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رحريأسرة الت

ر عن  هي مجلة فصلية تصد" أطفالنا"مجلة

بينننة مركنننل اللف لنننة الفي نننر  فننني كلينننة ال ر

.بجامعة قلر، في نهاية كل فصل دراسي

http://www.qu.edu.qa/ar/education/centers/

early-childhood-center

ecc.edu@qu.edu.qa

qu_ecc

+974-44035214

العامالإشراف

الفي ر اللف لةمركلمدير–الفلاسيماجدمريمد.أ•

الفي ر اللف لةمركلمديرمساعد–الفغيصيبآمنة.أ•

ال حريررئيس

شعارإيفان•

ال حريرفريق

سعدأب هالة•

بدهسهيلة•

العيلةحنان•

قليشلينا•

ال ص ير

الجامعةمص ر–عفادعلي•

الجامعةمص ر–شريفمحفد•

والإخراجال صفيم

شعارإيفان•

2021خريف –العدد الثالث 

http://www.qu.edu.qa/ar/education/centers/early-childhood-center
mailto:ecc.edu@qu.edu.qa
https://www.instagram.com/qu_ecc/
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الصفحةالف ض ع                

4كلفة مدير الفركل

5:النشر  الإخيارية

6ال عليفيالفنهجدوام الأطفال و-

7صفية والفعالياتاللاالأنشلة -

8ألي م الفعاليات-

11:مقالات في اللف لة

12ول   .. ولدي أحيك -

14الففه م والفرت لات: نفائيا  منحى الففارسات الفلائفة -

20ف  قراء  القصة للأطفال-

22:رس مات الأطفال

23سي  ل جية الرسم عند الأطفال-

25تحليل رس مات الأطفال-

28ال عيير الفني بالرسم في مركل اللف لة الفي ر -

29:  تحديات وحل ل

30أطفالنا قيل وبعد جائحة ك رونا-

35قلق الانفصال عند الأطفال-

36:نافذ  أولياء الأم ر

37كلنا آذان صاغية-

38رأي م يهفنا لأجل أطفالنا-

حمتوى العدد
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ولةالطامركزمننهديهااليت"طفاالاا"جملةمنجديدعدديفعليكمنطّل

ومًادنبقىطنآملني..باألفاالُيعاىمنوكلوذويهمطفاالااإىلاملبكرة

لااجناحهوومتّيزهمطفاالاافاجاحظاكم،حسنعاد

..نافذتكم الصغرية حنو عامل األفاال الواسع" طفاالاا"

4

كلمة مدير املركز

الاالسيمريم ماجد د.ط

مدير مركز الطاولة املبكرة

ألفاالاااألفضلتقديمحنومسريتااتستمّر

احلمرمجيعيفبدعمهمنستمتُع…األعزاء

نقضيهيومٍكلويفوتطّورهم،منّوهم

،الكثريماهمونتعلمنعّلمهمبرفقتهم،

االبتكارعلىدومًاحريصنيجيعلاامما

اميويمصلحتهميفيصّبمباوالتجديد

..اجملاالتخمتلفيفاإلبداعيةقدراتهم

2021خريف –العدد الثالث 
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اإلخباريةالاشرة 
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بدايةفيالمبكرةالطفولةمركزقام

الأكاديميللعامالأولالدراسيالفصل

بناءً المدمجالتعليمنظامبتطبيق2021/2022

التعليموزارةمنالصادرةالقراراتعلى

العامةالصحةووزارةالعاليوالتعليم

يروالتدابالإجراءاتإطارفيوذلكقطر،بدولة

-دكوفيفيروسانتشارمنللحدالاحترازية

يمتقسالمدمجالتعليمنظامتضمنوقد.19

فيتناوبتامجموعتينإلىالمركزأطفال

%50الحضورنسبةتتجاوزلمبحيثالحضور

.المركزفيالأطفالعددإجماليمن

دوام األفاال واملاهج التعليمي 

الربنامج االجنليزي–املشرف األكادميي –إميان الشامي . ط

النظامهذاتطبيقخلالالمركزمعلماتقامت

ميةتعليومواردبملفاتالأمورأولياءبمشاركة

وحرصت.يوميبشكلOneDriveرابطخلالمن

ةتطبيقيفيديوهاتتصويرعلىالمعلمات

المنهجمعتتوافقوحسابيةلغويةلأنشطة

الفيديوهاتهذهورفعالمركز،فيالمطبق

احتوتكما.الأمورلأولياءOneDriveعلى

اءةقًرمنمصورةقصصعلىالتعليميةالموارد

إلىبالإضافةالمركز،معلمات

يعجمفيالأطفاللتعلمداعمةإثرائيةأنشطة

.النمومجالات

شملالذيالاعتياديالتعليمإلىبالعودةالمبكرةالطفولةمركزقام2021أكتوبرشهربدايةفي

فيةالمفروضللقيودالتدريجيالرفعخطةمعتماشيا ًوذلكالأطفال،لجميعاليوميالحضور

.الدولة

فيلإبداعياالمنهجدراساتمنعددتطبيقتمفقدللأطفالالتعليميبالبرنامجيتعلقوفيما

سةدراوالحركة،والإيقاعالأناشيددراسةالدراسي،العامبداية:التاليالنحوعلىالفصلهذا

علىاحتوىالذيالبادلتتطبيقخلالمنالأمورأولياءمعالتواصلتموخلالها.الملابس

ميقووالتي،(المعلماتقبلمنالمقترحة)للأطفالالمنزليةالأنشطةمنمتنوعةمجموعة

الأطفالبينالتواصلودعمالتعلمعمليةإثراءبهدفأسرهممعالبيتفيبتنفيذهاالأطفال

.ومعلماتهموأسرهم

اضغط على الصورة لمشاهدة أول يوم دراسي لأطفال مركز الطفولة المبكرة

https://www.instagram.com/p/CTgO7XOBbBb/


2021خريف –العدد الثالث 7

اللاصفيةالأنشطة

أنشطةنمأساسيا ًجزءا ًاللاصفيةالأنشطةتعتبر

أنهاحيثالمركز،فيالمطبقالتعليميالبرنامج

وتزودالتعليم،فيأساسيةاستراتيجيةتعتبر

هبيئتمنوالحيةالمباشرةبالخبراتالطفل

زامالالتولاستمراركوروناجائحةولظروف.وواقعه

مدهشةالالخبراتتطبيقتمالاحترازيةبالإجراءات

&(تيمز)عبربعدعناستضافاتخلالمن

(Zoom)،اءأوليمعوالصورالفيديوهاتومشاركة

أمثلةومن،البادلتتطبيقخلالمنالأمور

:والاستضافاتالمشاركات

العملفيمهارةلديهأمرولياستضافة.

العائلةأفرادأحدأوأبأوأماستضافة.

رضيعطفلمعالعائلةأفرادأحداستضافة.

الحياكةيستطيعشخصاستضافة.

علىالعزففيمهارةلديهشخصاستضافة

.الإيقاعيةالآلات

بطةالمرتالمدهشةالخبراتبعضتطبيقتمكما

:ومنهاطبّقت،التيبالدراسات

طلعًالبدرًعلينا: نشاطًإنشادي

صناعةًدمىًالجواربًً: نشاطًفني

وتجفيفهاغسيلًالملابسً: نشاطًاجتماعي

المركزفعاليات

تورالدكوالأستاذالمركزفريقبيناجتماععقد

لعامابدايةفيالتربيةكليةعميدالعماديأحمد

يفالتعليميةالعمليةتطويربشأنالدراسي،

.2021أغسطس18بتاريخالمركز

خاصةالمركزلمعلماتعملورشتيتنظيم

منهجالفيالتشاركيةالكتابة:بعنوانبالمنهج

المجموعات&أغسطس12بتاريخالإبداعي

18بتاريخالإبداعيالمنهجفيالصغيرة

.مركزبالالأكاديمياتالمشرفاتقدمتهاأغسطس

بيقتط:بعنوانالمركزلفريقعملورشةتنظيم

هاقدمت،الأطفالرياضمرحلةفيالدماغأبحاث

ةهيئعضو–الهوليعبيرالدكتورةالأستاذة

.12/9/2021بتاريخالتربيةبكليةزائرتدريس

اللأطفالفنيةالعملورشمنمجموعةتنظيم

شؤونفريقمعبالتعاونومعلماتهمالمركز

:تاليالالنحوعلىوكانتالثقافة،بوزارةالمسرح

روضةً،المستوىً-نشاطًلعبةًكرةًالقدمًتنفيذً•

.2021أكتوبر13ًبتاريخً

،1ًتمهيديمستوىً-مسرحًخيالًالظلًصناعةً•

.2021أكتوبر16ًبتاريخً

-يةصناعةًدمىًبالملابسًالتقليديةًالشعب•

2021أكتوبر19ً،ًبتاريخ2ًمستوىًتمهيديً

ورشةًصناعةًمسرحًخيالًالظلًللمعلمات،ً•

.2021أكتوبر20ًبتاريخً

:للطفلالعالمياليوم

ليومباللاحتفالعشرالسابعمهرجانهالمركزنظم

بونلعبسلامنحيا:شعارتحتللطفلالعالمي

علىاقتصروقد.2021نوفمبر18بتاريخ،بأمان

مجموعةتنفيذخلالهوتمفقط،المركزأطفال

الخاصةوالترفيهيةالتعليميةالأنشطةمنمتنوعة

مسرحالشؤونمركزلمشاركةبالإضافةصف،بكل

ت،كلمابدونالدمىباستخداممسرحيعرضفي

عةالمتمنجواً أضفتوالتي"سحابتي"بعنوان

يز،المماليومذلكفيالأطفالوجوهعلىوالبهجة

انستجرامحسابعلىمباشرةالعرضبثوتم

.المركز

رنامجبفيضيفا ًالمبكرةالطفولةمركزحلًّكما

تلفزيونعلىوكذلكقطر،إذاعةبالدوحةمساء

الريانقناةوعلى،الضحىفيبرنامجفيقطر

تقريرا ًقطرأخباربثتكما،رباحالصباحبرنامجفي

فييرهتصًوتمالمبكرةالطفولةمركزعنمفصلا ً

.الدراسياليومخلالالمركز

:الوطنياليوم

منأسبوعينمدارعلىالمناسبةهذهتفعيلتم

:خلالمنوذلك،2021ديسمبر9إلىنوفمبر28

تبطةًتنفيذًأنشطةًتعليميةًفنيةًوإبداعيةًمًر

ماءًحبًالوطنًوالانتبمفاهيمًرموزًقطرًلتعزيزً

.الأطفالفيًنفوسً

ًكيتراثيةًفيًفترةًاللعبًالحًرألعابًشعبية.

عروضًشعبيةًتراثيةًعلىًخشبةًالمسرح.

صاية والاعالياتالالاألنشطة 

الربنامج العربي–األكادميي املشرف -جوزاء الشمري  . ط

https://www.instagram.com/p/CWTj-7KBwUz/
https://www.instagram.com/p/CWklJZWBEDb/
https://www.instagram.com/p/CWkj66QA7nX/
https://www.instagram.com/p/CWpHClABynG/
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طلبوم الاعاليات
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شاهد طنشطة وفعاليات  املركز من خالل الضغط على الصورة

2021خريف –العدد الثالث 

يومًالمعلمECCاجتماعًعميدًكليةًالتربيةًمعًفريقًورشةًأبحاثًالدماغ

ةاليومًالعالميًللصحةًالنفسيورشةًصناعةًمسرحًخيالًالظلإعلانًيومًالطفل

ليديةصناعةًالدمىًبالملابسًالتقمسرحًخيالًالظلورشةًصناعةًملعبًكرةًالقدم

مسرحيةًسحابتيصناعةًدمىًالجوارباليومًالوطني مهرجانًيومًالطفل

https://qucloud-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/eman_chaar_qu_edu_qa/ET0TvPmaV65CsCpVWxynEtABJCzOHM8VOSQQRMz3hv-I9w?e=Jf1zPp
https://www.instagram.com/p/CStgLwiA1SJ/
https://www.instagram.com/p/CUo_fHyh519/
https://www.instagram.com/p/CU5Ds9chJ2r/
https://www.instagram.com/p/CU9yAtQBX1Z/
https://www.instagram.com/p/CVGLjA1BQp9/
https://www.instagram.com/p/CVN6nPGDDEG/
https://www.instagram.com/p/CVQppJxhR1v/
https://www.instagram.com/p/CWaK6HNgYGi/
https://www.instagram.com/p/CWYdTOGh-IH/
https://www.instagram.com/p/CWi2XVpjhXk/
https://www.instagram.com/p/CXg6l-SB0ad/
https://www.instagram.com/p/CXVcRXJBAs-/


2021خريف –العدد الثالث 8

شاهد فعاليات اليوم الوفين بالضغط على الصورة

ج-1عرشًأطفالًتمهيديب-عرضًأطفالًروضةًأ-عرضًأطفالًروضةً

أً-1تمهيديأولادًعرضًأً-1عرضًأطفالًتمهيدي

بً-1أطفالًتمهيديعرضًأً-2عرضًأطفالًتمهيدي

بً-2أولادًتمهيديعرضًب-2عرضًبناتًتمهيدي

https://www.instagram.com/p/CW-jSOggacG/
https://www.instagram.com/p/CW-0rGChBFW/
https://www.instagram.com/p/CXGxpd6hHwO/
https://www.instagram.com/p/CXPMIszBZUV/
https://www.instagram.com/p/CXMc02FBz6T/
https://www.instagram.com/p/CXQqvgRh6-g/
https://www.instagram.com/p/CXRtVg3j3Jz/
https://www.instagram.com/p/CXR0JIADf8J/
https://www.instagram.com/p/CXQjZpnBDMt/
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ةمقاالت يف الطاول
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هوالأطفالعلىالمشاعرإغداقأنالبعضيعتقد

تركيلاأنهفيهذاعنالبعضويزيد.التربيةقمة

أويجرحأنمنعليهخوفاالأرضعلىيقعحتىابنه

بطيءالالقتلفييسهمآخروفريق.بألميصابأن

عنهلا ًبدويقومعنهويجيبعنهيفكرعندمالأبنائه

هابيقومأنيجبالتيالمتطلباتكافةبتأدية

في.نهلتمكيمجالا ًلهيتركأندونبنفسهالطفل

ائناأصدقأوأقربائنالبيوتزيارتناعندالحقيقة

عنالصادرالسلوكمنمختلفةأنماطا ًنلاحظ

.يتالبفيأطفالناسلوكعنيختلفقدالأطفال

فإننيوأعجبنيإيجابيا ًكانإذاالاختلافهذا

لاءهؤسلوككانإذاأمالأبنائي،نموذجهسأقتبس

ائيأبنأنعلىهللاأحمدفإننيمقبولغيرالأطفال

.متميزين

علىيقفزونوهمالأطفالبعضيلحظلممنامن

منا ؟ساكنتحركولاتراهموالأموالكراسيالكنبات

قالمعاليقرعونوهمالأطفاللبعضيسمعلممنا

أومنائإيذاءفيويتسببونويدندنونبالأطباق

ةالبسيططفولتهيعشلممنامنجار؟أومريض

بعضيهافوأيضا ًالتسهيلات،منالكثيرفيهاالتي

؟الضربوأحيانا ًوالتحديات،القواعد

القواعدمنواضحةمجموعةإنشاءالمهممن

اومبهمسموحهوماأطفالكيعرفحتىالمنزلية

واضحةقواعدوضعويعد.المحظورالسلوكنوع

ةوزيادالسلوكمشاكللتقليلبسيطةطريقة

فيتسهمالقواعدتلكإن.نظامكمعالاتساق

ملاحظةمع.نفسهللطفلوالأمانالأمنتحقيق

همتطوًرتعيقلاكياللوائحتلكمنالإكثارعدم

.وإبداعهم

هناكعددهم،أوأطفالكعمرعنالنظربغض

.الأطفالجميعيحتاجهاالقواعدمنأنواعخمسة

السلامةقواعد

.سيةالنفوالسلامةالجسديةالسلامةقواعدتشمل

فيةالحريلهميكونبالأمان،الأطفاليشعرفعندما

قد.تهموبيئمواهبهماستكشافعلىطاقتهمتركيز

:مثلأشياءالجسديةالسلامةتتناول

.كمعكبيرشخصدونمنالبيتبابتفتحلا

تشملوقد.عليهتقفولاالكنبعلىاجلس

عنعبّر:مثلمنزليةقواعدالعاطفيةالسلامة

واستخدم.الاحتراممعالآخرينتجاهمشاعرك

.الجارحةالكلماتدوناللطيفةالكلمات

الأخلاققواعد

فيوالأخلاقالقيمتغرسالتيالقواعدضع

ياءأشالقواعدمنالأنواعهذهتتضمنقد.أطفالك

،الآخرينتؤذيلاغلطان،تكونعندمااعتذر:مثل

.فوإنصابعدلالآخرينعاملدائما ،الحقيقةقول

أمركوليأنتتكونأنالضروريمنوبالطبع،

ا أكثركأطفالوسيتعلمأيض ا،القواعدلهذهنموذج 

.تقولهمماوليستفعله،مما

الصحيةالعاداتقواعد

ملديهيكونعندماجهدهمقصارىالأطفاليبذل

التيالقواعدضعلذلك،.منظمروتينينظام

على.اليوميةعاداتهتطويرعلىطفلكتشجع

عضالإفطار،بعدأسنانكنظف:المثالسبيل

لعبةأيبعداستحمالسلة،فيالمتسخةملابسك

يفتساعدالقواعدهذهمثل.النومقبلأومجهدة

تالصراعاتقليلوفيصحيةوأنظمةعاداتخلق

.والأطفالالأمبين

أنويعلمواالمدرسةمنالأطفاليعودفعندما

ناولوتوالصلاةوالوضوءملابسهمتبديلعليهم

لليقهذافإنًّالمدرسية،وظائفهمعملثمالغداء،

عواقبهناكأنطالماالجدلمنالكثيرمن

.فيهالمرغوبغيرللسلوكواضحة

ولكن.. ولدي طحبك 

طرجامعة ق–كلية الرتبية –عبد الااصر فخرو . د
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الاجتماعيةالمهاراتقواعد

متعلمهقواعدإلىأيض االأطفاليحتاج

كيفيةيشملوهذا.الاجتماعيةالمهارات

.الأقرانوكذلكالأسرةأفرادمعالتصرف

اتعلمالتيالقواعدعلىأمثلة اسبةمنطرق 

يكأخمعألعابكشارك:الآخرينمعللتفاعل

حتاجيوقد.اللعبةلعبأثناءالأدوارتبادل،

االأكبرالأطفال تهمأجهًزحولقواعدإلىسن 

دالقواعضعأمركوليوأنت.الإلكترونية

الذكيالهاتفاستخداممنتحدالتي

جعتشالتيوالقواعدلطفلكوالكمبيوتر

لسبيعلى.المناسبةالسلوكآدابعلى

خاليةمنطقة"الأكلطاولةاجعل:المثال

معمبالنولطفلكتسمحولا"الموبايلمن

.غرفتهفيذكيهاتف

الحقيقيللعالمللاستعدادقواعد

مإعدادهفيتساعدهمقواعدإلىأيض االأطفاليحتاج

علمهمتالتيالقواعدتضعأنوعليك.بالغينليصبحوا

كلبشالعملعلىستساعدهمالتيالحياتيةالمهارات

واعدالقستعتمد.المنزلمنللعالمخروجهبمجردأفضل

لتياوالمجتمعيةوالقيمبالعاداتالمتعلقةالدقيقة

.بكفاءةللعالممواجهتهلتطويرطفلكسيحتاجها

ؤولمسبشكلالأطفالبعضيتصرفأنالمحتملومن

اجيحتبينما،المدرسيعملهمفيمتحفزينويظلوا

على،وتمكينهملدعمهمإضافيةقواعدإلىآخرون

أعمالبالالمتعلقةالقواعدوضعيساعد،المثالسبيل

ئةلبيالأطفالإعدادفيبالمالوالتصرفالمنزلية

الأموالادخاركيفيةتعلممنيتمكنواحتى.العمل

ضلأفبشكلمستعدينيكونواوحتىبحكمةوإنفاقها

.مستقلبشكلالخاصةفواتيرهملدفع
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زليةالمنالقواعدمن"رسمية"قائمةبتصميمقم•

القواعدعلىلايتهايبوضعقم.المكتوبة

يلييماوف.أهميةالأكثرأنهاتعتقدالتيالرئيسية

كثرأقواعدكستجعلالتيالاستراتيجياتبعض

.فعالية

اية،النهفي.المقترحاتبتقديمللأطفالاسمح•

،لكمتروكةبكالخاصةالمنزليةالقواعدفإن

لكتلاتباعأكثرمتشجعاسيكونطفلكولكن

الفرصةلهأتيحتقدأنهيشعرعندماالقواعد

عقلبالتحليعليكيجبهنا.منهابعضلتقديم

جديدةوأشياءبأفكارطفلكيأتيقدلأنهمتفتح

!حتىبهاتفكرلم

أسرتكقواعدتكونأنيجب.جيدةقدوةكن•

ضعتلالذا.أنتفيهمبما-الجميعيتبعهاقواعد

كانتإذا.لاتباعهاأنتتخططلاالتيالقواعد

،الحقيقةوقولالصدقهيمنزلكفيالقاعدة

أعوام10العمرمنالبالغطفلكأنأبداتقلفلا

فيالدخولأجلمنفقطأعوام9العمرمنيبلغ

.سنوات10منأقلهملمنالرسممسابقة

رجستدكنتإذا.القواعدلتطبيقمستعًداكن•

افكن،القائمةفيقاعدة فإذا.التطبيقهمستعد 

عنالخروجأوالأخطاءمعالجةعدمتنويكنت

فلا،رالسريترتيبعدمأوالشتائم:مثلاللوائح

الةالحهذهفيلأنه.القائمةإلىبإضافتهاتقم

ترقىولامقترحاتمجردهيالقواعدتلكفإن

.السلوكلضبطقواعدتكونبأن

لةعطكانتسواء.القواعدمنالاستثناءاتاشرح•

اأو شرحا،للقواعدخرقكفييتسببخاص اظرف 

فونيعًردعهم.للقواعدمخالفتكأسبابلأطفالك

يفللقواعداستثناءاتلإجراءاستعدادعلىأنك

كلالأكلهيالقاعدةكانتفلو.الأحيانبعض

فيفإنه،سريعةوجباتمطعممنثلاثاءيوم

الوجباتعددزيادةيمكنمثلاالسفرحالة

وعدموالتنقلالسفرظروففيالأسبوعية

.الأخرىالدولةفيالمؤقتةالإقامةمكانجهوزية

قواعداليخالفونالكبارحتى.بشجاعةأخطائكتحمل•

أنشمنالتقليلحاولتإذاولكن.الأحيانبعضفي

أطفالكفإنالأعذار،اختلقتأوالخاطئسلوكك

لذا.دالقواعيخالفونعندمانفسهالشيءسيفعلون

ةالمسؤوليتحمل،كذبتأوبذيئةكلمةقلتإذا

الأباعترافالطفليفضل.سلوككعنالكاملة

.ةواهيبأعذارالتبريرعن-ذلكويتفهم–بالخطأ

بتعليققم.بمنزلكالخاصةالقواعدقائمةعلق•

عللجمييمكنمكانفيالمكتوبةالقواعدقائمة

القائمةأنمنتأكدفقط.الثلاجةمثل،رؤيتها

اطويلةليست ريدتلافأنت-للغايةمعقدةأوجد 

ائيةالكهربالأجهزةوكاتالوجكتيبمثلتصبحأن

.لمنزليةاالقواعدقائمةتريدبل،بالتعليماتالمليئة

يرىأنالمؤكدمن.  للقواعدموجزًاشرًحاقدم•

وراءالسببفهمواإذاالقاعدةأهميةالأطفال

نهلأالمنزلداخلفينسيرنحن"اشرح،لذا.القاعدة

يومنانستفتحونحنللركض،كافيةمساحةتوجدلا

وهكذاالأمعاء،حركةليسهلالماءمندافئبكأس

حتاجي.القاعدةمخالفةعلىيترتبلماتوضيحاقدم•

خياراتاتخاذعلىلمساعدتهمعواقبإلىالأطفال

العواقبتشملقد.القادمةالمرةفيأفضل

فقدانمثلأشياءالقواعدلمخالفةالمناسبة

حبيصالذيفالطفل.للطفلالممنوحةالامتيازات

رميحفإنهالنومغرفةالىمعهالأيبادالذكيجهازه

.مثلا،متتالينليوميناستخدامهمن

احتجتهاالتيالقواعدإن.باستمرارالقواعدراجع•

المدرسةقبلمامرحلةفيطفلككانعندما

اجهاتحتالتيالقواعدعنكثير امختلفةستكون

ايكونعندما نمومعمنزلكقواعداضبط.مراهق 

.وتغيرهاعائلتك

القواعدصياغةحاول.الإيجابيالدوراناستخدم•

:الالمثسبيلعلى.الإمكانقدرإيجابيةبطريقة

نمبدلا ً"محترمةلغةاستخدم"،تقولأنيمكنك

."الشتائمممنوع"

المنزلي؟ كيف يمكنني وضع مثل تلك القواعد للسلوك : السؤال

ينًالذينًإنًالأبًو. فيًالبدايةًلابدًمنًاتفاقًالأبوينًعلىًضرورةًوضعًلوائحًعامةًلاًيحيدًعنهاًأيًمنهما

عانةًبالدعاءًيؤمنانًأنًالحياةًيجبًألاًتسيرًعلىًالبركةًوأنهًيجبًالتخطيطًللتربيةًعلىًأسس،ًوالاست

.مثلًهذينًالأبوينًيحددونًقائمةًباللوائحًًالمنزلية. للأبناءًبالصلاح
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:المنزليالسلوكقواعدعلىأمثلة

فيما.يطةوبسقصيرةقائمتكاجعللذامرغوبة،وغيرومربكةمعقدةالقواعدمنالطويلةالقائمةتصبحقد

.المنزليةالقواعدمنعينةيلي

التفاصيلالقاعدة

تعامل مع الناس 

والممتلكات باحترام

.آخرينأشخاصمتعلقاتلاستعارةالإذناطلب

.(الركلأوالدفعأوالضربممنوع)شخصأيجسدتؤذيلا

.(الشتائمأوالاستهزاءأوالصراخممنوع)شخصأيمشاعرتؤذيلا

نموذجإلىتحتاجحيثللأطفالوكذلكللآباءجيدةقاعدةهذه:ملاحظة

.الغضبفيوالتحكمالمناسبالسلوك

اطرق على الأبواب 

المغلقة قبل الدخول

الدخولقبلالبابواطرقالآخرينمساحةاحترم

لكيؤذنحتىتدخللا

للمراهقينجنبإلىجنب ايسيرانوالثقةالخصوصية:ملاحظة

بغسلهوقمالمطبخإلىالأكلمنالانتهاءبعدطبقكانقلااترك المكان خلفك نظيف

استخدامهابعدالقرطاسيةوأدواتالمتناثرةالألعابكلاجمع

الغسيلسلةفيالمتسخةملابسكضع

اعندمجيدةعاداتوتطورونظافتهالمنزلسلامةالقاعدةهذهتعزز:ملاحظة

.المستقلوالعيشالنفسعلىالاعتمادنحوأطفالكيتجه

يومياالساعاتمنمعينلعددالأيبادشاشةتشغيليتمياتوقت استخدام الالكترون

بساعتينالنومقبلالالكترونياتلاستخداموقتآخر

ىعلوالحصولالطفلنظافةعلىالحفاظعلىتساعدالقاعدةهذه:ملاحظة

العامةالصحةأجلمنليلينوم

الآخرينحقفيتخطيءعنماواضحااعتذاراقدماعتذر للآخرين وعوضهم

للآخرينماخسارةفيتسببتإذاالاعتذارمعتعويضاقدم

ترضيكلانتائجهاكانتمهماالحقيقةقلقل الحقيقة

الأبناءعندالقاعدةهذهتثبيتعلىيساعدانالقدوةالوالدان:ملاحظة

دةجيصحةأجلمنوالاستحمامالأسنانوتنظيفاليدينغسليتمأنيجبالنظافة والتعقيم

أيضاالقاعدةهذهمنأمركوليأنتتتهربلا:ملاحظة

الأسرةاجتماعاتجميعحضورفيانتظمحضور اجتماعات الأسرة

الحاجةحسبأوالشهرفيواحدةمرةالاجتماع

علىبانتظاممجدولةعائليةاجتماعاتعقديساعدكأنيمكن:ملاحظة

الضرورةحسبتغييراتأيوإجراءالجداولعنوالتحدثالقواعدمراجعة

:أحبكولدي

تربيةيفيكمنالحقيقيالحب.لأبنائنامالانوفرأووقبلاتحبانقدمأنيكفيلافإنهولديأحبلأنني

فضليهالبيتفيالسلوكقواعدإن.ودينهالمجتمعثقافةمنتنبعالتيالأسرةضوابطعلىالنفس

هؤلاءريكبوعندما.المختلفةنموهممراحلخلالالصحيحةالجادةعلىوضعهمأجلمنللأبناءالآباءيقدمه

.جليةبصورةالفضلهذاسيدركونالأبناء

:همسة

بوددمتم.رعيتهعنمسؤولوكلكمراعكلكم
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نمائيا ًالملائمةالممارساتمصطلحيتردد

Developmentally Appropriate Practices

(DAP))مماالمبكرة؛الطفولةمجالفيبكثرة

قاتهوتطبيالمفهومهذاعلىنظرةإلقاءيستدعي

الطفولةمناهجعلىوأثرهالمحليسياقنافي

.العربيةمجتمعاتنافيوصفوفهاالمبكرة

: يًامنائماحى املمارسات املالئمة 

املاهوم واملرتكزات

جامعة قطر–كلية الرتبية –دياال محيدي . د

فيالللأطفيقدمفيماالتخبطمشكلةلحلالحاجةمنعالميا ًالمفهومهذانشأةانبثقتلقد

.ماتهواهتماوقدراته،الطفل،عمرمعيتناسبلاقدومحتوىخبراتمنالمبكرةالطفولةمرحلة

الصغارالأطفاللتعليم(الأمريكية)الوطنيةالجمعيةسعتفقدالحاجةهذهمنوانطلاقا ً

(NAEYC)علىالطفلوتعلمبنمومتعلقهوبماالناجعةالقراراتاتخاذعلىالمختصينحثإلى

الطفلخصائصومعرفةالمتخصصة،العلميةالأبحاثعلىمعتمدةالقراراتهذهتكونأن

نستطيعناهمن.الطفلتنشئةفيدورا ًيلعبالذيوالثقافيالاجتماعيالسياقواحترامالفردية،

الأبحاثإلىالمستندةالعمليةالموجهاتمجموعةهينمائيا ًالملائمةالممارساتأننوجزأن

.الثقافيالاجتماعيوسياقهالنمائيةخصائصهعلىبناءوتعلمهالطفلنموكيفيةحولالعلمية

خصائصالوفقالمبكرةالطفولةمناهجتبنىأننمائيا ًالملائمةالممارساتمرتكزاتأهممنإن

مناسبميقدماأنمنيتأكدأندونالمنهجبمحتوىالمعلميجتهدأنيقبللاإذ،للطفلالنمائية

دميقفيماالارتجالعنالتخليفيالمرتكزهذاساعدوقدعنده،النمووخصائصالطفللعمر

.خبراتمنللأطفال
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مليةبعفيعنىالمصطلحلهذاالثانيوالمرتكز

منهجللمنالتخطيطيبنىإذللمناهج؛التخطيط

ىلدفطريةهيالتعلمفيالرغبةبأنالإيمان

ةالدافعيلخلقحاجةفيولسناالأطفالجميع

غبة؛الًرهذهتغذيةفيدورنايكمنوإنما،للتعلم

الطفولةفيالأنجحالمناهجنجدهناومن

لدىالفضولشعورتغذيالتيهيالمبكرة

.لتساؤلاتهوتستجيبالطفل

نفسيإلىالأقربوهو-الثالثالمرتكزأما

احتفاءالفهو-المبكرةالطفولةمجالفيكخبيرة

كلتشلأنهاقيمةذاتواعتبارهاالطفلبأخطاء

وقدالحياة،مدىالتعلمرحلةفيداعمةخطوة

معناوتعاملمناهجنافيغائبا ًالمرتكزهذايكون

ححلتصالنمائيةالممارساتجاءتلذاأطفالنا؛

فالناأطبأخطاءوعيا ًأكثرلنكونولتوجهناالوجهة

علىالطفلوتشجيعالخطأتقبلومحاولة

.فيهالوقوعمنالخوفوعدمالخطأتصويب

الملائمةللممارساتأخرىمرتكزاتوجودورغم

رتكزمعنبالحديثهناسأكتفيأننيإلانمائيا ً

عزلعلىالتعليميعملألاإلزاميةوهوجوهري

الممارساتتؤكدوهنا.المجتمععنالطفل

ذيمجتمعً منجاءالطفلهذاأننمائيا ًالملائمة

التعليميكونأنيجبلذاخصوصيتها،لهاتركيبةً 

خلالمنمجتمعهعلىالانفتاحإلىنافذته

ةالميدانيالزياراتعبرالمجتمعهذاإلىالخروج

ريحضأنينبغيبلوحسبهذاليسالمتنوعة،

الفرصةإتاحةخلالمنالطفلإلىالمجتمع

التعلميةالتعليميةللبيئةالمجتمعفئاتلزيارات

معهالخبراتومشاركةالطفلفيهايتواجدالتي

لمجتمعهالانتماءمفهوممعهوينمولينمو

.وبيئته

ترى:اً نمائيالملائمالصفهذانتخيلدعونا،ختاماً 

شكله؟يكونكيف

ياةبالحنابضصفهونمائيا ًالملائمالصفإن

جدونالطفل،فيهنشأالذيالمجتمعمرآةويمثل

يتناسبوموادأدواتمنالصفموجوداتكلأن

وهووشغفه،واهتماماتهوقدراتهالطفلعمرمع

ويسألبيديهيعملفالطفلنمطي؛غيرصف

آمنةبيئةفيلأنهالخطأمنيخجلولاويجرب

را ًميسمعلمهالطفلفيهايجدإذوداعمة،متقبلة

ولللوصالبناءة"الوسيطةالحوارات"مستخدما ً

.اجاتالنتأفضلوتحقيقالحلوللأنجحالطفلمع

:علاقةذاتقراءات

فينمائياالملائمالمنهاج.(2016)ساجدةعطاري،

.الفكردار:عمان.(مترجمكتاب).التطبيق

تفكيرمهارة21تدريس.(2016)ديالاحميدي،

.الفكردار:الأردن-عمان.(مترجمكتاب).21للقرن
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عرض 

الغلاف

ماهي توقعات 

الطفل عن 

القصة من خلال 

الرسومات

عنوان 

الكتاب 

وعلى ماذا 

يدل 

إعطاء خلفية عن 

الكتاب إن لزم 

تاريخي، )الأمر 

كوميدي، 

..(درامي

اسم الكاتب 

والرسام 

ة تتميزززز القزززراءة للأطفزززال بكونهزززا مغزززامرة مشزززترك

تقنيزات للقارئ والأطفال، ولهذا ُتعتبر مهارة تحتاج ل

.وتجربة لإتقانها والاستمتاع بها

:أهمية القصة

،ًربويةومهمتهاًالتهاللطفلًمنًأهدافتهاتنبعًأهمي

:فهيًتعملًعلى

حويللًلتفرصلةًتنميةًخيالًالطفللًلأنهلاًتلوفرًللهً•

.خياليةالكلامًالمنقولًإلىًصورًذهنيةً

خلالهللاًمللاًفلليمللنًمباشللرةًيللتعلمًخبللرةًإكسللابهً•

.خطأبينًالصوابًوالوتمييزً،ًوشرالحياةًمنًخيرً

.هذهنالمفاهيمًالمجردةًإلىًتقريبً•

راءًإثللولديلله،القللراءةالتللذوقًالفنلليًوحللبًةتنميلل•

.اللغويةحصيلته

لنموًعلىًاهتساعدبناءًوصقلًشخصيته،ًوكذلكً•

.الاجتماعي

هًهواجتالحلولًللعديدًمنًالمشكلاتًالتيًمًيتقد•

.حياتهًاليوميةفيً

والقلليمًالخبللراتًالمعللارفًولعديللدًمللنإكسللابهًا•

مللنًخلللالًوتعلللمًالعللاداتًالسللليمة،والاتجاهللات

.تفاعلهًمعًأحداثها،ًوتوحدهًمعًشخصياتها

ناجحةقراءةلتجربةالمتبعةالخطواتماهي

القصة؟أهدافتحقق

لالطفلعمرالمناسبةالقصةاختيارالمهممن

.النمائيةوخصائصه

:القراءةقبل

.للطفلالقصةملاءمةمدىمعرفة•

.لهالقصةعرضكيفيةمعرفة•

عنفيهتتوقفأنيجبالذيالمكانمعرفة•

نللتمعًّإمكانيةالطفلتعطيلكي.القراءة

.مةالقادالأحداثوتصوربالقصةوالتفكير

كذلكأهميةهناكالنص،قراءةبدايةقبل

القراءةوجوًّالنصعالمإلىالأطفاللإدخال

غلافعرضخلالمنالأطفالوتهيئةالأوليًّ

:ةالتاليالمواضيعحولأسئلةطرحوالقصة

الفن قراءة القصة لألفا

معلمة الربنامج العربي–ارشيدمسر طبو . ط
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القراءةخلال

فيالأطفاليشاركأنالقارئعلىالقراءة،خلال

والرسوماتالأحداثعنسؤالهمخلالمنالقراءة

لكتحتىالأحداثلسيرفهمهمومدىوتوقعاتهم،

لسردةالكاملالفرصةلإعطائهمبالإضافةالنقطة،

يهافتوقفالتيالنقطةحتىالبدايةمنالقصة

القادمةللأحداثتوقعاتهمومشاركةالقارئ،

ة،القصًّيعرفونالأطفالكانحالةفي.للقصة

نأالممكنمنكانكيفذلك،علىنزيدأنيمكن

.أحداثهايغيّرواأوالقّصة،صياغةيعيدوا

نّص،للاللغويًّفهمهممننتحققأنيجب،وأخير ا

ةاللغويأسئلتهم،جميععلىللردًّوالاستعداد

.والفضولية

س قراءة قّصة للطفل هي عملية تعتمد بالأسا

على تعاون بين القارئ والمستمع

القراءةبعد

نتهيتللأطفالالقصةقراءةأنًّالكثيرونيعتقد

يتمكيولكن،.النصًّمنالأخيرةالكلماتبقراءة

هاقراءتوعمليةالقصةمركّباتجميعاستيعاب

أفكارهمعنللتعبيرللأطفالالإمكانيةتوفيريجب

هناك.أحداثهاوحولمغزاهاحولوالقصةحول

أحداثهاوملاءمةالقصةلقراءةكذلكأهمية

هة،مشاببأحداثمرواقدكانواإنالخاصة،لحياتهم

ذلكغيرأوحينها،الأمورمعتعاملواوكيف

القصّةبينوالتجسيرالربطمحاولاتمن

.الخاصةوحيواتهم

حيانالأمنالكثيرفيالأطفالأنًّنتذكرأنيجب

كلمات،باليعبرواأنيستطيعونمّماأكثريفهمون

النفسعنالتعبيرعلىقدرتهمتشجيعفإنًّولذلك

زيدانيصادقيْن،وإصغاءبتمّعنإليهموالاستماع

.ذاتهمعنوالتعبيراللغويةحصيلتهممن

:عامةنصائح

وسالجلترتيبمنالهدف:المناسبةالجلسة•

المستمعينالأطفالكلًّيتمكنأنهو

لكلذبالإضافة.الكتابرسوماتمشاهدةمن

وضعيةفيبالراحةالأطفاليشعرأنيجب

أوبتركيزهمالأمريضرًّلالكيجلوسهم

.القراءةعمليةمعبتواصلهم

لهتواصعنيعبرأنالقارئعلى:الوجهتعابير•

تعابيرخلالمنالقصةأحداثمعالشخصي

أومحزنحدثقراءةعندفمثلا ً.بنفسهوجهه

كلبشذلكعنيعبّرأنعليهمربك،أومفرح

.واضح

رئالقايقوممثلماالجميلمن:الصوتنبرة•

ملاءمةعلىيعملأنالوجه،ملامحبتغيير

.القّصةلأحداثكذلكصوتهنبرة

نص،القراءةعندرونقا ًتضفي:القراءةوتيرة•

.اليهاالاستماعمتعةمنوتزيد

معالقارئبعلاقةيشعرونالأطفال:بحباقرأ•

.القصة
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!  انتبه

سم لا تق". اقرأ معهم"، بل "للأطفال"لا تقرأ 

وهم الوظائف بينك وبين الأطفال، أنت تقرأ

يشاهدون الرسومات، بل الفت انتباههم 

.  للنّص نفسه ولوتيرة القراءة

المراجع

2021مارس،الالكتروني،ترياقيموقع•

نظريةقراءاتالأطفالأدبأحمد،سمير•

،2006المسيرة،دارعمان،تطبيقيةونماذج

.2ف
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رسومات األفاال
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معلمة الربنامج االجنليزي–هالة طبو سعد . إعداد ط
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امذاإنقلقأنينبغيلالذايراه،مالايعرفهما

ظهرتأنهاطالماالخصائصهذهحدىإشاهدنا

الطفلتعدىذاإولكن،لهاالعمريةالمرحلةفي

،هتلازمالخصائصهذهومازالت،العمريةالمرحلة

دىليكوندقفالاختصاصيذوةمراجعمنفلابد

هنموفيمشكلهأو،نفسيةةمشكلالطفل

.والعقليالجسمي

يرسمون؟مايفهمونالأطفالهل

وبالرجوعالطفلسنحسببذلكيتوقف

ىالأولتهسنوايفف.سابقا ًذكرتهالذيللتصنيف

تعكسولكنهايفهمها،لاقدخطوطمجرديرسم

دأتبالطفلعمرزادوكلما،العضليةإحساساته

مالرسنأل؛يرسمهماويعي،فكرهينموًو،ملكاته

ةرسالاكهنتكونوقد،تعبيريةوسيلةهلبالنسبة

كانذاإلاسيما،الرسمخلالمنيوصلهاأنيريد

يةالكافالقدرةلديهوليس،السنصغيرالطفل

منهأننجدالذ.ا ًأبكمكاناذاأو،اللفظيللتعبير

برسوماتوالمربينالوالدينيهتمأنالمهم

منيقصدونماذابسؤالهميبادرواًو،الأطفال

؟رسوماتهم

الأطفال؟رسوموراءخفيمغزىهناكهل

،عالمهملىإللدخولبوابةالأطفالرسوم

همذكائوبينالأطفالرسومبينصلةفهناك

فيماتعكسنهاأكما،الجسميةوقدراتهم

خوف،غضب،وأحاسيسمشاعرمننفوسهم

لكذيتوقفبالطبعولكن.....كراهيةحب،فرح،

تعرضواالتيوالأحداثالمواقفحسبعلى

دلابالذ.للطفلالعمريةالمرحلةكذلكو،لها

ومراحل،الأطفالرسومخصائصمعرفةمن

جميعفيهايشتركخصائصهيف،نموهم

.ةالمختلفبيئاتهمعنالنظربغضالأطفال

رسومخصائصصنفواالذينالباحثينبينومن

صخصائفذكر"ليونفليدفيكتور"الأطفال

الطفلأيبد(سنوات4–2)التخطيطمرحلة

تخطيطاتثم،عشوائيةتخطيطاترسمب

،وعةالمتنالتخطيطاتلىإيصلأنلىإدائرية

ةالعضليللإحساساتاستجاباتمجردوكلها

للمدركالتحضيرمرحلةيوف.والجسمية

الطفلرسوماتتكون(سنوات7-4)الشكلي

ويحذفيرسمهمايويسم،هندسيةشبه

فيةهامغيرنهاأيرىالتيالأجزاءبعض

لاعبقدميحدىإيحذفنأك،رسمتهموضوع

فييستخدمهاالتيالقدمعلىويركزةالكًر

–7)الشكليالمدركمرحلةأما.وهكذااللعب

فافيةالشخاصيةرسوماتهفيفتظهر(تسنوا9

يرسمالطفلنأل؛والتكراروالمبالغةوالتسطيح

األفاالسيكولوجية الرسم عاد 

كلية الرتبية–املغيصيبلطياة . د
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هتوجيفيالمساهمةوالمعلمينللأهليمكنكيف

التعبير؟علىومساعدتهالطفل

فلالطتوجيهفيالمساهمةوالمعلمينللأهليمكن

ةناسبمبيئةتوفيرخلالمنالتعبيرعلىومساعدته

ةالأنشطممارسةعلىوتشجيعه،الفنيللتعبير

،نيةالفوالأدواتالخاماتتوفيرفيوالتنوعالفنية،

تجذبالتيالموضوعاتطرحفيعيالتنًووكذلك

مع،وقدراتهواهتماماتهميولهمعوتتناسبالطفل

يمافالتدخلدونفنيا ًللتعبيرلهةحًرةمساحترك

اذكرهتمالتيالخصائصنأل؛تعديلهأويرسمه

رسمفيليعدًّفتجدهالبعضيعرفهالاقدسابقا ً

ذلكبنهأييدًرلاوهوالواقعلىإقربأليصبحالطفل

نهأكما،الأطفالرسوموطبيعةاتجاهاتفييتدخل

يوجهههنأبسببالطفللدىالابتكارملكةيطفئقد

لخيالةفرصتركدونالتعبيرفيالواقعيةنحودائما ً

يلعبحيث،للتجريبلهالفرصةوإتاحةالطفل

نهلألطفلافضولإشباعفيا ًهاما ًدوًرالتجريب

الفرصيرتوفمنلابدلذلك،الاكتشافيحببطبيعته

.لذلكله

للطفل؟علاجالرسماعتباريمكنله

أنمجردفب،للطفلةتنفيسيوسيلةالرسملأننعم

،ةبالراحيشعرومخاوفهأحاسيسهعنالطفلريعبًّ

مالرسأنًّكما،بهايهتملمنستصلرسالتهنًّأو

الطفليعانيهماقراءةمنتمكّنناتشخيصيةوسيلة

يذولىإتحتاجقدوالتيالفنيةرموزهخلالمن

كلفالنفسيوالطبالنفسعلمفيالاختصاص

ةوأنشطبرامجوصفيتمأساسهاوعلى،شفراتها

دراساتالمنا ًكثيًرتثبتأو.العلاجفيتساهمفنية

تتوتشالحركةفرطعلاجفيبالفنالعلاجفاعلية

.القلقواضطراباتالتعلموصعوباتالانتباه

حمدأإبراهيم)لةحديثدراسةکشفتوقد

لمراحلالفلسفيةالأبعاد"بعنوان(2020خرونآو

"الحرکةمفرطالروضةلطفلالتشكيليبالفنالعلاج

شكيليالتبالفنالعلاجلمراحلالفلسفيةالأبعادعن

ميموتصابتكارومحاولةالحركةمفرطالروضةلطفل

أعراضالمنالتخفيففيتساعدجديدةفنيةأنشطة

.ةالروضطفللدىةكالحًرفرطلاضطرابالأساسية
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حتليل رسومات األفاال

ذاتًالتسميةًوإظهارًالالشفافيةًوعنصرًعنصرًالإطالةعنصرً

عنصرًالتضخيمًوإظهارًالحب

2021خريف –العدد الثالث 

يتًعنصرًالشفافيةًنرىًماًفيًداخلًالب

وًتضخيمًالشمسًوتضخيمًنفسهًوه

ولكنًفيًهذاًالعمرًمنزلهًسعيدًفيً

ليسًلديهًمعرفةًبقواعدًالمنظورً
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المرحلةًالخطيةًالمتنظمةً الطفلًيجمعًأكثرًمنًمشهدًفيًصورةًواحدةً

المرحلةًالخطيةًوالملامحًلاًتبدوًكاملةًويعبرًعنًمشاعرهً تعبيرًعنًأهميةًالتقويمً

مرحلةًالخطوطًالمتنوعة هوًسعيدًلأنهًمسافر..وصفًللمشاعرً

2021خريف –العدد الثالث 
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التعرفًعلىًالذاتًوكيفًيرىًنفسهًوماًهوًشعورهًفيًاولًيومًدارسيً
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التيللغةافهوبالرسمالفنيالتعبيروخاصةالطفل،حياةفيومؤثرا ًمهما ًدورا ًالفنيلعب

دىمعنويكشفواهتماماته،ومشاعرهتفكيرهعنليعبرالآخرين،معالطفلبهايتواصل

.حولهمنوالأشخاصبهالمحيطةالبيئةمعوتكيفهتفاعله

الفنيالتعبيرعلىالمبكرةالطفولةمركزفيالمطبقالإبداعيالمنهجيركزذلكضوءفي

فهمفييساعدالذيالفنيالتعبيروسائلمنوسيلةباعتبارهبرنامجهأنشطةفيبالرسم

.والجسميةوالنفسيةالعقلية:النواحيمنالأطفالنموطبيعة

موادتوفيرخلالمنوذلكللأطفالالفنيبالتعبيركبيرا ًاهتمام االمركزمعلماتتوليوعليه

جميعفيالفندمجوللأطفال،جديدةفنيةخبراتتقديمو،والإبداعللابتكارللأطفالمتنوعةفنية

أفكارهمووخيالهمالداخليةمكنوناتهمعنللتعبيرللأطفالةالفرصلإتاحةالصفيةالأركان

تهمااًرمهتطورفيتسهمو،الأولىخطواتهموتدعم،الصغيرعالمهمتفسربسيطةبرسومات

.والعقليةواللغويةالكتابية

يصفهامتدوينخلالمنلذواتهم،تقديرهموتشجعالأطفاليرسمهماقيمةالمعلمةتقّدركما

أرففعلىالرسوماتهذهتعليقو،الفنيةوإنجازاتهمأعمالهمحولهعنويعبرونالأطفال

تضفيكما.حولهمممنروتقديقيمةذاتولوحاتهمأعمالهمبأناليشعروالصفوجدران

امالاهتمبمدىوتوحيالصففيالمرئيالفنيالجمالمنلطيفا ًجوا ًالأطفالرسومات

.للطفلالفنيبالإبداع

التعبري الاين بالرسم يف مركز الطاولة املبكرة

الربنامج العربي–املشرف األكادميي –جوزاء الشمري . ط
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حتديات وحلول
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طفاالاا قبل وبعد جائحة كورونا

لياا قطيش. ط&حاان العيلة . ط/معلمات الربنامج العربي

لقبماأطفالوقدراتمهاراتعلىكوروناجائحةتأثيرعلىالضوءنسلطسوفالفقرةهذهفي

وكذلك،كمعلماتنحنونلّمسهنلاحظهماخلالمنالتأثيرهذالمسناوقدالنمو،مجالاتفيالمدرسة

ارنةمقالحاليالوقتفيالأطفالوقدراتمهاراتوتطورنموفيتراجعمنالأموركأولياءحضراتكم

.كوروناجائحةقبلأقرانهموقدراتبمهارات

وتطويرنموهمدعموآباءوأمهاتكمعلماتنحنتمكنناطرائقالفقرةهذهخلالمنوسنعرض

.أفضلمستقبلوتحقيقالعصرمتطلباتلمواكبةجديدمنبهمللنهوضأطفالنا؛قدرات

قبلأطفالالمهاراتبينالفرقحولوسؤالهمالمبكرةالطفولةمركزمعلماتمنبعضا ًبمقابلةقمنا

إلىةً إضافوالعاطفية؛الاجتماعيةوالمهاراتالتواصلتراجعا ًلاحظنأنهنأجمعنوقدالجائحة،وبعد

وقامتة،الدقيقوخصوصا ًبعضلاتهالتحكمعلىقدرتهفيكبيرةصعوبةيواجهأصبحالطفلأن

:وروناكوبعدقبلالأطفالبينالمهاراتفيالفرقتوضحالتيالصوربهذهبتزويدناالمعلمات

مهارة الإمساك بالقلم

مهارة الكتابة

2021خريف –العدد الثالث 
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التلوينمهارة 

القصمهارة 

دراكاستعلىوتساعدالطفل؛عندالمهاراتهذهتطورأنشطةاقتراحالمعلماتمنطلبناذلكبعد

:التاليةالأنشطةالمعلماتفاقترحتكورونا،جائحةبسببفقدانهتمما

الخرزلضم–فيًالفتحاتًالخيطًبإدخالًتتبعًالحرفًباستخدامًالملقطالكراتًالتقاطً
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اللعبًبالمعجون

الألعابًالجماعية

ازنألعابًالتسلقًوالتوألعابًالفكًوالتركيبالقصًوالتلوين

ألعابًالإدخالًفيًالثقوب
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خلالالعامالإغلاقتأثيرهوما:الأولالسؤال

ماأطفالنموعلى(19-كوفيد)كوروناجائحة

النمومجالاتجميعفيالمدرسةقبل

؟(والسلبياتالإيجابيات)المختلفة

المدرسةقبلماأطفالعننتحدثعندما

فيحاسمة"حرجة"مرحلةعننتحدثفنحن

يسلفرصةيشكلفيهايوموكلالفرد،حياة

إغلاقالتأثيرفإنلذلكتعويضها،السهولةمن

لهكان(19-كوفيد)كوروناجائحةخلالالعام

لكتعايشطفلكلحياةفيالكبيرالتأثير

نجدهاوانعكاساتالفترةتلكتأملعندالفترة،

اليالانفعالنموعلىالأولىبالدرجةأثرتأنها

شاعرفالم،المدرسةقبلمامرحلةفيلأطفالنا

لقوالقبالخوفاتسمتالكبارعايشهاالتي

لالخمنللطفلتنتقلمكتسبةمشاعروهي

وسماعهمحولهمنالكبارملاحظة

التلفازأماممتسمرونوهمومشاهدتهم

دخلالذيالفيروسهذاعنالمزيدلمعرفة

.لهمسبقإعداددونحياتنا

الاجتماعيالنموعلىالجائحةأثرتكذلك

اضريلإغلاقتبعا ًإذالمدرسةقبلمالأطفال

يفالأطفالافتقدفقدوالحضاناتالأطفال

في"الأفقيةالعلاقات"إلىالمرحلةهذه

العلاقاتهناوالمقصودالأقران،معتعاملهم

ىعلالقائمةالروضةأطفالبينالتبادلية

متساوونأطرافهاإنحيثالمساواة،أساس

كانياتالإمونفسالسن،نفسمنتقريبا ًلأنهم

الالأطفافتقدلذا،(المعرفةالنفوذ،القوة،)

وهوالعلاقاتهذهمنالأساسيالهدف

معرفةوالالخبراتوتبادلبالأقرانالاستئناس

علىأثرتالجائحةأنفيهشكلاومما.معهم

قبلمامرحلةفيللطفلالجسميالنمو

الحركةتتطلبنمائيةبمرحلةلأنهالمدرسة

والعضلاتالدقيقةالعضلاتمنكلوتدريب

قالتناسمنأعلىدرجةالطفلليحققالكبيرة

فيلوالتنقالحركةفمحدوديةالعضلي،العصبي

.أيضا ًالجانبهذاعلىأثرتالإغلاقاتظل

يبباقمرتبطفهوللطفلالمعرفيالنموأما

الجوانبجانبكليدعمحيثالنموجوانب

مندحقدللروضةالحضورفرصةفافتقادالأخرى،

لىعوأثرللطفلالتعلميةالتعليميةالفرص

مقتصرةوجعلهاعنده،والتواصلاللغةمهارات

اختلافمعالأمورأولياءيتابعهماعلى

اتالمتطلبمعالتعاملفيوقدراتهماهتماماتهم

لبيتطالمعرفيفالنموالمرحلة،لهذهالنمائية

والتجريبوالتصنيفللتخيلللطفلالفرصةإتاحة

رحلةموهيبهايمرالتيالمعرفيةللمرحلةتبعا ً

راتللخبالطفلافتقدفإذا"العملياتقبلما"

علىذلكأثرالمرحلةهذهفينمائيا ًالملائمة

.للطفلالمعرفيةالبنىتفتح

لىعأطفالنانساعدكيفبرأيك:الثانيالسؤال

لالتواصمهارات)فقدوهاالتيالمهاراتاستعادة

؟(.....واللغويةالحركيالنموالاجتماعي،

خلالمنفاتماتداركمحاولةشكبلايمكن

الاحتياجاتفحصمنتبدأعلاجيةخطةوضع

لكمنهاعانىالتيالأكبرالتأثرونقاطالراهنة

ةالمعلميجمعتشاركيعملمنبدلاوهنا)طفل

فالالأطبينالفرديةفالفروق،(الأمورأولياءمع

مالتداركجاهزةوصفةتوجدلاأنهنؤمنتجعلنا

الطفللاستعداداتدقيقتحديدوإنمافات،

آثارنمالفاقدبتعويضالتدريجيوالبدءالحالية،

.الجائحة

/لةالفاضالدكتورةمعأجريناهامقابلةخلالمنالموضوعهذاحولالأسئلةبعضبطرحقمناوقد

:يهاعلمشكورةوأجابت،(المبكرةالطفولةتخصصقطر،جامعةفيمشاركأستاذ)حميديديالا
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فيدورهمبليقومواوالمعلمينالأمورلأولياءتقديمهاتودينالتيالنصائحما:الثالثالسؤال

الأمثل؟الوجهعلىنموهودعمالطفلتطوير

يفتأثيرا ًوأكثرهاالأطرافأهمعننتحدثفنحنوالمعلمينالأمورأولياءعننتحدثعندما

ينوالمعلمالأمورلأولياءنصائحيالبعيد،المدىعلىبلالقريبالمدىعلىليسالطفل

:بالآتيتتجسد

الأموراءأوليهناوالمقصودالطفلحياةفيالبالغينمنتبدأالجائحةآثارمنالتعافيسرعة-

الكم،لأطفالقدوةتجسدونفأنتمالجائحةتبعاتمعبإيجابيةتتعاملونعندماوالمعلمات،

فيسيناريوالتعيدونفأنتمالصعبةوذكرياتهالماضيباستعراضتستمرونعندماوبالمقابل

بغيينثروةالمرحلةهذهفيالطفلعلىبهاهللاأنعمالتيالمخيلةهذهإن.أطفالكممخيلة

للطفلالً عبصوتالقراءةأن"الدراساتأثبتتفقدالطفل؛مععالً بصوتبالقراءةاستغلالها

لهوفضوالطفلاستمتاعمنتزيدالطفليحبهالقصةمعبربصوتالأمأوالأبكقراءة

وعلىليناعبهاهللاأنعمالتيالمنحاستثمارعلىونركزالماضيصفحةفلنقلب،"وتساؤلاته

.أطفالنا

ولياءأمنأحرصأحدفلاقصوى،ضرورةالفترةهذهفيالأموروأولياءالمعلماتبينالتعاون-

اتهمملاحظعنالأمورأولياءيعبرلمإنالمساعدةمنالمعلمةتتمكنولنأطفالهم،علىالأمور

بينلانسجامايجدإذبمحيطهالطفلثقةمنيعززالفريقعمل.طفلهمعلىالجائحةتأثيرلكيفية

.الروضةفييقدممامعالمنزلفييقدمما

فرضيفالضفهذاأطفالنا؛حياةفيالتكنولوجيامعالتعامللكيفيةننتبهأنعلىالحرص-

المدرسةلقبمامرحلةفياطفالناانفتاحمنوأنبهأحذرولكننيحياتناتفاصيلعلىوجوده

جاحبنالطفليجتازهالنمرحلةوهي"العملياتقبلمامرحلة"تسمىالمرحلةهذهعليه،

مداركموتنهناالحقيقية،حواسهخلالمنويستكشفهالبيئتهويخرجبيديه،يجربلمإن

لضرورةككذلكانتفقدالتعليميالفاقدلتعويضعلاجا ًالتكنولوجياكانتومهماالطفل،

لنالطفلحياةمنالمرحلةهذهأنأركزوهناوكرمه،هللابفضلتجاوزناهاوقدطارئة

هناو"وكمينوعي"وقتقضاءعلىالحرصالأمورأولياءمنفالمتوقعبعد،فيماتتعوض

هومشاركتومحادثتهجوارحنابكاملالطفلمعالجلوسخلالمنالنوعيالوقتعلىأركز

زالتركيالمعلمةمنوالمطلوبمجتمعه،وفيالمنزلداخلفيعمرهتناسبمسؤوليات

كلاتالمشوحلبيئتهمفييحدثماملاحظةعلىوتدريبهمالحسية،الماديةالخبراتعلى

عيشهنالذيوالعشرينالحاديالقرنمهاراتفهذهالتعاونيوالعملجدا ،البسيطةالحياتية

.المدرسةقبلمامرحلةمنيبدأأنينبغيبقناعتيالمهاراتلهذهوالتحضير

مستقبلاً؟الجائحةهذهأضرارتفادينستطيعكيفنظركوجهةمن:الرابعالسؤال

يأتيوقدهيكرًرفسوفتاريخهمنيتعلملمفمنالجائحة،أثناءتعلمناهاالتيالدروسنتأملأن

فيالممارساتمنالكثيرغيرتقد19-كوفيدجائحةأنندركأنينبغيلذاأسوأ،بصورةالتكرار

عاملفالتالقادمة،والمرحلةالراهنةالمرحلةفيترافقناقدالممارساتتلكوبعضحياتنا،

.المسيرةيؤخرقدالتغييرقبولفعدمومرونة،بحكمةيكونأنينبغي

لذا،"اقرأ"ةأمفنحنوالمعرفةبالعلمالتزودمنينطلقفحلهالجائحةهذهأضرارتفاديكيفيةأما

نفسبنصابلاحتىالمشكلات،حلعلىالقائمالنوعيالتعليمعلىحرصنايزيدأنينبغي

ويخففاجالعلليضعالعلمجاءأنإلىبوصلتنافقدناعندماالجائحةبدايةأصابناالذيالضياع

إعمارصلنواكيرشدا ًأمرنامنلنايهيئوأنبصيرتناينيرأنالقديرللعليودعاؤناالآثار،من

.الكريموجههترضيالتيبالصورةالأرض
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:مفهومه

بهريمطبيعيأمرالأطفالعندالانفصالقلق

وعيأكثريصبحعندماخاصةطفلكل

إن.حولهمنالعالمفهمفيأويبد،بمحيطه

بشكلمتمحورالطفلعندالانفصالقلق

ائلةالعوالبيتعنالجزئيانفصالهفيخاص

الحياةإليهبالنسبةتعتبرالتي"الأم"وبالتحديد

طبيعيشعوروهذا،والدفءوالأمانوالحنان

قلقفإنًّوعليه.الوقتطوالمعهلتواجدها

يفولكن،طبيعيأمرالأطفالعندالانفصال

.يمرضشكلإلىيتطورالحالاتبعض

:أسبابه

ودوجبينالأطفاللدىالقلقأسبابتعددت

طةالمحيالبيئةفيجديدوضعأوجديدشخص

كونتقدالقلقتسببالتيالحالةأنكما.به

جديدنشاطبدءمثلإيجابيتغيربسبب

القلقيرتبطكما،للروضةالطفلكذهاب

أمالغيابأوالمرضمثلسلبيةبتغييرات

"العناني"أشارتوقد.بالأمانالشعوروعدم

نتيجةالأمانبعدمالشعورعنناتجبأنه

يجةنتأو،الكبارعلىعتماداوالالزائدةللحماية

السنواتفيالطفلعنالمتكررالأملغياب

الصراعاتوجودأنكما،عمرهمنالأولى

أحدفقدانمنالطفلخوفتثيرالأسرية

.261ص:2992,العناني.الوالدين

:علاماته

ولوعنهالأمابتعادعندالشديدالبكاء•

.للحظات

والوجوهالجديدةالأماكنمنالشديدالخوف•

.عندهالمألوفةغير

هأمعنهانفصالمنوالمتكررالزائدالخوف•

.وأبيه

ندعأوبمفردهالجلوسعندالشديدالتوتر•

كانتإنوحتى،عنهانشغالهاأوأمهغياب

.إليهتنظرالمحيطنفسفي

.الأمنعبالانفصالعلاقةلهامتكررةكوابيس•

.صاللانفامنخوفا ًالبيتعنالابتعادفضًر•

القلق االناصال عاد األفا

زيمعلمة الربنامج االجنلي–بده سهيلة . ط

:علاجه

كيتدريجيا ًالأمرتجعليأنكأمحاولي:التدريج

لانأعلىغيابكفكرةمعالتكيفالطفليستطيع

تالوقزيادةويمكن،ساعةنعالأولىالمرةفيتزيد

.تدريجيا ًالمستقبلفي

إحساسمنهذاسيزيد:مألوفوجهمعالطفلترك

أثناءمعكاصطحابهيمكنككما،بالأمانالطفل

هذافسيساعده؛الروضأوالحضاناتعلىجولاتك

.الموجودينالأشخاصوالمكانمعالتآلفعلى

تدعيفلا،والحزنبالقلقشعرتإذاحتى:الفزع

منسيزيدهذالأنتبكينأوقلقةيراكطفلك

.القلقوبالتوترإحساسه

لهيهلي"مبدأالأمهاتبعضتبعت:فجأةالاختفاءعدم

ندويخرجنحتىمعهأطفالهنيتركنالذيالشخص

!Look“يلاحظواأن There is a bird” اختفاءكإنًّ“

منسيضاعفالعكسعلىبلحلا ًليسالمفاجئ

وأخبريهطفلكعيودًّ.الأمانبعدمالطفلإحساس

لكنالوقتلبعضستذهبينبأنكهادئبصوت

.قريبا ًستعودين

عودًّتأنكثيرا ًيحدث:توديعهبعدللطفلالرجوععدم

مرةوتعودالطفلفيبكيللبابوتتجهطفلهاالأم

رةميبكيللبابوتذهبيهدأوحين،تهدئتهلأخرى

الطفليفيدلاالأسلوبهذاإن.وهكذافتعودأخرى

.بكائهفترةمنسيطيلالعكسعلىبل

كمالصورةكانسواء:بكيذكرهويطمئنهشيءترك

بأنكسيذكرههذاف؛المفضلةلعبتهأودبدوبأومعا ً

.لأخذهوستعودينموجودة

والقبلاتوالأحضانبالمحبةغمريها:مبهجةعودة،

.للقائهشتقتاكموأخبريه

لاأشياءمنالقلقأوالخوفشديدطفلككانإذا

خاصةمعاملةإلىمنكيحتاجفهوذلكتستدعي

.منفردواهتمام

فلا،الوقتبعضسيستغرقالأمرهذاأنّ اعلميأخيراً 

بلعليه،طفلكسيعتادفترةبعدهأنًّوتأكدي،تيأسي

ثرأكالمدرسةحتىأوالروضةأوالحضانةيحبوربما

يتللبلاصطحابهتأتينعندماويبكي،المنزلمن

.صداقاتتكوينفيبدأإذاخاصة
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نافذة طولياء األمور



ضمامهانبعدوالحركيةالمعرفيةيعقوبطفلنامهاراتفيملحوظا ًتطّورا ًأموركأولياءلاحظنا"

جميعوليعقوبلمعلماتوممتنونللغايةسعداءوزوجتيأنا.قطربجامعةالمبكرةالطفولةلمركز

.هممعنتواصلمرةكلفينراهالذيواحترامهمورعايتهمالمهنيلتعاملهمالمركز؛فيالعاملين

عاما ،11مدةفيهااعشنأنبعداستراليامنأتينالأننالنا؛بالنسبةكبير اتحدي اقطرإلىالانتقالكان

أزمةأنًّخاصةوالمدرسة،العملبيئةفيالتفكيرعليناوتوجب

والد الطفل يعقوب–المحجوب عز الدين . د

ون كلية القان-قسم القانون الخاص-أستاذ مشارك
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كلاا آذان صاغية

سعدهالة طبو . ط

روضةبالفارسطفليبهايلتحقالتيالأولىالسنةهيهذهلأننظرا ً"

دماجوالانالجديدللجوتقبّلهعدممنقلقلديكان.الوحيدطفليوهو

كنتذلك،ومع.اللغةثنائيالمنهجأنوخاصةالفصل،فيزملائهمع

رسفايستمتع.ذلكعلىأندملمالحظولحسنتسجيلهعلىمصممة

ا لأفضهمالذينوزملائهمعلماتهعندائم اويتحدثالمركز،فيحق 

العربية،غةباللكلماتبضعيتكلمبدأأنهللدهشةوالمثير.الآنأصدقائه

.المنزلفيالعربيةباللغةالروضةأغانيويغني

اممتابعةأوالمنزلفيتعليمهفيصعوبةأجدعاملة،أمبصفتي

فينهأأعلملأننيذلكرغمبالاطمئنانأشعرلكننيالمركز،فييتعلمه

"تماما ًراضيةوأناأمينة،أيدً 

أم الطفل فارس –خلود مطيع 

كلية التربية-قسم التربية البدنية-مساعد تدريس

وأسرهم،لالأطفامنللعديدحماسيا ًيكونماعادةمدرسةللالانتقالأنأدركالوالدين،أحدصفتيب"

ايكونأنأيضا ًيمكنولكن يتمتعونفالناأطلأنيكفيبمامحظوظينكنا.والتوترالقلقيسببوقت 

دائما ًكنلواتيالمعلماتهنمنالمتواصلعمالدًّلتلقيإضافةالتغييرمعفالتكيًّعلىكبيرةبقدرة

كان،ربيةالعاللغةيتكلمونلاأطفاليأنًّبما.والعاطفيالاجتماعيالاستعداداعتبارهنفييضعن

ذاتهبحدهوجديدةبيئةفياندماجهمأنًّنشعرذلك،ومع.كبيرا ًا ًتحدييمثلمختلفةبيئةإلىالانتقال

ليطّوروااعدهموسأطفالناعلىا ًإيجابيا ًتأثيًرلهكانمختلفةلغةعلىلتعّرفالأنًّ؛إيجابيا ًتحديا ً

"فاعليةأكثرةاجتماعيتواصلمهارات

لوسيا& كارولياأم الطفلتين –رودريجوزدنيا 

والاقتصادكلية الإدارة -محاضر في الإدارة 

لنابالنسبةاتحدي ًالأكثر.كبيربشكلحياتناعلىأّثرتكورونا

برأكأخليعقوبلأنًّالمدرسةإلىالمواصلاتتأمينكان

ولكنقريبة،مدرسةفييدرسوهو"إسحاق"يدعى

بمعظمللقياماضطرنيمما.مختلفةمدارسهمامواعيد

ديهالليسزوجتيأنًّخاصةالاستلام،/التوصيلعمليات

اممتن اكنت.الآنحتىقيادةرخصة زالمركلتعاونجد 

فيتدريسهيئةوعضوأمركوليظروفيوتقديرومرونته

زمركفييعقوبطفليتجربةأنًّمنمتأكدأنا.الجامعة

اةطويللفترةذاكرتهفيستبقىالمبكرةالطفولة "جد 

علزىبالتغلزفييسهمالتعليميةالعمليةفيالأسرةإشراكإن

الأسرةمنكلاً تواجهقدالتيوالتحدياتالمشكلاتمزنالكثيزر

ثقافيةاهاتاتجالطفللإكسابكثيرةفرصاً يتيحأنهكماوالطفل،

علىنقفالزاويةهذهفي.للتعلمدافعيتهمنويزيدواجتماعية،

وعاتموضفيالمبكرةالطفولةبمركزالأمورأولياءوتجربةرأي

.التعليميةالعمليةعلىمباشرتأثيرلهامختلفة
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رطيكم يهماا ألجل طفاالاا

إميان شعار. ط

فالهأطنمولدعمالمقدمةوخدماتهبرامجهلتطويرباستمرارالمبكرةالطفولةمركزيسعى

تماعوالاسالتعليميةالعمليةفيالأمورأولياءإشراكأهميةعينيهنصبويضعوتطورهم،

.للأفضلوالتغييرالتطويرأجلمنواقتراحاتهمنظرهمووجهاتلآرائهم

:التاليينالسؤالينتضمنأطفالناأمورلأولياءموّجهرأياستطلاعبعملقمناوعليه

طفلك؟يتعلمانتحبماذا:الأولالسؤال-

؟مركز بالالتحاقهمنذطفلكاكتسبهاالتيوالقيموالمعارفالمهاراتما:الثانيالسؤال-

:عليهالناحصالتيالنتائجيليوفيماالاستبيان،ملءفيالأمورأولياءمنكبيرعددشاركوقد

“؟كطفليتعلمأنتحبماذا"أطفالاللأهاليسؤالنالدى

رأكثكانتمنها،ليختارواومهاراتقيممجموعةوعرضنا

حياتية،مهارات:التاليالنحوعلىالمطلوبةالمهارات

تحمل:تأتيثم.(العينةمن٪٨٨)والكتابةالقراءةمهارات

من٪٨٤.٥)القيماكتساب–الصداقاتتكوين–المسؤولية

،(العينةمن٪٧٧.٥)ممتعوقتقضاء:أقلوبدرجة.(العينة

وأتت.(العينةمن٪٧٦)والتحدثوالاستماع،الاستقلالية

قة،السابوالقيمالمهاراتمنأقلبدرجةالتاليةالمهارات

.(العينةمن٪٦٧)الكبارمعالتواصل،(العينةمن٪٦٩)الأكلوسلوكياتعادات:وهي
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اختياراتًمحددةًفيًالاستبيانماذا تحب أن يتعلم طفلك؟
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الدينًالإسلامي القرآنًالكريم القاعدةًالنورانية تعلمًالصبر اللغةًالعربية الاستماعًوالتحدث

ثنائيًاللغة

أخرىًتذكرماذا تحب أن يتعلم طفلك؟ 

ةالدينيالمعرفةمهاراتاحتلتفقد،"تذكرأخرى"حقلفيمتنوعةمهاراتالأهاليوأضاف

،(العينةمن٪٥)الكريموالقرآنالإسلاميةالثقافة)الأهاليلدىملحوظا ًاهتماما ًعامبشكل

اللغةالصبر،تعلم:التاليةالقيمالعينةمن٪١.٥واختار.(العينةمن٪٣.٥)النورانيةالقاعدة

.اللغةثنائيوالتحدثالاستماعالعربية،

ركز؟بالمالتحاقهمنذطفلكاكتسبهاالتيوالقيموالمعارفالمهاراتما:الثانيالسؤال

تكوينمهارةجاءت.المركزمناكتسابهاتمومهارةقيمة٥٦بالدراسةالمشتركونذكر

المشتركينمن٪٢٨عنداكتسباهاتمحيثالأطفاللدىاكتسابهاتممهارةكأكثرالأصدقاء

.المركزأطفالمن٪٢٢عندالكتابةومهارةوالأرقامالحروفمعرفةاكتسابوتمبالدراسة،

اجتماعيةمهاراتاكتسبواالأطفالمعظم.٪١٥.٥والقراءة٪١٧والتحدث٪١٩الاستقلالية

باكتسمنومنهمالكبار،معالتواصلمهاراتعندهتطورتمنفمنهم.متنوعةوسلوكية

.متفاوتبشكلوغيرهاالممتعالوقتقضاءالفريق،روحالتعاون،المشاركة،مهارات
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المهارات التي تم اكتسابها

الإسلامي ةالثقافًة
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