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الممخص  
التعرف عمى الخبرات العالمية في تطبيق ممارسات ىدف البحث إلى 

االنتقال السمس لؤلطفال من رياض األطفال إلى المدرسة االبتدائية ، والتعرف 
لرؤية مقترحة لتحقيق االنتقال  عمى العوامل المؤثرة في عممية االنتقال ، والتوصل

واستخدم البحث المنيج ، السمس لؤلطفال من رياض األطفال إلى المدرسة االبتدائية
من رياض األطفال إلى المدرسة الوصفي التحميمي لموقوف عمى واقع االنتقال السمس 

االبتدائية وتحديد معوقات ىذا االنتقال السمس من خبلل عرض لبعض الدراسات 
 تتضمن ممارسات االنتقال السمس استبانوواألدبيات في ىذا المجال ووضع 

عدم :ومعوقاتو ومقترحات تحقيقو ،وتوصل البحث إلى عدة نتائج من أىميا
التنسيق بين أساليب التعمم بالروضة وأساليب التدريس بالمدرسة االبتدائية،ضعف 

التواصل بين معممات الروضة ومعممي الصف األول األبتدائى، ضعف 
االستمرارية والتواصل بين ما يقدم في رياض األطفال من خبرات وما يقدم من 

، عدم وجود أنشطة انتقالية تقوم بيا معممات الروضة االبتدائيةمناىج في المدرسة 
 .ومعممي الصف األول االبتدائي لتييئة األطفال لبلنتقال

 
:  الكممات المفتاحية 

. االنتقال السمس ، رياض األطفال
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Proposed vision to achieve a smooth transition of children from 
kindergarten to elementary school in the light of global 

experiences 
 

Abstract: 
The research aims to identify the global expertise in 

applying the practices of a smooth transition of children from 
kindergarten to elementary school. It also aims to identify the 
factors affecting the process of transition, and come up with a 
proposed vision to achieve a smooth transition of children from 
kindergarten to elementary school. Research used the descriptive 
analytical approach to find out the reality of a smooth transition 
from kindergarten to elementary school and to identify the 
obstacles to the smooth transition through presenting some of 
the studies and the literature in this area. It uses a questionnaire 
including the practices of a smooth transition and its obstacles 
and requirements to be achieved. 

The research found several results and the most important 
of them are: the lack of coordination between learning methods 
in the kindergarten and teaching methods in primary school, the 
poor communication between kindergarten teachers and 
teachers of first grade of the primary stage, the weakness of 
continuity and communication between the experiences offered 
in kindergartens and the curricula in the elementary school and 
the lack of transition activities carried out by kindergarten 
teachers and first grade teachers to prepare children for this 
transition.  
Key words: 

smooth transition, kindergarten 
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مقدمة  
التعميم ىو قاطرة التقدم وأساس البناء وآلية الحراك والموجو في صياغة 

المستقبل، وتعد مرحمة الطفولة المبكرة من أىم المراحل التي يمر بيا اإلنسان فيي 
األساس الذي يشكل شخصيتو، واألساس الذي تعتمد عميو إنتاجيتو وعطاؤه المستقبمي، 
لذا االىتمام بيذه المرحمة من أىم األمور األساسية لمطفل، فأطفال اليوم الذين نسمحيم 
بميارات المشاركة والمعرفة السميمة ىم أنفسيم مواطنو المستقبل، وقد أثبتت الدراسات 

 .الحديثة أن الخبرات المبكرة لدى الطفل ليا تأثير قوى عمى طبيعة النمو لديو
والطفولة ىي صانعة المستقبل، أمانة األجيال، وأمل البشرية في مستقبل مشرق 
ذا كنا اليوم في القرن الحادي والعشرين فإن من واجبنا أن نعد أبنائنا لمواجية  باسم وا 
المتغيرات التي بدأت معالميا تتفتح في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشيدىا أيامنا 

 ( . 2014بطرس ،  ) .ىذه
إن االىتمام بتربية األطفال في العصر الحديث ينظر إليو باعتباره مؤشًرا من 
أىم المؤشرات التي توضح مدى تقدم الدولة ورقييا، باعتبار أنو يمثل استثماًرا لمطاقات 

واألطفال ىم النواة األولى ليذه الطاقات والتي من خبلليا تخطو األمم . البشرية
خطواتيا األولى نحو تحقيق سبل التقدم والرقى، فيي المرحمة التي تتفتح فييا مدارك 
الطفل عمى خبرات جديدة من خبلل ما تقدمو الروضة من برامج وأنشطة تيدف إلى 
تنمية األطفال من مختمف  النواحي الجسمية واالجتماعية والعقمية، و تييئتيم لمحياة 

المدرسية النظامية في مرحمة التعميم األساسي، عن طريق االنتقال التدريجي من مناخ 
. األسرة إلى مناخ المدرسة

ومن ثم تمثل مرحمة الطفولة نقطة البداية في المسار التعميمي، حيث يتمقى فييا 
األطفال تعميمًا يساعدىم في االستعداد لدخول المدرسة، فاألطفال الذين يشاركون في 
برامج التعمم المبكر ذات الجودة يكون تعمميم في المراحل التالية أفضل ويكونون أكثر 

. نجاحًا في المدرسة إذا ىيئت ليم البيئة المناسبة
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 كما أوضحت العديد من الدراسات األىمية البالغة لمرحمة ما قبل المدرسة، 
إن .والدعم القوى لدور التعمم المبكر الذي يضع األساس لتطوير األفراد مدى الحياة 

الحصول المبكر عمى القدرات المعرفية واالجتماعية والعاطفية عمى وجو التحديد ، 
إن البمدان في جميع أنحاء العالم أدركت . جعل أنشطة التعمم الحًقا أكثر فعالية 

تدريجًيا أىمية مرحمة ما قبل المدرسة، وىكذا الرعاية والتعميم في مرحمة الطفولة المبكرة 
  ( Jiahui Zhang ,2012 ) .قد حظيت باىتمام كبير

إن انتقال الطفل من مرحمة الطفولة المبكرة إلى مرحمة االلتحاق بالمدرسة يعد 
الجرواني ، )حدثًا انتقالًيا ضخًما في حياة الطفل يتطمب أن يعد لو الطفل إعداًدا طيًبا 

كما يعد العامل األساسي الذييبرز األىمية التربوية لمرحمة ما قبل  . (2010المشرفي ، 
الحضانة ورياض  )المدرسة، ىو ما يتعمق بكفاءة وجود مؤسسات ما قبل المدرسة

القادرة عمى تحقيق النمو الشامل لمطفل خبلل ىذه المرحمة المبكرة من العمر، (األطفال 
وذلك بتوفير المناخ السميم لنمو الطفل عقمًيا ونفسًيا، واجتماعًيا وجسمانًيا، وبناء 

(  2006الناشف ،  ).شخصيتو المتكاممة 
وتعد المرحمة االبتدائية من أكثر مراحل التعميم أىمية باعتبارىا بداية التعميم 
اإلجباري، إذ إنيا الفترة التي تتشكل فييا شخصية الفرد ، ففي ىذه المرحمة يكتسب 

التمميذ قدرًا من المعارف والميارات واالتجاىات التي تمثل الركائز األساسية التي يعتمد 
. عمييا نموه في المراحل التالية

عن توصيات  (2010)المبكرة   وأولى إعبلن دمشق لرعاية وتربية الطفولة
اىتمامًا " السياسات والبرامج"اإلقميمي حول رعاية وتربية الطفولة المبكرة  المؤتمر العربي

البيت إلى  بعمميتي االنتقال واالستعداد ويقصد بيا كيفية انتقال الطفل واستعداده من
وكان ىذا في - رياض األطفال ثم االنتقال من رياض األطفال إلى المدرسة النظامية

وتوجييات لؤلسرة والمعمم  السابق يتم دون اىتمام أو تركيز حول ما يطمب من ارشادات
خبلل ما قدمو من برامج عن طريق  كما أن المؤتمر أولى اىتماما بمسألة الجودة من- 

التنسيق والتكامل بين القطاعات  إيجاد إطار عمل إقميمي في قضايا أساسية وىي
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والفعالية واالستعداد واالنتقال من البيت إلى  العاممة في مرحمة الطفولة المبكرة والجودة
وجاء ضمن توصيات  .إلى األطفال المحرومين الروضة وبالعكس وكيفية الوصول

المدرسة ضرورة وضع  المؤتمر في مجال برامج االنتقال من البيت أو الروضة إلى
األطفال من البيت إلى المدرسة كرياض  بدائل مختمفة تضمن االنتقال السمس لجميع
لؤلسرة وبرامج صيفية و تييئة المدرسة لتأمين  األطفال ومراكز مجتمعية وبرامج موجية

خبلل بناء قدرات المعممين واإلدارة المدرسية في نوعية  االنتقال السمس لمتمميذ من
. لمطفل بشكل يساعده عمى االستمرار في المدرسة التفاعل واالستجابة

: ويتأثر انتقال الطفل من الروضة إلى المدرسة االبتدائية بعدة عوامل منيا
: القمق والخوف عند األطفال .1

حيث يقابل انتقال األطفال من الروضة إلى الصف األول االبتدائي بمشاعر 
البيجة والقمق مًعا فالبيجة تكون في متعة الطفل في إنجاز أشياء جديدة يتحدى فييا 
قدراتو أما القمق فيتمثل في خوفيم من فقدان أصدقائيم في الروضة وفقدانيم معممييم 

. وبسبب الخوف من المجيول الذي يواجييم بعد التحاقيم بالمدرسة
(Einarsdottir,2003a) ،( Brostrom, 2003) 

والقمق عند األطفال يتمثل من حجم العمل المطموب أداؤه وكذلك افتقاد الطفل 
لمكثير من األنشطة التي يتمتع بيا في الروضة، وقمة فرص االختيار لديو، ومطالبتو 
بالجموس عمى المقعد لفترة طويمة وتكميفو ببعض األعمال الروتينية وافتقاده لفرص 

 (Sanders;et al ,2005).المعب في مجموعات
أن األطفال يشعرون بالقمق ( Fabian, 1998)كما جاء في دراسة فابيان 

والعصبية والتحمس عندما يقترب موعد االنتقال من الروضة إلى المدرسة االبتدائية 
(  (Grieble, Niesesl , 2002بألمانيا، كما أكد البحث الذي قام بو جربيل ونيسل

. عمى أن معظم األطفال يصيبيم القمق عند دخوليم المدرسة
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عمى أن األطفال الذين (Margetts,2000a)وأكدت نتائج دراسة مارجيتس
كانت لدييم مشكبلت سموكية كالعدوان وفرط النشاط كانوا أكثر صعوبة في التكيف مع 

. السنة األولى من المدرسة االبتدائية في ألمانيا
 أن الناحية االجتماعية واالنفعالية لؤلطفال (Fabian,2000a)ويرى فابيان 

تعتبر من األمور الرئيسة في تكيفيم مع المدرسة  في ألمانيا  فالثبات االنفعالي 
واالتجاىات اإليجابية التي يكونيا الطفل عن المدرسة وعن عممية التعمم بيا، والقدرة 

ألن األطفال – عمى االتصال الفعال من العوامل الضرورية الستمرار عممية التعمم 
السعداء اآلمنين لدييم القدرة عمى المشاركة بفاعمية والقدرة عمى التعامل مع التحديات 

.    التعميمية التي تواجييم
إلى أن ىناك عوامل ( (Mcinture, et al ,2007وتوصمت دراسة مسينتر

تساىم في االنتقال الناجح من الروضة إلى المدرسة االبتدائية وىذه العوامل تقوم بدورًا 
: حيويًا في إعداد الطفل لمتحديات التي تواجيو بالتعميم االبتدائي، ومن ىذه العوامل
 .االستعداد البدني والجسمي، الميارات المعرفية والمغوية، النمو العاطفي واالجتماعي

لى إلقاء الضوء عمى إ ((Grieble, Niesesl , 2001 كما ىدفت دراسة
انتقال األطفال من األسرة أو رياض األطفال إلى المدرسة في ألمانيا من منظور كل 

، وقد تم إجراء مقاببلت شخصية معيم، وكانت (األطفال– اآلباء – المعممين )من 
عينة الدراسة عبارة عن مجموعة من المعممين واألطفال وأولياء أمورىم، وتوصمت 

الدراسة إلي عدة نتائج من أىميا أن التعرف عمى خبرات األطفال حول عممية االنتقال 
. إلى المدرسة يعد ضروريا إلعداد األطفال لممدرسة

ومن ثم فإن انتقال الطفل من الروضة إلى المدرسة االبتدائية يصاحبو مشاعر 
من الخوف والقمق نتيجة االنتقال لبيئة جديدة وفقدانو اصدقائو ومعمميو الذين تعود 
عمييم وكذلك افتقاد البيئة الجديدة لؤلنشطة التي تعود عمييا وكان يستمتع بيا في 
الروضة ، ويحتاج التعامل مع ىذه المشاعر درجة عالية من االتصال الفعال بين 
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عداد الطفل لمتحديات التي تواجيو عند انتقالو لممدرسة وكذلك  الروضة والمدرسة وا 
. ضرورة مراعاة النمو االنفعالي لدى الطفل

: اختالف وجهات نظر معممات الروضة ومعممي الصف األول االبتدائي .2
توجد اختبلفات واضحة بين رؤية معممات الروضة لعمميم ورؤية معممي 

المدرسة االبتدائية، حيث ترى معممات الروضة أن الروضة فترة لمعب، وأن عممين 
يركز عمى استمرارية ما يسعد األطفال لذا يستخدمن أساليب تدريسية قائمة عمى المعب، 
بينما يرى المعممون بالمدرسة االبتدائية أن المدرسة ىي بداية األوقات الجادة وأن التعمم 
الحقيقي يبدأ في المدرسة االبتدائية ويرتبط مفيوم التعمم لدييم بعمميتي القراءة والكتابة؛ 
لذا يركز معممو المدرسة االبتدائية في تدريسيم عمى المحتوى الذي يركز عمى المعمم 

 (Einarsdottir,2003b).بدال من المتعمم
واختبلف الرؤى بين كل من معممات الروضة ومعممي الصف األول االبتدائي 
يؤثر في عممية التفاعل والتعاون فيما بينيم ويجعل كبل مينم يعمل بصورة مختمفة تماًما 
عن اآلخر األمر الذي يؤثر عمى عممية االنتقال، ونجد أن ىناك صور من الضعف 

: في التواصل بين كل من الفئتين تظير فيما يمي
قمة معرفة كثير من معممي المرحمة االبتدائية بالبرامج المبلئمة ألطفال الروضة،  -

ويعتقدون أن أطفال الروضة، يتعممون بالطريقة نفسيا التي يتبعونيا مع األطفال 
( 2002بدر، ). األكبر سًنا، ويستخدمونيا في المدرسة االبتدائية

ضعف اىتمام معممي المدرسة االبتدائية بما تفعمو معممات الروضة وما تقدمو  -
من معمومات لؤلطفال ويرون أن ىذه المعمومات ال استخدام ليا في المدرسة، 
وبالتالي يتعاممون مع األطفال كما لو لم يكن لدييم ميارات ومعارف وخبرات 

سابقة تم اكتسابيا في الروضة ، وربما يكون اختبلف آراء المعممين في الروضة 
والمدرسة االبتدائية نابعة من اختبلفات في التقاليد والفمسفات في كل من 

 (Brostrom,2003) . المؤسستين
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صعوبة إقامة المعممون بالمدرسة االبتدائية لعبلقة ترابطية بين المناىج الدراسية  -
 Office for Standards In.بالروضة والمناىج في الصف األول االبتدائي

Education, 2003)) 
الكشف عن وجيات نظر (Einarsdottir, 2003a)كما استيدفت دراسة 

المعممين حول المشاكل التي يواجييا األطفال الجدد الممتحقين بالمدارس االبتدائية، تم 
من معممي الصف األول االبتدائي ومعممات الروضة  (270)تطبيق استبيان عمى 

أكد معمموا المدرسة االبتدائية عمى أن ىناك بعض : ،وأكدت نتائج الدراسة عمى
المشاكل التى تواجو األطفال عند بدء الدراسة في المدرسة، كما أن التعاون بين رياض 
األطفال والمدارس االبتدائية محدود في أيسمندا، وأوصت الدراسة بضرورة العمل عمى 
االستمرارية والتعاون بين المؤسستين، كما ينبغي أن يكون ىناك تنسيق بين المناىج 

. وطرق التدريس عند االنتقال من الروضة إلى الصف األول االبتدائي
ونستخمص مما سبق أن ىناك اختبلفات في الرؤى ووجيات النظر بين 
معممات الروضة ومعممي المدرسة االبتدائية من حيث المحتوى الذي يقدم لمطفل 

وأسموب التدريس المبلئم لتقديمو ، ويقل اىتمام كل منيم بالتعرف عمى طبيعة ىذه 
المرحمة والخبرات السابقة لدى الطفل حتى يتم نقمو بصورة تدريجية من الروضة إلى 

. المدرسة االبتدائية
:  صورة المنهج في كل من الروضة والمدرسة االبتدائية اختالف .3

 إن التحدي األكبر الذي يشكمو االنتقال ىو االنتقال من منيج قائم عمى المعب 
في الروضة إلى مناىج تنظيمية في الصف األول من التعميم األساسي، حيث يعتبر 
تقديم القراءة والكتابة ودروس الرياضيات ساعة يومًيا لتبلميذ الصف األول االبتدائي 
. تحدًيا ألنو من الصعب جعل األطفال يجمسون ويستمعون إلى المدرس لفترة طويمة

كما يواجو األطفال الممتحقون بالسنة األولى من التعميم االبتدائي موقًفا مختمًفا 
عن خبراتيم في الروضة أو المنزل سواء كان في المنيج أو المكان أو المجتمع 
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المدرسي ككل، وىذه االختبلفات ربما تؤثر عمى تكيفيم مع المدرسة ويصاحبيا نتائج 
. سمبية عمى عممية التعميم

كما أن المدرسة االبتدائية تختمف في سماتيا عن رياض األطفال حيث يستخدم 
في الروضة المدخل البنائي فيتعمم األطفال بأنفسيم كل شيء، أما في المدرسة 

االبتدائية فيتم التعمم من خبلل تدريسيم كيف يقرأون ويكتبون، وتكميفيم بواجبات منزلية 
كثيرة مرىقة عكس ما كان عميو الحال بالروضة، وىذا يتطمب ميارات معقدة تكون 
أصعب عمى الطفل عما تمقاه في الروضة، و يجعل من المدرسة مكاًنا ينفر منو 

( 2007بيرد، ) ،Phatudi,2007)).األطفال بقبوليم التغيرات التي تحدث في المدرسة
إلى أن التقدم واالستمرارية في عممية (Margetts,2006)وىذا ما أشار إليو  

االنتقال قد تتعطل بسبب التغيرات المفاجئة في أساليب التدريس والمناىج في الصف 
األول االبتدائي حيث يتسبب الطابع التعميمي القائم عمى اإللقاء في تعمم القراءة والكتابة 

حيث يركز المنيج في  ،و الحساب إلى ضعف في التحصيل األكاديمي عند األطفال
الروضة عمى المتعمم ويقتصر دور المعمم فيو عمى التوجيو بينما يكون دور المعمم أكثر 

.                                      ظيورًا في المدرسة االبتدائية ويقل التركيز عمى الطفل
أن االختبلفات بين برامج :  إلى(Margetts, 2002b)وتوصمت دراسة 

رياض األطفال والصف األول االبتدائي قد تؤدى إلى سوء توافق األطفال مع المدرسة 
بأن تكون البرامج المقدمة لؤلطفال في الروضة : االبتدائية بألمانيا ، وأوصت الدراسة
. عمى درجة مناسبة من االستمرارية

التعرف عمى توقعات  ((Grieble, Niesesl , 2000كما استيدفت دراسة 
األطفال عن الحياة المدرسة قبل التحاقيم بيا، وكيف أن ىذه التوقعات تتأثر بثقافة كل 

أن فمسفة رياض : من رياض األطفال واألسرة معًا، وكان من أىم نتائج ىذه الدراسة
األطفال متناقضة مع فمسفة التعميم االبتدائي بألمانيا ،ضرورة أن تكون المناىج المقدمة 

 .لؤلطفال بالصف األول االبتدائي تتصف بقدر من المرونة



                                                          .رؤية مقترحة لتحقيق االنتقال السمس لألطفال من رياض األطفال إلى المدرسة االبتدائية في ضوء الخبرات العالمية
  حنان أسعد خوج.د

                                                                                   

 

            2015الثانى والعشرون                                                                               يناير  :         العدد 
                      

 -349-  

ومما سبق نمخص إلى أن صورة المنيج في الروضة تختمف عن صورتو في 
المدرسة االبتدائية حيث يقوم المنيج في الروضة عمى األنشطة والمعب المحبب لمطفل 

ويتعمم األطفال بأنفسيم وتقوم المعممة بتوجيييم ، أما في المدرسة اإلبتدائية فإن 
المناىج تركز عمى تعميم القراءة والكتابة والحساب  من خبلل التعمم القائم عمى اإللقاء 

.   ويتم التركيز عمى دور المعمم ويتم تكميف الطفل بواجبات وتكميفات منزلية كثيرة 
: التواصل بين الروضة والمدرسة .4

أن درجة التواصل بين الروضة والمدرسة االبتدائية ضعيفة ومن مظاىر ذلك 
عدم تكيف بعض األطفال مع المدرسة اإلبتدائية نتيجة لما يواجيونو من :الضعف 

العمل الجاد والميام اإللزامية وقمة األنشطة ، وعدم استمرارية الخبرات وافتقار المناىج 
الدراسية لمجاذبية والتشويق، وجود بيئة مدرسية تتسم بالكثافة المرتفعة والطابع التسمطي 

. وكثرة األوامر ، وتركيز االمتحانات فييا عمى قياس الحفظ واالستظيار
قياس تأثير برامج تعميم ما قبل المدرسة في Samuel,2006))دراسة  استيدفت

زيادة استعداد األطفال لممدرسة واالنتقال الفعال من الروضة إلى المدرسة االبتدائية في 
وأكدت نتائج كينيا، و دراسة فعالية تمك البرامج في مواجية األطفال لتحديات االنتقال، 

أن ىناك عبلقة بين أنشطة االستعداد لممدرسة الذي تقوم بيا الروضة :الدراسة عمى
 . بالمدرسةهواإلنجاز المدرسي والتحصيل األكاديمي لمطفل عند إلتحاق

عمى أن األطفال عند انتقاليم من بيئة المنزل ( Peter,2000)وأكدت دراسة
إلى بيئة التعمم الجديدة بالروضة يتكيفون معيا بسيولة وذلك لما يجدونو من متعة في 
المعب وتناول الوجبات مع أصدقائيم، أما عند انتقاليم إلى المدرسة لم يتكيفوا معيا 

بشكل سريع وذلك لما يواجيونو من العمل الجاد والميام اإللزامية وقمة األنشطة، وعدم 
االستمرارية في الخبرات المقدمة إلى الطفل من الروضة إلى المدرسة االبتدائية ينتج 

عنو تحديات وصعوبات كثيرة مما يؤثر عمى عممية االنتقال وعمى إقبال األطفال عمى 
المدرسة ورغبتيم في التعمم، وفيما يمي سيتم التطرق ألسباب نفور التبلميذ من المدرسة 

: وىى (298، 2005الخميمي، )، (2007،26الشيخ، )كما حددىا كل من 
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وجود مناىج دراسية ال تناسب المراحل العمرية التي يمر بيا التبلميذ أو تراعي  -
اتجاىاتيم وميوليم وال تمبي مطالبيم واحتياجاتيم،كما تفتقر إلى الجاذبية 

. والتشويق بسبب غمبة الجانب النظري عمييا وقمة النواحي التطبيقية والعممية
فالفصول مزدحمة وال توجد مكتبة : وجود بيئة مدرسية ال يرغب التبلميذ فييا -

مناسبة أو وسائل تعميمية، وعدم وفاء المعامل بالغرض وعدم مناسبتيا لعدد 
. التبلميذ، وعدم وجود مبلعب كافية

اتسام المناخ في بعض الفصول بالطابع التسمطي، والذي يضعف فيو إسيام  -
التمميذ، وتقييد حركتو، وتقل فرصتو عن إبداء الرأي والتعبير، وعميو يفتقر 

. الفصل إلى المناخ الحافز عمى العمل
وجود العديد من األمور النفسية التي قد تؤدي إلى عدم رغبة الطفل في المدرسة،  -

: مثل الشعور بالرىبة والخوف، والقمق، والخجل، واالضطرابات النفسية؛ مثل
نقص االتزان االنفعالي، وسوء التوافق واضطراب التفكير والتذكر، وعدم إشباع 

. الحاجات النفسية
قصور نظام االمتحانات السائدة ؛حيث تركز االمتحانات عمى قياس قدرة  -

التبلميذ عمى الحفظ واالستظيار وال تعتني بشكل كاف بالوقوف عمى قدراتيم 
 .عمى الفيم والتحميل والتطبيق، وتقتصر عمى الجانب المعرفي فقط

: التواصل بين األسرة وكل من الروضة و المدرسة االبتدائية .5
تعتبر مشاركة الوالدين جزًءا أساسًيا من بنية التعميم الجيد؛ ألن اآلباء ىم الذين 

وكما أن لآلباء أدواًرا بالنسبة . يقومون بأعباء استمرار التعميم عمى المدى الطويل
لرعاية أطفاليم، إال أنيم في حاجة إلى أن يكونوا مدعمين رئيسيين في عممية تعميميم، 
خاصة عند االنتقال من البيت إلى المدرسة؛ ألن األطفال في ىذه الفترة ىم أحوج ما 
يكونون إلى التشجيع لتعمم ميارات جديدة واتجاىات جديدة واكتساب معمومات عن 

( 176، 2007بدير، ). المدرسة وكيف ينتظمون فييا
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 إلى تحديد دور األسرة في (Mcinture, Laura, et al ,2007(وىدفت دراسة
أسرة من  (132)عممية االنتقال إلى المدرسة االبتدائية، وتكونت عينة الدراسة من 

األسر الذين أكمل أبنائيم مرحمة رياض األطفال والتحقوا بالصف األول االبتدائي ، 
وأوصت الدراسة بضرورة مشاركة األسرة في برامج تييئة األطفال لمدخول لممدرسة 

االبتدائية 
إلى توضيح دور اآلباء والمعممين في ( Nelson,2004)كما ىدفت دراسة 

إيجاد نوع من االستمرارية بين الروضة والمدرسة أثناء عممية انتقال األطفال ، والتعرف 
عمي مدى تطبيق ممارسات األنتقال فى الروضات والمدارس، وتكونت العينة من أكثر 

معممة بالروضة شاركوا في دراسة طولية قام بيا المركز القومي لئلحصاء  (3000)من
بالواليات المتحدة األمريكية، وتوصمت الدراسة إلى أن إرسال معمومات لؤلسر عن 

برنامج الروضة ىو النشاط  الرئيس في عممية االنتقال ، بينما ال يزيد عدد المعممين 
، و من أسباب عدم قيام المعممين بزيارات قمة %5الذين يقومون بالزيارات المنزلية عن

. المعمومات عن أسر األطفال ، وارتفاع كثافة الفصل بالمدرسة االبتدائية
 إلي التعرف عمى آراء اآلباء في عممية Fabian,2000b)) كما ىدفت دراسة 

االنتقال ومقارنتيا بآراء المعممين واألطفال، تم تطبيق الدراسة عمى عينة من األطفال 
طفل وأولياء أمورىم قبل التحاق األطفال بالصف األول االبتدائي،  (12)قواميا

أن اآلباء أعربوا عن رغبتيم في التعرف : وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا
عمى معمومات عن المدرسة لرغبتيم في دعم تعميم أطفاليم، كما أوصت الدراسة 

بضرورة  مناقشة اآلباء لممعممين عن أية مخاوف أو قمق يشعرون بو ىم وأطفاليم عند 
. االنتقال إلى المدرسة

يتضح مما سبق أن التواصل بين األسرة وكل الروضة والمدرسة اإلبتدائية 
يمعب دورا كبيرا في جعل انتقال الطفل من الروضة إلى المدرسة االبتدائية أكثر سيولة 

خاصة إذا كانت ىناك برامج توعية تقدم لؤلسر أو زيارات منزلية أو دعوتيم لزيارة 
.  الروضة والمدرسة لمناقشتيم حول صعوبات ومشكبلت انتقال أطفاليم
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: الصداقات بين األطفال وعالقتها بعممية االنتقال .6
تعد الصداقات نوًعا من أنواع التفاعل االجتماعي الذي ال غنى عنو بين 
البشر، فيي التي تساعد عمى تكوين جو من األلفة والحب بين الناس وعمييا تبنى 

عبلقات التعاون وبيا تكسر الحواجز بين البشر، وتنمي شخصية اإلنسان من جوانبيا 
. المختمفة خاصة من الناحية االجتماعية

ولمصداقات أىمية كبيرة بالنسبة لمطفل من أىميا مساعدتو عمى التكيف مع 
الصف األول االبتدائي، وىناك العديد من الدراسات التي سمطت الضوء عمى أىمية 

  & Stephenالصداقات في فترة انتقال األطفال من الروضة إلى المدرسة، كدراسة
Cope,2001)) التي أكدت عمى أن األطفال الذين كان لدييم صديق عند انتقاليم من 

الروضة إلى المدرسة كانوا أكثر تكيًفا مع المدرسة، ويتعاممون بود ولطف مع أقرانيم 
 , Margetts, 2002a) )Graham & Hillومعممييم في الفصل، ودراسة كل من 

والتي أكدت عمى أن تكوين الصداقات قبل التحاق الطفل بالمدرسة يساعد في ((2003
.  تكيفو مع أقرانو داخل الفصل؛ حيث يجد وجوه مألوفة في بيئة غير مألوفة 

إلى التعرف عمى توقعات األطفال عن ((Margetts, 2008كما ىدفت دراسة 
المدرسة ، ورصد الممارسات التي تتبعيا المدارس عند إنتقال األطفال من الروضة إلى 

مدارس مختمفة في  (4)طفبًل من  (54)الصف األول االبتدائي، وكانت عينة الدراسة 
ممبورن في استراليا ، وقد استخدمت الباحثة أسموب إجراء المقاببلت لمتعرف عمى ما 

أن تكوين : يحتاج األطفال لمعرفتو عند البدء المدرسة، وقد توصمت الدراسة إلى
الصداقات يسيل انتقال الطفل من الروضة إلى الصف األول االبتدائي، أن الميارات 

المرتبطة بالقراءة والكتابة والحساب تمثل تحديًا لؤلطفال الجدد بالمدرسة، ضرورة 
.  من آراء األطفال في عممية االنتقال عند تطوير برامج الطفولةاالستفادة

 أن األطفال الذين يبدأون المدرسة ( Fabian & Dunlop,2002)كما أكد 
مع أصدقائيم يكونون أكثر سعادة من ىؤالء الذين انفصموا عن أصدقائيم أو الذين ليس 
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لدييم صداقات قوية، فالصداقات تمكن األطفال من التعرف عمى المدرسة من خبلل 
. سؤال زمبلئيم األكبر منيم سًنا عن المدرسة ونظاميا

أن حضور زميل لعب : (Margetts,2003)وكان من أىم نتائج دراسة 
مألوف لمطفل في نفس الفصل يعد عامل ذات أىمية كبيرة في تكيف الطفل مع 

. المدرسة االبتدائية
ومن ثم تمعب الصداقات بين األطفال دورا بارزا عند انتقال األطفال من 
الروضة إلى المدرسة االبتدائية حيث تقمل من مشاعر الخوف والقمق عند الطفل 

.  وتساعده عمى التكيف مع البيئة الجديدة
: مشكمة الدراسة وتساؤالتها

يمثل انتقال الطفل من مرحمة الطفولة المبكرة إلى مرحمة االلتحاق بالمدرسة 
االبتدائية حدثًا انتقاليًا ضخمًا في حياتو؛ حيث يواجو العديد من التغيرات التي قد تؤثر 

التغير في المناىج : بالسمب أو اإليجاب عمى شخصيتو المستقبمية، ومن ىذه التغيرات
وأساليب التدريس، تغيير طريقة تعامل المعمم مع التمميذ، اختبلف المكان والبيئة 
التعميمية، اختبلف قيم وثقافة كل من الروضة والمدرسة، كذلك اختبلف األدوار 

االجتماعية لمتمميذ داخل المدرسة؛ مما يؤدي إلى حالة من القمق الذي ربما يظل تأثيره 
 ((Fabian & Dunlop,2007,44-46. عمى سموك الطفل لعدة سنوات الحقة

حيث أكدت العديد من الدراسات وجود صعوبة في انتقال األطفال من 
 عديدة منيا وجود انفصال بين فمسفة رياض األطفال ألسبابالروضة إلى المدرسة 

 (Grieble & Niesesl,2001) وفمسفة التعميم االبتدائي وىذا ما أكدت عمية دراسة
( (Office for Standards In Education, 2004دراسةوما أشارت إليو     

من الضرورة أن تكون الموضوعات التي يتناوليا المنيج في الصف األول االبتدائي 
مستمدة من الموضوعات التي درسيا الطفل في الروضة، كما أكدت دراسة 

Margetts,2008)) عمى أن ىناك عوامل مؤثرة في سبلسة انتقال األطفال من 
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والتعرف عمى – تكوين الصداقات : الروضة إلى الصف األول االبتدائي منيا
. المعممين الجدد والقواعد المدرسية واإلجراءات المتبعة في الفصول 

ومما سبق يتبين وجود بعض الصعوبات التي تواجو أطفال الروضة عند 
انتقاليم إلى المدرسة االبتدائية لذا فيناك حاجة إلى تحديد ىذه الصعوبات ودراسة 
أسبابيا، ومن ثم وضع برنامج مقترح يساىم في تحقيق سبلسة انتقال األطفال من 
الروضة إلى المدرسة االبتدائية، وقد الحظ الباحثون من خبلل عدة زيارات لبعض 

: مؤسسات رياض األطفال وبعض المدارس االبتدائية ما يمي
تعتمد طريقة التدريس في المدرسة االبتدائية عمى التمقين من قبل المعمم • 

والتذكر من قبل التمميذ، في حين اعتاد الطفل في الروضة عمى التعمم من 
. خبلل المعب

يختمف شكل وتنظيم الفصل تماًما من الروضة عن المدرسة االبتدائية؛ حيث • 
تكون جمسة األطفال داخل الروضة عمى ىيئة مجموعات صغيرة، أما في 

. الصف األول االبتدائي فيجمسون في صفوف وراء بعضيا البعض
تتم عممية التعمم بالروضة من خبلل األركان التعميمية، أما في المدرسة • 

االبتدائية فيي تعتمد عمى بعض الوسائل البسيطة المعمقة عمى الحائط مع 
. استخدام السبورة والكتب المدرسية

: التالية تتبمور مشكمة الدراسة في األسئمةو
ما العوامل المؤثرة في عممية االنتقال من الروضة إلى المدرسة االبتدائية  .1

؟ 
ما واقع تطبيق ممارسات انتقال األطفال من الروضة إلى المدرسة  .2

 االبتدائية ؟
ما أىم الخبرات العالمية في االنتقال السمس لؤلطفال من الروضة إلى  .3

 المدرسة االبتدائية ؟
ما الرؤية المقترحة لتحقيق االنتقال السمس  لؤلطفال من رياض األطفال  .4
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 إلى المدرسة االبتدائية ؟
: أهداف الدراسة 

:  يمكن تحديد أىداف ىذه الدراسة في أنيا تسعى إلى 
التعرف عمى العوامل المؤثرة فى عممية انتقال األطفال من الروضة إلى المدرسة  -

. االبتدائية 
 .تحديد واقع تطبيق ممارسات عممية االنتقال مع توضيح أىم الخبرات العالمية -
 تقديم رؤية مقترحة لتحقيق االنتقال السمس  لؤلطفال من رياض األطفال إلى  -

. المدرسة االبتدائية في ضوء الخبرات العالمية 
 :مصطمحات الدراسة 

 :االنتقال السمس-1
المرور من حالة أو مرحمة أو نمط أو " تعرف معظم القواميس االنتقال بأنو

، ويشير ذلك ضمنًيا إلى فكرة مغادرة أو ترك مرحمة سابقة، حيث ينمو "مكان إلى آخر
 ) الطفل وينتقل من مرحمة نمو إلى مرحمة أعمى مما ينقمو إلى موقف أو وضع جديد

(Myers,1999,12 
وتعرف سبلسة االنتقال بأنيا سمسمة من التفاعبلت واألنشطة التي تساىم في 
تكيف الطفل مع المدرسة والتي يتم تنظيميا والتخطيط والتحضير ليا قبل االلتحاق 

بالمدرسة وتحتاج إلى تدريب لؤلطفال عمييا في مراحل االنتقال األولى قبل أول زيارة لو 
 Sanders,et).بالمدرسة وتحتاج إلى توجيو وتشجيع من قبل المعممين واآلباء

al,2005,14  ) 
ويعرف البحث الحالي االنتقال السمس بأنو عممية تسمسل وتدرج الخبرات 

واألفكار والمعارف وأساليب تدريسيا ومعالجتيا وشكل وتنظيم األماكن التي يتم فييا 
التعمم في كل من رياض األطفال والصف األول االبتدائي، بما يسيل عمى الطفل تقبل 

. المدرسة االبتدائية
 ( :- ( Kindergartenرياض األطفال 
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مؤسسة تربوية خصصت لتربية األطفال الذين "      رياض األطفال ىي 
سنوات وتقدم أنشطة وخبرات تربوية تيدف إلى رعاية  (6 : 3)تتراوح أعمارىم ما بين
 ." النمو المتكامل لمطفل 

     وىى مؤسسة تربوية لؤلطفال ما قبل المدرسة وتيدف إلى مساعدتيم عمى 
تحقيق التنمية الشاممة في المجاالت العقمية والبدنية والحركية والوجدانية واالجتماعية 

. والخمقية والدينية
 

جراءاتالمنهج  :   الدراسة وا 
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي لوصف الظاىرة موضوع البحث في اإلطار 

النظري، واستخدمت الدراسة استبانتين لمكشف عن واقع تطبيق معممات الروضة 
ومعممي الصف األول االبتدائي لممارسات انتقال األطفال من الروضة إلى الصف 

معممة في  (50)عينة من معممات الروضات األول االبتدائي، تم تطبيق استبانة عمى
روضات لمكشف عن ممارسات االنتقال بالروضة، واستبانة أخرى تم تطبيقيا عمى  (5)

مدارس بمحافظة  (5)معمًما ومعممة في  (80)عينة من معممي الصف األول االبتدائي 
جدة لمكشف عن ممارسات االنتقال بالمدرسة االبتدائية؛ ويرجع اختيار العينة إلى تشابو 

البرامج المقدمة لؤلطفال بمحافظة جدة مع البرامج التى تقدم لؤلطفال بالمحافظات 
األخرى ،وتم تطبيق االستبانة  في الفصل الدراسي األول من المستوى الثاني لرياض 

. 2015-2014، في العام الدراسي K.G.2األطفال 
: أدوات الدراسة

استخدمت الدراسة استبانتين لمكشف عن واقع تطبيق معممات الروضة ومعممي 
الصف األول االبتدائي لممارسات انتقال األطفال من الروضة إلى الصف األول 

: االبتدائي
استبانة واقع تطبيق معممات الروضة لممارسات انتقال األطفال من - 1

: رياض األطفال إلى الصف األول االبتدائي
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عبارة في صورتيا النيائية بعد عرضيا عمى  ( 21 ) تكونت االستبانة من
مجموعة من المحكمين من كميات التربية وكميات رياض األطفال، وأمام كل عبارة يوجد 

،تم تطبيقيا عمى عينة من معممات (ال تطبق– إلى حد ما – تطبق )ثبلث اختيارات 
 لمكشف عن ممارسات االنتقال بمحافظة جدة روضات (5)معممة في  (50)الروضات
. بالروضة

لقياس مدى ثبات االستبانة تم استخدام طريقة ألفا لكرونباخ :تقنين االستبانة
 0.81لتقدير ثبات االستبانة، وصل معامل الثبات الستبانة معممات الروضة إلى 

. ،وىذه القيمة تدل عمى صبلحية االستبانة لمتطبيق ولمغرض الذي وضعت من أجمو 
استبانة واقع تطبيق معممي الصف األول االبتدائي لممارسات انتقال - 2

: األطفال من رياض األطفال إلى الصف األول االبتدائي 
عبارة في صورتيا النيائية  بعد عرضيا عمى  ( 22 )تكونت االستبانة من

مجموعة من المحكمين من كميات التربية وكميات رياض األطفال، وأمام كل عبارة 
،تم تطبيقيا عمى عينة من (ال تطبق– إلى حد ما – تطبق )يوجد ثبلث اختيارات 

مدارس بمحافظة جدة  (5)معمًما ومعممو في  (80)معممي الصف األول االبتدائي 
. لمكشف عن ممارسات االنتقال بالمدرسة االبتدائية

( 12)الختبار مدى صدق االستبانة تم عرضيا عمى : تقنين االستبانة
محكمًا لمتأكد من مدى مناسبة عباراتيا لمغرض الذي وضعت من أجمو، وتم تعديل 

صياغة بعض العبارات، لقياس مدى ثبات االستبانة تم استخدام طريقة ألفا 
لكرونباخ لتقدير ثبات االستبانة، وصل معامل الثبات الستبانة استبانة معممي 

 ،وىذه القيمة تدل عمى صبلحية االستبانة 0,77الصف األول االبتدائي إلى 
: لمتطبيق ولمغرض الذي وضعت من أجمو، وتم حساب الصدق الذاتي من المعادلة

. حيث ر ىو معامل ثبات االستبانة=     معامل الصدق 
 وىو مؤشر يدل عمى 0,87 = 0,77 =   ومن ثم فإن معامل الصدق الذاتي 

 .صدق االستبانة
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 : اإلحصائية األساليب
 التالية اإلحصائيةمن أجل اإلجابة عن أسئمة الدراسة استعممت المعالجات 

المتوسطات الحسابية : (SPSS )اإلنسانية لمعموم اإلحصائيوذلك باستخدام البرنامج 
نسبة متوسط شدة االستجابة من خبلل معادلة الوزن النسبي لتحديد درجة تطبيق و

واألوزان النسبية وترتيب العبارات حسب ممارسات االنتقال عند معممات الروضة، 
.  أوزانيا النسبية 

ما واقع تطبيق ممارسات انتقال األطفال من الروضة إلى : ولبلجابة عن السؤال الثاني 
: المدرسة االبتدائية ؟ جاءت النتائج كالتالي 

: نتائج الدراسة ومناقشتها 
استبانة واقع تطبيق معممات الروضة لممارسات انتقال األطفال من رياض  -1

يوضح الجدول التالي األوزان النسبية :األطفال إلى الصف األول االبتدائي
 :لمعبارات وترتيب كل منيا

 
 
 

( 1)جدول
 درجة تطبيق معممات الروضة لممارسات االنتقال 

الترتيب الوزن النسبي العبارة م 

أزور المدرسة االبتدائية قبل التحاق أطفالي بيا لمتعرف  1
. عمى ممارساتيا التربوية

98,75 %3 

أتمقى دعوات من المدرسة االبتدائية لمصاحبة أطفالي  2
. لممشاركة في بعض األحداث اليومية

100 %1 

 11% 85,44. أتعرف عمى أساليب التدريس بالمدرسة االبتدائية 3
 11% 85,58أنسق بين أساليب التعميم بالروضة واألساليب التدريسية  4
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. بالمدرسة االبتدائية
 7% 93,75. أتبادل الزيارات التعميمية مع معممي المدرسة االبتدائية 5
أساعد معممي الصف األول االبتدائي في تحديد بعض  6

. الصعوبات التي تواجو الطفل
95,83 %6 

أحضر اجتماعات مع معممي الصف األول االبتدائي  7
االحتياجات الفردية )لمناقشة قدرات وخصائص الطفل 

. (لكل طفل

89,58 %9 

أجري اتصاالت غير رسمية مع معممي الصف األول  8
. االبتدائي لتوطيد الصمة فيما بيننا

81,25 %12 

أعقد مقاببلت مع معممي الصف األول االبتدائي لمناقشة  9
. مدى استمرارية تعمم األطفال

91,67 %8 

أدعو أطفال الصف األول االبتدائي لزيارة الروضة لنقل  10
. خبراتيم لؤلطفال بالروضة

100 %1 

أعد سجبلت مكتوبة عن الخبرات الفردية لؤلطفال  11
، بالروضو

100 %1 

أشجع معممات المدرسة االبتدائية عمى زيارة الروضة  12
. لمتحدث مع األطفال عن المدرسة االبتدائية

89 %10 

أقدم المشورة الفنية لمعممي المدرسة االبتدائية في التدريس  13
. لتبلميذ الصف األول االبتدائي

100 %1 

 6% 95,83. أقابل الوالدين في حضور معممي الصف األول االبتدائي 14
أصطحب أطفال الروضة إلى الصف األول االبتدائي  15

وأقوم بتدريس بعض الدروس ليم مع تبلميذ الصف األول 
. االبتدائي

100 %1 

 4% 98,5أشارك لقاء جماعي أدعوا فيو اآلباء واألميات قبل التحاق  16
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. أطفاليم بالمدرسة
أوجو رسالة إلي أسرة الطفل بيا بعض التوجييات قبل بدء  17

. الدراسة
97,83 %5 

 13 79,5. أقوم بتيسير التواصل بين الطفل وأسرتو 18
أنظم يوم مفتوح لآلباء واألميات واألطفال قبل التحاق  19

. الطفل بالمدرسة
51 %14 

 2% 98,92. أزور األطفال في منازليم بعد التحاقيم بالمدرسة 20
أقوم بمتابعة األطفال باالتصاالت التميفونية مع أسرىم بعد  21

. التحاقيم بالمدرسة
98,92                  %2 

ويتبين من الجدول السابق أن الممارسة األقل تطبيقًا ىي أن معممات 
الروضة لم يصطحبوا أطفال الروضة لمصف األول االبتدائي والمشاركة في تدريس 
بعض الدروس ليم مع زمبلئيم تبلميذ الصف األول االبتدائي حيث وصمت نسبة 

كذلك الممارسة التي تشير إلى أن معممات الروضة يقمن % 100عدم التطبيق إلى 
بعمل زيارات لؤلطفال في منازليم بعد التحاقيم بالمدرسة، وممارسة إعداد المعممات 
رساليا لممدرسة االبتدائية، أيضًا  لسجبلت مكتوبة عن الخبرات الفردية لؤلطفال وا 
عدم تمقي دعوات من المدرسة االبتدائية لمصاحبة أطفال الروضة لممشاركة في 

. األحداث اليومية
أما ثاني الممارسات األقل شيوعًا وتطبيقًا ىي أن معممات الروضة ال يقمن 
بمتابعة األطفال باالتصاالت التميفونية بعد التحاقيم بالمدرسة االبتدائية، كما جاءت 

أيضًا زيارة معممات الروضة لممدرسة االبتدائية قبل التحاق األطفال بيا لمتعرف 
عمى ممارساتيا التربوية في المرتبة الثانية حيث بمغت نسبة عدم التطبيق 

98,75 .%
ثم توالت الممارسات األقل تطبيقًا والتي تشير إلى ضعف االستمرارية والتواصل 
بين ما تقدمو المدرسة االبتدائية وما تقدمو الروضة وىذا يظير في عدم تعرف معممات 
الروضة عمى أساليب التدريس التي يتبعيا معممي المدرسة االبتدائية حيث يعتقدون أنيا 
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تقتصر عمى األساليب التقميدية التي تعمموا بيا في الماضي، كذلك عدم التنسيق بين 
أساليب التعميم بالروضة واألساليب التدريسية بالمدرسة االبتدائية، وعدم عقد مقاببلت 

تضم معممات الروضة ومعممي الصف األول االبتدائي تيدف إلى مناقشة مدى 
. استمرارية تعمم األطفال

كما أشارت بعض الممارسات إلى ضعف التواصل بين معممات الروضة 
ومعممي الصف األول االبتدائي وىذا يظير في أن تبادل الزيارات فيما بينيم محدود 

. باستثناء بعض االتصاالت قميل العدد غير الرسمية فيما بينيم
كما أكدت الممارسات عمى عدم وجود مبادرات لنقل خبرات أطفال الصف 

. األول االبتدائي إلى أطفال الروضة بالتحدث معيم
أما بالنسبة لمممارسات التي تتبعيا معممات الروضة مع أولياء أمور 

األطفال بشأن عممية االنتقال فكانت نسبة تطبيقيا ضعيفة والتي ظيرت في قمة 
مقابمة معممات الروضة لموالدين في حضور معممي الصف األول االبتدائي، كذلك 
عدم مشاركة معممات الروضة في مؤتمرات أو اجتماعات مع الوالدين قبل التحاق 

. أطفاليم بالمدرسة
وبالرغم من أن معظم الممارسات ال تطبق إال أن بعض معممات الروضة 
أشرن بأنين يقومن بعمل يوم مفتوح لآلباء واألميات واألطفال في نياية الروضة 

%. 49وقبل التحاق الطفل بالمدرسة حيث بمغت نسبة التطبيق 
ويتضح مما سبق أن معممات الروضة ال تطبق ممارسات تييئة الطفل 

لممدرسة االبتدائية سواء من خبلل زيارات المدرسة أو التواصل مع معممي المدرسة 
. االبتدائية أو تقديم المشورة ليم عن الطفل 

استبانة واقع تطبيق معممي الصف األول االبتدائي لممارسات انتقال  -2
 :األطفال من رياض األطفال إلى الصف األول االبتدائي

: يوضح الجدول التالي األوزان النسبية لمعبارات وترتيب كل منيا 
 ( 2 )جدول 

 درجة تطبيق معممي الصف األول االبتدائي لممارسات االنتقال
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الوزن ارة ــــالعبم 
النسبي 

الترتيب 

 1% 100. أزور الروضة قبل التحاق أطفاليا بالصف األول االبتدائي 1
أتمقى دعوات من الروضة لمصاحبة أطفال الصف األول  2

االبتدائي لحضور يوم بالروضة لتبادل الحديث مع األطفال 
. وبعضيم حول المدرسة االبتدائية

98,2 %3 

 6% 92. أتعرف عمى األنشطة المقدمة بالروضة 3
أنسق بين أساليب التعميم بالروضة واألساليب التدريسية  4

. بالمدرسة االبتدائية
90 %8 

 6% 92. أتبادل الزيارات التعميمية مع معممات الروضة 5
اخبر معممات الروضة بالصعوبات التي تواجو األطفال عند  6

. التحاقيم بالصف األول االبتدائي
96 %5 

أحضر اجتماعات مع معممات الروضة لمناقشة قدرات  7
. (االحتياجات الفردية لكل طفل)وخصائص الطفل 

91 %7 

أجري اتصاالت غير رسمية مع معممات الروضة لتوطيد  8
. الصمة فيما بيننا

76 %11 

 9% 87. أقابل معممات الروضة لمناقشة مدى استمرارية تعمم األطفال 9
أدعو أطفال الروضة لزيارة المدرسة االبتدائية لممشاركة في  10

. بعض األحداث اليومية
97 %4 

أتمقى سجبلت مكتوبة من الروضة عن الخبرات الفردية  11
. لؤلطفال

99 %2 

أشجع معممات المدرسة االبتدائية عمى زيارة الروضة لمتحدث  12
مع األطفال عن المدرسة االبتدائية 

85 %10 

أعقد مقاببلت مع الوالدين في حضور معممات الروضة  13
. بخصوص األطفال الجدد

97 %4 

 1% 100أقوم بتدريس بعض الحصص ألطفال الروضة مع تبلميذ  14
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. الصف األول االبتدائي
أشارك في لقاء جماعي لتوعية اآلباء واألميات عند التحاق  15

. األطفال بالمدرسة
40 %13 

 12% 43. أعقد اجتماع مع الطفل وأسرتو قبل بدء الدراسة 16
 16% 15أوجو رسالة إلى أسرة الطفل قبل بدء الدراسة  17
 14% 23. أقوم بتيسير االتصال بين الروضة والمدرسة 18
 13% 40. أعقد اجتماع مع الطفل واألسرة بعد ذىابو إلى المدرسة 19
أنظم يوم مفتوح لآلباء واألميات واألطفال قبل التحاق  20

. أطفاليم بالمدرسة
19 %15 

 1% 100أقوم بعمل زيارات لؤلطفال في منازليم قبل التحاقيم بالمدرسة  21
أقوم بعمل اتصال تميفوني مع أسرة الطفل قبل التحاقو  22

. بالمدرسة
90 %6 

يظير من الجدول السابق أن معممي المدرسة االبتدائية ال يقومون بزيارة لمروضة 
قبل التحاق األطفال بالصف األول االبتدائي ، وكذلك ال يستضيفون أطفال الروضة 
لتدريس بعض الدروس ليم مع تبلميذ الصف األول االبتدائي، كما أنيم ال يزورون  
األطفال في منازليم قبل التحاقيم بالمدرسة حيث وصمت نسبة عدم التطبيق ليذه 

%. 100الممارسات إلى 
أما ثاني الممارسات األقل تطبيقا ىي التي تشير إلى أن معممي المدرسة 

االبتدائية ال يتمقون سجبلت مكتوبة من الروضة عن الخبرات الفردية لؤلطفال، حيث 
%. 99بمغت نسبة عدم تطبيقيا إلى 

كما جاءت الممارسة التي تشير إلى أن معممي المدرسة االبتدائية ال يتمقون 
دعوات من الروضة لمصاحبة أطفال الصف األول االبتدائي لحضور يوم بالروضة 
لتبادل الحديث مع األطفال وبعضيم حول المدرسة االبتدائية في المرتبة الثالثة حيث 

%. 98,2وصمت نسبة عدم تطبيقيا إلي 
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ثم توالت الممارسات األقل تطبيقًا والتي أشارت في مجمميا إلى عدم وجود 
زيارات سواء من المدرسة االبتدائية إلى الروضة لتبادل الحديث مع األطفال 

وبعضيم حول المدرسة االبتدائية، أو زيارات من الروضة إلى المدرسة االبتدائية 
. لممشاركة في بعض األحداث اليومية بيا

كما أشارت الممارسات إلى عدم وجود استمرارية وتواصل بين ما تقدمو 
الروضة وما تقدمو المدرسة االبتدائية، وىذا يظير في عدم التنسيق بين أساليب التعمم 

بالروضة واألساليب التدريسية بالمدرسة االبتدائية، بالرغم من أن دراسة 
(Einarsdottir,2003a) أوصت بضرورة االستمرارية والتعاون بين المؤسستين 

في تنسيق المناىج وطرق التدريس عند انتقال األطفال  (المدرسة االبتدائية– الروضة )
من الروضة إلى الصف األول االبتدائي، كما أن ىناك ممارسة غير مطبقة بالمدرسة 

. االبتدائية وىي عدم تعرف معممي المدرسة االبتدائية باألنشطة التي تقدم بالروضة
كما تبين من االستبانة أن ىناك ضعف في التواصل بين معممات الروضة 

ومعممي المدرسة االبتدائية، ويظير ذلك في عدم تبادل الزيارات مع بعضيم البعض، 
كذلك عدم وجود اتصاالت سواء رسمية أو غير رسمية مع بعضيم البعض لتوطيد 

 توصمت إلي نتيجة Bennett,2000) )الصمة فيما بينيم ،عمى الرغم من أن دراسة
مؤداىا أن عممية االنتقال الفعالة تتعرقل بسبب نقص ميارات التواصل بين معممات 

. الروضة ومعممي المدرسة االبتدائية
وبالرغم من وجود الكثير من الممارسات التي ال تطبق عند انتقال الطفل من 

الروضة إلى الصف األول االبتدائي إال أن ىناك عدد من الممارسات التي تطبق 
بشكل ممحوظ كتوجيو رسالة إلى الطفل وأسرتو قبل بدء الدراسة في المدرسة االبتدائية 

، كذلك عمل يوم مفتوح لآلباء واألطفال بعد االلتحاق %85والتي تطبق بنسبة 
، أما مشاركة معممي المدرسة االبتدائية في %79بالمدرسة وبمغت نسبة التطبيق 

المؤتمرات واالجتماعات سواء قبل أو بعد التحاقيم بالمدرسة االبتدائية فجاءت بنسبة 
%. 60: 58تتراوح بين 
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أما عن عبلقة معممي المدرسة االبتدائية بالوالدين فقد تبين من بعض عبارات 
االستبانة أنيا ضعيفة وىذا يتضح من الممارسات التي تشير إلى قمة عقد مقاببلت أو 
اجتماعات مع الوالدين قبل التحاق أطفاليم بالمدرسة االبتدائية؛ وىذا من شأنو عرقمة 

سبلسة انتقال األطفال من الروضة إلى الصف األول االبتدائي، حيث أن المقاببلت أو 
االجتماعات مع الوالدين قبل التحاق األطفال بالمدرسة تعد أمرا ضروريا لتعرف 

المعممين عمى األطفال ودرجة استعدادىم لممدرسة واتجاىات آبائيم وخبراتيم نحو 
 : عممية االنتقال ،وىذا ما أكدت عميو  العديد من الدراسات منيا 

(Fabian & Dunlop,2005) ،(Grieble& Niesesl ,1999), (Mcinture, et 
al ,2007)،(Rimm & Pianta, 1999) ،(Brostrom,2003)(Peter, 2000) 
 ،(Nelson, 2004). 

 
 :ومن ثم يمكن استخبلص عدة نتائج من أىميا

 عدم التنسيق بين أساليب التعمم بالروضة وأساليب التدريس بالمدرسة االبتدائية .
 ضعف التواصل بين معممات الروضة ومعممي الصف األول األبتدائى .
  ضعف االستمرارية والتواصل بين ما يقدم في رياض األطفال من خبرات وما

. يقدم من مناىج في المدرسة األبتدائية
  ضعف االتصال بين كل من معممات الروضة ومعممي الصف األول االبتدائي

. بالوالدين بشان عممية انتقال األطفال إلي الصف األول االبتدائي
  عدم وجود أنشطة انتقالية تقوم بيا معممات الروضة ومعممي الصف األول

 . االبتدائي لتييئة األطفال لبلنتقال من الروضة إلي المدرسة االبتدائية
:  توصيات الدراسة 

يضع البحث رؤية مقترحة لتحقيق االنتقال السمس  لؤلطفال من رياض 
 :األطفال إلى المدرسة االبتدائية، في ضوء النتائج السابقة تتمثل أبعادىا في
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تطوير مناىج الصفوف األولي من التعميم األبتدائى لتضم خبرات وأنشطة تعمل  (1
عمي التنمية المتكاممة لمطفل في جميع الجوانب، وتراعى اىتماماتو وقدراتو 

. وميولو
تطوير مناىج رياض األطفال لتحقيق استمرارية الخبرات ، بحيث تبنى  (2

الخبرات التي يتمقاىا الطفل بالمدرسة عمي الخبرات السابقة التي اكتسبيا من 
. الروضة

إعادة تنظيم الفصل في المدرسة االبتدائية ليضم مجموعة من األركان  (3
التعميمية وتحقق فرص لمتعمم بشكل أفضل ويسمح لمطفل بالتنقل والحركة 

. والتحدث مع زمبلئو
إعداد دورات تدريبية لمعممات الروضة ومعممي الصف األول االبتدائي  (4

لزيادة فرص االتصال وتبادل الخبرات فيما بينيم لدعم عممية انتقال األطفال 
. من الروضة إلي المدرسة االبتدائية

ضرورة أخذ آراء األطفال في االعتبار عند وضع برامج لمطفل سواء  (5
. بالروضة أو بالمدرسة االبتدائية

إعداد دورات تدريبية لمعممي الصفوف األولي بالمدرسة االبتدائية لتنويع  (6
. طرق التدريس التي يستخدمونيا مع التبلميذ

ضرورة االىتمام بتوزيع التبلميذ في الفصول بحيث يسمح لكل تمميذ أن  (7
. يكون معو مجموعة من أصدقائو من الروضة

ضرورة التدرج والمرونة في تطبيق القواعد المدرسية عمي تبلميذ الصف  (8
. األول من التعميم االبتدائي

زيادة فرص التواصل بين المدرسة والمنزل من خبلل دعوة اآلباء لحضور  (9
يوم مفتوح قبل التحاق أطفاليم بالمدرسة لتقديم معمومات عن طفميم 

 . ومشاركتيم في برامج تييئة الطفل لممدرسة
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القيام بسمسمة من زيارات األطفال لممدارس االبتدائية والفصول الدراسية  (10
القيام بجولة لممبنى المدرسي والممعب، تناول الطعام : وتشمل ىذه الزيارات

داخل المدرسة، وممارسة بعض األنشطة مع التقاط بعض الصور أو الفيديو 
. ليذه األنشطة

السماح لؤلطفال بالتعبير عن مشاعرىم حول المدرسة االبتدائية من خبلل  (11
. المعب الدراسي والقصص

جراءات المدرسة يمكن أن تقوم معممة الروضة  (12 لتخفيف القمق من قواعد وا 
بمشاركة األطفال في ألعاب تساعدىم في التعرف عمى ىذه القواعد 

. واإلجراءات
دعوة معممي المدرسة االبتدائية لزيارة الروضة والتحدث مع األطفال عن  (13

. المدرسة
. تكوين عبلقات بين المعمم والطفل وبين الطفل وزمبلئو (14
 توضيح المشاىد واألحداث غير المألوفة من خبلل جولة لؤلطفال داخل  (15

 .المدرسة
ضروري في مساعدة األطفال عمى : تشجيع التعاون بين اآلباء والمعممين (16

 .النجاح
وذلك بتكميف اإلدارات  والتعميم بتقديم برامج تييئة لمطفل، اىتمام وزارة التربية (17

لمتبلميذ المستجدين لمعام  التعميمة بضرورة تنفيذ برامج األسبوع التمييدي
الرىبة عن  الدراسي بحيث تشمل العديد من الترتيبات التي تساىم في رفع
 وتيدف ىذه.المتعممين وخاصة األطفال الصغار في الصف األول االبتدائي

البرامج بصفة أساسية إلى مساعدة األطفال وتكوين اتجاه نفسي إيجابي لدييم 
المدرسة وتيسير انتقاليم من محيط البيئة التي ألفوىا إلى محيط المدرسة  نحو

يخفف شعور الخوف والرىبة في نفس الطفل، ويحل محمة شعور  تدريجًيا بما
ىذه البرامج إلى توفير الفرصة لممعمم لمتعرف عمى  كما تيدف، األلفة والطمأنينة
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المختمفة، ومن أمثمة ما يمكن أن يقوم بو  شخصية كل طفل وأنماط سموكو
 :االبتدائي المعممون في تييئة أطفال الصف األول

بحيث  ,وتدريبيم عمى أصول الجمسة الصحيحة، تعريف األطفال بمرافق المدرسة -
 . سم30تكون المسافة بين وجو الطفل والمقعد الذي يجمس عميو قريبة من 

التدريب عمى طريقة إمساك القمم وفتح الكتاب وتقميب صفحاتو برؤوس األصابع  -
 .استخدام المعاب دون

يمحو ما  تدريبيم عمى استعمال الممحاة لكي ال يمزق أحدىم الصفحة وىو -
 .عمييا
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