
1الفصل 1  التعلم في السنوات األولى

 أسس قوية للتعلم مدى الحياة 
يمتلك التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة القدرة على وضع األطفال على مسار التعلم مدى الحياة، ولكن من أجل تحقيق 

أقصى قدر من تعلم األطفال، تحتاج برامج تعليم الطفولة المبكرة إلى أن تكون مستنيرة بما يخبرنا به العلم عن كيفية تعلم 
األطفال خالل السنوات األولى وما هي المهارات األكثر أهمية لدعمها من خالل التعليم الجيد للطفولة المبكرة. يولد األطفال 

ليتعلموا. فهم يتعلمون بسرعة وبمرونة وقادرون على تعميم تعلمهم على المواقف الجديدة بشكل أكثر فعالية بكثير من أذكى 
منتجات علوم الكمبيوتر المعاصرة.1 يعتبر األطفال مهيئون بيولوجيا للتعلم من خالل استكشاف العالم واالنخراط مع اآلخرين 

ولديهم قدرات ال تصدق على االستكشاف واالكتشاف. وتهيئ هذه القدرات األطفال الصغار من اكتساب المعرفة واستخدامها  
 مدى الحياة- وهي مهارات حاسمة لحياة ناجحة ومنتجة في جميع البلدان والثقافات المعاصرة. 

يوجد اهتمام متأصل لدى األطفال في استكشاف بيئتهم والتعلم منها وحولها وتستمر هذه الميول في مرحلة الطفولة وما بعدها. 
ويكون التعلم ممكنا في جميع األعمار، ويمكن لكل طفل االستفادة من التعليم الجيد، ولكن يتقّدم األطفال األكبر سنا بسهولة 

أكبر في الصفوف الالحقة إذا حققوا أساسا متينا للتعلم خالل السنوات األولى. يلقي العلم األساسي لتعلم األطفال الصغار الضوء 
على الظروف التي تسمح لجميع األطفال ببناء هذا األساس، بغض النظر عن جنسيتهم أو ثقافتهم أو مزاياهم أو عيوبهم المادية 
واالجتماعية. ال يترجم علم تعلم األطفال الصغار مباشرة إلى وصفات للمناهج الدراسية، ولكنه يعتبر مصدرا غنيا لألفكار لتحسين 

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في جميع أنحاء العالم.  

 التعلم في
السنوات األولى

الفصل 1

هذا الموجز هو ملخص لفصل التعلم في السنوات األولى الذي كتبته إليزابيث سبيلك وكريستين شاتس ، في مؤلف بينديني ، 
ماجدالينا ، وأماندا إي ديفرتشيلي ، المؤلفين. 2022 . جودة التعليم المبكر: رعاية إمكانات األطفال.  آفاق التنمية البشرية. واشنطن 
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 تطوير نظم المعرفة للتعلم مدى الحياة 
يمتلك األطفال أنظمة إدراكية ودماغية أساسية تساعدهم على تحديد جوانب محددة من العالم والتفكير فيها. تعمل أنظمة 

المعرفة األساسية هذه طوال الحياة وهي شائعة بين األشخاص الذين يعيشون في ثقافات متنوعة، مع تنشيط كل مجال معرفي 
أساسي في مناطق محددة من القشرة الدماغية. تشمل أنظمة المعرفة األساسية الخمسة التعلم عن )i( األماكن، )ii( األرقام، 

 )iii( األشياء، )iv( تصرفات الناس وأهدافهم وتفاعالتهم االجتماعية، )v( االتصال واللغة.  

التعلم عن األماكن. بدءا من مرحلة الطفولة، يكون األطفال حساسين لبنية األماكن المحيطة بهم. يستخدم األطفال 
الصغار هذه البنية للتعرف على البيئات التي يستكشفونها والمسارات التي ستأخذهم من مكان إلى آخر. كما يستخدم األطفال 

هذه البنية في المدرسة وخارجها لتعلم الرموز المكانية المتنوعة - من الصور إلى الخرائط إلى النصوص المكتوبة - التي تعرف 
األطفال على عوالم تتجاوز تجربتهم المباشرة.2 هذه القدرات المكانية المبكرة مرنة، وقد ثبت أن األنشطة التي تمارسها تعزز 
تعلم األطفال في المدرسة. على سبيل المثال، عندما يمارس الطفل تحديد موقع األشياء فيما يتعلق بنفسه )على سبيل 

المثال أمام أو خلف(، فإنه يبني قدرات مكانية لترتيب الكلمات التي تؤدي إلى مهارات الكتابة المستقبلية. عندما يمارس األطفال 
هذه القدرات في سياقات تشجع على تعلم اللغة والرموز الرياضية، فهم يظهرون مكاسب فورية ودائمة في التعلم المدرسي.3  

ينبغي تغذية القدرات المكانية القائمة بيولوجيا لألطفال الصغار على مدى مرحلة ما قبل المدرسة والطفولة المبكرة، لتعزيز 
 فهمهم البديهي للعالم ولتعزيز استعدادهم للتعلم في المدرسة.

  
التعرف على األرقام. يعتبر الرضع واألطفال حساسون لألرقام، مثل األحجام النسبية لمجموعات مختلفة من الكائنات أو 
الترددات النسبية لألحداث المختلفة. وبناء على هذه الحساسية، يتعلم األطفال االختيار من بين مجموعات األشياء، والتنبؤ 

بنتائج األحداث وفك رموز العمليات في مركز الرياضيات في المدارس االبتدائية. غالبا ما يستخدم هذا النظام في تعلم األطفال 
للخصائص اإلحصائية للبيئة، والتعلم الذي يعد أمرا بالغ األهمية للتنبؤ باألحداث المستقبلية.4 على سبيل المثال ، يمكن 

لألطفال مقارنة صورتين من صفائف النقاط وتقدير أي منها يحتوي على عدد أكبر. تؤدي األنشطة التي تمارس قدرات عددية 
تقريبية بديهية إلى تحسين قصير المدى في الحساب الرمزي، ويمكن أن تنتج تحسينات أكثر ديمومة لتعلم األطفال للرياضيات 

 في المدرسة.5 

التعلم عن األشياء. عند الوالدة، يكتشف األطفال األشياء ويتبعون حركاتها. ولدى األطفال حديثي الوالدة استعدادا لتعلم 
كيف تتحرك األشياء عندما تكون غير مدعومة بشكل مستقر، وماذا يحدث عندما تسقط األشياء أو تصطدم أو تختفي خلف 

أشياء أخرى. من هذه البدايات، يتعلم الرضع بسرعة عن أنواع محددة من األشياء وسلوكها من خالل استكشافهم النشط.6  
وخالل مرحلة الطفولة المبكرة، يتعلمون التالعب والتخطيط إلجراءات متعددة الخطوات واستنتاج الخصائص الخفية لألشياء، 

مثل وزنها، من تفاعالتها مع األشياء األخرى. يستخدم األطفال ما قبل المدرسة أيضا قدراتهم على تصنيف الكائنات حسب 
 أشكالها ووظائفها لتوسيع مفاهيم أعدادهم وتطوير فهم بديهي للحساب الدقيق.7 

التعرف على أفعال الناس وأهدافهم. في عمر الثالثة أشهر، يكون الرضع حساسين ألفعال الناس وأهدافهم، وهو ما 
يعمل كأساس لتطوير مهاراتهم الحركية الخاصة وفهمهم لنوايا الناس وحاالتهم العقلية. إنهم ينظرون إلى اآلخرين على أنهم 

قادرون على العمل، وهو ما يتم تطويره جنبا إلى جنب مع فهمهم لألفعال والحاالت العقلية.8 يساعد فهم األطفال العميق 
 ألفعالهم ونوايا اآلخرين على التواصل مع اآلخرين وإعدادهم للمدرسة. 

التعرف على التفاعالت االجتماعية والتواصل واللغة. األطفال حساسون للعالقات االجتماعية والتواصل واللغة والحاالت 
العقلية، وهو أساس التعلم الموجه اجتماعيا الذي يعد أساسيا لتطوير معارف األطفال ومهاراتهم وقيمهم، سواء في المنزل 
أو في المدرسة. في وقت مبكر من عمر ثالثة أشهر، يتعلم الرضع من خالل مراقبة تصرفات األشخاص من حولهم.9  تبّشر هذه 
التغييرات بفترة يكتسب فيها األطفال بسرعة الكفاءة في التعلم من اآلخرين من خالل تقييم مالءمتهم االجتماعية كمخبرين. 

تكشف األبحاث في علم األعصاب المعرفي التنموي عن تفاعالت غنية بين التطور المعرفي االجتماعي وتطوير اللغة وتعلم 
استخدام الرموز وتعلم القراءة.10 تعزز البيئات المحفزة تنمية اللغة ومحو األمية، وهما أمران أساسيان لالستعداد للمدرسة 

ويعززان التعلم في جميع مجاالت المعرفة.
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 مهارات وأدوات التعلم للتعلم مدى الحياة 
يعتمد تعلم األطفال في جميع مجاالت المعرفة األساسية على ترسانة من مهارات وأدوات التعلم العامة التي تدعم مشاركة 

األطفال في العالم وتعلمهم عنه. ويمكن للتعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة أن يساعد األطفال على تطوير هذه المهارات 
واألدوات، التي ستشكل أسس نجاحهم في المستقبل. ويعتمد تعلم األطفال على المهارات التالية: )أ( الوظائف التنفيذية، التي 
تنظم اهتمامهم وتخطيط عملهم؛ و )ii( قوى الخيال، التي توجه لعبهم وتحفيزهم لألحداث الفعلية أو المحتملة؛ )iii( القدرة على 

ما وراء المعرفة، وخاصة فهم األطفال لما يفعلونه وما يفعله اآلخرون وما ال يعرفونه، وكيف يمكن أن تنمو معارفهم ومهاراتهم؛ 
)iv( الدافع للتعلم. ويمكن تعزيز هذه المهارات واألدوات من خالل الخبرات التي يمكن أن توفرها البيوت ورياض األطفال. 

الوظائف التنفيذية: تركيز االنتباه والتخطيط والذاكرة. تعتبر الوظائف التنفيذية ضرورة لألطفال للتعلم بفعالية ولتحقيق 
األهداف. يحتاج األطفال إلى أن يكونوا قادرين على تركيز انتباههم والتخطيط وتذكر ما حدث من قبل االنتقال بمرونة من نشاط 

إلى آخر، ومن إجراء الحسابات العقلية إلى كتابة فقرة. ترتبط مهارات الوظيفة التنفيذية األفضل ارتباطا إيجابيا باالستعداد 
 للمدرسة واألداء المدرسي، باإلضافة إلى نتائج الحياة الالحقة مثل النجاح الوظيفي.11 

الخيال: دعم البصيرة واالكتشاف واإلبداع لدى األطفال. تؤكد األبحاث المتعلقة بالتحفيز العقلي على أهمية اللعب 
واألنشطة األخرى التي تحفز خيال األطفال في تعليم الطفولة المبكرة. تدعم المحاكاة العقلية رؤى األطفال واكتشافاتهم 

وإبداعهم. وهي تلعب دورا حيويا في تعلم األطفال ألنها تسمح لألطفال بالتالعب باألفكار التي تم تقديمها لهم والتدرب عليها، 
وبالتالي تعزيز التعلم والذاكرة للمادة.12 يوفر التظاهر الفرصة لألطفال لممارسة التعبير عن أنفسهم والتواصل مع اآلخرين.13  

 إضافة إلى ذلك، ترتبط شدة ونوعية وتعقيد تظاهر األطفال بقدراتهم على أخذ وجهات النظر.14  

ما وراء المعرفة: تعلم التعلم. إن معرفة ما تعرفه وما ال تعرفه وكيفية توسيع معرفتك واستخدامها بشكل أكثر فعالية 
هي أدوات مهمة للتعلم في جميع األعمار.15 يمكن لهذه القدرات ما وراء المعرفية أن تحفز المتعلمين على العودة إلى المواد 

التي لم يتقنوها أو استكشافها، واالنتقال من المواد التي أتقنوها بالفعل والبناء على معرفتهم بطرق منتجة. تدعم ما وراء 
 المعرفة نجاح األطفال في المدرسة ويمكن تحسينه من خالل التدريب المباشر على المهارات.16 

الدافع: محرك رئيسي للتعلم. األطفال فضوليون بشكل طبيعي ومستعدون للتعلم من تلقاء أنفسهم ومن أشخاص 
آخرين، ولكن االختالفات الفردية في الدافع للتعلم واضحة أيضا في مرحلة الطفولة. يختلف دافع األطفال للتعلم اعتمادا على 

مستوى اهتمامهم ومثابرتهم، وكذلك الثقة بين المعلمين والمتعلمين. تتنبأ المستويات العالية من االهتمام والمثابرة بإنجاز 
أكاديمي واجتماعي أفضل في المدرسة ويرتبط كل من االهتمام والمثابرة بسلوكيات الوالدين.17 يتعلم األطفال بشكل أفضل 

من البالغين األكفاء وذوي المعرفة والواثقين. إنهم يميلون إلى الوثوق بالبالغين الذين تتشابه لغتهم وثقافتهم واهتماماتهم 
 مع تلك الخاصة بالناس في العالم االجتماعي للطفل.18 
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ضمان التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  
يدعم تعلم األطفال في المجاالت األساسية 

 للمعرفة لتطوير المهارات األساسية
تبرز القدرات المعرفية في مرحلة الطفولة وتعمل طوال الحياة. فهي يمتلكها جميع األطفال، ويمكن تسخيرها لتعزيز تعلم 

األطفال في جميع البلدان والثقافات. بيد أنه لتحقيق هذا الوعد، يجب أن يكون تعليم الطفولة المبكرة حساسا لمستوى فهم 
األطفال الحالي، وأن يتم في بيئات تلبي احتياجات األطفال من الغذاء والراحة وبيئة آمنة يمكن التنبؤ بها، وتولد ثقة األطفال في 

أولئك الذين يعلمونهم. نحن نعلم أن األطفال الصغار يستكشفون ويتعلمون بسرعة وعفوية من خالل البناء على خمسة مجاالت 
أساسية للمعرفة يتعلمون عن األماكن واألرقام واألشياء واألشخاص والعالقات. يمكننا دعم استعدادهم للتعلم من خالل تعزيز 

تطوير أربع مجموعات رئيسية من المهارات، من الوظائف التنفيذية والخيال إلى ما وراء المعرفة والدافع للتعلم. ويمكن تسخير 
هذه المعرفة معا لوضع أسس متينة للتعلم المبكر الجيد لألطفال في جميع أنحاء العالم.
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