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 املرتجمتقديم : 

 إىل اعتبـاره مـصدًرا »استخدام األساليب املبتكرة يف أبحاث الطفولة املبكرة«أشارت املرتمجة يف تقديمها لكتاب 

 ُتـرِجَم هـذا وقد. مهًام وُملهًام للطالب اجلامعيني وطالب الدراسات العليا والباحثني يف جمال التعليم والطفولة املبكرة

الكتاب بسبب قلة الكتب العربية يف جمال الطفولة املبكرة، وخصوًصا الكتب التي تتناول مناهج وأساليب البحـث يف 

كام جاءت ترمجة هذا الكتاب لسد حاجة الطالب والباحثني يف استخدام طرق وأساليب غري تقليديـة . الطفولة املبكرة

ُع هذا الكتاب. يف أبحاثهم  عىل استخداِم املناهِج املبتكرة إلجراء البحوث يف جمال الطفولة املبكـرة، وذلـك حيث ُيشجِّ

 . من خالِل استكشاف جمموعة من ُطرِق البحث غري التقليدية ومعرفة كيفية استخدامها بفعالية يف املامرسة العملية

فقد أشار . البحث غري التقليديةوتكمن قيمة الكتاب العلمية يف تقديمه معلوماٍت أساسيًَّة عن جمموعة من ُطرِق 

الكتاب بالتفصيل إىل كيفية تطبيق كل طريقة من هذه الطرق املبتكرة بشكل فّعاٍل يف املامرسة العملية مع توضيح نقـاط 

ل عن طرق البحث التقليدية، واالعتبارات األخالقية التي يتعني عىل  ة وأوُجه القصور والتحديات املتعلِّقة بالتحوُّ القوَّ

وقد قـدم الكتـاب جتـارب املـؤلفني املبـارشة يف فـصوله، . احث مراعاهتا عند استخدام هذه الطرق البحثية املبتكرةالب

 وتطوير أساليب بحث مبتكرة ُتلبِّي احتياجات وأهـداف الباحـث، ويف »التفكري اإلبداعي«وذلك من أجل إبراز قيمة 

 . نفس الوقت ُترشك وُمتّكن املشاركني يف البحث

 ف بالكتابالتعري: 

ب عـن أسـاليب »استخدام األساليب املبتكرة يف أبحاث الطفولة املبكرة«هيدف كتاب   إىل تـوفري مرجـٍع للطـالَّ

بحثيَّة مبتكَرة وغري تقليدّيٍة يف التعليم يف مرحلة الطفولـة املبّكـرة؛ وهـذا مـا يميـزه عـن غـريه حيـث إن العديـد مـن 

وما يمّيز هذا الكتاب، أيًضا، . بحثّية تقليدّية، مثل املقابالت واالستباناتالدراسات يف هذه املرحلة تستخدم أساليَب 

مها عدٌد من األكاديميِّني املتميِّزين من ذوي الّشهرِة العاملّيِة بعـد أْن  احتواؤه عىل جمموعة من املسامهاِت الفريدة اّلتي قدَّ

 الطريقة يمكن للقارئ التفكُري بموقفه البحثيِّ وانتقاء الفصول وهبذه. قاموا بتطبيق هذه األساليب البحثيَِّة تطبيًقا عملي�ا

 .اّلتي يرغب بالتعّمِق يف دراستها هبدِف القيام بجمع البيانات لبحثه

التعليم والرعاية يف مرحلـة الطفولـة « ومصطلح »التعليم يف سنوات الطفولة املبكرة«استخدم الكتاب مصطلح 

واسـتخدم . يٍّ واحٍد، هو تعليم األطفال َبْدًءا من الـوالدِة وحتَّـى الّثامنـِة مـن أعامرهـم لإلشارِة إىل جماٍل بحث»املبّكرة

مرحلـة الطفولـة «، ومصطلح »سنوات الطفولة املبكرة«الكتاب مصطلحاٍت معارصًة وبارزًة يف املجال، مثل مصطلح 
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رة«، و»املبّكرة عاية يف مرحلة الطفولة املبكِّ رالتعلي«، و»التَّعليم والرِّ ، هبدف الّربط بـني املجـال النظـريِّ وجمـال »م املبكِّ

 . املامرسة

فقد ناقش .  تضمنت فصول الكتاب مناقشاٍت تأملّيًة لدراسات استخدمت األساليب البحثيَّة التي تناوهلا الكتاب

الكبـار (املـشاركني املسامهون يف هذا الكتاب األساليب املبتكرَة اّلتي استخدموها يف دراساهتم، وأكـدوا أمهيَّـة متكـني 

وقْد ترتَّـَب عـىل انخـراط . »عليهم«، بخالف إجراء البحوث »معهم«، بحيُث يتمُّ إجراء البحوث )واألطفال الّصغار

لة يف بعض الفصول  .املشاركني يف البحوث هبذه الطريقِة ختصيص مناقشاٍت تفصيليٍَّة للقضايا األخالقيَّة ذات الصِّ

ل عىل إجراء البحوث يف جمـال التعلـيم يف . ثالثة أبواب رئيسةوبشكل عام، يتكون الكتاب من  ز الباب األوَّ يركِّ

ِة اّلتي يتعنيَّ عليهم مراعاهتا عند استخداِم األساليب  اء عىل بعض االعتباراِت املهمَّ رة، وُيطلُع القرَّ مرحلة الطفولة املبكِّ

االنعكاسيَّة يف «: ، وتضمن ثالثة فصول، هي» التعليم املبكربحوث يف«وقد جاء الباب األول بعنوان . البحثّيِة املبتَكَرة

ر، ختطي األيديولوجيَّـة  بحوث التعليم، االعتباراُت األخالقّيُة املرتبطُة باستخدام طرٍق مبتكرٍة يف بحوث التعليم املبكِّ

ث . »التشاركيَّة عند إجراء البحوث مع األطفال الصغار لوقد حتدَّ  عن االنعكاسيَّة بوصفها عنًرصا أساسي�ا الفصل األوَّ

فقد كان خمّصًصا للحـديث عـن األخالقّيـات البحثيَّـة، الفصل الّثاين أما . من عنارص البحوث التعليمّية عاليِة اجلودةِ 

 الفصلوناقش . حيث حتدث عن الصعوبات األخالقيَّة اّلتي تعرُض للباحثني عند استخدام األساليب البحثيَّة املبتكرة

 . دور الكبار يف البحوث التشاركيَّة من منظوٍر أخالقيٍّ الثالث

ِة اّلتي »إجراء البحوث مع األطفال«وقد ركز الباب الثاين الذي جاء بعنوان  ، عىل األساليب البحثيَّة غري التقليديَّ

لوب بحثـي، استخدام الفـن كأسـ«: وتضمن هذا الباب سبعة فصول، هي. ُتستخدم عند إجراء البحوث مع األطفال

استخدام األساليب القائمة عىل الرسم إلجراء البحوث مع األطفال الصغار، االستامع لألطفال الـصغار يف البحـوث 

القائمة عىل عدم االنضباط واملرح، تقنيَّاُت إجراء املقابالت القائمة عىل الّلعب مع األطفـال الـّصغار، اسـتخدام هنـج 

 استخدام الفيديو إلجراء البحوث مع األطفال الـّصغار يف اهلـواء الطَّلـق، اسـتخدام الفسيفساء كمنهجيٍَّة إثنوغرافيَّة،

 عـىل الفـنِّ بوصـفه أسـلوًبا الفصل الّرابعوقد ركز . »القصص االفرتاضيَّة يف البحوث اّلتي ُجتَرى مع األطفال الصغار

 عـن رضورِة إرشاك الفصل اخلامسوحتّدث . بحثي�ا يمكن استخدامه لدراسة أنامط تفكري األطفال وجتارهبم التعليمّية

القبول عند استخدام األساليب البحثيَّة القائمة عىل الرسومات يف البحـوث اّلتـي ُجتـَرى /األطفال الّصغار يف املوافقة

 أيِّ القبول وإعطائهم احلقَّ يف االنسحاب من عمليَّة مجع البيانات يف/معهم، وعن أمهيَّة متابعة التحّقق من هذه املوافقة
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 الفـصل الـسادسأما .  عىل القيام بالنّشاط»ُجمربون«مرحلٍة من مراحل العملّية البحثّية، ورضورة عدم شعورهم بأّهنم 

فقد قدم رشًحا تفصيلي�ا النخراط املشاركني يف مجع البيانات، وبنيَّ أمهيَّة العمل مع األطفال واالسـتامع إلـيهم يف أثنـاء 

 استخدام تقنيَّات املقابالت الفصل السابعوناقش . خراطهم يف اللعب املرِح غري املنضبطإجراء البحوِث التي تدرس ان

 بتفـصيل عـن طريقـة الفـصل الثـامنوحتـدث . القائمة عىل اللعب الكتشاف خواطر األطفال ومشاعرهم وأفكارهم

فـصيلي�ا ألمهّيـة اسـتخدام هنـٍج  رشًحـا تالفصل التاسعوقدم . استخدام وتكييف هنج الفسيفساء كمنهجيٍَّة إثنوغرافيَّةٍ 

د الوسائط  لتميكن األطفال من مجع البياناِت ذاِت الّصلة هبم وإظهار وجهات نظرهم جتـاه العـامل ) مثل الفيديو(متعدِّ

ز ا. من حوهلم وتفاعالهتم معه عىل اسـتخدام القـصص االفرتاضـيَّة يف البحـوث التـي ُجتـرى مـع لفصل العارش وركَّ

 .األطفال الصغار

ركز هذا الباب عىل األساليب البحثيَّة غري . »إجراء البحوث مع املامرسني واآلباء«ما الباب الثالث فكان بعنوان أ

ِة اّلتي يمكن استخدامها عند إجراء البحوث مع املامرسني واآلباء، وتضمن أربعـة فـصول، هـي اسـتخدام «: التقليديَّ

، االستقصاء الّرس  ة كأسلوٍب بحثيٍّ جتارُب رسدّيٌة حّيٌة مع الطالب املامرسني املتخصصني يف مرحلة : ديصناديق اهلويَّ

رة، استخدام املالحظات يف بحوث الطفولة املبكرة، منهجّيُة  البحُث عن قيم الشيوع يف منظـوراِت ): Q(الطفولة املبكِّ

م . »األطفال الّصغار املامرسني ـة كأسـلوٍب  توصيًفا لكيفيَّة تطوير استخالفصل احلادي عرشوقد قدَّ دام صـناديق اهلويَّ

كيفيَّة استخدام االستقصاء الرسديِّ يف البحوث التي ُجترى مع الطالب املامرسني هبدف الفصل الثاين عرش وبني . بحثيٍّ 

م . إبراز صوت املشاركني رشًحا تفصيلي�ا لدور استخدام املالحظاِت يف حتصيِل قدٍر كبـٍري مـن الفصل الثالث عرش وقدَّ

ة للطفِل املشارِك يف البحثالبياناِت  أمهيَّـة إتاحـة الفرصـة الفـصل الرابـع عـرش وأخًريا، ناقش .  ومعرفة األمور املهمَّ

، وذلك هبدف ضـامن قيـام املـشاركني بـإجراء القياسـات، )Q(للمشاركني للتعبري عن ذاتيَّتهم عند استخدام منهجيَّة 

 . بخالِف إخضاعهم للقياس

ـرة مـن البـاحثني والطـالب اجلـامعيني وختاًما، يعد هذا الكتاب م ا للمختصني يف جمال الطفولـة املبكِّ رجًعا هام�

وطالب الدراسات العليا، حيث يشجعهم عىل تبني هذه الطرق املبتكرة يف مـشاريعهم البحثيـة وذلـك هبـدف إنتـاج 

احرتافية من حيث مراعاة الدقة وقد متت ترمجة الكتاب بطريقة . أبحاث تربوية مبتكرة تتمتع باألصالة واجلودة والتميز

 .يف تعريب املصطلحات واملفاهيم، ويف نفس الوقت احلرص عىل أن يكون الكتاب سهًال وسلًسا يف القراءة

* * * 
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