة ،ويجب أن تنقل كل المعارف
إلى األطفال في المناىج الدراسية  ،كما ىو الحال في والية ىيسن  ،حيث يتم تقسيم الكفاءات
إلى مجاالت:
-

دعم أطفال أقوياء من خبلل (العاطفة ،العبلقات االجتماعية ،الصحة ،التمرينات
الرياضية وممارسة الحياة)

-

دعم مجال التواصل لؤلطفال (المغة – وتنمية ميارات المغة)

-

دعم أعمال األطفال اإلبداعية ،والخيال والفني (الفنون البصرية  /المسرحية،
والموسيقى)

-

دعم األطفال في مجاالت (الرياضيات والعموم والتكنولوجيا)

-

دعم األطفال نحو (التدين ،المجتمع ،االقتصاد ،الثقافة ،البيئة ،الديمقراطية والسياسة).

ويجب أن يكتسب الطفل كل ىذه الميارات في رياض األطفال ،بحيث يكون التحاقو مقبوًال

اجتماعيا ،وقادر عمى التعميم ،من أجل تحقيق العدالة والتكافؤ ،وبالتالي ،فإن ميمة المعمم ىي أن
ً
يكتسب الطفل خبلل فترة رياض األطفال ىذه الميارات ،من أجل التحقق مما إذا كان الطفل قد
حقق بالفعل ىذه الكفاءات ومؤىل لبللتحاق بالتعميم الرسمي.

اليتائج املتعلكة بالفرض الجالح:
ولئلجابة عمى الفرض الثالث :يوجد فرق دال احصائياً عند مستوى الداللة (= α

 ) 0.05بين تقييم المديرات والمشرفات ومعممات رياض األطفال نحو اجراءات تمبية الروضة
متطمبات المستقبل لتعميم الطفل مدى الحياة وفقاً لمتغير العمل ،يبينيا الجدول التالي:
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جدول ( )9يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في تقييم المديرات والمشرفات
ومعممات رياض األطفال نحو اجراءات تمبية الروضة متطمبات المستقبل لتعميم الطفل مدى الحياة
وفقاً لمتغير العمل:
مصادر التباين

بين

مجموع

درجة

متوسط مجموع قيم

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

2.675

2

32.873

.957

قيمة الداللة اإلحصائية
غير دالة

0.05 =α

المجموعات
402 468.867

داخل

4.624

المجموعات
الكمى

404 474.542

يتضح من نتائج الجدول السابق عدم جود فرق دال احصائياً عند مستوى داللة ()0.05 =α

في المتوسطات الحسابية الستجابات أميات األطفال العامبلت وغير العامبلت الممتحقين برياض

األطفال نحو اجراءات تمبية الروضة متطمبات المستقبل لتعميم الطفل مدى الحياة ترجع لمتغير
العمل ،وقد يفسر ذلك بأن المديرات والمشرفات والمعممات في الروضة كل في مكان عممة يعمل
عمى تمبية متطمبات المستقبل لتعمم الطفل مدى الحياة ،حيث بمغت قيمة ف ( ).957وىي غير
دالو إحصائيا ،وتفسر استجابات عينة الدراسة ،أن الجميع في مجال عممة يشجع الطفل عمى
التعمم مدى الحياة ،وىذا يعكس مدى االىتمام الواضح من عينة الدراسة بأىمية رياض األطفال
من تمبية متطمبات التعمم مدى الحياة ،وتتفق النتائج مع ما توصمت اليو دراسة Gerspach,
) )M. ,1998من أن العمل في البيئات المينية يؤدى في األساس الى تكوين ثقة وعمل مستمر
وفيم عواطف الفرد وانطباعاتو في سياق احترافي وبناء جسور لمتواصل.

استخالصات:
من خبلل ىذه الدراسة أمكن تحقيق مجموعة من النتائج واالستخبلصات التالية:
 -4أظيرت الدراسة واقع رياض األطفال في تفعيل التعمم مدى الحياة بدرجة كبيرة.
 -2أوضحت الدراسة ان اجراءات تمبية الروضة متطمبات المستقبل لتعميم الطفل مدى
الحياة تتوفر بدرجة كبيرة.
 -3بينت الدراسة أن الفوائد من تفعيل التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة تتوافر
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بدرجة كبيرة.
 -4أكدت الدراسة أن المعوقات التي تواجو رياض األطفال في تفعيل التعمم لمطفل مدى
الحياة تراوحت بين كبيرة ومتوسطة.
 -5أوضحت الدراسة الميدانية الى أن آليات تطوير استراتيجيات التعمم مدى الحياة في
الطفولة المبكرة تتوفر بدرجة كبيرة.
سادساً :بالنسبة لمنتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤال السادس المتمثل في :ما التصور

المستقبمي لتفعيل دور رياض األطفال في تعمم الطفل مدى الحياة نحو تحسين جودة التعميم

في الطفولة المبكرة؟ ،فيظير في الخطوات التالية:

أوالً :أٍداف التصور املستكبلي للتعله مدى احلياة يف الطفولة املبهرة:
 تكوين رؤية واضحة لدور مؤسسات تعميم الطفولة المبكرة في تفعيل مفيوم التعمم
مدى الحياة في مستقبل الطفل.
 زيادة الكفاءة النوعية لمتعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة لتحسين جودة تعميم
ىذه المرحمة الحساسة.
 مشاركة مؤسسات المجتمع في النيوض بتعميم الطفولة المبكرة في ضوء التغيرات
االقتصادية واالجتماعية وفقاً لرؤية المممكة العربية السعودية .2030

ثاىياً :مكرتحات لتفعيل التعله مدى احلياة يف الطفولة املبهرة:
نموَذج معد من قبل لجنة من المختصين بتعميم
 تشخيص واقع التعمم مدى الحياة وفق ُالطفولة المبكرة ووزارة التعميم ووزارة الصحة والشؤون االجتماعية والو ازرات التي ليا تداخل
مع تعميم الطفولة المبكرة.
 تحديد األىداف التي تدعم تفعيل التعمم مدى الحياة في تعميم الطفولة المبكرة. نشر الوعي بأىمية التعمم مدى الحياة في تعميم الطفولة المبكرة. اقتراح األنشطة والفعاليات التي تدعم التعمم مدى الحياة في برامج الروضة وتعزيز تنفيذىا. إدارة وتنظيم لقاءات وفعاليات مع مؤسسات المجتمع وأولياء أمور األطفال ومنسوباتالروضة.
 متابعة أنشطة وفعاليات التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة وتقويميا. مراجعة التقارير الدورية عن برامج وأنشطة التعمم مدى الحياة التي تم تنفيذىا وتقديم- 37 -
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التوصيات بشأنيا.

ثالجاً :مكرتحات لتفعيل التعله مدى احلياة مً خالل وسائل االعالو:
 تنمية فرص العمل الجماعي في مؤسسات تعميم الطفولة المبكرة ،إذ يجب تشجيعمؤسسات المجتمع لتنمية الدافعية نحو التعمم مدى الحياة.
 تنمية وعى المجتمع بأىمية العمل التعاوني في رياض األطفال ،فالعمل التعاوني بينرياض األطفال ومؤسسات المجتمع يساعد عمى تحقيق نمو متكامل لمطفل.
 تنمية الوعي بأىداف التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة وذلك من خبلل رفع مستوىالوعي بأىمية تعميم وتربية ورعاية الطفولة المبكرة وذلك ضمن إطار عمل مشترك.
 تنمية الوعي بأىمية التغمب عمى المعوقات والمشكبلت التي تقابل التعمم مدى الحياة فيالطفولة المبكرة ،وذلك من أجل العمل عمى تفادي اآلثار السمبية التي تؤثر عمى مستقبل
الطفل.

رابعاً :مكرتحات لتفعيل التعله مدى احلياة تتعلل باإلمهاىات املادية:
 ضرورة مساىمة الييئات والمؤسسات في سد النقص في التجييزات والمرافق في مؤسساتتعميم الطفولة المبكرة ،فنجد مثال واضح لذلك  ،حيث أن مباني رياض األطفال في ألمانيا
أنشئت لمفئة العمرية من  6-3سنوات وىى مدة التحاق الطفل برياض األطفال ،والمباني
مجيزة باألثاث المناسب والمبلئم لنمو الطفل ومصممة بطريقة تجذب االطفال واألسر معاً،

فيي منفصمة تماما عن مدارس التعميم األساسي مما يتيح لمطفل االستمتاع بوقتو الذى

يقضيو في الروضة طوال اليوم ،حيث نرى التصميم الجمالي لممبنى يتيح لمطفل التنقل بحرية
وسط المجموعات ،سواء المعب في داخل الروضة أو حديقة الروضة ،وذلك حسب طبيعة
الجو ،حيث توجد مساحات كافية لؤلطفال لكل طفل  2.5متر ،تتمتع بغرف جيدة التيوية
واإلضاءة ودخول الشمس ،ويتوافر فييا األثاث المناسب لؤلنشطة.
 -ضرورة تزويد الروضات باألثاث والتجييزات البلزمة ،وقد أوصت

von der

 Beek,2010لتصميم وتجييز مبنى الروضة ضرورة توافر مداخل وممرات وقاعات وأماكن
ألولياء األمور ومؤسسات المجتمع وأماكن لتعميق مبلبس األطفال ،مطاعم لؤلطفال ،مساحات
لمحركة ،مسرح ،ورش عمل والمرافق األخرى ،ورياض األطفال األلمانية ترفض مبدأ اإلجبار
والقسوة والعنف وتركز عمى مبدأ المرونة واإلبداع والتجديد والشمول مع إعطاء الحرية لمطفل
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لمتعمم الذاتي مع ترسيخ مبدأ االستقبللية ،والمشاركة اإليجابية مع مؤسسات المجتمع في
تفعيل التعمم مدى الحياة ومواجية نقص االمكانات.

خامساً :مكرتحات لتفعيل التعله مدى احلياة تتعلل باجلواىب التيسيكية:
 تدعيه العنل نفريل يف مؤسسات تعليه الطفولة املبهرة. توفر مرونة في تنفيذ الموائح والقوانين في مؤسسات تعميم الطفولة المبكرة ،وتتفق ىذهالدراسة مع ما توصمت إلية دراسة ) (Huthmacher,2005من ضرورة توفير إطار مرن
لمتوجو في تنفيذ البرامج التعميمية ومتطمبات الجودة في مؤسسات تعميم الطفولة المبكرة.
 عقد ندوات وورش عمل وأنشطة يحضرىا المختصين في تعميم الطفولة المبكرة رجالالقانون وأعضاء مجمس الشورى لبلطبلع عمى أىمية تفعيل التعمم مدى الحياة في الطفولة
المبكرة.

سادساً :مكرتحات لتفعيل التعله مدى احلياة تتعلل باجلواىب التطويرية:
 توعية المسؤولين والقائمين عمى التخطيط واالشراف والتنفيذ بدور مؤسسات تعميم الطفولةالمبكرة في التعمم مدى الحياة.
 التعاون بين الروضة واألجيزة المعنية بتعميم وتربية ورعاية األسرة والطفل. التعاون بين الروضة وأجيزة التخطيط المحمية لتطوير جوانب تفعيل التعمم مدى الحياة فيالطفولة المبكرة.

سابعاً :مكرتحات لتفعيل التعله مدى احلياة تتعلل بإدارة تعليه الطفولة يف إدارات
التعليه:
 عقد االجتماعات الدورية بمديرات مؤسسات تعميم الطفولة المبكرة وشرح أىداف وميامالمجنة وطرق التقويم لتفعيل التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرة.
 ضرورة متابعة أعمال أعضاء المجنة داخل مؤسسات تعميم الطفولة المبكرة والوقوف عمىمستجدات تفعيل التعمم مدى الحياة.
 العمل عمى نقل التجارب والخبرات الناجحة في مجال التعمم مدى الحياة بين مؤسساتتعميم الطفولة المبكرة بعضيا البعض.
 ضرورة متابعة التقارير الدورية لمؤسسات تعميم الطفولة المبكرة عن التعمم مدى الحياة- 39 -
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والرفع بيا إلدارة تعميم الطفولة المبكرة لمراجعتيا ثم الرفع لوزارة التعميم.
 العمل عمى تذليل الصعوبات التي تواجو تفعيل التعمم مدى الحياة في الطفولة المبكرةبالتعاون مع إدارة تعميم الطفولة المبكرة.

توصيات الدراسة:
في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة من نتائج تتعمق بدور مؤسسات تعميم الطفولة
المبكرة في تفعيل التعمم مدى الحياة ،يمكن تقديم بعض التوصيات والمقترحات نذكر منيا ما
يمي:
-4

أن تقوم وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية بتطوير مرحمة الطفولة المبكرة
من خبلل التكامل التربوي بين مؤسسات التعميم الحكومية واألىمية واألسرة
والمؤسسات ذات العبلقة بتعميم الطفولة المبكرة من أجل تفعيل التعمم مدى الحياة.

-2

رفع كفاءة العاممين في مؤسسات تعميم الطفولة المبكرة عمى تفعيل التعمم مدى
الحياة بإعطائيم دورات تدريبية وتثقيفية في ىذا الجانب ولتكون دورات في التنمية
المينية المستمرة.

-3

أن يخصص بند مبلئم في ميزانية وزارة التعميم في المممكة لمؤسسات تعميم
الطفولة المبكرة ،كما في جميورية ألمانيا ،لبلستفادة منو في تفعيل التعمم مدى
الحياة وارتباطو بالبيئة التي يعيش فييا الطفل مثل دعم الدورات التدريبية لمعاممين
وأسر األطفال والمقاءات والندوات التثقيفية والرحبلت والزيارات الميدانية والترفييية
وورش العمل ومجالس اآلباء.

-4

االتجاه إلى عمل دراسات تيتم بالكشف عن فاعمية التعمم مدى الحياة بين األطفال
العاديين وغير العاديين في رياض األطفال ،لما لذلك من أىمية في دمج األطفال
ذوي االحتياجات الخاصة مع أقرانيم العاديين في مؤسسات واحدة.

-5

االستعانة بخبرات الدول المتقدمة في دعم وتشجيع التعمم مدى الحياة في الطفولة
المبكرة ،والمساندة بتشجيع الرحبلت والزيارات الميدانية في تعميم الطفولة المبكرة
لبلرتباط بالواقع ومشاركة مؤسسات المجتمع خاصة األسرة في عممية التواصل
والتعاون مع الروضة ،ومحاولة االستفادة منيا بما يتناسب مع ظروف وامكانات
وثقافة المجتمع السعودي.
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-6

توجيو نتائج ىذه الدراسة إلى القائمين عمى ادارة تعميم الطفولة المبكرة بوزارة
التعميم ،لموقوف عمى مدى تحسين جودة تربية وتعميم ورعاية الطفولة المبكرة من
خبلل تفعيل التعمم مدى الحياة بالمشاركة مع أولياء أمور األطفال الممتحقين
برياض األطفال.
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