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 مقرتح لروضة منوذجية يف جامعة تعز
 

 *د.ليلى يىسف كريم
 مقذمت:

إذ ثدضػ     ،ة واألساس ية ًضرعيخَحةل حامسة ًدضىيي املالمح اًصايسيواث األوىل من حيات اًعفي مص ثـس اًس  

دي. وكػس أرر  و ثخضح فهيا اخلعوط اًـصيضة ملا س يىون ؿَيػَ   املسػ خل  ،ُشٍ املصحةل اًـمصية اًلسراث وامليول واملِاراث

اًـسيس من اًـٌَلء   ؿمل اًيفس وؿمل الادامتع ُشٍ األمهية، ذلا أنسوا ؿىل رضورت الاؾخياء ترتتيػة ظفػي ُػشٍ املػصحةل  ػا 

يضمن هل اٍمنو اًسوي واملخوازن، ًيس ألهنا تساية سَسةل ظويةل من اًخلرياث، تي ٍىوهنػا أنػم مصاحػي اػو انوسػان ركػة 

  يَهيا من مصاحي اااية.وحساس ية وثأزرياً فامي

ذلا ثـس تيئة اًصوضة  ا حتويَ من وسااي وإماكهياث مارية وؾيرص ثرشي ممتثي ابًـامَني فهيا اذلين جية أن حيؼػوا 

 تإؿسار ذاص يؤَُِم ابًليام  ِمهتم اًرتتوية واًخـَميية واًخثليفية ؿىل أسس ؿَمية سَمية. 

املرشوؿاث يـىس اهـػسام اًػوؾب تأمهيػة ا ور اًػو ثلػوم تػَ اًصوضػة   إن انٌُلل أو ؿسم اجلسية   إؿسار ُشٍ 

أظححت األرس   جممتـاثيا وما حعي فهيػا مػن ثليػري وثعػور ورػصوح املػصأت  فلسجضىيي خشعية اًعفي وثـسيي سَونَ، 

عػوراث امتمتػؽ حػ  ٌَـمي ومضارنهتا ٌَصذي أظححت كري كاررت ؿىل إؿسار األظفػال إؿػساراً يفيػاً ٍػ  طسػ خعيؽ موبهحػة ث

يعحح ذا خشعية سوية، فرتتية اًعفي جية أن ال ثـمتس ؿىل اًـضوااية أو احملاوةل واخلعأ ؾيػس اًخـامػي مـػَ تػي جيػة أن 

جسػػدٌس إىل فِػػم ووؾػػب ابًعػػصة اًرتتويػػة اًسػػَمية  ػػا زار اداذػػة إىل إوضػػاء رور ٌَحضػػاهة واًصوضػػة  ؤسسػػاث حصتويػػة 

ية اًعفي وفق أسس حصتوية ؿَمية حصيحة، وإاا أيضاً جضار    هممة ثوديػَ اًػوا ين مذرععة ثـمي ًيس فلط ؿىل رؿا

يني ؿػػامَني هػػشٍ ظػػ عاذإىل دعػػأ مػػا يلومػػان تػػَ مػػن  ارسػػاث حصتويػػة وح ويػػسج  ػػا يَػػ همم مػػن ثوديػػَ ًخـػػسيَِا مػػن أد 

 املؤسساث.

اًسَمي واًخـمل اجليس  ا يؤَُِم ٌَوكوف  إن ودور مؤسسة حصتوية ممتثةل ابًصوضة جساؿس ؿىل األظفال ؿىل اًخفىري 

أمام اًخياراث املـارصت، وميىهنم من مواهجة اًخحػستث اًػو يواهجوهنػا   ؾرصػا ادػارض املمتػثةل ابدػصوة الاٍىرتوهيػة، 

أظػحح  ثاتػة وزورت الاثعاالث، واملـَوماثية، والاهرتهت، والاٍىرتوهياث، واًخىًٌووديا اذلهية، والاهفذاخ ؿىل اًـػا  اذلي 

كصيػػة واحػػست هعػػي مهنػػا ؿػػىل ب تلـػػة مػػن تلػػاع اًـػػا  ؿػػ  اًضاصػػاث اًعػػلريت اًػػو أسػػلعت ادػػواد  وإزاةل اًفواظػػي 

ية.  واكذحمت ادسور ا ًو

ة متثي ملرتحاً نؿسار روضػة اوذديػة وفػق أسػس ؿَميػة هؼصيػة مي ُشٍ  ا حتخويَ من حماور رايسوثـس وركة اًـ 

اًػػو ميىػػن انفػػارت مهنػػا مػػن كدػػي ٌَحػػاححني   جمػال رتض األظفػػال  ؾػػن ؾعػػارت اجلِػػور اًـَميػػة ويه ؾحػػارت،وثعحيليػة 

اًعاًحاث   كسم رتض األظفال ًخحليق احذياذاهتن من اٍىفػاتث املِييػة واًـَميػة ثضػ  مسػ متص، وأتيػاء اًـػامَني   

 رحاة ذامـة ثـ . 
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ة أن حتؼػػ  ًِػػا توظػػفِا مؤسسػػة حصتويػػة ادامتؾيػػة هممػػة، ذلا جيػػ صايسيػػة رتض األظفػػال   ا ور اًػػثػػ ز أمه  

متثػي ادامتؾيػة سػَمية، و  أتاية ٌَعفػي، وثـمػي ؿػىل ثًضػنذَ وضػثوفص اًصؿهت األرست  ثةل ابألتوين ن يإابالُامتم واًـياية، ف

 اًعفي   مصاحي حياثَ اخملخَفة. ن رور رتض األظفال ال ثلي أمهية ؾهنا   ثَحية احذياذاثإتساية اهعالكَ حنو اديات ف

رضورت من رضوراث اديات املـارصت، فِيب هؼام مٌحثق ؾن اًخفصغ اًػوػيفب وهنا ذلا فإهيا هيؼص إىل رور اًصتض ه 

ًيؼام األرست، اًو أوذسثَ اًؼصوف املخلريت ٌَمجمتـػاث ادسيثػة وأتػصث فيػَ تعصيلػة ذسيػست يألرس اًيوويػة اًػو حَػت 

مخست، ودصوح املصأت ٌَـمي مضن املخلرياث الاكذعارية والادامتؾية واًس ياس ية واملـصفية واًخىًٌوودية. وكس تسيي األرس امل 

يػة اًرتتيػة ن اًعفي ُو قصس امتمتؽ اذلي يصدو هل اًامنء والازرُار، وابن معَ أمؽ اًوكت اذلي مت فيَ الاؿرتاف تذاء ُشا 

ِا أتـارُا: اجلسمية، واًيفس ية، واًـلَية، والادامتؾيػة. ذلا ن حاذاث اٍمنو  ى اًعفمعَية ظـحة ومـلست، أل ي مدضـحة ًو

 جية الاُامتم ابًحيئة اًثاهية ٌَعفي اًو س يًذلي إٍهيا ًيمكي د ءاً من مضوارٍ   ُشٍ اديات.

َامي وثًدؽ أمهية اًصوضة   هوهنا أول مؤسسة حصتوية ادامتؾية تـس اًحيػت جسػـ  إىل ثأُيػي األظفػال ثػأُياًل سػ 

ًالًخحاة ابملصحةل الاتخسااية، وتشكل ح  ال طضـص اًعفػي ابالهخلػال املفػادئ مػن اًحيػت إىل املسرسػة نػٌل ثػرت  هل ادصيػة 

ثَ، ومساؿسثَ   بندضاف هماراث وذػ اث ذسيػست، وتػشكل وبندضاف كسراثَ، وميوهل، وإماكا اًخامة    ارسة وضاظاثَ

 وفلا ًألسَوة اذلي مت تَ ثوديَ اًعفي هفس ياً وادامتؾياً، وحصتوًت، واهفـاًياً. ثوضؽ أسس خشعيخَ وظصيلذَ   اديات

ػا   ثعػويص خشعػيخَ.    وجضري اًيؼصتث اًيفس ية واًرتتوية أمهية اًس يواث اًسػت األوىل مػن حيػات اًعفػي وأتُص

مدىػصت ؿػىل مسػريت حيػاهتم  تػص اخلػ اث اًػو يخـػصض ًِػا األظفػال   سػنأت هخاجئ اًـسيس من ا راسػاث إىل فلس أمجـ

 املس خلدَية ورضورت ثعممي اً امخ اًرتتوية املحىصت ًزتويسج ابخل اث اًو ثدٌاسة مؽ كسراهتم وذ اهتم وحاذاهتم.

 :أيتز أمهية ا راسة اداًية فامي يو ا س حق ث   

اًرتتوية اًسَمية ميىن انفارت الاس خفارت من امللرتخ ادايل   إوضاء روضة اوذدية ثـمتس ؿىل األسس اًـَمية و  -1

 مهنا   حمنية كسراث وهماراث وحاذاث األظفال   ُشا اًـمص.

إؿسار تيئة مٌاس حة ٍمنو اًعفي وإتصاهئا  ثرياث جس خجري ميول األظفػال وحتػص    ػم روافػؽ حػة الاسػ خعالع  -2

ًػخـمل، واىل أك ػ حػس والاندضاف   م، وحهثم ؿػىل املثػاجصت واًوظػول هػم إىل أؿػىل وأفضػي مسػ خوتث ا

 جسمح تَ كسراهتم.

اًصوضة امللرتحة ثدسم  واظفاث ؿاملية يددؽ فهيا اًرشػوط املياسػ حة مػن حيػر املحػو واملوكػؽ واملػهنخ واٍػاكرر  -3

انراري تـس أن أصارث اًـسيس من ا راساث اًو أدصيت ًخليمي مداين اًصتض تأهنا كػري معاتلػة ٌَمواظػفاث 

اًػو ال ثػؤري إىل حتليػق ؿارية يسذي ؿَهيا تـغ اًخـػسيالث ا ال ثـسو أن حىون مسبهن اخلاظة ها وان اكَهب

شا ييعحق ؿىل اٍىحري من اًصتض امليدرشت   مسيية ثـ .   رساةل اًصوضة، ُو

 دـي اًصوضة امللرتحة جمااًل حصتوًت ًخعحيق اجلواهة اًـمَية ملهنخ كسم رتض األظفال   لكية اًرتتية. -4

ة امللرتحػػة فصظػػة ًعاًحػػاث كسػػم رتض األظفػػال ًخعحيػػق امليػػاًم اًرتتويػػة ادسيثػػة اًػػو ثػػخالءم ثلػػسم اًصوضػػ -5

ـػ ، وثدػيح واحذياذاث األظفال ختخَف ؾن املياًم اًخلَيسية املخحـة   مؤسساث اًصوضة امليدرشت   مسييػة ث

ول هػَن إىل مسػ خوى مػن ذػي إؿػسارُن إؿػساراً يػخالءم مػؽ الالػاٍ اًرتتػوي واًوظػأفصظة اًخسرية ًَِن من 

 اًيضخ اًالاق ومس خوى زلا  ديس ومٌاسة ًحسء ا دول ٌَحيات املِيية .

 ثوفري ماكن حصتوي اوذيج ومٌاسة ألظفال اٍاكرر اًخسرطيس وانراري   اجلامـة.  -6

 ختفف اًصوضة امللرتحة من األؾحاء اًو ثواهجِا األم اًـامةل   رحاة اجلامـة. -7

 .َهفس ًلضاء أوكاث  خـة مؽ أكصاهَ   اًـمصثديح فصظة ًألظفال  -8
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تي ًِػا الاسػ خلالل املػاري اخلػاص هػا مػن ذػالل رسػوم  ،اًصوضة امللرتحة ال جض  ؾحئاً مارًت ؿىل اجلامـة -9

جسػػ خعيؽ ثَحيػػة احذياذاهتػػا ومذعَحاهتػػا  مػػن مو ،جسػػجيي األظفػػال نػػٌل ُػػو مذحػػؽ   رتض األظفػػال اخلاظػػة 

 .األساس ية ابس خلالًية اتمة

  تعريف ريبض األطفبل:
ت تػػأهواع اًيحػػااتث. مجػػؽ روضػػة وثـػػ  األرض اخمل ػػ  امليجػػس   اٌَلػػة وانؿػػالم  نػػٌل وررث     ،اًػػصتض ًلػػوًت 

 سرتاضة املاء فهيا  تلية املاء   ادوض .ومسيت روضة ال

 ًـاة مذيوؿة   اًِواء اًعَق "مؤسسة ثـو حباةل األظفال وهؼافهتم وثـويسج  ارسة اوثـصف اظعالحياً تأهنا "    

ويه مؤسسة ًخـَمي األظفال، كدي مصحةل اًخـَمي الاتخسايئ وثعحق فهيا املحارئ اًرتتوية ادسيثة واًخوسؽ   اس خزسام 

 اًوسااي اًسمـية واًحرصية.

 : أيتاي   17ة ابملارت  ثضأن اًلاهون اًـام ٌَرتتية واًخـَمي   امجلِورية اٍمييي م1992  ًس ية 45اًلاهون رمق  يـصفِا و

مصحةل ما كدي اًخـَمي األسايس يه ادضاهة ورتض األظفال، ويلدي األظفال فهيا مػن سػن اًثاًثػة حػ  سػن  -أ

 اًسارسة من اًـمص.

هتسف رتض األظفال إىل ثـويس اًعفي ؿىل حة اًـػمل، وهتينذػَ ٌَمصاحػي اًخاًيػة مػن اًخـَػمي، وقػػصس اًليػػم  -ة

ث ادس ية و انجياتية، وحصتيــَ ًيىون سَاميً مػن اًياحيــة اًعحيــة، وادامتؾياً حمدػــاً ٌَخـػاون اًسامية واًـارا

 مؽ األظفال اآلدصين .

وثـصف تأهنا " مؤسسة يَخحق ها األظفال مٌش اًصاتـة من معصج وح  اًسارسة وجس حق املصحةل الاتخسااية وجسـ  

 حصتية اًعفي ثلصس فيػَ تـػغ اًعػفاث ا يػست وثـمتػس ؿػىل اسػ خزسام اًوسػااي ًخعحيق تـغ املحارئ اًرتتوية ادسيثة  

 وثلسم ذسماث حصتوية مذاكمةل مديية ؿىل اٌَـة واخل اث اًسارت وثديح هل اٍمنو   مجيؽ دواهحَ" . ،اًسمـية واًحرصية

رج تػػني زػػالج إىل سػػت أؾػػٌل ويه " املؤسسػػة اًرتتويػػة الادامتؾيػػة اًػػو جسػػِم   حصتيػػة األظفػػال اذليػػن ثػػرتاوخ

وهتسف إىل حتليق اٍمنو املخاكمي ًألظفال من مجيؽ اجلواهة اجلسمية واًـلَية واًيفسػ ية واًسػَوهية ابنضػافة إىل ،س يواث

 حمنية كسراهتم ؾن ظصيق اً امخ واألوضعة واألساًية املياس حة الحذياذاث ُشٍ املصحةل من اًـمص" .

 ؿىل اًخـصيف اذلي أوررٍ اًلاهون اًـام ٌَرتتية واًخـَمي   امجلِورية اٍمييية. وس خـمتس اًحاححة   ثـصيفِا ٌَصوضة

  أهذاف ريبض األطفبل:
 هتسف رتض األظفال إىل حمنية أظفال ما كدي املسرسة وهتينهتم ًالًخحاة ها وذكل من ذالل:

ة، والاهفـاًيػة، والادامتؾيػة، اًخمنية اًضػامةل واملػخاكمةل ٍػ  ظفػي   امتػاالث اًـلَيػة، واجلسػمية، وادصهيػ -1

 واخلَلية، وا يًية، مؽ مصاؿات اًفصوة اًفصرية   اًلسراث والاس خـساراث ومس خوتث اٍمنو.

حمنية هماراث األظفال اٌَلويػة واًـسريػة واًفٌيػة مػن األوضػعة اًفصريػة، وامجلاؾيػة، وإاػاء اًلػسرت ؿػىل اًخفىػري  -2

 والاتخاكر واٍمتزي.

 ًعحية اًسَمية   ػي كمي امتمتؽ ومداراَ وأُسافَ.اًخًض ئة الادامتؾية ا -3

حىوين ؿاراث اجياتية  ى األظفال لاٍ اًخـَمي وأمهيخَ وإهساهم أرضية ثـَميية ثـَميَ ثخو ؿَهيا معَية الاهخلػال  -4

 إىل املصاحي اًخـَميية اًخاًية.

من أن حيلق ذاثَ ، ومساؿسثَ ؿػىل  ثَحية حاذاث ومعاًة اٍمنو اخلاظة ًِشٍ املصحةل من اًـمص، ٍمتىني اًعفي -5

 حىوين اًضرعية اًسوية اًلاررت ؿىل اًخـامي مؽ امتمتؽ.

هتيئة اًعفي ٌَحيات املسرس ية اًيؼامية من مصحةل اًخـَمي األسػايس، وذكل ؾػن ظصيػق الاهخلػال اًخػسرجيب مػن  -6
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إوسػاهية مػؽ املـَمػة دو األرست إىل املسرسػة جػ  مػا يخعَحػَ ذكل مػن ثـػور ؿػىل اًيؼػام، وحىػوين ؿالكػاث 

 واً مالء، و ارسة أوضعة اًخـَمي اًو ثخفق واُامتماث اًعفي ومـسالث اوٍ   ص   امتاالث.  

 مساؿست اًعفي ؿىل حىوين ؿالكاث ادامتؾية ديست مؽ اآلدصين. -7

          زترت كسرت اًعفي ؿىل اًخـحري ؾن هفسَ صفوًت توضوخ.  -8

 -ريت اليمنيت:مىاصفبث ريبض األطفبل في الجمهى 
    إىل ؿسر من املواظفاث اًو يًدلب أن حىون ؿَهيا اًصوضة 2008    اذليفاين،   2002أصار  رشف ا ين 

 -:أيتامجلِورية اٍمييية ومهنا ما ي

أن حىون اًصوضة ساحة ظادة ٌَـة واجلصي وإكامة األًـاة اًثاتخة ؿَهيا يملصاديح واً حاًيق واًسال   -1

 ئصية.واألًـاة ا ا

 أن يىون فهيا حسيلة ظلريت  وحنوُا. -2

 م ؾصض.4م ظول   6  حبير ال يلي ظول ب مهنا ؿىل 6-3أن يىون فهيا ؿست فعول ماتني  -3

 .هفسِا ظفي. من اًفئة اًـمصية 15أن ثخوفص فهيا اٍهتوية وانضاءت ًدس خوؾة ب مهنا ماال ي يس ؾن  -4

 قصفة ًإلرارت. -5

 ئة معصية كاؿة ذاظة ها.كاؿاث ًألًـاة حبير يىون ٍ  ف  3 -6

 كاؿة ًالس خلدال واس خـٌلًِا نلاؿة ًالدامتؿاث . -7

 قصفة ٌَفحط اًعيب. -8

 قصفة جس خـمي  عىل ٌَمصتياث. -9

 قصفة ًألب. -11

 حٌلماث راذي اًصوضة. 6ال يلي ؾن  -11

 كاؿة راذَية واسـة ًألًـاة جس خزسم   األتم اًحاررت واملمعصت. -12

 ا األظفال  ن حصى املصتية اهَ حباذة إىل اًيوم.أرست ييام فهي 4-3قصفة هوم جمِ ت تني  -13

  -شروط ومعبيير الروضت في التشريع اليمني:
وافص   مدو هَ جية أن ثخأظفال   امجلِورية اٍمييية إىل جضري املارت اًثامٌة   اًالحئة اخلاظة ثضان رتض األ 

 -ية:ث اًصوضة اًرشوط اآل

ارا اً أن يىون موكـِا مٌاس ح -1  .اً ُو

 ون   تيئة حتخاح إىل اًصوضة.أن حى -2

حبير طس خوؾة اًـسر اخملعط هل من األظفال وم ور حبسيلة واسـة ٌَـة ويىون  اً أن يىون املحو واسـ -3

 ًِا سور مصثفؽ وابة ملَق.

 أن يىون املحو سَاميً ومس خوفيا ٌَرشوط اًعحية. -4

 أن ي ور ابًخجِزياث اًالزمة من األاثج واملـساث واألًـاة. -5

ية.ثوفص ؾيار -6  ت حصية م ورت ابملوار واألرواث اًالزمة ًإلسـافاث األًو

 معحخ ثخوافص فيَ األرواث واملـساث اًالزمة. -7

 قصفة ٌَلس يي واٍ  جمِ ت ابألرواث اًالزمة ًِشا اًلصض.                               -8
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 مببدئ ريبض األطفبل:
ًرتتيػة ظفػي مػا كدػي املسرسػة و حػسرث مدػارئ أساسػ ية سرتاثيجية ثعويص اًرتتية اًـصتية اًػااهعالكا من ملرتحاث 

 :يتويآل

 مصاؿات اًخاكمي واًضمول   حصتية اًعفي. -1

 ثوفري فصص حاكفؤ مجليؽ األظفال تلغ اًيؼص ؾن الادذالفاث الاكذعارية والادامتؾية واًثلافية. -2

 اثَ وثعَـاثَ.دـي اًرتتية ملا كدي املسرسة اتـة من اًواكؽ اًـصيب وانساليم وكميَ والاُ -3

 األذش   الاؾخحار أمهية رور املـمل واًخىًٌووديا   تياء امتمتـاث اًـرصية. -4

 اًـمي ؿىل رتط رتض األظفال  حيعِا اًثلا  والادامتؾب. -5

 ثلسمي ثـَمي وكايئ وثـوييض ألظفال اًعحلاث احملسورت ا ذي واحملصومة زلافياً. -6

 المنهبج في الروضت:
من اخل اث واألوضعة املحًية ؿػىل أسػس فَسػفية حصتويػة ثلػسهما اًصوضػة ًيخفاؿػي األظفػال مـِػا املهناح ُو ٍلوؿة 

 هسف إحساج اًخـمل املصقوة فيَ، وثـسيي اًسَو  كري املصقوة فيَ، ًوخحليق او اًعفي اًضامي واملخاكمي.

 -:أيتومن أُساف املهنخ ماي

 ، ودسمياً، وؾلَياً، وهفس ياً، ووذساهياً.هتيئة اًعفي ملصحةل انؿسار اٍاكمي ٌَمواظن روحياً  -

 حمنية املِاراث اًـلَية واملـصفية واٌَلوية ٌَعفي. -

 ثـويس اًعفي اًيؼام وحتمي املس ئًوية واس خلالل اًضرعية. -

مساؿست اًعفي   حتليق ذاثَ ؾن ظصيق املِاراث واألوضعة اًو ًِا ؿالكة مدارشت وارثحاط وزيق  صاحي  -

 اوٍ وثعورٍ.

اً ًِػػشٍ األُػػساف فاملهنػػاح جيػػة أن طضػػ متي ؿػػىل اجلواهػػة اًصوحيػػة، واجلسػػمية، واًصؿايػػة وظحلػػ 

اًعػػحية، واجلواهػػة الادامتؾيػػة واًيفسػػ ية، وحمنيػػة املِػػاراث واملفػػاُمي اٌَلويػػة، واملِػػاراث اًـسريػػة، واملفػػاُمي 

 اًصتضية واًـَمية، واجلواهة الاتخاكرية وثشوة امجلال.

  ٌُل:نيسم مٌاًم اًصتض إىل ذاهحني أساسو  ضوء ُشٍ األُساف ثل  

 أواًل: اًصؿاية اًرتفهيية.

جصز همام اًصتض وؾن ظصيلِا ثخاخ اًفصص ًألظفال ًيمتخـوا تأوكاهتم راذَِا تـيساً ؾن اًضـور حبصمان األرسي أويه 

 ويمت ذكل ؾن ظصيق.

 األًـاة اخلاردية تأهواؾِا. -1

 انررا  اديس واًيفيس واًـلًل واًحسين إىل ذاهة اًضـور ابملخـة.األًـاة ا اذَية اًو ثديح اًفصظة ٍمنو  -2

 األكاين واألاص يس. -3

 ادفالث واًصحالث. -4

اة. -5  ثوفري اًوكت اٍلكب ًصاحة األظفال وهوهمم، ح  ميىهنم مـاورت وضاظِم اًحسين واًـلًل رون إُر

 اثهياً: اًيوايح اًرتتوية.

 :أيتيصاؾ    ُشا اجلاهة ما ي

 ادصنة ًألظفال ذارح اًفعول. إاتحة حصية -1
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ؿسم اًرتنزي ؿىل ثـَمي هماراث اًلصاءت واٍىذاتة وادساة   اًسػ ية األوىل ٌَعفػي وميىػن اًحػسء هػا   اًسػ ية  -2

 اًثاهية ؿىل أن يلوم هشا اًـمي حتت إرشاف حصتوي.

ؼافػة، احػرتام املَىيػة اًرتنزي ؿىل إهساة اًعفي اًلػمي واًفضػااي واًـػاراث اًعيحػة محي اًعػسة، األماهػة، اًي -3

 اخلاظة، احرتام مَىية اًلري، اًخـاون 

 اننثار من اس خزسام وسااي انيضاخ واًامنذح امتسمة   األوضعة اًخـَميية. -4

 اس خزسام اًصمس هوس يةل من وسااي اًخـحري ٌَعفي ؾن مـَوماثَ، واُامتماثَ، وؿالكاثَ. -5

 ة واملخوازهة ًدساؿس ؿىل اٍمنو اًسَمي ٌَعفي.اس خزسام اً امخ املالمئة ألؾٌلر األظفال املخيوؿ -6

إهساة اًعفي ذ اث ذسيست من ذارح اًصوضة ؾن ظصيق ثيؼمي اًصحالث ً ترت األمبهن اًـامة اًلصيحػة محػي  -7

 املخاحف واملـارض وادسااق.

 كسوت ًألظفال ويلومون  حبيهتم وثلَيسج. هوهنم ا ار سَويً محاًياً أن طسكل اًـامَون   -8

 فري اًـسر اٍاك  من اًلعط وامتالث املعورت املياس حة ألؾٌلر األظفال واؿساج   اًصوضة.ثو  -9

ثحاؿػَ   اًصوضػة جيػة أن طسػ متس مػن اًحيئػة اًلصيحػة احمليعػة ابًعفػي او  ضوء ما ثلسم فاملهنخ اجليس اذلي جيػة 

دػصين والاسػ خفارت مػن ذػ اهتم ومـػارفِم ويـعيَ فصظة ٌَخىيػف واٍمنػو الادامتؾػب واًخـػاون واملضػارنة مػؽ األظفػال اآل

ػا، ويـعػب األظفػال اًوكػت اٍػاك   وحماوالهتم اًخَلااية   إص حاع حاذاهتم واًخسرح   ُشٍ اخلػ اث واًـمػي ؿػىل ثعويُص

 ٌَخـمل وبندساة املـصفة، ونػِار مضاؾصج واًخـحري ؾن ذاهتم واهفـاالهتم حبصية.

 اًصتضػية يؽ األيرميية اًـَمية املياس حة ٌَعفي، يٍمنو املـص  واٌَلػوي واملفػاُميواملهنخ اجليس جية أن ال مي املواض 

ن ال مي رور األُي وذاظة من هلػم ذػ ت وررايػة ثضػ ئون اًعفػوةل واًعػحة واًخـَػمي. ويصاؾػب واكػؽ أواألمور ادياثية، و 

ية واملس خلدَية مـمتساً ؿىل ا راسػة اًـَميػة داذػاث امتمتؽ وحصازَ اًثلا  وكميَ وثلاًيسٍ ومضالكثَ وظموحاثَ،وأُسافَ اداً 

 اًعفي واوٍ.

وجية أن يخو املهنخ ؿىل أساس اًضمول واًخاكمي واًرتاتط وييؼص   موضوؿاثَ ومسى حصاتعَ ومتاسىَ وأسػاًية 

 ثيفيشُا وحاكمي اخل اث املـعات ٌَعفي  ا يياسة اًحيئة.

 موقع الروضة:
 -:أيتذيار املوكؽ املياسة ٌَصوضة ما يصص ؿَهيا ؾيس اد من األمور اجلوُصية اًو حي

ن ذكل طسػِي ؿػىل اًعفػي واًوظػول تعػححة األُػي هن األظفال اذليػن يػشُحون إٍهيػا ألأن حىون كصيحة من مسب -1

 وطضجؽ أُي اًعفي واملصتياث واملـٌَلث ؿىل ثحارل اًصأي واملضورت ثضان اًعفي، األمص اذلي يوزق اًـالكة تيهنم.

ون   مٌعلة حصية مفذوحة ٌَضمس واًِواء وثدسم ابًِسوء وتـيػست كػسر انمػاكن ؾػن معػارر اًضوضػاء، أن حى  -2

 واًعصة امل رمحة ابًس ياراث واملـامي واألسواة اًخجارية وجماري املياٍ.

 أن حىون   مأمن من األمصاض اًيالة من ثَوج اًحيئة أو األوتئة  اًو ثيدرش   موامس مـيية. -3

 مليؼص اًـام ٌَصوضة هيجاً وذشااًب وتـيساً ؾن اًض  اًخلَيسي املؤسيس اًضرم.أن يىون ا  -4

 م  ايػة األظفػال مػن أدعػار اديػوااث اًضػاةل 1.50أن حييعِا سور ذو ارثفاع مذوسػط ال ي يػس ارثفاؿػَ ؾػن   -5

ًسػور أاػار وأدعار اًعصيق ٍىن رون أن حتجة اًصؤية ٌَحيئة احمليعة ذارح اًصوضػة. وجيػة أن يػ رع حػول ا

 مدسَلة.

إحاظة اًصوضة ابملساحاث اخل اء نضفاء اٍهبجة   هفوس األظفال وحمنيػة انحسػاس ابمجلػال   ػم، واملسػاؿست  -6

   ثيلية اجلو.
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 شروط مبنى الروضت:
 -:أيتطضرتط   مدو اًصوضة ما ي 

املسرسػة أو ادضػاهة   ن يىون هل مسذي مس خلي تػَ تـيػساً ؾػن مػسذي أو  ،أن يىون املحو ذاظاً ابًصوضة -1

 حاةل ودورُا.

   ظفاًل.100  ظفاًل وال ي يس ؿىل  60أن يىون جحم املحو ظلرياً حبير يدسؽ ًػ   -2

حبير ال يضعص األظفال إىل اس خزسام اًسال   ا كس طضػ   ،ريض واحس ؿىل ص  فهلأأن يىون ذا ظاتق  -3

  سػال  5ؾػن  راذي املحػو جيػة أن ال ح يػس ذكل خماظص ؿىل سالمة األظفال. وإذا اضعص ًودور اًسال  

  مس.15ن ال ي يس ارثفاع اًسمل اًواحس مهنا ؾن  أظـوراً أو ُحوظاً و 

أن يىون ص  املحو كصيحاً من ص  املزنل  ػا طسػاؿس ؿػىل إصػاؿة اًضػـور ابًامتسػم والاهػامتء. فضػاًل ؾػن  -4

 سِوةل انرشاف ؿَيَ.

ياً ٍ  ظفي   -5   كػسم 50  مػرت مصتػؽ أي مػا يـػارل  2.7 -2.3 قصفة اًفعي ما تني  املساحة املوىص ها رًو

 مصتؽ وضـف ُشٍ املساحة ؿىل األكي ساحة األًـاة.

 النشبط في الروضت: لقبعبث التخطيط الشروط الىاجب تىافرهب عنذ
ن ج وملخـَما. ففب جمال اًصوضة يىون اجية أن هـصف من سيس خزسهم اًخرعيط ألمبهن اًًضاط  اًلاؿاث  ؾيس      

حمسرا  وأن ما سيذـَموهَ حتت ثوديَ وإرصار مـَمة مذرععة ًيس،س يواث 6:4أؾٌلرج ما تني  األظفال اذلين ثرتاوخ

 .ٍوىن سوف يخحسر من ذالل اُامتماث األظفال اًضرعية. ومعَِم   اخلاماث املخاحة أماهمم،مس حلا من ذاهة املـَمة 

شٍ  سم إىل مٌاظقن قصفة اًًضاط جية أن ثل إذلكل ف      مذـسرت ب مهنا جمِ  خباماث وأرواث ذاظة تًضاط مـني ُو

 األرين. املياظق جسمب

ومهنا من يخعَة ،حيسج خصحاً  مفهنا ما ،وجية أن هـمل أن ب وضاط من ُشٍ األوضعة حيخاح إيل دو خمخَف     

ذلا جية ؾيس ثيؼمي قصفة  .ا ؾن األوضعة اًِاراةتـيست هوؿا م ذلا جية إؿسار اًلصفة حبير حىون األوضعة اًعاددة،اًِسوء

 -يت:اآل اًًضاط أن يخوفص ها

 .أن ثخاخ رؤية ب األوضعة من أي زاوية من اًلصفة -1

 .ثوفص ًألظفال اًـمي أو الاسرتذاء هسوء ودور أمبهن -2

  .تفاؿَية كامة اًـالكاث املخحارةلإأن جضجؽ  -3

 .اًصوضة أن جض حؽ اُامتماث أظفال -4

 . األمان ًألظفال أن ثوفص رشوط -5

 .اًعفي ثوضؽ اخلاماث واألرواث ؿًل ارثفاع مٌاسة من اًعفي وحىون ؿىل مس خوي رؤية أن -6

 ثوفري مساحة يفية ٌَممصاث راذي اًلصفة ثديح ًألظفال حصية ادصنة.  -7

 . اًعفي ما خبارهجا أن حىون اًيوافش مٌرفضة ابًلسر اٍاك  ٍ  يصى -8

يفضي أن حىون تيضاء ومـسهية  نٌل،مس من األرض60م وذاث ارثفاع 3.60- 2.30أن ثخوافص س حورت تعول -9

 .حبير ميىن اس خزسام األكالم املَوهة

 .وجصية ثوفري س حورت -10

ؾصض أؾٌلهلم وحىون  مٌاظق ًـصض أؾٌلل األظفال ،وجية أن حىون مٌرفضة حبير متىن األظفال من -11

 . س خوى هؼصج
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 .عيةاًضر  ثوافص ماكن ٍ  ظفي يديح هل خت ين أرواثَ -12

 .مسذي اًلصفة من اً ويفضي أن يىون كصيح ،صٌلؿاث ًخـَيق املالثس انضافية يملـاظف -13

 .وذشااب وطسِي حتصيىَمذيياً األاثج جية أن يياسة أجحام األظفال، وأن يىون  -14

 .اًحالسديم مٌعلة ملعات ابًسجار إذا ين ابيق اًلاؿة من -15

 .ًالسرتذاء ماكن -16

حبير طسِي ؿىل األظفال حتصيىِا وثليري أمبوهنا  ا يخفق ومذعَحاث  أن يخوفص فهيا هصايس دفيفة اًوزن -17

   مس .21اًًضاط ويىون ارثفاؾِا مٌاسة ألؾٌلر األظفال تواكؽ  

ا  -18 أن حىون املياضس ذاث سعوخ مَساء كري المـة ح  ال ثـىس اًضوء   ؾيون األظفال.ويىون كعُص

  مس.45 مس ومعلِا  120 

 س خوى اًعفي ًيسِي معَية ردول األظفال ودصوهجم.أن حىون ملاتغ األتواة    -19

 جية أن ثلع  اجلسران تأًوان ُاراة كري جصاكة. -20

 أن حىون قصف اًًضاط ًِا مصآت ذاث وذَ واحس ًيس خعيؽ اآلابء أو اً وار أو األدعااية مصاكدة األظفال. -21

 مس، 150ظول أن يخوفص رفوف ألًـاة األظفال ثدٌاسة مؽ أظواهلم وان حىون مفذوحة وتأجحام  -22

 . مس30 مس، ومعلِا 120وؾصض 

 األركبن األسبسيت داخل قبعت النشبط:
ويه ذاث أمهية هحريت ٍىوهنا اًعصيلة  ،ثخـسر األرين أو ما يعَق ؿَهيا اً وات اًخـَميية راذي كاؿة اًًضاط 

ثرت  هلم الادذيار املياسة مل اوةل اًًضاط اًوحيست اًو ثؤتص   سَو  األظفال املخوكؽ، وثوفص دواً مالمئاً وذشااًب ٌَـهبم، و 

اًامناية، وجساؿس ؿىل ثعويصج وزترت زلهتم تأهفسِم، إضافة إىل أن اًعفي حيخاح إىل ماكن ًخحليق األُساف اًرتتوية و 

ذاص ٌَحصنة واٌَـة وانتساع واًخـامي مؽ اًصفاة، وملاكن ُارئ ٌَـة  فصرٍ. وثـور األظفال الاؾامتر ؿىل اًيفس وثديح 

اختاذ اًلصار، واًخـمل ابًرسؿة املياس حة هلم، وثديح هلم هلم ادصية   ادذيار اًًضاط اذلي يصقحون تَ وحتمي املس ئًوية و 

فصظة الاس خىضاف واًخفىري وجساؿسج ؿىل حي املضالكث، ومتيحِم فصظة اًخـحري، إضافة إىل حمنية مجيؽ دواهة 

 خشعياهتم. 

ات احذياذاث إن األاثج املعَوة ًخيؼمي قصفة اًعف وفق األرين اًخـَميية طسِي اًعفي   اًخـامي مـِا مؽ مصاؿ 

األظفال وثوفري انضاءت اجليست واًـياية تأرضية اًلصفة وررذاث ادصارت وؿسر األظفال ؾيس ثوزيـِم ؿىل األرين  ا 

 يدٌاسة مؽ األًـاة واملوار املودورت   ب رهن.

  

واملوار اخلاظة، فاألرين اًخـَميية يه أمبهن مذـسرت   قصفة اًًضاط حبير طض متي ب رهن ؿىل ؿسر من األرواث 

وحىون ُشٍ األرين مٌفعةل ؾن تـضِا تواسعة رف أو ظاوةل أو ما صاتَ ذكل، ويمت ثوػيف ُشٍ اً وات تأوضعة 

  -:أيتألرين  ا حتويَ من أاثج ونٌل يخمخَفة.وميىن إجياز ُشٍ ا

 رهن اًصتضياث واًـَوم : -1

ذارذَ و  أي ماكن، ٍوىن يفضي أن يىون هل ن فـاًياث اًـَوم واًصتضياث ميىن أن لصي راذي اًعف أو إ

 :يتحيخاح ُشا اًصهن إىل األاثج اآلصيحة من رهن اًفن دادهتا إىل معسر املاء و كوكس حىون  ،رهن ذاص

 رف دض يب. -

 ًوحة ًـصض بندضافاث األظفال أو اس خًذاذاهتم. -
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اًصمي، وأظواف مٌوؿة، وحيخاح ُشا اًصهن إىل ودور موار محي: ادحوة تأهواؾِا، وأوراة األاار، و  -

 ملياظيس، ؿسساث مى ت، وأرشظة كياس، ومساظص، وهحااتث، وأوؾية خمخَفة األصاكل واألجحام.

 موار خمخَفة من كعؽ فَني، ويرثون، ودضة، وأجحار ظلريت، وموار ًخمنية ادواس. -

ضؽ الاندضافاث أمقضة خمخَفة، كعن، مزيان، زذاذاث تالسديىية، أظحاة من اًحالس خم أو اٍاكرثون ًو  -

 ؿَهيا.

 خصور خمخَفة األجحام. -

 رهن اًفن : -2

اًفن من األوضعة احملححة ًألظفال اذلين يصقحون   كضاء وكت  خؽ حبير طسمح هلم ابس خزسام املوار اًو يصقحون  

ري يىػون كػوجية أن يىون ُشا اًصهن جباهة اًحػاة ابًلػصة مػن معػسر مػاء ًلسػي األيػسي، و  ،فهيا الجناز معي ف  ما

وطس خعيؽ األظفال الاسػ خـاهة تػأًوان وأكػالم واملـػاذني واألوراة وامللعػاث واخليػوط حيػر ،ابًسجار أو املوهيت  ملع

يىػون الاُػامتم تـمَيػة اًخجصيػة ذاهتػا  ،إذوما ميىن معػهل هػا  ،يىون الاُامتم ابس خىضاف ومـصفة هيفية معي ُشٍ املوار

 ًويس ابًياجت مهنا. وحيخاح ُشا اًصهن إىل:

 رف دض يب. -

 روالة دض يب ٌَمحافؼة ؿىل املوار. -

 ساهس ٌَصمس. -

 ظاوةل. -

   ملاؿس ًألظفال.5ؿسر  -

 مصاييي تالسديم مضمؽ دفيف ٌَصمس وا ُان . -

 حوض ماء ظلري   حاةل ؿسم ودور ملسةل. -

 ملعاث ذواث حواف كري حارت، وأوراة تيضاء ومَوهة، ويرثون، وأوراة كط ًوعق. -

 ، وفصش ٌدلُان.أكالم مشـية وأكالم رظاص -

موار من تيئة اًعفي لكفااف ورة، سساراث زذاح، أهواة تالسديم، أوراة حَوى، ديوط، ظوف،  -

كعؽ مقاش، ظحاصري مَون، وضارت دضة، مـجون وأًوان توررت، ومصف، ومٌاصف ظلريت إضافة إىل أي 

 ذامة من ذاماث اًحيئة ميىن اس خـٌلًِا   اًفن.

 

 رهن األًـاة اًفىصية: -3

و مٌعلة مصحية يَجأ إٍهيا اًعفي ؾيس اًضـور ابًخـة واداذة إىل اًصاحة والاتخـار ؾن ،طسم  اًصهن اًِارئ         ُو

 :أيتًعفي. وحيخاح ُشا اًصهن إىل ما يوفيَ ماكن مصحي ٌَجَوس واًـاة ثلوي اذلبهصت حيخاهجا ا،اآلدصين

 رف دض يب. إضافة إىل ًوخ من امللياظيس. -

 موهيت أو جسار. -

 دضخية أو رائصية أو مصتـة ختَو من ادافاث اًحارزت.ظاوةل  -

 ملاؿس تـسر األظفال. -

 ًـاة اًدسَسي واًخخاتؽ.أااذح من  -
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 دصز وديوط وأزرار هحريت ٌَخـحئة. -

 ًـاة اذلبهصت.أ -

ًـاة من ظيؽ املـَمة أًـاة اًحعاكاث تأهواؾِا،و أًـاة اًسمؽ واًخرمني، و أًـحة املصتـاث واملثَثاث، و  -

 واألظفال.

 هن املىـحاث اًحياء واًرتهية :ر  -4

ـاة جساؿسج ؿىل الاهخلال من مصحةل اًحيػاء ًن ُشٍ األأل ،طساؿس ُشا اًصهن ؿىل حمنية كسرت األظفال ؿىل اًخرعيط   

ويخوظَون من ذػالهل إررا  اٍىحػري مػن املفػاُمي ،طساؿسج ؿىل اًخعور اًفىصي إذ  إىل مصحةل اًخرعيط ألؾٌلهلماًـضوايئ

سأ اًخػػوازن واًخـػػصف ؿػػىل دعػػااط املػػارت وادجػػم واًضػػ  واًػػوزن واًدضػػاتَ والادػػذالف واًخعػػييف  فِػػوم ومدػػ

فِو إما أن يـمػي  فػصرٍ أو طضػرت  مػؽ أظفػال آدػصين وحيخػاح ُػشا ،واًخيؼمي...اخل ابنضافة إىل إحساس اًعفي ابملخـة 

 اًصهن إىل:

 مساحة مفصوصة ابًسجار أو املوهيت. -

 ىل ذااث. أما املوار املعَوتة فِيب :رف دض يب هحري وملسم إ -

 مىـحاث دضخية ذاث أجحام وأصاكل خمخَفة مذيية وامعة املَمس. -

 ؿَة يرثوهية فاركة. -

 ااذح خمخَفة من اًيحاث اًحالسديىية. -

 ااذح خمخَفة من وسااي املواظالث واًس ياراث اًعلريت واٍىدريت. -

 ًـاة حصهية.أ -

 إصاراث مصور. -

 ؿىل اًحياء. ااذح خمخَفة مساؿست  -

 .رهن املوس يل :  -5

فِم يليون ألهفسِم ؾيسما يـمَون ، ى األظفال ميي ظحيـب حنو املوس يل   ؼِصمن اًعحيـب أن ي 

 :يتوحيخاح ُشا اًصهن إىل األاثج اآلوحيحون الاس امتع ًألظواث اخملخَفة. ،ويَـحون،ويخـَمون األكاين وانيلاع 

 ًِشا اًلصض ومىواثَ.رف ظلري أو ؾصتة ظلريت أو يرثوهَ ثفب  -

 مسجي وأرشظة. -

دضاذيش ثعيؽ من أقعية اً ذاذاث أو ثـحئة حدوة أو ح  ظلريت   ؿَة تالسديىية وب هوع من  -

 اًخـحئة حيسج ظواًت خمخَفاً.

 ظحي ظلري -

 أدصاس  -

 واملسرسة، ٌَخـَيق ؿَهيا ابملضاُست  حير ميىن ؾصض األرواث واخلاماث وأؾٌلل األظفالمٌعلة ٌَـصض    -6

 )واًفحط

 )  أفالم، رشااط يسيت،....اخلاًـصوض املصاية واًسمـية -7

   ) ماكن جيمؽ تَ األظفال ًالس امتع إىل كعة مٌعلة ٌَخجميؽ -8

 .رويني ؾن تـغ أو رجمٌِل نٌل ميىهنا فعي أي ،دص ثفضهلآوميىن أن ثضيف املـَمة أي رهن 
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 اًوسااي اًخـَميية   اًصوضة:

ا تعصيلة ثدٌاسة مؽ رقحة اًعفي  ،اًعفي ثدسم ابدساس ية وا كةإن ميول وكاتَية اًخـمل  ى  وميىن اسدامثُر

وإاا يه ثـحري رصحي ؾن احذياذاثَ وميوهل واُامتماثَ اًفـَية ورقحخَ   اٌَـة اًو  ،وال ثمت ثض  ؾضوايئ ،واحذياذاثَ

حىون اًوسااي اًخـَميية ٌَعفي   ُشٍ ذلا من اً وري أن  ،ثـىس رقحخَ   اًخـمل واًخـصف ؿىل اًحيئة احمليعة تَ

ًـاة مضوكة و خـة، ومن اًوسااي أراث اًعفي حبير طس خلدهل وحيهبا ناملصحةل معممة مضن مواظفاث ذاظة ثياسة كس

 -اًخـَميية اخملععة ًِشٍ املصحةل يه:

 هما   حميعَ.ا ىم وامتسٌلث اًو متثي أصاكل انوسان واديوان، أو اًيحاث أو اآلالث وأهج ت طس خزس -1

 اٌَـة اًرتهيخية املخسعة ذاث األًوان اجلشاتة ثـعيَ كسرت ؾن اًفم واًرتهية واًدضىيي اًفصاقب. -2

 اٍىصاث املَوهة ثـمل اًعفي سِوةل ادصنة وثلسيص املسافاث واًخوازن. -3

 املعوراث املَوهة اًو جساؿس ذبهصت اًعفي ؿىل اًخـصف ؿىل اًخفاظيي. -4

 ضواء مَوهة ًِا أظواث خمخَفة ويه ًـة ثلوم تخلوية حواسَ اًحرصية واًسمـية.ًـة ًفت الاهدداٍ محي أ -5

 أرشظة اًدسجيي اًعوثية واملصاية اًو لسس ٌَعفي ادصنة واًعوث وثوحض هل اًيعق اٌَلوي اًسَمي. -6

 ًـاة ادصنة اًفصرية وامجلاؾية.أ -7

 مًضوراث ذاظة  نخيداث معورت . -8

ذاث اًعلريت ويه ذاث فااست مدارشت ؿىل اًعفي ًخمنية كسراثَ ادصهية، اًـاة خمخَفة محي األراديح وا را -9

 وحمنية اًصوخ امجلاؾية واًصتضية واًخـاون وذَق اًـالكاث الادامتؾية املرتاتعة تني األظفال.

 البيئت الخبرجيت للروضت:
 -جية أن طض متي اًفٌاء ؿىل:

 .وحول اًسور اًصوضة تـيسا ؾن املصور راذي أن حىون ُيا  مساحة ٌَـة .1

 .مٌعلة مؼَةل ًألًـاة اخلاظة تـصابث ا فؽ واًصهوة .2

 .ن حىون مس خوية ومسورت.وأة امليؼمة تواكؽ مرتين ٍ  ظفي، هحريت ومفذوحة ٌَجصي واًـا مساحة .3

 .مٌعلة ملَلة ألًـاة اًصمي .4

 .ألؾٌلل ادفص واً راؿة مٌعلة  .5

رشاف اًحاًلني ؿىل ُشٍ إة أن هؤنس أمهية وجي، ادحال أرواث ٌَدسَق محي انظاراث اٍىدريت، وسال  من .6

 .ثمت مذاتـة ُشٍ األرواث وظياىهتا من أذي سالمة اًعفي نٌل جية أن .املياظق

 املصافق اًعحية:

يؤرى إىل ادسيلة  ا طسِي  أحسٌُل يفذح ؿىل كاؿة اًًضاط وآدص ،يفضي أن يىون  وراث املياٍ ابابن  -1

 . اًوظول إٍهيا من ذاهة األظفال

  .ويىون ؿارت جبوار اًحاة املؤرى ٌَحسيلة ،حبوض أرىض ًلسي األكسام لِزي روراث املياٍ  -2

 أظفال  . 10الارثفاع  تواكؽ مصحاض ٍ   حتخوي ؿىل ؿسر مٌاسة من املصاحيغ اًعلريت امليرفضة -3

 . اخلاريجادااط ح  جساؿس األظفال ؿىل الاؾخياء  ؼِصج ثوفري مصات مس خعيةل و مٌرفضة ثثخت ؿىل   -4

 أظفال. ةحتخوي ؿىل ملاسي ظلريت مٌاس حة ألظوال األظفال تواكؽ ملسةل واحست ٍ  س خ -5

 -:أيتة ؿىل ٍلوؿة من اًلصف ويه نٌل يكسم اًِيئة انراري وحيخوي

 :أواًل: قصفة املسيصت 
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 -:أيتحتخوي ُشٍ اًلصفة ؿىل ما ي    

ياء األمور، أو مس ئًوني ؾن رؿاية األظفال. مىذة ، ثَيفون ، روالة ، هصايس تـسر مٌاسة الس خلدال -1  أًو

د ائن حسيسية ملَفاث األظفال وحيخوي ب مَف ؿىل اًحعاكة اًعحية، وصِارت اخلَو من األمصاض، وظورت  -2

 ؾن صِارت امليالر، وتعاكة اًخعـمي، وظورت خشعية ؾن ب ظفي.

 .كاؿة الهخؼار األهماث -3

 يه:وحتوي ُشٍ اًلصفة ؿىل ٍلوؿة من اًسجالث  -4

 جسي اًليس اًـام وطضمي يفة املـَوماث اخلاظة ابًعالة.  -

 جسي ملذيياث املىذحة. -

 جسي املس خَ ماث اًخـَميية. -

 جسي اًعارر واًوارر.  -

 جسي كيس املرصوفاث ومسدٌساهتا.  -

 جسي مالحؼاث املصتياث واملرشفاث.  -

 توية.جسي ادامتؿاث اًصوضة  ا طضمهل من جمَس اآلابء واألهماث واًِيئة اًرت   -

 جسي األاثج واًـِس.  -

 جسي زترت انرشاف اًرتتوي.  -

 جسي اً تراث اًعحية ومَحوػاث األظحاء.  -

 جسي املـَوماث اخلاظة  حو اًصوضة و مودوراهتا. -

 جسي ادضور واًلياة. واًوارر.  -

 جسي كيس ادساابث اخلاظة ابًيمتث اًيومية. -

 جسي كيس حساة املواظالث وهلي األظفال. -

 :اًوهيةل واملـٌَلث: قصفة اثهياً 

 

  :اثًثاً:قصفة اًفحط اًعيب واًـ ل 

أظواهلم، نٌل لِ  ثرسيص أو أنم  ومزيان ًوزن األظفال، وهجاز ًلياس وحتخوي ؿىل حوض قس يي، ومصآت،

األقعية واملالءاث  دفغ األظفال املـ وًني، ومٌضست ٌَىضف اًعيب جس خـمي ؾيس زترت اًعحية، وروالة ًصاحة

املعِص، وأرواث انسـافاث اًرسيـة وحتخوي ؿىل  الاس ث،  ٌاريي اًيس اًوركية واملياصف، واًلعن، واًعاتونوم 

 واًلعن، ومزيان ادصارت، واألرتعة اًلعيية، ورابط أظحؽ، وصاش مـلم، وحمَول مـلم، اًػػػخ  

 .راتـاً:قصفة اًسىصاترية

 

 ذامساً:قصفة املعحخ ومصفلاثَ.

وأن حىون هوافشٍ  ،وأن ثعىل اجلسران ابً يت ًسِوةل اًخيؼيف ،جساع ديس اٍهتوية و انضاءتمٌاسة الا يىون جية أن    

ؿىل مواكس وزالذة وروالة دفغ اخلزب وكريٍ من  ملعات ابًسكل ٍ  حيول رون ردول األحصتة واذلابة. وجية أن حيخوى

األواين وآدص ًأليسي ومٌضست ملعات ابًصذام ، وجية أن اًعِيب، نٌل حيخاح إىل حوض ًلسي  األظـمة ود اهة دفغ أواين
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  ن حىون أرضيخَ وكاؿة اًعـام مس خوية ومَساء وسِةل اًخيؼيف.أملعحخ مس خلاًل ؾن قصفة اًعـام، و يىون ا

 -الجهبز الىظيفي للروضت:
ًفٌية من املسيصت رايسة ثخىون اًِيئة ا وواألدصى كري فٌية. ،إحساٌُل فٌية :يخىون اجلِاز اًوػيفب من ُيئدني       

يا  من يفضي  ٌَصوضة، واًوهيةل، ومن ؿسر من املصتياث أو املـٌَلث واملساؿساث، وسىصثريت، وظحيدة ملمية أو زائصت ُو

  صضة ملمية.

أما اًِيئة كري اًفٌية فِيب اًِيئة اًو ثلوم خبسماث ادصاسػة واًخيؼيػف واًعِػيب وسػواة ادػافالث ًيلػي األظفػال  

. ومن املمىن الاس خـاهة  صصست ادامتؾية ًخخوىل ادػاالث اخلاظػة، ملـاجلػة اًسػَوهياث املضػعصتة وابًخـػاون مػؽ واًخس خاين

ياء األمور  ضػالكث أظفػاهلم. وسػ يحاول ابًرشػخ إؾعػاء ظػورت وايػة وركيلػ ة ٌَجِػاز اًفػ    املس ئًوني، وثوؾية أًو

  -:أيتاًصوضة ونٌل ي

 -مذيرة الروضت:
صوضة يه اًضرط املس ئول األول   اًصوضة ًخحليػق أُػساف اًصوضػة ورسػاٍهتا ويه مذرععػة حصتػوًت ًِػشا مسيصت اً       

 امليعة.

ا   املسيصت       اخل ت اًواسػـة   اًـمػي اًرتتػوي، الاسػ خـسار ٌَـمػي   رتض األظفػال، انررا   واًرشوط اًوادة ثوفُص

 دصين   اًصوضة، إرشا  املصتياث ذوي اخل ت   اختاذ اًلصاراث اًرتتوية.اٍاكمي ألمهية مصحةل اًصوضة، اًلدول ابروار اآل

اًخـاون، واًليارت، وانتساع واًخجسر، واًع ، واًصوية   اختاذ اًلصار، واملصوهة    وثخعف املسيصت  جموؿة دعااط مهنا:     

ي راذػػي اًصوضػػة وذارهجػػا، ا رايػػة تعحيـػػة األظفػػال ثلدػػي اآلدػػصين وآراهئػػم، واًحعػػريت اًثاكدػػة   اًخـامػػي مػػؽ جمػػصتث اًـمػػ

 ودعوظية املصحةل اًـمصية، واًخساظة واًخواضؽ، واملؼِص ادسن.

 -:أيتومن وادداهتا ماي    

 اًخرعيط اًس يوي الحذياذاث اًصوضة. -1

 اًخيؼمي ويلعس تَ ثيؼمي اًـمي اًيويم وثوزيـَ ؿىل اجلِاز اًوػيفب ٌَصوضة ب حسة ادذعاظَ. -2

 َ وانرشاف اًرتتوي ً امخ اًصوضة   دواهحَ اخملخَفة.اًخودي -3

 اًصكاتة  ا يؤري إىل حتسني األراء ورفؽ مس خواٍ وظواًل ًخحليق أُساف اًصوضة. -4

 
 -وكيلت الروضت:

ية اًخضامٌية دٌحاً إىل دٌة مؽ مسيصت اًصوضة،ثـس اًضرعية اًثاهية   اًصوضة         ط وييعحق ؿَهيا رشو ،وثخوىل املس ئًو

ن حىون ؿىل وؾب  ا جيصي   اًصوضة أأزياء قياها. و    املسيصت. ويه جضار  املسيصت   هماهما و ثيوة ؾهنا   إرارت اًصوضة

 أزياء قياة املسيصت.  وانررا  اًخام ابًخفاظيي ح  ال حيسج إراب    انرارت 

 -معلمت الروضت:
ا تـياية ابًلة من ذالل ٍلوؿة مػن املـػايري اخلاظػة ابًسػٌلث واخلعػااط  إن مـَمة اًصوضة يه خشعية يمت ادذياُر

  لكيػاث  ثخَلػ  إؿػساراً وثػسريحاً حاكمَيػاً جية أن  ،إذاجلسمية واًـلَية والادامتؾية واألذالكية املياس حة ملِية حصتية اًعفي

 املسرسة.ذامـية مذرععة ًخخوىل مسؤوًياث اًـمي اًرتتوي   مؤسساث حصتية اًعفي  صحةل ما كدي 

ا   مـَمة اًصوضة ٍلوؿة من اًرشوط اًوادة أيتوفامي ي  :ثوافُص

 ثوفص الاس خـسار اًيفيس ٌَـمي مؽ أظفال ُشٍ املصحةل. -1

 يخوفص   ا اًلسرت ؿىل اًع  واملثاجصت وضحط األؾعاة. -2
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 س ية.ذَوُا من األمصاض واًـاُاث واملـوكاث اجلسمية واًسمـية واًحرصية واٌَلوية واألمصاض اًيف  -3

 ثدسم ابذليء املصثفؽ. -4

 اٍ اجيايب حنو اًـمي الادامتؾب اًخـاوين مؽ اآلدصين.ل  ا أ -5

  رراساث اًعفوةل من إحسى اٍلكياث اًرتتوية. و  ا املضاريث املخـػسرت  أن حىون حاظةل ؿىل مؤُي ؿال   -6

   ا وراث اًخسريخية ذاث اًـالكة  يسان اًعفوةل.

 ٍلوؿة من اًسٌلث ٌَخـامي مؽ أظفال ُشٍ املصحةل مهنا:وؿىل املـَمة أن متخكل 

 .اث هماراث اثعاًية ؿىل مس خوى ؿال  أن حىون ذاث ظفاث كيارية وذ -1

 أزياء اًفعي.  أن حىون رميلصاظية   سَووِا  -2

 أن حىون مذجسرت ومدخىصت ومدسؿة   حياهتا اًـامة واخلاظة. -3

 ا املواكف اخملخَفة راذي وذارح اًفعول   رتض األظفال.اًلسرت ؿىل تياء جصامخ ثلصيصية مصهة ًخواذَ ه -4

   ا اًلسرت ؿىل اس خزسام أساًية مذيوؿة وظصة خمخَفة   اًخسرطس واًخـامي مؽ األظفال. -5

 متخكل اًلسرت ؿىل إجيار ادَول املياس حة ؾن أي مضلكة ثواهجِا   مضارنهتا مؽ األظفال. -6

 ِيب يآليت:ف خَىِا مـَمة اًصوضة أما اٍىفاتث األساس ية اًو جية أن مت 

 إؿسار ا رس واًخرعيط هل. -1

 حتليق األُساف. -2

 معي اًخسرطس. -3

 اس خزسام املارت اًـَمية واًوسااي اًخـَميية واألوضعة. -4

 اًخـامي مؽ األظفال وإرارت اًفعي. -5

 معَية اًخلومي. -6

 إكامة ؿالكاث مؽ اآلدصين. -7

 انؿسار دي املضالكث اًحينية. -8

 

 :من املِاراث األساس ية أمهِامتخكل ٍلوؿة وؿىل املـَمة أن 

 فن اًخـامي مؽ اًعفي   ُشٍ املصحةل. -1

 ق بندضاف املواُة الاتخاكرية اخملخَفة.اااًخـصف ؿىل مؼاُص الاتخاكر  ى األظفال وظص  -2

 مالحؼة وجسجيي ثلاريص ؾن ثفاؿي اًعفي مؽ أي موكف يخـصض هل راذي اًفعي وذارذَ. -3

 .يفة اًو هتمت ابالتخاكر وانتساع   امتاالثحتسيس األُساف اًرتتوية  -4

 اًخـصف ؿىل أااط ثـمل األظفال املحخىصين. -5

 ا افـية  ى األظفال ًخَلب اًـمل واًخـَمي واًخـمل اذلايت. تاثر إ -6

 اًعفي. ةة اًخـَمي ح  جساؿس ؿىل اتخاكريإتصاء تيئ -7

 ت اًـَمية وحمنية هماراث اًخفىري.إهساة اًعفي حة اًخفىري اًـَمب امليؼم واس خزسامَ   اديا -8

 ثفصيس اًخـَمي من ظفي آلدص وذكل تعحيـة اًعفوةل والادذالف ظحيـة ودعااط األظفال. -9

 ثلومي ٍ  ظفي وفلاً ًعحيـة األفاكر وخمخَف املواكف والاس خجاابث ٌَعفي. -10

 ثخس يط املـَوماث وادلااق من ذالل ثلسمي اخل اث املخيوؿة واملضوكة ًألظفال. -11
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 خكل فن رواية اًلعة ًألظفال األظفال ويه همارت هممة در األظفال ؿىل انتساع والاتخاكر.مت  -12

 -رشوط كدول وجسجيي األظفال   اًصوضة:

 :أيت  اًصوضة التس من أن ثخوافص مايًلصض كدول األظفال وجسجيَِم 

أزياء    صتض أن يرتاوخ معص اًعفيرشط اًـمص: جضرتط األهؼمة املخعةل ابًرتتية واًخـَمي، واألهؼمة اخلاظة ابً -1

   س يواث.4-3اًلدول من  

رشط اًفحط اًعيب: طضرتط أن جيصي ؿىل اًعفي اًفحط اًعيب اٍاكمي ٌَخأنس من سالمذَ من األمصاض  -2

 املـسية ومسى إظاتخَ.

رشط اًسالمة اًـلَية: يفرتض كدول األظفال األسوتء ؿىل ادذالف كسراهتم وذَفياهتم الادامتؾية  -3

 الاكذعارية.و

وثوكؽ من كدهل ،اًو يلوم ميَهئا من كدي ويل أمص اًعفي  ،رشط ميء اس امترت اًلدول ومـِا الاس امترت اًعحية -4

 وثـمس من املسيصت أومن ييوة ؾهنا   اًصوضة.

و رشط أسايس وفيَ يمت جسجيي اًعفي هنااياً   جسالث اًصوضة -5 وطضرتط   اًدسجيي  ،رشط اًدسجيي: ُو

ا  يَ. حضور اًعفي  ٌَخـصف ؿَيَ واًخأنس من سالمة اًرشوط اًساتلة وثوافُص

 -تقىيم منهبج تربيت طفل في مرحلت مب قبل المذرست:
و معَية مس متصت وال ،اًخلومي ُو اًـمَية اًو حيمك ها ؿىل مسى جناخ اًـمَية اًرتتوية   حتليق األُساف املًضورت       ُو

و اًوس يةل اًو ميىن تواسعهتا ادمك ؿىل املهنخ ومىواثَ. واًلصض  .هوايح املهنخ املهنخ و مت جبميؽميىن فعَِا ؾن  ُو

مٌَ اًخوظي إىل مسى فاؿَية تيئة اًخـمل ومسى حتليلِا ألُساف اًصوضة، ومـصفة مسى نفاية األهج ت واألتًية واملوار   

َميية، وادعول ؿىل املـَوماث اًو جساؿس   ثـسيي اًحيئة اًخـَميية، وحتسيس هلاط اًلوت واًضـف   فـاًياث اًحيئة اًخـ 

ا.  اًحيئة اًخـَميية وثعويُص

 

 

 -إما مس خوتث اًخلومي فِيب:  

أزياء معَية اًخـَمي تلعس حتسيٌَ وثعويصٍ، وميثي معَية    اًخلومي اًحيايئ أو اًخىوي : وحيسج ؿسر من املصاث -1

 ىن مصادـخَ وثعويصٍ.إظسار األحاكم ؿىل معَية مس متصت أو ؿىل هخاح مي

اًخلومي اخلخايم أو اٍهنايئ أو اًخجميـب: يليس اًيخاجئ اًخـَميية اًو حتسج   هناية اًفعػي ا رايس أو   هنايػة  -2

وطس خفار مٌَ   ثلومي فـاًية اًػ امخ وثعػويصٍ  ،ثحني مسى حتعيي اًخالميشو  ،ثعحيق املهناح أو جصامخ مـني

ؿىل مسى حتليق األُساف اًرتتوية، و  إؾعاء اًضِاراث ٌَخالميش وحصفيـِم  حنو األفضي ومـصفة مسى كسرثَ

ياء األمور تًذاجئ أتياهئم و  اًخًدؤ تأراء اًخالميش مس خلداًل.     أو فعَِم و  إؿالم أًو

 -ِيب:ف أما أهواع اًخلومي 

خفىػري والالاُػاث وامليػول ق اً ااػثلومي ثـمل األظفال واوج: ويخضمن إهساة اًعفي املـَوماث واملِاراث وظص  -1

 املصقوتة، واًخىيف اًضريص والادامتؾب واٍمنو اجلسمب اًسَمي. 

ثلومي تيئة اًخـمل.: وثخضمن أسػ ئةل حػول املوكػؽ، واملحػو، وقصفػة اًًضػاط، وروراث امليػاٍ، واملعػحخ، واًحيئػة  -2

 اخلاردية، وثيؼمي األظفال، وثيؼمي األوضعة.
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ذي ثعويص املهنخ، واًخـصف ؿىل دواهػة أاملـَمة من من اًخـصف ؿىل كسراث ثلومي ثـَمي مـَمة اًصوضة: ويخض -3

 اًلوت واًضـف  ى املـَمة، وحمنية كسرت املـَمة ؿىل مـصفة كسراهتا وؿالح ؾيوها.

ضافة نفاءت اًحيئة اًخـَميية، ابن  خيان يخضمن ٍلوؿة من األس ئةل املالحؼة، وإؿسار اس خ  ومن أج وسااي اًخلومي:        

 إىل وس يةل أدصى يه امللاتةل مؽ املس ئًوني واآلابء. 

 :المراجع 
، رار ظفاء 1 : ادذحار الاس خـسار املسريس ًعفي ادضاهة واًصوضة،ط2005أتو دذهل، إيياس معص َلس   -1

 ًٌَرش، ؾٌلن: األررن.

ػيىل اًعػااف   -2 يػة املخحػست ٌَدسػويق،  : إرارت ادضػاهة ورتض األظفػال، اًرشػنة اًـصت 2008أتو ظاًة، ثلصيػس ًو

 اًلاُصت: مرص.

، رار 1 : حمنية الاس خـسار اٌَلوي ؾيس األظفػال   األرست واًصوضػة واملسرسػة،ط2006أتو مـاذ، ؾحس اًفذاخ   -3

 اًرشوة ًٌَرش واًخوزيؽ،ؾٌلن: األررن.

مػن  وظ  األولمؤمتص اًعفوةل اًرراسة حتَيَية ًواكؽ رتض األظفال   اٍمين،  :2005األك ي، تسر سـيس ؿًل  -4

 يًويو امليـلس   ذامـة ثـ ،اٍمين . 16-18

، ا ار 1 : الالاُاث ادسيثة   حصتية ظفي ما كدي املسرسػة آفػاة حصتويػة مذجػسرت ،ط2000تسران، صخيي    -5
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