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موجز

خلفيّة
ا  خاصًّ برنامًجا  لري  ڤان  برنارد  وصندوق  أشاليم،  وجوينت  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  االبتدايّئ  قبل  التعليم  شعبة  طّورت   ،2014 العام  يف 
لتحسني جودة الرتبية والتعليم يف روضات وبساتني األطفال يف صفوف املجتمع العريب )يف ما ييل: الربنامج(. قام الربنامج بإدماج منوذج 
)موديل( عمل بلدّي، وطرق عمل وآليّات تنفيذيّة مختلفة. عمل هذا الربنامج ملّدة سّت سنوات يف عرش سلطات محلّيّة بتوزيع قطْرّي 
شمل متثياًل لرشائح مختلفة يف املجتمع العريّب يف إرسائيل. مَتثََّل الهدف الرئيسّي للربنامج يف امليّض قُُدًما باألطفال يف مرحلة الطفولة املبّكرة 
للربنامج،  املرحلّية  األهداف  أّما  السّكان.  عموم  يف صفوف  األطفال  وبني  بينهم  التطّوريّة  الفجوات  وتقليص  العرب،  السّكان  يف صفوف 
فتمثّلت يف: تحسني جودة البيئة الرتبويّة املحيطة؛ تحسني جودة التدريس والتعلُّم يف الروضات والبساتني من خالل تحسني جودة جهاز 
تحسني  الروضة؛  يف  التفاعالت  جودة  تحسني  املساِعدات(؛  املربّيات؛  الرتبويّات؛  املرشدات  )املفتّشات؛  الرتبوّي  للطاقم  املهنّي  التطوير 
النقب،  البدويّة يف  ا يف كّل بلدة(، خمسون )50( منها يف السلطات  153 روضة وبستانًا )18-12 صفًّ الربنامج  الرشاكة مع األهل. شارك يف 
ومئة وثالث/ة )103( يف منطقة املركز والشامل. رافق معهد مايرس -جوينت -بروكديل الربنامَج من خالل بحث تقييم تكوينّي وتلخييّص 

يف الفرتة الواقعة بني العاَمنْي 2020-2016.

أهداف البحث
تزويد املبادرين للربنامج والجهة التنفيذيّة مبعلومات جارية حول التحّديات والنجاحات يف تطبيق الربنامج، والتعلُّم حول نتائج الربنامج 

بأبعاد متنّوعة.

الفئة المستهَدفة يف البحث
جميع املشاركني يف تنفيذ الربنامج خالل سنوات تنفيذها السّت، ابتداًء من السنة الدراسيّة 2015/2014 حتّى السنة الدراسيّة 2020/2019، 
وهم: املربّيات، واملساِعدات، وأطفال يف الروضات والبساتني التي عمل فيها الربنامج، واملرشدات الرتبويّات )فيام ييل: مرشدات( واملفتّشات 
يف إطار الربنامج، وأهايل األطفال يف الروضات والبساتني، ومندوبو الربنامج عىل مستوى السلطة املحلّيّة ومندوبو الرشكاء يف الربنامج )وزارة 

الرتبية والتعليم؛ جوينت أشاليم؛ صندوق برنارد ڤـان لري(.

منهجيّات البحث
ضّم البحث منهجيّات بحث كّميّة ونوعانيّة )نوعيّة(.
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أدوات البحث
أداة املشاَهدة Classroom Assessment Scoring System, Pianta et al., 2008( – CLASS( أجِريَت املشاَهدة يف موعَديْن: . 	

يف الفرتة الواقعة بني ترشين الثاين عام 2017 وآذار عام 2018، أُجِريَت مشاَهدات يف 80 روضة وبستانًا )46 روضة وبستانًا يف بلدات 
َو 34 روضة وبستانًا يف بلدات املقارَنة(؛ ويف حزيران 2020، أُجِريَت مشاَهدات يف 30 روضة وبستانًا )18 روضة يف بلدات  الربنامج 
الربنامج، َو 12 روضة وبستانًا يف بلدات املقارَنة( فقط يف بلدات الشامل التي انتظمت فيها الدراسة كاملعتاد، وذلك بسبب القيود التي 

فُرِضت يف ظّل تفّش وباء الكورونا.

البساتني . 	 يف  واملربّيات  بستاناً(   83( الربنامج  يف  باملشاركة  اإللزاميّة  البساتني  جميع  يف  املربّيات  قامت  "اطالالت"–  أسئلة  استمارة 
اإللزاميّة يف بلدات املقارنة الثامين )45 بستانًا( بتعبئة استامرة األسئلة قبل دخول الربنامج للبساتني. جرت يف املجمل تعبئة بيانات 
حول 332 طفاًل يف بلدات الربنامج، وحول 180 طفاًل يف بلدات املقارَنة. جرى مترير استامرة األسئلة مرّة أخرى قُبَيْل إنهاء الربنامج يف 
جميع البساتني التي ُمّررت فيها يف البداية، حيث قامت 49 مربّية )35 من بساتني الربنامج و14 من بساتني املقارَنة( بتعبئة استامرات 
أسئلة حول 140 طفاًل يف بلدات الربنامج وحول 60 طفاًل يف بلدات املقارنة. جرى تطوير هذه األداة يف شعبة التعليم قبل االبتدايّئ يف 

وزارة الرتبية والتعليم.

استمارة أسئلة للمرشدات التربويّات – جرت تعبئتها من ِقبَل 11 مرشدة شاركن يف الربنامج منذ بداية تنفيذه، ومن ِقبل 10 مرشدات . 	
قبيل انتهائه.

استمارة أسئلة للمربّيات – جرى متريرها قُبَيْل انتهاء الربنامج ، وقامت بتعبئتها 125 مربّية من بني 153 مربّية شاركن يف الربنامج.. 	

استمارة أسئلة للمفّتشات – جرى متريرها قُبَيْل نهاية الربنامج، وقامت بتعبئتها املفتّشات العرش.. 	

استمارة أسئلة لألهل – جرى متريرها قُبَيْل انتهاء الربنامج، وقام بتعبئتها 256 من األهايل يف بلدات الربنامج العرش.. 	

استمارات جهاز المعلومات اإلداريّ – قام طاقم البحث وطاقم الربنامج ببناء أربع استامرات، وجرت تعبئتها مرّتني )يف العام 2018 . 	
ويف العام 2019( من ِقبل املديرات اللوائيّات بالتعاون مع طاقم الربنامج البلدّي.

استمارة مسح للروضات /البساتين – جرى متريرها من ِقبل طاقم الربنامج يف جميع الروضات /البساتني املشاركِة فيه عند انطالقه يف . 	
العام 2016، ومرّة أخرى يف العام 2018. قام طاقم البحث بتحليل البيانات وعرََضها أمام منّفذي الربنامج.

البلدات . 	 املبّكرة يف كّل واحدة من  الطفولة  والتعليم يف مرحلة  الرتبية  مبنّية مع شخصيّات مرموقة يف جهاز  مقابالت عميقة شبه 
لة أجريت 50 مقابلة.  املشاركة. أُجريت املقابالت يف كّل عام، َو يف املحصِّ

نتائج مركزيّة
املحيطة بروضات وببساتني األطفال، مبا يف ذلك  الرتبويّة  البيئة  الربنامج  للربنامج: )1( طّور  األربعة  الجوهريّة  تقّدم يف املجاالت  َق  تحقَّ  
الربنامج يف  أسهم   )2( األطفال؛  لدى  الرتبويّة  االحتياجات  ملْجَمل  تصبح مالمئة  اللعب، يك  والساحات ومساحات  التدريس  تصميم غرف 
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املرشدات  )املفتّشات؛  الرتبوّي  للطاقم  املهنّي  التطّور  مسارات  دعم  خالل  من  والبساتني  الروضات  يف  والتعلُّم  التدريس  جودة  تحسني 
الرتبويّات؛ املربّيات؛ املساِعدات(، وشمل هذا التطّور تأهيالت ومرافَقة جارية من خالل التطرّق إىل مضامني جودة الرتبية والتعليم، وإىل 
الروضات والبساتني  التفاعالت يف روضات وبساتني األطفال. يف  تحسني  الربنامج عىل  )3( عمل  اإلداريّة لإلرشاد عىل حّد سواء.  القدرات 
املشارِكة حصل ارتفاع يف معّدل العالمات يف مجاالت CLASS الثالثة: مجال الدعم الشعورّي؛ مجال تنظيم وإدارة البستان؛ مجال دعم 
التعليم. )4( عّزز الربنامج رشاكة األهل وتداخلهم يف النشاط الرتبوّي يف الروضة /البستان ويف القرية أو املدينة. أحد املسارات البارزة يف 
هذا السياق هو إقامة أو تعزيز قيادة متداخلة لألهايل أو لجنة أهاٍل نشطة داخل البستان، واختيار مندوبني عن األهل يشاركون عىل نحو 

ثابت يف لقاءات املنتدى البلدّي الذي يعالج موضوع الطفولة املبّكرة.

التوصيات المركزيّة
يوىص أن تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتبّني مضامني الربنامج عندما يتعلّق األمر مبسار التطوير املهنّي للطاقم الرتبوّي؛ ويوىص كذلك أن 
تَستخدم املرشدات الرتبويّات واملفتّشات يف روضات وبساتني األطفال أداة CLASS يف عملهّن الجاري لغرض فحص جودة التفاعالت يف 
الروضة والبستان؛ ويوىص أن تواصل السلطات املحلّيّة واملجالس قيادة العمل يف مجال الطفولة املبّكرة يف املدن والقرى املختلفة. ومن 
املهم بان يكون يف كل سلطة محلية طاقم قيادّي يشارك فيه مفتّشة الروضات والبساتني، ومرشدة، ومربّية قياديّة، ومستشارة، ومركّزة 

بلديّة، ومدير قسم الرتبية والتعليم ويقوم هذا الطاقم بطوير العمل يف مجال جيل الطفولة ويعزز من الرشاكات املختلفة. 
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ملخص

1. خلفيّة
التعليم قبل املرحلة االبتدائيّة مسألة هاّمة ملسار منّوهم، ومثّة أهّميّة قصوى لجودة األطر  العريّب يف أطر  مشاركة األطفال من املجتمع 
الرتبويّة التي يتعلم بها االطفال. البيئة االجتامعيّة والتعليميّة والشعوريّة يف الروضة والبستان لها بالغ األثر عىل تصميم تجارب األطفال، 
ومن شأنها أن تدفع إىل األمام أو تؤّخر التطّور االجتامعّي والسلويكّ والتعليمّي لدى هؤالء. التعليم يف اطر ما قبل االبتدائيّة ذات جودة 

شة. عالية يعود بفائدة كبرية، وبخاّصة عىل األطفال الذين يتحّدرون من عائالت ضعيفة ومهمَّ

ا  برنامًجا خاصًّ لري،  ڤان  برنارد  أشاليم، وصندوق  والتعليم، وجوينت  الرتبية  وزارة  االبتدايّئ يف  قبل  التعليم  2014، طّورت شعبة  العام  يف 
لتحسني جودة الرتبية يف روضات وبساتني األطفال يف صفوف املجتمع العريب )فيام ييل: الربنامج(. الهدف الرئييّس للربنامج متثّل يف تطوير 
األطفال يف مرحلة الطفولة املبّكرة يف صفوف السّكان العرب، وتقليص الفجوات التطوُّريّة بينهم وبني األطفال من صفوف عموم السّكان. 
أّما األهداف املرحلّية للربنامج، فتمثّلت يف تحسني جودة البيئة الرتبويّة املحيطة؛ وتحسني جودة التدريس والتعليم يف الروضات والبساتني 
جودة  وتحسني  املساِعدات(؛  املربّيات؛  الرتبويّات؛  املرشدات  )املفتّشات؛  الرتبوّي  للطاقم  املهنّي  التطوير  جهاز  جودة  تحسني  من خالل 

التفاعالت يف الروضة؛ وتحسني الرشاكة مع األهل.

َجّت؛   - يانوح  املحيّلّ  املجلس  سنان؛  أبو  املحيّلّ  املجلس  قطْرّي:  بتوزيع  محلّيّة  سلطات  يف عرش  سنوات  سّت  ملّدة  الربنامج  هذا  عمل 
القسوم؛  اإلقليمّي  املجلس  الفحم؛  أّم  بلديّة  ؛  املحيّلّ مجلس جلجولية  مسـچـاڤ؛  اإلقليمّي  املجلس  ؛  املحيّلّ إكسال  مجلس  عرّابة؛  بلديّة 
العريّب يف إرسائيل: عرب من سلطات محلّيّة  املجتمع  السلطات رشائح وفئات مختلفة يف  مثلّت هذه  الصحراء.  واحة  اإلقليمّي  املجلس 
مختلطة؛ بدو يف الشامل؛ بدو يف النقب؛ مسلمني؛ دروز. شارك يف الربنامج 153روضة /بستانًا )18-12روضة /بستانًا يف كّل مدينة أو قرية(. 
يف املجالس املحلّيّة الصغرية، شاركت جميع الروضات والبساتني يف الربنامج. أّما يف املدن األكرب، فلم يشارك سوى جزء منها. عمل الربنامج 
يف 50 روضة وبستانًا يف السلطات املحلّيّة يف النقب، ويف 103 روضات وبساتني يف املركز والشامل. وقع االختيار عىل ُسلطات تضّم جهازًا 
بلديًّا يعمل بصورة منتظمة، وأصحاب وظائف ملتزمني تجاه رشيحة األطفال يف سّن الطفولة املبّكرة، وجهاز تفتيش متداخل، كام أّن لدى 
هذه السلطات ماضيًا من التعاون الناجح يف دمج برامج تداخل، أي سلطات محلّيّة كانت احتامالت دمج الربنامج فيها عالية. رافق معهُد 

مايرس- جوينت- بروكديل الربنامَج من خالل بحث تقييم تكوينّي وتلخييّص يف الفرتة الواقعة بني العاَمنْي 2020-2016.

2. البحث

2.1 أهداف البحث
تزويد املبادرين للربنامج ومنّفذيه مبعلومات جارية حول التحّديات والنجاحات يف تطبيق الربنامج.. 	

املحلية؛ ووعي . 	 السلطة  الروضات والبساتني واملهنيّني يف  التالية: طرق عمل طواقم  األبعاد  للربنامج يف  املرحليّة  النتائج  التعلّم حول 
األهل وتداخلهم يف تربية أبنائهم.
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وزارة . 	 سياسة،  وفق  اإللزامّي،  البستان  صّف  نهاية  يف  املطلوبة  التعلّم  وظائف  تحّسن  للربنامج:  النهائيّة  املحّصلة  حول  التعلّم 
والتعليم. الرتبية، 

2.2 الفئة المستهّدفة يف البحث
جميع املشاركني يف الربنامج خالل سنوات تنفيذه السّت بدًءا من السنة الدراسيّة 2014/2015، حتّى السنة الدراسيّة 2019/2020: املربّيات 
واملساِعدات يف روضات /بساتني األطفال أبناء 6-3 سنوات التي عمل فيها الربنامج؛ أطفال تعلّموا يف الروضات والبساتني التي عمل فيها 
الربنامج؛ مرشدات؛ مفتّشات عىل السلطات املحلية؛ أهايل األطفال يف الروضات والبساتني التي عمل فيها الربنامج؛ مندوبو الربنامج عىل 

مستوى السلطة املحلّيّة؛ مندوبو الرشكاء يف الربنامج )وزارة الرتبية والتعليم، جوينت- أشاليم، وصندوق برنارد ڤـان لري(.

2.3 منهجيّة البحث وأدوات البحث
عىل  والقدرِة  التغيري  قياِس  بني  املهنيّة  األدبيّات  متيّز  )نوعيّة(.  نوعانيّة  وأخرى  كّميّة  بحث  منهجيّات  بني  الدمج  البحث  هذا  يف  جرى 
نَسب التغيري إىل التدّخل، وبني تدّخالت أخرى أو تغيريات يف البيئة املحيطة التي قد تؤثّر عىل النتائج. يجري هذا التمييز بواسطة قياس 
تغيريات يف صفوف مجموعاِت مقارَنة. جرى يف هذا البحث اختيار مثاين سلطات محلّيّة مقارَنة للمشاهدات يف الروضات والبساتني ويف 
تعبئة استامرة األسئلة حول الطفل )»اطالالت«(. وقع االختيار عىل هذه السلطات املحلّيّة بواسطة تشخيص سلطات وروضات /بساتني 
مشابهة للسلطات والروضات /البساتني التي شاركت يف الربنامج يف خصائص مركزيّة )الحجم؛ خصائص السّكان؛ خصائص جهاز التعليم قبل 
االبتدايّئ، والوضع االجتامعّي- االقتصادّي(. جرى التشديد عىل أمر آخر هو اختيار سلطات محلّيّة خارج دائرة مسؤوليّة املفتّشات اللوايت 
شاركن يف الربنامج. من بني الثالث سلطات املحلية البدوية يف النقب والتي شاركت يف الربنامج, فقط سلطة بدويّة واحدة جرى استخدامها 

لغرض املقارنة مع الثالث سلطات.  

أدوات البحث املستخَدمة:

أداة املشاهدة Classroom Assessment Scoring System, Pianta et al., 2008 :CLASS( جرى يف إطار الربنامج تنفيذ تجربة . 	
)validity( إحصائيّة، وقد  )reliability( وموثوقيّة  أداة حاصلة عىل صالحيَة  استخدام  نوعها يف إرسائيل، متثّلت يف  األوىل من  هي 
بني  االرتباط  األداة  تفحص  والبستان.  الروضة  يف  التفاعالت  تحسني  لغرض  األمريكيّة  املتّحدة  الواليات  يف  األداة  هذه  تطوير  جرى 
وإدارة  تنظيم  الشعورّي؛  )الدعم   -CLASS لـ  الثالثة  املجاالت  من  واحد  كّل  يف  /البساتني  الروضات  عليها  تحصل  التي  العالمات 
ِن يف النتائج لدى األطفال يف املجال الشعورّي ويف املجال التعليمّي. كان من املفرتض أن تُجَرى  الروضة /البستان؛ دعم التعلُّم(، والتحسُّ
املشاهدات يف موعَديْن يف 80 روضة /بستانًا وقع عليها االختيار بصورة عشوائيّة، يف مدن وقرى الربنامج )46 روضة /بستانًا( ويف مدن 
وقرى املقارَنة )34 روضة /بستانًا(. فعليا، أجريت املشاهدات بكاملها يف املوعد األول فقط )من شهر ترشين الثاين 2017 وحتى شهر 
آذار 2018، وكان من املفرتض أن تجَرى املشاهدة الثانية يف الفرتة بني شهري آذار-حزيران 2020، لكنها أجريت فعليا يف حزيران 2020 
يف 30 روضة/ بستانا يف )18 يف روضات/بساتني الربنامج، و12 يف روضات/بساتني املقارَنة( يف مدن وقرى الشامل فقط التي انتظمت 

فيها الدراسة، وكّل ذلك بسبب أزمة الكورونا والقيود واإلغالقات يف جهاز الرتبية والتعليم.
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بداية . 	 قبل  اإللزاميّة  البساتني  يف  األطفال  أداء  بشأن   )baseline( أساس  صورة  عىل  الحصول  أجل  من  "اطالالت":  أسئلة  استامرة 
االشرتاك بالربنامج، طُلِب إىل املربّيات أن يقيّمن أداء األطفال بحسب قامئة أسئلة ارتكزت عىل استامرة أسئلة »اطالالت«. يف شهري 
أيّار وحزيران عام 2016 قامت املربّيات يف جميع البساتني املشارِكة يف الربنامج )83 بستانًا( واملربّيات يف مدن وقرى املقارنة الثامين 
)45 بستانًا( بتعبئة استامرة األسئلة. جرى يف املجموع تعبئة بيانات حول 332 طفاًل يف بلدات الربنامج، وحول 180 طفاًل يف بلدات 
املقارَنة )طُلِب إىل كّل مربّية أن تعبّئ استامرة األسئلة حول أربعة أطفال يف الروضة /البستان مّمن اختريوا بطريقة عشوائيّة(. جرى 
مترير استامرة األسئلة مرّة أخرى قُبَيْل انتهاء الربنامج يف شهَرْي أيّار وحزيران عام 2020 يف جميع البساتني التي ُمرِّرت فيها يف البداية. 
الفرضيّة هي أّن األطفال الذين ُعبِّئت استامرة األسئلة حولهم يف نهاية الربنامج هم من انكشفوا عىل تأثري الربنامج من الروضة قبل 
اإللزاميّة حتّى صّف البستان اإللزامّي. قامت 49 مربّية بتعبئة استامرة األسئلة )35 من روضات /بساتني الربنامج َو 14 من روضات /

بساتني املقارنة( حول 140 طفاًل يف مدن وقرى الربنامج، وحول 60 طفاًل يف بلدات املقارَنة. 

استامرة اسئلة للمرشدات قبل اإلرشاد واملرافقة الشخصّية وبعدها: جرى مترير استامرة األسئلة األوىل يف شهر شباط عام 2018، . 	
وقامت بتعبئتها 11 مرشدة شاركن يف الربنامج. جرى مترير استامرة األسئلة الثانية قُبَيْل انتهاء الربنامج يف أيّار عام 2020، وقامت 
آذار  بني  الواقعة  الفرتة  يف   )supervision( صغرية  مجموعات  يف  الشخيّص  املرافَقة  مسار  تنفيذ  جرى  مرشدات.   10 بتعبئتها 
وحزيران عام 2018. طُرِحت يف االستامرة أسئلة عىل املرشدات حول عملهّن وحول عالقتهّن مع املربّيات واملفتّشات، وحول مدى 
رضاهّن عن عملهّن، وحول الصعوبات التي واجهنها. طُرِحت عليهّن أيًضا أسئلة حول مسار التطوير املهنّي الشخيّص الذي شاركن 

فيه يف إطار الربنامج.

 استامرة أسئلة للمربّيات: جرى مترير استامرة األسئلة يف حزيران – متّوز عام 2019، وفََحص التغيريات يف تصّورات املربّيات ويف سبل . 	
التي يواجهنها يف إطار وظيفتهّن، وعالقاتهّن مع املرشدات واملفتّشات. قامت  الروضة /البستان، والتحّديات والصعوبات  عملهّن يف 

125 مربّية بتعبئة استامرة األسئلة من أصل 153 مربّية شاركن يف الربنامج.

من . 	 املفتّشات  رىض  مدى  حول  التعلُّم  لغرض   2020 عام  الثاين  كانون  يف  األسئلة  استامرة  مترير  جرى  للمفّتشات:  أسئلة  استامرة   
مشاركتهّن يف الربنامج، وحول سبل عملهّن، وحول التحّديات والصعوبات التي واجهتهّن، وحول عالقتهّن مع املرشدات ومع السلطة 

املحلّيّة. قامت 10 مفتّشات مّمن شاركن يف الربنامج بتعبئة استامرة األسئلة.

2020، من أجل االطاّلع عىل . 	 الربنامج يف شهَرْي حزيران ومتّوز عام  انتهاء  قُبَيْل  األسئلة  استامرة أسئلة لألهل: جرى مترير استامرة   
عالقة األهل مع األطفال ومع إطار التعليم، ومن أجل تجميع معلومات عاّمة حول العائلة وحول الطفل، وفهم ما يفّكر فيه األهل 
بشأن وضع مجال الطفولة املبّكرة يف قريتهم أو مدينتهم. قام بتعبئة استامرة األسئلة 256 والًدا ووالدة من القرى /املدن العرش التي 

شاركت يف الربنامج.

استامرات حول جهاز املعلومات اإلدارّي: أعدّ طاقم البحث وطاقم الربنامج أربع استامرات: استامرة تلخيص سنويّة للنشاط يف اللجنة . 	
/املنتدى؛ ورقة تركيز معلومات حول النشاط مع األهل يف إطار الربنامج؛ استامرة أسئلة ملركّزة الربنامج؛ ورقة تركيز معلومات حول 
استكامالت يف إطار الربنامج. جرت تعبئة االستامرات مرّة واحدة يف عام 2018، ومرّة أخرى يف عام 2019 من ِقبل املديرات اللوائيّات 

بالتعاون مع طواقم الربنامج يف القرى أو املدن.
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يف . 	 متريره  جرى  وقد  الربنامج،  طاقم  قبل  من  /البساتني  الروضات  مسح  استامرة  إعداد  جرى  والبساتني:  الروضات  مسح  استامرة 
الروضات /البساتني يف العام 2016 مع بداية الربنامج، وكذلك يف العام 2018. شملت االستامرة معلومات عاّمة حول وضع الروضات 
وحول  /البستان،  الروضة  طاقم  عليها  حصل  التي  االستكامالت  وحول  واملنشآت،  والعتاد  البناية  بحالة  يتعلّق  ما  كّل  يف  والبساتني 
احتياجات املربّيات يف كّل ما يتعلّق بالتطوير املهنّي والتجهيزات للروضة. قام طاقم البحث بتحليل البيانات ثّم عرََضها عىل القامئني 

عىل تنفيذ الربنامج.

مقابالت عميقة شبه مبنّية: يف بداية الربنامج ويف نهايته، أجريت مقابالت عميقة يف كّل سلطة محلية مع أصحاب الوظائف املرموقة . 	
املبّكرة،  الطفولة  عن  املسؤول  أو  والتعليم  الرتبية  قسم  مدير  املثال:  سبيل  )عىل  املبّكرة  الطفولة  ملرحلة  والتعليم  الرتبية  جهاز  يف 
)مركّزات  الربنامج  يف  الرشكاء  مع  مقابالت  أُجِريَت  ذلك،  إىل  باإلضافة  املايّل.  املسؤول  أو  السلطة  عاّم  مدير  مع  وأحيانًا  ومفتّشات، 
لوائيّات يف جوينت أشاليم، ومندوبة صندوق برنارد ڤـان لري، ومديرة شعبة التعليم قبل االبتدايّئ يف وزارة الرتبية والتعليم، ومركّزة 
التعليم قبل االبتدايّئ يف املجتمع العريّب والبدوّي يف وزارة الرتبية والتعليم(. من السنة الثانية حتّى السنة الرابعة من تشغيل الربنامج، 
التوقّعات  املقاباَلت  تناولت جميع هذه  املحلية.  السلطات  واحدة من  كّل  الوظائف يف  أصحاب  بعض من  إاّل مع  مقاباَلت  تَْجِر  مل 
من الربنامج، وقضايا تطبيقه واندماجه يف األنشطة األخرى الـُمَعّدة لألطفال يف مرحلة الطفولة املبّكرة يف السلطات املحلية، وحول 

إسهامات الربنامج، ودرجة الرىض من تطبيقه.

3. نتائج

3.1 التهيُّؤ لتطبيق البرنامج يف السلطات المحلية
قبل البدء بتطبيق الربنامج، ُعيّنت ثالث مديرات لوائيّات من ِقبل جوينت أشاليم، عىل أساس التوزيع الجغرايّف، ومتثّلت وظيفتهن يف رشح 
تصّورات الربنامج ميدانيًّا واملساعدة يف تطبيقه عىل أرض الواقع. عالوة عىل ذلك، أقيمت لجان طفولة مبّكرة بلديّة، وجرى تعيني مركّزات 
التابع للربنامج، وجرى اختيار قائد بلدّي )أحد أصحاب الوظائف  البلدّي  القرية /املدينة، ومتثّلت وظيفتهّن يف مرافَقة موديل العمل  يف 
يف السلطة املحلّيّة( يك يقود الربنامج، واختري يف كّل قرية /مدينة طاقم قيادّي شاركت فيه مفتّشة الروضات /البساتني، ومرشدة، ومربّية 

قياديّة، ومستشارة، ومركّزة بلديّة، ومدير قسم الرتبية والتعليم.

3.2 مكامن قّوة البرنامج، وتحّديات يف التطبيق
مكامن قّوة الربنامج

املقابالت التي قام بها طاقم البحث مع الجهات املشارِكة يف تطبيق الربنامج كشفت عن َمكامن القّوة التالية للربنامج: شموليّة الربنامج؛ 
التعليم قبل  النشاط  امليدايّن؛ والرشاكة املتواصلة مع شعبة  الربنامج )6 سنوات(، الأمر الذي مّكن من تطبيقه وإدماجه وتعميق  مّدة 
االبتدايّئ يف وزارة الرتبية والتعليم: مالءمة للخصوصيّات امليدانيّة بدل توحيد مسارات العمل؛ طْرح موضوع الطفولة املبّكرة عىل جدول 
أعامل السلطة املحلّيّة وزيادة التزامها تجاه املوضوع؛ تكديس املوارد )التكديس يف هذا السياق يعني تجميع ميزانيّات من جهات مختلفة 
تعمل من أجل هدف مشرتك، بداًل من أن تعمل كّل جهة عىل ِحدة( واملساعدة يف تجنيد املوارد من أجل تحسني الخدمات للطفولة 
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املبّكرة من أجسام مختلفة كالتأمني الوطنّي ووزارة الداخليّة؛ اتّساع دائرة تأثري الربنامج حتّى عىل الروضات /البساتني التي ال تشارك يف 
بقيادة  والقرى، وذلك  املدن  لعدد من  املحلّيّة من خالل طواقم مشرتكة  السلطات  الربنامج بني  املرتاكمة يف  املعرفة  نقل  الربنامج؛ جرى 
املفتّشات واملرشدات، وزيارات أجرتها مربّيات من سلطات محلّيّة أخرى للمدن /القرى التي طُبّق فيها الربنامج؛ الخطاب املهنّي واتّخاذ 
رزم  تطوير  الربنامج؛  عمل  سنوات  امتداد  عىل  البحث  طاقم  بها  ُزوِّد  بيانات  عىل  ارتكزت  التي  املختلفة  البلديّة  املنتديات  يف  القرارات 
التعليم وبرامج التأهيل؛ تجنيد املفتّشات كجزء مهّم من تطبيق الربنامج يف القرى واملدن، وتعزيز َدْور مديرات عناقيد الروضات /البساتني.

التحّديات املركزيّة يف تطبيق الربنامج

تحّديات تتعلّق مبسارات التطوير املهنّي: صعوبة يف بلورة مخطّط ناجع للتطوير املهنّي للمفتّشات، وصعوبة يف ربطهّن باملسارات التي 
الذي فرض  األمر  العاملة  البرشيّة  للقوى  تبّدل  املساِعدات يف االستكامالت؛  ِقبل  الربنامج؛ مشاركة جزئيّة من  املرشدات يف إطار  خاضتها 

صعوبة عىل خلق استمراريّة يف تطوُّر الربنامج عىل املستوى املهنّي.

تحّديات ذات صلة بالعمل مع األهل: صعوبة يف تجنيد مزيد من األهل )وال سيّام اآلباء( لالنخراط واملشاركة يف األنشطة يف إطار الروضة 
/البستان والسلطة املحلية؛ صعوبة يف تعزيز قدرات طواقم الروضات للعمل مع األهل، وال سيّام مع أهاٍل يعانون من صعوبات أدائيّة.

3.3 النتائج المرحليّة للبرنامج
يف . 	 شاركت  التي  /البساتني  الروضات  ُمْجَمل  من  الساحات يف 96%  ترميم  البستان: جرى  الروضة  يف  الرتبويّة  البيئة  تحسني جودة 

جرى  ذلك،  عىل  عالوة  الرتبويّة«.  البيئة  »تنظيم  موضوع  حول  استكامالت  يف  واملساِعدات  واملربّيات  املرشدات  وشاركت  الربنامج؛ 
للساحات  استخدامهنَّ  أنَّ  املربّيات  من   86% أفادت  الرتبويّة«.  البيئة  »تنظيم  موضوع  حول  العربيّة  باللغة  تعليميّة  رزمة  تطوير 
ألهداف التعليم والتطّور قد تغرّي وتحّسن؛ وأشارت %96 منهّن أّن األلعاب متاحة لألطفال؛ وقالت %82 إّن الروضة هي مكان مريح 
الساحة واملنشآت  إّن صيانة  املربّيات فقط  والتنّقل؛ وقالت %69 من  الحركة  استجابات وميّكن من  يوفّر  الحيّز  فيه، وإّن  للمكوث 
والخدمات ُمرْضية وجيّدة، وإنّه ال مخاطر يف مجال األمان. نسبة أكرب من املربّيات يف النقب أرشن إىل أّن صيانة الروضة /البستان غري 

جيّدة مقابل النسبة يف الشامل واملركز )%41 مقابل %21 بالتتايل(.

الرتبوّي )مرشدات؛ مربّيات؛ مساِعدات؛ . 	 التطوير املهّني للطاقم  الروضات /البساتني من خالل  التدريس والتعلُّم يف  تحسني جودة 
مفّتشات(: جرى خالل الربنامج توفري الكثري من الـُمْدَخالت من أجل تطوير الطاقم الرتبوّي. 

بناء طاقم تطوير مهنّي ضّم 	  تأهيالن قطْريّان، وجرى  ُعقد  املهنّي  الصعيد  املرشدات عىل  الرتبويّات- من أجل تطوير  املرشدات 
اختصاصيّني يف موضوع CLASS من مؤّسسات تُعنى بتأهيل املعلّمني، وجرت عمليّة مرافَقة شخصيّة حول هذا املوضوع يف إطار 
مجموعات صغرية. جرى تعزيز عمل املرشدات. يُذكر أّن املرشدات كّن مسؤوالت عن 15 روضة وبستانًا يف إطار الربنامج )مقابل 30 

بستانًا خارج إطار الربنامج(، وُخّصص يوٌم يف األسبوع لكّل مدينة /قرية من أجل إرشاد املربّيات حول الربنامج.

تبنّي من املقابالت أّن وترية زيارات املرشدة يف الروضة والبستان يف إطار الربنامج أعىل من وترية الزيارات للروضات /البساتني التي 
ال تشارك يف الربنامج؛ %57 من املربّيات أفدن أنّه قد حصل بالفعل تغيري يف طريقة توجيه املرشدة؛ وقامت %50 من املربّيات 
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مبنح عالمة عالية إلسهام املرشدة يف تعزيز التواصل مع املفتّشة؛ ومنحت %46 من املربّيات تدريًجا عاليًا إلسهام املرشدة يف تنظيم 
البيئة الرتبويّة. وتعتقد املرشدات أّن ما مييّز وظيفتهّن يف الربنامج هو املرافَقة التي يحصلن عليها ميدانيًّا، ومتابعة عملهّن؛ والتعلّم 
العميق والهاّم يف إطار الربنامج؛ وبناء لغة مشرتكة مع املربّيات؛ وقلّة عدد الروضات /البساتني التي كانت املرشدة مسؤولة عنها يف 

إطار الربنامج؛ والتعلّم من الزمالء وعمل الطاقم؛ ومسار املرافَقة الشخيّص يف مجموعات صغرية.

البيئة الرتبويّة، والتفاعالت اإليجابيّة يف الروضة /البستان 	  املربّيات: جرى بناء ومالءمة تأهيالت يف مواضيع مختلفة, مثل تنظيم 
)بحسب )CLASS ومحادثة العمل مع األهل. عالوة عىل ذلك، جرى بناء تأهيالت يف مجاالت شتّى كمنهاج التعليم، واملواضيع 
الجوهريّة، وإدارة الروضة /البستان، واألطفال يف دائرة الخطر. أُجِريت استكامالت لـِ 40 مجموعة من املربّيات يف مواضيع مختلفة، 
وشاركت فيها يف كّل عام نحو 220 مربّية يف عرش مجموعات. ُعِقدت تسعة أيّام دراسيّة للمربّيات واملساِعدات يف املدن والقرى، 
وأفادت %74 منهّن أنّهّن ينّفذن األمور بطريقة مختلفة يف عقاب اشرتاكهن يف الربنامج. أفادت املربّيات بحصول تغيري يف عالقتهّن 
مع األطفال؛ فقد أصبحن يصغني إليهم أكرث، وأصبحن يتعاملن بعمق مع احتياجاتهم، ومينحنهم حيّزًا أكرب للَّعب وقيادة األنشطة. 
وافادت املربّيات أيًضا عن اللغة املشرتكة التي تطورت بينهّن وبني املرشدات عىل ضوء االستكامالت. %88 من املربّيات قُلن إّن 
االستكامالت يف إطار الربنامج تختلف عن االستكامالت العاديّة التي تُْجريها وزارة الرتبية والتعليم. منحت %63 منهّن تدريًجا عاليًا 
لتأثري الربنامج عىل مجال تنطيم البيئة التعليمية, فقط %38 منحوا تدريجا عاليا لعمل الطاقم، و%23 منهّن فقط منحن عالمة 

عالية لتأثري الربنامج عىل العمل مقابل السلطة املحلّيّة.

املساِعدات: أظهر املسٌح الذي أجراه الربنامج قبل الدخول إىل السلطات املحلّيّة أّن %30 فقط من املساِعدات شاركن يف استكامالت 	 
تُْعنى بوظيفتهّن )يف النقب اقترصت النسبة عىل %10 فقط(. يف إطار الربنامج، أقيمت 40 مجموعة تأهيل للمساِعدات، شاركت 
فيها يف كّل عام نحو 95 مساِعدة يف 10 مجموعات. أفادت املربّيات أّن %68 من املساِعدات اللوايت شاركن يف الربنامج حصلن عىل 
استكامالت متتُّ ِبِصلة وثيقة لعملهّن. أفادت %62 من املربّيات أّن االستكامالت قد أفادت املساِعدة يف تطوير لغة مشرتكة مع 
املربّية ويف العمل مع األطفال )أصبحن يراعني األطفال واحتياجاتهم أكرث من ذي قبل(، ويف تعزيز مكانتهّن كجزء من طاقم الروضة 

/البستان.

من 	  بتعلُّم  النهوض  هدفه  وكان  للمفتّشات  عمل  منتدى  أقيم   ،)2016-2017( الربنامج  لتشغيل  االوليتني  السنتني  يف  املفّتشات: 
الثالثة )2018(، جرى العمل مع املفتّشات يف األساس بواسطة استشارة تنظيميّة فرديّة،  الزمالء وإثراء صندوق عّدتهّن. يف السنة 
وأخذت وزارة الرتبية والتعليم عىل عاتقها تعميق العمل مع املفتّشات من خالل التشديد عىل مسؤوليّتهّن عىل الربنامج واإلدراك 
لقاءات  أُجريت ورشة من ثالثة  للربنامج،  السنة األخرية  تربويّة. يف  أدوات  أكرث من حاجتهّن إىل  إداريّة  أدوات  أنّهّن يحتجن إىل 
التي طُرِحت لديهّن للتعرّف بعمق عىل أداة CLASS من أجل خلق لغة مشرتكة مع املرشدات  مع املفتّشات استجابًة للحاجة 
اللتان رافقتا املرشدات يف مسار اإلرشاد واملرافَقة الشخصيّة يف   CLASS ِلـ املهنيّتان  املوّجهتان  الورشة  واملربّيات. قامت بتوجيه 

مجموعات صغرية.

أفادت املفتّشات مبا ييل حول األدوات التي حصلن عليها من الربنامج، والتي قمن بتطبيقها يف مدن أو قرى أخرى )غري املشاركة يف 
الربنامج( يعملن فيها: إدارة تنظيميّة، وإقامة لجان مشرتكة، إقامة طاقم قيادّي يف السلطات املحلية، دمج خطة عمل محلية يف كل 
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سلطة محلية, تعزيز العالقة مع األهل، وإجراء ورشات معهم. يف نهاية الربنامج أفادت املفتّشات أّن الربنامج قد ساعد عىل تعزيز 
ثقة السّكان بجهاز الروضات /البساتني الرسمّي، وأفىض إىل زيادة يف التسجيل للروضات /البساتني البلديّة عىل حساب الروضات 
املبّكرة  الطفولة  القيادّي ويف منتدى  الطاقم  العمل يف  املفتّشات إىل أهّميّة  الخاّص. إضافة إىل ذلك، أشارت  الِقطاع  /البساتني يف 

لغرض بلورة رؤيا بلديّة مشرتكة لجميع املهنيّني املنخرطني يف العمل مع سّن الطفولة املبّكرة.

د بحث . 	 تحسني جودة التفاعالت يف الروضة والبستان: تقيِّم أداة املشاَهدة CLASS مستوى التفاعالت يف الروضة والبستان، وقد حدَّ
قام بتحليل بيانات حول أطفال يف سّن 6-3 أعوام يف 11 والية من الواليات املتّحدة األمريكيّة ))Burchinalet al., 2010 عالمة حّد أدىن 
رضوريّة لتطّور الطفل لكّل واحد من مجاالت CLASSالثالثة )الدعم الشعورّي؛ تنظيم وإدارة الروضة /البستان؛ دعم التعليم(. نسبة 
الروضات /البساتني التي شاركت يف الربنامج واستوفت عالمة الحّد األدىن، التي تحّددت يف البحث بأنّها عالمة حيويّة للنهوض بتطّور 

ومنّو األطفال يف مجاالت CLASS الثالثة، ارتفعت من %44 يف بداية الربنامج إىل %72 يف نهايته.

أُجِريَت مقارنة أخرى للمعايري التي تستخدم يف برنامج Head Start.	يعمل هذا الربنامج عىل املستوى الفدرايّل يف الواليات املتّحدة، 
الذين  املبّكرة  الطفولة  سّن  يف  لألطفال  والتغذية  والصّحة  والتعليم  الرتبية  مجاالت  يف  مرموقة  شاملة  خدمات  توفري  إىل  ويسعى 
يتحّدرون من عائالت ذات دخل محدود. يسعى هذا الربنامج إىل ضامن جودة األطر التي يديرها، وعليه فهو يتبّنى معايري نوعيّة يف 
كّل ما يتعلّق بتشغيل القّوة العاملة والتداخل. أّما بالنسبة لعالمات الحّد األدىن لـ Head Start فإّن نسبة الروضات /البساتني التي 
شاركت يف الربنامج واستوفت عالمة الحّد األدىن ارتفعت من %22 يف بداية الربنامج إىل %44 يف نهايته. يُشار إىل أّن %28 من الروضات 

.Head Start البساتني واصلت الحصول عىل عالمة أدىن من عالمة الحّد األدىن يف مجالني أو ثالثة مجاالت َوفْق معايري/

 العمل مع األهل: املـدَخالت الني ُمنحت لألهل خالل الربنامج هي إرشاد األهل، ونشاطات إثراء للوالد-الطفل، ومناسبات ذروة ورشاكة . 	
مع األهل. تبنّي من جهاز املعلومات اإلدارّي حول العمل مع األهل يف روضات /بساتني الربنامج يف العام 2019 أّن عدد النشاطات التي 
أُجريت يف كّل قرية /مدينة مع األهل تراوحت بني 2 َو 14 نشاطًا، أي ما مجموعه 74 نشاطًا )مل تُْجَر جميعها يف إطار الربنامج(. توزَّعت 
النشاطات بني ورشات لنقل املعلومات )حول مواضيع كالوعي القرايّئ واالنتقال إىل الصّف األّول(، وأنشطة مجتمعيّة مثل إقامة حديقة 
تعليميّة ورحالت. يف املعّدل، شارك يف األنشطة يف كّل قرية أو مدينة 7 روضات /بساتني َو 150 فرًدا من األهل. %54 من األنشطة كانت 

متواصلة -بدًءا من عدد من اللقاءات لفرتة محدودة حتّى لقاءات طَوال السنة، أّما سائر األنشطة فقد كانت ملرّة واحدة. 

ُسئل األهل عاّم إذا كانت املربّية ترُشكهم يف اتّخاذ القرارات املتعلّقة باألنشطة املختلفة يف الروضة /البستان، مثل أعياد امليالد، وأنشطة 
بـِ »نعم« أو »يف فرتات متقاربة« أو »دامئًا«، مقابل %38 مّمن أجابوا »يف فرتات متباعدة« أو »ال،  مع األهل أو دورات. أفاد 62% 
إطالقًا«. تبنّي أّن مثّة مالمئة بني تقرير املربّية وتقرير األهل يف املكّونات املختلفة التي طُرِحت عليهم أسئلة حولها. يشارك األهل يف 
/البستان  الروضة  الرشاكة بني إطار  املربّيات ما زلن يعتقدن برضورة تعزيز  لكّن  /البستان،  الروضة  أنشطة يف  اجتامعات األهل ويف 
واألهل. تجدر اإلشارة إىل أّن األهل قد أفادوا بأنّهم يعتربون املربّية عنوانًا للتشاور، وأشاروا أنّها تتشاور معهم يف املعتاد حول كيفيّة 

م ابنهم يف البيت. تحسني تقدُّ

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/about-us/article/office-head-start-ohs  1

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/about-us/article/office-head-start-ohs
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 البستان اإللزامّي، َوفق 
ّ

3.5 المحّصلة النهائيّة للبرنامج: تحسين أداء التعلُّم المطلوب يف نهاية صف

سياسة وزارة التربية والتعليم.
املقارنة بني معّدل العالمات وأداء األطفال يف مجاالت أداء مختلفة )املجال الشعورّي -االجتامعّي، مجال التواصل، اللغة والتكلّم، املجال 
الذهنّي وبراعم الوعي القرايّئ( يف بداية الربنامج ونهايته، أظهرت أّن مثّة تراجًعا طفيًفا يف نهاية الربنامج يف عالمات البساتني املشارِكة يف 
الربنامج، ويجب االفرتاض أنّه ينبع من أزمة الكورونا التي نشأت يف السنة التي جرى فيها تجميع البيانات. عىل الرغم من ذلك، تبنّي أّن 
الرتاجع يف عالمات بساتني املقارَنة كانت أكرث حّدة. ميكن االستخالص من ذلك أّن املشاَركة يف الربنامج مّكنت من منع حصول تراجع أكرب 

يف عالمات البساتني التي شاركت فيه.

4. تلخيص وتوصيات

4.1 تلخيص
نشاط  مستويات  إىل  يتطرّق  شمويّل  برنامج  هو  العريّب  املجتمع  يف  األطفال  /بساتني  روضات  يف  والتعليم  الرتبية  جودة  تحسني  برنامج 
مختلفة: تطوير البيئة الرتبويّة؛ تأهيل وإرشاد طاقم العاملني يف الروضات /البساتني والطواقم الداعمة لعمل املربّيات؛ تطوير الرشاكة مع 

األهل؛ بناء اآلليّات البلديّة الداعمة يف مجال الطفولة املبّكرة.

طّور الربنامج البيئة الرتبويّة يف روضات /بساتني األطفال، تلك التي تدعم التعلُّم والتطّور، مبا يشمل تصميم غرف التدريس، والساحات 
وحيّز اللعب، يك تالئم شتّى االحتياجات الرتبويّة لدى األطفال.

واملربّيات  املرشدات  أثنت  مساِعدات(.  مربّيات؛  مرشدات؛  )مفتّشات؛  الرتبوّي  للطاقم  املهنّي  التطوُّر  مسارات  دعم  عىل  الربنامج  شّدد 
عىل مسار التطوير املهنّي الذي خاضوه يف الربنامج، ومتيُّز االستكامالت التي شاركن فيها يف إطاره يف كّل ما يتعلّق باملضامني واملحارضين 
واالستجابة الحتياجاتهّن. عالوة عىل ذلك، أشارت املربّيات إىل التأثري اإليجايّب لإلرشاد عىل التواصل مع املفتّشة وعىل تنظيم البيئة الرتبويّة، 

وأرشن أيًضا إىل التأثري اإليجايّب للربنامج عىل عمل املساِعدات، وعىل عالقتهّن مع املساِعدات ومع األطفال. 

اإلسهام الرئييّس للربنامج بالنسبة للمفتّشات متثّل يف إدارة الطاقم القيادّي يف السلطة املحلّيّة )املربّية القياديّة؛ املرشدة؛ مركّزة الروضات؛ 
املستشارة؛ املركّزة البلديّة؛ مدير قسم الرتبية والتعليم(. تحّول هذا املركّب من العمل إىل جزء مركزّي يف عملهّن، وأسهم إيجابيًّا يف التفكري 
املشرتك واإلثراء املتبادل، ويف اإلحساس بأنّه مثّة من ميْكن تقاسم أعباء العمل معه يف السلطة املحلّيّة. عىل الرغم من ذلك، شّكلت بلورة 
مخطّط ناجع للتطوير املهنّي للمفتّشات وربطهّن باملسارات التي خاضتها املرشدات واملربّيات، شّكلت تحّديًا كبريًا، ومل تحصل املفتّشات 
ا يف سبيل خلق لغة مشرتَكة  عىل استكامل حول موضوع CLASS إاّل يف السنة األخرية من تطبيق الربنامج. هذا االستكامل كان مهامًّ جدًّ

للمرشدات واملربّيات.

بغية تطوير جودة التعليم يف الروضات /البساتني، عمل الربنامج أيًضا عىل تحسني التفاعالت يف داخلها. وتبنّي أّن مثّة ارتفاًعا يف معّدل 
العالمة يف مجاالت CLASS الثالثة )الدعم الشعورّي؛ تنظيم وإدارة الروضة /البستان؛ دعم التعلّم( يف الروضات /البساتني التي شاركت 

يف الربنامج.
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يف ما يتعلّق بالنتيجة النهائية للربنامج -أال وهي تحسني أداء التعليم املطلوب يف نهاية صّف البستان اإللزامّي-تبنّي أّن مثّة تراجًعا طفيًفا 
يف عالمة الروضات املشارِكة يف الربنامج عند املقارنة بني بداية الربنامج ونهايته. عىل الرغم من ذلك، كان الرتاجع يف العالمات يف روضات 
/بساتني املقارنة حادًّا أكرث. ميكن االستنتاج عىل ضوء ذلك أّن املشاركة يف الربنامج نجحت يف منع تراجع أكرب يف الروضات /البساتني التي 

شاركت فيه.

بذل الربنامج كذلك جهًدا يف تحسني العمل يف مجال الطفولة املبّكرة عىل مستوى السلطة املحلّيّة من خالل إدماج منوذج )موديل( عمل 
عىل مستوى القرية /املدينة، مبا يف ذلك طرق وآليّات عمل.

4.2 توصيات
توصيات تتعلّق بالتطوير املهنّي للطاقم الرتبوّي

املرشدات . 	 مع  مشرتكة  لغة  خلق  بهدف  للمفتّشات  املهنّي  للتطوير  ناجع  مخطّط  بلورة  والتعليم  الرتبية  وزارة  تُواصل  أن  يوىَص 
واملربّيات حول مضامني الربنامج.

يوىص أن تُواصل وزارة الرتبية والتعليم عمليّة التطوير املهنّي للمرشدات يف مجاالت مضامني الربنامج، وذلك ابتغاَء ترسيخ مكانتهّن . 	
املهنيّة كقائدات تربويّات. حِظَي مسار العمل مع املرشدات بتقدير عاٍل من قبل املشاركِات فيه، وعىل الرغم من ذلك، مثّة حاجة إىل 
مزيد من االستثامر املكثّف واملتواصل من ِقبل وزارة الرتبية والتعليم يف سبيل ترسيخ مكانتهّن املهنيّة مقابل املفتّشات، وكذلك مقابل 

طواقم الروضات /البساتني.

يوىص برفع وترية وصول املرشدات إىل الروضات /البساتني من خالل تبّني يوم إرشاد واحد يف األسبوع لـِ 20 روضة /بستانًا.. 	

يوىص أن يتواصل تعزيز العمل مع مديرات عناقيد الروضات /البساتني اللوايت مبستطاعهّن أن يشغلن دوًرا مهامًّ يف التطوير املهنّي . 	
لطواقم الروضات. عالوة عىل ذلك، تجب إضافة مزيد من التوضيح عىل الفرق بني وظيفة املرشدة ووظيفة مديرة العنقود.

إىل جانب التقّدم يف جودة أداء طاقم الروضة /البستان، يوىص أن يتواصل تعزيز عمل الطاقم، وال سيّام يف إدارة الروضة /البستان، ويف . 	
العمل املشرتك مع املساِعدة، ويف توزيع الوظائف بينهام.

يوىص أن يتواصل تعزيز الجانب الرتبوّي للمساِعدة، وأن مُتنح إمكانيّة التطّور املهنّي املالئم لوظيفتها يف الروضة /البستان.. 	

يوىص أن تتبّنى املرشدات واملفتّشات استخدام أداة CLASS يف عملهّن الجاري يف الروضات /البساتني.. 	

يوىص أن تُلَحق مضامني CLASS بسياسات تقييم املربّيات.. 	

توصيات تتعلّق بالعمل مع األهل وبدور السلطة املحلّّية

يوىص أن يتواصل تعزيز قدرات طواقم الروضات /البساتني للعمل مع األهل، وال سيّام مع اآلباء ومع األهل الذين يواجهون صعوبات . 	
أدائيّة.
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ل املسؤوليّة عليه وتعزيزه.. 	 يوىص أن تواصل السلطات املحلّيّة قيادة مجال الطفولة املبّكرة يف نهاية الربنامج، وتحمُّ

يوىص أن تواصل السلطات املحلّيّة صيانة ساحات الروضات /البساتني واملنشآت والتأكّد من خلّوها من مخاطر يف مجال األمان.. 	

توصيات تتعلّق بتنفيذ الربنامج يف النقب

يوىص بتقديم دعم معزِّز للمهنينّي يف النقب بسبب التحّديات الخاّصة بهم: األقدميّة القصرية نسبيًّا لدى املربّيات، والبعد الجغرايّف . 	
الكبري بني الروضات /البساتني يف البلدات وبني البلدات، وانعدام الوقت الكايف لوصول املرشدات إىل الروضات /البساتني.

بلورة سبل . 	 الرتبية والتعليم أن تواصل  املحلّيّة ووزارة  السلطات واملجالس  النقب. وعىل  تنمية قوى برشيّة مهنيّة محلّيّة يف  ل  تُفضَّ
لتعزيز فاعليّة جهود تحسني جودة القوى البرشيّة القامئة. ويجب يف سياق هذه الجهود التطرّق كذلك إىل العوائق التقنيّة، كساعات 

هني يتحّدثون العربيّة(، واملكافآت للمهنيّني املشاركني. االستكامالت ومكان عقدها، ولغة االستكامالت )تجنيد موجِّ

توصية عامة 

يوىص أن يتواصل تقييم الربنامج ونتائجه: أجرى البحث مشاهدات CLASS يف فرتة أزمة الكورونا، واقترصت هذه املشاَهدات عىل . 	
نهاية  املربّيات يف  الربنامج عىل  املشاَركة يف  تأثري  م من أجل فحص  متمِّ يُجرى بحث  أن  البالد. يوىص  /البساتني يف شامل  الروضات 

الربنامج يف جميع السلطات التي عمل فيها.


