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فعبلية مقرر الرتبية البيئية يف تنمية املفبهيم و االجتبهبت البيئية لدى 
 طبلببت شعبة ريبض أطفبل

إعداد: د. شمعة احمد صبنح انشقري                                       


 

 يقدية:
إىل , كبي اإلوسان مناًبَئِة  أدى الاس خخدام ؿري اًؼلالين ٌَخعور اًؼَمي واًخىًٌوويج, وػدم مراػاة األهظمة

ػىل سعح األرض, ورمام سًت ءٍ وبلاحِاثَ, هتدد  ظِور اًؼدًد من اًلضااي واملضالكت اًبَئِة اخلعرية اًيت ابثت

ال جس خعَع وحدُا أن حتلق اًـرض املرحو مهنا, وال ميىن  , فاًلواهنيادلول من اًلواهني واًدرشًؼات اخلاظة حبامًة اًبُئة

ًإلوسان جتاٍ بَئذَ, فال سبِي إىل إحداث اًخـريات يف اًسَوك اًبرشي جتاٍ اًبُئة إال ابغخياق أن حىفي اًخرصف اًسَمي 

ة مع اًبُئة.   اًفرد إرادة خادة جملموػة من اًلمي اًبَئِة اإلجيابَة اًيت ثعبح أساساً ًسَوهَات سًو

بَئذَ؛ ألن ذكل ُو املدخي اًسَمي ومن ُيا برزت أمهَة اًخؼَمي واًخثلِف واًخيور بلضااي ػالكة اإلوسان بأحوال 

وبني  ,ة ًؼمهل حىت ٌس خؼَد اإلوسان الاوسجام بني حِاثَ ومذعَباهتاًِرتص َد سَوك اإلوسان, وثبعريٍ ابًخوابع اًبَئ 

ا  (52: 9111.)محمد ظابر سَمي,الاحزان اًسَمي يف اًيظم اًبَئِة اًيت ًؼُش يف إظاُر

َة واإلكَميَة ًوِذا غلدت املؤمترات واًيدوات واٌَلاء   ات وخععت اًربامج واملرشوػات ػىل اكفة املس خوايت ادلًو

ا وثأزرياهتا وثوحَِ الاُامتم إىل رضورة حربَة اإلوسان حربَة بَئِة متىٌَ من  ,واحملََة  ملياكضة املضالكت اًبَئِة وخماظُر

اًرتبَة اًبَئِة يه اًرتبَة اًفؼاةل ٍلك  نأ األدم املخحدة اغخربت فلد مواهجة ُذٍ املضالكت واًخعدي ًِا, وثأهَداً ذلكل

اًبرش) أي اًرتبَة اًوظَفِة (اًيت متد اًفرد ابملؼرفة األساس َة واملِارات وادلوافع ملواهجة األحذَاخات اًبَئِة ٌوَمسامهة يف 

َع املراحي اًخمنَة املس مترة , نام دغت ًرضورة ثضمني اًرتبَة اًبَئِة يف مٌاجه ادلراس َة يف خمخَف املس خوايت ودل 

 (99:9111اًخؼَميَة)رايض اجلبان,

خؼامي مؼِا بفاػََة وإجيابَة , وحيي  ,بَئِاً  مذيور إلػداد مواظن اًرتبَة اًبَئِة جسؼىو   ًدرك اًبُئة وهظمِا ًو

خخذ كرارات سَمية جتاُِا   ( .901:5999)غبد املس َح مسؼان,مضالكهتا ًو

غَة أفراد اجملمتع حنو اًسَوك اًسَمي, واًخؼامي اًرص َد مع اًبُئة, وثؼدًي ثو ىن أن ٌسِم يف مياملؼمل املخيور بَئِاً و 

والاجتاُات  املفاُميسَوك اًخالمِذ يف ُذٍ املرحةل يك ًخؼامَوا مع بَئهتم حبمكة وغلالهَة, وذكل من خالل اندساهبم 

, ىن اًوظول إٍهيا من خالل بؼغ احللائقاإلجيابَة حنوُا ذلاٍهتا وحتسُهنا, ابإلضافة إىل املضارنة ادلاغَة اًيت ال مي

حبَر ثرتك أثراً ,بؼغ, وثوظَفِا بعورة ملعودة ب بي من خالل ربط اخلربات اًخؼَميَة بؼضِا  ,ملؼارف اًبَئِة املفىىةاو 

 ( .00: 5999حمسن فراج,) ابًـاً يف اًيوايح اًوخداهَة واملؼرفِة دلى ثالمِذمه

اًيت متىٌَ من واحلرص ػىل إمدادٍ ابملِارات ي اخلدمة( وثدًربَ )يف أزياهئا( ومن ُيا فإن إػداد املؼمل بَئِاً )كب

إدخال اًرتبَة اًبَئِة يف برامج اًخؼَمي  ػىل ًؼمتد دلًَ اًسَوك والاجتاٍ اإلجيايب حنو اًبُئة , وحمنَةاًلِام ابملِام املولكة إًََ

, ًون ًخحلق ذكل إال اًرتبَة اًبَئِة ني اذلٍن ميىهنم ثيفِذ برامج واملؤَُ اءاًؼام مبراحهل اخملخَفة ػىل ثوافر املؼَمني األنف

ثخضمن ُذٍ حبَر  ًدرسِا اًعالب ػىل اخذالف ختععاهتم, ,بخضمني برامج إػداد املؼمل ملررات يف اًرتبَة اًبَئِة
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ة اًالزمة ًيلي املامللررات  ؼارف واملِارات مؼرفة وظَفِة بؼَوم اًبُئة ومضالكهتا, ونذكل فِم األساًَب اًرتبًو

 (.91-99:9111)امحد اٌَلاين وفارػة حسن, ٌدلارسني الاجتاُات اًبَئِةو

, بَئِة اً رتبَة اً حتلق أُدافال واًرتبَة اًبَئِة,  ات غن اًبُئةكساامل اجلامؼات اٍمييَة  اس خحداث بؼغابًرمغ من 

(, ودراسة 9111ة غبد اًبايق اٍهناري)(, ودراس9115فلد أظِرت ادلراسات مثي دراسة فذحي مبارك وداؤد احلدايب)

 (, ثدين مس خوى املفاُمي والاجتاُات اًبَئِة دلى ظالب لكَات اًرتبَة يف اٍمين.  5999محمد املؼافا)

( أس باب ضؼف ثأزري ملررات اًرتبَة اًبَئِة ػىل مؼارف 9115وثؼَد دراسة فذحي مبارك و وداؤد احلدايب ) 

داهئم اًخدٌريس إىل أن مؼظم املؼَمني ؿري مؤَُني ًخلدمي اًلضااي اًبَئِة ًعَبهتم اًعالب حنو اًبُئة واجتاُاهتم وأ

واهجون ظؼوابت يف ثعبَق األُداف اًبَئِة, وأن مس خوى مؼظم أداء املؼَمني مل ٍىن غيد املس خوى املعَوب يف  ًو

 حتلِق أُداف اًرتبَة اًبَئِة.

  لرر اًرتبَة اًبَئِة ًؼدد من اًؼوامي, مثي:( ضؼف ثأزري م5991نام أرحؼت دراسة غبد هللا حامدي)
 ػدم حتدًد أُداف ًرتبَة اًبَئِة يف لكَات اًرتبَة . -أ

إذا اكن ٌَامدة أنرث  مرثن مرثدرس, إذ ثعرثبح املرثادة ؿرثري حمرثددة املؼرثامل  ةػدم ثوحِد مفردات اًرتبَة اًبَئِة, خاظ -ب

 واألبؼاد.

ذا ٌضلك  إن ملرر اًرتبَة اًبَئِة اخذَاري يف بؼغ اجلا -ج مؼات, وال ًدرس إال خالل فعي واحد يف اًس ية , ُو

 ضـعاً ػىل مؼد املادة اًؼَمَة,ذما ًدفؼَ إىل الاخذعار والاخزتال واًرضا ابملس خعاع واملمىن.

مؼظم األساثذة اذلٍن ًلومون بدٌفِذ املرثادة ًُسرثوا مذصععرثني يف اًرتبَرثة اًبَئِرثة وإفرثا ٍتفرثون بخدٌرسرثِا ًخـعَرثة  -د

  املدرسني املؤَُني يف اًخؼَمي اًبُي.اًؼجز يف

ذا ًؼين أن برامج إػداد املؼَمني يف لكَة اًرتبَة يف اٍمين مل جسِم  ابملس خوى املعَوب  يف حمنَة املفاُمي   ُو

وى والاجتاُات اًبَئِة املرؾوبة ,وأن اخلربات  امللدمة هلم  ملدة أربع س يوات من خالل امللررات  اخملخَفة مل ثؤثر يف مس خ

 ثيورمه اًبُي, وابآليت ميىن أن ثؤثر ػىل أداهئم اًخدٌريس وسَوك ثالمِذمه جتاٍ اًبُئة .

ذلا اكن من اًرضوري اًخؼرف ػىل مدى فؼاًَة ملرر مس خلي يف اًرتبَة اًبَئِة نأحد مداخي اًرتبَة اًبَئِة يف 

 َئِة املرؾوبة.إهساب ظاًبات صؼبة رايض األظفال بتَة اًبيات املفاُمي والاجتاُات اًب 

 يشكهة اندراســة :

واهعالكا من أمهَة اًرتبَة اًبَئِة ورضورة ثلدمي مٌاجه يف اًؼَوم اًبَئِة واًرتبَة اًبَئِة ًعالب اجلامؼات اٍمييَة , 

فلد أدخَت لكَة اًبيات يف خامؼة حرضموت يف برانجمِا ادلرايس ملرراً مس خلال يف اًرتبَة اًبَئِة ًعاًبات صؼبة رايض 

درس ُذا امللرر ًعاًبات املس خوى اًثاًر مبؼدل زالث ساػات أس بوغَا ملدة فعي درايس واحد -ألظفالا وذكل  -ًو

ألمهَة ادلور اذلي ًلمن بَ بؼد خترهجن , مفؼَمة رايض األظفال ًِا دوراً فؼال يف اًخأزري ػىل األظفال وثوحَِ سَووِم 

إال غن ظًرق ثؼَمي و ثثلِف وثيور ظاًبات  صؼب رايض األظفال  هبدف إػداد أظفال مذيورٍن ببُئاً, وال ًخحلق ذكل

ىن دلهين اًلدرة ػىل اندساهبم املؼارف واملفاُمي والاجتاُات اًبَئِة  بَئِاً كبي اخلدمة حىت ٍىن كدوة, ًألظفال ٍو

 واًسَوك اًبُي اًسَمي.

  

اف اًخؼَميَة احملددة , وال ثوخد مفردات وػىل اًرمغ من وحود ملرر مس خلي يف اًرتبَة اًبَئِة ٍىٌَ ًفذلر ًألُد
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حمددٍ وال ًخؼدى ُذا امللرر أن ٍىون مَزمة ظـرية)مذهرة( مت جتمَؼِا من كبي مدرس املادة وثخضمن بضلك ػام مؼَوما 

ت هظًرة مذفركة  ثدٌاول كضااي سعحَة بؼَدة غن واكع املضالكت اًبَئِة ػىل مس خوى احمليل واإلكَميي وضؼت هبدف 

ًبُئة ًوُس هبدف اًرتبَة اًبَئِة, حِر ًؼد حتعَي املوضوػات اًيت ٌض متي ػَهيا امللرر ُو اًِدف اٍهنايئ ًوُس دراسة ا

الاُامتم بدمنَة املفاُمي  والاجتاُات اًبَئِة وإهساهبن اًسَوك اًسَمي جتاٍ اًبُئة, نام ًؼمتد يف ثلدميَ ػىل األساًَب 

 اًخلََدًة فلط..

اًرتبَة اًبَئِة يف برامج إػداد ظاًبات رايض األظفال يف لكَة اًبيات بعورهتا احلاًَة ال وذما س بق ًخضح أن ملرر  

إىل حمنَة اًخيور اًبُي دلى ُؤالء اًعاًبات ًؼدم مراػاهتا ملوضوػات اًبَئِة وأُداف اًرتبَة اًبَئِة ًوؼدم اُامترما  يًؤد

ذا ما ندت ػَََ ا دلراسة الاس خعالغَة اًيت كامت هبا اًباحثة ًخؼرف ػىل ابملفاُمي والاجتاُات اًبَئِة أساسا, ُو

 ( ظاًبة ذمن درسوا ملرر اًرتبَة اًبَئِة. 59مس خوى املفاُمي والاجتاُات اًبَئِة دلى) 

ة ثدغو إىل إػداد ملرر يف اًرتبَة اًبَئِة ًعاًبات رايض األظفال يف لكَة اًبيات   و هدِجة ذلكل فِياك رضورة حربًو

 رهتا يف حمنَة املفاُمي والاجتاُات اًبَئِة دلهين, وميىن بَورة ذكل من خالل اًسؤال اًرئُس اآليت:ًضمن حودهتا وكد

 يف لكَة اًبيات؟  ملرر اًرتبَة اًبَئِة يف حمنَة املفاُمي والاجتاُات اًبَئِة ًعاًبات صؼبة رايض األظفال َةؼاً فما 

خفرع من اًسؤ   :اآلثِرثة  األس ئةل ل اًرئُيساًو

 ؟اًبات صؼبة رايض أظفال يف لكَة اًبيات اًيت جيب ثلدميِا ٌَعاًبَئِة املوضوػات مه أ ما – 9

اًبات ظاًبات صؼبة رايض دلى اًع املفاُمي والاجتاُات اًبَئِةحمنَة يف  ظورة ملرر اًرتبَة اًبَئِة امللرتحما  - 5

 األظفال يف لكَة اًبيات ؟

ظاًبات صؼبة رايض األظفال دلى املفاُمي  والاجتاُات اًبَئِة  يف حمنَة ملرر اًرتبَة اًبَئِة امللرتحًَة ؼاما ف  -9

 بتَة اًبيات ؟

 :اآلثَةض وفر اًاًخحلق من  إىل ادلراسةسؼت و 
املس خوى اًفؼيل ًعاًبات صؼبة اًرايض األظفال يف اخذبار املفاُمي اًبَئِة وملِاس الاجتاُات اًبَئِة ًلي غن  -9

 حد اٍىفاًة املعَوبة.

كبي  اخذبار املفاُمي اًبَئِةيف  اًيت حتعَت ػَهيا مجموػة ادلراسة إحعائَاً يف مذوسط ادلرخات الد فرق دوخً -5

 لرر ًعا ح اًخعبَق اًبؼدي؟وبؼد ثعبَق امل

 ملِاس الاجتاُات اًبَئِةيف  مجموػة ادلراسة ػَهيا تمذوسط ادلرخات اًيت حتعَ بنيإحعائَاً  الد وخد فرقً–9

 مللرر ًعا ح اًخعبَق اًبؼدي؟اكبي وبؼد ثعبَق 

ًخعف امللرر امللرتح ًعاًبات صؼبة رايض األظفال بدرخة مٌاس بة من اًفؼاًَة يف حمنَة املفاُمي والاجتاُات --4

 اًبَئِة .

 

 

 أهداف اندراسـة :

اُات اًبَئِة دلى متثَت أُداف ادلراسة يف اًخؼرف ػىل فؼاًَة امللرر اًرتبَة اًبَئِة امللرتح يف حمنَة املفاُمي والاجت

 اًعاًبات رايض األظفال.
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 أمهَة ادلراسة احلاًَة من: خضحث  هًُة اندراســة :أ
 وحامًة بَئذَ. ,واجتاُاً ػاملَاً وحمََاً ٌَمحافظة ػىل اإلوسان ,هوهنا رضورة مَحة اًرتبَة اًبَئِة 

 ةاًبَئِرث املفرثاُمي والاجتاُرثات نسرثاهبوإه  ,كبرثي اخلدمرثة َامت اًروضةأمهَة ثضمني اًرتبَة اًبَئِة يف برامج إػداد مؼ 

 .مذعَبات اًربامج اًيت أظبحت ثخضمن بؼداً بَئِاً ال ميىن إؾفاهلة هجملوا

  اًبات صؼبة رايض األظفال.ٌَع ,ًبَئِةاًرتبَة اثوضَح بؼغ األساًَب اخلاظة بإهساب 

 كبرثي وأزيرثاء األظفرثال  ت رايضمؼَرثاماًرثيت ثضرثميهتا ادلراسرثة يف ثلرثومي أداء  إماكهَة الاس خفادة مرثن أدوات اًلِرثاس

 .اخلدمة

 ػىل: احلاًَة ادلراسة تكذرص ا: حدود اندراســـة
 م.5991-5990اًؼام ادلرايس حرضموت,خامؼة  -اًبياتلكَة يف  رايض األظفال ٌَمس خوى اًثاًر ظاًبات - 9

 كِاس حتعَي املفاُمي اًبَئِة  والاجتاُات اًبَئِة. -5

 .حامللرر اًرتبَة اًبَئِة  امللرت -9
  

 يُهج اندراســة:

 ادلراسة احلاًَة املهنجني اآلثَني : تس خخدما

س خخدم غيد بياء كامئة  املهنج اًوظفي: - 9        امللرتح, ونذكل  مللررا يفًبَئِة اًيت جيب ثلدميِا ااملوضوػات  ٌو

 .ة وملِاس الاجتاُات اًبَئِة(اًبَئِ)اخذبار املفاُمي لِاس أدوات اً  إػدادغيد 

س خخدم ًلِاس  اًخجًريب:ص بَ املهنج  -5       امللرر ػىل مجموػة  امللرتح من خالل جتًرب ملرر اًرتبَة اًبَئِة فؼاًَةٌو

 ادلراسة  وكِاس فؼاًَخَ يف حمنَة املفاُمي والاجتاُات اًبَئِة.
 

 أدوات اندراســة:

 .يف لكَة اًبيات اًبات صؼبة رايض األظفالًعدلى ا ةاًبَئِملفاُمي والاجتاُات ًخمنَة ااًرتبَة اًبَئِة  إػداد ملرر - 9

دلى املفاُمي و الاجتاُات اًبَئِة  امللرتح يف حمنَةملرر اًرتبَة اًبَئِة َة ؼاً لِاس ٌَوكوف ػىل فأدوات اً  إػداد - 5

 مذضمياً: رايض األظفال اًباتاًع

 ملِاس الاجتاُات اًبَئِة. -ب                     اخذبار املفاُمي اًبَئِة.    -ا                 
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 يصطهحبت اندراســة:

يه معََة مٌظمة ًخىوٍن املؼارف و اًلمي والاجتاُات, واملِارات اًالزمرثة ًفِرثم اًؼالكرثات املؼلرثدة اًرثيت  اًرتبَة اًبَئِة:. 1

مئة, واًؼمي ػىل مٌع حربط اإلوسان وحضارثَ ابًبُئة, والختاذ اًلرارات املياس بة املخعةل بيوغَة اًبُئة, وحي املضالكت اًلا

  (.50:9111ظِور مضالكت بَئِة خدًدة )محمد ظابر سَمي,
بأهَ ثعور دُين أو جتًرد ٌَعرثفات املضرثرتنة برثني مجموػرثة مرثن اًعرثفات احللرثائق أو األصرث َاءأو املواكرثف  املفِوم اًبُي: -5

 (99:9119د اًسؼَداملخؼَلة بأحد املىوانت أو اًؼالكات أو اًظواُر أو اًلضااي اًبَئِة .)اًسؼَد محم

خىرثون ُرثذا املوكرثف خرثالل ثفاػرثي اًفرثرد مرثع  الاجتاُات اًبَئِة: -9 بأهَ موكف اًفرد جتاَُ بَئذَ ومضرثالكهتا وكضرثاايُا ًو

ظِر ُذا املوكرثف يف ظرثورة املوافلرثة أو اًرثرفغ والاجيابَرثة  مواكف احلَاة اخملخَفة يف بَئذَ واحذاكنَ مبضالكهتا وكضاايُا ًو

ًَاً سواء مت بعًرلة مبارشة أم ؿري مبارشة.)غفت اًعيرثاوي واًسَبَة يف سَوك ا ًفرد جتاٍ بَئذَ سواء اكن سَواكً فؼََاً أم ًفظ

 (.51:9110وفوزي اارشبُين

   :خطىات اندراسة
 ًإلخابة ػىل أس ئةل ادلراسة واخذبار فروضِا اثبؼت اخلعوات اآلثَة:

 حًرت يف جمال اًرتبَة ًبَئِة.اًلِام بدراسة مسحَة ٌَبحوث وادلراسات اًسابلة اًيت أ -9

إػداد كامئة بأمه املوضوػات واًلضااي اًيت جيرثب أن ًخضرثمهنا ملرثرر اًرتبَرثة اًبَئِرثة اذلي ًرثدرس ًعاًبرثات صرثؼبة رايض  -5

 األظفال بتَة اًبيات وغرضِا ػىل مجموػة من اًسادة املخصععني يف جمال اًرتبَة اًؼَمَة واًبَئِة ورايض األظفال.

بار يف املفاُمي اًبَئِة وملِرثاس الاجتاُرثات اًبَئِرثة يف ضرثوء املوضرثوػات واًلضرثااي اًرثيت ثضرثمهنا ملرثرر اًرتبَرثة أػداد اخذ  -9

 اًبَئِة و اًخأند من ظدق وزبات لك مهنام.

 ثعبَق اخذبار املفاُمي وملاس الاجتاُات اًبَئِة كبََا)كبي دراسة ملرر اًرتبَة اًبَئِة امللرتح(ػىل مجموػة ادلراسة. -4

 ثعبَق اخذبار املفاُمي وملاس الاجتاُات اًبَئِة بؼداي )بؼد دراسة ملرر اًرتبَة اًبَئِة امللرتح( ػىل مجموػة ادلراسة. -2

 إحراء اًؼمََات اإلحعائَة املياس بة و رظد اًيخاجئ. -9

 ثلدمي اًخوظَات وامللرتحات. -1

 اإلطبر انُظرٌ نهدراسة: 
 يفهىو انتربُة انبُئُة :   

األخري من اًلرن اًؼرشٍن , أظبح اًرأي اًؼام صدًد اًخحسس ملضرثالكت اًبُئرثة واكن مرثن هدِجرثة اًعرثدى اذلي يف اًربع 

غىس خَ اًرتبَة بض ىت مس خوايهتا من املرحؼَة وحىت ادلاُرًية , واًَوم أظبح اًرأي اًؼام ًفِم أمهَة ُذٍ اًرتبَة وخعرثورة 

ا وصدة إحلاهحا يف ػامليا احلارض )سؼَد احلف  ( 9119ار , ثأزرُي

ة وأُدافِا من هجة , ومدًول اًبُئة من  ثؼددت اآلراء يف مؼىن اًرتبَة اًبَئِة ومدًًوِا , وذكل بخؼدد مدًول اًؼمََة اًرتبًو

هجة أخرى , فلد ٍرى بؼغ املربَني أن دراسة اًبُئة يف حد ذاهتا ضامن ًخحلِق حربَة اًبَئِة , يف حرثني ٍرثرى اًرثبؼغ 
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ِة أمشي من ذكل وأمعق فِيي ثواخَ ظموحاً أن  من ذكل ٍمتثي يف خاهبني ُام : إًلاظ اًرثوغي اًياكرثد اآلخر أن اًرتبَة اًبَئ 

ٌَؼوامي الاكذعادًة واًخىًٌووحِة والاحامتغَة واًس َاس َة واألخالكِة اٍاكمٌة يف خذور املضرثالكت اًبَئِرثة , وحمنَرثة اًلرثمي 

ًبُئة ثكل اًؼالكة اًيت ثعورت ػىل حنو ؿري سوى وس ببت لك األخالكِة اًيت حتسن من ظبَؼة اًؼالكات بني اإلوسان وا

 :(9111ما ًواخَ اًبُئة من مضالكت)ظابر سَمي ,

َرثة واإلكَميَرثة واحملََرثة , واخذَفرثت اآلراء يف      وكد هوكش مفِوم اًرتبَة اًبَئِة يف اًؼدًد من املؤمترات والاحامتػرثات ادلًو

ة اُامترمم هبرثا بؼغ حزئَات ُذا املفِوم , فِؼرفِا ًومي س خ اب بأهنا :معََة هتدف إىل ثوغَة ساكن اًؼامل ابًبُئة اٍتَة وثلًو

واملضالكت املخعةل هبا,وحزوًدمه ابملؼَومات والاجتاُات واحلوافز والاًزتامات واملِرثارات اًرثيت ثرثؤَُِم فرثرادى وحامػرثات 

( . أمرثا 91:5999د يف ظرثَ امللعرثري,ٌَؼمي ػىل حي املضالكت احلاًَة واحلََرثوةل دون ظِرثور مضرثالكت خدًرثدة)نام ور

ة فِؼرف اًرتبَة اًبَئِة ػىل أهنا مجموػة املؼارف والاجتاُات واًلمي اًالزمة ًفِرثم اًؼالكرثة املخبرثادةل  مؼجم املععَحات اًرتبًو

هتا مرثن أخرثي بني املخؼمل وبَئذَ اًيت ًؼُش فهيا وحتمك سَونَ إزاءُا وثثري مِوهل واُامتماثَ فِحرص ػىل احملافظة ػَهيا وظرثَاى

ؼرفِرثرثا )ظرثرثابر سرثرثَمي ,22:9119اجملمترثرثع )امحرثرثد اٌَلرثرثاين وػرثرثيل ادلرثرثي ( أهنرثرثا لاًؼمََرثرثة امليظمرثرثة ًخىرثرثوٍن اًلرثرثمي 99: 9111(,ًو

والاجتاُات واملِارات اًالزمرثة ًفِرثم اًؼالكرثات املؼلرثدة اًرثيت حرثربط اإلوسرثان وحضرثارثَ ابًبُئرثة والخترثاذ اًلرثرارات املياسرث بة 

رى )محمد اًعباًريناملخعةل بيوغَة وحي املضالكت  ( أهنا 92:9119اًلامئة واًؼمي ػىل مٌع ظِور مضالكت خدًدةل , ٍو

ًخمنَرثة اًرثوغي واملؼرفرثة , والاًرثزتام اذلي ًرثؤدي إىل اخترثاذ كرثرارات  –رمرثام اكن معرثرٍ  –لحربَة جسؼى إىل  مساػدة املخؼمل 

ًفعًررثة اًرثيت ثؼمترثد ػَهيرثا حِاثيرثال )سرثؼَد احلفرثار, سَمية , وثرصفات مس ئوةل , وأغرثامل إجيابَرثة بيرثاءة جترثاٍ اًبُئرثة واحلَرثاة ا

و ما ًؼين حربَة اإلوسان حربَة بَئِة وبيرثاء غلرثهل ووخداهرثَ وسرثَونَ , وغيدئرثذ سرث َىون ملذيؼرثاً و كرثادراً 59: 9119 ( , ُو

َة اًبَئِرثة مرثدخي وذمارساً ٌَسَوك اًبُي املرؾوب فَِ , ذما ًيؼىس يف اٍهناًة ػىل اًبُئة مبصخَف مظاُر احلَاة فهيا , فاًرتب 

ِرثذا هترثدل برثَ ادلول  ُام ًرتص َد سَوك اإلوسان حنو اًبُئة ومواردُا , ومن مث فمل ًؼد ُذا األمرثر حرفرثاً أو أمرثراً صرثتَاً , ًو

املخلدمة واًيامِة ػىل اًسواء إدرااك مهنا بأمهَة اًخؼَمي واًخثلِف واًخيور بلضااي ػالكة اإلوسان بأحوال بَئذَ , حىت ٌس خؼد 

ا , ًوخىون ُذٍ اًخمنَرثة الاكذعرثادًة اإلوسا ن بني حِاثَ ومذعَباثَ من الاحزان اًسَمي يف اًيظم اًبَئِة اًيت ًؼُش يف إظاُر

( , وػرثىل ُرثدى مرثن 0: 9119والاحامتغَة ػىل أسس بَئِة ًضامن ًإلوسان احذَاخاثَ دون إن ًفسد بَئذَ )ظابر سرثَمي 

ق  اكول هرمي :))لكل  زو ن رْز بلواو م  ش ارشو ٍنش واو وش د  فوس  ض  مل او يف  األشرو ثشوو شؼو الش ث  (.99(()اًبلرة: من اآلًة َّلله  وش

 أهداف انتربُة انبُئُة:
( ,ثبَرثورت أُرثداف اًرتبَرثة اًبَئِرثة يف  سرثة 9111(,ومؤمتر ثبَُيس ػام)9112ويف ضوء ما خاء يف مِثاق بَجراد ػام)

 أُداف يه:

 غي بلضااي اًبُئة من مجَع حواىهبا واملضالكت املرثبعة هبا.: مساػدة األفراد وادلاػات ػىل اندساب اًو اًوغي 

 مؼاوهة األفراد وادلاػات ػىل اندساب خربات مذيوػة , واًزتود بفِم األسس اًبَئِة ومضالكهتا. املؼرفة :

 مؼاوهة األفراد وادلاػات ػىل اندساب املِارات اًالزمة ًدضصَط وحي املضالكت اًبَئِة. املِارات:

 

: مؼاوهة األفراد وادلاػات ػىل اندساب مجموػة من اًلرثمي والاُرثامتم ابًبُئرثة وحتفرثش املضرثارنة اإلجيابَرثة يف ات الجتاُا

 حتسُهنا وحامٍهتا.

إاتحة اًفرظة ًألفراد وادلاػات ٌَمضارنة يف األوضعة ػىل اكفة املس خوايت واًؼمي ػىل حي املضالكت  املضارنة :
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دل ذكل ابًس بي اآلثَة  -: اًبَئِة ًو
 حتدًد املضالكت اًبَئِة اًلامئة وحَِا. -         

 مٌع األخعار اًبَئِة وثأهَد اًيوايح املرثبعة ابًعحة.  -   

 حمنَة املِارات يف مذابؼة اًلضااي اًبَئِة واًخًبؤ مبا كد حيدث من مضالكت.  -   

 حمنَة اًوغي وحىوٍن الاجتاُات اخلاظة ابًؼياًة ابًبُئة.  -   

 َة اإلدارة اًبَئِة.حمن  -   

 ( 99:9111جضجَع وأحراء اًبحوث املخؼَلة مبصخَف اًيوايح اًبَئِة.)ظابر سَمي, -   

خضرثمن دمرثج اًرتبَرثة   َة ثلرثع ػرثىل ػرثاثق املسرث ئًوني غرثن اًرتبَرثة يف اجملمترثع, ًو إن حتدًد أُداف اًرتبَة اًبَئِة مس ئًو

َمي غن اًبُئة , واًخؼَمي من اًبُئة , واًخؼَرثمي مرثن أخرثي اًبُئرثة ,نرثام اًبَئِة يف املياجه ادلراس َة زالث حواهب رئُسة يه اًخؼ

ًخعَب حتلِق  أُداف اًرتبَرثة اًبَئِرثة يف  برثرامج إػرثداد املؼَمرثني يف مراحرثي اًخؼَرثمي اجلرثامؼي واًؼرثان  أن حىرثون موهجرثة 

 (421-420:9112(و)إبراُمي معاوع,599: 9119حبَر: )إبراُمي املسَامين,

 ِاً من املؼَومات غن اًبُئة بأبؼادُا احملََة واإلكَميَة واًؼاملَة .حتخوى كدراً واف   -

 حىون أساساً ًفِم اًؼالكات املخبادةل واملؼلدة بني اإلوسان وبَئذَ واًخداخي واًرتابط يف ُذٍ اًؼالكات. -

 رد اًبَئِة.ثوحض أن مجَع األوضعة اًبرشي ومؤسساثَ اخملخَفة ًِا خذورُا اًؼمَلة يف الاغامتد ػىل املوا -

ثربز مدى اس خزناف اإلوسان ٌَبُئة وثوحض األخعار اًيت هتدد اإلوسان ػىل ُذا اٍىوهرثب , وكرثد ًخعَرثب ذكل رشح  -

 اًوكائع اًخارخيَة اًيت ثدل ػىل سوء اس خـالل اًبُئة وما ًرتثب ػَََ من هوارث ًإلوسان.

ا.ٌسدبؼد فىرة أن اًؼمل وحدة ميىن أن ٍىون بدًاًل غن معادر اًب  -  ُئة , بي إهَ ًخحرك من خالًِا وحسن اسدامثُر

ثؤند أن اًعبَؼة ثؼمي دامئاً حنو احزان دًيامِيك , وأهنا ؾيَرثة ابًؼوامرثي اًرثيت ميىرثن الاسرث خفادة مهنرثا , وأن اسرث خخدام  -

 اإلوسان ٌَبُئة ال بد أن ًامتىش مع احملافظة ػىل ُذا الاحزان.

 مني وثبرصمه مبسؤوًَاهتم حنوُا يف هوايح حِاهتم اًَومِة.حمني احلساس َة ابًبُئة دلى اًعالب املؼَ - 

 جساػد اًعالب ػىل مؼاجلة اًلضااي اًبَئِة يف هوايح املهنج اذلي ًلومون بدٌفِذٍ حسب جماالت ختععِم. -

 حمني نفاايهتم يف إدارة برامج اًرتبَة اًبَئِة واس خخدام أدواهتا وثلٌَاهتا واًلدرة ػىل ثلدٍر هخاجئِا. -

مني غيد اًعاًب املؼمل اإلميان بأمهَة دورٍ يف حامًة اًبُئة وحتسني هوغَة احلَاة فهيا  وجضىِي سرثَوك ظالبرثَ وكرثميِم ح  -

 حنو اًبُئة. 
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 يجبالت انتربُة انبُئُة : 
ميىرثن ُياك من ٍرى أهَ ًًبـي ػىل املياجه واًربامج ادلراس َة اخلاظة ابًرتبَة اًبَئِة أن ثَزتم بخحدًد جماالت اًرئُسرثة 

غن ظًرلِا ثدٌرس اًرتبَة اًبَئِة املياس بة اًيت ختدم اًعالب,وجسمح هلم بدمنَة املؼَومرثات واملؼرثارف اًبَئِرثة,وختَق ابآليت 

,وس بي احلفاظ ػَهيا ورػاٍهتا ,وختخَف ُذٍ اجملاالت ثبؼا عإدرااك صامال غن اًبُئة ومضالكهتا وأمهَهتا يف حِاة اًفرد واجملمت

اًبَئِة اًسائدة يف لك مٌعلة ومدى أمهَهتا,ودرخة خعورهتا.وكد حددت هدوة اًَووسرثىو اإلكَميَرثة الاخذالف املضالكت 

 (92-95: 9115ٌَخرباء حول اًرتبَة اًبَئِة, جماالت أساس َة ٌَرتبَة اًبَئِة يه نخان :) محمد غوض,

 املوارد اًبَئِة وحسن الاهخفاع هبا.               -    

 ذما ًواهجِا من مضالكت وأخعار. ةًعبَؼَحامًة اًبُئة ا -    

 ثعحَح املؼخلدات اخلاظئة واًخفسريات اخلرافِة املرثبعة ابًبُئة. -   

وأن أي برانمج فؼال ٌَرتبَة اًبَئِة ٍىون خمععاً ٌَمؼَمني كبي اخلدمة وأزياهئا, ًًبـي أن ًخأًف مرثن غيرثاث زالزرثة 

 (9100, 59يه : ) ًووسىو 

 ؼمل مؼرفَ وظَفِة بؼَوم اًبُئة وجضمي : أن ثخوافر دلي امل -1

 اإلملام ابحللائق واًلوى اًرئُسة يف اًبُئة .    -

 اإلملام ابملضالكت اًبَئِة .  -

 اًلدرة ػىل اًبحر غن مؼَومات ثخؼَق جبواهب مؼَية من املضالكت واًلدرة ػىل احلعول ػىل ُذٍ املؼَومات .  -

ة واملِارات ا -5  .   إىل ادلراس َني ملِيَة اًالزمة ًيلي املِارات املؼرفِة واًوخداهَة واملِاًرةفِم األساًَب اًرتبًو

 ًًبـي أن ًخؼرض املؼمل يف أزياء ثدٌرسَ ألوضاع واكؼَة متىن ادلارسني من ثؼٍزز رظَدمه من املِارات.  -9

 :  ( ثعورا أو خعة ًخدًرب اًعالب املؼَمني , جضمي اٍىفاءات اآلثَةstapp,w.Bوكدم س خاب ) 

 : الاكذعادًة ؛ وأسس اًيظام الاٍىًوويج اًبرشي .  ةاألسس الاٍىًووحِ  -أ

ة وجضمي :  -ب  اٍىفاءات اًرتبًو

 األسس اًرتبوًة .          -          األسس اًس َىًووحِة . -      

 رمارات اًرتبَة اًبَئِة :  -ج 

 . ةمؼاجلة اًلمي واًلضااي األخالكِ -                 رمارات حي املضالكت اًبَئِة .    -      

 أساًَب ثؼَمي مادة اًرتبَة اًبَئِة :  -د 

 املوارد اخملععة ٌَخؼَمي ودلًيامِات ادلاػة.  - 

 ثعممي املياجه ادلراس َة .  -     

 (.9100اًؼمي املَداين وكواػد اًسَوك اخلاظة ابًبُئة )ًووسىو, - 

اًرتبَرثة اًبَئِرثة ٌَعرثالب املؼَمرثني  جثوظَات اًؼدًد من املؤمترات ػىل ثضمني برثراموكد أمجؼت املياجه  واًربامج ادلراس َة و 

 (499:9112معاوع, اجملاالت اآلثَة بعفة ػامة:)ابر ُمي

 اًيظام اًبُي ومىوانثَ واًخوازن اًعبَؼي بني مىوانت ُذا اًيظام. -9

 ظَاهة املوارد اًعبَؼَة وحامًة اًبُئة. -5

 امًة اًبُئة.اًلرارات املخؼَلة حب -9
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 األخالكِات واًسَوك اًبُي. -4

 .ةمضالكت اًبُئة ػىل املس خوايت اًؼاملَة واًؼربَة واحملََ -2

 بؼغ مضالكت اجملمتع اًؼريب مثي:)اًساكن , اًـذاء , اًخعحر, اًخَوث(-9

ضَف إبراُمي املسَامين)  :( اًيوايح اآلثَة غيد إػداد مؼَمي املس خلبي594:9119ًو
 اس َة يف اًؼَوم اًبَئِة.نفاايت أس -ا

 األسس اًيظًرة واًفَسفِة ًؼمََة اًرتبَة. -ب

 املِارات اًخدٌرس َة. -ج

 إاتحة اًفرص أمارمم ٍيك ثخاكمي ُذٍ اٍىفاايت يف معي حربوي حممك كبي حتَفِم بؼمََة اًخدٌرس.  -د 

) مؼَمرثي املسرث خلبي( أُرثداف اًرتبَرثة ( ملا س بق رضورة إدراك اًعَبة املؼَمني04:9111نام ًضَف محمد سؼد ادلٍن)    

اًبَئِة,واًعرق واًخلٌَات ومعادر اًخؼمل, وختعَط املياجه ومعََات اًخلومي اخلاظة بخحلِق ُذٍ األُداف,ونذكل اًخؼرف 

 .ػىل املضالكت اًبَئِة واًؼمي ػىل حَِا وحىوٍن إظار كومي ٌَلمي اًبَئِة
جماالت اًرتبَة اًبَئِة,اًيت ثخفرثق وظبَؼرثة ُرثذٍ ادلراسرثة واًرثيت ميىرثن  وبياء ػىل ما س بق أمىن ٌَباحثة اًخوظي إىل     

 الاس خؼاهة هبا يف بياء ملرر اًرتبَة اًبَئِة امللرتح.
 

 يداخم تضًٍُ انتربُة انبُئُة فٍ انًُبهج اندراسُة :
ة إىل أن ُياك مجموػة مداخي ميىن من خالًِرثا ثضرثمني اًرتبَرثة ا ًبَئِرثة يف امليرثاجه أصارت اًؼدًد من األدبَات اًرتبًو

 : 9111( و)محمد سؼد ادلٍن,51-50:9119ادلراس َة, ومن ُذٍ املداخي: )محمد اًعباًرين,

29-20) 

مدخي الاهدمايج: حِر ًدل إدماج موضوػات بَئِة مؼَية يف بؼغ املياجه ادلراس َة اًخلََدًة أو ربط احملخرثوى بلضرثااي  .9

  مي املياجه ادلراس َة ابملفاُمي اًبَئِة .بَئِة مٌاس بة , وىف إظار ُذا املدخي ميىن ثعؼ

ذا املدخي ًؼاجل املوضوػات اًبَئِة هوحدة ,إذ ثدرس اًوحدة يف فرتة زمٌَة حمرثددة جبمَرثع .5 مدخي اًوحدات ادلراس َة :ُو

 أبؼادُا الاحامتغَة والاكذعادًة واًعبَؼَة . 

خلي , صرثأهَ صرثأن أي مرثادة دراسرث َة أخرثرى يف أي مدخي املس خلي :وفَِ ًدل ثدٌرس اًرتبَة اًبَئِة مكهنج درايس مسرث   .9

  خعة دراس َة .
ومبا أن إدخال اًرتبَة اًبَئِة يف برامج إػداد اًعالب املؼَمني ًيؼىس بعورة اجيابَة ػىل اندساب خرجيات صرثؼبة     

اد وهتَئرثة أوسرثب رايض األظفال كدراً مٌاس باً من املفاُمي والاجتاُات حنو املضالكت اًبَئِةش ًٍزرثد مرثن كرثدرهتن ػرثىل إجيرث

رثة ببُئرثة أظفرثال اًرثرايض, ومرثن مث ميىرثهنن إحرثداث اًخـرثريات املرؾوبرثة يف  اًظروف الاحامتغَة واًيفس َة واًعحَة واًرتبًو

 سَوهَات األظفال مبا حيلق يف اٍهناًة اًعَاهة املس مترة ٌَبُئة واحملافظة ادلامئة ًِا.  

َة إدخال اًرتبَة اًبَئِة يف برامج إػداد اًعالب املؼَمني , ويف ضوء ما س بق أظِرت هخاجئ ػدد من ادلراسات أمه     

وإن اخذَفت يف ظَاؿة اًِدف, مفهنا من أرد  ثلِمي مدى إدراك املؼَمني ٍىفاايهتم واجتاُاهتم حنو اًرتبَة اًبَئِرثة , ومؼرفرثة 

     ودراس Lane ,J. et al, (1994)(,ودراسرثة9119موكفِم من ثؼَمي وثؼمل اًرتبَة اًبَئِة نرثام يف دراسرثة غرفرثة اًيؼرثمي)

Chang ,Bao –   Lian (1998) إىل ثليصرث واكرثع اًخؼَرثمي اًبُرثي اًؼرثان يف ضرثوء اًخـرثريات اًبَئِرثة  ا, وآخرثٍرن سرثؼو

املؼاثة ,ومدى إسِام  اًربامج ادلراس َة بتَات املؼَمني يف إهساب اًعرثالب املفرثاُمي اًبَئِرثة اًالزمرثة هلرثم وحمنَرثة لك 



 

 حبث حمكم        رابع                                                         مؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 10 

(, ودراسرثرثة محمرثرثد 9119غعرثرثوة) جتاُرثرثات اًبَئِرثرثة دلهيرثرثم, نرثرثام يف ودراسرثرثة ظرثرثالح ظرثرثدًق وإبرثرثراُميمرثرثن اًرثرثوغي اًبُرثرثي والا

( , 9119(, ودراسرثرثرثرثة سرثرثرثرثؼَد اًسرثرثرثرثؼَد)9115(, , ودراسرثرثرثرثة فذحرثرثرثرثي مبرثرثرثرثارك وداؤد احلرثرثرثرثدايب )9119اًعرثرثرثرثباًرين )

َرثد (, ودراسرثة غبرثد اذل 9119, ودراسة أمرثاين محمرثود )Patterson& David(1995), ودراسةChin(1994)ودراسة

(, 9111( , ونرثرثرثذكل دراسرثرثرثة فرثرثرثوزي اًرشرثرثرثبُين وغفرثرثرثت ظيرثرثرثاوي )9111(,ودراسرثرثرثة امحرثرثرثد رأفرثرثرثت)9110اخلعرثرثرثايب)

, ودراسة معرثر Kapyla. M(2000)(, ودراسة اكبَالٍ 5999, دراسة محمد املؼافا)  Mckeown-Ice(2000ودراسة)

( 5994ظرثالح ادلٍرثن سرثامل)(, ودراسرثة 5999(,ودراسة ظَ امللعري)5995(,ودراسة ظابر حسني)5999غبد اًرازق)

واختذت مؼظم ادلراسات اًسابلة اًعالب املؼَمني يف لكَات اًرتبَة ,وظاًبات صؼبة رايض األظفال بعفة خاظة  غَيرثة 

 واًؼالكة بُهنم. مًلِاس مؼارفِم واجتاُاهت

اًَة ملرر مسرث خلي يف وابًرمغ من ثيوع ُذٍ ادلراسات مل ًوخد يف حدود ػمل اًباحثة من ادلراسات اًسابلة ما ثياول فؼ

حربَة اًبَئِة ػىل حتعَي املفاُمي اًبَئِة وحمنَة الاجتاُات اًبَئِة دلى ظاًبات صؼبة رايض األظفرثال  يف  لكَرثات اًبيرثات 

 يف اٍمين األمر اذلي ًربز أمهَة ادلراسة احلاًَة.

 يب أفبدته اندراسة انحبنُة يًب سبق:
 احلاًَة.أندت ادلراسات اًسابلة مدى احلاخة ٌدلراسة 

 حتدًد كامئة املفاُمي واملوضوػات اًبَئِة اًالزمة ٌَملرر. -       

 وضع اإلظار اًيظري ٌدلراسة احلاًَة .  -      

ة.  -        إػداد ملرر اًرتبَة اًبَئِة واخذَار اًًضاظات اًرتبًو

 َََِا.ثعممي أدوات اًلِاس, واًخعممي اًخجًريب ٌدلراسة, وثفسري اًيخاجئ وحت    -      

 إجـراءات انـدراسـة:
 ًإلخابة غن جساؤالت اًبحر اثبؼت اإلحراءات اآلثَة:

 ًإلخابة غن اًسؤال األول من أس ئةل ادلراسة اذلي ًيط ػىل: أواًل:

ا يف برانمج امللرتح؟ ل                 مت إثباع األيت  ل  ما أمه املوضوػات اًبَئِة اًالزم ثوافُر

 ات اًبَئِة:إػداد كامئة املوضوػ .9

اًيت جيب ثضمَهنا يف ملرر اًرتبَة اًبَئِة امللرتح ,حِر مت إػرثداد  اًبَئِة,املوضوػات  متثي ُدف اًلامئة يف حتدًد أمه 

اًلامئة من خالل مسح ادلراسات واًبحوث اًسابلة ذات اًعةل مبوضوع ادلراسة احلاًَة ومراحؼرثة األدبَرثات اًرثيت ثياًورثت 

هب ثلدمي اسرثدباهة مفذوحرثة السرث خعالع رأي ػرثدد مرثن أسرثاثذة اجلامؼرثة يف اًخصععرثات األاكدميَرثة, اًرتبَة اًبَئِة , إىل خا

ة بتَات اًرتبَة, واخملخعني يف اًبُئة, وجمَس حامًة اًبُئة يف اٍمين يف املوضوػات اًبَئِة اًالزمرثة ًعاًبرثات رايض  واًرتبًو

خأنرثد مرثن ظرثالحِة ُرثذٍ اًلامئرثة مت غرضرثِا ػرثىل  99اص متَت اًعورة املبدئَة ٌَلامئة ػىل األظفال, وكد  موضرثوػاً بَئِرثاً ,ًو

مجموػة من اخلرباء و املخصععني يف جمال اًبُئة واًرتبَة اًبَئِة ورايض األظفال ً؛ إلبداء رأهيم حول ما ثخضميَ اًلامئرثة مرثن 

ؿرثري -صؼبة رايض األظفال بتَة اًبيات, وذكل ػىل ملِرثاس زيرثايئ )رمرثمموضوػات وكضااي بَئِة ومدى مالمئهتا ًعاًبات 

ة امللابةل ًِا, واكهت اًيخاجئ نامًيل:  رمم(, وبؼد ذكل مت حساب اًخىرارات اإلحعائَة, واًًسب املئًو

ظفرثال %( ػىل أمهَة املوضوػات اًبَئِة اًيت وردت ابًلامئة ورضورة إملام ظاًبرثات رايض األ11أمجع احملمكون بًس بة)

 ػىل ثلس ميِا إىل موضوػات رئُسة وأخرى فرغَة. اهبا ,نام أمجؼو 

 ( موضوع أو كضَة فرغَة. 94( موضوػات رئُسة ًيدرج حتهتا )2وكد اص متَت اًعورة اٍهنائَة ٌَلامئة ػىل ) 
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 اثهَاً: ًإلخابة غن اًسؤال اًثاين من أس ئةل ادلراسة اذلي ًيط ػىل:

 امللرتح ًخمنَة املفاُمي والاجتاُات اًبَئِة دلى ظاًبات اًرايض يف لكَة اًبيات؟لما ظورة ملرر اًرتبَة اًبَئِة 

 مت إثباع اآليت:

 إػداد ملرر اًرتبَة اًبَئِة امللرتح:  .5

َ من مفرثاُمي وحلرثائق بَئِرثة جسرثاػد اًعاًرثب املؼرثمل ػرثىل فِرثم بَئذرثَ, ومرثا ًؼرتهيرثا مرثن  ثضمن امللرر بؼداً مؼرفِاً مبا حيخًو

هيدف إىل حمنَة املِارات  ػىل حي ُذٍ املضالكت, ومٌع ظِور مضالكت خدًدة, ونذكل بؼداً رمارايً  مضالكت واًؼمي

اًبَئِة نخيظمي املؼَومات اًبَئِة, وحتدًد املضتة واكرتاح احلَول,  واختاذ اًلرارات اًبَئِة اًسَمية, نام ثضمن امللرثرر بؼرثداً 

 وخداهَاً ٌَخؼامي اًرص َد مع اًبُئة ومواردُا. 

 وخاء امللرر مكربر: 

ملساٍرة الاجتاُات اًؼاملَة يف برامج إػداد ظاًبرثات رايض األظفرثال اًرثيت ثرثربز رضورة اًرتبَرثة اًبَئِرثة دلى ُرثؤالء  -

 اًعاًبات. 

 ملساٍرة الاجتاُات احلدًثة يف جمال اًرتبَة اًبَئِة خاظة فامي ًخؼَق مهنا ابًخؼمل اًفردي واًخؼاوين.  -

برامج إػداد اًعرثالب املؼَمرثني يف جمرثال اًرتبَرثة اًبَئِرثة يف لكَرثات اًرتبَرثة ابٍرثمين ورايض األظفرثال اًلعور اًواحض يف  -

 خاظة. 

 اًخعور احلادث يف جمال ادلراسات اًبَئِة واًرتبَة اًبَئِة.  -

 اًخعور املس متر يف جمال املياجه, وظرائق اًخدٌرس, وإػداد اًعالب املؼَمني. -

 ًدة يف اجملمتع اٍميين. املضالكت اًبَئِة املزتا -

وبياء ػىل املؤرشات واملرحىزات األساس َة اًيت مت الاسرتصاد هبا غيد بياء امللرر امللرتح ًخمنَرثة املفرثاُمي والاجتاُرثات  

 : اًبَئِة دلى ظاًبات صؼبة رايض األظفال اًيت متثَت يف اآليت
 كامئة املوضوػات اًبَئِة اًيت مت ثضمَهنا يف امللرر امللرتح. .9

 دلراسات واًبحوث اًسابلة املخؼَلة مبوضوع اًرتبَة اًبَئِة. ا .5

أبرثرثرز املضرثرثالكت اًبَئِرثرثة املؼرثرثاثة ػرثرثىل املسرثرث خوى ادلون و اًؼرثرثريب واحملىل)اكالهفجرثرثار اًسرثرثاكين, اسرثرث خزناف املرثرثوارد   .9

اًرئُيس ٌَملرر اًعبَؼة اكملَاٍ, واًعاكة, اًخَوث اًبُي جبمَع أصاكهًل, اخملَفات اًعَبة اكًبالسدِم( ثبَور اًِدف 

يف حتلِق أُداف اًرتبَة اًبَئِة املمتثةل يف اندساب املفرثاُمي اًبَئِرثة والاجتاُرثات الاجيابَرثة حنرثو اًبُئرثة, حِرثر مت 

 حتَََِا إىل مجموػة من األُداف اًسَوهَة اًيت ثعف أصاكل األداء املخوكع من ظاًبات بؼد دراس هتن ٌَملرر. 

لرتح ابس خخدام ػدد من الاسرتاثَجَات مثي اًخؼمل اًخؼاوين واًخؼمل اًفرثردي, وغعرثف نام مت حتدًد فط اًخؼمل امللرر امل

اذلُين واملياكضة واحلوار, وكد اس خخدمت كامئة املوضوػات اًرثيت رأى احملمكرثون رضورة وأمهَرثة ثضرثمَهنا يف ملرثرر اًرتبَرثة 

واحللرثائق والاجتاُرثات اًبَئِرثة املسرث هتدف إهسرثاهبا اًبَئِة امللرتح, نلامئة حماكت ًبياء امللرر, وثخضمن املفاُمي واملؼَومرثات 

ٌَعاًبات؛ نام دمعت املوضوػات ببؼغ اًوسرثائط اًخؼَميَرثة اكًعرثور واًيعرثوص وأفرثالم اًفِرثدًو, اًرثيت  ميىرثن أن جسرثاػد 

 اًعاًبات ػىل فِم املوضوػات , وإثراء املواكف اًخؼَميَة, وكد ثضمن لك موضوع ػرثدداً مرثن األوضرثعة اًرثيت حرثرثبط ابملرثادة

 اًؼَمَة, وثخاكمي مؼِا ًخحلِق أُداف اًربانمج, حبَر ميىن ًعاًبة ثيفِذ أحد ُذٍ األوضعة.

 وكد خاء احملخوى يف  سة موضوػات اكآليت: 
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 املضالكت اًبَئِة.   -5               املفاُمي األساس َة ٌَبُئة.        -9

 اًرتبَة اًبَئِة وثعورُا ظبَؼة -4             اًخَوث اًبُي.                  - 9

 مداخي وأساًَب ثؼَمي وثلومي اًرتبَة اًبَئِة.    -2                  

 إحراءات اًخلومي يف ُذا امللرر زالث مراحي, يه:  توكد ثضمي 

ذلكل  : اًخلومي اًلبيل ًخحدًد املس خوى األول ٌَعاًبات )مجموػة ادلراسة( كبرثي ثيفِرثذ امللرثرر, وكرثد اسرث خخدماملرحةل األوىل

 ًِذا ٌَملرر امللرتح.  باخذبار املفاُمي وملِاس الاجتاُات اًبَئِة, وذكل ٌَوكوف ػىل مدى حاخة اًعال

رثو اذلي حيرثدد مسرث خوى ثلرثدم اًعاًبرثات يف لك موضرثوع مرثن  املرحةل اًثاهَة: اًخلومي اًبيايئ املرحيل )أزياء ثيفِذ امللرثرر( ُو

 ًخؼَميَة ٍلك موضوع. موضوػات امللرر وذكل من خالل ثيفِذ األوضعة ا

و اذلي حيرثدد مرثدى فؼاًَرثة امللرثرر مرثن خرثالل ثعبَرثق اخذبرثار املفرثاُمي  املرحةل اًثاًثة: اًخلومي اٍهنايئ)بؼد ثيفِذ امللرر(, ُو

 اًبَئِة و ملِاس الاجتاُات اًبَئِة  مرة أخرى ػىل اًعاًبات بؼد الاىهتاء من دراس هتن ٌَملررل
 

 من أس ئةل ادلراسة اذلي ًيط ػىل: اثًثا: ًإلخابة غن اًسؤال اًثاًر

ظاًبات صؼبة رايض األظفال بتَرثة اًبيرثات دلى  املفاُمي والاجتاُات اًبَئِةحمنَة يف  ملرر اًرتبَة اًبَئِة امللرتحًَة ؼاما ف

 اآليت: إثباعمت  ؟

 إػداد  أدوات اًلِاس:)اخذبار املفاُمي اًبَئِة و ملِاس الاجتاُات اًبَئِة (:.9

 اد اخذبار املفاُمي اًبَئِة وملِاس الاجتاُات اًبُي دلى اًعاًبات اًرثرايض, وذكل مرثن خرثالل اًرحرثوع مت حتدًد أبؼ

 إىل ما اييت: 

 ادلراسات واألحباث اًسابلة اًيت اُمتت اًرتبَة اًبَئِة, واًبُئة ومضالكهتا. -

 كامئة املوضوػات اًبَئِة اًيت مت إػدادُا وس بق اإلصارة إٍهيا. -

 الت, وادلورايت اًيت اُمتت ابًرتبَة اًبَئِة, وبلضااي اًبُئة ومضالكهتا. اٍىذب واجمل -

 اًخجارب واملرشوػات اًؼاملَة اًيت أحًرت يف جمال اًرتبَة اًبَئِة. -

 ( غبرثارة ظرثَـت يف ظرثورة ملرثدمات اخذَاًررثة مرثن أربؼرثة برثدائي , مرثن بُهنرثا واحرثدة 94مض اخذبار املفاُمي اًبَئِة )

خذَار اًعحَح )درخة واحرثدة( والاخذَرثار اخلعرثأ )ظرثفر(, مشَرثت املفرثاُمي واملوضرثوػات حصَحة , حِر ًأخذ الا

  اآلثَة:اًبُئة واًيظام اًبُي,املوارد اًعبَؼَة, اًخَوث اًبُي, املضتة اًساكهَة, اًرتبَة اًبَئِة.
 ( غبارة مت ظَاؾهتا ػىل أساس اسرث خخدام املواكرثف حِرثر42احذوى ملِاس الاجتاُات اًبَئِة ػىل )  فِؼرثرض ػرثىل

الاسرث خجابة  ىاملخؼمل ملدمة ثيعوي ػىل مواكف ختخَف بعرثددُا وهجرثات اًيظرثر, مث ًَهيرثا زالزرثة اسرث خجاابت, فذؼعرث

اًعحَحة )زالث درخات(, والاس خجابة ؿري املخأند مهنا )درحذان( والاسرث خجابة ؿرثري اًعرثحَحة)درخَ واحرثدة( (, 

 اًعبَؼَة, اًخَوث اًبُي, املضتة اًساكهَة, اًرتبَة اًبَئِة. مشَت املوضوػات اآلثَة:اًبُئة واًيظام اًبُي,املوارد

  ٌَخأند من ظالحِة اًعورة املبدئَة ألدوات اًلِاس , مت غرضِا ػىل مجموػرثة مرثن احملمكرثني املخصععرثني يف جمرثاالت

هرثَ مالمئرثا ,و مت املياجه, وظرق ثدٌرس اًؼَوم اًبَئِة واًرتبَة اًبَئِة, هبدف إحراء اًخؼدًالت املياس بة, وفق مرثا ٍرو

( ظاًبة وذكل 92ثعبَق أدوات اًلِاس ػىل مجموػة اس خعالغَة من جممتع ادلراسة خارج اجملموػة األظََة وػددُا )

 ًـرض :
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  (9.1و9.9حتدًد كمي مؼامالت اًسِوةل واًعؼوبة إذ حراوحت برثني) ومت حسرثاب اًلرثدرة اٍمتًَشرثة ٍرثلك بيرثد مرثن,

. ٌوَخأند من مدى اجساق اًفلرات مرثع  (9.5اًيت ًلي مؼامالت متَشمه غن) بيود الاخذبار, مع اسدبؼاد اًؼبارات

ادلرخة اٍتَة, أصارت مرثؤرشات الاجسرثاق ادلاخرثيل إىل أن مؼرثامالت الارثبرثاط برثني اجسرثاق اًفلرثرات مرثع ادلرخرثة 

رثذا ٌسرثمح ابً 99,9.( ويه كمي داةل إحعائَاً غيرثد مسرث خوى ),05 -.,19اٍتَة , حراوحت كميهتا بني) خؼامرثي مرثع ( ُو

 ادلرخة اٍتَة ًالخذبار ولك . 

 حلساب زبات اخذبار املفاُمي اًبَئِة بُامن اس خخدمت مؼادةل أًفرثا هروبيرثاخ  59نام اس خخدمت مؼادةل هودًردضاردسون

(Alpha Cronbach( حلساب زبات ملِاس الاجتاُات , فاكهت كمي مؼامالت اًثبات )ًالخذبرثار املفرثاُمي ,11 )

( وجضرثري إىل إماكهَرثة اسرث خخدام أدوات 99,9جتاُات , ويه كمي داةل  إحعائَة غيد مس خوى )( مللِاس الا,09و) 

 اًلِاس مبؤزوكِة.

  بؼد ضبط اخذبار املفاُمي وملِاس الاجتاُات اًبَئِة واًخأند من ظرثدكة وزباثرثَ أظرثبح يف ظرثورهتم اٍهنائَرثة ًخضرثمن

مفرثردة( كرثدرت 49امن ًخضمن ملِاس الاجتاُات اًبَئِرثة)( ب99ُ(غبارة وادلرخة اًؼظمى ) 99اخذبار املفاُمي اًبَئِة )

 ( درخة , وبذكل أظبحت  أدوات اًلِاس ظاحلَ ًخعبَق املَداين.959ادلرخة اًؼظمى ًالخذبار برث)

 :ومت حتدًد زمن الاخذبار وامللِاس ابس خخدام املؼادةل اآلثَة 

خذبرثار2 اًرثزمن اذلي اسرث خـركَ آخرثر ظاًبرثة يف اذلي اس خـركَ أول ظاًبة يف اإلخابرثة غرثن أسرث ئةل الا حتدًد اًزمن= اًزمن

( دكِلة ,و كرثدر 99, وبياء ػىل ثكل املؼادةل كلدر زمن اإلخابة ػىل اخذبار املفاُمي اًبَئِة برث)5اإلخابة غن أس ئةل الاخذبار/

اس ورثلك يف ( دكِلة, ,إذ اىهتت مجَع اًعاًبات يف اإلخابة ػىل مفرثردات أدوات اًلِرث99زمن ملِاس الاجتاُات اًبَئِة برث)

 دكِلة, نام اس خـرق زمن ثيفِذ اًربانمج فعي درايس اكمي.  959

مجموػرثة ادلراسرثرثة: وكرثرثد مشَرثرثت مجموػرثرثة ادلراسرثرثة مجَرثرثع ظاًبرثات صرثرثؼبة رايض األظفرثرثال يف لكَرثرثة اًبيرثرثات خامؼرثرثة حرضرثرثموت 

َرثؽ ػرثدد أفرثراد ٌَمس خوى اًثاًر, دون ؿريمه من اًخصععات وذكل ألهَ ًلع مضن اخلعة ادلراس َة ًضؼبة اًرايض, وكرثد ب

 ( ظاًبة.99مجموػة ادلراسة)
 

 

 
 َـتـبئج انـدراسـة وتفسـُرهب :

 اًلِاس )اخذبار املفاُمي وملِاس الاجتاُات اًبَئِة( ػىل مجموػة ادلراسة كبََا و حد اٍىفاًة:  أدواتهخاجئ ثعبَق  -أوال

اًرتبَة اًبَئِة امللرثرتح , مت حسرثاب اًًسرث بة  ٌَخؼرف ػىل مس خوايت املفاُمي اًبَئِة دلى مجموػة ادلراسة, كبي ثعبَق ملرر

ة ملخوسط درخات مجموػة ادلراسة يف اًخعبَق اًلبيل الخذبار املفاُمي اًبَئِرثة و ملِرثاس الاجتاُرثات اًبَئِرثة  وملارهخرثَ  املئًو

                  (  ًوحض ُذٍ اًيخاجئ:9حبد اٍىفاًة وخدول )

                                      
،295،335-29411992احمد عوده. 
 ،211 :2002صالح احمد مراد،أمين علي سليمان. 
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 (1)جدول 
 فٍ اختببر انًفبهُى ويقُبس االتجبهبت انبُئُة سةاندراانُسبة انًئىَة ندي  يجًىعه 

 طبنبة(33قبم تطبُق برَبيج انتربُة انبُئُة انًقترح) ٌ= 
ة  املخوسط احلسايب  ادلرخة اًؼظمى  ػدد اًؼبارات أدوات اًلِاس  وس بة املئًو

 %51 92.1 99 99 اًبَئِة اخذبار املفاُمي 

 %55 59.4 959 49 اًبَئِة ملِاس الاجتاُات

 
( ثدين مس خوى املفاُمي اًبَئِة والاجتاُات اًبَئِة دلى مجموػة ادلراسة يف اًخعبَق اًلبيل , وكرثد 9ًخضح من خدول )    

 ط%( ثلًربرثاً, وخرثاء ومذوسرث51( درخرثة, بًسرث بة )92.1حسايب مجموػة ادلراسة يف اخذبار املفاُمي اًبَئِة برث) طكدر مذوس

%( ثلًرباً , ويه وس بة أكي بىثري مرثن 55( درخة, بًس بة )59.4ت اًبَئِة برث)حسايب مجموػة ادلراسة يف ملِاس الاجتاُا

% ( .اغمتدثرثرثَ دراسرثرثة اًرائرثرثدة ٌَجمؼَرثرثة املرصرثرًثة ٌَميرثرثاجه وظرائرثرثق 12حرثرثد اٍىفاًرثرثة اذلي حددثرثرثَ ادلراسرثرثة احلاًَرثرثة بًسرثرث بة )

ذا ما ًؤند حصة فرض ادلراسة األول و 9119اًخدٌرس)  اذلي هعَ:(, وػدداً من ادلراسات اًيت ثَهتا ,ُو

%( مرثن ادلرخرثة اٍتَرثة  12ًلرثي غرثن حرثد اٍىفاًرثة ) ةل املس خوى اًفؼيل ٌَمفاُمي والاجتاُات اًبَئِة دلى مجموػة ادلراسرث

 ًالخذبار املفاُمي اًبَئِة وملِاس الاجتاُات حنو اًبُئة ومضالكهتا.

ؼرثد ُرثذا ومن ُذٍ اًيدِجة ًخضح  ثدين مس خوى املفاُمي والاجتاُات اًبَئِة دلى ظاًبا      ت صرثؼبة رايض األظفرثال, ًو

مؤرشاً خعرياً ػىل إن ُرثذا املسرث خوى ال ًرثؤَُِن ٌَلِرثام ابدلور امليرثوط هبرثن يف ثيرثوٍر أظفرثاًِن بَئِرثاً ومواهجرثة املضرثالكت 

ذا ًؼزز ػدم إغعاء امللررات اًخؼَميَة ٌَخؼَمي اجلامؼي الاُامتم املعَوب بدمنَ ا, ُو ا, وثلِمي آاثُر ة اًبَئِة, واحلد من خعُر

 املفاُمي والاجتاُات اًبَئِة, وحتلِق أُداف اًرتبَة اًبَئِة.
(,ودراسة 9119(, ودراسة أماين محمود)9115وثخفق ُذٍ اًيدِجة  مع هخاجئ دراسة لك من فذحي مبارك و وداود احلدايب )

د (, ودراسرثة سرثؼ5999َ,ودراسرثة معرثر غبرثد اًرثرازق) Chin(1999)(,ودراسرثة 91110غفت ظياوي وفوزي رشبُرثين)

 (.9119(, وختخَف مع دراسة سؼَد اًسؼَد)5999اًرفاع)

 
 
 
 

 َتبئج تطبُق أدوات انقُبس)اختببر انًفبهُى انبُئُة ويقُبس االتجبهبت انبُئُة( -ثبَُب
 عهً يجًىعة اندراسة بعد َب  وحد انكفبَة
ة دلرخات مجموػة ادلراسة يف اخذبار املفاُمي اًبَئِة وملِاس الا جتاُات اًبَئِة يف اًخعبَق مت حساب اًًس بة املئًو

 :  ( ًوحض ُذٍ اًيخاجئ5اًبؼدي, وملارهخَ حبد اٍىفاًة املعَوب واجلدول)
 (2)جدول 

انُسبة انًئىَة ندي يجًىعة اندراسة فٍ اختببر انًفبهُى انبُئُة ويقُبس االتجبهبت انبُئُة 
 طبنب وطبنبة(33يقرر انتربُة انبُئُة انًقترح )ٌ= بعد تطبُق 
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 ادلرخة اًؼظمى ػدد اًؼبارات ًلِاسأدوات ا
 املخوسط احلسايب

 
ة  اًًس بة املئًو

 %09 41.2 99 99 اخذبار املفاُمي اًبَئِة

 %01 994.0 959 49 ملِاس الاجتاُات اًبَئِة

 
ة يف اًخعبَق اًبؼدي الخذبار املفاُمي اًبَئِة وملِاس الاجتاُات اًبَئِة ,5ًخضح من خدول) حِر  ( ارثفاع اًًس بة املئًو

%( ثلًربرثاً ويه  09( درخرثة, بًسرث بة ) 41.2كدر املخوسط احلسايب دلرخات مجموػة ادلراسة يف اخذبار املفاُمي اًبَئِة برثرث)

%( وذكل هدِجرثة ًخؼرثرض مجموػرثة 12وس بة أػىل بىثرثري مرثن اًًسرث بة اًرثيت حرثددهتا ادلراسرثة وحرثد ٌَىفاًرثة املعَوبرثة ويه )

و ما ًؤند فاػََة ملرر اًرتبَة اًبَئِة يف حمنَة املفاُمي اًبَئِة. ادلراسة إىل املخـري املس خلي ) امللرر امل  لرتح ( ُو

ة يف مذوسط درخات مجموػة ادلراسة يف ملِاس الاجتاُرثات اًبَئِرثة, وذكل 5نام ًخضح  من اجلدول ) (ارثفاع اًًس بة املئًو

لًرباً ويه وس بة أػىل بىثرثري مرثن %( ث 01(درخة, بًس بة ) 994.0يف اًخعبَق اًبؼدي؛ حِر كدر املخوسط احلسايب برث)

%( وذكل هدِجة ًخؼرض مجموػة ادلراسة إىل املخـري املسرث خلي 12اًًس بة اًيت حددهتا ادلراسة وحد ٌَىفاًة املعَوبة ويه )

و ما ًؤند فاػََة ملرر اًرتبَة اًبَئِة يف حمنَة الاجتاُات الاجيابَة حنو اًبُئة ومضالكهتا.   ) امللرر امللرتح ( ُو
 

 هخاجئ الاخذبار اًخحعَيل ٌَمفاُمي اًبَئِة يف اًخعبَلني ) اًلبيل واًبؼدي(: -ا اثًث

ملؼرفة فؼاًَة ملرر اًرتبَة اًبَئِة يف حتعَي اًعاًبات )مجموػة ادلراسة(ٌَمفاُمي اًبَئِة ٌوَخأند من حصة اًفرثرض اًثرثاين مرثن 

وكمي)ت( ومس خوى دالةل اًفرثروق برثني مذوسرثعي فروض اًبحر , مت حساب املخوسعات احلسابَة والاحنرافات املؼَاًرة 

 ( ًوحض ُذٍ اًيخاجئ.9درخات اًعاًبات مجموػة ادلراسة يف اخذبار املفاُمي اًبَئِة وخدول )
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 ( 3جدول رقم )

انمتوسطبت انحسبثية واالوحرافبت انمعيبرية وقيم )ت( ومستوى دالنة انفروق ثيه متوسطي 
 (32=1-بهيم انجيئية عىد درجة حرية)نفي اختجبر انمف درجبت مجموعة اندراسة

 

 
 ( ماًيل:9ًخضح من اجلدول ا خدول اًسابق رمق )

( ًعرثا ح 9.99(, ويه داةل إحعرثائَاً غيرثد مسرث خوى دالةل )45.9مفرثاُمي اًبَئِرثة )بَـت كمية )ت( يف اخذبار اًخحعرثَيل ٌَ

ذا ما ًؤند  حصة اًفرض اًرئُس  اًثاين  ٌدلراسة , و هعِا :  اًخعبَق اًبؼدي, أي أهَ حدث فو ٌَمفاُمي اًبَئِة, ُو
كبي  اخذبار املفاُمي اًبَئِةيف  مجموػة ادلراسةػَهيا  تإحعائَاً يف مذوسط ادلرخات اًيت حتعَ الوخد فرق دً ل      

 ملرر اًرتبَة اًبَئِة ًعا ح اًخعبَق اًبؼدي.وبؼد ثعبَق 

 

 هخاجئ ملِاس الاجتاُات اًبَئِة يف اًخعبَلني ) اًلبيل واًبؼدي(: -اثًثا 
فرثرض اًثاًرثر ملؼرفة فؼاًَة ملرر اًرتبَة اًبَئِة ػىل حمنَة الاجتاُات اًبَئِة دلى مجموػة ادلراسة ٌوَخأند مرثن حصرثة اً

من فروض اًبحر , مت اًخعبَق امللِاس مرثني  )كبي وبؼد ثدٌرس ملرر اًرتبَة اًبَئِرثة( وحسرثاب املخوسرثعات احلسرثابَة 

والاحنرافرثات املؼَاًررثة وكرثمي )ت( ومسرث خوى دالةل اًفرثروق برثرثني مذوسرثعي درخرثات اًعاًبرثات مجموػرثة ادلراسرثة يف ملِرثرثاس 

 اًيخاجئ:( ًوحض ُذٍ 4الاجتاُات اًبَئِة , وخدول )

 (4جدول رقى )                                     

انمتوسطبت انحسبثية واالوحرافبت انمعيبرية وقيم )ت( ومستوى دالنة انفروق ثيه متوسطي 
 (32=1-في مقيبس االتجبهبت انجيئية عىد درجة حرية)ن درجبت مجموعة اندراسة

 مس خوى ادلالةل كمية )ت ( راف املؼَاريالاحن املخوسط احلسايب هوع اًخعبَق أدوات اًلِاس

 9.99 49.1 9.5 59.4 كبيل ملِاس الاجتاُات اًبَئِة

 
 1.9 994.0 بؼدي

 ( ما ًأيت:4ًخضح من اجلدول اًسابق رمق)

( ًعرثرثا ح 9.99(,  ويه داةل إحعرثرثائَاً غيرثرثد مسرثرث خوى )49.1كميرثرثة )ت( يف ملِرثرثاس الاجتاُرثرثات اًبَئِرثرثة, ) تبَـرثرث  

ذا ما ًؤند  حصة اًفرثرض اًرثرئُس  اًخعبَق اًبؼدي, أ ي اهَ دراسة ملرر اًرتبَة اًبَئِة أدت إىل فو الاجتاُات اًبَئِة, ُو

 اًثاًر ٌدلراسة , و ًيط ػىل :

 ملِاس الاجتاُات اًبَئِةيف مجموػة ادلراسة  إحعائَاً يف مذوسط ادلرخات اًيت حتعي ػَهيا الد وخد فرقً        

 ل.مللرركبي وبؼد ثعبَق ا

ثعًب: وتبئج فعبنيةة انجروةبمج انمقتةري فةي تىميةة كةم مةه انمفةبهيم انجيئيةة واالتجبهةبت االيجبثيةة             را
 : وحو انجيئة ندى مجموعة اندراسة

 مس خوى ادلالةل كمية )ت ( الاحنراف املؼَاري املخوسط اًخعبَق أدوات اًلِاس

 اخذبار املفاُمي

 اًبَئِة

 9.99 45.9 9.0 92.1 كبيل

 9.9 41.2 بؼدي 
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وحض ذكل اجلدول رمق)Blakeٌَخأند من ذكل اس خخدمت مؼادةل بََم)  (2(حلساب وس بة اٍىسب املؼدل  ًو

 (5انجدول رقم)

 دليوضح وتبئج حسبة وسجة انكست انمع

مذوسط ادلرخات يف  ادلرخة اٍتَة أدوات اًلِاس

 اًخعبَق اًلبيل

مذوسط ادلرخات يف 

 اًخعبَق اًبؼدي

 وس بة اٍىسب املؼدل

 9.9 41.2 92.1 99 خذبار املفاُمي اًبَئِةا

ملِاس الاجتاُات 

 اًبَئِة

959 59.9 994.0 9.2 

 
( يف اخذبرثار املفرثاُمي اًبَئِرثة ,بُرثامن كرثدرت 9.9رث) ( أن كمية اٍىسب املؼدل كدرت ب2ًخضح من اجلدول اًسابق رمق)

(أن Blake ( ذما ٌضري إىل فؼاًَة امللرثرر امللرثرتح إذ أنرثد بََرثم)9.2وس بة اٍىسب املؼدل يف ملِاس الاجتاُات اًبَئِة برث)

 ( واكرثرثرتح حرثرثد أدا ًِرثرثا كرثرثدر5ٍ -.9وسرثرث بة اٍىسرثرثب املؼرثرثدل برثرثني ) تاًوحرثرثدة حىرثرثون فؼرثرثاةل يف حتلِرثرثق أُرثرثدافِا إذا حراوحرثرث

 (, وبذكل ميىن كبول اًفرض اًرابع اذلي ًيط ػىل:9.5برث)

َتصف يقرر انتربُة انبُئُة انًقترح نطبنببت شعب رَبض األطفبل بدرجة يُبسبة يٍ  
 انفعبنُة فٍ تًُُة انًفبهُى واالتجبهبت انبُئُة.

ملفاُمي اًبَئِة وحمنَة الاجتاُرثات ومن هخاجئ اًبحر اًسابلة ميىن اًخأهَد ػىل فؼاًَة ثدٌرس اًرتبَة اًبَئِة يف حتعَي ا

ذا اًيخاجئ ثؤند وهجة اًيظرثر اًرثيت ثيرثادي بخصعرثَط ملرثرر  الاجيابَة حنو اًبُئة ومضالكهتا دلى ظاًبات مجموػة ادلراسة,ُو

مس خلي ٌَرتبَة اًبَئِة ػىل املس خوى اجلامؼي بعفة ػامة ولكَات اًرتبَرثة ولكَرثات اًبيرثات, وختعرثط رايض أظفرثال بعرثفة 

 , ودراسرثة Patterson& David(1995 )(, ودراسرثة 9119ظرثدًق غعرثوٍ)  ق ُذٍ اًيدِجرثة مرثع دراسرثةخاظة, وثخف

  (.5995(,ودراسة ظابر حسني)9111(, ودراسة رأفت)9111ظا ح موىس)
 تىصـُبت انـدراسـة:

 يف ضوء اًيخاجئ اًيت ثوظَت إٍهيا ادلراسة احلاًَة ميىن اكرتاح اًخوظَات اآلثَة:

 طر اًرتبَة اًبَئِة مكلرر مس خلي, ومذعَب خامؼي أسايس دلَرثع ظرثالب اجلامؼرثة, وابألخرثرضورة إدخال ملر  - 9

 ظالب لكَة اًرتبَة واًبيات مبصخَف اًخصععات.

بَة يف اٍمين ابألساًَب والاجتاُات احلدًثة يف ثلدمي اًرتبَرثة    -5 ثدغمي برامج إػداد اًعالب املؼَمني يف لكَات اًرت 

 جيايب حنو اًبُئة.اًبَئِة وحمنَة اًسَوك الا

 ثدغمي برامج إػداد ظاًبات رايض األظفال ابألوضعة اًبَئِة وجضجَؼِم ػىل املضارنة اًفاػةل فهيا.  –9

 
 

 يقترحبت اندراسـة:
 إًََ ادلراسة احلاًَة من هخاجئ, وثوظَات, ًلرتح إحراء األآي: تيف ضوء ما ثوظَ

رثا يف حمنَرثة  مج اًرتبَرثة اًبَئِرثة ٌَعَرثبدراسة هتدل بخضمني اسرتاثَجَات ثؼَميَة يف برثرا - املؼَمرثني واًخؼرثرف ػرثىل أثُر

 املفاُمي والاجتاُات اًبَئِة.
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 دراسة ثبحر يف مدى ثأزري مس خوى اًخيور اًبُي دلى ًعاًبات مؼَامت رايض األظفال  -

ُات اًبَئِرثة دلى ختععرثات دراسات هتدل ابًخؼرف ػىل فؼاًَة ملرر اًرتبَة اًبَئِة امللرتح يف حمنَة املفاُمي والاجتا -

 أخرى يف لكَة اًبيات.

 :عًــراجــان
 املراحع ابٌَـة اًؼربَة:

 (: اًرتبَة اًبَئِة يف اًوظن اًؼريب,اًلاُرة,دار اًفىر اًؼريب. 9112غعمت معاوع )  إبراُمي  -9 
ان, مىذرثب اًرتبَرثة اًؼرثريب ٌرثدلول (: اًرتبَة اًبَئِة يف برامج إػرثداد املؼَمرثني يف اًخؼَرثمي اًؼرث9119إبراُمي املسَامين) - 5

 اخلََج, اًرايض.

ة املؼرفة يف املياجه وظرثرق اًخرثدٌرس , 9111أمحد حسني اٌَلاهرثي, وػيل أمحد ادلي ) -9 ( : مؼجم املععَحات اًرتبًو

 , ػامل اٍىذب , اًلاُرة . 5ط

 , اًلاُرة.5س خلبي, ػامل اٍىذب,ط( اًرتبَة اًبَئِة بني احلارض وامل 5999امحد حسني أٌَلاين وفارػة حسن محمد ) -4

(: برانمج ملرتح ًخمنَة املفاُمي اًبَئِة دلى مؼَمي اًرتبَة اًفٌَة,رسرثاةل ماحسرث خري ؿرثري 9111امحد رأفت غبد امليؼم) -2

 مًضورة,مؼِد ادلراسات واًبحوث اًبَئِة,خامؼة ػني مشس.

غَة اًبَئِة ػىل حتعَي واجتاُات ظرثالب اًفركرثة (:فؼاًَة ملرر اخلدمة الاحامت9119اًؼايص ) أماين محمود غبد هللا -9

اًثاهَة يف لكَات اخلدمة الاحامتغَة حنو اًبُئة,رساةل ماحس خري ؿري مًضورة,مؼِد ادلراسات واًبحوث اًبَئِة,خامؼة ػرثني 

 مشس.

)دراسرثة ( : مس خوايت اًخيرثور اًبُرثي دلى اًعرثالب املؼَمرثني يف مرص9119ادلؼَة املرصًة ملياجه وظرق اًخدٌرس) -1

 مسحَة(,املؤمتر اًؼَمي اًثاين إػداد املؼمل اًرتانامت واًخحدايت,اإلسىٌدًرة.

 ( : اًرتبَة اًبَئِة, مضالكت وحَول ,دار اًفىر , دمضق.9111رايض  اجلبان ) -0 

ض,مىذرثب (: اًرتبَة اًبَئِة ػىل املس خوى اجلامؼي ومضرثالكهتا هرثدوة اًرتبَرثة اًبَئِرثة, اًراي9114سؼَد محمد احلفار) -1

 اًرتبَة دلول اخلََج اًؼريب.

(: فو املفرثاُمي اًبَئِرثة دلى ظرثالب لكَرثة اًرتبَرثة بأهبرثا, ادلؼَرثة املرصرًثة ٌَميرثاجه وظرثرق 9119سؼَد محمد اًسؼَد) -99

 هومفرب.55اًخدٌرس,دراسات يف املياجه وظرق اًخدٌرس اًؼدد

ا يف حمنَرثرثة املفرثرثاُمي اًبَئِرثرثة وكضرثرثاايُا  دلى (:اثرثرثر برثرثرانمج لكَرثرثة اًرتبَرثرثة اًخلٌَرثرثة بأهبرثرث5999سرثرثؼَد محمرثرثد رفرثرثاع) -99

 اًعالب,دراسات يف املياجه وظرق اًخدٌرس,ادلؼَة املرصًة ٌَمياجه وظرق اًخدٌرس,اًؼدد اًسادس واًامثهون.

(:برثرثرانمج ملرثرثرتح ًخمنَرثرثة اًرثرثوغي اًبُرثرثي دلى غَيرثرثة مرثرثن مؼَمرثرثي الاكذعرثرثاد 5995ظرثرثابر حسرثرثني محمرثرثود وآخرثرثرون) -95

 ًبَئِة,مؼِد ادلراسات واًبحوث اًبَئِة,اجملدل اًرابع,اًؼدد اًثاين,ًوهَو.املزنن,جمةل اًؼَوم ا

 

(:إظرثرثار ملرثرثرتح ًرثرثربانمج اًرتبَرثرثة اًبَئِرثرثة ًعرثرثالب لكَرثرثة املؼَمرثرثني ابملمَىرثرثة اًؼربَرثرثة 9111ظرثرثا ح مرثرثوىس اًضرثرثبَاين) -99

 .49اًسؼودًة, اًرتبَة املؼاثة,اًؼدد

ر اسرث خخدام مرثهنج مسرث خلي ٌَرتبَرثة اًبَئِرثة يف حمنَرثة اًرثوغي (:اثرث9119ظالح ظادق ظدًق و محمد إبراُمي غعوة) -94

اًبُي دلى ظالب لكَة اًرتبَة, املؤمتر اًؼَمي اًثاًر رؤى مسرث خلبََة ٌَميرثاجه يف اًرثوظن اًؼرثريب, ادلؼَرثة املرصرًثة ٌَميرثاجه 

 وظرق اًخدٌرس,اجملدل اًثاين.
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منَرثة املفرثاُمي والاجتاُرثات اًبَئِرثة دلى ظاًبرثات (:فؼاًَرثة ملرثرر اًرتبَرثة اًبَئِرثة يف ح 5994ظالح ادلٍن ػرثيل سرثامل) -92

 رايض األظفال بتَات اًرتبَة اًيوغَة,جمةل اًرتبَة اًؼَمَة, اجملدل اًسابع,اًؼدد األول. 

مٌاجه اًؼَرثوم يف املرثرحةل اًثاهَرثة مرثن اًخؼَرثمي األسرثايس يف اٍرثمين يف ضرثوء  (: ثعوٍر5999ظَ غبد اًـين امللعري) -99 

 خامؼة ػني مشس  -ئِة, رساةل دنخوراٍ ؿري مًضورة , لكَة اًرتبَةمذعَبات اًرتبَة اًبَ 

(:املفرثرثاُمي والاجتاُرثرثات اًبَئِرثرثة دلى اًعرثرثالب لكَرثرثة اًرتبَرثرثة جبامؼرثرثة ظرثرثيؼاء ومعرثرثادر 9111غبرثرثد اًبرثرثايق اٍهنرثرثاري ) -91

 اندساهبم ًِا, رساةل ماحس خري ؿري مًضورة ,لكَة اًرتبَة خامؼة اًريموك, اربد,األردن

لكَرثة اًرتبَرثة يف  ةًعَبرث رتبَة اًبَئِة كامئ ػىل املؼرثاًري( فاػََة برانمج ملرتح يف ا5991ًؿاًب اذلادي ) غبدهللا -90   

 ,لكَة اًرتبَة ,خامؼة اإلسىٌدًرة.ٍاٍمين, رساةل دنخوراٍ ؿري مًضور

دٌرس بفعرثول ( : حمنَة مس خوى اًخيور اًبُرثي اًرثوظَفي دلى اًلرثامئني ابًخرث5999غبد املس َح مسؼان غبد املس َح )-91

 . 599 - 902( , ص 4( , حزء )54حمو األمِة , جمةل لكَة اًرتبَة , خامؼة ػني مشس , اًؼدد )

دا اخلعايب) - 59      مىة املىرمة واملدًية راس َة بتَات املؼَمني يف مٌعليت (: دور اًربامج ادل5995غبد اذلَد غًو

 -غرثامدة اًبحرثر اًؼَمرثي-مرنرثز حبرثوث لكَرثة اًرتبَرثة  ى اًعرثالب املؼَمرثنيِة األساس َة دلامليورة يف حمنَة بؼغ املفاُمي اًبَئ 

 (.994خامؼة املكل سؼود )

( : برثرثرامج إػرثرثداد مؼَمرثرثي اًؼَرثرثوم كبرثرثي اخلدمرثرثة ٌَرتبَرثرثة اًبَئِرثرثة يف مرصرثرث :اًواكرثرثع 9119غرفرثرثة امحرثرثد حسرثرثن اًيؼرثرثمي)  -59

إػرثرثرثرثرثداد املؼرثرثرثرثرثمل, اًرثرثرثرثرثرتانامت واملرثرثرثرثرثأمول, املرثرثرثرثرثؤمتر اًؼَمرثرثرثرثرثي اًثرثرثرثرثرثاين ٌَجمؼَرثرثرثرثرثة املرصرثرثرثرثرًثة ٌَميرثرثرثرثرثاجه وظرثرثرثرثرثرق اًخدٌرس:

 .     9599-9999واًخحدايت,اإلسىٌدًرة,

( : فؼاًَة برانمج ملرتح يف اًرتبَة اًبَئِة ًعرثالب لكَرثة اًرتبَرثة بأسرثَوب 9110غفت اًعياوي وفوزي اًرشبُين ) -55

 . 10 - 59( , ص 5, اًؼدد )(9َة , اجملدل )َم اًخؼمل اذلايت يف حمنَة اًوغي اًبُي والاجتاُات اًبَئِة , جمةل اًرتبَة اًؼ 

( : ثلومي خمرخات اًرتبَة اًبَئِة دلى ظالب مؼاُد املؼَمني يف ًَبِا,رساةل ماحس خري ؿري 5999معر غبد اًرازق) -59

 مًضورة مؼِد ادلراسات واًبحوث اًبَئِة,خامؼة ػني مشس

ى ظَبة لكَة اًرتبَة جبامؼة ظرثيؼاء , ( : الاجتاُات اًبَئِة دل9115)فذحي ًوسف مبارك وداود غبد املكل احلدايب  -54

 . 99 - 1( , ص 99جمةل ادلراسات يف املياجه وظرق اًخدٌرس, اًؼدد )

املرثكل خرثادل  خامؼرثة   ( : حمنَة بؼغ غيرثاث اًخيرثور اًبُرثي دلى ظرثالب لكَرثة اًرتبَرثة5999حمسن حامد فراج ) - 52

 .  955 – 01ص   ( , 9( , اًؼدد )9دل )َة , جمَم ابس خخدام املودًوالت اًخؼَميَة , جمةل اًرتبَة اًؼ 

املفرثاُمي األساسرث َة   إلهسرثاهبم ة(:  مدى فاػََة برانمج ملرثرتح ًعرثالب  لكَرثة اًرتبَرث9115محمد امحد غوض ) -59    

 .ٌَرتبَة اًبَئِة, رساةل دنخوراٍ ؿري مًضورٍ لكَة اًرتبَة بلٌا, خامؼة أس َوط

هدوة اإلوسان واًبُئة )اًرتبَرثة  ا وفَسفهتا وأُدافِا ومهنجَهتا,بَئِة: ظبَؼهت(: اًرتبَة اً 9119محمد سؼَد اًعباًرين) - 51

 دٌسمرب, اًرايض:مىذب اًرتبَة اًؼريب دلول اخلََج. 59-91اًبَئِة(, مسلط 

مرشرثوع اًخرثدًرب  ِرثة ٌَخؼَرثمي اًيظرثاغ وؿرثري اًيظرثاغ( : مرحرثع يف اًرتبَرثة اًبَئ 9111محمد ظرثابر سرثَمي وآخرثرون ) -50  

 هجاز ص ئون اًبُئة برئاسة جمَس اًوزراء ابًلاُرة . -داهَدا  -بُي واًوغي اً 

 (:اًخَوث اًضوضايئ واًرتبَة اًبَئِة,املىذبة اًؼرصًة,ظَدا,بريوت.9111محمد مٌري سؼد ادلٍن) -  51  

ذمرثار حنرثو اًبُئرثة (: فؼاًَة ملرر اًرتبَة اًبَئِة ػىل اجتاُرثات ظرثالب لكَرثة اًرتبَرثة جبامؼرثة 5999محمد حيي املؼافا) -  99  

 .ةماًو,أب,ادلِورًة اٍمييَ 99-51ومضالكهتا,حبر ملدم إىل هدوة اًرتبَة اًبَئِة ودورُا يف مؼاجلة املضالكت اًبَئِة
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اًرتبَرثة  (: اًرتبَة اًبَئِة:معََة وضع مهنج ًخدًرب املؼَمني كبرثي اخلدمرثة, سَسرثةل9100اًَووسىو وبرانمج اًبُئة)  -99   

 (.59اًبَئِة)

رثرثرثمي -  95    (: فرثرثرثوذج ثرثرثرثوحهييي مرثرثرثن اًرتبَرثرثرثة اًبَئِرثرثرثة,جمةل املسرثرثرث خلبي اًرتبَرثرثرثة اًبَئِرثرثرثة, اًؼرثرثرثدد 9110سرثرثرث خاب) -ب -ًو

 اًرابع,اًَووسىو.
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