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مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

ما هي المبادئ التعليمية لمنهج High/Scope؟
منهج High/Scope عبارة عن مبادئ للتعلم التفاعلي السريع المعتمد على المشاركة فيما يتعلق بتعليم األطفال 

من الوالدة وحتى سنوات البلوغ المبكرة. وقد تم تطوير منهج High/Scope في يبسيالنتي بوالية ميتشجن، 
 ،Head Start وهو ُيستخدم اآلن في عشرات اآلالف من مدارس رياض األطفال، والحَضانات، وبرامج

وبرامج ما قبل رياض األطفال، ومراكز رعاية الطفل، وبرامج رعاية الطفل في المنزل، والبرامج الخاصة 
باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة؛ وذلك بنظام اليوم النصفي أو اليوم الكامل في الواليات المتحدة األمريكية 

ومختلف أنحاء العالم. ويشارك في برامج منهج High/Scope األطفال واألسر من مختلف األصول العرقية 
والقومية والدينية بغض النظر عن القدرة المالية لألسرة.

ويجمع منهج High/Scope بين نظريات وآراء جان بياجيه وبين خبرات التدريس العملية في حجرة الدراسة 
وغيرها من أماكن التعلم. )جان بياجيه عالم نفس سويسري تخصص في دراسة الكيفية التي يتعلم ويتطور بها 

األطفال في مختلف الفئات العمرية.( وقد أظهرت الدراسات طويلة المدى أن منهج High/Scope يساعد في 
عملية تطور األطفال ويضمن فوائد طويلة األمد طوال فترة البلوغ.

 ما هي الرؤية المتبناة في منهج
High/Scope تجاه التعليم؟

تتمحور برامج منهج High/Scope حول خيارات واهتمامات األطفال. ويعرف 
هذا المبدأ التعليمي بـ “التعلم المعتمد على الطفل”، حيث نوفر لألطفال مجموعة 

متنوعة من المواد )مثل: الكتب واللُعب واألدوات الفنية والمواد المنزلية( ونضع 
الخبرات والتجارب التي ُتستمد من اهتماماتهم وتزيد من استيعابهم. كما أننا نشجع 

عملية التطور المبكر لألطفال عن طريق مالحظة ودعم والبناء على ما يفعلونه.

 

حول منهج
 High/Scope 1

المبادئ
 التعليمية

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.

إن أفضل طريقة لتعلم 
األطفال هي تلك التي 

تعتمد على التفاعل 
النشط مع األشخاص 

والمواد واألحداث 
واألفكار.
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وقد تم اختبار وتجربة 
 مبادئ منهج

High/Scope من خالل 
ما يزيد على 45 سنة من 

الخبرات العملية في حجرات 
الدراسة وأماكن التعلم األخرى 

في الواليات المتحدة األمريكية 
ومختلف أنحاء العالم. وتضمن هذه 
المبادئ للمعلم األسس التي يمكنه االستناد عليها في تنظيم حجرة 

الدراسة والمالعب، ووضع برنامج يومي متسق ومعروف، 
والتفاعل مع األطفال بطريقة ودية تتسم بتقديم الدعم والمساعدة. 

وبشكل يومي، يحظى األطفال باهتمام الكبار بحيث يكون كل 
واحد منهم مع أحد األطفال، ويتاح لهم االختيار من بين عدة 

أنشطة شيقة، ويتولد لديهم شعور بالسيطرة على خياراتهم وبيئتهم 
المحيطة.

وفي أماكن التعلم التي يتم فيها تنفيذ منهج High/Scope، نضع 
تجارب لألطفال تشجعهم على التفكير المستقل والمبادرة )القدرة 
على وضع خطة ومتابعتها( واإلبداع. وتتطور قدرات األطفال 

الصغار بشكل سريع عندما يعتمدون على أفكارهم الخاصة 
ويستخدمون المواد بحرية وينفذون ما يتبلور في مخيالتهم. كما 

أننا نشجع األطفال على طرح األسئلة واتخاذ القرارات والتعاون 
والمثابرة )الحرص على مواصلة الفكرة( وحل المشكالت. 

ويستخدم األطفال هذه القدرات كل يوم في البرنامج وفي المنزل، 
كما ُتقدم لهم األفكار األساسية في القراءة والكتابة، والرياضيات 
والعلوم، وغيرها من الجوانب التي تعدهم لبدء مرحلة المدرسة. 
وبمرور الوقت، يطور األطفال المعرفة والمهارات الالزمة التي 

تستمر معهم في سنوات المدرسة الالحقة وفي مرحلة البلوغ.

 High/Scope ما هي أهداف منهج
بالنسبة لألطفال الصغار؟

التعلم من خالل التفاعل الحقيقي مع األشخاص والمواد 	 
واألحداث واألفكار

تحقيق االستقاللية والتحلي بالمسئولية والثقة واالستعداد 	 
لمرحلة المدرسة والحياة العملية

تعلم الطفل كيفية تخطيط العديد من األنشطة وتنفيذها 	 
والتحدث مع األطفال اآلخرين والمعلم عما فعله وتعلمه

تعلم الطفل كيفية التعبير عن مشاعره وإقامة عالقات 	 
مفيدة مع اآلخرين

تحصيل المعرفة والمهارات في جوانب المحتوى الهامة 	 
بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالتعلم؛ واللغة، والقراءة 

والكتابة، والتواصل؛ والتطور االجتماعي والوجداني، 
والتطور الفيزيائي والصحة وجودة الحياة، والرياضيات، 

والعلوم والتكنولوجيا، والدراسات االجتماعية، والفنون

 ما هي سمات مبادئ منهج
 High/Scope فيما يتعلق بالتعليم 

في مرحلة الطفولة المبكرة؟
التعلم التفاعلي السريع المعتمد على المشاركة – في 	 

منهج High/Scope، يشارك األطفال في تجارب 
عملية مباشرة يتم فيها التفاعل مع األشخاص واألشياء 

واألحداث واألفكار. ويقوم األطفال بتنفيذ الخطط 
واتخاذ الخيارات عن طريق استخدام المواد والتفاعل 
مع األطفال اآلخرين ومع الكبار. ونحن نقوم بتخطيط 

األنشطة ودعم عملية التعلم من خالل استخدام مؤشرات 
التطور الرئيسية التي يبلغ عددها 58 مؤشًرا، والتي 
تمثل سلوكيات تعكس جوانب التعلم الهامة لألطفال 

الصغار.

تتمحور برامج منهج
 High/Scope حول 

خيارات واهتمامات 
األطفال.

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية
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التفاعل بين األطفال والكبار – في حجرات الدراسة أو 	 
 ،High/Scope المراكز التي يتم فيها تطبيق منهج

نحرص على إقامة بيئة آمنة يحظى فيها األطفال بالرعاية 
الالزمة ويستمتعون فيها باألوقات التي يقضونها في 

متابعة اهتماماتهم وتعلمهم. ونحن نقوم بمالحظة والتفاعل 
مع األطفال حسب مستواهم من أجل اكتشاف طريقة 

تفكيرهم وتشجيع أنشطة التعلم والمبادرة لدى كل طفل. 
كما أننا نتشارك مع األطفال في إدارة أنشطة التعلم 

ونشجعهم على حل المشكالت من خالل استخدام المواد، 
واالستعانة ببعضهم البعض، والعمل بشكل جماعي، وحل 

المشكالت التي تنشأ فيما بينهم.

بيئة التعلم – يوضع األثاث المناسب والتجهيزات المزودة 	 
بعالمات التمييز في حجرات الدراسة التي يتم فيها تطبيق 
منهج High/Scope، وتكون هذه الحجرات مقسمة إلى 
مناطق اهتمام واضحة وغير معزولة عن بعضها البعض 

بحيث يمكن لألطفال رؤية بعضهم البعض في المناطق 
المختلفة، ومن هذه المناطق منطقة قطع البناء ومنطقة 

المنزل والمنطقة الفنية. وتتسم عالمات التمييز بالوضوح 
حيث يمكن لألطفال فهمها بسهولة، ومن األمثلة عليها 

رسم لمطرقة لتمثيل منطقة األعمال الخشبية، أو صورة 
لفرشاة دهان وكلمة “فن” لتمثيل المنطقة الفنية. ومع 

هذه الطريقة في ترتيب حجرة الدراسة، يستطيع األطفال 
العثور على المواد التي يستخدمونها في تنفيذ األنشطة 
التي يختارونها، واستخدامها وإعادتها دون الحاجة إلى 

المساعدة من الكبار. وتمثل عالمات التمييز المشار إليها 
األساس الذي يبني عليه األطفال مهاراتهم في القراءة 

والكتابة والرياضيات. كما يقضي األطفال يومًيا أوقات 
األنشطة الخارجية والتي يتعرفون خاللها على الخصائص 

الحسية والفيزيائية )مثل: المظهر والصوت والرائحة 
والملمس وغير ذلك( للبيئة الطبيعية. وتمثل أوقات 

حجرات الدراسة واألوقات الخارجية مًعا مجموعة متكاملة 
من فرص التعلم.

البرنامج اليومي – يتبع كل يوم في أماكن التعلم التي 	 
تتبع منهج High/Scope جدوالً متشابًها لألحداث 

يسمى البرنامج اليومي، وهو ما يضمن االتساق والعلم 
المسبق بسير األنشطة. ومن خالل عملية خطط-افعل-

راجع اليومية )التي تعد محور البرنامج اليومي(، يستطيع 
األطفال تحديد ما ينوون فعله، ومتابعة ما يفعلونه، ثم 
التأمل في التجارب التي خاضوها مع بعضهم البعض 

ومع الكبار. كما تعد أوقات المجموعات الكبيرة والصغيرة 
جزًءا من البرنامج اليومي، إلى جانب أوقات التشارك 

في تناول الوجبات العادية أو الخفيفة واالستمتاع بقضاء 
األوقات الخارجية.

التقييم – في برامج High/Scope، نقوم بشكل منتظم 	 
بكتابة مالحظات دقيقة عن سلوكيات وتجارب واهتمامات 

كل طفل. وفي هذا اإلطار، يتم استخدام “سجل مالحظة 
األطفال”، بناء على هذه المالحظات، لقياس درجة تطور 

كل طفل. واستناًدا إلى هذه المالحظات المباشرة والمكتوبة 
بعناية، نقوم بتخطيط التجارب التي تساعد في نمو وتطور 
األطفال. كما أننا نستخدم هذه المالحظات في االجتماعات 
التي تتم مع اآلباء لمساعدتهم في فهم مرحلة التطور التي 

يمر بها الطفل وكيفية مواصلة عملية التعلم في المنزل. 
ولضمان استمرار الجودة العالية للبرنامج وإدارته، نقوم 
بشكل منتظم بتقييم أنفسنا وبرامجنا عن طريق استخدام 

.)PQA( تقييم جودة برامج رياض األطفال

من خالل مناطق 
اهتمام واضحة 

وغير معزولة عن 
بعضها البعض، 

يتولد لدى األطفال 
شعور بالسيطرة على 

بيئتهم المحيطة.
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كيف يمكن لألسر استخدام مبادئ منهج 
High/Scope في المنزل؟

من مميزات منهج High/Scope أن 
العديد من األنشطة التي ننفذها في برامجنا 

يمكن أيًضا تنفيذها من قبل األسرة في 
المنزل. فعلى سبيل المثال، تستطيع 
األسرة توفير العديد من مواد التعلم 

المختلفة، ويكون ذلك في الغالب 
باستخدام األشياء اليومية التي 
تكلف القليل أو ال تكلف شيئاً 

على اإلطالق. وتستطيع األسر 
تشجيع األطفال على وضع الخطط 
وتنفيذها والتحدث عما تعلموه من 

تجاربهم. كما أننا نقترح أن تحاول 
األسر قدر اإلمكان االلتزام باالتساق 

واتباع منهج ثابت في برامجها 
اليومية حتى يعلم جميع أفراد األسرة 

ما المفترض حدوثه تالًيا. 

ونحن نرحب بقيام األسر بزيارة إلى أماكن التعلم التي يتم فيها 
تطبيق منهج High/Scope، كما أننا قد نطلب زيارة أسر األطفال 

في منازلهم مرة أو مرتين في السنة. ومن خالل كال النوعين من 
الزيارات، نتعلم من بعضنا البعض ونصبح شركاء في تشجيع عملية 

النمو لدى األطفال. كما يمكننا مًعا االستماع إلى األطفال والتحدث 
إليهم واللعب معهم بطرق تشجع تطورهم وتصقل عملية التعلم 

لديهم.

High/Scope حول منهج
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ما هي المبادئ التعليمية لمنهج High/Scope؟
منهج High/Scope عبارة عن مبادئ للتعلم التفاعلي السريع المعتمد على المشاركة فيما يتعلق بتعليم األطفال من الوالدة 

وحتى سنوات البلوغ المبكرة. وقد تم تطوير منهج High/Scope في يبسيالنتي بوالية ميتشجن، وهو ُيستخدم اآلن في 
عشرات اآلالف من مدارس رياض األطفال، والحَضانات، وبرامج Head Start، وبرامج ما قبل رياض األطفال، ومراكز 

رعاية الطفل، وبرامج رعاية الطفل في المنزل، والبرامج الخاصة باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة؛ وذلك بنظام اليوم 
 High/Scope النصفي أو اليوم الكامل في الواليات المتحدة األمريكية ومختلف أنحاء العالم. ويشارك في برامج منهج

األطفال واألسر من مختلف األصول العرقية والقومية والدينية بغض النظر عن القدرة المالية لألسرة.

ويجمع منهج High/Scope بين نظريات وآراء جان بياجيه وبين خبرات التدريس العملية في حجرة الدراسة وغيرها من 
أماكن التعلم. )جان بياجيه عالم نفس سويسري تخصص في دراسة الكيفية التي يتعلم ويتطور بها األطفال في مختلف الفئات 

العمرية.( وقد أظهرت الدراسات طويلة المدى أن منهج High/Scope يساعد في عملية تطور 
األطفال ويضمن فوائد طويلة األمد طوال فترة البلوغ.

High/Scope ما هي الرؤية المتبناة في منهج 
تجاه التعليم؟

تتمحور برامج منهج High/Scope حول خيارات واهتمامات األطفال. ويعرف هذا المبدأ 
التعليمي بـ “التعلم المعتمد على الطفل”، حيث نوفر لألطفال مجموعة متنوعة من المواد )مثل: 

الكتب واللُعب واألدوات الفنية والمواد المنزلية( ونضع الخبرات والتجارب التي ُتستمد من 
اهتماماتهم وتزيد من استيعابهم. كما أننا نشجع عملية التطور المبكر لألطفال عن طريق 

مالحظة ودعم والبناء على ما يفعلونه.

حول منهج
 High/Scope 1

المبادئ
 التعليمية

ملخصات عملية لتاريخ منهج
 High/Scope ومبادئه التعليمية

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.

إن أفضل طريقة لتعلم 
األطفال هي تلك التي 

تعتمد على التفاعل 
النشط مع األشخاص 

والمواد واألحداث 
واألفكار.

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية
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وقد تم اختبار وتجربة 
 مبادئ منهج

High/Scope من خالل 
ما يزيد على 45 سنة من 

الخبرات العملية في حجرات 
الدراسة وأماكن التعلم األخرى 

في الواليات المتحدة األمريكية 
ومختلف أنحاء العالم. وتضمن هذه المبادئ للمعلم األسس التي 

يمكنه االستناد عليها في تنظيم حجرة الدراسة والمالعب، ووضع 
برنامج يومي متسق ومعروف، والتفاعل مع األطفال بطريقة 

ودية تتسم بتقديم الدعم والمساعدة. وبشكل يومي، يحظى األطفال 
باهتمام الكبار بحيث يكون كل واحد منهم مع أحد األطفال، 

ويتاح لهم االختيار من بين عدة أنشطة شيقة، ويتولد لديهم شعور 
بالسيطرة على خياراتهم وبيئتهم المحيطة.

وفي أماكن التعلم التي يتم فيها تنفيذ منهج High/Scope، نضع 
تجارب لألطفال تشجعهم على التفكير المستقل والمبادرة )القدرة 
على وضع خطة ومتابعتها( واإلبداع. وتتطور قدرات األطفال 

الصغار بشكل سريع عندما يعتمدون على أفكارهم الخاصة 
ويستخدمون المواد بحرية وينفذون ما يتبلور في مخيالتهم. كما 

أننا نشجع األطفال على طرح األسئلة واتخاذ القرارات والتعاون 
والمثابرة )الحرص على مواصلة الفكرة( وحل المشكالت. 

ويستخدم األطفال هذه القدرات كل يوم في البرنامج وفي المنزل، 
كما ُتقدم لهم األفكار األساسية في القراءة والكتابة، والرياضيات 
والعلوم، وغيرها من الجوانب التي تعدهم لبدء مرحلة المدرسة. 
وبمرور الوقت، يطور األطفال المعرفة والمهارات الالزمة التي 

تستمر معهم في سنوات المدرسة الالحقة وفي مرحلة البلوغ.

 High/Scope ما هي أهداف منهج
بالنسبة لألطفال الصغار؟

التعلم من خالل التفاعل الحقيقي مع األشخاص والمواد 	 
واألحداث واألفكار

تحقيق االستقاللية والتحلي بالمسئولية والثقة واالستعداد 	 
لمرحلة المدرسة والحياة العملية

تعلم الطفل كيفية تخطيط العديد من األنشطة وتنفيذها 	 
والتحدث مع األطفال اآلخرين والمعلم عما فعله وتعلمه

تعلم الطفل كيفية التعبير عن مشاعره وإقامة عالقات 	 
مفيدة مع اآلخرين

تحصيل المعرفة والمهارات في جوانب المحتوى الهامة 	 
بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالتعلم؛ واللغة، والقراءة 

والكتابة، والتواصل؛ والتطور االجتماعي والوجداني، 
والتطور الفيزيائي والصحة وجودة الحياة، والرياضيات، 

والعلوم والتكنولوجيا، والدراسات االجتماعية، والفنون

 ما هي سمات مبادئ منهج
High/Scope فيما يتعلق بالتعليم 

في مرحلة الطفولة المبكرة؟
التعلم التفاعلي السريع المعتمد على المشاركة – في 	 

منهج High/Scope، يشارك األطفال في تجارب 
عملية مباشرة يتم فيها التفاعل مع األشخاص واألشياء 

واألحداث واألفكار. ويقوم األطفال بتنفيذ الخطط 
واتخاذ الخيارات عن طريق استخدام المواد والتفاعل 
مع األطفال اآلخرين ومع الكبار. ونحن نقوم بتخطيط 

األنشطة ودعم عملية التعلم من خالل استخدام مؤشرات 
التطور الرئيسية التي يبلغ عددها 58 مؤشًرا، والتي 
تمثل سلوكيات تعكس جوانب التعلم الهامة لألطفال 

الصغار.

تتمحور برامج منهج 
 High/Scope

حول خيارات 
واهتمامات األطفال.
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التفاعل بين األطفال والكبار – في حجرات الدراسة 	 
High/ أو المراكز التي يتم فيها تطبيق منهج

Scope، نحرص على إقامة بيئة آمنة يحظى فيها 
األطفال بالرعاية الالزمة ويستمتعون فيها باألوقات 
التي يقضونها في متابعة اهتماماتهم وتعلمهم. ونحن 
نقوم بمالحظة والتفاعل مع األطفال حسب مستواهم 

من أجل اكتشاف طريقة تفكيرهم وتشجيع أنشطة 
التعلم والمبادرة لدى كل طفل. كما أننا نتشارك مع 
األطفال في إدارة أنشطة التعلم ونشجعهم على حل 

المشكالت من خالل استخدام المواد، واالستعانة 
ببعضهم البعض، والعمل بشكل جماعي، وحل 

المشكالت التي تنشأ فيما بينهم.

بيئة التعلم – يوضع األثاث المناسب والتجهيزات 	 

المزودة بعالمات التمييز في حجرات الدراسة التي 
يتم فيها تطبيق منهج High/Scope، وتكون هذه 
الحجرات مقسمة إلى مناطق اهتمام واضحة وغير 
معزولة عن بعضها البعض بحيث يمكن لألطفال 
رؤية بعضهم البعض في المناطق المختلفة، ومن 

هذه المناطق منطقة قطع البناء ومنطقة المنزل 
والمنطقة الفنية. وتتسم عالمات التمييز بالوضوح 
حيث يمكن لألطفال فهمها بسهولة، ومن األمثلة 

عليها رسم لمطرقة لتمثيل منطقة األعمال الخشبية، 
أو صورة لفرشاة دهان وكلمة “فن” لتمثيل 

المنطقة الفنية. ومع هذه الطريقة في ترتيب حجرة 
الدراسة، يستطيع األطفال العثور على المواد التي 

يستخدمونها في تنفيذ األنشطة التي يختارونها، 
واستخدامها وإعادتها دون الحاجة إلى المساعدة من 
الكبار. وتمثل عالمات التمييز المشار إليها األساس 

الذي يبني عليه األطفال مهاراتهم في القراءة 
والكتابة والرياضيات. كما يقضي األطفال يومًيا 
أوقات األنشطة الخارجية والتي يتعرفون خاللها 

على الخصائص الحسية والفيزيائية )مثل: المظهر 
والصوت والرائحة والملمس وغير ذلك( للبيئة 

الطبيعية. وتمثل أوقات حجرات الدراسة واألوقات 
الخارجية مًعا مجموعة متكاملة من فرص التعلم.

البرنامج اليومي – يتبع كل يوم في أماكن التعلم 	 
التي تتبع منهج High/Scope جدوالً متشابًها 
لألحداث يسمى البرنامج اليومي، وهو ما يضمن 

االتساق والعلم المسبق بسير األنشطة. ومن خالل 
عملية خطط-افعل-راجع اليومية )التي تعد محور 

البرنامج اليومي(، يستطيع األطفال تحديد ما ينوون 
فعله، ومتابعة ما يفعلونه، ثم التأمل في التجارب 

التي خاضوها مع بعضهم البعض ومع الكبار. كما 
تعد أوقات المجموعات الكبيرة والصغيرة جزًءا 

من البرنامج اليومي، إلى جانب أوقات التشارك في 
تناول الوجبات العادية أو الخفيفة واالستمتاع بقضاء 

األوقات الخارجية.

التقييم – في برامج High/Scope، نقوم 	 
بشكل منتظم بكتابة مالحظات دقيقة عن سلوكيات 

وتجارب واهتمامات كل طفل. وفي هذا اإلطار، يتم 
استخدام “سجل مالحظة األطفال”، بناء على هذه 

المالحظات، لقياس درجة تطور كل طفل. واستناًدا 
إلى هذه المالحظات المباشرة والمكتوبة بعناية، 

نقوم بتخطيط التجارب التي تساعد في نمو وتطور 
األطفال. كما أننا نستخدم هذه المالحظات في 

االجتماعات التي تتم مع اآلباء لمساعدتهم في فهم 
مرحلة التطور التي يمر بها الطفل وكيفية مواصلة 
عملية التعلم في المنزل. ولضمان استمرار الجودة 
العالية للبرنامج وإدارته، نقوم بشكل منتظم بتقييم 

أنفسنا وبرامجنا عن طريق استخدام تقييم جودة 
.)PQA( برامج رياض األطفال

من خالل مناطق 
اهتمام واضحة 

وغير معزولة عن 
بعضها البعض، 

يتولد لدى األطفال 
شعور بالسيطرة 

على بيئتهم 
المحيطة.
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كيف يمكن لألسر استخدام 
High/ مبادئ منهج
Scope في المنزل؟
 High/Scope من مميزات منهج

أن العديد من األنشطة التي ننفذها في 
برامجنا يمكن أيًضا تنفيذها من قبل 

األسرة في المنزل. فعلى سبيل المثال، 
تستطيع األسرة توفير العديد من مواد 

التعلم المختلفة، ويكون ذلك في الغالب 
باستخدام األشياء اليومية التي تكلف القليل 
أو ال تكلف شيئاً على اإلطالق. وتستطيع 
األسر تشجيع األطفال على وضع الخطط 

وتنفيذها والتحدث عما تعلموه من تجاربهم. 
كما أننا نقترح أن تحاول األسر قدر اإلمكان 

االلتزام باالتساق واتباع منهج ثابت في برامجها 
اليومية حتى يعلم جميع أفراد األسرة ما المفترض حدوثه تالًيا. 

ونحن نرحب بقيام األسر بزيارة إلى أماكن التعلم التي يتم فيها 
تطبيق منهج High/Scope، كما أننا قد نطلب زيارة أسر 
األطفال في منازلهم مرة أو مرتين في السنة. ومن خالل 
كال النوعين من الزيارات، نتعلم من بعضنا البعض 

ونصبح شركاء في تشجيع عملية النمو لدى األطفال. 
كما يمكننا مًعا االستماع إلى األطفال والتحدث 

إليهم واللعب معهم بطرق تشجع تطورهم 
وتصقل عملية التعلم لديهم.

High/Scope حول منهج
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ما هي مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية؟
مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية عبارة عن مؤسسة مستقلة غير ربحية يقع مقرها في يبسيالنتي، 

ميتشجن. وتعمل المؤسسة على تشجيع تطور األطفال والشباب في مختلف أنحاء العالم ودعم المعلمين واآلباء في 
مساعدتهم لألطفال في عملية التعلم. وتقوم مؤسسة High/Scope بما يلي:

تطوير المنهج )مجموعة من األفكار بشأن تطور الطفل، وممارسات التعليم، وطرق تدريب فريق 	 
العمل، والتقييم(

تدريب المعلمين واإلداريين	 

إجراء األبحاث في مجال التعليم وتفسير ونشر ما يتم التوصل إليه	 

توفير المعلومات لصانعي القرار فيما يتعلق بالبرامج والسياسات التي تعود بالنفع على األطفال والشباب	 

نشر الكتب التعليمية، وأشرطة الفيديو واألقراص المدمجة، وغير ذلك من المواد	 

ويعمل بالمؤسسة ما يقرب من 50 فرًدا يتلقون التدريب المتخصص على الممارسة 
واإلدارة التعليمية، وتطور األطفال، واألبحاث، والسياسات العامة )المبادئ العامة التي 
 High/Scope تؤثر على وضع القوانين العامة(، والتواصل. ويتولى إدارة مؤسسة

مجلس متخصص يتمتع بالخبرة والمعرفة في جوانب التعليم، والخدمات اإلنسانية، 
والصحة، وإدارة البرامج، والنشر، والعمل الحكومي، واألعمال الخيرية، وغير ذلك 

من المجاالت.

ما هو تاريخ المؤسسة؟
تم إنشاء مؤسسة High/Scope عام 1970 الستكمال العمل الذي بدأه د/ ديفيد 

فايكارت في مدارس يبسيالنتي العامة عام 1962. وأكثر ما تشتهر به المؤسسة هي 
دراساتها المتعلقة بما يمكن أن يتركه التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة من آثار 

إيجابية دائمة على األفراد والمجتمع بشكل عام.

حول منهج
 High/Scope2

 مؤسسة
High/Scope

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية

يعد منهج مرحلة 
الطفولة المبكرة 

الخاص بمؤسسة 
 High/Scope
واحًدا من أشهر 

المناهج التعليمية 
وأكثرها استخداًما.

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.
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 وقد كان لألبحاث التي 
أجرتها المؤسسة أثر هام 

على السياسات العامة، كما 
أنها ساهمت في استمرار 

 Head Start برنامج
القومي وفي المبادرات 
التعليمية األخرى الموجهة 

لألطفال الصغار مثل النمو في 
البرامج الممولة حكومًيا والخاصة 

بمرحلة ما قبل رياض األطفال. 
ويعد منهج مرحلة الطفولة المبكرة الخاص بالمؤسسة واحًدا من 

أشهر المناهج التعليمية وأكثرها استخداًما. وقد أقرت رسمًيا 
اللجان القومية لألفراد الذين يقومون بمراجعة البرامج التعليمية 

لألطفال بفوائد مبادئ منهج High/Scope لألطفال في مرحلة 
ما قبل المدرسة، واألطفال في الصفوف االبتدائية، والشباب. كما 

تم منح منهج High/Scope العديد من الجوائز وحصل على 
الكثير من اإلشادات من الهيئات الحكومية، والمجموعات المهنية، 

والمؤسسات الخيرية.

ما هي المبادئ التعليمية لمنهج 
High/Scope؟

منهج High/Scope عبارة عن مجموعة من المبادئ العامة، 
ومحتويات التعلم الثرية، والممارسات التعليمية التي يتبعها 

المعلمون في عملهم مع األطفال. ويتم تطبيق هذه المبادئ على 
احتياجات المجتمعات المختلفة، كما أنها تهدف إلى استيعاب التقاليد 

الثقافية والعرقية واللغوية الخاصة بهذه المجتمعات. ويمثل التعلم 
 التفاعلي السريع العنصر المركزي لمبادئ منهج

High/Scope – حيث ُيعتقد أن أفضل طريقة يتعلم بها األطفال 
هي من خالل التجارب العملية الهادفة التي يقودها أفراد على 

درجة عالية من التدريب، بدالً من االعتماد على التعليم المباشر أو 
التدريبات وأوراق العمل التي يتم تنفيذها بشكل تدريجي.

 وفي برامج High/Scope، يتعلم األطفال من خالل التفاعل 
الحقيقي مع األشخاص والمواد )مثل الكتب، واللُعب، واألدوات 

الفنية، والتجهيزات، والمواد المنزلية( واألحداث واألفكار.

 High/Scope Demonstration وقد حصل مركز
 Preschool، والذي يعد بمثابة النموذج لجميع برامج

High/Scope األخرى لمرحلة ما قبل المدرسة، على اعتماد 
الجمعية الوطنية لتعليم األطفال الصغار )NAEYC(. وقد أشادت 

الجمعية بمنهج High/Scope “كمنهج يشجع األطفال على 
المشاركة الفاعلة في عملية التعلم، ويمنح لهم فرص استكشاف 

العديد من األنشطة والمواد المالئمة لمستواهم التطوري )مالئمة 
لمرحلة النمو لدى الطفل(، ويسمح لهم باتخاذ القرارات وفًقا 
الهتماماتهم، ويضمن إدارة تتسم بالكفاءة والفعالية ومشاركة 

جميع األفراد )فريق العمل واألطفال واألُسر(، ويحافظ على جودة 
البرنامج من خالل التقييم المستمر.”

 أين يتم استخدام منهج
High/Scope؟

 High/Scope كانت الشريحة األصلية المستهدفة من قبل منهج
هي األطفال المهددين الذين ينتمون إلى أسر محدودة الدخل. 
واليوم، يستفيد من مبادئ منهج High/Scope كافة األسر 

واألطفال من جميع األصول االجتماعية والعرقية بغض النظر 
عن القدرة المالية. وباإلضافة إلى برامجها في كافة أنحاء الواليات 
المتحدة األمريكية، تعمل معاهد High/Scope في بلدان أخرى 

حول العالم، مثل بريطانيا العظمى وإندونيسيا وأيرلندا وكوريا 
والمكسيك وهولندا.

يتم استخدام المبادئ 
High/ التعليمية لمنهج

Scope بشكل ناجح 
في مجموعة متنوعة من 

أماكن التعلم التي تستوعب 
األطفال من مرحلة الطفولة 
المبكرة للغاية وحتى مرحلة 

البلوغ المبكرة.
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ويتم استخدام المبادئ التعليمية لمنهج High/Scope بشكل 
ناجح في المدن الكبيرة وفي المجتمعات الصغيرة، وفي مجموعة 

متنوعة من أماكن التعلم التي تستوعب األطفال من مرحلة 
الطفولة المبكرة للغاية وحتى مرحلة البلوغ المبكرة. وتشمل 

أماكن التعلم التي تتبنى مبادئ High/Scope الهيئات التعليمية 
العامة والخاصة، ومدارس رياض األطفال التي تطبق نظام اليوم 
النصفي والكامل، والحضانات، وبرامج Head Start، وبرامج 

ما قبل رياض األطفال، ومراكز رعاية الطفل، وبرامج رعاية 
الطفل بالمنزل، والبرامج المخصصة لألطفال ذوي االحتياجات 

الخاصة. ويتم استخدام برنامج High/Scope لصفوف المرحلة 
K-5 في المناطق التعليمية في مختلف أنحاء البالد، وهو معتمد 

كنموذج إصالح مدرسي شامل.

 High/Scope كيف تقوم مؤسسة
بتدريب األشخاص على استخدام 

المنهج؟
تقوم مؤسسة High/Scope بتدريب المديرين ومتخصصي 

المناهج )األشخاص الذين لديهم معرفة حقيقية بكيفية تطور 
األطفال وكيفية قيام الكبار بتشجيع نموهم( والمعلمين والقائمين 

على رعاية األطفال. ويتم عقد التدريب في مواقع البرنامج وفي 
مقر المؤسسة، كما يتم تقديم التدريب عبر شبكة الويب من خالل 
بوابة األدوات اإللكترونية. وقد قامت المؤسسة بتنفيذ مشروعات 

تدريبية في جميع الواليات األمريكية وفي أكثر من 20 دولة 
 High/Scope أجنبية. ولضمان جودة البرنامج، تقوم مؤسسة
باعتماد الهيئات واألفراد الذين يشاركون في برامجها التدريبية 

ويستوفون معاييرها العالية.

ولزيادة عدد األفراد المدربين في البرامج أو المجتمعات، تقوم 
High/Scope بإعداد واعتماد الخبراء المحليين والذين يقومون 

بعد ذلك بتدريب المعلمين اآلخرين في هيئاتهم ومجتمعاتهم. 
ويوجد في الوقت الحالي 2.000 مدرب معتمد من مؤسسة 

High/Scope قاموا بإعداد 50.000 معلًما الستخدام منهج 
High/Scope في برامجهم.

 ويعمل هؤالء المعلمون مع 500.000 طفل صغير سنوًيا في 
مراكز مؤسسة High/Scope وفي المنازل. كما يقوم 8.000 

 معلم آخرون استكملوا التدريب على منهج
High/Scope بخدمة 80.000 طفل سنوًيا في مجموعة من 

أماكن تعليم ورعاية األطفال في المراحل المبكرة.

ويحمل جميع المعلمين والمدربين المعتمدين من قبل مؤسسة 
High/Scope وكذلك جميع البرامج المعتمدة عضوية 

سجل High/Scope الدولي. وتوفر High/Scope الدعم 
المهني والمعلومات المحدثة عن أحدث الممارسات واألبحاث 
والمطبوعات الخاصة بالمؤسسة. كما يجتمع حوالي 500 من 

 المعلمين المعتمدين من قبل مؤسسة
High/Scope في شهر مايو من كل عام لحضور مؤتمر 

High/Scope الدولي الذي يتم عقده بمقر المؤسسة. وعالوة 
على ذلك، تقوم High/Scope بعقد مؤتمرات في مناطق 

أخرى من البالد عدة مرات في السنة مع المشاركة بكلمات في 
المؤتمرات التي تعقدها المؤسسات المهنية األخرى.

 High/Scope هل يأتي منهج
بالنتائج المرجوة؟

تظهر األبحاث التي أجريت على مدار أكثر من 45 سنة أن 
برامج High/Scope تؤدي إلى تحسن عملية التطور لدى 
األطفال وإلى تحسن فرص تحقيق حياة أفضل لهم في مرحلة 

البلوغ. وقد أثبتت األبحاث القومية التي أجريت على األطفال من 
مختلف األصول أن من حضروا برامج High/Scope حققوا 

درجات أعلى في مقاييس التطور 
بالمقارنة باألطفال الذين التحقوا 
ببرامج أخرى لرعاية األطفال 

تظهر األبحاث أن أو مرحلة ما قبل المدرسة.
High/ برامج

Scope تؤدي إلى 
تحسن عملية التطور 

لدى األطفال وإلى 
تحسن فرص تحقيق 

حياة أفضل لهم.



4

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

ففي المجتمعات محدودة الدخل على سبيل المثال، تمكن األفراد 
الذين حضروا أحد برامج High/Scope في طفولتهم من 
مواصلة الدراسة لفترة أطول، وتحقيق مداخيل شهرية أكبر، 

واالعتماد على الضمان االجتماعي بشكل أقل، والتعرض لنسب 
أقل من االعتقاالت، بالمقارنة بالكبار الذين لم يحضروا البرنامج. 

وقد أثبتت األبحاث أنه لكل دوالر يتم استثماره في التعليم عالي 
الجودة المقدم لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، يتم إعادة 13 

دوالًرا إلى المجتمع. ويشمل هذا الرقم المدخرات التي يحققها 
المجتمع عن طريق الحد من نفقات التعليم الخاص، والمساعدات 
العامة، ومعونات البطالة، ومعدالت الجرائم، باإلضافة إلى زيادة 
ما يعود على المجتمع من دخول من خالل زيادة الضرائب التي 

يتم دفعها من قبل الكبار الذين تلقوا التعليم في مرحلة ما قبل 
المدرسة. وعندما يتم إضافة الميزات الشخصية التي يتمتع بها من 

تلقوا التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة )مثل ارتفاع المداخيل(، 
يزيد إجمالي العائد إلى 16 دوالًرا لكل دوالر يتم إنفاقه. كما 

 High/Scope أظهرت األبحاث أن التدريب على منهج
للمعلمين يأتي فعلًيا بالنتائج المرجوة.

ففي دراسة وطنية، كانت جودة البرامج بالنسبة للمعلمين الذين 
تلقوا التدريب على منهج High/Scope أعلى من المعلمين 

الذين لم يتلقوا هذا التدريب. ومن خالل المؤتمرات والمطبوعات 
وموقع الويب، يضمن منهج High/Scope تعريف المعلمين 

بأحدث الممارسات التعليمية عالية الجودة لجميع األطفال.

كيف تستطيع األسر معرفة المزيد عن 
منهج High/Scope؟

تقوم مؤسسة High/Scope بنشر العديد من نشرات البيانات 
والرسائل اإلخبارية وبخاصة لآلباء. ويمكن لألسرة الرجوع إلى 
المعلم الخاص بالطفل للتأكد من أن لديها مجموعة التعلم الكاملة 
وأي مواد أخرى تصف برنامج طفلها. كما يمكن لألسر حضور 

ورش العمل الخاصة باآلباء لمعرفة المزيد عن البرنامج وما يمكن 
لهم فعله لدعم تطور أطفالها. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 موقع مؤسسة High/Scope على الويب
www.highscope.org أو إرسال األسئلة على العنوان 

.info@highscope.org

High/Scope حول منهج
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ما هي مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية؟
مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية عبارة عن مؤسسة مستقلة غير ربحية يقع مقرها في 

يبسيالنتي، ميتشجن. وتعمل المؤسسة على تشجيع تطور األطفال والشباب في مختلف أنحاء العالم 
ودعم المعلمين واآلباء في مساعدتهم لألطفال في عملية التعلم. وتقوم مؤسسة High/Scope بما يلي:

تطوير المنهج )مجموعة من األفكار بشأن تطور الطفل، وممارسات التعليم، وطرق تدريب 	 
فريق العمل، والتقييم(

تدريب المعلمين واإلداريين	 

إجراء األبحاث في مجال التعليم وتفسير ونشر ما يتم التوصل إليه	 

توفير المعلومات لصانعي القرار فيما يتعلق بالبرامج والسياسات التي تعود بالنفع على 	 
األطفال والشباب

نشر الكتب التعليمية، وأشرطة الفيديو واألقراص المدمجة، وغير ذلك من 	 
المواد

ويعمل بالمؤسسة ما يقرب من 50 فرًدا يتلقون التدريب المتخصص على الممارسة 
واإلدارة التعليمية، وتطور األطفال، واألبحاث، والسياسات العامة )المبادئ العامة 

 التي تؤثر على وضع القوانين العامة(، والتواصل. ويتولى إدارة مؤسسة
High/Scope مجلس متخصص يتمتع بالخبرة والمعرفة في جوانب التعليم، 

والخدمات اإلنسانية، والصحة، وإدارة البرامج، والنشر، والعمل الحكومي، 
واألعمال الخيرية، وغير ذلك من المجاالت.

ما هو تاريخ المؤسسة؟
تم إنشاء مؤسسة High/Scope عام 1970 الستكمال العمل الذي بدأه د/ 
ديفيد فايكارت في مدارس يبسيالنتي العامة عام 1962. وأكثر ما تشتهر به 
المؤسسة هي دراساتها المتعلقة بما يمكن أن يتركه التعليم الجيد في مرحلة 

الطفولة المبكرة من آثار إيجابية دائمة على األفراد والمجتمع بشكل عام.

حول منهج
 High/Scope

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.

يعد منهج مرحلة 
الطفولة المبكرة 

الخاص بمؤسسة 
 High/Scope
واحًدا من أشهر 

المناهج التعليمية 
وأكثرها استخداًما.

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية
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 وقد كان لألبحاث التي 
أجرتها المؤسسة أثر هام 

على السياسات العامة، كما 
أنها ساهمت في استمرار 

 Head Start برنامج
القومي وفي المبادرات التعليمية 

األخرى الموجهة لألطفال 
الصغار مثل النمو في البرامج 

الممولة حكومًيا والخاصة بمرحلة 
ما قبل رياض األطفال. ويعد منهج 

مرحلة الطفولة المبكرة الخاص 
بالمؤسسة واحًدا من أشهر المناهج التعليمية وأكثرها استخداًما. 
وقد أقرت رسمًيا اللجان القومية لألفراد الذين يقومون بمراجعة 
 High/Scope البرامج التعليمية لألطفال بفوائد مبادئ منهج

لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، واألطفال في الصفوف 
 االبتدائية، والشباب. كما تم منح منهج

High/Scope العديد من الجوائز وحصل على الكثير 
من اإلشادات من الهيئات الحكومية، والمجموعات المهنية، 

والمؤسسات الخيرية.

 ما هي المبادئ التعليمية لمنهج
High/Scope؟

منهج High/Scope عبارة عن مجموعة من المبادئ العامة، 
ومحتويات التعلم الثرية، والممارسات التعليمية التي يتبعها 

المعلمون في عملهم مع األطفال. ويتم تطبيق هذه المبادئ على 
احتياجات المجتمعات المختلفة، كما أنها تهدف إلى استيعاب التقاليد 

الثقافية والعرقية واللغوية الخاصة بهذه المجتمعات. ويمثل التعلم 
 التفاعلي السريع العنصر المركزي لمبادئ منهج

High/Scope – حيث ُيعتقد أن أفضل طريقة يتعلم بها األطفال 
هي من خالل التجارب العملية الهادفة التي يقودها أفراد على 

درجة عالية من التدريب، بدالً من االعتماد على التعليم المباشر أو 
التدريبات وأوراق العمل التي يتم تنفيذها بشكل تدريجي.

 وفي برامج High/Scope، يتعلم األطفال من خالل التفاعل 
الحقيقي مع األشخاص والمواد )مثل الكتب، واللُعب، واألدوات 

الفنية، والتجهيزات، والمواد المنزلية( واألحداث واألفكار.

 High/Scope Demonstration وقد حصل مركز
 Preschool، والذي يعد بمثابة النموذج لجميع برامج

High/Scope األخرى لمرحلة ما قبل المدرسة، على اعتماد 
الجمعية الوطنية لتعليم األطفال الصغار )NAEYC(. وقد أشادت 

الجمعية بمنهج High/Scope “كمنهج يشجع األطفال على 
المشاركة الفاعلة في عملية التعلم، ويمنح لهم فرص استكشاف 

العديد من األنشطة والمواد المالئمة لمستواهم التطوري )مالئمة 
لمرحلة النمو لدى الطفل(، ويسمح لهم باتخاذ القرارات وفًقا 
الهتماماتهم، ويضمن إدارة تتسم بالكفاءة والفعالية ومشاركة 

جميع األفراد )فريق العمل واألطفال واألُسر(، ويحافظ على جودة 
البرنامج من خالل التقييم المستمر.”

 أين يتم استخدام منهج
High/Scope؟

 High/Scope كانت الشريحة األصلية المستهدفة من قبل منهج
هي األطفال المهددين الذين ينتمون إلى أسر محدودة الدخل. 
واليوم، يستفيد من مبادئ منهج High/Scope كافة األسر 

واألطفال من جميع األصول االجتماعية والعرقية بغض النظر 
عن القدرة المالية. وباإلضافة إلى برامجها في كافة أنحاء الواليات 
المتحدة األمريكية، تعمل معاهد High/Scope في بلدان أخرى 

حول العالم، مثل بريطانيا العظمى وإندونيسيا وأيرلندا وكوريا 
والمكسيك وهولندا.

يتم استخدام المبادئ 
High/ التعليمية لمنهج

Scope بشكل ناجح 
في مجموعة متنوعة 
من أماكن التعلم التي 
تستوعب األطفال من 

مرحلة الطفولة المبكرة 
للغاية وحتى مرحلة 

البلوغ المبكرة.
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ويتم استخدام المبادئ التعليمية لمنهج High/Scope بشكل 
ناجح في المدن الكبيرة وفي المجتمعات الصغيرة، وفي مجموعة 

متنوعة من أماكن التعلم التي تستوعب األطفال من مرحلة 
الطفولة المبكرة للغاية وحتى مرحلة البلوغ المبكرة. وتشمل 

أماكن التعلم التي تتبنى مبادئ High/Scope الهيئات التعليمية 
العامة والخاصة، ومدارس رياض األطفال التي تطبق نظام اليوم 
النصفي والكامل، والحضانات، وبرامج Head Start، وبرامج 

ما قبل رياض األطفال، ومراكز رعاية الطفل، وبرامج رعاية 
الطفل بالمنزل، والبرامج المخصصة لألطفال ذوي االحتياجات 

الخاصة. ويتم استخدام برنامج High/Scope لصفوف المرحلة 
K-5 في المناطق التعليمية في مختلف أنحاء البالد، وهو معتمد 

كنموذج إصالح مدرسي شامل.

 High/Scope كيف تقوم مؤسسة
بتدريب األشخاص على استخدام 

المنهج؟
تقوم مؤسسة High/Scope بتدريب المديرين ومتخصصي 

المناهج )األشخاص الذين لديهم معرفة حقيقية بكيفية تطور 
األطفال وكيفية قيام الكبار بتشجيع نموهم( والمعلمين والقائمين 

على رعاية األطفال. ويتم عقد التدريب في مواقع البرنامج وفي 
مقر المؤسسة، كما يتم تقديم التدريب عبر شبكة الويب من خالل 
بوابة األدوات اإللكترونية. وقد قامت المؤسسة بتنفيذ مشروعات 

تدريبية في جميع الواليات األمريكية وفي أكثر من 20 دولة 
 High/Scope أجنبية. ولضمان جودة البرنامج، تقوم مؤسسة
باعتماد الهيئات واألفراد الذين يشاركون في برامجها التدريبية 

ويستوفون معاييرها العالية.

 ولزيادة عدد األفراد المدربين في البرامج أو المجتمعات، تقوم
High/Scope بإعداد واعتماد الخبراء المحليين والذين يقومون 

بعد ذلك بتدريب المعلمين اآلخرين في هيئاتهم ومجتمعاتهم. 
ويوجد في الوقت الحالي 2.000 مدرب معتمد من مؤسسة 

High/Scope قاموا بإعداد 50.000 معلًما الستخدام منهج 
High/Scope في برامجهم.

 ويعمل هؤالء المعلمون مع 500.000 طفل صغير سنوًيا 
في مراكز مؤسسة High/Scope وفي المنازل. كما يقوم 

 8.000 معلم آخرون استكملوا التدريب على منهج
High/Scope بخدمة 80.000 طفل سنوًيا في مجموعة 

من أماكن تعليم ورعاية األطفال في المراحل المبكرة.

ويحمل جميع المعلمين والمدربين المعتمدين من قبل مؤسسة 
High/Scope وكذلك جميع البرامج المعتمدة عضوية 
 High/Scope الدولي. وتوفر High/Scope سجل

الدعم المهني والمعلومات المحدثة عن أحدث الممارسات 
واألبحاث والمطبوعات الخاصة بالمؤسسة. كما يجتمع 

 حوالي 500 من المعلمين المعتمدين من قبل مؤسسة
High/Scope في شهر مايو من كل عام لحضور مؤتمر 

High/Scope الدولي الذي يتم عقده بمقر المؤسسة. 
وعالوة على ذلك، تقوم High/Scope بعقد مؤتمرات في 
مناطق أخرى من البالد عدة مرات في السنة مع المشاركة 

بكلمات في المؤتمرات التي تعقدها المؤسسات المهنية 
األخرى.

 High/Scope هل يأتي منهج
بالنتائج المرجوة؟

تظهر األبحاث التي أجريت على مدار أكثر من 45 سنة أن 
برامج High/Scope تؤدي إلى تحسن عملية التطور لدى 
األطفال وإلى تحسن فرص تحقيق حياة أفضل لهم في مرحلة 
البلوغ. وقد أثبتت األبحاث القومية التي أجريت على األطفال 

من مختلف األصول أن من 
High/ حضروا برامج

Scope حققوا درجات 
أعلى في مقاييس 
التطور بالمقارنة 

باألطفال الذين التحقوا 
ببرامج أخرى لرعاية 
األطفال أو مرحلة ما 

قبل المدرسة.

تظهر األبحاث أن 
High/ برامج

Scope تؤدي إلى 
تحسن عملية التطور 

لدى األطفال وإلى 
تحسن فرص تحقيق 

حياة أفضل لهم.
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ففي المجتمعات محدودة الدخل على سبيل المثال، تمكن األفراد 
الذين حضروا أحد برامج High/Scope في طفولتهم من 
مواصلة الدراسة لفترة أطول، وتحقيق مداخيل شهرية أكبر، 

واالعتماد على الضمان االجتماعي بشكل أقل، والتعرض لنسب 
أقل من االعتقاالت، بالمقارنة بالكبار الذين لم يحضروا البرنامج. 

وقد أثبتت األبحاث أنه لكل دوالر يتم استثماره في التعليم عالي 
الجودة المقدم لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، يتم إعادة 13 

دوالًرا إلى المجتمع. ويشمل هذا الرقم المدخرات التي يحققها 
المجتمع عن طريق الحد من نفقات التعليم الخاص، والمساعدات 
العامة، ومعونات البطالة، ومعدالت الجرائم، باإلضافة إلى زيادة 
ما يعود على المجتمع من دخول من خالل زيادة الضرائب التي 

يتم دفعها من قبل الكبار الذين تلقوا التعليم في مرحلة ما قبل 
المدرسة. وعندما يتم إضافة الميزات الشخصية التي يتمتع بها من 

تلقوا التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة )مثل ارتفاع المداخيل(، 
يزيد إجمالي العائد إلى 16 دوالًرا لكل دوالر يتم إنفاقه. كما 

 High/Scope أظهرت األبحاث أن التدريب على منهج
للمعلمين يأتي فعلًيا بالنتائج المرجوة.

ففي دراسة وطنية، كانت جودة البرامج بالنسبة للمعلمين الذين 
تلقوا التدريب على منهج High/Scope أعلى من المعلمين 

الذين لم يتلقوا هذا التدريب. ومن خالل المؤتمرات والمطبوعات 
وموقع الويب، يضمن منهج High/Scope تعريف المعلمين 

بأحدث الممارسات التعليمية عالية الجودة لجميع األطفال.

كيف تستطيع األسر معرفة المزيد عن 
منهج High/Scope؟

تقوم مؤسسة High/Scope بنشر العديد من نشرات البيانات 
والرسائل اإلخبارية وبخاصة لآلباء. ويمكن لألسرة الرجوع إلى 
المعلم الخاص بالطفل للتأكد من أن لديها مجموعة التعلم الكاملة 
وأي مواد أخرى تصف برنامج طفلها. كما يمكن لألسر حضور 

ورش العمل الخاصة باآلباء لمعرفة المزيد عن البرنامج وما يمكن 
لهم فعله لدعم تطور أطفالها. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 موقع مؤسسة High/Scope على الويب 
www.highscope.org أو إرسال األسئلة على العنوان 

.info@highscope.org

High/Scope حول منهج
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ما هو شكل أماكن تنفيذ برنامج High/Scope؟
يتم اختيار أماكن تنفيذ برنامج High/Scope والمواد المستخدمة فيها بعناية وترتيبها لتشجيع عملية 

التعلم التفاعلي السريع )الخبرات المباشرة العملية مع األشخاص واألشياء واألحداث واألفكار(. وبالرغم 
من أننا ال نعتمد أنواًعا أو عالمات تجارية معينة للعب واألدوات، إال أننا نحدد مبادئ عامة وإرشادات 
الختيار المواد التي تناسب األطفال وتستحوذ على اهتمامهم. وعند ترتيب المكان وتزويده بمواد التعلم 

نضع األسئة التالية نصب العينين.

هل يعد المكان مالئًما لألطفال؟
بالرغم من أن برامج High/Scope تختلف فيما بينها من حيث المساحة المتاحة، يتم بذل أقصى 
الجهود إليجاد بيئات آمنة ومريحة وبسيطة حيث يستطيع كل طفل اللعب بحرية، سواء وحده أو مع 

أصدقائه؛ وحمل اللُعب بدون التعثر أو التصادم مع األشياء؛ والتحرك في المكان بشكل آمن. فاألطفال 
يتعاونون بشكل أفضل عندما يستطيعون التنقل بحرية في مكان مشترك. ومن 

خالل األوسدة واألبسطة والكراسي الصغيرة، يشعر األطفال بالدفء وهم يلعبون 
ويمرحون، كما تساعد الستائر وغير ذلك من المفروشات غير القابلة لالشتعال في 
امتصاص الصوت. وتتسم الغرف بارتفاع مستوى الضوء وتنوع األلوان والمواد 
لضمان تجارب تجذب حاستي البصر واللمس. أما المساحة الخارجية فتتميز بأنها 

مثيرة لالهتمام مع بيئة نباتية طبيعية ومساحات مفتوحة لحرية الحركة وأدوات 
تسلق يمكنها تحمل األطفال. وإلى جانب كونها مريحة وبسيطة، تلبي األماكن التي 

يتم فيها تنفيذ High/Scope متطلبات الترخيص المحلية بشأن سالمة وصيانة 
األدوات والتجهيزات، باإلضافة إلى تناول الطعام وأماكن الرعاية الشخصية.

حول منهج
 High/Scope 3

أماكن تنفيذ 
البرنامج

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية

من خالل البيئات 
اآلمنة والمريحة 

والبسيطة، يستطيع 
كل طفل اللعب 

بحرية.

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.
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هل المكان 
مرتب بحيث 

يشجع األنواع 
المختلفة من 

اللعب؟
من خالل مناطق اهتمام مقسمة 
بشكل واضح وغير معزولة عن 
بعضها البعض بحيث يمكن لألطفال رؤية بعضهم البعض في 

المناطق المختلفة، يشعر األطفال بالسيطرة على بيئتهم المحيطة. 
ويستطيع األطفال اللعب حيث يرغبون في العمل ويستطيعون توقع 

استخدام المواد التي سوف يجدونها هناك. وال شك أن المعرفة 
بما هو قادم تضمن عدم انشغال األطفال بشيء آخر للتركيز على 

التعلم والتفاعل مع اآلخرين. ويتم تنظيم مناطق االهتمام في أماكن 
التعلم الخاصة التي تطبق منهج High/Scope حول أنواع 
محددة من اللعب ويتم تمييزها بأسماء بسيطة ومنطقية بالنسبة 

لألطفال، مثل منطقة المنزل، ومنطقة قطع البناء، ومنطقة اللُعب، 
ومنطقة الكتب، والمنطقة الفنية، ومنطقة الكمبيوتر. وهذه المناطق 

تعكس أنواع اللعب التي يستمتع بها األطفال الصغار مثل البناء، 
وتصنيع األشياء، والقراءة والكتابة، والتظاهر والمحاكاة، والرسم 

والتلوين، وممارسة األلعاب البسيطة، وتمرين العضالت.

هل يستطيع األطفال رؤية جميع 
المناطق والتنقل بينها بسهولة؟

 يتم تنظيم المساحة في أماكن التعلم التي تطبق منهج

High/Scope بحيث يستطيع األطفال رؤية جميع المناطق من 
وضع الوقوف وبحيث يستطيع الكبار رؤية ما يحدث في كل جزء 

من حجرة الدراسة. ويتم فصل مناطق حجرة الدراسة بحواجز 
منخفضة، مثل اللعب التي على شكل مواقد وطاوالت الكمبيوتر 
واألرفف غير المرتفعة كثيًرا عن األرض. أما األماكن متعددة 

الحجرات فتفصل بين حجراتها أبواب مفتوحة وكذلك نوافذ داخلية 
في بعض األحيان. وهناك مناطق هادئة وطاوالت منخفضة 
ألوقات المجموعات الصغيرة وأوقات الوجبات، ومساحات 

مفتوحة ألوقات المجموعات الكبيرة، وخزانات لتخزين المتعلقات 

الشخصية، وأماكن تحية مخصصة لمقابلة اآلباء، ومناطق للرعاية 
الشخصية. ويكتسب األطفال الثقة من خالل في أنفسهم عندما 

يعتنون باحتياجاتهم ويتحملون المسئولية عن متعلقاتهم. كما أن 
حرية التنقل من منطقة ألخرى تشبع فضولهم عندما يجذب شيء 

انتباههم. كما يستطيع األطفال استخدام المواد من منطقة لمواصلة 
اللعب في منطقة أخرى. فعلى سبيل المثال، يستطيع األطفال الذين 

يلعبون في منطقة المنزل جلب مواد من منطقة قطع البناء لعمل 
“غسالة.”

هل يتم تنظيم المكان بطريقة مرنة 
ومنطقية؟

يتم تنظيم األماكن التي تطبق منهج High/Scope بطريقة 
منطقية، حيث نجد أن المناطق التي يحتمل أن يقوم فيها األطفال 
بحمل المواد جيئة وذهاًبا قريبة من بعضها البعض. فعلى سبيل 

المثال، تقع المنطقة الفنية بجوار حوض، ويمكن أن توجد منطقة 
قطع البناء بجوار منطقة المنزل حتى يستطيع األطفال بناء 

األشياء أثناء اللعب القائم على التظاهر والمحاكاة، كما يمكن أن 
توجد منطقة اللُعب بالقرب من طاوالت حتى يضع عليها األطفال 
األحاجي واللُعب الصغيرة. وبالرغم من أن االتساق يعد عنصًرا 

هاًما في األماكن التي تطبق منهج High/Scope، إال أن عامل 
المرونة ال يقل من حيث األهمية. وألن األطفال والكبار مًعا 

يستمتعون بالتجدد في البيئة التي يعملون بها، فنحن نقوم بإعادة 
تنظيم المكان مع تغير اهتمامات األطفال. وإذا كانت المساحة 

اإلجمالية تمثل قيًدا على عدد مناطق االهتمام، فإننا نقوم أحياًنا 
بتغيير المناطق عن طريق إقامة اثنتين أو ثالثة منها في المرة 

الواحدة والقيام دورًيا بتغيير منطقة أو اثنتين. ونحن نقوم بإشراك 
األطفال في عمل هذه التغييرات حتى يستطيعوا التعبير عن 
اهتماماتهم والتفكير في نتائج إقامة المناطق بطريقة معينة.

يستطيع األطفال 
رؤية جميع المناطق 

من وضع الوقوف 
ويستطيع الكبار رؤية 
ما يحدث في كل جزء 

من حجرة الدراسة.
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هل يستطيع األطفال العثور على المواد 
واستخدامها وإعادتها دون مساعدة؟

High/ يتم تنظيم كل منطقة في األماكن التي تطبق منهج
Scope بحيث يستطيع األطفال بسهولة اختيار وفرز وإعادة 

المواد دون مساعدة اآلخرين. ويتم تمييز مناطق االهتمام 
واألرفف والحاويات بالرسوم )الفوتوغرافية( أو بنماذج من 

األشياء والحروف والكلمات البسيطة بحيث يستطيع الطفل تحديد 
المنطقة وأماكن تخزين المواد. وتساعد عالمات التمييز المشار 

إليها األطفال في تطوير مهارات القراءة والكتابة المبكرة. ويتعلم 
األطفال في األماكن التي تطبق منهج High/Scope كيفية فرز 
المواد حسب الشكل أو الغرض، وترتيبها حسب الحجم، والتوفيق 
بين مجموعات المواد من حيث العدد، وهكذا. وال شك أن الطفل 

عندما يجد نفسه قادًرا على إيجاد األشياء وإعادتها إلى مكانها دون 
مساعدة، يتولد لديه شعور بالكفاءة واالستقاللية.

هل يتم توفير قدر كاٍف من المواد 
لجميع األطفال؟

تتوفر مواد منهج High/Scope بالقدر الكافي حيث يمكن لعدد 
من األطفال اللعب مًعا في نفس المنطقة. كما تتميز مواد منهج 

High/Scope بأنها متعددة االستخدامات بحيث يستطيع األطفال 
استخدامها بطرق مختلفة وليس بطريقة واحدة “صحيحة”، وهو 

ما يضمن تمكن األطفال الذين ينتمون إلى مختلف المستويات 
التطورية من النجاح في استخدام المواد. وتتميز المواد بدرجة 

من البساطة تشجع األطفال على ابتكار طرق جديدة الستخدامها. 
وباإلضافة إلى المواد المشتراة، توجد أيًضا العديد من المواد التي 

يمكن العثور عليها في البيئة المحيطة مثل األوراق والحاويات 
المستهلكة، وقطع الفلين، وأغطية الزجاجات، والمالبس القديمة. 

ويكون هناك حرص على إدراج المواد المصنوعة من المواد 
الطبيعية مثل الخشب واأللياف والمعادن والحجارة، ويتم تشجيع 

اآلباء دائًما على المساهمة بمواد معاد تدويرها ومواد أخرى 
الستخدامها في البرنامج. ويجب التأكد من سالمة المواد التي يتم 

استخدامها قبل إدخالها إلى حجرة الدراسة.

هل تعكس المواد الحياة األسرية 
لألطفال؟

نظًرا ألن برامج High/Scope تولي أهمية كبيرة ألصول 
وثقافات األطفال وأسرهم، فإن المواد التي يتم استخدامها تعكس 

معالم حياتهم اليومية. فالعديد من المواد المنزلية، مثل صور 
األسرة، والمجالت، وأدوات الطهي المعروفة، يتم إدخالها 

إلى مناطق االهتمام. كما تعكس الدمى واللعب التي على شكل 
شخصيات أفراد المجتمع الذي يعيش فيه األطفال. كما تعكس 

األطعمة التي يتم تقديمها في أوقات الوجبات والوجبات الخفيفة 
مجموعة المؤثرات الثقافية واإلقليمية في منازل األطفال.

هل يمكن لألسرة استخدام الخصائص 
التي تتسم بها أماكن تنفيذ منهج 

High/Scope في المنزل؟
لعل اآلباء يفاجئون بالحقيقة المتمثلة في أن منازلهم تشتمل بالفعل 

على العديد من خصائص منهج High/Scope! فعلى سبيل 
المثال، يدرك الطفل في المنزل أن الغرف المختلفة في المنزل 

ُتستخدم ألشياء مختلفة. كما يعرف رف الثالجة الذي يوضع عليه 
اللبن أو الدرج الذي يوجد بداخله المالعق.

يكتسب األطفال 
الثقة في أنفسهم 
عندما يستطيعون 

االعتناء 
باحتياجاتهم.
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 وهناك العديد من األفكار األخرى 
High/ التي يتم تطبيقها في منهج
Scope في المنزل. فعلى سبيل 

المثال، تستطيع األسر عرض 
أنواع مختلفة من مواد التعلم 
ألطفالها للعب بها وتخزينها 
حيث يمكن إيجادها وإعادتها 

إلى مكانها بسهولة. وقد ترغب 
األسر في وضع عالمات 

تمييز على أرفف وحاويات 
اللُعب لمساعدة أطفالهم في فرز 

وتخزين األشياء. كما يمكن لألسر 
لصق الرمز الشخصي للطفل )بطاقة 

االسم مع صورة أو رسم يشير إلى الطفل( في المكان الذي يتم فيه 
تعليق معطف الطفل أو حقيبة ظهره في كل يوم. كما أن قضاء 

الوقت في اللعب مع األطفال في األماكن الداخلية والخارجية في 
الفناء أو الملعب أو الحديقة يمنح اآلباء الكثير نم الفرص لمعرفة 
ما يهمهم. كما يمكن لآلباء مشاركة هذه المالحظات مع معلم 

الطفل وطلب المزيد من المعلومات بشأن كيفية جعل 
المنزل مكاًنا للتعلم قد يكون أفضل من حجرة الدراسة.

High/Scope حول منهج
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ما هو شكل أماكن تنفيذ برنامج High/Scope؟
يتم اختيار أماكن تنفيذ برنامج High/Scope والمواد المستخدمة فيها بعناية وترتيبها لتشجيع 

عملية التعلم التفاعلي السريع )الخبرات المباشرة العملية مع األشخاص واألشياء واألحداث 
واألفكار(. وبالرغم من أننا ال نعتمد أنواًعا أو عالمات تجارية معينة للعب واألدوات، إال أننا نحدد 
مبادئ عامة وإرشادات الختيار المواد التي تناسب األطفال وتستحوذ على اهتمامهم. وعند ترتيب 

المكان وتزويده بمواد التعلم نضع األسئة التالية نصب العينين.

هل يعد المكان مالئًما لألطفال؟
بالرغم من أن برامج High/Scope تختلف فيما بينها من حيث المساحة المتاحة، يتم بذل أقصى 

الجهود إليجاد بيئات آمنة ومريحة وبسيطة حيث يستطيع كل طفل اللعب بحرية، سواء وحده 
أو مع أصدقائه؛ وحمل اللُعب بدون التعثر أو التصادم مع األشياء؛ والتحرك في المكان بشكل 
آمن. فاألطفال يتعاونون بشكل أفضل عندما يستطيعون التنقل بحرية في مكان مشترك. ومن 

خالل األوسدة واألبسطة والكراسي الصغيرة، يشعر األطفال بالدفء وهم يلعبون 
ويمرحون، كما تساعد الستائر وغير ذلك من المفروشات غير القابلة لالشتعال في 
امتصاص الصوت. وتتسم الغرف بارتفاع مستوى الضوء وتنوع األلوان والمواد 
لضمان تجارب تجذب حاستي البصر واللمس. أما المساحة الخارجية فتتميز بأنها 

مثيرة لالهتمام مع بيئة نباتية طبيعية ومساحات مفتوحة لحرية الحركة وأدوات 
تسلق يمكنها تحمل األطفال. وإلى جانب كونها مريحة وبسيطة، تلبي األماكن التي 

يتم فيها تنفيذ High/Scope متطلبات الترخيص المحلية بشأن سالمة وصيانة 
األدوات والتجهيزات، باإلضافة إلى تناول الطعام وأماكن الرعاية الشخصية.

حول منهج
 High/Scope 3

أماكن تنفيذ 
البرنامج

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.

من خالل البيئات 
اآلمنة والمريحة 

والبسيطة، يستطيع 
كل طفل اللعب 

بحرية.
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هل المكان مرتب 
بحيث يشجع 

األنواع المختلفة 
من اللعب؟

من خالل مناطق اهتمام مقسمة 
بشكل واضح وغير معزولة عن 

بعضها البعض بحيث يمكن لألطفال 
رؤية بعضهم البعض في المناطق المختلفة، يشعر األطفال 

بالسيطرة على بيئتهم المحيطة. ويستطيع األطفال اللعب حيث 
يرغبون في العمل ويستطيعون توقع استخدام المواد التي سوف 

يجدونها هناك. وال شك أن المعرفة بما هو قادم تضمن عدم انشغال 
األطفال بشيء آخر للتركيز على التعلم والتفاعل مع اآلخرين. ويتم 

تنظيم مناطق االهتمام في أماكن التعلم الخاصة التي تطبق منهج 
High/Scope حول أنواع محددة من اللعب ويتم تمييزها بأسماء 
بسيطة ومنطقية بالنسبة لألطفال، مثل منطقة المنزل، ومنطقة قطع 

البناء، ومنطقة اللُعب، ومنطقة الكتب، والمنطقة الفنية، ومنطقة 
الكمبيوتر. وهذه المناطق تعكس أنواع اللعب التي يستمتع بها 

األطفال الصغار مثل البناء، وتصنيع األشياء، والقراءة والكتابة، 
والتظاهر والمحاكاة، والرسم والتلوين، وممارسة األلعاب البسيطة، 

وتمرين العضالت.

هل يستطيع األطفال رؤية جميع 
المناطق والتنقل بينها بسهولة؟

 يتم تنظيم المساحة في أماكن التعلم التي تطبق منهج
High/Scope بحيث يستطيع األطفال رؤية جميع المناطق من 
وضع الوقوف وبحيث يستطيع الكبار رؤية ما يحدث في كل جزء 

من حجرة الدراسة. ويتم فصل مناطق حجرة الدراسة بحواجز 
منخفضة، مثل اللعب التي على شكل مواقد وطاوالت الكمبيوتر 
واألرفف غير المرتفعة كثيًرا عن األرض. أما األماكن متعددة 

الحجرات فتفصل بين حجراتها أبواب مفتوحة وكذلك نوافذ داخلية 
في بعض األحيان. وهناك مناطق هادئة وطاوالت منخفضة ألوقات 
المجموعات الصغيرة وأوقات الوجبات، ومساحات مفتوحة ألوقات 

المجموعات الكبيرة، وخزانات لتخزين المتعلقات الشخصية، 
وأماكن تحية مخصصة لمقابلة اآلباء، ومناطق للرعاية الشخصية. 

ويكتسب األطفال الثقة من خالل في أنفسهم عندما يعتنون 

باحتياجاتهم ويتحملون المسئولية عن متعلقاتهم. كما أن حرية التنقل 
من منطقة ألخرى تشبع فضولهم عندما يجذب شيء انتباههم. كما 

يستطيع األطفال استخدام المواد من منطقة لمواصلة اللعب في 
منطقة أخرى. فعلى سبيل المثال، يستطيع األطفال الذين يلعبون في 

منطقة المنزل جلب مواد من منطقة قطع البناء لعمل “غسالة.”

هل يتم تنظيم المكان بطريقة مرنة 
ومنطقية؟

يتم تنظيم األماكن التي تطبق منهج High/Scope بطريقة 
منطقية، حيث نجد أن المناطق التي يحتمل أن يقوم فيها األطفال 
بحمل المواد جيئة وذهاًبا قريبة من بعضها البعض. فعلى سبيل 

المثال، تقع المنطقة الفنية بجوار حوض، ويمكن أن توجد منطقة 
قطع البناء بجوار منطقة المنزل حتى يستطيع األطفال بناء 

األشياء أثناء اللعب القائم على التظاهر والمحاكاة، كما يمكن أن 
توجد منطقة اللُعب بالقرب من طاوالت حتى يضع عليها األطفال 
األحاجي واللُعب الصغيرة. وبالرغم من أن االتساق يعد عنصًرا 

هاًما في األماكن التي تطبق منهج High/Scope، إال أن عامل 
المرونة ال يقل من حيث األهمية. وألن األطفال والكبار مًعا 

يستمتعون بالتجدد في البيئة التي يعملون بها، فنحن نقوم بإعادة 
تنظيم المكان مع تغير اهتمامات األطفال. وإذا كانت المساحة 

اإلجمالية تمثل قيًدا على عدد مناطق االهتمام، فإننا نقوم أحياًنا 
بتغيير المناطق عن طريق إقامة اثنتين أو ثالثة منها في المرة 

الواحدة والقيام دورًيا بتغيير منطقة أو اثنتين. ونحن نقوم بإشراك 
األطفال في عمل هذه التغييرات حتى يستطيعوا التعبير عن 
اهتماماتهم والتفكير في نتائج إقامة المناطق بطريقة معينة.

يستطيع األطفال 
رؤية جميع المناطق 

من وضع الوقوف 
ويستطيع الكبار رؤية 
ما يحدث في كل جزء 

من حجرة الدراسة.
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هل يستطيع األطفال العثور على المواد 
واستخدامها وإعادتها دون مساعدة؟

 يتم تنظيم كل منطقة في األماكن التي تطبق منهج
High/Scope بحيث يستطيع األطفال بسهولة اختيار وفرز 

وإعادة المواد دون مساعدة اآلخرين. ويتم تمييز مناطق االهتمام 
واألرفف والحاويات بالرسوم )الفوتوغرافية( أو بنماذج من 

األشياء والحروف والكلمات البسيطة بحيث يستطيع الطفل تحديد 
المنطقة وأماكن تخزين المواد. وتساعد عالمات التمييز المشار 

إليها األطفال في تطوير مهارات القراءة والكتابة المبكرة. ويتعلم 
األطفال في األماكن التي تطبق منهج High/Scope كيفية فرز 
المواد حسب الشكل أو الغرض، وترتيبها حسب الحجم، والتوفيق 
بين مجموعات المواد من حيث العدد، وهكذا. وال شك أن الطفل 

عندما يجد نفسه قادًرا على إيجاد األشياء وإعادتها إلى مكانها دون 
مساعدة، يتولد لديه شعور بالكفاءة واالستقاللية.

هل يتم توفير قدر كاٍف من المواد 
لجميع األطفال؟

تتوفر مواد منهج High/Scope بالقدر الكافي حيث يمكن لعدد 
من األطفال اللعب مًعا في نفس المنطقة. كما تتميز مواد منهج 

High/Scope بأنها متعددة االستخدامات بحيث يستطيع األطفال 
استخدامها بطرق مختلفة وليس بطريقة واحدة “صحيحة”، وهو 

ما يضمن تمكن األطفال الذين ينتمون إلى مختلف المستويات 
التطورية من النجاح في استخدام المواد. وتتميز المواد بدرجة 

من البساطة تشجع األطفال على ابتكار طرق جديدة الستخدامها. 
وباإلضافة إلى المواد المشتراة، توجد أيًضا العديد من المواد التي 

يمكن العثور عليها في البيئة المحيطة مثل األوراق والحاويات 
المستهلكة، وقطع الفلين، وأغطية الزجاجات، والمالبس القديمة. 

ويكون هناك حرص على إدراج المواد المصنوعة من المواد 
الطبيعية مثل الخشب واأللياف والمعادن والحجارة، ويتم تشجيع 

اآلباء دائًما على المساهمة بمواد معاد تدويرها ومواد أخرى 
الستخدامها في البرنامج. ويجب التأكد من سالمة المواد التي يتم 

استخدامها قبل إدخالها إلى حجرة الدراسة.

هل تعكس المواد الحياة األسرية 
لألطفال؟

نظًرا ألن برامج High/Scope تولي أهمية كبيرة ألصول 
وثقافات األطفال وأسرهم، فإن المواد التي يتم استخدامها تعكس 

معالم حياتهم اليومية. فالعديد من المواد المنزلية، مثل صور 
األسرة، والمجالت، وأدوات الطهي المعروفة، يتم إدخالها 

إلى مناطق االهتمام. كما تعكس الدمى واللعب التي على شكل 
شخصيات أفراد المجتمع الذي يعيش فيه األطفال. كما تعكس 

األطعمة التي يتم تقديمها في أوقات الوجبات والوجبات الخفيفة 
مجموعة المؤثرات الثقافية واإلقليمية في منازل األطفال.

هل يمكن لألسرة استخدام الخصائص 
التي تتسم بها أماكن تنفيذ منهج         

High/Scope في المنزل؟
لعل اآلباء يفاجئون بالحقيقة المتمثلة في أن منازلهم تشتمل بالفعل 

على العديد من خصائص منهج High/Scope! فعلى سبيل 
المثال، يدرك الطفل في المنزل أن الغرف المختلفة في المنزل 

ُتستخدم ألشياء مختلفة. كما يعرف رف الثالجة الذي يوضع عليه 
اللبن أو الدرج الذي يوجد بداخله المالعق.

يكتسب األطفال 
الثقة في أنفسهم 
عندما يستطيعون 

االعتناء 
باحتياجاتهم.
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 وهناك العديد من األفكار األخرى 
High/ التي يتم تطبيقها في منهج
Scope في المنزل. فعلى سبيل 

المثال، تستطيع األسر عرض 
أنواع مختلفة من مواد التعلم 
ألطفالها للعب بها وتخزينها 
حيث يمكن إيجادها وإعادتها 

إلى مكانها بسهولة. وقد ترغب 
األسر في وضع عالمات 

تمييز على أرفف وحاويات 
اللُعب لمساعدة أطفالهم في فرز 

وتخزين األشياء. كما يمكن 
لألسر لصق الرمز الشخصي 

للطفل )بطاقة االسم مع صورة أو 
رسم يشير إلى الطفل( في المكان 

الذي يتم فيه تعليق معطف الطفل أو حقيبة ظهره في كل يوم. 
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بشأن كيفية جعل المنزل مكاًنا للتعلم قد يكون أفضل من 
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High/Scope حول منهج

مؤلفة السلسلة: د/ آن إيبستاين
محررو السلسلة: لندا كوبمان ومارسيال فاينر

High/Scope© Press :جهة النشر
 High/Scope© أحد أفرع مؤسسة 

لألبحاث التعليمية

734-485-2000
600 North River Street, YPSILANTI, MICHIGAN 48198-2898

800/442-4FAX 800/40، فاكس-PRESS :لطلب اإلصدارات

www.highscope.org :الموقع اإللكتروني
infor@highscope.org :لألسئلة

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية. جميع الحقوق محفوظة. وال يجوز إعادة إصدار أو توزيع أي 
جزء من هذا الكتاب بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل وأنظمة تخزين واسترجاع 
المعلومات، إال بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الناشر. ويعد االسم "High/Scope" والشعارات الخاصة به عالمات تجارية 

.High/Scope وعالمات خدمة مسجلة لمؤسسة

يستخدم األطفال 
المواد بطرق 

مختلفة وليس 
بطريقة واحدة 

"صحيحة".

D1003 • ISBN 978-1-57379-367-4



مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

البنود والشروط الخاصة بأصحاب الحقوق
يسمح هذا التصريح المقدم من مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية للمستخدم بعمل نسخ ضوئية من المستند التالي لمدة 

90 يوًما من تاريخ الشراء )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(:

حول منهج High/Scope 3: أماكن تنفيذ البرنامج
ISBN: 978-1-57379-367-4

High/Scope الناشر: مؤسسة
High/Scope حامل الحقوق: مؤسسة

المؤلف/المحرر: آن إيبستاين 
قيود االستخدام: ال يشمل هذا التصريح )أ( نشر هذا المستند على موقع ويب، أو على شبكة داخلية أو خارجية أو على بريد 

إلكتروني، أو )ب( إعادة نشر هذا المستند في شكل مختلف.

ولطرح المزيد من األسئلة، يرجى االتصال بمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية.



1

ما المقصود بالتعلم التفاعلي السريع المعتمد على المشاركة؟
يقصد بالتعلم التفاعلي السريع المعتمد على المشاركة التفاعل المباشر العملي مع األشخاص واألشياء واألحداث 

واألفكار، وهو يعد حجر الزاوية في مبادئ تعليم األطفال في منهج High/Scope. فاألطفال في األماكن 
التي تعتمد على التعلم التفاعلي السريع المعتمد على المشاركة يقومون ببناء معارفهم من خالل التفاعل مع 
العالم ومع األشخاص من حولهم، وهم يخطون خطواتهم األولى في عملية التعلم من خالل اتخاذ الخيارات 

ومتابعة القرارات والخطط. ويقدم اآلباء والمعلمون الدعم النفسي والعاطفي والفكري، مع العمل على 
مواصلة عملية التعلم من خالل توفير المواد الشيقة والتفاعل مع األطفال بشكل هادف يتسم بالود واأللفة.

ما هي مكونات التعلم التفاعلي السريع؟
يوجد في منهج High/Scope خمسة مكونات لعملية التعلم التفاعلي السريع، وهي:

توفير كمية وافرة من المواد	 

توفير الفرص الستخدام )التعامل مع( هذه المواد 	 

منح األطفال حق اختيار المواد التي يستخدمونها، وكيفية استخدامها، ومع 	 
من يتم استخدامها

استخدام األطفال لللغة والتفكير لوصف ما يفعلونه والتأمل في أفعالهم	 

قيام المعلمين واآلباء وغيرهم من الكبار بدعم عملية التطور والتعلم 	 
لدى األطفال – فهم يدعمون المستوى الحالي من التفكير لدى األطفال 

ويستفزونهم إلى التقدم إلى المرحلة التالية

ما الذي يفعله األطفال في األماكن التي تتبع 
عملية التعلم التفاعلي السريع؟

يقوم األطفال بتنفيذ األنشطة وفًقا الختياراتهم وخططهم )نواياهم(. 	 
تشير التجارب السابقة إلى أن األطفال يكونون مشغولين ومنطلقين في 

حول منهج
 High/Scope 4

التعلم التفاعلي 
السريع المعتمد 
على المشاركة

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.

يبني األطفال معارفهم 
من خالل التفاعل مع 
العالم ومع األشخاص 

من حولهم.

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية
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الحديث ومشاركين بالفعل 
في عملية التعلم عندما 

ُيسمح لهم بالتركيز على 
أفعالهم وأفكارهم الخاصة. 
والكبار الذين يدخلون مكاًنا 

يتم فيه اتباع عملية التعلم 
التفاعلي السريع قد يشعرون 
ألول وهلة بأن المكان صاخب 

وغيرمنظم، ولكنهم سرعان 
ما يدركون أن األطفال ينفذون 
األنشطة بشكل هادف للغاية وعلى نحو من التوجيه 

الذاتي. فهذا الهرج والمرج عالمة أكيدة على أن األطفال 
يتعلمون!

يختار األطفال المواد ويحددون ما سيفعلونه بها. في 	 
بيئات التعلم التفاعلي السريع، يختار األطفال المواد التي 
يستخدمونها، وكيفية استخدامها، ومن يستخدمونها معه، 

حيث يعد ذلك من الخصائص الرئيسية لعملية التعلم 
التفاعلي السريع. ونظًرا ألن العديد من المواد تعد جديدة 

على األطفال، فقد يقررون استخدامها بطريقة مبتكرة 
واالبتعاد عن الطرق التقليدية. وال شك أن هذه الحرية في 
اتخاذ مثل هذه الخيارات والقرارات تعد أمًرا هاًما للغاية 

في زيادة اهتمامهم بعملية التعلم وشغفهم بها.

يستكشف األطفال المواد بحواسهم. أثناء التجارب التي 	 
يمر بها األطفال، يتعرفون على مظهر وصوت وملمس 

ورائحة ومذاق األشياء. ومن خالل هذا االستكشاف، 
يجيب األطفال على ما لديهم من أسئلة ويشبعون فضولهم. 

وحتى لو قدمنا المعلومات إلى األطفال، فقد ال يتعلمونها 
أو يستوعبونها إال إذا أكدت تلك المعلومات مالحظاتهم 

واستكشافاتهم.

يتعلم األطفال من خالل استخدام الجسم بالكامل. إننا ندرك 	 
أن األطفال يحبون استكشاف واختبار قدراتهم الجسمانية – 

ما أقصى ارتفاع يمكنني أن أصل إليه عند القفز؟ كم المسافة 
التي يمكنني تحقيقها في رمي هذا الشيء؟ كم السرعة 

التي يمكنني أن أدور بها؟ فتوجيه األطفال إلى الجلوس 
في المكان واالنتظار ال يتفق مع غرائزهم واحتياجاتهم 
الطبيعية. ومن هنا نجد أن أماكن التعلم التفاعلي السريع 

توفر الوقت والمساحة لألطفال الستخدام جميع عضالتهم 
وهم يطورون مهاراتهم الحركية ويتعرفون على أجسامهم 

وعلى العالم من حولهم.

يقوم األطفال بتحويل وتجميع األشياء. يتعرف األطفال 	 
على األشياء عن طريق إجراء تجارب على حجمها 

وشكلها ولونها ومكانها. وقد يقومون بتفكيك هذه األشياء 
وإعادة تجميعها مرة أخرى بطرق جديدة. وبينما يستكشف 

األطفال هذه المواد، يتعلمون دروًسا هامة عن عالقات 
السبب واألثر، والكمية، والتوازن، وخصائص األشياء. 

وفي بيئات التعلم التفاعلي السريع، نحاول أال نبين 
لألطفال كيفية استخدام شيء بالطريقة “الصحيحة”، حيث 

نعلم أنهم سيتعلمون هذه الدروس بشكل أفضل إذا ما 
اكتشفوها بأنفسهم.

يستخدم األطفال األدوات والتجهيزات المناسبة ألعمارهم. 	 
يستمتع األطفال بالعمل مع األدوات والتجهيزات المصممة 

خصيًصا لهم، مثل اللُعب المدولبة )التي تسير على 
إطارات( واألرجوحات. كما يستمتعون أيًضا باستخدام 

أدوات الكبار، مثل الدباسات أو مضارب البيض أو 
الشواكيش. والمالحظ أن األطفال يهتمون في بعض 
األحيان بمعرفة كيف يعمل الشيء أكثر مما يهتمون 

بمعرفة الغرض الذي يستخدم فيه. فعلى سبيل المثال، 
قد يهتم الطفل باستخدام المكنسة الكهربائية على األثاث 

أكثر مما يهتم باستخدامها في تنظيف البساط. وال شك أن 
استخدام األدوات والتجهيزات يمنح األطفال الفرصة لبناء 
الثقة وصقل مهارات حل المشكالت. كما أن األفعال التي 
يتضمنها استخدام هذه المواد تساعد في تطوير المهارات 
الحركية لديهم وتحسين التنسيق بين حركة العين واليدين.

يتحدث األطفال عن تجاربهم. في أماكن التعلم التفاعلي 	 
السريع، يتحدث األطفال طوال اليوم عما يفعلونه، فهم 
يخبرون اآلخرين بما يجدونه هادًفا وهاًما بالنسبة لهم. 

واألطفال قد يفاجئوننا بأفكارهم، وباستخدام كلماتهم 
يخبروننا بما يفكرون به حيث يتكون لديهم األساس لفهم 

وتنظيم األفكار. والكبار الذين يستمعون باهتمام إلى 
األطفال يكون لديهم القدرة على مواصلة خبرات التعلم 

لدى هؤالء األطفال من خالل إمدادهم بتجارب يستمتعون 
بها ويفهمونها.

توفر أماكن التعلم 
التفاعلي السريع 
الوقت والمساحة 
لألطفال الستخدام 
جميع عضالتهم.
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ما الذي يفعله المعلمون وغيرهم 
من الكبار في بيئات التعلم التفاعلي 

السريع؟
نحن نستخدم مؤشرات التطور الرئيسية الخاصة بمنهج 	 

High/ لدعم تطور األطفال. حددت High/Scope
Scope عدًدا من المؤشرات )58( تمثل مؤشرات 

التطور الرئيسية، والتي هي عبارة عن سلوكيات تحدد 
جوانب التعلم الهامة بالنسبة لألطفال الصغار. ونحن 

نستخدم هذه المؤشرات إلعداد بيئة التعلم، وتنفيذ أنشطة 
المجموعات الصغيرة والكبيرة، والتفاعل مع األطفال 

بطرق تخاطب كل جانب من جوانب تطورهم.

نحن نوفر مجموعة متنوعة من المواد الستخدام 	 
األطفال. هذه المواد قد تكون مواد يومية آمنة وعملية، 

أو مواد طبيعية، أو أدوات، أو مواد يسهل استخدامها، أو 
مواد ثقيلة تمثل تحدًيا لقوة الطفل، أو مواد مبعثرة تسمح 
للطفل باستكشاف حواسه، أو تجهيزات يمكن استخدامها 

في تدريب العضالت الصغيرة والكبيرة.

نحن نوفر الوقت والمساحة لألطفال الستخدام المواد. 	 
باعتبارنا القائمين على العملية التعليمية وتقديم الرعاية، 
يعد من ضمن مسئولياتنا تنظيم بيئة التعلم وتقسيمها إلى 

مناطق اهتمام واضحة، وتوفير التجهيزات، وتمييز 
جميع المناطق واألشياء التي يتم استخدامها برموز يمكن 

التعرف عليها بسهولة. كما تشمل مسئولياتنا تخطيط 
برنامج يومي )جدول متسق وثابت حتى يستطيع األطفال 

 ،High/Scope معرفة ما يأتي تالًيا(. وفي منهج
يشمل البرنامج اليومي أوقات قيام األطفال بوضع 

الخطط وتنفيذها والتأمل في تجاربهم. كما تتوفر الفرصة 
لألطفال للتفاعل مع اآلخرين في المجموعات الصغيرة 

والكبيرة، وكذلك لتمرين عضالتهم والتعرف على 
الطبيعة الخارجية.

نحن نكتشف ما يريد األطفال فعله وتعلمه. باعتبارنا 	 
قائمين على عملية التعلم، نحرص على أن نراقب بعناية 

ما يفعله األطفال ونتشارك معهم في اللعب. وبهذه 
الطريقة، نقّوي شعور الطفل بالمبادرة والسيطرة. كما 

أننا نحرص على مواصلة عملية التعلم لدى الطفل بدون 
إخباره بكيفية استخدام مواد معينة. فقد توصلت مؤسسة 

High/Scope إلى نتيجة مفادها أن توجيه الطفل 
إلى الفعل من قبل الكبار قد يفقده اهتمامه بالنشاط، أما 
إذا أظهر الكبار اهتماًما بأفكار األطفال، يستمر اللعب 

ويستمر التعلم.

نحن نستمع إلى أفكار األطفال ونشجعها. عن طريق 	 
االستماع إلى التعليقات العفوية لألطفال، نستطيع فهم 
الكيفية التي يفكرون بها بشأن أنشطتهم. والكبار في 
 High/Scope األماكن التي يتم فيها تنفيذ منهج

يتجاذبون أطراف الحديث بشكل طبيعي مع األطفال 
أثناء قيامهم بالعمل واللعب، مع التركيز على أفعالهم 

والتعليق على ما يفعلونه واإلشادة بجهودهم وتشجيعهم 
على التعبير بشكل أكثر تفصيالً عن أفكارهم. ونحن 

نتجنب طرح الكثير من األسئلة على األطفال، حيث إننا 
نعلم أن مقاطعة الطفل باألسئلة قد تؤدي به إلى التوقف 
عن الكالم. وبدالً من طرح األسئلة التي تتطلب إجابة 
محددة، نلجأ إلى األسئلة التي قد تأتي بأكثر من إجابة. 

فبدالً من طرح سؤال مثل: “كم عدد اإلطارات التي في 
سيارتك؟” قد نطرح السؤال التالي: “كيف تمكنَت من 

High/ تثبيت اإلطارات في سيارتك؟” ووفق منهج
Scope، يقبل الكبار ما 

يقوله األطفال ويقدمون 
لهم التجارب التي 

تساعدهم في 
توسيع نطاق 

تفكيرهم 
وتعديله من 
خالل التأمل 
واالكتشاف 

الذاتي. 

يتعرف األطفال على 
األشياء عن طريق 
إجراء تجارب على 

حجمها وشكلها 
ولونها ومكانها.
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نحن نشجع األطفال على 	 
التصرف من تلقاء 

أنفسهم. يتعلم األطفال 
بشكل أكبر عن طريق 
حل المشكالت بأنفسهم 

بالمقارنة بما إذا 
طلبوا من الكبار 

حل المشكالت لهم. 
وبالرغم من أننا نقدم 
المساعدة إذا ما شعر 

الطفل باإلحباط الشديد 
أو إذا أصبح الموقف 

غير آمن، إال أننا نقف 
في معظم األوقات األخرى 

نراقب األطفال وهم يجربون الحلول المختلفة. وفي بيئات 
التعلم التفاعلي السريع، يدرك الكبار أن األطفال سوف 

يرتكبون األخطاء، وبالتالي فهم يشجعونهم على مساعدة 
بعضهم البعض لحل المشكالت متى أمكن.

كيف يمكن للمنزل أن يصبح مكاًنا 
للتعلم التفاعلي السريع؟

إن كل ما يفعله األطفال والكبار في برنامج للتعلم التفاعلي 
السريع يمكن تنفيذه في المنزل. وبالتالي فنحن نشجع 
اآلباء، متى أمكن، على منح الخيار ألطفالهم بشأن 

تحديد ما يرتدون، أو اللُعب التي يعيدونها إلى 
مكانها أوالً، أو الكتب التي يقرءونها عند النوم. 
ويمكن لألسر مالحظة ما يستحوذ على اهتمام 
أطفالها ومحاولة توفير المواد التي تشبع هذه 

االهتمامات. كما أننا نقترح قيام اآلباء بمنح 
الفرصة لألطفال لفعل األشياء المختلفة دون مساعدة، 

حتى لو استغرق األمر وقًتا أطول أو إذا لم يتم فعله بالطريقة 
المطلوبة، والتحدث معهم أثناء محاولتهم فعل األشياء مًعا. 

والحقيقة أن اآلباء يندهشون من التطور في كيفية تفكير األطفال 
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ما المقصود بالتعلم التفاعلي السريع المعتمد على المشاركة؟
يقصد بالتعلم التفاعلي السريع المعتمد على المشاركة التفاعل المباشر العملي مع األشخاص واألشياء واألحداث 

واألفكار، وهو يعد حجر الزاوية في مبادئ تعليم األطفال في منهج High/Scope. فاألطفال في األماكن 
التي تعتمد على التعلم التفاعلي السريع المعتمد على المشاركة يقومون ببناء معارفهم من خالل التفاعل مع 
العالم ومع األشخاص من حولهم، وهم يخطون خطواتهم األولى في عملية التعلم من خالل اتخاذ الخيارات 

ومتابعة القرارات والخطط. ويقدم اآلباء والمعلمون الدعم النفسي والعاطفي والفكري، مع العمل على 
مواصلة عملية التعلم من خالل توفير المواد الشيقة والتفاعل مع األطفال بشكل هادف يتسم بالود واأللفة.

ما هي مكونات التعلم التفاعلي السريع؟
يوجد في منهج High/Scope خمسة مكونات لعملية التعلم التفاعلي السريع، وهي:

توفير كمية وافرة من المواد	 

توفير الفرص الستخدام )التعامل مع( هذه المواد 	 

منح األطفال حق اختيار المواد التي يستخدمونها، وكيفية استخدامها، ومع 	 
من يتم استخدامها

استخدام األطفال لللغة والتفكير لوصف ما يفعلونه والتأمل في أفعالهم	 
قيام المعلمين واآلباء وغيرهم من الكبار بدعم عملية التطور والتعلم 	 

لدى األطفال – فهم يدعمون المستوى الحالي من التفكير لدى األطفال 
ويستفزونهم إلى التقدم إلى المرحلة التالية

ما الذي يفعله األطفال في األماكن التي تتبع 
عملية التعلم التفاعلي السريع؟

يقوم األطفال بتنفيذ األنشطة وفًقا الختياراتهم وخططهم )نواياهم(. 	 
تشير التجارب السابقة إلى أن األطفال يكونون مشغولين ومنطلقين في 

الحديث ومشاركين بالفعل في عملية التعلم عندما ُيسمح لهم بالتركيز 
على أفعالهم وأفكارهم الخاصة. والكبار الذين يدخلون مكاًنا يتم فيه 

حول منهج
 High/Scope

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.

يبني األطفال معارفهم 
من خالل التفاعل مع 
العالم ومع األشخاص 

من حولهم.

 4
التعلم التفاعلي 
السريع المعتمد 
على المشاركة
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اتباع عملية التعلم التفاعلي 
السريع قد يشعرون ألول 
وهلة بأن المكان صاخب 

وغيرمنظم، ولكنهم سرعان 
ما يدركون أن األطفال 

ينفذون األنشطة بشكل هادف 
للغاية وعلى نحو من التوجيه 

الذاتي. فهذا الهرج والمرج عالمة 
أكيدة على أن األطفال يتعلمون!

يختار األطفال المواد ويحددون ما سيفعلونه بها. في 	 
بيئات التعلم التفاعلي السريع، يختار األطفال المواد التي 
يستخدمونها، وكيفية استخدامها، ومن يستخدمونها معه، 

حيث يعد ذلك من الخصائص الرئيسية لعملية التعلم 
التفاعلي السريع. ونظًرا ألن العديد من المواد تعد جديدة 

على األطفال، فقد يقررون استخدامها بطريقة مبتكرة 
واالبتعاد عن الطرق التقليدية. وال شك أن هذه الحرية في 
اتخاذ مثل هذه الخيارات والقرارات تعد أمًرا هاًما للغاية 

في زيادة اهتمامهم بعملية التعلم وشغفهم بها.

يستكشف األطفال المواد بحواسهم. أثناء التجارب التي 	 
يمر بها األطفال، يتعرفون على مظهر وصوت وملمس 

ورائحة ومذاق األشياء. ومن خالل هذا االستكشاف، 
يجيب األطفال على ما لديهم من أسئلة ويشبعون فضولهم. 

وحتى لو قدمنا المعلومات إلى األطفال، فقد ال يتعلمونها 
أو يستوعبونها إال إذا أكدت تلك المعلومات مالحظاتهم 

واستكشافاتهم.

يتعلم األطفال من خالل استخدام الجسم بالكامل. إننا ندرك 	 
أن األطفال يحبون استكشاف واختبار قدراتهم الجسمانية 

– ما أقصى ارتفاع يمكنني أن أصل إليه عند القفز؟ 
كم المسافة التي يمكنني تحقيقها في رمي هذا الشيء؟ 
كم السرعة التي يمكنني أن أدور بها؟ فتوجيه األطفال 

إلى الجلوس في المكان واالنتظار ال يتفق مع غرائزهم 
واحتياجاتهم الطبيعية.

ومن هنا نجد أن أماكن التعلم التفاعلي السريع توفر 	 
الوقت والمساحة لألطفال الستخدام جميع عضالتهم وهم 

يطورون مهاراتهم الحركية ويتعرفون على أجسامهم 
وعلى العالم من حولهم.

يقوم األطفال بتحويل وتجميع األشياء. يتعرف األطفال 	 
على األشياء عن طريق إجراء تجارب على حجمها 

وشكلها ولونها ومكانها. وقد يقومون بتفكيك هذه األشياء 
وإعادة تجميعها مرة أخرى بطرق جديدة. وبينما يستكشف 

األطفال هذه المواد، يتعلمون دروًسا هامة عن عالقات 
السبب واألثر، والكمية، والتوازن، وخصائص األشياء. 

وفي بيئات التعلم التفاعلي السريع، نحاول أال نبين لألطفال 
كيفية استخدام شيء بالطريقة “الصحيحة”، حيث نعلم 

أنهم سيتعلمون هذه الدروس بشكل أفضل إذا ما اكتشفوها 
بأنفسهم.

يستخدم األطفال األدوات والتجهيزات المناسبة ألعمارهم. 	 
يستمتع األطفال بالعمل مع األدوات والتجهيزات المصممة 

خصيًصا لهم، مثل اللُعب المدولبة )التي تسير على 
إطارات( واألرجوحات. كما يستمتعون أيًضا باستخدام 

أدوات الكبار، مثل الدباسات أو مضارب البيض أو 
الشواكيش. والمالحظ أن األطفال يهتمون في بعض 
األحيان بمعرفة كيف يعمل الشيء أكثر مما يهتمون 

بمعرفة الغرض الذي يستخدم فيه. فعلى سبيل المثال، 
قد يهتم الطفل باستخدام المكنسة الكهربائية على األثاث 

أكثر مما يهتم باستخدامها في تنظيف البساط. وال شك أن 
استخدام األدوات والتجهيزات يمنح األطفال الفرصة لبناء 
الثقة وصقل مهارات حل المشكالت. كما أن األفعال التي 
يتضمنها استخدام هذه المواد تساعد في تطوير المهارات 
الحركية لديهم وتحسين التنسيق بين حركة العين واليدين.

يتحدث األطفال عن تجاربهم. في أماكن التعلم التفاعلي 	 
السريع، يتحدث األطفال طوال اليوم عما يفعلونه، فهم 
يخبرون اآلخرين بما يجدونه هادًفا وهاًما بالنسبة لهم. 

واألطفال قد يفاجئوننا بأفكارهم، وباستخدام كلماتهم 
يخبروننا بما يفكرون به حيث يتكون لديهم األساس لفهم 

وتنظيم األفكار.

توفر أماكن التعلم 
التفاعلي السريع 
الوقت والمساحة 

لألطفال الستخدام جميع 
عضالتهم.
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والكبار الذين يستمعون باهتمام إلى األطفال يكون لديهم 	 
القدرة على مواصلة خبرات التعلم لدى هؤالء األطفال 

من خالل إمدادهم بتجارب يستمتعون بها ويفهمونها.

ما الذي يفعله المعلمون وغيرهم 
من الكبار في بيئات التعلم التفاعلي 

السريع؟
نحن نستخدم مؤشرات التطور الرئيسية الخاصة بمنهج 	 

High/ لدعم تطور األطفال. حددت High/Scope
Scope عدًدا من المؤشرات )58( تمثل مؤشرات 

التطور الرئيسية، والتي هي عبارة عن سلوكيات تحدد 
جوانب التعلم الهامة بالنسبة لألطفال الصغار. ونحن 

نستخدم هذه المؤشرات إلعداد بيئة التعلم، وتنفيذ أنشطة 
المجموعات الصغيرة والكبيرة، والتفاعل مع األطفال 

بطرق تخاطب كل جانب من جوانب تطورهم.

نحن نوفر مجموعة متنوعة من المواد الستخدام 	 
األطفال. هذه المواد قد تكون مواد يومية آمنة وعملية، 

أو مواد طبيعية، أو أدوات، أو مواد يسهل استخدامها، أو 
مواد ثقيلة تمثل تحدًيا لقوة الطفل، أو مواد مبعثرة تسمح 
للطفل باستكشاف حواسه، أو تجهيزات يمكن استخدامها 

في تدريب العضالت الصغيرة والكبيرة.

نحن نوفر الوقت والمساحة لألطفال الستخدام المواد. 	 
باعتبارنا القائمين على العملية التعليمية وتقديم الرعاية، 
يعد من ضمن مسئولياتنا تنظيم بيئة التعلم وتقسيمها إلى 

مناطق اهتمام واضحة، وتوفير التجهيزات، وتمييز 
جميع المناطق واألشياء التي يتم استخدامها برموز يمكن 

التعرف عليها بسهولة. كما تشمل مسئولياتنا تخطيط 
برنامج يومي )جدول متسق وثابت حتى يستطيع األطفال 

 ،High/Scope معرفة ما يأتي تالًيا(. وفي منهج
يشمل البرنامج اليومي أوقات قيام األطفال بوضع 

الخطط وتنفيذها والتأمل في تجاربهم. كما تتوفر الفرصة 
لألطفال للتفاعل مع اآلخرين في المجموعات الصغيرة 

والكبيرة، وكذلك لتمرين عضالتهم والتعرف على 
الطبيعة الخارجية.

نحن نكتشف ما يريد األطفال فعله وتعلمه. باعتبارنا 	 
قائمين على عملية التعلم، نحرص على أن نراقب بعناية 

ما يفعله األطفال ونتشارك معهم في اللعب. وبهذه 
الطريقة، نقّوي شعور الطفل بالمبادرة والسيطرة. كما 

أننا نحرص على مواصلة عملية التعلم لدى الطفل بدون 
إخباره بكيفية استخدام مواد معينة. فقد توصلت مؤسسة 

High/Scope إلى نتيجة مفادها أن توجيه الطفل 
إلى الفعل من قبل الكبار قد يفقده اهتمامه بالنشاط، أما 
إذا أظهر الكبار اهتماًما بأفكار األطفال، يستمر اللعب 

ويستمر التعلم.

نحن نستمع إلى أفكار األطفال ونشجعها. عن طريق 	 
االستماع إلى التعليقات العفوية لألطفال، نستطيع فهم 
الكيفية التي يفكرون بها بشأن أنشطتهم. والكبار في 
 High/Scope األماكن التي يتم فيها تنفيذ منهج

يتجاذبون أطراف الحديث بشكل طبيعي مع األطفال 
أثناء قيامهم بالعمل واللعب، مع التركيز على أفعالهم 

والتعليق على ما يفعلونه واإلشادة بجهودهم وتشجيعهم 
على التعبير بشكل أكثر تفصيالً عن أفكارهم. ونحن 

نتجنب طرح الكثير من األسئلة على األطفال، حيث إننا 
نعلم أن مقاطعة الطفل باألسئلة قد تؤدي به إلى التوقف 
عن الكالم. وبدالً من طرح األسئلة التي تتطلب إجابة 
محددة، نلجأ إلى األسئلة التي قد تأتي بأكثر من إجابة. 

فبدالً من طرح سؤال مثل: “كم عدد اإلطارات التي في 
سيارتك؟” قد نطرح السؤال التالي: “كيف تمكنَت من 

 تثبيت اإلطارات في سيارتك؟” ووفق منهج
 ،High/Scope

يقبل الكبار ما 
يقوله األطفال 
ويقدمون لهم 

التجارب التي 
تساعدهم في 
توسيع نطاق 

تفكيرهم 
وتعديله من 
خالل التأمل 
واالكتشاف 

الذاتي. 

يتعرف األطفال على 
األشياء عن طريق 
إجراء تجارب على 

حجمها وشكلها ولونها 
ومكانها.
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نحن نشجع األطفال على 	 
التصرف من تلقاء 

أنفسهم. يتعلم األطفال 
بشكل أكبر عن طريق 
حل المشكالت بأنفسهم 

بالمقارنة بما إذا 
طلبوا من الكبار 

حل المشكالت لهم. 
وبالرغم من أننا 

نقدم المساعدة إذا ما 
شعر الطفل باإلحباط 
الشديد أو إذا أصبح 
الموقف غير آمن، 

إال أننا نقف في معظم 
األوقات األخرى نراقب 

األطفال وهم يجربون الحلول 
المختلفة. وفي بيئات التعلم التفاعلي السريع، يدرك 

الكبار أن األطفال سوف يرتكبون األخطاء، وبالتالي فهم 
يشجعونهم على مساعدة بعضهم البعض لحل المشكالت 

متى أمكن.

كيف يمكن للمنزل أن يصبح مكاًنا 
للتعلم التفاعلي السريع؟

إن كل ما يفعله األطفال والكبار في برنامج للتعلم التفاعلي 
السريع يمكن تنفيذه في المنزل. وبالتالي فنحن نشجع 
اآلباء، متى أمكن، على منح الخيار ألطفالهم بشأن 

تحديد ما يرتدون، أو اللُعب التي يعيدونها إلى 
مكانها أوالً، أو الكتب التي يقرءونها عند النوم. 
ويمكن لألسر مالحظة ما يستحوذ على اهتمام 
أطفالها ومحاولة توفير المواد التي تشبع هذه 
االهتمامات. كما أننا نقترح قيام اآلباء بمنح 
الفرصة لألطفال لفعل األشياء المختلفة دون 

مساعدة، حتى لو استغرق األمر وقًتا أطول أو إذا 
لم يتم فعله بالطريقة المطلوبة، والتحدث معهم أثناء محاولتهم 

فعل األشياء مًعا. والحقيقة أن اآلباء يندهشون من التطور 
في كيفية تفكير األطفال في العالم من حولهم. وبالتالي، يعد 

تشجيع األطفال على إخبار اآلخرين بذلك بكلماتهم البسيطة مفتاًحا 
لتطورهم الفكري. 

High/Scope حول منهج
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يتحدث األطفال طوال 
اليوم عما يفعلونه، فهم 

يخبرون اآلخرين بما 
يجدونه هادًفا وهاًما 

بالنسبة لهم.
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 كيف يتفاعل األطفال والكبار في أماكن تنفيذ منهج
High/Scope؟

في البيئات التي يتم فيها تنفيذ منهج High/Scope، يقوم المعلمون وأفراد الفريق اآلخرون وغيرهم من 
المتطوعين بالتفاعل مع األطفال عن طريق مشاركة اإلدارة معهم، والتركيز على نقاط القوة لديهم، وتكوين 

عالقات حقيقية معهم، ودعم أفكار اللعب لديهم، واستخدام طريقة حل المشكالت لحل الخالفات التي تحدث في 
حجرة الدراسة أو غرفة الطعام أو الملعب أو ما إلى ذلك. ونحن مدربون على المشاركة في أنشطة األطفال 

كشركاء في األنشطة بصفة أساسية وليس كمديرين أو مشرفين. كما أننا نحترم األطفال واختياراتهم، ونشجع 
حس المبادرة واالستقالل واإلبداع لديهم. ونحن ندرك الكيفية التي يتعلم بها األطفال ونخطط أنواع التجارب 
التي يحتاجونها كي يحققوا النمو في جميع جوانب التطور. وفي هذه البيئة المواتية، يستطيع األطفال العمل 

واللعب مع األشخاص والمواد على نحو من الفضول والثقة واالهتمام بالتفاصيل.

لِم يقوم الكبار في األماكن التي تستخدم منهج 
High/Scope بمشاركة إدارة أنشطة اليوم 

مع األطفال؟
في األماكن التي يتم فيها تنفيذ منهج High/Scope، توجد عالقة متبادلة للمنح 
واألخذ بين األطفال والكبار – حيث يمكن لكلتا المجموعتين المشاركة كقادة أو 

كتابعين، كمعلمين أو كمتعلمين، كمتحدثين أو كمستمعين. وعندما يتشارك األطفال 
والكبار في إدارة أنشطة اليوم، يتعلم األطفال كيفية تحمل المسئولية عن أنفسهم 

وعن بعضهم البعض، كما ينمون الثقة في قدرتهم على تحديد مسار تعلمهم 
ومشاركة معارفهم المكتسبة مع أقرانهم. وعالوة على ذلك، يتعلم األطفال كيفية 

حل المشكالت التي تنشأ بينهم في العادة بطرق تناسب فئاتهم العمرية، مع علمهم 
بأن الكبار موجودون لتقديم الدعم إذا لزم األمر. وبمرور الوقت يصبح التعلم 

عملية ممتعة بالطبيعة، وليس عبئاً يفرضه الكبار على األطفال. وفي أماكن التعلم 
التي تتبع منهج High/Scope، يدرك األطفال أنه ليس عليهم انتظار الكبار 

 5
التفاعل بين 
األطفال والكبار

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.

يتعلم األطفال كيفية 
تحمل المسئولية 

عن أنفسهم وعن 
بعضهم البعض.

حول منهج
 High/Scope
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كي يفعلوا لهم ما يريدونه، 
وأنه يمكنهم التصرف 

بشكل مستقل وأخذ زمام 
المبادرة والتصرف من 
تلقاء أنفسهم. ولكن تجب 

اإلشارة هنا إلى أن التشارك 
في إدارة األنشطة ال يعني ترك 
األطفال يتحكمون في كل شيء 

ويطلقون العنان لرغباتهم، حيث 
يعمل الكبار على الموازنة بين الحرية التي يحتاجها األطفال كي 
يستكشفوا البيئة من حولهم وبين القيود الالزمة لضمان سالمتهم 

وصحتهم ودعم التطور االجتماعي والذهني لكل واحد منهم.

ما المقصود بالتركيز على نقاط القوة 
لدى األطفال؟

في منهج High/Scope، نحرص على التركيز على نقاط 
القوة لدى األطفال ألننا نؤمن بأن أفضل ما يحفز األطفال على 

التعلم هو أهدافهم واهتماماتهم الخاصة. وال شك أن هذه النظرية 
تتناقض بشكل كبير مع البرامج التي تهدف إلى التغلب على نقاط 

الضعف لدى األطفال. فتركيز الكبار على نقاط الضعف وليس 
القوة لدى األطفال قد يؤدي باألطفال إلى السأم الذي ينتج عن 

الضغط الذي يشعرون به مع مطالبة الكبار الدائمة لهم بالتحسن. 
ولكن عندما نقضي الوقت الالزم في اكتشاف ما يود األطفال تعلمه 
وما يستطيعون فعله، يمكننا البناء على رغباتهم ومواهبهم الفطرية 
من خالل تخطيط تجارب التعلم التي يخوضونها بنحو من الشغف 

والحماسة.

كيف يقوم الكبار في بيئات منهج 
High/Scope بتكوين عالقات 

“حقيقية” مع األطفال؟
يقصد بكلمة حقيقية أن تكون العالقات قائمة على الصراحة 
High/ والموضوعية. وفي البيئات التي يتم فيها تنفيذ منهج

Scope، ال نغدق المديح غير المبرر على األطفال وال نّدعي 
االهتمام بهم. فنحن نهتم باألطفال بالفعل ونحترم اختياراتهم 

ومشاعرهم. والكبار في بيئات منهج High/Scope يتحدثون 
إلى األطفال بشكل طبيعي ويستمعون بعناية إلى ما يقولونه. وبدالً 
من سؤال األطفال عما يعرفونه، نطرح عليهم أسئلة حقيقية يقصد 

منها الحصول على المعلومات واإلجابات الناشئة عن تأمل وتفكير. 
فعلى سبيل المثال، بدالً من طرح أسئلة ليس لها إال إجابة صحيحة 

واحدة )مثل: “أي برج هو األطول؟”(، نسأل أسئلة لها أكثر من 
إجابة يتوصل إليها الطفل بعد التفكير والتأمل )مثل: “ماذا ستفعل 

بقطع البناء هذه؟”(. وفي هذه البيئة القائمة على االحترام، يتواصل 
الحوار بين الكبار واألطفال بشكل طبيعي كما هو الحال بالنسبة 

للحوارات التي تجري بين الكبار وبعضهم. ونتيجة لذلك، يكتسب 
األطفال ثروة لغوية معبرة ويتعلمون التواصل بثقة وبشكل طبيعي 

مع اآلخرين.

كيف يقوم الكبار في األماكن التي تتبع 
منهج High/Scope بدعم أفكار 

اللعب لدى األطفال؟
سواء كانت أنشطة اللعب التي ينفذها األطفال تتسم بالهدوء أو 
الصخب، أو العشوائية أو الترتيب، أو الجدية أو الهزل، يبذل 

األطفال طاقة كبيرة في هذه األنشطة ويهتمون بها كثيًرا. والحقيقة 
أن إطالق لفظ “لعب” على هذه التجارب ال يصف بدقة أهميتها 

بالنسبة لكل جانب من جوانب التعلم لدى الطفل. ولهذا السبب قد 
يتم اإلشارة إلى أنشطة اللعب التي ينفذها األطفال بـ “وقت العمل.” 

يتعلم األطفال كيفية حل 
المشكالت التي تنشأ 

بينهم، مع علمهم بأن 
الكبار موجودون لتقديم 

الدعم إذا لزم األمر.
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ويدرك الكبار في بيئات منهج High/Scope أن األطفال 
يتعلمون عن طريق االستكشاف وصنع األشياء والتظاهر. وقد 

تم تدريبنا على مالحظة وفهم مدى تعقيد أنشطة اللعب التي يقوم 
بها األطفال، ولذا، فنحن نحرص على جعل اللعب تجربة ممتعة. 

وكشركاء في اللعب مع األطفال، نتبع تعليماتهم ونؤدي أدوار 
المحاكاة التي يحددونها لنا. وبدالً من العمل كمراقبين لديهم كافة 
الصالحيات ويحددون قواعد اللعب، نقوم بدعم اختيارات وخطط 

األطفال وكذلك أفكارهم ومشاعرهم. 

 كيف يقوم الكبار في بيئات
 High/Scope بمساعدة األطفال

في حل الخالفات؟
تعد الخالفات أمًرا ال مفر منه أثناء لعب األطفال. فهم ينهمكون 

في أفعالهم وتعاملهم مع المواد واألشخاص ويكون لديهم رأي 
ثابت بشأن الكيفية التي يجب أن تتم بها األشياء. وعندما يجد 

الطفل أن شيئاً اعترض طريقه – كطفل آخر يريد اللعب بنفس 
اللعبة أو صديق ال يريد اتباع فكرته – يشعر باإلحباط والغضب. 
وهنا تجب اإلشارة إلى أن ذلك ال يعني أن الطفل غاضب أو أناني 
أو ال يتصرف باللياقة المطلوبة، فاألطفال الصغار ال تتوفر لديهم 
مهارات التفكير الالزمة لتحليل موقف والتعامل معه من وجهات 
نظر متعددة. فهم يرون العالم من خالل نظرتهم الخاصة، والتي 

تعد مالئمة لفئتهم العمرية ولمستوى اإلدراك لديهم. ومع ذلك، يعد 
من الهام في هذا الصدد أن يطور األطفال القدرة على التعامل مع 

الخالفات االجتماعية، أوالً بمساعدتنا ثم باالعتماد على أنفسهم. 
فإذا ما سارعنا في كل مرة إلى حل الخالفات، لن يكتسب األطفال 

أبًدا الثقة التي تمكنهم من القيام بذلك وحدهم. ويتم تدريب الكبار 
في بيئات High/Scope على مساعدة األطفال في تبني منهج 

الخطوات الست لحل الخالفات بما في ذلك الخالفات التي تنشأ مع 
األصدقاء ومع أفراد األسرة. وفي هذه العملية، يتم تأمين األطفال، 
واإلشارة إلى مشاعرهم، وجمع المعلومات، وتوجيه كل طفل إلى 

المساهمة برأي للتوصل إلى حل. وتؤدي هذه العملية المنهجية إلى 
تطوير مهارات التفكير والمهارات االجتماعية لدى الطفل، وهي 
المهارات التي يطبقها على العديد من المواقف األخرى في حياته.

 ومع تعلم األطفال إلقامة عالقات السبب واألثر بين سلوكياتهم 
وأثرها على اآلخرين، يتعلمون أيًضا تحمل المسئولية عن أفعالهم. 

وألن مشاعرهم يتم احترامها، يتعلم األطفال بالمقابل احترام 
مشاعر اآلخرين. فهم يطورون تدريجًيا القدرة على حل الخالفات 

من خالل التفاوض الهادئ بدالً من االعتداء اللفظي أو البدني. 
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هذه المهارات تستغرق وقًتا حتى تنمو 

وتتبلور، ولكنها في نفس الوقت تعد من أهم المهارات التي يتعلمها 
.High/Scope األطفال في برامج

هل يمكن لألسر التفاعل مع األطفال 
بطرق مشابهة في المنزل؟

إن مبادئ التفاعل التي نستخدمها في أماكن التعلم التي يتم فيها 
تنفيذ منهج High/Scope يمكن بالتأكيد استخدامها مع األطفال 

في المنزل. فعلى سبيل المثال، يستطيع اآلباء البدء في مشاركة 
إدارة األنشطة مع أطفالهم من خالل التركيز على ما يمكنهم فعله.

يكتسب األطفال ثروة 
لغوية معبرة ويتعلمون 
التواصل بثقة وبشكل 

طبيعي مع اآلخرين.
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فيمكن لآلباء السماح ألطفالهم باتخاذ 
بعض القرارات التي تخصهم أو 
االضطالع بدور القائد في لعبة 
أو نزهة أسرية. )يجب أن يعلم 

اآلباء أن مشاركة إدارة األنشطة 
في المنزل مع األطفال ال يعني 

السماح لهم بفعل شيء يهدد 
سالمتهم أو يؤدي إلى خروجهم 

عن السيطرة أو التعدي على 
اآلخرين.( ونحن في هذا الصدد 

نقترح أن يتصرف اآلباء على 
طبيعتهم عندما يتحدثون إلى 

أطفالهم. فبدالً من أن يطلب اآلباء 
من أطفالهم أن يجيبوهم بإجابات 
يعرفون أن أطفالهم يعرفونها )ال 

يتعلم األطفال شيئاً جديًدا في هذا النوع من األسئلة(، نقترح أن يلعب 
اآلباء مع أطفالهم وأن يدعوهم يقررون ما يلعبون وكيفية اللعب.

 كما ننصح أن يعمل اآلباء على إجادة الخطوات الست لحل 
المشكالت والخالفات )المبينة في ورقة البيانات التي تتناول عملية 

حل الخالفات( ومساعدة أطفالهم في استخدام هذه الخطوات لحل 
الخالفات التي تنشأ بينهم وبين إخوتهم أو بينهم وبين رفقاء 
اللعب. كما يستطيع أفراد األسرة زيارة مكان البرنامج 

التعليمي للطفل ومراقبة الطريقة التي يتفاعل بها 
المعلمون وفريق العمل والمتطوعون مع الطفل، 

ثم طرح السؤال التالي على أنفسهم: كيف يمكننا 
احترام وتشجيع طفلنا بنفس الطريقة في المنزل؟

High/Scope حول منهج
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على العديد من المواقف 

األخرى في حياته.
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كيف يتفاعل األطفال والكبار في أماكن تنفيذ منهج High/Scope؟
في البيئات التي يتم فيها تنفيذ منهج High/Scope، يقوم المعلمون وأفراد الفريق اآلخرون وغيرهم من المتطوعين 

بالتفاعل مع األطفال عن طريق مشاركة اإلدارة معهم، والتركيز على نقاط القوة لديهم، وتكوين عالقات حقيقية 
معهم، ودعم أفكار اللعب لديهم، واستخدام طريقة حل المشكالت لحل الخالفات التي تحدث في حجرة الدراسة أو 

غرفة الطعام أو الملعب أو ما إلى ذلك. ونحن مدربون على المشاركة في أنشطة األطفال كشركاء في األنشطة بصفة 
أساسية وليس كمديرين أو مشرفين. كما أننا نحترم األطفال واختياراتهم، ونشجع حس المبادرة واالستقالل واإلبداع 
لديهم. ونحن ندرك الكيفية التي يتعلم بها األطفال ونخطط أنواع التجارب التي يحتاجونها كي يحققوا النمو في جميع 

جوانب التطور. وفي هذه البيئة المواتية، يستطيع األطفال العمل واللعب مع األشخاص والمواد على نحو من الفضول 
والثقة واالهتمام بالتفاصيل.

 High/Scope لِم يقوم الكبار في األماكن التي تستخدم منهج
بمشاركة إدارة أنشطة اليوم مع األطفال؟

في األماكن التي يتم فيها تنفيذ منهج High/Scope، توجد عالقة متبادلة للمنح 
واألخذ بين األطفال والكبار – حيث يمكن لكلتا المجموعتين المشاركة كقادة 
أو كتابعين، كمعلمين أو كمتعلمين، كمتحدثين أو كمستمعين. وعندما يتشارك 

األطفال والكبار في إدارة أنشطة اليوم، يتعلم األطفال كيفية تحمل المسئولية عن 
أنفسهم وعن بعضهم البعض، كما ينمون الثقة في قدرتهم على تحديد مسار تعلمهم 

ومشاركة معارفهم المكتسبة مع أقرانهم. وعالوة على ذلك، يتعلم األطفال كيفية حل 
المشكالت التي تنشأ بينهم في العادة بطرق تناسب فئاتهم العمرية، مع علمهم بأن 
الكبار موجودون لتقديم الدعم إذا لزم األمر. وبمرور الوقت يصبح التعلم عملية 
ممتعة بالطبيعة، وليس عبئاً يفرضه الكبار على األطفال. وفي أماكن التعلم التي 

تتبع منهج High/Scope، يدرك األطفال أنه ليس عليهم انتظار الكبار كي 
يفعلوا لهم ما يريدونه، وأنه يمكنهم التصرف بشكل مستقل وأخذ زمام المبادرة 

والتصرف من تلقاء أنفسهم

 5
التفاعل بين 
األطفال والكبار

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية
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يتعلم األطفال كيفية 
تحمل المسئولية عن 
أنفسهم وعن بعضهم 

البعض.

حول منهج
 High/Scope
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.ولكن تجب اإلشارة هنا 
إلى أن التشارك في إدارة 

األنشطة ال يعني ترك 
األطفال يتحكمون في كل 

شيء ويطلقون العنان 
لرغباتهم، حيث يعمل الكبار 

على الموازنة بين الحرية 
التي يحتاجها األطفال كي 
يستكشفوا البيئة من حولهم 

وبين القيود الالزمة لضمان 
سالمتهم وصحتهم ودعم 

التطور االجتماعي والذهني لكل واحد منهم.

ما المقصود بالتركيز على نقاط القوة 
لدى األطفال؟

في منهج High/Scope، نحرص على التركيز على نقاط 
القوة لدى األطفال ألننا نؤمن بأن أفضل ما يحفز األطفال على 

التعلم هو أهدافهم واهتماماتهم الخاصة. وال شك أن هذه النظرية 
تتناقض بشكل كبير مع البرامج التي تهدف إلى التغلب على نقاط 

الضعف لدى األطفال. فتركيز الكبار على نقاط الضعف وليس 
القوة لدى األطفال قد يؤدي باألطفال إلى السأم الذي ينتج عن 

الضغط الذي يشعرون به مع مطالبة الكبار الدائمة لهم بالتحسن. 
ولكن عندما نقضي الوقت الالزم في اكتشاف ما يود األطفال تعلمه 
وما يستطيعون فعله، يمكننا البناء على رغباتهم ومواهبهم الفطرية 
من خالل تخطيط تجارب التعلم التي يخوضونها بنحو من الشغف 

والحماسة.

كيف يقوم الكبار في بيئات منهج 
High/Scope بتكوين عالقات 

“حقيقية” مع األطفال؟
يقصد بكلمة حقيقية أن تكون العالقات قائمة على الصراحة 
High/ والموضوعية. وفي البيئات التي يتم فيها تنفيذ منهج

Scope، ال نغدق المديح غير المبرر على األطفال وال نّدعي 
االهتمام بهم. فنحن نهتم باألطفال بالفعل ونحترم اختياراتهم 

ومشاعرهم. والكبار في بيئات منهج High/Scope يتحدثون 
إلى األطفال بشكل طبيعي ويستمعون بعناية إلى ما يقولونه. وبدالً 
من سؤال األطفال عما يعرفونه، نطرح عليهم أسئلة حقيقية يقصد 

منها الحصول على المعلومات واإلجابات الناشئة عن تأمل وتفكير. 
فعلى سبيل المثال، بدالً من طرح أسئلة ليس لها إال إجابة صحيحة 

واحدة )مثل: “أي برج هو األطول؟”(، نسأل أسئلة لها أكثر من 
إجابة يتوصل إليها الطفل بعد التفكير والتأمل )مثل: “ماذا ستفعل 

بقطع البناء هذه؟”(. وفي هذه البيئة القائمة على االحترام، يتواصل 
الحوار بين الكبار واألطفال بشكل طبيعي كما هو الحال بالنسبة 

للحوارات التي تجري بين الكبار وبعضهم. ونتيجة لذلك، يكتسب 
األطفال ثروة لغوية معبرة ويتعلمون التواصل بثقة وبشكل طبيعي 

مع اآلخرين.

كيف يقوم الكبار في األماكن التي تتبع 
منهج High/Scope بدعم أفكار 

اللعب لدى األطفال؟
سواء كانت أنشطة اللعب التي ينفذها األطفال تتسم بالهدوء أو 
الصخب، أو العشوائية أو الترتيب، أو الجدية أو الهزل، يبذل 

األطفال طاقة كبيرة في هذه األنشطة ويهتمون بها كثيًرا. والحقيقة 
أن إطالق لفظ “لعب” على هذه التجارب ال يصف بدقة أهميتها 

بالنسبة لكل جانب من جوانب التعلم لدى الطفل. ولهذا السبب قد 
يتم اإلشارة إلى أنشطة اللعب التي ينفذها األطفال بـ “وقت العمل.” 

يتعلم األطفال كيفية حل 
المشكالت التي تنشأ 

بينهم، مع علمهم بأن 
الكبار موجودون لتقديم 

الدعم إذا لزم األمر.
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ويدرك الكبار في بيئات منهج High/Scope أن األطفال 
يتعلمون عن طريق االستكشاف وصنع األشياء والتظاهر. وقد 

تم تدريبنا على مالحظة وفهم مدى تعقيد أنشطة اللعب التي يقوم 
بها األطفال، ولذا، فنحن نحرص على جعل اللعب تجربة ممتعة. 

وكشركاء في اللعب مع األطفال، نتبع تعليماتهم ونؤدي أدوار 
المحاكاة التي يحددونها لنا. وبدالً من العمل كمراقبين لديهم كافة 
الصالحيات ويحددون قواعد اللعب، نقوم بدعم اختيارات وخطط 

األطفال وكذلك أفكارهم ومشاعرهم. 

 كيف يقوم الكبار في بيئات
 High/Scope بمساعدة األطفال

في حل الخالفات؟
تعد الخالفات أمًرا ال مفر منه أثناء لعب األطفال. فهم ينهمكون 

في أفعالهم وتعاملهم مع المواد واألشخاص ويكون لديهم رأي 
ثابت بشأن الكيفية التي يجب أن تتم بها األشياء. وعندما يجد 

الطفل أن شيئاً اعترض طريقه – كطفل آخر يريد اللعب بنفس 
اللعبة أو صديق ال يريد اتباع فكرته – يشعر باإلحباط والغضب. 
وهنا تجب اإلشارة إلى أن ذلك ال يعني أن الطفل غاضب أو أناني 
أو ال يتصرف باللياقة المطلوبة، فاألطفال الصغار ال تتوفر لديهم 
مهارات التفكير الالزمة لتحليل موقف والتعامل معه من وجهات 
نظر متعددة. فهم يرون العالم من خالل نظرتهم الخاصة، والتي 

تعد مالئمة لفئتهم العمرية ولمستوى اإلدراك لديهم. ومع ذلك، يعد 
من الهام في هذا الصدد أن يطور األطفال القدرة على التعامل مع 

الخالفات االجتماعية، أوالً بمساعدتنا ثم باالعتماد على أنفسهم. 
فإذا ما سارعنا في كل مرة إلى حل الخالفات، لن يكتسب األطفال 

أبًدا الثقة التي تمكنهم من القيام بذلك وحدهم. ويتم تدريب الكبار 
في بيئات High/Scope على مساعدة األطفال في تبني منهج 

الخطوات الست لحل الخالفات بما في ذلك الخالفات التي تنشأ مع 
األصدقاء ومع أفراد األسرة. وفي هذه العملية، يتم تأمين األطفال، 
واإلشارة إلى مشاعرهم، وجمع المعلومات، وتوجيه كل طفل إلى 

المساهمة برأي للتوصل إلى حل. وتؤدي هذه العملية المنهجية إلى 
تطوير مهارات التفكير والمهارات االجتماعية لدى الطفل، وهي 
المهارات التي يطبقها على العديد من المواقف األخرى في حياته.

 ومع تعلم األطفال إلقامة عالقات السبب واألثر بين سلوكياتهم 
وأثرها على اآلخرين، يتعلمون أيًضا تحمل المسئولية عن أفعالهم. 

وألن مشاعرهم يتم احترامها، يتعلم األطفال بالمقابل احترام 
مشاعر اآلخرين. فهم يطورون تدريجًيا القدرة على حل الخالفات 

من خالل التفاوض الهادئ بدالً من االعتداء اللفظي أو البدني. 
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هذه المهارات تستغرق وقًتا حتى تنمو 

وتتبلور، ولكنها في نفس الوقت تعد من أهم المهارات التي يتعلمها 
.High/Scope األطفال في برامج

هل يمكن لألسر التفاعل مع األطفال 
بطرق مشابهة في المنزل؟

إن مبادئ التفاعل التي نستخدمها في أماكن التعلم التي يتم فيها 
تنفيذ منهج High/Scope يمكن بالتأكيد استخدامها مع األطفال 

في المنزل. فعلى سبيل المثال، يستطيع اآلباء البدء في مشاركة 
إدارة األنشطة مع أطفالهم من خالل التركيز على ما يمكنهم فعله.

يكتسب األطفال ثروة 

لغوية معبرة ويتعلمون 

التواصل بثقة وبشكل 

طبيعي مع اآلخرين.
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 فيمكن لآلباء السماح ألطفالهم باتخاذ 
بعض القرارات التي تخصهم أو 
االضطالع بدور القائد في لعبة 

أو نزهة أسرية. )يجب أن 
يعلم اآلباء أن مشاركة إدارة 

األنشطة في المنزل مع األطفال 
ال يعني السماح لهم بفعل 

شيء يهدد سالمتهم أو يؤدي 
إلى خروجهم عن السيطرة 
أو التعدي على اآلخرين.( 

ونحن في هذا الصدد نقترح أن 
يتصرف اآلباء على طبيعتهم 
عندما يتحدثون إلى أطفالهم. 
فبدالً من أن يطلب اآلباء من 
أطفالهم أن يجيبوهم بإجابات 

يعرفون أن أطفالهم يعرفونها )ال يتعلم 
األطفال شيئاً جديًدا في هذا النوع من األسئلة(، نقترح أن يلعب 
اآلباء مع أطفالهم وأن يدعوهم يقررون ما يلعبون وكيفية اللعب.

 كما ننصح أن يعمل اآلباء على إجادة الخطوات الست لحل 
المشكالت والخالفات )المبينة في ورقة البيانات التي تتناول عملية 

حل الخالفات( ومساعدة أطفالهم في استخدام هذه الخطوات 
لحل الخالفات التي تنشأ بينهم وبين إخوتهم أو بينهم وبين 

رفقاء اللعب. كما يستطيع أفراد األسرة زيارة مكان 
البرنامج التعليمي للطفل ومراقبة الطريقة التي يتفاعل 
بها المعلمون وفريق العمل والمتطوعون مع الطفل، 

ثم طرح السؤال التالي على أنفسهم: كيف يمكننا 
احترام وتشجيع طفلنا بنفس الطريقة في المنزل؟

High/Scope حول منهج
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ما سبب أهمية البرنامج اليومي؟
في األماكن التي تنفذ منهج High/Scope، نحرص على تنظيم وقت حجرة الدراسة ووقت الملعب في 

شكل برنامج يومي، كما هو الحال بالنسبة لمساحة حجرة الدراسة التي يتم تقسيمها إلى مناطق اهتمام. 
وتحدد أنشطة اليوم الكيفية التي سوف نستخدم بها مساحة حجرة الدراسة أو الملعب وصور التفاعل التي 
سوف يخوضها األطفال. وهذا التسلسل اليومي الثابت لألحداث، والذي يقوم فيه األطفال بوضع الخطط 

وتوقع ما يحدث تالًيا، يمنح األطفال شعوًرا بالسيطرة والثقة. كما يساعدنا البرنامج اليومي في تنظيم الوقت 
بطرق تضمن تجارب تعلم شيقة تستفز قدرات األطفال وتمثل تحديات لهم.

ما هي فوائد وجود برنامج يومي متسق ومتوقع؟
يدعم البرنامج اليومي خيارات وقرارات وخطط األطفال – والتي تمثل اإلطار األساسي للتطور. ويمثل 
البرنامج اليومي هيكالً يستطيع األطفال من خالله اتخاذ القرارات بشأن ما يرغبون في فعله. ونحن نقوم 

بوضع البرنامج اليومي واضعين في اعتبارنا اهتمامات واحتياجات األطفال، حيث نمنح لهم 
فرص التعبير عن أهدافهم ومتابعة خططهم وحل المشكالت التي تواجههم، وهي 
الفرص التي تمثل األساس للنمو الذهني. ونحن ال نقلق بشأن بقاء األطفال “على 

المسار” أثناء اليوم، وذلك نظًرا ألنهم بالفعل يتابعون األنشطة التي يجدونها شيقة. 
فعلى الجانب اآلخر، نجد البرامج التي تركز على احتياجات الكبار – أو التي ال 

تركز على شيء على اإلطالق – تجرد األطفال من شعورهم بالسيطرة، ويترتب 
على ذلك أن تصبح عملية التعلم سلبية وليست إيجابية، حيث ينتظر األطفال دائًما 

أن يخبرهم الكبار بما يمكنهم فعله ومتى.

حول منهج
 High/Scope 6

البرنامج 
اليومي
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إن وجود تسلسل 
يومي ثابت لألحداث، 

يقوم فيه األطفال 
بوضع الخطط وتوقع 
ما يحدث تالًيا، يمنح 

األطفال شعوًرا 
بالسيطرة والثقة.
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يمثل البرنامج اليومي 
إطاًرااجتماعًيا. فهو 

يهيئ الظروف للتفاعالت 
االجتماعية التي تتم أثناء 

اليوم. ويعلم األطفال أنه في 
أوقات معينة من اليوم سوف 
تتاح لكل منهم الفرصة للعمل 

بمفرده، أو مع طفل آخر، أو مع 
مجموعة من األطفال. ويعد هذا 
التوقع أمًرا هاًما للغاية بالنسبة 

لألطفال الصغار الذين قد يكون بعضهم قد خرج من المنزل ألول 
مرة. وبالتالي يعتمد األطفال على تسلسل ثابت لألحداث وتتولد 

لديهم مع الوقت الثقة في الوجوه التي اعتادوا رؤيتها في المكان. 
كما أن هذا التوقع بأجزاء البرنامج اليومي يخلق لدى األطفال 

شعوًرا باألمان والسيطرة حيث يصبحون جزًءا من مجتمع 
يتشارك أفراده في أنشطة معينة تحدث في إطار زمني ثابت.

يمثل البرنامج اليومي هيكالً قابالً للتعديل. فهو الحل الوسط بين 
هيكل جامد من ناحية وهيكل مهلهل ال يمكن التنبؤ به بالمرة من 
ناحية أخرى. ولكن إذا كان تسلسل األحداث في البرنامج اليومي 
لمنهج High/Scope معروًفا وثابًتا، إال أن ما يحدث في كل 

جزء من أجزاء البرنامج اليومي تحدده احتياجات واهتمامات 
األطفال. فمع بداية كل يوم، نفكر فيما إذا كنا نزود األطفال 

بالخبرات التي يحتاجونها من أجل تحقيق تطور شامل أم ال. وعند 
تخطيط أحداث خاصة – كرحلة ميدانية أو احتفال بعيد أو مناسبة 

– نحرص على إعداد األطفال مسبًقا، حيث إن معرفة ما يأتي تالًيا 
يساعد األطفال في االستمتاع بكافة تجارب التعلم.

كيف يتم تنظيم اليوم في البيئات التي 
تتبع منهج High/Scope؟

إن منهج High/Scope يقدم الخطوط العريضة ألنواع الخبرات 
التي يجب أن تكون جزًءا من البرنامج اليومي. وباستخدام هذه 

 High/Scope الخطوط العريضة، يحدد كل برنامج يتبع منهج
الجدول اليومي الذي يصلح أكثر من غيره للبيئة الموجودة، وذلك 
وفق عوامل مثل ساعات البرنامج، وأعمار األطفال، وغير ذلك 

من العوامل.

وقت خطط-افعل-راجع. يعد هذا التسلسل المكون من 	 
ثالثة أجزاء - والذي يمثل بأجزائه الثالثة أطول وقت 

 High/Scope في اليوم – خاصية فريدة لمبادئ
فيما يتعلق بتعليم األطفال. ويبدأ التسلسل بفترة تستمر 
من 15-20 دقيقة يقوم خاللها األطفال بالتخطيط معنا 
لما يرغبون فعله أثناء وقت العمل )المنطقة، والمواد، 

واألصدقاء الذين سيتم اللعب معهم(، ثم تأتي فترة تستمر 
من 45-60 دقيقة وتمثل وقت العمل لتنفيذ الخطط التي 

تم وضعها، وأخيًرا تأتي فترة تستمر 10-15 دقيقة 
للمراجعة والتذكر )مشاركة ومناقشة ما فعلوه وتعلموه(. 

وبصورة عامة، كلما زاد عمر الطفل، زادت أوقات 
التخطيط والمراجعة من حيث المدة ودرجة التفصيل. 

ومع قيام األطفال بصياغة أفكارهم في شكل خطط، قد 
نساعدهم في تسجيل الخطط بطريقة أو بأخرى. كما قد 
يقوم الطفل بمشاركة خططه مع األطفال اآلخرين في 

مجموعته الصغيرة.

وأثناء وقت العمل )الجزء “افعل” في التسلسل(، يقوم 	 
األطفال بتنفيذ خططهم والتي قد تبقى دون تغيير أو تتغير 

قليالً أو بالكامل أثناء العمل. وفي هذا الوقت، يكون 
األطفال على درجة كبيرة من النشاط ويكون ما يقومون 

به ذا مغزى وهدف، وذلك نظًرا ألنهم يتابعون اهتماماتهم 
الخاصة. )من النادر أن تجد األطفال في األماكن التي يتم 
فيها تنفيذ منهج High/Scope يهيمون في المكان دون 

هدف!( وفي نهاية وقت العمل، يقوم األطفال بتنظيف 
المكان من خالل وضع المواد في مكانها الطبيعي أو 

تخزين المشروعات التي لم يتم االنتهاء منها بعد. وقد 
يستخدم األطفال الفتة “أعمال جارية” لإلشارة إلى نيتهم 

في االستمرار في العمل في المشروع في اليوم التالي.

أثناء وقت خطط -افعل-
راجع، يخطط األطفال 
ما يريدون فعله، ثم 

يقومون بتنفيذ خططهم، 
ثم يتاملون فيما فعلوه 

وتعلموه.
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وأثناء وقت المراجعة، يتقابل األطفال مع نفس المعلم 	 
والمجموعة لمشاركة ومناقشة ما فعلوه. وال شك أن مراجعة 

التجارب التي مر بها األطفال يساعدهم في التأمل في 
أفعالهم والتعلم منها. كما أن قيام األطفال بمشاركة خططهم 
وأفعالهم وتجاربهم أثناء وقت التخطيط والمراجعة يساعدهم 

في زيادة ثروتهم اللغوية وإضافة التفاصيل لما يقولونه 
وتعلم كيفية التعبير عن أفكارهم لآلخرين بجمل أكثر تعقيًدا.

وقت المجموعات الصغيرة. أثناء وقت المجموعات 	 
الصغيرة، يجرب األطفال المواد المتوفرة ويحاولون حل 
المشكالت التي تواجههم. وبالرغم من أن معظم أنشطة 

المجموعات الصغيرة تتركز حول جوانب معينة من جوانب 
محتوى التعلم، إال أن األطفال يكون بمقدورهم استخدام 

المواد المتوفرة بأي طريقة يريدونها أثناء هذا الوقت. وفي 
العادة، تتقابل مجموعة صغيرة من األطفال مع المعلم في 

مجموعة من األماكن، سواء حول الطاولة أو على األرضية 
أو في األماكن الخارجية أو ما إلى ذلك. ويمنح وقت 

المجموعات الصغيرة األطفال فرصة استخدام مواد جديدة 
واستكشاف المواد المعروفة بطريقة جديدة. وطوال وقت 
المجموعات الصغيرة، يتحدث األطفال معنا عما يفعلونه، 

كما أنهم يخبرون بعضهم البعض بأفكارهم وتجاربهم. 
ويختلف طول وقت المجموعات الصغيرة حسب العمر 

واالهتمامات وفترة استمرار االهتمام لدى األطفال. وفي 
نهاية الفترة، يساعد األطفال في تنظيف المكان.

وقت المجموعات الكبيرة. يعمل وقت المجموعات الكبيرة 	 
على بناء شعور بالمجتمع والعيش المشترك لدى األطفال، 

حيث يجتمع كافة الموجودين في حجرة الدراسة بما في 
ذلك المعلمين لتنفيذ أنشطة الحركة والموسيقى، وأنشطة 

سرد القصص، وغير ذلك من األنشطة المشتركة. وكما هو 
الحال بالنسبة للفترات األخرى التي تتخلل اليوم الدراسي 

في منهج High/Scope، تتاح لألطفال فرص عديدة 
التخاذ خيارات بشأن كيفية تنفيذهم لنشاط المجموعات 
الكبيرة وللتعبير عن ابتكاراتهم وتفضيالتهم الشخصية. 

وبالرغم من أن الكبار يبدءون في العادة نشاط المجموعات 
الكبيرة، إال أن األطفال يجدون دائًما الفرصة للقيام بدور 

القادة. فهم يعرضون اقتراحات كثيرة – على سبيل المثال، 
الكلمات أو الحركات التي يتم استخدامها في أنشودة بسيطة 

– ويستمتعون بالتقاط اآلخرين ألفكارهم وتبنيها. 

وقت األنشطة الخارجية. تقضي المجموعة بالكامل 30 	 
دقيقة على األقل في الخارج يومًيا حتى يستمتع األطفال 

باللعب البدني - والصاخب في الغالب - في الهواء الطلق. 
وخارج الجدران األربعة، يشعر األطفال بحريةأكثر للقيام 
بالحركات الكبيرة وتجربة أصواتهم بمختلف طبقاتها. فهم 

يقومون بالركض والتسلق والتأرجح والتدحرج والقفز 
والصراخ والغناء دون أي قيد. وأثناء الظروف المناخية 

غير المناسبة أو في حالة وجود شيء يهدد سالمة األطفال، 
نحاول إيجاد موقع داخلي بديل لتنفيذ أنشطة مشابهة. كما 
يتاح لألطفال من خالل وقت األنشطة الخارجية الفرصة 

للتعرف على عجائب الطبيعة، حيث تعد أنشطة مثل جمع 
الزهور، والبستنة، ومعاينة الحشرات واألشجار والزهور 
في الغالب جزًءا من أنشطة االستكشاف الخارجية لألطفال.

األوقات االنتقالية. األوقات االنتقالية هي الدقائق بين أجزاء 	 
اليوم المختلفة والدقائق التي تتخلل أوقات توصيل األطفال 
للمدرسة واصطحابهم منها، وبالتالي يراد بها أوقات انتقال 

األطفال من فترة ألخرى. وألن األوقات االنتقالية تمثل 
إعداًدا للكيفية    التي يدخل بها األطفال الجزء التالي من 
اليوم، فإننا نحرص على جعل هذه األوقات تمر بسالسة 

قدر اإلمكان. ويمكن كذلك أن تكون األوقات االنتقالية 
أوقات تعلم مفيدة. فمتى أمكن، نتيح لألطفال حرية اختيار 
الكيفية التي يقومون بها بتنفيذ االنتقال.         فعلى سبيل 

المثال، يمكن أن يختار كل طفل ما إذا كان سيزحف أو 
يقفز أو يحجل )يقفز على قدم واحدة( في طريقه لالنتقال 

إلى مكان قضاء وقت 
المجموعات الصغيرة. 

ومع وجود برنامج 
يومي متسق، ال 

يعد غريًبا بالنسبة 
لألطفال أنفسهم 

اإلعالن عن 
النشاط التالي 
وبدء الوقت 

 االنتقالي.

في وقت األنشطة 
الخارجية، يقوم األطفال 

بالركض والتسلق 
والتأرجح والتدحرج 

والقفز والصراخ والغناء.
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أوقات الطعام واالستراحة. تعد أوقات الوجبات العادية 	 
والخفيفة فرصة لألطفال لالستمتاع بتناول الطعام في 

جو اجتماعي يجد فيه الطفل الدعم من جانب الكبار. أما 
وقت االستراحة فيكون لألنشطة الفردية الهادئة. وألن 

كال النوعين من األنشطة يحدثان في المنزل وكذلك في 
المدرسة، يحاول فريق العمل احترام عادات األسرة في 
هذه األوقات قدر اإلمكان. ويتمثل الهدف الرئيسي من 

هذه األوقات في إيجاد شعور مشترك بالمجتمع والعيش 
المشترك داخل إطار البرنامج دون خوف من االختالط 

باآلخرين والتفاعل معهم

كيف يمكن لألسر اتباع برنامج يومي 
في المنزل؟

مثلما يستفيد األطفال والكبار من وجود برنامج يومي ثابت ومتسق 
في العمل أو المدرسة، يستفيد جميع أفراد األسرة كذلك من وجود 
مثل هذا البرنامج في المنزل. وبالرغم من أن برنامج قضاء عطلة 
نهاية األسبوع بالنسبة لألسرة قد يكون مختلًفا عن اليوم األول في 
األسبوع، إال أنه ما دامت األيام تسير بمنهجية ثابتة يتعلم األطفال 
مفاهيم هامة عن الوقت. وعندما تكون هناك حاجة للخروج على 

الجدول، كأثناء عطلة أو حالة مرض على سبيل المثال، فاألفضل 
أن يشرح اآلباء ألطفالهم سبب التغيير، مع إخبارهم بالوقت المتوقع 

حتى تعود األمور إلى طبيعتها، ومساعدتهم في تتبع مرور الوقت 
حتى يحدث ذلك. وسوف يكتشف اآلباء أنه عندما يعلم األطفال 

بموعد حدوث شيء، يصبحون أكثر شعوًرا باألمان وأكثر قدرة 
على تنظيم سلوكياتهم وتحمل المسئولية عنها.
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ما سبب أهمية البرنامج اليومي؟
في األماكن التي تنفذ منهج High/Scope، نحرص على تنظيم وقت حجرة الدراسة ووقت 

الملعب في شكل برنامج يومي، كما هو الحال بالنسبة لمساحة حجرة الدراسة التي يتم تقسيمها إلى 
مناطق اهتمام. وتحدد أنشطة اليوم الكيفية التي سوف نستخدم بها مساحة حجرة الدراسة أو الملعب 
وصور التفاعل التي سوف يخوضها األطفال. وهذا التسلسل اليومي الثابت لألحداث، والذي يقوم 

فيه األطفال بوضع الخطط وتوقع ما يحدث تالًيا، يمنح األطفال شعوًرا بالسيطرة والثقة. كما 
يساعدنا البرنامج اليومي في تنظيم الوقت بطرق تضمن تجارب تعلم شيقة تستفز قدرات األطفال 

وتمثل تحديات لهم.

ما هي فوائد وجود برنامج يومي متسق ومتوقع؟
يدعم البرنامج اليومي خيارات وقرارات وخطط األطفال – والتي تمثل اإلطار األساسي للتطور. 

ويمثل البرنامج اليومي هيكالً يستطيع األطفال من خالله اتخاذ القرارات بشأن ما يرغبون 
في فعله. ونحن نقوم بوضع البرنامج اليومي واضعين في اعتبارنا اهتمامات 

واحتياجات األطفال، حيث نمنح لهم فرص التعبير عن أهدافهم ومتابعة خططهم 
وحل المشكالت التي تواجههم، وهي الفرص التي تمثل األساس للنمو الذهني. 
ونحن ال نقلق بشأن بقاء األطفال “على المسار” أثناء اليوم، وذلك نظًرا ألنهم 

بالفعل يتابعون األنشطة التي يجدونها شيقة. فعلى الجانب اآلخر، نجد البرامج التي 
تركز على احتياجات الكبار – أو التي ال تركز على شيء على اإلطالق – تجرد 
األطفال من شعورهم بالسيطرة، ويترتب على ذلك أن تصبح عملية التعلم سلبية 

وليست إيجابية، حيث ينتظر األطفال دائًما أن يخبرهم الكبار بما يمكنهم فعله 
ومتى.

حول منهج
 High/Scope 6

البرنامج  
اليومي

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.

إن وجود تسلسل يومي 
ثابت لألحداث، يقوم فيه 

األطفال بوضع الخطط 
وتوقع ما يحدث تالًيا، 
يمنح األطفال شعوًرا 

بالسيطرة والثقة.

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية
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يمثل البرنامج اليومي 
إطاًرااجتماعًيا. فهو 

يهيئ الظروف للتفاعالت 
االجتماعية التي تتم أثناء 

اليوم. ويعلم األطفال أنه في 
أوقات معينة من اليوم سوف 
تتاح لكل منهم الفرصة للعمل 
بمفرده، أو مع طفل آخر، أو 

من األطفال. ويعد هذا التوقع أمًرا هاًما مع مجموعة 
للغاية بالنسبة لألطفال الصغار الذين قد يكون بعضهم قد خرج 

من المنزل ألول مرة. وبالتالي يعتمد األطفال على تسلسل ثابت 
لألحداث وتتولد لديهم مع الوقت الثقة في الوجوه التي اعتادوا 
رؤيتها في المكان. كما أن هذا التوقع بأجزاء البرنامج اليومي 

يخلق لدى األطفال شعوًرا باألمان والسيطرة حيث يصبحون جزًءا 
من مجتمع يتشارك أفراده في أنشطة معينة تحدث في إطار زمني 

ثابت.
يمثل البرنامج اليومي هيكالً قابالً للتعديل. فهو الحل الوسط بين 
هيكل جامد من ناحية وهيكل مهلهل ال يمكن التنبؤ به بالمرة من 
ناحية أخرى. ولكن إذا كان تسلسل األحداث في البرنامج اليومي 
لمنهج High/Scope معروًفا وثابًتا، إال أن ما يحدث في كل 

جزء من أجزاء البرنامج اليومي تحدده احتياجات واهتمامات 
األطفال. فمع بداية كل يوم، نفكر فيما إذا كنا نزود األطفال 

بالخبرات التي يحتاجونها من أجل تحقيق تطور شامل أم ال. وعند 
تخطيط أحداث خاصة – كرحلة ميدانية أو احتفال بعيد أو مناسبة 

– نحرص على إعداد األطفال مسبًقا، حيث إن معرفة ما يأتي تالًيا 
يساعد األطفال في االستمتاع بكافة تجارب التعلم.

كيف يتم تنظيم اليوم في البيئات التي 
تتبع منهج High/Scope؟

إن منهج High/Scope يقدم الخطوط العريضة ألنواع الخبرات 
التي يجب أن تكون جزًءا من البرنامج اليومي. وباستخدام هذه 

 High/Scope الخطوط العريضة، يحدد كل برنامج يتبع منهج
الجدول اليومي الذي يصلح أكثر من غيره للبيئة الموجودة، وذلك 
وفق عوامل مثل ساعات البرنامج، وأعمار األطفال، وغير ذلك 

من العوامل.

خطط-افعل-راجع. يعد هذا التسلسل المكون من 	  وقت 
ثالثة أجزاء - والذي يمثل بأجزائه الثالثة أطول وقت 

 High/Scope في اليوم – خاصية فريدة لمبادئ
فيما يتعلق بتعليم األطفال. ويبدأ التسلسل بفترة تستمر 
من 15-20 دقيقة يقوم خاللها األطفال بالتخطيط معنا 
لما يرغبون فعله أثناء وقت العمل )المنطقة، والمواد، 

واألصدقاء الذين سيتم اللعب معهم(، ثم تأتي فترة تستمر 
من 45-60 دقيقة وتمثل وقت العمل لتنفيذ الخطط التي 

تم وضعها، وأخيًرا تأتي فترة تستمر 10-15 دقيقة 
للمراجعة والتذكر )مشاركة ومناقشة ما فعلوه وتعلموه(. 

وبصورة عامة، كلما زاد عمر الطفل، زادت أوقات 
التخطيط والمراجعة من حيث المدة ودرجة التفصيل. 

ومع قيام األطفال بصياغة أفكارهم في شكل خطط، قد 
نساعدهم في تسجيل الخطط بطريقة أو بأخرى. كما قد 
يقوم الطفل بمشاركة خططه مع األطفال اآلخرين في 

 مجموعته الصغيرة.
وأثناء وقت العمل )الجزء “افعل” في التسلسل(، يقوم 

األطفال بتنفيذ خططهم والتي قد تبقى دون تغيير أو تتغير 
قليالً أو بالكامل أثناء العمل. وفي هذا الوقت، يكون 

األطفال على درجة كبيرة من النشاط ويكون ما يقومون 
به ذا مغزى وهدف، وذلك نظًرا ألنهم يتابعون اهتماماتهم 
الخاصة. )من النادر أن تجد األطفال في األماكن التي يتم 
فيها تنفيذ منهج High/Scope يهيمون في المكان دون 

هدف!( وفي نهاية وقت العمل، يقوم األطفال بتنظيف 
المكان من خالل وضع المواد في مكانها الطبيعي أو 

تخزين المشروعات التي لم يتم االنتهاء منها بعد. وقد 
يستخدم األطفال الفتة “أعمال جارية” لإلشارة إلى نيتهم 

في االستمرار في العمل في المشروع في اليوم التالي.

أثناء وقت خطط -افعل-
راجع، يخطط األطفال 
ما يريدون فعله، ثم 

يقومون بتنفيذ خططهم، 
ثم يتاملون فيما فعلوه 

وتعلموه.
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وأثناء وقت المراجعة، يتقابل األطفال مع نفس المعلم 
والمجموعة لمشاركة ومناقشة ما فعلوه. وال شك أن 

مراجعة التجارب التي مر بها األطفال يساعدهم في التأمل 
في أفعالهم والتعلم منها. كما أن قيام األطفال بمشاركة 

خططهم وأفعالهم وتجاربهم أثناء وقت التخطيط والمراجعة 
يساعدهم في زيادة ثروتهم اللغوية وإضافة التفاصيل لما 
يقولونه وتعلم كيفية التعبير عن أفكارهم لآلخرين بجمل 

أكثر تعقيًدا.

وقت المجموعات الصغيرة. أثناء وقت المجموعات 	 
الصغيرة، يجرب األطفال المواد المتوفرة ويحاولون حل 
المشكالت التي تواجههم. وبالرغم من أن معظم أنشطة 

المجموعات الصغيرة تتركز حول جوانب معينة من 
جوانب محتوى التعلم، إال أن األطفال يكون بمقدورهم 
استخدام المواد المتوفرة بأي طريقة يريدونها أثناء هذا 

الوقت. وفي العادة، تتقابل مجموعة صغيرة من األطفال 
مع المعلم في مجموعة من األماكن، سواء حول الطاولة 

أو على األرضية أو في األماكن الخارجية أو ما إلى ذلك. 
ويمنح وقت المجموعات الصغيرة األطفال فرصة استخدام 

مواد جديدة واستكشاف المواد المعروفة بطريقة جديدة. 
وطوال وقت المجموعات الصغيرة، يتحدث األطفال معنا 
عما يفعلونه، كما أنهم يخبرون بعضهم البعض بأفكارهم 

وتجاربهم. ويختلف طول وقت المجموعات الصغيرة 
حسب العمر واالهتمامات وفترة استمرار االهتمام لدى 
األطفال. وفي نهاية الفترة، يساعد األطفال في تنظيف 

المكان.

وقت المجموعات الكبيرة. يعمل وقت المجموعات الكبيرة 	 
على بناء شعور بالمجتمع والعيش المشترك لدى األطفال، 

حيث يجتمع كافة الموجودين في حجرة الدراسة بما في 
ذلك المعلمين لتنفيذ أنشطة الحركة والموسيقى، وأنشطة 
سرد القصص، وغير ذلك من األنشطة المشتركة. وكما 

هو الحال بالنسبة للفترات األخرى التي تتخلل اليوم 
الدراسي في منهج High/Scope، تتاح لألطفال 

فرص عديدة التخاذ خيارات بشأن كيفية تنفيذهم لنشاط 
المجموعات الكبيرة وللتعبير عن ابتكاراتهم وتفضيالتهم 

الشخصية. وبالرغم من أن الكبار يبدءون في العادة نشاط 
المجموعات الكبيرة، إال أن األطفال يجدون دائًما الفرصة 
للقيام بدور القادة. فهم يعرضون اقتراحات كثيرة – على 

سبيل المثال، الكلمات أو الحركات التي يتم استخدامها في 
أنشودة بسيطة – ويستمتعون بالتقاط اآلخرين ألفكارهم 

وتبنيها. 

وقت األنشطة الخارجية. تقضي المجموعة بالكامل 	 
30 دقيقة على األقل في الخارج يومًيا حتى يستمتع 
األطفال باللعب البدني - والصاخب في الغالب - في 

الهواء الطلق. وخارج الجدران األربعة، يشعر األطفال 
بحريةأكثر للقيام بالحركات الكبيرة وتجربة أصواتهم 

بمختلف طبقاتها. فهم يقومون بالركض والتسلق والتأرجح 
والتدحرج والقفز والصراخ والغناء دون أي قيد. وأثناء 
الظروف المناخية غير المناسبة أو في حالة وجود شيء 

يهدد سالمة األطفال، نحاول إيجاد موقع داخلي بديل 
لتنفيذ أنشطة مشابهة. كما يتاح لألطفال من خالل وقت 

األنشطة الخارجية الفرصة للتعرف على عجائب الطبيعة، 
حيث تعد أنشطة مثل جمع الزهور، والبستنة، ومعاينة 

الحشرات واألشجار والزهور في الغالب جزًءا من أنشطة 
االستكشاف الخارجية لألطفال.

األوقات االنتقالية. األوقات االنتقالية هي الدقائق بين أجزاء 	 
اليوم المختلفة والدقائق التي تتخلل أوقات توصيل األطفال 

للمدرسة واصطحابهم منها، وبالتالي يراد بها أوقات انتقال 
األطفال من فترة ألخرى. وألن األوقات االنتقالية تمثل 

إعداًدا للكيفية    التي يدخل بها األطفال الجزء التالي 
من اليوم، فإننا 
نحرص على 

جعل هذه األوقات 
تمر بسالسة قدر 
اإلمكان. ويمكن 

في وقت األنشطة كذلك أن تكون 
الخارجية، يقوم األطفال 

بالركض والتسلق 
والتأرجح والتدحرج 

والقفز والصراخ 
والغناء.
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األوقات االنتقالية أوقات تعلم مفيدة. فمتى أمكن، نتيح 	 
لألطفال حرية اختيار الكيفية التي يقومون بها بتنفيذ 

االنتقال. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يختار كل طفل ما 
إذا كان سيزحف أو يقفز أو يحجل )يقفز على قدم واحدة( 

في طريقه لالنتقال إلى مكان قضاء وقت المجموعات 
الصغيرة. ومع وجود برنامج يومي متسق، ال يعد غريًبا 
بالنسبة لألطفال أنفسهم اإلعالن عن النشاط التالي وبدء 

الوقت االنتقالي.

أوقات الطعام واالستراحة. تعد أوقات الوجبات العادية 	 
والخفيفة فرصة لألطفال لالستمتاع بتناول الطعام في 

جو اجتماعي يجد فيه الطفل الدعم من جانب الكبار. أما 
وقت االستراحة فيكون لألنشطة الفردية الهادئة. وألن 

كال النوعين من األنشطة يحدثان في المنزل وكذلك في 
المدرسة، يحاول فريق العمل احترام عادات األسرة في 
هذه األوقات قدر اإلمكان. ويتمثل الهدف الرئيسي من 

هذه األوقات في إيجاد شعور مشترك بالمجتمع والعيش 
المشترك داخل إطار البرنامج دون خوف من االختالط 

باآلخرين والتفاعل معهم

كيف يمكن لألسر اتباع برنامج يومي 
في المنزل؟

مثلما يستفيد األطفال والكبار من وجود برنامج يومي ثابت ومتسق 
في العمل أو المدرسة، يستفيد جميع أفراد األسرة كذلك من وجود 
مثل هذا البرنامج في المنزل. وبالرغم من أن برنامج قضاء عطلة 
نهاية األسبوع بالنسبة لألسرة قد يكون مختلًفا عن اليوم األول في 
األسبوع، إال أنه ما دامت األيام تسير بمنهجية ثابتة يتعلم األطفال 
مفاهيم هامة عن الوقت. وعندما تكون هناك حاجة للخروج على 

الجدول، كأثناء عطلة أو حالة مرض على سبيل المثال، فاألفضل 
أن يشرح اآلباء ألطفالهم سبب التغيير، مع إخبارهم بالوقت المتوقع 

حتى تعود األمور إلى طبيعتها، ومساعدتهم في تتبع مرور الوقت 
حتى يحدث ذلك. وسوف يكتشف اآلباء أنه عندما يعلم األطفال 

بموعد حدوث شيء، يصبحون أكثر شعوًرا باألمان وأكثر قدرة 
على تنظيم سلوكياتهم وتحمل المسئولية عنها.
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ما المقصود بعملية خطط-افعل-راجع؟
تعد عملية خطط-افعل-راجع المحور الذي تدور حوله مبادئ منهج High/Scope الخاصة 
بتعليم األطفال. ومع قيام كل طفل بتنظيم أفكاره )وضع الخطط(، وتنفيذها، والتأمل فيما فعله، 

يتعلم كيفية المشاركة في المجتمع الذي يعيش فيه، سواء من خالل أفعاله أو من خالل التعاون مع 
الكبار واألطفال اآلخرين. كما يدرك الطفل أنه قادر على التفكير واتخاذ القرارات وحل المشكالت 

وتحقيق األهداف.

 ومع اكتساب األطفال للخبرة في هه العملية، تصبح مفرداتهم اللغوية أكثر تفصيالً وتعقيًدا، وتنمو 
ثروتهم اللغوية مع قيامهم بشكل مستمر بالتعبير عما يتعلمونه وبالتالي تزيد لديهم الثقة في قدرتهم 
على التواصل مع اآلخرين. وهذه المهارات اللغوية والمهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة يحتاجها 

األطفال في الصفوف األولى في المرحلة االبتدائية.

ومن خالل عملية خطط-افعل-راجع، تزيد ثقة األطفال بأنفسهم وينشأ لديهم 
اإلحساس بالهدف والغرض. فعندما يقوم األطفال بوضع الخطط ثم يتابعون تنفيذ 

خططهم، يتعلمون االعتماد على قدراتهم التخاذ الخيارات ووضع مسار التعلم، كما 
تصبح لديهم القدرة على التعبير عن اختياراتهم وقراراتهم لآلخرين. وباإلضافة 

إلى ذلك، فقد وجدنا أن األطفال يحافظون على تركيزهم لفترات أطول من الوقت 
عندما يشاركون في األنشطة التي يختارونها بأنفسهم. كما تشجع عملية خطط-
افعل-راجع األطفال على تكوين صورة ذهنية لتجاربهم وصياغتها في كلمات. 

ومن خالل التأمل في هذه التجارب ومشاركتها مع اآلخرين تستقر تلك التجارب 
في ذاكرتهم؛ ومن خالل تذكر الدروس التي تعلموها في السابق، يربطون بين 

السبب واألثر ويتحملون مسئولية أكبر عن أفعالهم.

حول منهج
 High/Scope 7

 خطط - افعل
- راجع

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.

عندما يقوم األطفال 
بوضع الخطط 

ثم يتابعون تنفيذ 
خططهم، يتعلمون 

االعتماد على 
قدراتهم التخاذ 

الخيارات ووضع 
مسار التعلم.

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية
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ما الذي يحدث 
في وقت 
التخطيط؟

أثناء وقت التخطيط، يشير 
األطفال إلى خططهم بطرق 

متعددة، وذلك حسب عمر الطفل 
وتفضيالته الشخصية. فاألطفال 

األصغر سًنا قد يقتصرون على اإلشارة إلى منطقة اهتمام أو 
المشي على المواد التي يرغبون في استخدامها. وهناك آخرون 

يصفون بلغة أكثر تفصيالً ماذا سوف يلعبون، وماذا سوف 
يصنعون، وما األدوار التي سوف يمثلونها، ومن سيقومون بتنفيذ 

جميع هذه األشياء معهم.

وعلى الجانب اآلخر، نجد أطفاالً آخرين يفضلون تمثيل خططهم 
عن طريق رسمها أو كتابتها. ومع تطور األطفال، تصبح خططهم 

أكر تفصيالً وتعقيًدا، فهم يضعون ألنفسهم تحديات أكثر صعوبة 
ويحاولون حل مشكالت أكثر تعقيًدا.

وفي بيئات High/Scope، يستخدم الكبار العديد من 
اإلستراتيجيات لدعم عملية التخطيط التي يقوم بها األطفال. 
ونحن نحرص على أن يتم التخطيط في مكان هادئ بحيث 

يستطيع األطفال رؤية جميع المناطق والمواد الموجودة في حجرة 
الدراسة أثناء وضع الخطط، دون االنشغال باألشياء األخرى 

العديدة التي تجري من حولهم. ونحن نستخدم مجموعة متنوعة 
من مواد وألعاب وقت التخطيط حتى ال يفقد الطفل االهتمام وهو 

ينتظر دوره في إخبار اآلخرين بخططه. وبينما نتحدث مع كل 
طفل عما ينوي فعله، نحرص على إبداء اهتمام حقيقي ونطرح 

أسئلة تساعدنا على تزويده باألدوات والدعم الذي يحتاجه لمتابعة 
خططه. ونحن ندرك أن الخطط قد تتغير أثناء وقت العمل، وقد 

يحتاج الطفل إلى الدعم والتشجيع أثناء اختيار خطط أخرى.

ما الذي يحدث في وقت العمل؟
أثناء وقت العمل )الجزء “افعل” في عملية خطط-افعل-راجع(، 
يقوم األطفال ببدء وتنفيذ وتعديل وإكمال خططهم، وكذلك حل 

المشكالت المتعلقة بالعمل.

 وطوال وقت العمل، يقوم األطفال بتطوير قدراتهم في جوانب 
محتوى التعلم الهامة مثل القراءة المبكرة والرياضيات والتطور 

االجتماعي. كما يتعلم الطفل العمل بشكل مستقل والتعاون مع 
األطفال اآلخرين ومع الكبار. 

ومن خالل هذه التفاعالت واألنشطة يبني الطفل معرفته بالعالم 
تدريجًيا.

وعند متابعة المسار المخطط للعمل، يشارك األطفال تلقائًيا في 
أنواع عديدة من اللعب. فهم يستكشفون المواد، ويبنون األشياء، 

ويلعبون أدواًرا قائمة على التظاهر والمحاكاة، ويخترعون ألعاًبا 
جديدة.

 ويعمل بعض األطفال في منطقة اهتمام واحدة أو عدة مناطق 
محدودة، بينما يتحرك آخرون في جميع أنحاء حجرة الدراسة. وقد 

يلعب الطفل وحيًدا أو مع طفل آخر أو في مجموعة صغيرة من 
األطفال. وقد يركز الطفل بشكل حصري على ما يفعله أو يحاول 

االنضمام إلى األنشطة التي يقوم بها األطفال اآلخرون. ويمتلئ 
وقت العمل بالحوارات العفوية التي تجري بين األطفال وبعضهم، 

وبين األطفال والكبار.

وفي برامج High/Scope، يكون الكبار مشغولين بنفس قدر 
انشغال األطفال أثناء وقت العمل. فنحن نولي اهتماًما لما يفعله 

األطفال حتى يمكننا تعديل المواد المتوفرة أو اإلضافة إليها. ومن 
ذلك أيًضا أننا نقوم بتفقد حجرة الدراسة أثناء وقت العمل لمعرفة 

ما إذا كان األطفال يحتاجون إلى الدعم والمتابعة خالل تنفيذهم 
لخططهم. وفي نفس الوقت، نبقى دائًما منتبهين ألي مخاطر تهدد 
سالمة األطفال وعلى استعداد لمساعدتهم عند حدوث الخالفات. 

كما أننا نتحاور مع األطفال ونقدم لهم التشجيع والمواساة. واألمر 
األكثر أهمية أننا نلعب مع األطفال كشركاء لهم في اللعب، ومن 
خالل االنضمام إليهم أثناء وقت العمل نتعرف على الطريقة التي 

يفكرون بها، وهو ما يساعدنا بعد ذلك في تطوير الخطط ومواصلة 
عملية التعلم وتوسيع نطاقها.

مع زيادة نضج األطفال، 
تصبح الخطط أكثر تعقيًدا 
وتفصيالً بشكل تدريجي.
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ما الذي يحدث في وقت المراجعة؟
في وقت المراجعة )والذي يطلق عليه في الغالب “وقت التذكر”(، 

وكما هو الحال بالنسبة ألجزاء اليوم األخرى، نحرص على 
تشجيع األطفال على الخوض في ذاكرتهم، والتأمل فيما فعلوه، 

وتذكر المشكالت التي قاموا بحلها، والربط بين الخطط والنتائج. 
وأثناء وقت المراجعة، يستخدم األطفال اللغة لتنظيم أفكارهم 
والتأمل في تجاربهم ومشاركة اكتشافاتهم مع اآلخرين. وقد 

يستخدم األطفال مجرد اإليماءات أو األشياء البسيطة للتعبير عن 
تجاربهم، أو التحدث بالتفصيل عما فعلوه، أو رسم الصور، أو 

عرض اإلبداعات، أو كتابة الكلمات. 

وما يقرر األطفال في النهاية إخبار اآلخرين به يكون إشارة إلى 
أكثر شيء يعتبرونه ذا معنى ومغزى في تجاربهم.

وكما هو الحال بالنسبة لوقت التخطيط، يتم وقت المراجعة في 
جو هادئ بعيًدا عن الصخب والتسرع ومع مجموعة معروفة من 

األطفال ونفس المعلم. 

ونحن نساعد األطفال على عمل الربط الذهني بين الخطط التي 
قاموا بوضعها خالل وقت التخطيط واألفعال التي قاموا بتنفيذها 

خالل وقت العمل.

 كما أننا نبدي اهتمامنا بما يقوله األطفال عن طريق النزول إلى 
مستواهم عند الجلوس وتوفير المواد التي تساعدهم على التذكر.

 وال شك أنه يتم تحريك الساكن في ذكريات األطفال وعمليات 
التفكير لديهم عندما يراجعون تجاربهم مع اآلخرين ويخبرونهم 

باكتشافاتهم ومالحظاتهم.

كيف يمكن لألسر استخدام عملية 
خطط-افعل-راجع في المنزل؟

تشير المالحظات إلى أنه بمجر تعود األطفال على عملية خطط-
افعل-راجع، تتولد لديهم الرغبة في جلب هذه العملية للمنزل! 

ويستطيع اآلباء دعم األطفال عن طريق تعيين وقت “اختيارك” في 
كل يوم، حيث يمكن لآلباء تشجيع أطفالهم على تخطيط ما يودون 

فعله في هذه األوقات وتوفير الوقت الكافي والمواد الالزمة لهم 
لتنفيذ خططهم.

 وبعد ذلك، وأثناء التنظيف أو تناول الوجبات، نقترح أن يطلب 
اآلباء من أطفالهم إخبارهم بما فعلوه وتشجيعهم على إخبار أفراد 

األسرة اآلخرين بالتجارب التي مروا بها.

 

أثناء وقت العمل، يستكشف 
األطفال المواد، ويبنون 
األشياء، ويلعبون أدواًرا 

قائمة على التظاهر 
والمحاكاة، ويخترعون 
ألعاًبا جديدة. وقد يلعب 
الطفل وحيًدا أو مع طفل 

آخر أو في مجموعة صغيرة 
من األطفال.



4

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

كما أننا نوصي بأن يستغل اآلباء الوقت الذي 
يستغرقه الطريق حتى الوصول إلى المدرسة 

في سؤال أطفالهم عن خططهم لذلك اليوم. 
اآلباء  يذّكر  أن  يمكن  اليوم،  نهاية  وفي 
الصباح  في  دار  الذي  بالحوار  أطفالهم 
حدث.  بما  إخبارهم  منهم  يطلبوا  وأن 
اآلباء  ننصح  الصدد،  هذا  في  ونحن 
الذي  “ما  مثل  العامة  األسئلة  بتجنب 
وطرح  اليوم؟”  المدرسة  في  فعلته 
“لقد  مثل:  الطفل،  بخطة  تتعلق  أسئلة 
أخبرتني هذا الصباح أنك تود اللعب في 
فهال  اليوم،  فهد  مع  البناء  قطع  منطقة 
أخبرتني بما فعلتماه أنتما االثنان هناك؟”

 - افعل   - فإنه مع مساعدة األسر، تصبح عملية خطط  وبالتالي   
راجع منهج حياة يتبعه األطفال في التفكير والتصرف.
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ما المقصود بعملية خطط-افعل-راجع؟
تعد عملية خطط-افعل-راجع المحور الذي تدور حوله مبادئ منهج High/Scope الخاصة بتعليم األطفال. 

ومع قيام كل طفل بتنظيم أفكاره )وضع الخطط(، وتنفيذها، والتأمل فيما فعله، يتعلم كيفية المشاركة في 
المجتمع الذي يعيش فيه، سواء من خالل أفعاله أو من خالل التعاون مع الكبار واألطفال اآلخرين. كما يدرك 

الطفل أنه قادر على التفكير واتخاذ القرارات وحل المشكالت وتحقيق األهداف.

ومع اكتساب األطفال للخبرة في هه العملية، تصبح مفرداتهم اللغوية أكثر تفصيالً وتعقيًدا، وتنمو ثروتهم 
اللغوية مع قيامهم بشكل مستمر بالتعبير عما يتعلمونه وبالتالي تزيد لديهم الثقة في قدرتهم على التواصل مع 
اآلخرين. وهذه المهارات اللغوية والمهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة يحتاجها األطفال في الصفوف األولى 

في المرحلة االبتدائية.

ومن خالل عملية خطط-افعل-راجع، تزيد ثقة األطفال بأنفسهم وينشأ لديهم اإلحساس بالهدف والغرض. 
فعندما يقوم األطفال بوضع الخطط ثم يتابعون تنفيذ خططهم، يتعلمون االعتماد 

على قدراتهم التخاذ الخيارات ووضع مسار التعلم، كما تصبح لديهم القدرة على 
التعبير عن اختياراتهم وقراراتهم لآلخرين. وباإلضافة إلى ذلك، فقد وجدنا أن 
األطفال يحافظون على تركيزهم لفترات أطول من الوقت عندما يشاركون في 
األنشطة التي يختارونها بأنفسهم. كما تشجع عملية خطط-افعل-راجع األطفال 

على تكوين صورة ذهنية لتجاربهم وصياغتها في كلمات. 

ومن خالل التأمل في هذه التجارب ومشاركتها مع اآلخرين تستقر تلك التجارب 
في ذاكرتهم؛ ومن خالل تذكر الدروس التي تعلموها في السابق، يربطون بين 

السبب واألثر ويتحملون مسئولية أكبر عن أفعالهم.

حول منهج
 High/Scope 7

فعل    ا - خطط
- راجع

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.

عندما يقوم األطفال بوضع 
الخطط ثم يتابعون تنفيذ 

خططهم، يتعلمون االعتماد 
على قدراتهم التخاذ 

الخيارات ووضع مسار 
التعلم.
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مع زيادة نضج األطفال، 
تصبح الخطط أكثر تعقيًدا 
وتفصيالً بشكل تدريجي.

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

ما الذي يحدث 
في وقت 
التخطيط؟

أثناء وقت التخطيط، يشير 
األطفال إلى خططهم بطرق متعددة، 

وذلك حسب عمر الطفل وتفضيالته 
الشخصية. فاألطفال األصغر سًنا قد 

يقتصرون على اإلشارة إلى منطقة اهتمام أو المشي على المواد 
التي يرغبون في استخدامها. وهناك آخرون يصفون بلغة أكثر 

تفصيالً ماذا سوف يلعبون،

 وماذا سوف يصنعون، وما األدوار التي سوف يمثلونها، ومن 
سيقومون بتنفيذ جميع هذه األشياء معهم.

 وعلى الجانب اآلخر، نجد أطفاالً آخرين يفضلون تمثيل خططهم 
عن طريق رسمها أو كتابتها. ومع تطور األطفال، تصبح خططهم 

أكر تفصيالً وتعقيًدا، فهم يضعون ألنفسهم تحديات أكثر صعوبة 
ويحاولون حل مشكالت أكثر تعقيًدا.

وفي بيئات High/Scope، يستخدم الكبار العديد من 
اإلستراتيجيات لدعم عملية التخطيط التي يقوم بها األطفال. ونحن 

نحرص على أن يتم التخطيط في مكان هادئ بحيث يستطيع 
األطفال رؤية جميع المناطق والمواد الموجودة في حجرة الدراسة 
أثناء وضع الخطط، دون االنشغال باألشياء األخرى العديدة التي 

تجري من حولهم. ونحن نستخدم مجموعة متنوعة من مواد وألعاب 
وقت التخطيط حتى ال يفقد الطفل االهتمام وهو ينتظر دوره في 
إخبار اآلخرين بخططه. وبينما نتحدث مع كل طفل عما ينوي 

فعله، نحرص على إبداء اهتمام حقيقي ونطرح أسئلة تساعدنا على 
تزويده باألدوات والدعم الذي يحتاجه لمتابعة خططه. ونحن ندرك 
أن الخطط قد تتغير أثناء وقت العمل، وقد يحتاج الطفل إلى الدعم 

والتشجيع أثناء اختيار خطط أخرى.

ما الذي يحدث في وقت العمل؟
أثناء وقت العمل )الجزء “افعل” في عملية خطط-افعل-راجع(، يقوم 
األطفال ببدء وتنفيذ وتعديل وإكمال خططهم، وكذلك حل المشكالت 

المتعلقة بالعمل.

 وطوال وقت العمل، يقوم األطفال بتطوير قدراتهم في جوانب 
محتوى التعلم الهامة مثل القراءة المبكرة والرياضيات والتطور 

االجتماعي. كما يتعلم الطفل العمل بشكل مستقل والتعاون مع 
األطفال اآلخرين ومع الكبار. 

ومن خالل هذه التفاعالت واألنشطة يبني الطفل معرفته بالعالم 
تدريجًيا.

وعند متابعة المسار المخطط للعمل، يشارك األطفال تلقائًيا في 
أنواع عديدة من اللعب. فهم يستكشفون المواد، ويبنون األشياء، 

ويلعبون أدواًرا قائمة على التظاهر والمحاكاة، ويخترعون ألعاًبا 
جديدة.

 ويعمل بعض األطفال في منطقة اهتمام واحدة أو عدة مناطق 
محدودة، بينما يتحرك آخرون في جميع أنحاء حجرة الدراسة. وقد 

يلعب الطفل وحيًدا أو مع طفل آخر أو في مجموعة صغيرة من 
األطفال. وقد يركز الطفل بشكل حصري على ما يفعله أو يحاول 

االنضمام إلى األنشطة التي يقوم بها األطفال اآلخرون. ويمتلئ 
وقت العمل بالحوارات العفوية التي تجري بين األطفال وبعضهم، 

وبين األطفال والكبار.

وفي برامج High/Scope، يكون الكبار مشغولين بنفس قدر 
انشغال األطفال أثناء وقت العمل. فنحن نولي اهتماًما لما يفعله 

األطفال حتى يمكننا تعديل المواد المتوفرة أو اإلضافة إليها. ومن 
ذلك أيًضا أننا نقوم بتفقد حجرة الدراسة أثناء وقت العمل لمعرفة 

ما إذا كان األطفال يحتاجون إلى الدعم والمتابعة خالل تنفيذهم 
لخططهم. وفي نفس الوقت، نبقى دائًما منتبهين ألي مخاطر تهدد 

سالمة األطفال وعلى استعداد لمساعدتهم عند حدوث الخالفات. كما 
أننا نتحاور مع األطفال ونقدم لهم التشجيع والمواساة. واألمر األكثر 

أهمية أننا نلعب مع األطفال كشركاء لهم في اللعب، ومن خالل 
االنضمام إليهم أثناء وقت العمل نتعرف على الطريقة التي يفكرون 

بها، وهو ما يساعدنا بعد ذلك في تطوير الخطط ومواصلة عملية 
التعلم وتوسيع نطاقها.
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ما الذي يحدث في وقت المراجعة؟
في وقت المراجعة )والذي يطلق عليه في الغالب “وقت التذكر”(، 

وكما هو الحال بالنسبة ألجزاء اليوم األخرى، نحرص على 
تشجيع األطفال على الخوض في ذاكرتهم، والتأمل فيما فعلوه، 

وتذكر المشكالت التي قاموا بحلها، والربط بين الخطط والنتائج. 
وأثناء وقت المراجعة، يستخدم األطفال اللغة لتنظيم أفكارهم 
والتأمل في تجاربهم ومشاركة اكتشافاتهم مع اآلخرين. وقد 

يستخدم األطفال مجرد اإليماءات أو األشياء البسيطة للتعبير عن 
تجاربهم، أو التحدث بالتفصيل عما فعلوه، أو رسم الصور، أو 

عرض اإلبداعات، أو كتابة الكلمات. 

وما يقرر األطفال في النهاية إخبار اآلخرين به يكون إشارة إلى 
أكثر شيء يعتبرونه ذا معنى ومغزى في تجاربهم.

وكما هو الحال بالنسبة لوقت التخطيط، يتم وقت المراجعة في 
جو هادئ بعيًدا عن الصخب والتسرع ومع مجموعة معروفة من 

األطفال ونفس المعلم. 

ونحن نساعد األطفال على عمل الربط الذهني بين الخطط التي 
قاموا بوضعها خالل وقت التخطيط واألفعال التي قاموا بتنفيذها 

خالل وقت العمل.

 كما أننا نبدي اهتمامنا بما يقوله األطفال عن طريق النزول إلى 
مستواهم عند الجلوس وتوفير المواد التي تساعدهم على التذكر.

 وال شك أنه يتم تحريك الساكن في ذكريات األطفال وعمليات 
التفكير لديهم عندما يراجعون تجاربهم مع اآلخرين ويخبرونهم 

باكتشافاتهم ومالحظاتهم.

كيف يمكن لألسر استخدام عملية 
خطط-افعل-راجع في المنزل؟

تشير المالحظات إلى أنه بمجر تعود األطفال على عملية خطط-
افعل-راجع، تتولد لديهم الرغبة في جلب هذه العملية للمنزل! 

ويستطيع اآلباء دعم األطفال عن طريق تعيين وقت “اختيارك” في 
كل يوم، حيث يمكن لآلباء تشجيع أطفالهم على تخطيط ما يودون 

فعله في هذه األوقات وتوفير الوقت الكافي والمواد الالزمة لهم 
لتنفيذ خططهم.

 وبعد ذلك، وأثناء التنظيف أو تناول الوجبات، نقترح أن يطلب 
اآلباء من أطفالهم إخبارهم بما فعلوه وتشجيعهم على إخبار أفراد 

األسرة اآلخرين بالتجارب التي مروا بها.

 

أثناء وقت العمل، 
يستكشف األطفال المواد، 
ويبنون األشياء، ويلعبون 
أدواًرا قائمة على التظاهر 

والمحاكاة، ويخترعون 
ألعاًبا جديدة. وقد يلعب 

الطفل وحيًدا أو مع طفل 
آخر أو في مجموعة 
صغيرة من األطفال.
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كما أننا نوصي بأن يستغل اآلباء الوقت 
الذي يستغرقه الطريق حتى الوصول إلى 
المدرسة في سؤال أطفالهم عن خططهم 

لذلك اليوم. وفي نهاية اليوم، يمكن أن 
يذّكر اآلباء أطفالهم بالحوار الذي دار 
في الصباح وأن يطلبوا منهم إخبارهم 

بما حدث. ونحن في هذا الصدد، 
ننصح اآلباء بتجنب األسئلة العامة 

مثل “ما الذي فعلته في المدرسة 
اليوم؟” وطرح أسئلة تتعلق بخطة 

الطفل، مثل: “لقد أخبرتني هذا 
الصباح أنك تود اللعب في منطقة قطع 
البناء مع فهد اليوم، فهال أخبرتني بما 

فعلتماه أنتما االثنان هناك؟”

 وبالتالي فإنه مع مساعدة األسر، تصبح عملية خطط-افعل-راجع 
منهج حياة يتبعه األطفال في التفكير والتصرف.

High/Scope حول منهج

مؤلفة السلسلة: د/ آن إيبستاين
محررو السلسلة: لندا كوبمان ومارسيال فاينر

High/Scope© Press :جهة النشر
 High/Scope© أحد أفرع مؤسسة 

لألبحاث التعليمية

734-485-2000
600 North River Street, YPSILANTI, MICHIGAN 48198-2898

800/442-4FAX 800/40، فاكس-PRESS :لطلب اإلصدارات

www.highscope.org :الموقع اإللكتروني
infor@highscope.org :لألسئلة

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية. جميع الحقوق محفوظة. وال يجوز إعادة إصدار أو توزيع أي 
جزء من هذا الكتاب بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل وأنظمة تخزين واسترجاع 
المعلومات، إال بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الناشر. ويعد االسم "High/Scope" والشعارات الخاصة به عالمات تجارية 

.High/Scope وعالمات خدمة مسجلة لمؤسسة

أثناء وقت 
المراجعة، يستخدم 

األطفال اللغة 
لتنظيم أفكارهم 

والتأمل في 
تجاربهم ومشاركة 

اكتشافاتهم مع 
اآلخرين.

D1007 • ISBN 978-1-57379-371-1



مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

البنود والشروط الخاصة بأصحاب الحقوق
يسمح هذا التصريح المقدم من مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية للمستخدم بعمل نسخ ضوئية من المستند التالي لمدة 

90 يوًما من تاريخ الشراء )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(:

حول منهج High/Scope 7: خطط-افعل-راجع
ISBN: 978-1-57379-371-1

High/Scope الناشر: مؤسسة
High/Scope حامل الحقوق: مؤسسة

المؤلف/المحرر: آن إيبستاين 
قيود االستخدام: ال يشمل هذا التصريح )أ( نشر هذا المستند على موقع ويب، أو على شبكة داخلية أو خارجية أو على بريد 

إلكتروني، أو )ب( إعادة نشر هذا المستند في شكل مختلف.

ولطرح المزيد من األسئلة، يرجى االتصال بمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية.



1

ما المقصود بمؤشرات التطور الرئيسية في مرحلة رياض 
األطفال؟

حدد منهج High/Scope عدًدا من مؤشرات التطور الرئيسية )58 مؤشًرا(، تمثل السلوكيات 
التي تحدد جوانب التعلم الهامة لدى األطفال الصغار. وتنقسم مؤشرات التطور الرئيسية إلى خمس 
فئات: مبادئ التعلم؛ واللغة، وقدرات القراءة والكتابة، والتواصل؛ والتطور االجتماعي والعاطفي؛ 

والتطور الفيزيائي والصحة والسالمة؛ والعلوم والفنون )يشمل ذلك الرياضيات، والعلوم والتكنولوجيا، 
والدراسات االجتماعية، والفنون(.ويجب أن يواجه األطفال كالً من هذه المؤشرات عدة مرات في 

سنواتهم األولى حتى يجيدوا األفكار )المفاهيم( ذات الصلة. وفي بيئات منهج High/Scope، نضع 
هذه المؤشرات نصب العين أثناء قيامنا بإعداد بيئة التعلم، ودعم األطفال في لعبهم، وتشجيعهم على 

التفاعل في المجموعات، وتخطيط تجارب التعلم.

كيف تشجع مؤشرات التطور الرئيسية في منهج 
High/Scope المهارات االجتماعية؟

تصف مؤشرات التطور الرئيسية في الجانب الخاص بالتطور االجتماعي والعاطفي 
الكيفية التي ينمو بها لدى األطفال شعور بأنفسهم وبعالقاتهم مع اآلخرين. وبالرغم 
من أن األطفال يرغبون بطبيعتهم في تكوين الصداقات، إال أنه يكون من الصعب 
عليهم التنازل عن بعض احتياجاتهم إذا ما تعارضت مع احتياجات اآلخرين. ومن 

خالل هذه التجارب مع مؤشرات التطور الرئيسية، يتعلم األطفال كيفية إدراك 
والتعبير عن مشاعرهم، وكذلك وفهم وإدراك أمزجة وعواطف اآلخرين. وهذا 

التنامي في الوعي واإلدراك يساعد األطفال في تجنب االصطدام مع الكبار ومع 
رفقاء اللعب.

حول منهج
 High/Scope 8

مؤشرات التطور 
الرئيسية في 
مرحلة رياض 

األطفال
 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج

ومبادئه التعليمية

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.

يتعلم األطفال التعرف 
على مشاعرهم 

والتعبير عنها وكذلك 
فهم مشاعر اآلخرين 

والتجاوب معها.

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية
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High/ مؤشرات التطور الرئيسية في منهج
Scope فيما يتعلق بالتطور االجتماعي والعاطفي

االهتمام باالحتياجات الشخصية	 
التعبير عن المشاعر بالكلمات	 
بناء العالقات مع الزمالء والكبار	 
ابتكار وممارسة األلعاب التعاونية	 
التعامل مع الخالفات االجتماعية	 

كيف تعمل مؤشرات التطور الرئيسية 
في منهج High/Scope على دعم 
المهارات الضرورية لمرحلة المدرسة؟

تعمل الفئات التالية من مؤشرات التطور الرئيسية على 	 
مساعدة األطفال في تطوير أهم المهارات الالزمة 

لمرحلة المدرسة:
مبادئ التعلم	 
اللغة، وقدرات القراءة والكتابة، والتواصل	 
العلوم والفنون	 

– الرياضيات
– العلوم والتكنولوجيا

– الدراسات االجتماعية

وبدالً من تعليم األطفال الصغار القراءة والكتابة، والرياضيات، 
والعلوم، والدراسات االجتماعية من خالل التدريبات أو كتب 

الواجبات أو غير ذلك من األنشطة المدرسية التقليدية، نقدم في 
بيئات High/Scope التجارب والمواد التي تساعد األطفال في 

تطوير القدرات التي يحتاجونها للتعامل مع هذه المواد في المرحلة 
االبتدائية. فعلى سبيل المثال، لتهيئة األطفال للقراءة والكتابة، نقدم 
لهم الكثير من الفرص طوال اليوم لالستماع إلى القصص، والنظر 
في الكتب وغيرها من المواد المطبوعة، واستخدام أدوات الكتابة. 
ولدعم القدرات المتعلقة بالرياضيات، نقدم لهم المواد التي تشجعهم 

على استخدام مهاراتهم األولية في عّد األشياء ومقارنة األعداد. 
كما نستخدم األعداد ومفاهيم األعداد في محادثاتنا العامة مع 

األطفال. وإليجاد اهتمام في نفوس األطفال بالعلوم، نشجعهم على 
استخدام )ومقارنة( المواد المختلفة واستكشاف العالم الخارجي. 

وإليجاد تصور للمجتمع الذي يعيشون فيه، نقدم لهم الفرص التي 
تمكنهم من العمل مع اآلخرين وتقدير مشاعر الغير.

 مؤشرات التطور الرئيسية في منهج
High/Scope فيما يتعلق بالمهارات الضرورية 

لمرحلة المدرسة
مبادئ التعلم

اتخاذ والتعبير عن الخيارات والخطط والقرارات	 
حل المشكالت التي تحدث أثناء اللعب	 

اللغة، وقدرات القراءة والكتابة، والتواصل
التحدث مع اآلخرين بشأن الخبرات الشخصية المفيدة	 
وصف األشياء واألحداث والعالقات	 
االستمتاع باللغة: االستماع إلى القصص والقصائد، 	 

وتأليف القصص واألناشيد

الكتابة بطرق متعددة: الرسم بالمفهوم المعروف، والرسم 	 
باستخدام خطوط غير منتظمة، وعمل األشكال التي تشبه 

الحروف، والتهجئة بطريقة مبتكرة، والكتابة باألشكال 
التقليدية

القراءة بطرق متعددة: قراءة كتب القصص، وقراءة 	 
العالمات والرموز، وقراءة األطفال لكتاباتهم الذاتية

إمالء القصص	 

الرياضيات
التسلسل
مقارنة السمات )أكبر/أصغر، أطول/أقصر(	 

ترتيب أشياء متعددة واحًدا بعد اآلخر في سلسلة أو نمط 	 
مع وصف العالقات )كبير/أكبر/األكبر، أحمر/أزرق/

أحمر/أزرق(

التوفيق بين مجموعة مسلسلة من األشياء وأخرى من 	 
خالل عملية التجربة والخطأ )كوب صغير، طبق صغير 
- كوب متوسط، طبق متوسط - كوب كبير، طبق كبير(

األعداد
مقارنة أعداد األشياء الموجودة في مجموتين لتحديد 	 

المجموعة األكثر أو األقل أو لتحديد ما إذا كانت 
المجموعتان متساويتين

ترتيب مجموعتين من األشياء باستخدام طريقة الربط 	 
األحادي

عّد األشياء	 

الحيز
التعبئة واإلفراغ	 

تركيب األشياء وتفكيكها	 
تغيير شكل وترتيب األشياء )اللف، الثني، اإلطالة، 	 

الرّص(
مراقبة األشخاص واألماكن واألشياء من زوايا حيزية 	 

مختلفة
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وصف والتعرف على المواقع واالتجاهات والمسافات 	 
في الحيز والمبنى والمنطقة الخاصة باللعب

تفسير العالقات الحيزية في الرسومات والصور 	 
)الفوتوغرافية(

العلوم والتكنولوجيا

التصنيف
التعرف على األشياء من خالل المظهر أو الصوت أو 	 

الملمس أو المذاق أو الرائحة
استكشاف ووصف سمات األشياء وأوجه الشبه 	 

واالختالف بينها
تمييز ووصف األشكال	 
الفرز وتجميع األشياء المتشابهة	 
استخدام ووصف شيء معين بطرق متعددة	 
التفكير في أكثر من سمة للشيء في وقت واحد	 
التمييز بين كلمة “بعض” وكلمة “كل”	 
وصف الخصائص التي ال يمتلكها شيء أو الفئة التي ال 	 

ينتمي إليها

الوقت
بدء وإيقاف فعل عند اإلشارة	 
استكشاف ووصف سرعات الحركة	 
استكشاف ومقارنة الفواصل الزمنية	 
توقع وتذكر ووصف تسلسالت األحداث	 

الدراسات االجتماعية
المشاركة في األنشطة الروتينية الجماعية	 

عدم تجاهل مشاعر واهتمامات واحتياجات اآلخرين	 

كيف تشجع مؤشرات التطور الرئيسية 
في منهج High/Scope التطور 

الفيزيائي؟
في بيئات التعلم التفاعلي السريع، تعد الحركة طريقة رئيسية يمكن 

من خاللها لألطفال التعرف على العالم من حولهم. فمن خالل 
الحركة، يتعرف األطفال على أجسامهم وكيفية استخدامها لتحقيق 

العديد من األشياء، كما يكتسبون الثقة في قدراتهم البدنية.

 مؤشرات التطور الرئيسية في منهج
High/Scope فيما يتعلق بالتطور الفيزيائي

التطور الفيزيائي والصحة والسالمة
التحرك بطرق غير منتظمة )االنثناء، االلتواء، 	 

االهتزاز، أرجحة الذراعين(

التحرك بطرق منتظمة )الركض، القفز، الحجل، السير 	 
بخطوة منتظمة، التسلق(

التحرك مع األشياء	 
إظهار اإلبداع في الحركة	 
وصف الحركة	 
اتباع توجيهات الحركة من اآلخرين	 
الشعور باإليقاع الثابت والتعبير عنه	 
التحرك في تسلسل معين وفًقا إليقاع	 

كيف تشجع مؤشرات التطور الرئيسية 
في منهج High/Scope الفنون؟

High/ يستمتع األطفال بالفنون بشكل يومي في برامج منهج
Scope. ومع تطور األطفال، تتولد لديهم قدرة تدريجية على 
االحتفاظ بصور األشخاص واألحداث واألشياء في الذهن. وهم 
يمثلون هذه الصور بطرق مبتكرة عديدة - عن طريق التظاهر 

والمحاكاة، وبناء األشياء، والرسم والتلوين، وإنشاد األغاني. 
وتتجسد الفنون البصرية )مثل الرسم والتلوين(، والفنون التمثيلية 

)مثل التقليد والمحاكاة(، والفنون الموسيقية )مثل الرقص على أنغام 
أغنية( في مؤشرات التطور الرئيسية المدرجة ضمن فئة الفنون.

High/ مؤشرات التطور الرئيسية في منهج
Scope فيما يتعلق بالفنون

الفنون

الفن البصري

• الربط بين النماذج والصور )الفوتوغرافية( وبين 	
األماكن واألشياء الحقيقية

• عمل نماذج باستخدام الصلصال وقطع البناء وغير ذلك 	
من المواد

• الرسم والتلوين	

الفن التمثيلي

• تقليد الحركات واألصوات	

• التظاهر والمحاكاة ولعب األدوار	
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الموسيقى
• التحرك مع الموسيقى	
• استكشاف األصوات والتعرف عليها	
• استكشاف الصوت الذي يقوم بالغناء	
• وضع األلحان	
• إنشاد األغاني	
• عزف اآلالت الموسيقية البسيطة	

كيف يمكن لألسر استخدام مؤشرات 
التطور الرئيسية الخاصة بمنهج 

High/Scope في المنزل؟
إن مؤشرات التطور الرئيسية مجرد طريقة للتفكير في جميع 

األشياء التي يحتاج األطفال الصغار فعلها أثناء نموهم وتطورهم. 
وفي الغالب، تزود األسر أطفالها بالعديد من هذه المؤشرات في 
المنزل. فعلى سبيل المثال، عندما يدخل الطفل المطبخ ويقول: 

"أعتقد أننا سنتناول المعكرونة على العشاء الليلة!"، فهو في الواقع 
يتعرف على األشياء عن طريق الرائحة. وعندما يرتدي حذاءه، 

فهو يهتم باحتياجاته الشخصية.

ويتم في ورقة البيانات التالية سرد قائمة بمؤشرات التطور 
الرئيسية. ونحن نقترح أن يقوم اآلباء بتعليق هذه الورقة على 

الثالجة أو على حائط لتذكيرهم بالطرق العديدة التي يمكنهم بها 
مساعدة أطفالهم على التعلم. وقبل القيام باألنشطة الروتينية مع 

األطفال )مثل التسوق في متجر البقالة( أو اإلعداد لحدث خاص 
)كحفل عيد ميالد(، يمكن لآلباء إلقاء نظرة على قائمة مؤشرات 

التطور الرئيسية ومحاولة تحديد المؤشرات التي ترتبط بهذه 
األنشطة واألحداث. وبعد النشاط أو الحدث، يمكن لألبوين التفكير 
فيما فعاله هما وطفلهما وما تعلمه الطفل نتيجة لذلك. أي مؤشرات 

التطور الرئيسية تتعلق أكثر من غيرها بالحدث أو النشاط؟ هل 
وضع الطفل المشتريات في عربة المتجر وقادها تجاه الكاونتر؟ 

ثم بعد ذلك، بدأ يقوم بعملية الملء واإلفراغ )الحيز(. هل قام 
الطفل بدفع عربة التسوق عندما قال األبوان: "اذهب!" وتوقف 

عندما قاال: "توقف!"؟ ثم كان يبدأ الفعل ويتوقف عنه مع اإلشارة 
)الوقت(. ومع تعود األبوين على مؤشرات التطور الرئيسية، 
سيجدان أن هذه المؤشرات يمكن بسهولة كبيرة استخدامها في 

الحياة اليومية.

High/Scope حول منهج

مؤلفة السلسلة: د/ آن إيبستاين
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مبادئ التعلم
اتخاذ والتعبير عن الخيارات والخطط 	 

والقرارات
حل المشكالت التي تحدث أثناء اللعب	 

اللغة، وقدرات القراءة والكتابة، 
والتواصل

التحدث مع اآلخرين بشأن الخبرات 	 
الشخصية المفيدة

وصف األشياء واألحداث والعالقات	 
االستمتاع باللغة: االستماع إلى القصص 	 

والقصائد، وتأليف القصص واألناشيد
الكتابة بطرق متعددة: الرسم بالمفهوم 	 

المعروف، والرسم باستخدام خطوط 
غير منتظمة، وعمل األشكال التي تشبه 

الحروف، والتهجئة بطريقة مبتكرة، والكتابة 
باألشكال التقليدية

القراءة بطرق متعددة: قراءة كتب القصص، 	 
وقراءة العالمات والرموز، وقراءة األطفال 

لكتاباتهم الذاتية
إمالء القصص	 

التطور االجتماعي والعاطفي
االهتمام باالحتياجات الشخصية	 
التعبير عن المشاعر بالكلمات	 
بناء العالقات مع الزمالء والكبار	 
ابتكار وممارسة األلعاب التعاونية	 
التعامل مع الخالفات االجتماعية	 

التطور الفيزيائي والصحة والسالمة
التحرك بطرق غير منتظمة )االنثناء، 	 

االلتواء، االهتزاز، أرجحة الذراعين(
التحرك بطرق منتظمة )الركض، القفز، 	 

الحجل، السير بخطوة منتظمة، التسلق(
التحرك مع األشياء	 
إظهار اإلبداع في الحركة	 
وصف الحركة	 
اتباع توجيهات الحركة من اآلخرين	 
الشعور باإليقاع الثابت والتعبير عنه	 
التحرك في تسلسل معين وفًقا إليقاع	 

العلوم والفنون
الرياضيات

التسلسل
مقارنة السمات )أكبر/أصغر، أطول/أقصر(	 

ترتيب أشياء متعددة واحًدا بعد اآلخر في 	 
سلسلة أو نمط مع وصف العالقات )كبير/

أكبر/األكبر، أحمر/أزرق/أحمر/أزرق(
التوفيق بين مجموعة مسلسلة من األشياء 	 

وأخرى من خالل عملية التجربة والخطأ 
)كوب صغير، طبق صغير - كوب متوسط، 

طبق متوسط - كوب كبير، طبق كبير(

األعداد
مقارنة أعداد األشياء الموجودة في مجموتين 	 

لتحديد المجموعة األكثر أو األقل أو لتحديد 
ما إذا كانت المجموعتان متساويتين

ترتيب مجموعتين من األشياء باستخدام 	 
طريقة الربط األحادي

عّد األشياء	 

الحيز
التعبئة واإلفراغ	 
تركيب األشياء وتفكيكها	 
تغيير شكل وترتيب األشياء )اللف، الثني، 	 

اإلطالة، الرّص(
مراقبة األشخاص واألماكن واألشياء من 	 

زوايا حيزية مختلفة
وصف والتعرف على المواقع واالتجاهات 	 

والمسافات في الحيز والمبنى والمنطقة 
الخاصة باللعب

تفسير العالقات الحيزية في الرسومات 	 
والصور )الفوتوغرافية(

العلوم والتكنولوجيا
التصنيف

التعرف على األشياء من خالل المظهر أو 	 
الصوت أو الملمس أو المذاق أو الرائحة

استكشاف ووصف سمات األشياء وأوجه 	 
الشبه واالختالف بينها

تمييز ووصف األشكال	 
الفرز وتجميع األشياء المتشابهة	 
استخدام ووصف شيء معين بطرق متعددة	 
التفكير في أكثر من سمة للشيء في وقت 	 

واحد
التمييز بين كلمة "بعض" وكلمة "كل"	 
وصف الخصائص التي ال يمتلكها شيء أو 	 

الفئة التي ال ينتمي إليها
الوقت	 
بدء وإيقاف فعل عند اإلشارة	 

استكشاف ووصف سرعات الحركة	 
استكشاف ومقارنة الفواصل الزمنية	 
توقع وتذكر ووصف تسلسالت األحداث	 
الدراسات االجتماعية	 
المشاركة في األنشطة الروتينية الجماعية	 
عدم تجاهل مشاعر واهتمامات واحتياجات 	 

اآلخرين

الفنون
الفن البصري

الربط بين النماذج والصور )الفوتوغرافية( 	 
وبين األماكن واألشياء الحقيقية

عمل نماذج باستخدام الصلصال وقطع البناء 	 
وغير ذلك من المواد

الرسم والتلوين	 

الفن التمثيلي
تقليد الحركات واألصوات	 
التظاهر والمحاكاة ولعب األدوار	 

الموسيقى
التحرك مع الموسيقى	 
استكشاف األصوات والتعرف عليها	 
استكشاف الصوت الذي يقوم بالغناء	 
وضع األلحان	 
إنشاد األغاني	 
عزف اآلالت الموسيقية البسيطة	 

محتوى منهج High/Scope لمرحلة رياض األطفال

تعد مؤشرات التطور الرئيسية 
هي لبنات البناء لعملية التفكير 
واالستنتاج في كل مرحلة من 
مراحل التطور. ويحدد منهج 

High/Scope عدًدا من 
المؤشرات )58 مؤشًرا( لمرحلة رياض األطفال 
مقسمة إلى خمسة جوانب رئيسية لمحتوى التعلم.

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية
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ما المقصود بمؤشرات التطور الرئيسية في مرحلة رياض األطفال؟
حدد منهج High/Scope عدًدا من مؤشرات التطور الرئيسية )58 مؤشًرا(، تمثل السلوكيات التي تحدد جوانب 

التعلم الهامة لدى األطفال الصغار. وتنقسم مؤشرات التطور الرئيسية إلى خمس فئات: مبادئ التعلم؛ واللغة، 
وقدرات القراءة والكتابة، والتواصل؛ والتطور االجتماعي والعاطفي؛ والتطور الفيزيائي والصحة والسالمة؛ 

والعلوم والفنون )يشمل ذلك الرياضيات، والعلوم والتكنولوجيا، والدراسات االجتماعية، والفنون(.ويجب أن يواجه 
األطفال كالً من هذه المؤشرات عدة مرات في سنواتهم األولى حتى يجيدوا األفكار )المفاهيم( ذات الصلة. وفي 

بيئات منهج High/Scope، نضع هذه المؤشرات نصب العين أثناء قيامنا بإعداد بيئة التعلم، ودعم األطفال في 
لعبهم، وتشجيعهم على التفاعل في المجموعات، وتخطيط تجارب التعلم.

 High/Scope كيف تشجع مؤشرات التطور الرئيسية في منهج
المهارات االجتماعية؟

تصف مؤشرات التطور الرئيسية في الجانب الخاص بالتطور االجتماعي والعاطفي 
الكيفية التي ينمو بها لدى األطفال شعور بأنفسهم وبعالقاتهم مع اآلخرين. وبالرغم 
من أن األطفال يرغبون بطبيعتهم في تكوين الصداقات، إال أنه يكون من الصعب 
عليهم التنازل عن بعض احتياجاتهم إذا ما تعارضت مع احتياجات اآلخرين. ومن 

خالل هذه التجارب مع مؤشرات التطور الرئيسية، يتعلم األطفال كيفية إدراك 
والتعبير عن مشاعرهم، وكذلك وفهم وإدراك أمزجة وعواطف اآلخرين. وهذا 

التنامي في الوعي واإلدراك يساعد األطفال في تجنب االصطدام مع الكبار ومع 
رفقاء اللعب.

حول منهج
 High/Scope 8

مؤشرات التطور 
الرئيسية في 
مرحلة رياض 

األطفال
 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج

ومبادئه التعليمية

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.

يتعلم األطفال التعرف 
على مشاعرهم 

والتعبير عنها وكذلك 
فهم مشاعر اآلخرين 

والتجاوب معها.

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية
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High/ مؤشرات التطور الرئيسية في منهج
Scope فيما يتعلق بالتطور االجتماعي والعاطفي

االهتمام باالحتياجات الشخصية	 
التعبير عن المشاعر بالكلمات	 
بناء العالقات مع الزمالء والكبار	 
ابتكار وممارسة األلعاب التعاونية	 
التعامل مع الخالفات االجتماعية	 

كيف تعمل مؤشرات التطور الرئيسية 
في منهج High/Scope على دعم 
المهارات الضرورية لمرحلة المدرسة؟

تعمل الفئات التالية من مؤشرات التطور الرئيسية على 	 
مساعدة األطفال في تطوير أهم المهارات الالزمة 

لمرحلة المدرسة:
مبادئ التعلم	 
اللغة، وقدرات القراءة والكتابة، والتواصل	 
العلوم والفنون	 

– الرياضيات
– العلوم والتكنولوجيا

– الدراسات االجتماعية
وبدالً من تعليم األطفال الصغار القراءة والكتابة، والرياضيات، 

والعلوم، والدراسات االجتماعية من خالل التدريبات أو كتب 
الواجبات أو غير ذلك من األنشطة المدرسية التقليدية، نقدم في 

بيئات High/Scope التجارب والمواد التي تساعد األطفال في 
تطوير القدرات التي يحتاجونها للتعامل مع هذه المواد في المرحلة 
االبتدائية. فعلى سبيل المثال، لتهيئة األطفال للقراءة والكتابة، نقدم 
لهم الكثير من الفرص طوال اليوم لالستماع إلى القصص، والنظر 
في الكتب وغيرها من المواد المطبوعة، واستخدام أدوات الكتابة. 
ولدعم القدرات المتعلقة بالرياضيات، نقدم لهم المواد التي تشجعهم 

على استخدام مهاراتهم األولية في عّد األشياء ومقارنة األعداد. 
كما نستخدم األعداد ومفاهيم األعداد في محادثاتنا العامة مع 

األطفال. وإليجاد اهتمام في نفوس األطفال بالعلوم، نشجعهم على 
استخدام )ومقارنة( المواد المختلفة واستكشاف العالم الخارجي. 

وإليجاد تصور للمجتمع الذي يعيشون فيه، نقدم لهم الفرص التي 
تمكنهم من العمل مع اآلخرين وتقدير مشاعر الغير.

High/ مؤشرات التطور الرئيسية في منهج
Scope فيما يتعلق بالمهارات الضرورية لمرحلة 

المدرسة
مبادئ التعلم

اتخاذ والتعبير عن الخيارات والخطط والقرارات	 
حل المشكالت التي تحدث أثناء اللعب	 

اللغة، وقدرات القراءة والكتابة، والتواصل
التحدث مع اآلخرين بشأن الخبرات الشخصية المفيدة	 
وصف األشياء واألحداث والعالقات	 
االستمتاع باللغة: االستماع إلى القصص والقصائد، 	 

وتأليف القصص واألناشيد
الكتابة بطرق متعددة: الرسم بالمفهوم المعروف، والرسم 	 

باستخدام خطوط غير منتظمة، وعمل األشكال التي تشبه 
الحروف، والتهجئة بطريقة مبتكرة، والكتابة باألشكال 

التقليدية
القراءة بطرق متعددة: قراءة كتب القصص، وقراءة 	 

العالمات والرموز، وقراءة األطفال لكتاباتهم الذاتية

إمالء القصص	 

الرياضيات
التسلسل
مقارنة السمات )أكبر/أصغر، أطول/أقصر(	 
ترتيب أشياء متعددة واحًدا بعد اآلخر في سلسلة أو نمط 	 

مع وصف العالقات )كبير/أكبر/األكبر، أحمر/أزرق/
أحمر/أزرق(

التوفيق بين مجموعة مسلسلة من األشياء وأخرى من 	 
خالل عملية التجربة والخطأ )كوب صغير، طبق صغير 
- كوب متوسط، طبق متوسط - كوب كبير، طبق كبير(

األعداد
مقارنة أعداد األشياء الموجودة في مجموتين لتحديد 	 

المجموعة األكثر أو األقل أو لتحديد ما إذا كانت 
المجموعتان متساويتين

ترتيب مجموعتين من األشياء باستخدام طريقة الربط 	 
األحادي

عّد األشياء	 
الحيز

التعبئة واإلفراغ	 
تركيب األشياء وتفكيكها	 
تغيير شكل وترتيب األشياء )اللف، الثني، اإلطالة، 	 

الرّص(
مراقبة األشخاص واألماكن واألشياء من زوايا حيزية 	 

مختلفة
وصف والتعرف على المواقع واالتجاهات والمسافات في 	 

الحيز والمبنى والمنطقة الخاصة باللعب
تفسير العالقات الحيزية في الرسومات والصور 	 

)الفوتوغرافية(
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العلوم والتكنولوجيا
التصنيف
التعرف على األشياء من خالل المظهر أو الصوت أو 	 

الملمس أو المذاق أو الرائحة
استكشاف ووصف سمات األشياء وأوجه الشبه 	 

واالختالف بينها
تمييز ووصف األشكال	 
الفرز وتجميع األشياء المتشابهة	 
استخدام ووصف شيء معين بطرق متعددة	 
التفكير في أكثر من سمة للشيء في وقت واحد	 
التمييز بين كلمة “بعض” وكلمة “كل”	 
وصف الخصائص التي ال يمتلكها شيء أو الفئة التي ال 	 

ينتمي إليها
الوقت

بدء وإيقاف فعل عند اإلشارة	 
استكشاف ووصف سرعات الحركة	 
استكشاف ومقارنة الفواصل الزمنية	 
توقع وتذكر ووصف تسلسالت األحداث	 

الدراسات االجتماعية
المشاركة في األنشطة الروتينية الجماعية	 
عدم تجاهل مشاعر واهتمامات واحتياجات اآلخرين	 

كيف تشجع مؤشرات التطور الرئيسية 
في منهج High/Scope التطور 

الفيزيائي؟
في بيئات التعلم التفاعلي السريع، تعد الحركة طريقة رئيسية يمكن 

من خاللها لألطفال التعرف على العالم من حولهم. فمن خالل 
الحركة، يتعرف األطفال على أجسامهم وكيفية استخدامها لتحقيق 

العديد من األشياء، كما يكتسبون الثقة في قدراتهم البدنية.

High/ مؤشرات التطور الرئيسية في منهج
Scope فيما يتعلق بالتطور الفيزيائي

التطور الفيزيائي والصحة والسالمة
التحرك بطرق غير منتظمة )االنثناء، االلتواء، االهتزاز، 	 

أرجحة الذراعين(
التحرك بطرق منتظمة )الركض، القفز، الحجل، السير 	 

بخطوة منتظمة، التسلق(
التحرك مع األشياء	 
إظهار اإلبداع في الحركة	 

وصف الحركة	 
اتباع توجيهات الحركة من اآلخرين	 
الشعور باإليقاع الثابت والتعبير عنه	 
التحرك في تسلسل معين وفًقا إليقاع	 

كيف تشجع مؤشرات التطور الرئيسية 
في منهج High/Scope الفنون؟
High/ يستمتع األطفال بالفنون بشكل يومي في برامج منهج

Scope. ومع تطور األطفال، تتولد لديهم قدرة تدريجية على 
االحتفاظ بصور األشخاص واألحداث واألشياء في الذهن. وهم 
يمثلون هذه الصور بطرق مبتكرة عديدة - عن طريق التظاهر 

والمحاكاة، وبناء األشياء، والرسم والتلوين، وإنشاد األغاني. 
وتتجسد الفنون البصرية )مثل الرسم والتلوين(، والفنون التمثيلية 

)مثل التقليد والمحاكاة(، والفنون الموسيقية )مثل الرقص على أنغام 
أغنية( في مؤشرات التطور الرئيسية المدرجة ضمن فئة الفنون.

 مؤشرات التطور الرئيسية في منهج
High/Scope فيما يتعلق بالفنون

الفنون
الفن البصري

الربط بين النماذج والصور )الفوتوغرافية( وبين األماكن 	 
واألشياء الحقيقية

عمل نماذج باستخدام الصلصال وقطع البناء وغير ذلك 	 
من المواد

الرسم والتلوين	 
الفن التمثيلي

تقليد الحركات واألصوات	 
التظاهر والمحاكاة ولعب األدوار	 

الموسيقى
التحرك مع الموسيقى	 
استكشاف األصوات والتعرف عليها	 
استكشاف الصوت الذي يقوم بالغناء	 
وضع األلحان	 
إنشاد األغاني	 
عزف اآلالت الموسيقية البسيطة	 



4

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

كيف يمكن لألسر استخدام مؤشرات 
التطور الرئيسية الخاصة بمنهج 

High/Scope في المنزل؟
إن مؤشرات التطور الرئيسية مجرد طريقة للتفكير في جميع 

األشياء التي يحتاج األطفال الصغار فعلها أثناء نموهم وتطورهم. 
وفي الغالب، تزود األسر أطفالها بالعديد من هذه المؤشرات في 
المنزل. فعلى سبيل المثال، عندما يدخل الطفل المطبخ ويقول: 

"أعتقد أننا سنتناول المعكرونة على العشاء الليلة!"، فهو في الواقع 
يتعرف على األشياء عن طريق الرائحة. وعندما يرتدي حذاءه، 

فهو يهتم باحتياجاته الشخصية.

ويتم في ورقة البيانات التالية سرد قائمة بمؤشرات التطور 
الرئيسية. ونحن نقترح أن يقوم اآلباء بتعليق هذه الورقة على 

الثالجة أو على حائط لتذكيرهم بالطرق العديدة التي يمكنهم بها 
مساعدة أطفالهم على التعلم. وقبل القيام باألنشطة الروتينية مع 

األطفال )مثل التسوق في متجر البقالة( أو اإلعداد لحدث خاص 
)كحفل عيد ميالد(، يمكن لآلباء إلقاء نظرة على قائمة مؤشرات 

التطور الرئيسية ومحاولة تحديد المؤشرات التي ترتبط بهذه 
األنشطة واألحداث. وبعد النشاط أو الحدث، يمكن لألبوين التفكير 
فيما فعاله هما وطفلهما وما تعلمه الطفل نتيجة لذلك. أي مؤشرات 

التطور الرئيسية تتعلق أكثر من غيرها بالحدث أو النشاط؟ هل 
وضع الطفل المشتريات في عربة المتجر وقادها تجاه الكاونتر؟ 

ثم بعد ذلك، بدأ يقوم بعملية الملء واإلفراغ )الحيز(. هل قام 
الطفل بدفع عربة التسوق عندما قال األبوان: "اذهب!" وتوقف 

عندما قاال: "توقف!"؟ ثم كان يبدأ الفعل ويتوقف عنه مع اإلشارة 
)الوقت(. ومع تعود األبوين على مؤشرات التطور الرئيسية، 
سيجدان أن هذه المؤشرات يمكن بسهولة كبيرة استخدامها في 

الحياة اليومية.

High/Scope حول منهج

مؤلفة السلسلة: د/ آن إيبستاين
محررو السلسلة: لندا كوبمان ومارسيال فاينر

High/Scope© Press :جهة النشر
 High/Scope© أحد أفرع مؤسسة 

لألبحاث التعليمية

734-485-2000
600 North River Street, YPSILANTI, MICHIGAN 48198-2898

800/442-4FAX 800/40، فاكس-PRESS :لطلب اإلصدارات

www.highscope.org :الموقع اإللكتروني
infor@highscope.org :لألسئلة

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية. جميع الحقوق محفوظة. وال يجوز إعادة إصدار أو توزيع أي 
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مبادئ التعلم
اتخاذ والتعبير عن الخيارات والخطط 	 

والقرارات
حل المشكالت التي تحدث أثناء اللعب	 

اللغة، وقدرات القراءة والكتابة، 
والتواصل

التحدث مع اآلخرين بشأن الخبرات 	 
الشخصية المفيدة

وصف األشياء واألحداث والعالقات	 
االستمتاع باللغة: االستماع إلى القصص 	 

والقصائد، وتأليف القصص واألناشيد
الكتابة بطرق متعددة: الرسم بالمفهوم 	 

المعروف، والرسم باستخدام خطوط 
غير منتظمة، وعمل األشكال التي تشبه 

الحروف، والتهجئة بطريقة مبتكرة، والكتابة 
باألشكال التقليدية

القراءة بطرق متعددة: قراءة كتب القصص، 	 
وقراءة العالمات والرموز، وقراءة األطفال 

لكتاباتهم الذاتية
إمالء القصص	 

التطور االجتماعي والعاطفي
االهتمام باالحتياجات الشخصية	 
التعبير عن المشاعر بالكلمات	 
بناء العالقات مع الزمالء والكبار	 
ابتكار وممارسة األلعاب التعاونية	 
التعامل مع الخالفات االجتماعية	 

التطور الفيزيائي والصحة والسالمة
التحرك بطرق غير منتظمة )االنثناء، 	 

االلتواء، االهتزاز، أرجحة الذراعين(
التحرك بطرق منتظمة )الركض، القفز، 	 

الحجل، السير بخطوة منتظمة، التسلق(
التحرك مع األشياء	 
إظهار اإلبداع في الحركة	 
وصف الحركة	 
اتباع توجيهات الحركة من اآلخرين	 
الشعور باإليقاع الثابت والتعبير عنه	 
التحرك في تسلسل معين وفًقا إليقاع	 

العلوم والفنون
الرياضيات

التسلسل
مقارنة السمات )أكبر/أصغر، أطول/أقصر(	 

ترتيب أشياء متعددة واحًدا بعد اآلخر في 	 
سلسلة أو نمط مع وصف العالقات )كبير/

أكبر/األكبر، أحمر/أزرق/أحمر/أزرق(
التوفيق بين مجموعة مسلسلة من األشياء 	 

وأخرى من خالل عملية التجربة والخطأ 
)كوب صغير، طبق صغير - كوب متوسط، 

طبق متوسط - كوب كبير، طبق كبير(

األعداد
مقارنة أعداد األشياء الموجودة في مجموتين 	 

لتحديد المجموعة األكثر أو األقل أو لتحديد 
ما إذا كانت المجموعتان متساويتين

ترتيب مجموعتين من األشياء باستخدام 	 
طريقة الربط األحادي

عّد األشياء	 

الحيز
التعبئة واإلفراغ	 
تركيب األشياء وتفكيكها	 
تغيير شكل وترتيب األشياء )اللف، الثني، 	 

اإلطالة، الرّص(
مراقبة األشخاص واألماكن واألشياء من 	 

زوايا حيزية مختلفة
وصف والتعرف على المواقع واالتجاهات 	 

والمسافات في الحيز والمبنى والمنطقة 
الخاصة باللعب

تفسير العالقات الحيزية في الرسومات 	 
والصور )الفوتوغرافية(

العلوم والتكنولوجيا
التصنيف

التعرف على األشياء من خالل المظهر أو 	 
الصوت أو الملمس أو المذاق أو الرائحة

استكشاف ووصف سمات األشياء وأوجه 	 
الشبه واالختالف بينها

تمييز ووصف األشكال	 
الفرز وتجميع األشياء المتشابهة	 
استخدام ووصف شيء معين بطرق متعددة	 
التفكير في أكثر من سمة للشيء في وقت 	 

واحد
التمييز بين كلمة "بعض" وكلمة "كل"	 
وصف الخصائص التي ال يمتلكها شيء أو 	 

الفئة التي ال ينتمي إليها
الوقت	 
بدء وإيقاف فعل عند اإلشارة	 

استكشاف ووصف سرعات الحركة	 
استكشاف ومقارنة الفواصل الزمنية	 
توقع وتذكر ووصف تسلسالت األحداث	 
الدراسات االجتماعية	 
المشاركة في األنشطة الروتينية الجماعية	 
عدم تجاهل مشاعر واهتمامات واحتياجات 	 

اآلخرين

الفنون
الفن البصري

الربط بين النماذج والصور )الفوتوغرافية( 	 
وبين األماكن واألشياء الحقيقية

عمل نماذج باستخدام الصلصال وقطع البناء 	 
وغير ذلك من المواد

الرسم والتلوين	 

الفن التمثيلي
تقليد الحركات واألصوات	 
التظاهر والمحاكاة ولعب األدوار	 

الموسيقى
التحرك مع الموسيقى	 
استكشاف األصوات والتعرف عليها	 
استكشاف الصوت الذي يقوم بالغناء	 
وضع األلحان	 
إنشاد األغاني	 
عزف اآلالت الموسيقية البسيطة	 

 محتوى منهج High/Scope لمرحلة رياض األطفال

تعد مؤشرات التطور الرئيسية 
هي لبنات البناء لعملية التفكير 
واالستنتاج في كل مرحلة من 
مراحل التطور. ويحدد منهج 

High/Scope عدًدا من 
المؤشرات )58 مؤشًرا( لمرحلة رياض األطفال 
مقسمة إلى خمسة جوانب رئيسية لمحتوى التعلم.

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية
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البنود والشروط الخاصة بأصحاب الحقوق
يسمح هذا التصريح المقدم من مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية للمستخدم بعمل نسخ ضوئية من المستند التالي لمدة 90 

يوًما من تاريخ الشراء )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(:

حول منهج High/Scope 8: مؤشرات التطور الرئيسية في مرحلة رياض األطفال
ISBN: 978-1-57379-372-8

High/Scope الناشر: مؤسسة
High/Scope حامل الحقوق: مؤسسة

المؤلف/المحرر: آن إيبستاين 
قيود االستخدام: ال يشمل هذا التصريح )أ( نشر هذا المستند على موقع ويب، أو على شبكة داخلية أو خارجية أو على بريد إلكتروني، 

أو )ب( إعادة نشر هذا المستند في شكل مختلف.

ولطرح المزيد من األسئلة، يرجى االتصال بمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية.
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كيف يساعد منهج High/Scope األطفال الصغار في حل الخالفات؟
تعد الخالفات أمًرا ال مفر منه عندما يلعب األطفال مع بعضهم البعض. فعندما يعترض طريق الطفل شيء – طفل آخر يريد 

اللعب بنفس اللعبة أو مجموعة من األطفال ال يتفقون بشأن كيفية اللعب أو تحديد األدوار - يشعر باإلحباط والغضب. وال يعني 
ذلك سوء تصرف أو أنانية من جانب الطفل، بل السبب ببساطة أن الطفل الصغير ال يكون قد تعلم بعد كيفية تفسير اإلشارات 
االجتماعية )تعبيرات الوجه، نغمة الصوت، حركات الجسم(، أو فهم وجهات النظر األخرى، أو تعديل سلوكه حسب الموقف.

ويدرك المعلمون في منهج High/Scope أن األطفال يحتاجون إلى المساعدة في تعلم كيفية التعاون من أجل التغلب على 
خالفاتهم. والواقع أننا ننظر إلى الخالفات على أنها فرص تعلم جيدة يمكننا من خاللها مساعدة األطفال في تطوير المهارات 

االجتماعية وتحقيق وعي أكبر باألثر الذي تتركه أفعالهم على اآلخرين. وبدالً من معاقبة أو مكافأة األطفال للتأثير على 
سلوكياتهم، نستخدم طريقة الخطوات الست لحل المشكالت والخالفات.

ما المقصود بطريقة الخطوات الست في منهج High/Scope لحل 
المشكالت والخالفات؟

خطوة 1. التدخل بهدوء وإيقاف أي أفعال قد تسبب األذى

عندما ينشب نزاع أو خالف بين األطفال، نستخدم الصوت الهادئ وحركات الجسم الهادئة 
لطمأنة األطفال الذين يمثلون أطراف الخالف، وكذلك األطفال اآلخرين الذين يراقبون 

الموقف، إلى أن األمور ستكون على ما يرام بالشكل الذي يرضى عنه الجميع. ونبدأ هذه 
الخطوة باالقتراب الهادئ من األطفال الذين يشعرون بالضيق أو الغضب وإيقاف أي 

سلوك قد يؤدي بالطفل إلى إلحاق األذى بنفسه أو باآلخرين. وإذا كان النزاع أو الخالف 
يتعلق بلعبة أو شيء آخر، فنحن نمسك بهذه اللعبة أو بهذا الشيء اآلخر حتى يركز 

الطفل على المشكلة وليس اللعبة أو الشيء.

حول منهج
 High/Scope9

حل الخالفات

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية

الخالفات فرص تعلم 
جيدة يمكننا من خاللها 

مساعدة األطفال في تطوير 
المهارات االجتماعية 

الهامة.
حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.
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خطوة 2. اإلشارة إلى 
مشاعر األطفال

في هذه الخطوة نقوم 
باإلشارة إلى مشاعر األطفال 

وقبولها عن طريق استخدام 
كلمات بسيطة ومعبرة )“أنت 

تبدو غاضًبا” أو “أنت تبدو 
حزيًنا للغاية”(، وهو ما يساعد 

الطفل في النهاية على التخلص من 
االستياء، وإن كانت هذه المشاعر قد تزيد الشعور بالغضب أو 

لفترة قصيرة قبل أن تخمد وتهدأ. وال شك أن األطفال يحتاجون 
إلى التعبير عن مشاعرهم حتى يستطيعوا التفكير بوضوح في 

الحلول الممكنة للمشكلة.

خطوة 3. جمع المعلومات

عند االقتراب من األطفال الذين يمثلون أطراف النزاع أو 
الخالف، نخبرهم بأننا نريد االستماع إلى حجة كل منهم، ونطرح 

أسئلة مفتوحة تبدأ بـ “ماذا” و”كيف” تساعد األطفال في وصف 
األفعال أو المواد التي تمثل جزًءا من المشكلة. )ال يتمتع األطفال 
الصغار بالفهم الالزم لإلجابة على األسئلة التي تبدأ بـ “لماذا”.( 

كما أننا نحرص على االستماع بعناية إلى التفاصيل التي ترد في 
إجابات األطفال نظًرا ألن ما يقولونه يمثل مفتاح الحل. وأثناء هذه 

الخطوة، نتجنب أخذ جانب طرف معين أو االفتراض بأننا نعلم 
ما حدث، كما أننا ال نحاول وصف أطفال معينين بأنهم “مثيرون 

للمشاكل”.

خطوة 4. تحديد المشكلة بعد سماعها من األطفال

باستخدام التفاصيل واالحتياجات التي تمت اإلشارة إليها من قبل 
األطفال، نقوم بتحديد المشكلة بكلمات بسيطة. وإذا لزم األمر، 

نطلب معلومات إضافية من األطفال للتأكد من أن الوصف يمثل 
ما حدث بدقة، كما نحاول استخدام كلمات األطفال مع تغييرها 

قليالً في بعض األحيان لتوضيح األمور بدرجة أكبر. وإذا حدث 
وتم التفوه بكلمات تؤذي المشاعر، فإننا نقوم بإعادة صياغة هذه 

الكلمات.

 )فعبارة مثل: “ال أقبل أن تلعب معي ألنني أكرهها” يمكن إعادة 
صياغتها كالتالي: “أنت غاضبة للغاية وتريدين اللعب وحدك.”(
وبعد سماع وصف المشكلة، نسأل جميع األطفال الذين يمثلون 
أطراف المشكلة عما إذا كانت المشكلة قد تم وصفها بدقة من 

وجهة نظرهم.

خطوة 5. طلب أفكار للتوصل إلى الحل واختيار إحداها مع 
األطفال

أثناء هذه الخطوة، يتم ترك متسع من الوقت لألطفال للتفكير في 

حل. وهنا نحرص على احترام ومناقشة جميع األفكار التي يعبر 
عنها األطفال، حتى لو بدت غير واقعية، ونساعدهم في التفكير 

في طريقة تنفيذ كل فكرة )عالقات السبب واألثر الموجودة في كل 
حل(. وإذا لم يستطع األطفال التوصل إلى فكرة أو االتفاق على 

واحدة، نسألهم عما إذا كانوا يودون االستماع إلى فكرتنا. ويكون 
هناك حرص على أن تكون الحلول المقترحة مادية وعملية حيث 
إن األطفال الصغار ال يستطيعون التعامل مع المفاهيم المجردة. 
فعلى سبيل المثال، إذا اقترح طفل “يمكننا التشارك في المواد”، 
يمكننا مساعدة الطفل في تحديد معنى التشارك. )“سوف أستخدم 

المواد لثالث دقائق ثم ستستخدمها لمدة ثالث دقائق. ويمكننا 
استخدام المؤقتات )أجهزة التوقيت(”.( وتؤدي هذه الخطوة إلى 
شعور جميع األطفال الذين يمثلون أطراف الخالف بالرضا عن 
الحل، فالحلول التي يأتي بها األطفال قد ال تكون دائًما عادلة أو 
منطقية بالنسبة للكبار، أما إذا وجد األطفال حالً منطقًيا وتوافقًيا، 

فلن يعتدوا كثيًرا بمصدر الحل.

من خالل طريقة 
الخطوات الست المقدمة 
 High/Scope من
لحل الخالفات، يستطيع 
األطفال رؤية الحلول 

التعاونية.

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية
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 خطوة 6. الجاهزية لتقديم الدعم لمتابعة المشكلة

بعد اتفاق األطفال على حل، نقوم باإلشادة بهذا اإلنجاز بعبارة 
بسيطة مثل: “لقد تمكنتم من حل المشكلة!” ثم نساعدهم في بدء 

تنفيذ الحل. وإذا ظهر أن أحد األطفال ال يزال غاضًبا وغير راٍض 
عن الحل، نعود إلى خطوات حل الخالفات السابقة ونسأل األطفال 
عن رأيهم للتأكد من عدم وجود اعتراض لدى أي منهم. وبمجرد 
بدء تنفيذ الحل، نقوم بالمتابعة مرة أخرى بعد فترة وجيزة للتأكد 

من عدم ظهور أية خالفات أخرى ومن اشتراك جميع األطفال في 
اللعب مجدًدا.

ما الذي يتعلمه األطفال من عملية حل 
الخالفات؟

مع تعود األطفال على هذه العملية، يبدءون في الغالب استخدام 
خطوة أو أكثر من الخطوات الست من تلقاء أنفسهم. وربما يحاول 
الكبار االقتراب من مجموعة لمساعدة األطفال في حل مشكلة من 

المشكالت ثم يفاجئون باألطفال يقولون “لقد حللنا المشكلة بالفعل!” 
ومن واقع المالحظة، يتعلم األطفال األمور التالية من خالل إجادة 

عملية حل الخالفات:

التعبير عن االحتياجات والمشاعر القوية	 
سماع واحترام وجهات نظر اآلخرين	 
التعبير عن األفكار والتعرف على عالقات األخذ 	 

والعطاء
استحداث الرغبة في المشاركة في السلوكيات االجتماعية 	 

اإليجابية
الشعور بالسيطرة على الحل والنتيجة	 
رؤية الحلول التعاونية الناجحة	 
الشعور بالثقة تجاه األطفال اآلخرين والكبار	 
اتخاذ الخيارات البناءة	 

الشعور بالكفاءة	 

كيف يمكن لألسر استخدام هذه العملية 
في المنزل؟

مع تعلم األطفال لهذه التقنيات في برنامج High/Scope، ترى 
األسر أطفالها وهم يستخدمون الخطوات الست لحل الخالفات 

التي تنشأ مع اإلخوة أو رفقاء اللعب في المنزل. ومع قيام اآلباء 
)والمعلمين( بمساعدة ودعم األطفال في هذه العملية، قد يجدون 
أنفسهم يستخدمون خطوات مشابهة لحل الخالفات التي تنشأ مع 

أفراد األسرة أو زمالء العمل أو األصدقاء، وكذلك لحل الخالفات 
التي تحدث مع األطفال. وفي هذا الصدد، نوصي اآلباء بعدم 

الشعور باإلحباط إذا لم يكن النجاح سريًعا، فإجادة هذه الخطوات 
الست أمر يستغرق بعض الوقت، ولكنه أمر يمكن للجميع تحقيقه. 
ونظًرا ألن معلمي منهج High/Scope قد تلقوا التدريب على 
هذه الطريقة الخاصة بحل الخالفات والمشكالت، فيسعدهم دائًما 

مساعدة األسر في تطبيق هذه الطريقة في المنزل

من خالل إجادة عملية 
حل الخالفات، يتولد 
لدى األطفال شعور 
بالكفاءة والسيطرة 

على النفس.
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1. التدخل بهدوء وإيقاف أي أفعال قد تسبب األذى

ضعي نفسك بين األطفال وانزلي إلى مستواهم األفقي 	 
)بالجلوس أو الركوع أو ما إلى ذلك(.

استخدمي نغمة صوت هادئة ولمسة حانية.	 

اتخذي موقًفا حيادًيا وال تنحازي ألي طرف.	 

2. اإلشارة إلى مشاعر األطفال

“يبدو عليك الغضب الشديد.”	 

أخبري األطفال بأنك ستقومين باإلمساك بأي شيء يعد 	 
محل نزاع

3. جمع المعلومات

• “ما المشكلة؟”	

4. تحديد المشكلة بعد سماعها من األطفال

“إذن فالمشكلة هي ...”	 

5. طلب أفكار للتوصل إلى الحل واختيار إحداها مع األطفال

“ما الذي يمكننا فعله لحل هذه المشكلة؟”	 

شجعي األطفال على التفكير في حل.	 

6. الجاهزية لتقديم الدعم لمتابعة المشكلة

“لقد تمكنتم من حل المشكلة!”	 

ابَقي بالقرب من األطفال.	 

High/Scope حول منهج
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كيف يساعد منهج High/Scope األطفال الصغار في حل 
الخالفات؟

تعد الخالفات أمًرا ال مفر منه عندما يلعب األطفال مع بعضهم البعض. فعندما يعترض طريق الطفل شيء – طفل 
آخر يريد اللعب بنفس اللعبة أو مجموعة من األطفال ال يتفقون بشأن كيفية اللعب أو تحديد األدوار - يشعر باإلحباط 

والغضب. وال يعني ذلك سوء تصرف أو أنانية من جانب الطفل، بل السبب ببساطة أن الطفل الصغير ال يكون قد 
تعلم بعد كيفية تفسير اإلشارات االجتماعية )تعبيرات الوجه، نغمة الصوت، حركات الجسم(، أو فهم وجهات النظر 

األخرى، أو تعديل سلوكه حسب الموقف.

ويدرك المعلمون في منهج High/Scope أن األطفال يحتاجون إلى المساعدة في تعلم كيفية التعاون من أجل التغلب 
على خالفاتهم. والواقع أننا ننظر إلى الخالفات على أنها فرص تعلم جيدة يمكننا من خاللها مساعدة األطفال في تطوير 

المهارات االجتماعية وتحقيق وعي أكبر باألثر الذي تتركه أفعالهم على اآلخرين. وبدالً من معاقبة أو مكافأة األطفال 
للتأثير على سلوكياتهم، نستخدم طريقة الخطوات الست لحل المشكالت والخالفات.

 ما المقصود بطريقة الخطوات الست في منهج
High/Scope لحل المشكالت والخالفات؟

خطوة 1. التدخل بهدوء وإيقاف أي أفعال قد تسبب األذى
عندما ينشب نزاع أو خالف بين األطفال، نستخدم الصوت الهادئ وحركات الجسم الهادئة 

لطمأنة األطفال الذين يمثلون أطراف الخالف، وكذلك األطفال اآلخرين الذين يراقبون 
الموقف، إلى أن األمور ستكون على ما يرام بالشكل الذي يرضى عنه الجميع. ونبدأ هذه 

الخطوة باالقتراب الهادئ من األطفال الذين يشعرون بالضيق أو الغضب وإيقاف أي سلوك 
قد يؤدي بالطفل إلى إلحاق األذى بنفسه أو باآلخرين. وإذا كان النزاع أو الخالف يتعلق 
بلعبة أو شيء آخر، فنحن نمسك بهذه اللعبة أو بهذا الشيء اآلخر حتى يركز الطفل على 

المشكلة وليس اللعبة أو الشيء.

حول منهج
 High/Scope9

حل الخالفات

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.

الخالفات فرص 
تعلم جيدة يمكننا 

من خاللها مساعدة 
األطفال في تطوير 

المهارات االجتماعية 
الهامة.
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إلى  اإلشارة   .2 خطوة 
مشاعر األطفال

في هذه الخطوة نقوم 
باإلشارة إلى مشاعر األطفال 

وقبولها عن طريق استخدام 
كلمات بسيطة ومعبرة )“أنت 

تبدو غاضًبا” أو “أنت تبدو حزيًنا 
للغاية”(، وهو ما يساعد الطفل في 
النهاية على التخلص من الشعور 

بالغضب أو االستياء، وإن كانت هذه المشاعر قد تزيد لفترة 
قصيرة قبل أن تخمد وتهدأ. وال شك أن األطفال يحتاجون إلى 

التعبير عن مشاعرهم حتى يستطيعوا التفكير بوضوح في الحلول 
الممكنة للمشكلة.

خطوة 3. جمع المعلومات

عند االقتراب من األطفال الذين يمثلون أطراف النزاع أو 
الخالف، نخبرهم بأننا نريد االستماع إلى حجة كل منهم، ونطرح 

أسئلة مفتوحة تبدأ بـ “ماذا” و”كيف” تساعد األطفال في وصف 
األفعال أو المواد التي تمثل جزًءا من المشكلة. )ال يتمتع األطفال 
الصغار بالفهم الالزم لإلجابة على األسئلة التي تبدأ بـ “لماذا”.( 

كما أننا نحرص على االستماع بعناية إلى التفاصيل التي ترد في 
إجابات األطفال نظًرا ألن ما يقولونه يمثل مفتاح الحل. وأثناء هذه 

الخطوة، نتجنب أخذ جانب طرف معين أو االفتراض بأننا نعلم 
ما حدث، كما أننا ال نحاول وصف أطفال معينين بأنهم “مثيرون 

للمشاكل”.

خطوة 4. تحديد المشكلة بعد سماعها من األطفال

باستخدام التفاصيل واالحتياجات التي تمت اإلشارة إليها من قبل 
األطفال، نقوم بتحديد المشكلة بكلمات بسيطة. وإذا لزم األمر، 

نطلب معلومات إضافية من األطفال للتأكد من أن الوصف يمثل 
ما حدث بدقة، كما نحاول استخدام كلمات األطفال مع تغييرها 

قليالً في بعض األحيان لتوضيح األمور بدرجة أكبر. وإذا حدث 
وتم التفوه بكلمات تؤذي المشاعر، فإننا نقوم بإعادة صياغة هذه 

الكلمات.

 )فعبارة مثل: “ال أقبل أن تلعب معي ألنني أكرهها” يمكن إعادة 
صياغتها كالتالي: “أنت غاضبة للغاية وتريدين اللعب وحدك.”( 
وبعد سماع وصف المشكلة، نسأل جميع األطفال الذين يمثلون 
أطراف المشكلة عما إذا كانت المشكلة قد تم وصفها بدقة من 

وجهة نظرهم.
خطوة 5. طلب أفكار للتوصل إلى الحل واختيار إحداها 

مع األطفال

أثناء هذه الخطوة، يتم ترك متسع من الوقت لألطفال للتفكير في 
حل. وهنا نحرص على احترام ومناقشة جميع األفكار التي يعبر 
عنها األطفال، حتى لو بدت غير واقعية، ونساعدهم في التفكير 

في طريقة تنفيذ كل فكرة )عالقات السبب واألثر الموجودة في كل 
حل(. وإذا لم يستطع األطفال التوصل إلى فكرة أو االتفاق على 

واحدة، نسألهم عما إذا كانوا يودون االستماع إلى فكرتنا. ويكون 
هناك حرص على أن تكون الحلول المقترحة مادية وعملية حيث 
إن األطفال الصغار ال يستطيعون التعامل مع المفاهيم المجردة. 
فعلى سبيل المثال، إذا اقترح طفل “يمكننا التشارك في المواد”، 
يمكننا مساعدة الطفل في تحديد معنى التشارك. )“سوف أستخدم 

المواد لثالث دقائق ثم ستستخدمها لمدة ثالث دقائق. ويمكننا 
استخدام المؤقتات )أجهزة التوقيت(”.( وتؤدي هذه الخطوة إلى 
شعور جميع األطفال الذين يمثلون أطراف الخالف بالرضا عن 
الحل، فالحلول التي يأتي بها األطفال قد ال تكون دائًما عادلة أو 
منطقية بالنسبة للكبار، أما إذا وجد األطفال حالً منطقًيا وتوافقًيا، 

فلن يعتدوا كثيًرا بمصدر الحل.

من خالل طريقة 
الخطوات الست المقدمة 

 High/Scope من
لحل الخالفات، يستطيع 

األطفال رؤية الحلول 
التعاونية.

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية
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 خطوة 6. الجاهزية لتقديم الدعم لمتابعة المشكلة

بعد اتفاق األطفال على حل، نقوم باإلشادة بهذا اإلنجاز بعبارة 
بسيطة مثل: “لقد تمكنتم من حل المشكلة!” ثم نساعدهم في بدء 

تنفيذ الحل. وإذا ظهر أن أحد األطفال ال يزال غاضًبا وغير راٍض 
عن الحل، نعود إلى خطوات حل الخالفات السابقة ونسأل األطفال 
عن رأيهم للتأكد من عدم وجود اعتراض لدى أي منهم. وبمجرد 
بدء تنفيذ الحل، نقوم بالمتابعة مرة أخرى بعد فترة وجيزة للتأكد 

من عدم ظهور أية خالفات أخرى ومن اشتراك جميع األطفال في 
اللعب مجدًدا.

ما الذي يتعلمه األطفال من عملية حل 
الخالفات؟

مع تعود األطفال على هذه العملية، يبدءون في الغالب استخدام 
خطوة أو أكثر من الخطوات الست من تلقاء أنفسهم. وربما يحاول 
الكبار االقتراب من مجموعة لمساعدة األطفال في حل مشكلة من 

المشكالت ثم يفاجئون باألطفال يقولون “لقد حللنا المشكلة بالفعل!” 
ومن واقع المالحظة، يتعلم األطفال األمور التالية من خالل إجادة 

عملية حل الخالفات:
التعبير عن االحتياجات والمشاعر القوية	 
سماع واحترام وجهات نظر اآلخرين	 
التعبير عن األفكار والتعرف على عالقات األخذ 	 

والعطاء
استحداث الرغبة في المشاركة في السلوكيات االجتماعية 	 

اإليجابية
الشعور بالسيطرة على الحل والنتيجة	 
رؤية الحلول التعاونية الناجحة	 
الشعور بالثقة تجاه األطفال اآلخرين والكبار	 
اتخاذ الخيارات البناءة	 

الشعور بالكفاءة	 

كيف يمكن لألسر استخدام هذه العملية 
في المنزل؟

مع تعلم األطفال لهذه التقنيات في برنامج High/Scope، ترى 
األسر أطفالها وهم يستخدمون الخطوات الست لحل الخالفات 

التي تنشأ مع اإلخوة أو رفقاء اللعب في المنزل. ومع قيام اآلباء 
)والمعلمين( بمساعدة ودعم األطفال في هذه العملية، قد يجدون 
أنفسهم يستخدمون خطوات مشابهة لحل الخالفات التي تنشأ مع 

أفراد األسرة أو زمالء العمل أو األصدقاء، وكذلك لحل الخالفات 
التي تحدث مع األطفال. وفي هذا الصدد، نوصي اآلباء بعدم 

الشعور باإلحباط إذا لم يكن النجاح سريًعا، فإجادة هذه الخطوات 
الست أمر يستغرق بعض الوقت، ولكنه أمر يمكن للجميع تحقيقه. 
ونظًرا ألن معلمي منهج High/Scope قد تلقوا التدريب على 
هذه الطريقة الخاصة بحل الخالفات والمشكالت، فيسعدهم دائًما 

مساعدة األسر في تطبيق هذه الطريقة في المنزل

من خالل إجادة عملية 
حل الخالفات، يتولد لدى 
األطفال شعور بالكفاءة 
والسيطرة على النفس.
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1. التدخل بهدوء وإيقاف أي أفعال قد تسبب األذى

ضعي نفسك بين األطفال وانزلي إلى مستواهم األفقي 	 
)بالجلوس أو الركوع أو ما إلى ذلك(.

استخدمي نغمة صوت هادئة ولمسة حانية.	 

اتخذي موقًفا حيادًيا وال تنحازي ألي طرف.	 

2. اإلشارة إلى مشاعر األطفال

“يبدو عليك الغضب الشديد.”	 

أخبري األطفال بأنك ستقومين باإلمساك بأي شيء يعد 	 
محل نزاع

3. جمع المعلومات
• “ما المشكلة؟”	

4. تحديد المشكلة بعد سماعها من األطفال

“إذن فالمشكلة هي ...”	 

5. طلب أفكار للتوصل إلى الحل واختيار إحداها مع األطفال

“ما الذي يمكننا فعله لحل هذه المشكلة؟”	 

شجعي األطفال على التفكير في حل.	 

6. الجاهزية لتقديم الدعم لمتابعة المشكلة

“لقد تمكنتم من حل المشكلة!”	 

ابَقي بالقرب من األطفال.	 
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ما هو منهج High/Scope فيما يتعلق بتقييم األطفال والبرامج؟
تؤمن High/Scope بان جودة البرامج تعتمد على نظام تقييم جيد. فالمعلم يحتاج إلى طريقة لتسجيل مدى تقدم 

كل طفل في البرامج التي يقوم عليها حتى يستطيع توفير أفضل فرص التعلم للمجموعة بشكل عام. وبالمثل، تحتاج 
الهيئات والمشرفون على البرامج إلى طريقة منظمة وعادلة لتقييم كل جانب من البرامج، حتى يمكن تلبية احتياجات 

 األطفال واألسر وفريق تقديم الرعاية لألطفال. وفي مرحلة ما قبل المدرسة )رياض األطفال(، قامت مؤسسة
High/Scope بتطوير أداتين للمساعدة في تلبية هذه االحتياجات، وهاتان األداتان هما: “سجل مالحظة األطفال 

في مرحلة الروضة” لتسجيل مدى تقدم األطفال، و”تقييم جودة برامج رياض األطفال”. ويتم استخدام كلتا األداتين في 
جميع برامج High/Scope، وكذلك في جميع البرامج األخرى التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء البالد وفي مختلف 

أرجاء العالم، لتقييم مدى تقدم األطفال ومستوى جودة البرامج.

وقد تم تدريب جميع المعلمين المعتمدين من مؤسسة High/Scope بشكل مكثف على كيفية استخدام سجل مالحظة 
األطفال وتقييم جودة البرامج لمالحظة األطفال والبرامج وتسجيل هذه المالحظات بطريقة موضوعية ومحايدة. 

وتستخدم High/Scope المالحظات أكثر من االختبارات لتقييم تطور األطفال، وذلك ألنه من خالل المالحظة 
نستطيع مراقبة مجموعة كبيرة من السلوكيات على مدار عدة أسابيع أو أشهر، وهو ما 
يعطينا صورة أكثر دقة لقدرات األطفال بالمقارنة بما يمكننا الحصول عليه من خالل 

اختبار نطاق ضيق من السلوكيات على مدار يوم أو اثنين. كما أننا ندرك أن بعض 
األطفال، وألسباب عدة، ال يؤدون جيًدا في مواقف االختبارات، ولكن جميع األطفال يبذلون 

أقصى جهدهم في بيئة تعلم يجدون فيها الدعم والمساندة حيث يسمح لهم باختيار األنشطة 
التي تركز على مواهبهم واهتماماتهم.

حول منهج
 High/Scope10

تقييم األطفال 
والبرامج

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية

من خالل سجل مالحظة 
األطفال، يستطيع المعلم 

مراقبة مجموعة كبيرة من 
السلوكيات على مدار عدة 

أسابيع أو أشهر.
حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية
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كيف يتم 
استخدام سجل 

مالحظة األطفال 
في مرحلة 

الروضة؟
لمرتين أو ثالث مرات أثناء سنة 
البرنامج، نستخدم سجل مالحظة األطفال أثناء قيامنا بمالحظة 

وتسجيل وتقييم المستوى التطوري لكل طفل. ففي المرة األولى، 
نراقب األطفال أثناء مشاركتهم في األنشطة وتفاعلهم معنا ومع 

زمالئهم في حجرة الدراسة على مدار عدة أسابيع أو شهور. 
وفي المرة الثانية، نقوم بتسجيل مالحظاتنا. وفي المرة الثالثة، 

نستعرض المالحظات ونقوم بتقييم كل طفل وفق أعلى مستوى 
تطوري أظهره حتى هذه المرحلة في ستة من جوانب التطور:

المبادرة )القدرة على وضع وتنفيذ خطة(	 

العالقات االجتماعية	 

التمثيل اإلبداعي )تصوير األفكار واألشياء واألشخاص 	 
واألحداث بطرق 

إبداعية(

الحركة والموسيقى	 

اللغة وقدرات القراءة 	 
والكتابة )التحدث، 
االستماع، القراءة، 

الكتابة(

الرياضيات والعلوم	 

ويندرج تحت هذه الجوانب 
الستة للتطور 32 عنصًرا 

للتقييم تلخص الجوانب 
السلوكية الهامة التي تعتبرها 

High/Scope أساًسا 
لتطور الطفل. ويندرج تحت 

كل عنصر من عناصر 
التقييم خمس نقاط تصف 

المستويات المتزايدة لتطور الطفل. فعلى سبيل المثال، تحت جانب 
التطور الخاص باللغة وقدرات القراءة والكتابة، يوجد عنصر 

التقييم “االستماع إلى الكالم وفهمه.” وتتراوح الخمس النقاط التي 
تقع تحت هذا العنصر من “يستجيب الطفل من خالل األفعال 

أو الكلمات إلى اقتراح أو طلب أو سؤال” )المستوى األدنى من 
التطور( إلى “يواصل الطفل الحوار عن طريق التطرق إلى 

موضوعين فرعيين أو أكثر أثناء الحوار” )المستوى األعلى من 
التطور(.

ونحن نستخدم النقاط التي تم تسجيلها من خالل سجل مالحظة 
األطفال لتقييم المستوى التطوري الذي وصل إليه كل طفل 

ومجموعة األطفال ككل، وذلك حتى يمكن إدخال تعديالت على 
عملية التعلم وفق احتياجاتهم. كما نستخدم سجل مالحظة األطفال 
إلطالع اآلباء على مدى تقدم أطفالهم أثناء المؤتمرات. فبدالً من 

إعطاء اآلباء نتائج اختبار ال معنى لها، نعرض عليهم المالحظات 
التي تبين المرحلة التطورية التي وصل إليها الطفل، وفي أي تجاه 

ينمو. 

كما استخدمت مؤسسة High/Scope سجل مالحظة األطفال في 
المشروعات القومية والتي تتم على مستوى الوالية إلثبات فعالية 

ونجاح مبادئنا التعليمية مع األطفال من مختلف األصول والثقافات 
وفي مجموعة متنوعة من أماكن تدريس البرامج.

من خالل سجل مالحظة 
األطفال، يستطيع المعلم 
تكييف فرص التعلم وفق 

احتياجات األطفال.

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

صفحة من كتيب مالحظات سجل مالحظة األطفال في مرحلة الروضة

اللغة وقدرات القراءة والكتابةاللغة وقدرات القراءة والكتابةاللغة وقدرات القراءة والكتابة
6/16  )ضع دائرة حول( عنصر واحد     ظ ع غ ف ق ك ل م 

        )ضع دائرة حول( مستوى واحد     1  2  3  4  5

فاطمة  استخدمت  المنزل،  منطقة  في  العمل  وقت  في 
صندوق خلطة كعك فارغًا، وصينية لعمل الكعك، ومضربًا، 
أستخدم  إنني  “انظري!  قائلة:  )المعلمة(  هناء  وأخبرت 

المضرب لعمل كعكة ألمي!”

6/20  )ضع دائرة حول( عنصر واحد     ظ ع غ ف ق ك ل م

        )ضع دائرة حول( مستوى واحد     1  2  3  4  5

والد حفصة وهو  إلى  التحية، استمعت فاطمة  في وقت 
يقرأ قصة “أليس في بالد العجائب.” وعندما قرأ “وفي أحد 
األيام، قابلت أليس اثنين من ــــ” قالت فاطمة: “األقزام!”

7/01  )ضع دائرة حول( عنصر واحد     ظ ع غ ف ق ك ل م

        )ضع دائرة حول( مستوى واحد     1  2  3  4  5

الكتب، جلست فاطمة على  العمل في منطقة  في وقت 
كتاب  في  الموجودة  الصور  جميع  في  ونظرت  الكرسي 
“الزهور والحدائق” وبدأت تقلب الصفحات من اليسار إلى 

اليمين.

7/13  )ضع دائرة حول( عنصر واحد     ظ ع غ ف ق ك ل م 

          )ضع دائرة حول( مستوى واحد     1  2  3  4  5

في وقت المجموعات الصغيرة، بدأت فاطمة تلعب بدهان 
األصابع ثم قالت: “إن هذا الدهان يجعل أصابعي لزجة.”

  /   )ضع دائرة حول( عنصر واحد     ظ ع غ ف ق ك ل م

       )ضع دائرة حول( مستوى واحد     1  2  3  4  5

المراقب

  /   )ضع دائرة حول( عنصر واحد     ظ ع غ ف ق ك ل م

       )ضع دائرة حول( مستوى واحد     1  2  3  4  5

المراقب

ليلى
التاريخ

المراقب
ليلى

التاريخ

المراقب
سامية
التاريخ

المراقب

       
التاريخ

المراقب
       
التاريخ

المراقب

سامية
التاريخ

المراقب

سجل التعرف على الحروف: ضعي دائرة حول الحروف التي يتعرف عليها الطفل ويسميها )العنصر ك(

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي
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كيف يتم استخدام أداة تقييم جودة 
برامج رياض األطفال؟

الرئيسية  األداة  هو  الروضة  مرحلة  في  البرامج  جودة  تقييم  يعد 
العتماد   High/Scope مؤسسة  قبل  من  استخدامها  يتم  التي 
البرامج.  العتماد  وكذلك   High/Scope منهج  ومعلمي  مدربي 
وفي بعض األحيان، يتم تقييم البرنامج بالكامل ووضع خطة شاملة 
ثم تركيز  الجوانب،  تقييم بعض  يتم  أحيان أخرى،  للتحسين. وفي 
الجهود والموارد على إدخال تحسينات في هذه الجوانب قبل تقييم 
يقوم  البرامج،  تقييم جودة  أداة  البرنامج. والستخدام  بقية  وتحسين 
مقيمو البرامج أوالً بمراقبة مكان تنفيذ البرنامج ثم أخذ مالحظات 
حيادية وعادلة بشأن ما يرونه ويسمعونه. وهناك سبعة من جوانب 

البرامج يتم تقييمها، وهي:
بيئة التعلم	 
البرنامج اليومي	 
التفاعل بين الكبار واألطفال	 
تخطيط وتقييم المنهج	 
دور اآلباء وخدمات األسر	 
مؤهالت فريق العمل وتطويره	 
إدارة البرنامج	 

وبعد ذلك، يقوم مقيمو جودة البرنامج باستخدام هذه المالحظات 
كأساس للتقييم.

وألداة تقييم جودة البرامج استخدامات عديدة. فهي أداة رائعة 
لتدريب فريق العمل، حيث يتعرف المعلم من خاللها على كيفية 

تقديم أفضل البرامج،
كما أنها تمثل طريقة منظمة وعادلة للهيئات والمشرفين على 

البرامج لمراقبتها وتحسين جودة إدارتها. ويمكن للمراقبين 
الخارجيين المدربين استخدام أداة تقييم جودة البرامج لتقييم درجة 

استيفاء البرامج ألعلى المعايير المتعلقة بإيجاد بيئة تعلم تدعم 
تطور األطفال واألسر ومعلمي مرحلة الطفولة المبكرة. وبالمثل، 

يمكن لآلباء استخدام أداة تقييم جودة البرامج للتعرف على ما 
يحدث وما ال يحدث في برامج أطفالهم.

وكما هو الحال بالنسبة لسجل مالحظة األطفال، استخدمت مؤسسة 
High/Scope أداة تقييم جودة البرامج في المشروعات البحثية 
القومية والتي تتم على مستوى الوالية إلثبات أن برامجها ترقى 
إلى أعلى درجات الجودة ولها أثر إيجابي على تطور األطفال 

الصغار.

كيف يمكن لألسر استخدام هذه األدوات 
التقييمية في المنزل؟

يقوم معلمو منهج High/Scope بإطالع اآلباء على المالحظات 
الخاصة بسجل مالحظة األطفال وذلك في المؤتمرات الدورية التي 

تجمع بين اآلباء والمعلمين. وبمجرد تعود اآلباء على التصنيفات 
الموجودة في سجل مالحظة األطفال ومؤشرات التطور الرئيسية،

 فإننا نوصي بأن يسجلوا مالحظاتهم طوال األسبوع ثم يطلعون 
معلم الطفل عليها عند االلتقاء به أثناء توصيل الطفل إلى المدرسة 

واصطحابه منها أو أثناء المؤتمرات الدورية. وبهذه الطريقة، 
يصبح اآلباء والمعلمون شركاء حقيقيين في الجهود الرامية إلى 

فهم ودعم تطور الطفل.

كما يمكن أن يطلب اآلباء من المعلم أو مدير البرنامج االطالع 
المدرسة واصطحابه منها أو أثناء المؤتمرات الدورية. وبهذه 
الطريقة، يصبح اآلباء والمعلمون شركاء حقيقيين في الجهود 

الرامية إلى فهم ودعم تطور الطفل.

كما يمكن أن يطلب اآلباء من المعلم أو مدير البرنامج االطالع 
على أحد نماذج تقييم جودة البرامج. ونحن نوصي كل أبوين أن 

يقوما أثناء مراجعة العناصر الموجودة في النموذج بالتركيز على 
برنامج طفلهما للوقوف على عدد أمثلة البرامج.

وفي حالة وجود أشياء غير مفهومة، فإننا نشجع كل أبوين على 
التوجه إلى معلم الطفل 

لشرحها لهما. وهنا يجب 
تذكر أن أداة تقييم جودة 

البرامج ال تهدف إلى 
انتقاد البرامج أو الحكم 
عليها، ولكن باألحرى 

المساعدة في تحديد 
الجوانب الجيدة في هذه 
البرامج والجوانب التي 

تحتاج إلى التحسين. 
وفي حالة وجود لجنة 

لآلباء في البرنامج الذي 
يتم تقديمه للطفل تتمثل 

مهمتها في المساعدة في 

من خالل المالحظات 
الموجودة في سجل 
مالحظة األطفال، 

يعرف اآلباء المرحلة 
التطورية التي وصل 
إليها الطفل، وفي أي 

تجاه ينمو.
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ما هو منهج High/Scope فيما يتعلق بتقييم األطفال والبرامج؟
تؤمن High/Scope بان جودة البرامج تعتمد على نظام تقييم جيد. فالمعلم يحتاج إلى طريقة لتسجيل مدى تقدم كل طفل 

في البرامج التي يقوم عليها حتى يستطيع توفير أفضل فرص التعلم للمجموعة بشكل عام.

 وبالمثل، تحتاج الهيئات والمشرفون على البرامج إلى طريقة منظمة وعادلة لتقييم كل جانب من البرامج، حتى يمكن تلبية 
احتياجات األطفال واألسر وفريق تقديم الرعاية لألطفال. وفي مرحلة ما قبل المدرسة )رياض األطفال(، قامت مؤسسة 

High/Scope بتطوير أداتين للمساعدة في تلبية هذه االحتياجات، وهاتان األداتان هما: “سجل مالحظة األطفال في 
مرحلة الروضة” لتسجيل مدى تقدم األطفال، و”تقييم جودة برامج رياض األطفال”. ويتم استخدام كلتا األداتين في جميع 

برامج High/Scope، وكذلك في جميع البرامج األخرى التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء البالد وفي مختلف أرجاء 
العالم، لتقييم مدى تقدم األطفال ومستوى جودة البرامج.

وقد تم تدريب جميع المعلمين المعتمدين من مؤسسة High/Scope بشكل مكثف على كيفية استخدام سجل مالحظة 
األطفال وتقييم جودة البرامج لمالحظة األطفال والبرامج وتسجيل هذه المالحظات بطريقة موضوعية ومحايدة. وتستخدم 

High/Scope المالحظات أكثر من االختبارات

 لتقييم تطور األطفال، وذلك ألنه من خالل المالحظة نستطيع مراقبة مجموعة كبيرة 
من السلوكيات على مدار عدة أسابيع أو أشهر، وهو ما يعطينا صورة أكثر دقة لقدرات 
األطفال بالمقارنة بما يمكننا الحصول عليه من خالل اختبار نطاق ضيق من السلوكيات 

على مدار يوم أو اثنين. كما أننا ندرك أن بعض األطفال، وألسباب عدة، ال يؤدون جيًدا في 
مواقف االختبارات، ولكن جميع األطفال يبذلون أقصى جهدهم في بيئة تعلم يجدون فيها 
الدعم والمساندة حيث يسمح لهم باختيار األنشطة التي تركز على مواهبهم واهتماماتهم.

حول منهج
 High/Scope10

تقييم األطفال 
والبرامج

 High/Scope ملخصات عملية لتاريخ منهج
ومبادئه التعليمية

من خالل سجل مالحظة 
األطفال، يستطيع المعلم 

مراقبة مجموعة كبيرة من 
السلوكيات على مدار عدة 

أسابيع أو أشهر.

حقوق الطبع 2008 © محفوظة لمؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

يمكن إعادة إنتاج هذا اإلصدار عن طريق الشراء وفًقا لشروط الترخيص.

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية



2

كيف يتم 
استخدام سجل 

مالحظة األطفال 
في مرحلة 

الروضة؟
لمرتين أو ثالث مرات أثناء سنة 
البرنامج، نستخدم سجل مالحظة 

األطفال أثناء قيامنا بمالحظة وتسجيل وتقييم المستوى التطوري 
لكل طفل. ففي المرة األولى، نراقب األطفال أثناء مشاركتهم في 

األنشطة وتفاعلهم معنا ومع زمالئهم في حجرة الدراسة على مدار 
عدة أسابيع أو شهور. وفي المرة الثانية، نقوم بتسجيل مالحظاتنا. 

وفي المرة الثالثة، نستعرض المالحظات ونقوم بتقييم كل طفل 
وفق أعلى مستوى تطوري أظهره حتى هذه المرحلة في ستة من 

جوانب التطور:
• المبادرة )القدرة على وضع وتنفيذ خطة(	
• العالقات االجتماعية	
• التمثيل اإلبداعي )تصوير األفكار واألشياء واألشخاص 	

واألحداث بطرق 
إبداعية(

• الحركة والموسيقى	
• اللغة وقدرات القراءة 	

والكتابة )التحدث، 
االستماع، القراءة، 

الكتابة(
• الرياضيات والعلوم	

ويندرج تحت هذه الجوانب 
الستة للتطور 32 عنصًرا 

للتقييم تلخص الجوانب 
السلوكية الهامة التي تعتبرها 

High/Scope أساًسا لتطور 
الطفل. ويندرج تحت كل 

عنصر من عناصر التقييم 
خمس نقاط تصف

 المستويات المتزايدة لتطور الطفل. فعلى سبيل المثال، تحت 
جانب التطور الخاص باللغة وقدرات القراءة والكتابة، يوجد 

عنصر التقييم “االستماع إلى الكالم وفهمه.” وتتراوح الخمس 
النقاط التي تقع تحت هذا العنصر من “يستجيب الطفل من خالل 

األفعال أو الكلمات إلى اقتراح أو طلب أو سؤال” )المستوى األدنى 
من التطور( إلى “يواصل الطفل الحوار عن طريق التطرق إلى 
موضوعين فرعيين أو أكثر أثناء الحوار” )المستوى األعلى من 

التطور(.
ونحن نستخدم النقاط التي تم تسجيلها من خالل سجل مالحظة 

األطفال لتقييم المستوى التطوري الذي وصل إليه كل طفل 
ومجموعة األطفال ككل، وذلك حتى يمكن إدخال تعديالت على 

عملية التعلم وفق احتياجاتهم. كما نستخدم سجل مالحظة
األطفال إلطالع اآلباء على مدى تقدم أطفالهم أثناء المؤتمرات. 
فبدالً من إعطاء اآلباء نتائج اختبار ال معنى لها، نعرض عليهم 

المالحظات التي تبين المرحلة التطورية التي وصل إليها الطفل، 
 High/Scope وفي أي تجاه ينمو. كما استخدمت مؤسسة

سجل مالحظة األطفال في المشروعات القومية والتي تتم على 
مستوى الوالية إلثبات فعالية ونجاح مبادئنا التعليمية مع األطفال 
من مختلف األصول والثقافات وفي مجموعة متنوعة من أماكن 

تدريس البرامج.

من خالل سجل مالحظة 
األطفال، يستطيع المعلم 
تكييف فرص التعلم وفق 

احتياجات األطفال.

مؤسسة High/Scope لألبحاث التعليمية

صفحة من كتيب مالحظات سجل مالحظة األطفال في مرحلة الروضة

اللغة وقدرات القراءة والكتابةاللغة وقدرات القراءة والكتابةاللغة وقدرات القراءة والكتابة
6/16  )ضع دائرة حول( عنصر واحد     ظ ع غ ف ق ك ل م 

        )ضع دائرة حول( مستوى واحد     1  2  3  4  5

فاطمة  استخدمت  المنزل،  منطقة  في  العمل  وقت  في 
صندوق خلطة كعك فارغًا، وصينية لعمل الكعك، ومضربًا، 
أستخدم  إنني  “انظري!  قائلة:  )المعلمة(  هناء  وأخبرت 

المضرب لعمل كعكة ألمي!”

6/20  )ضع دائرة حول( عنصر واحد     ظ ع غ ف ق ك ل م

        )ضع دائرة حول( مستوى واحد     1  2  3  4  5

والد حفصة وهو  إلى  التحية، استمعت فاطمة  في وقت 
يقرأ قصة “أليس في بالد العجائب.” وعندما قرأ “وفي أحد 
األيام، قابلت أليس اثنين من ــــ” قالت فاطمة: “األقزام!”

7/01  )ضع دائرة حول( عنصر واحد     ظ ع غ ف ق ك ل م

        )ضع دائرة حول( مستوى واحد     1  2  3  4  5

الكتب، جلست فاطمة على  العمل في منطقة  في وقت 
كتاب  في  الموجودة  الصور  جميع  في  ونظرت  الكرسي 
“الزهور والحدائق” وبدأت تقلب الصفحات من اليسار إلى 

اليمين.

7/13  )ضع دائرة حول( عنصر واحد     ظ ع غ ف ق ك ل م 

          )ضع دائرة حول( مستوى واحد     1  2  3  4  5

في وقت المجموعات الصغيرة، بدأت فاطمة تلعب بدهان 
األصابع ثم قالت: “إن هذا الدهان يجعل أصابعي لزجة.”

  /   )ضع دائرة حول( عنصر واحد     ظ ع غ ف ق ك ل م

       )ضع دائرة حول( مستوى واحد     1  2  3  4  5

المراقب

  /   )ضع دائرة حول( عنصر واحد     ظ ع غ ف ق ك ل م

       )ضع دائرة حول( مستوى واحد     1  2  3  4  5

المراقب

ليلى
التاريخ

المراقب
ليلى

التاريخ

المراقب
سامية
التاريخ

المراقب

       
التاريخ

المراقب
       
التاريخ

المراقب

سامية
التاريخ

المراقب

سجل التعرف على الحروف: ضعي دائرة حول الحروف التي يتعرف عليها الطفل ويسميها )العنصر ك(

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي
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كيف يتم استخدام أداة تقييم جودة 
برامج رياض األطفال؟

يعد تقييم جودة البرامج في مرحلة الروضة هو األداة الرئيسية 
التي يتم استخدامها من قبل مؤسسة High/Scope العتماد 

مدربي ومعلمي منهج High/Scope وكذلك العتماد البرامج. 
وفي بعض األحيان، يتم تقييم البرنامج بالكامل ووضع خطة شاملة 

للتحسين. وفي أحيان أخرى، يتم تقييم بعض الجوانب، ثم تركيز 
الجهود والموارد على إدخال تحسينات في هذه الجوانب قبل تقييم 
وتحسين بقية البرنامج. والستخدام أداة تقييم جودة البرامج، يقوم 

مقيمو البرامج أوالً بمراقبة مكان تنفيذ البرنامج ثم أخذ مالحظات 
حيادية وعادلة بشأن ما يرونه ويسمعونه. وهناك سبعة من جوانب 

البرامج يتم تقييمها، وهي:
• بيئة التعلم	
• البرنامج اليومي	
• التفاعل بين الكبار واألطفال	
• تخطيط وتقييم المنهج	
• دور اآلباء وخدمات األسر	
• مؤهالت فريق العمل وتطويره	
• إدارة البرنامج	

وبعد ذلك، يقوم مقيمو جودة البرنامج باستخدام هذه المالحظات 
كأساس للتقييم.

وألداة تقييم جودة البرامج استخدامات عديدة. فهي أداة رائعة 
لتدريب فريق العمل، حيث يتعرف المعلم من خاللها على كيفية 

تقديم أفضل البرامج، كما أنها تمثل طريقة منظمة وعادلة للهيئات 
والمشرفين على البرامج لمراقبتها وتحسين جودة إدارتها. ويمكن 

للمراقبين الخارجيين المدربين استخدام أداة تقييم جودة البرامج 
لتقييم درجة استيفاء البرامج ألعلى المعايير المتعلقة بإيجاد بيئة 

تعلم تدعم تطور األطفال واألسر ومعلمي مرحلة الطفولة المبكرة. 
وبالمثل، يمكن لآلباء استخدام أداة تقييم جودة البرامج للتعرف 

على ما يحدث وما ال يحدث في برامج أطفالهم.

 وكما هو الحال بالنسبة لسجل مالحظة األطفال، استخدمت 
مؤسسة High/Scope أداة تقييم جودة البرامج في المشروعات 
البحثية القومية والتي تتم على مستوى الوالية إلثبات أن برامجها 

ترقى إلى أعلى درجات الجودة ولها أثر إيجابي على تطور 

األطفال الصغار.

كيف يمكن لألسر استخدام هذه األدوات 
التقييمية في المنزل؟

الخاصة بسجل مالحظة األطفال وذلك في المؤتمرات الدورية 
التي تجمع بين اآلباء والمعلمين. وبمجرد تعود اآلباء على 

التصنيفات الموجودة في سجل مالحظة األطفال ومؤشرات 
التطور الرئيسية،

 فإننا نوصي بأن يسجلوا مالحظاتهم طوال األسبوع ثم يطلعون 
معلم الطفل عليها عند االلتقاء به أثناء توصيل الطفل إلى المدرسة 

واصطحابه منها أو أثناء المؤتمرات الدورية. وبهذه الطريقة، 
يصبح اآلباء والمعلمون شركاء حقيقيين في الجهود الرامية إلى 

فهم ودعم تطور الطفل.

كما يمكن أن يطلب اآلباء من المعلم أو مدير البرنامج االطالع 
المدرسة واصطحابه منها أو أثناء المؤتمرات الدورية. وبهذه 
الطريقة، يصبح اآلباء والمعلمون شركاء حقيقيين في الجهود 

الرامية إلى فهم ودعم تطور الطفل.

كما يمكن أن يطلب اآلباء من المعلم أو مدير البرنامج االطالع 
على أحد نماذج تقييم جودة البرامج. ونحن نوصي كل أبوين أن 

يقوما أثناء مراجعة العناصر الموجودة في النموذج بالتركيز على 
برنامج طفلهما للوقوف على عدد أمثلة البرامج.

وفي حالة وجود أشياء غير مفهومة، فإننا نشجع كل أبوين على 
التوجه إلى معلم الطفل لشرحها لهما. وهنا يجب تذكر أن أداة 

تقييم جودة البرامج ال تهدف 
إلى انتقاد البرامج أو الحكم 

عليها، ولكن باألحرى 
المساعدة في تحديد 

الجوانب الجيدة في هذه 
البرامج والجوانب 

التي تحتاج إلى 
التحسين. وفي حالة 

وجود لجنة لآلباء في 
البرنامج الذي يتم 

تقديمه للطفل تتمثل 

من خالل المالحظات 
الموجودة في سجل 

مالحظة األطفال، يعرف 
اآلباء المرحلة التطورية 
التي وصل إليها الطفل، 

وفي أي تجاه ينمو.
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