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دور األنشطة الرتبىية برياض األطفال األهلية يف مدينة تعريف تنمية طفل 
    الروضة من وجهة نظر املربيات

فائضج عثذاهلل قحطــان إسماعيم


 

 :مهخص 
ُسف ُشا اًححر إىل اًخـصف ؿىل ذوز األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـزيف حمنية ظفي 

والاحامتؾي واًيفيس واحلصيك واٌَلوي ، ونشكل اًخـصف ؿىل أمه املـوكاث اًيت حتس من حتليق اًصوضة يف اجلاهة اًـلًل 

ُشٍ األوضعة زلوزُا،ووضؽ احلَول وامللرتحاث اًبلسمة ًِا ،وكس اس خزسمت اًحاحثة املهنج اًوظفي اًخحَيأيت،وظحلت 

( مصتية من ُشٍ اًصايض مشَت 83تَلت )أذات امللاتةل مؽ ؾييَ من مصتياث زايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز 

 املسيصايث اًثبلج ظاةل، اًلاُصت، املؼفص، وكس ذَط اًححر إىل اًيخاجئ اآلثية : 

يف اجلاهة اًـلًل جساؿس األوضعة اًرتتوية اًعفي ؿىل اًخفىري اًسَمي ، وثوس يؽ مسازنَ اًـلَية، وجساؿسٍ ؿىل 

 صثَ من ذبلل األانص يس واًلعط.إذزاك مفِوم اًزمن )كدي، تـس،حني(، وثلوي ربه

يف اجلاهة الاحامتؾي حىسة اًعفي رمازت اًعساكة، والاهسماح مؽ اآلدصين، وحىس حَ اٍىثري من اًلمي واًـاذاث 

 ذاذي اجملمتؽ مثي احرتام اٍىدري واًـعف ؿىل اًعلري، وكري ركل.

 ـزةل واخلجي.أما يف اجلاهة اًيفيس فدساؿس اًعفي ؿىل اًثلة تيفسَ،وؿسم الاهعواء واً

ويف اجلاهة احلصيك جساؿسٍ ؿىل اجلَوش وامليش تعصيلَ سَمية، وحىس حَ رمازت اإلمساك ابًلمل ؾيس اٍىذاتة أو 

 اًصمس.

وأذرياً يف اجلاهة اٌَلوي جساؿس اًعفي ؿىل اًيعق اًسَمي ٌَحصوف واٍلكٌلث واألظواث، ونشكل جساؿسٍ ؿىل 

 احلواز واملياكضة مؽ اآلدصين.

مه املـوكاث اًيت حتس من حتليق األوضعة اًرتتوية زلوزُا ؿسم وحوذ املساحاث اًواسـة يف اًصوضة واكهت من أ

ياء األموز تأمهية اًًضاط .  ملزاوةل األوضعة ،ونشكل هجي اإلذازت وأًو

ياء وأما ؾن احلَول امللرتحة مفهنا: إجياذ املساحاث اًواسـة ملزاوةل األوضعة ثسِوهل ويرس ، وثوؾية اإلذازت و  أًو

األموز تأمهية األوضعة ًؤلظفال، وكس دصح اًححر مبجموؿَ من اًخوظياث وامللرتحاث اًيت ثسمع األوضعة اًرتتوية يف 

 زايض األظفال األَُية . 

 

 

 

 

Abstract:  

                                                           

 شكهيح انتشتيح جامعح األصه - أستار مساعذ أصىل انتشتيح 
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This research aims at the ercognition of the role of educational activities in the 

development of the kindergarten childern's mental , social , psychological , dynamic , 

and linguistic aspects .  

It also aims at the recognition of the most important obsticles restricting the 

realization of the role of these activities , and to give the mudid solutions and 

suggestions. 

The researcher used the and lytcal describtive method and the interveew tool with a 

sample of 38 governess working in these kinder gartens , situated in Sala , Al-Qahehra , 

AL-MUDHAFAR DISTRICTS . 

The Researcher Concluded the following activities help children think properly, 

broaden their mental perspectives , help them realize the concept of time ( before – after 

– when ) , and strengthen their memory through songs ( chants ) and stories . 

Social activities provide children with friend ship establishment and mixing skills . 

they also provide children with some social principles and customs such as respecting 

the old and feel for the young and the like. 

Psychological activities help children build self confidence and not to be introvert, 

isolated,or shy 

Dynamic activities help them sit , and walk properly , and hold the pencil when they 

write and draw . 

Linguistic activities help them pronounce alphabets, words, and sounds properly and 

helps them converse and discuss with others  

Some of the most important obstacles that restricts the achievement  or the role of 

the educational activities are the absence of a wide place in kindergartens to perform 

activities and the ignorance of the school Administration and parents of the importance 

of activities and wide places to perform activities . 

The research ends with a number of recommendations and suggestions. 
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 مقذمح انثحج:
ثـس مصحةل اًعفوةل من املصاحي املِمة يف حيات اإلوسان، إر يىدسة من ذبلًِا املفاُمي واًلمي واملـصفة وأساًية 

وايث اًصئيسة اًيت انذث اًخفىري ومداذئ اًسَوك، وفهيا  ثددَوز امليول والاجتاُاث، شلا أظحح الاُامتم ابًعفوةل من األًو

هبا اجملمتـاث يف مـؼم ذول اًـامل، ويـس من أمه املـايري اًيت يلاش هبا ثلسم اجملمتـاث ألن حصتية األظفال، وإؿساذمه ميثي 

زية اًيت ثفصضِا حمتية اًخعوزاث، وكس ػِص الاُامتم ابًعفوةل اُامتماً تواكؽ األمة ومس خلدَِا يف مواهجة اًخحسايث احلضا

خَياً زلى املسؤوًني واًِيئاث واملؤسساث اًصمسية وكري اًصمسية ؿىل اًيعاق ازلويل واًـصيب واحملًل، ومن مؼاُصٍ ؿاملياً 

 ٌَعفوةل واًخمنية ؿام م(، وؾصتياً إؿبلن كيام اجملَس اًـصيب0441إؿبلن اثفاكية األدم املخحست حللوق اًعفي ؿام )

ية ؿام )0431) م(، نٌل مت ؾلس ؿسذ من اًيسواث 0440م(، وحمَياً اهضٌلم ادلِوزية اٍمييية إىل اثفاكية حلوق اًعفي ازلًو

م(، واًثاين 5112واملؤمتصاث املخـَلة ابًعفوةل تـامة، وتعفي ما كدي املسزسة خباظة، هكؤمتص اًعفوةل اًوظين األول ؿام )

 (.3: ص5113م(  يف زحاة خامـة ثـز )املصسوسم، 5112م(، واًثاًر ؿام )5111ؿام )

واحلق أن حتليق كاايث وأُساف اجملمتؽ ، يخعَة ابًرضوزت الاُامتم ابًعفي، إر إن أظفال اًيوم س يـيضون 

يس اٍمنو ويـمَون يف اًلصن احلاذي واًـرشين يف ؿامل س يزتايس فيَ ذوماً اًخـليس واًخأمي واًخـصض ٌَخحوالث اً  رسيـة، ًو

وحيا، واسذايذ إهخاح  اًساكين ، واًليوذ الاكذعاذية، وتىن اًـٌلةل املخلريت، وثسُوز اًحيئة واًخلسم ابًف األثص ٌَـمل واًخىًٌو

 (.84: ص5112املـازف واملـَوماث وثحاذًِا، سوى تـغ اًؼواُص اًيت سيذـني ؿىل اجملمتـاث أن ثواهجِا. )ادلال، 

ايض األظفال  ذوزاً فـااًل يف ثسؾمي حيات اًعفي يف حارضٍ ومس خلدهل، إر متثي اًحيئة اًعاحلة وثَـة مؤسساث ز

ًرتتيذَ وثأُيهل ثأُيبًل مٌاس حاً ٌَمصحةل اإلًزامية، واإلسِام يف إؿساذ حيي املس خلدي اًلاذز ؿىل اًخـامي مؽ ثحـاث اًـرص، 

اكثف واًخضامن من أخي اًخـامي مـِا تفاؿَية )مسـوذ، وحتسايث احليات اجلسيست اًيت جس خوحة حتليق هوع من اًخ

 (. 21: ص5112

نٌل ميىن اًلول تأن زايض األظفال جضلك املاكن اشلي يس خعيؽ فيَ اًعفي أن جيس راثَ، وحيلق زقحاثَ ويـرب ؾن 

ةل حليلية ًخلوية حاخاثَ وميازش ُواايثَ، فِيي جباهة ركل لكَ اثـس إؿساذاً ٌَخـمل املمثص ومذـة حليلية ٌَعفي، ووس ي

اًصوخ والاس خلبلًية ٌَعفي، فضبًل ؾن أهنا جساؿسٍ ؿىل اٍهنوض ابجلاهة الاحامتؾي زليَ، وثـمي ؿىل ثلوية ربهصثَ، 

وحمني تساذهل زوخ الاؾامتذ ؿىل اًيفس، وحة الاس خعبلع، والاُامتم ابًحيئة احمليعة تَ، وركل من ذبلل اًـسيس من 

 (01: ص5111 ثـمي ؿىل حمنية املـازف واخلرباث اخلاظة ابًعفي )مععف،، األوضعة اًيت متازش هبا، واًيت

وثـس زايض األظفال يف ادلِوزية اٍمييية حسيثة اًًضأت ،  والاُامتم هبا تسأ مٌش ؾِس كصية، فمل ثَق ازلمع  

 حٌوة اٍمين ساتلاً ، م(، وكدي ركل اكن الاُامتم هبا موحوذ يف0441احلىوسم، إال تـس اًوحست اٍمييية املحازنة ؿام )

ويأذش ظاتـاً زمسياً هؼصاً ًس ياسة احلزة احلبمك، اشلي حاول ظياكة األُساف اًرتتوية ًِشٍ املصحةل مبا يخبلءم وفَسفذَ 

اًس ياس ية وثوهجَ املازهيس، أما صٌلل اًوظن فلس ػِصث تـغ زايض األظفال هديجة هجوذ مليؼٌلث صـحية وهجاث 

م( مؤنساً 0445م(، إر خاء اًلاهون اًـام ٌَرتتية ؿام )0441احلىوسم هبا إال تـس اًوحست املحازنة ) أَُية، ومل يحسأ الاُامتم

ؿىل أمهية ثـَمي األظفال يف ُشٍ املصحةل، وتسأ اًوؾي الاحامتؾي واًس يايس يدٌازم ثسزجيياً فاهدرشث اًـسيس من اًصايض 

ت أكسام هوؾية مذرععة ًصايض األظفال يف لكياث اًرتتية احلىومية واألَُية يف أكَة حمافؼاث ادلِوزية، وافذخح

 (.02م: ص5118ًحـغ اجلامـاث اٍمييية مثي خامـة ثـز، وخامـة حرضموث، وخامـة إة )اًضيداين، 
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وحية اًرسيـة واملخبلحلة، أثص ؿىل سايذت اًعَة ؿىل اًخـَمي تعفة  واكن ٌَخلرياث الاحامتؾية واًـَمية واًخىًٌو

م 5114-5113ض األظفال تعفة ذاظة حير تَف ؿسذ زايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز حىت ؿام ؿامة، وؿىل زاي

( من اإلانج يف مجيؽ املسيصايث ارلس 210( من اشلهوز و )0122( زوضة، وتَف ؿسذ األظفال حوايل )24حوايل )

 (.2-0: ص 5114 )اًلاُصت، ظاةل، املؼفص، ذسيص، اًخـزية(. )إحعائياث مىذة اًرتتية واًخـَمي،

وثـس األوضعة اًرتتوية أحس زاكئز اًرتتية اًيت جسِم يف حمنية ميول األظفال، وثـمي ؿىل حزويسمه ابًـسيس من اخلرباث 

اًـمَية اًيت ميىن أن حتلق هلم فائست يف حياهتم املس خلدَية ومتيحِم اًلسزت ؿىل اًخـحري ؾن ُواايهتم، وميوهلم وإص حاع 

سامههتا يف إهساهبم اخلرباث واملِازاث اًخـَميية اًيت يعـة ثـَمِا شلكل خاء ُشٍ اًححر ًخوضيح حاخاهتم، فضبًل ؾن م 

 ذوز األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز يف حمنية ظفي اًصوضة من وهجة هؼص املصتياث. 
 

 مشكهح انثحج:
مي ؿىل إص حاع زقحاثَ، وحتليق ظموحاثَ، وإهساتَ اٍىثري حيخاح ظفي اًصوضة إىل نثري من األوضعة اًرتتوية اًيت ثـ

من املـازف واملِازاث واملـَوماث، واًسَوهياث اًسَمية اًيت جساؿسٍ ؿىل اًخـامي اًسَمي مؽ أكصاهَ من األظفال، وميىن 

 -حتسيس مضلكة اًححر ؾن ظصيق اًسؤال اًصئيس اآليت:
 

 -اًسؤال األول: 

يت متازش جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز يف حمنية ظفي اًصوضة من وهجة ما ذوز األوضعة اًرتتوية اً -

 هؼص املصتياث؟.

 ويخفصع من اًسؤال اًصئيس ؿست أس ئةل فصؾية :ػ  -

ما ذوز األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز يف حمنية اجلاهة اًـلًل زلى اًعفي  -أ

 ياث ؟.من وهجة هؼص املصت 

ما ذوز األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز يف حمنية اجلاهة الاحامتؾي زلى  -ة

 اًعفي من وهجة هؼص املصتياث ؟.

ما ذوز األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز يف حمنية اجلاهة اًيفيس زلى اًعفي   -حػ

 هؼص املصتياث ؟.من وهجة 

ما ذوز األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز يف حمنية اجلاهة احلصيك زلى اًعفي   -ذ

 من وهجة هؼص املصتياث ؟.

ما ذوز األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال يف مسيية ثـز يف حمنية اجلاهة اٌَلوي زلى اًعفي من   -ُػ

 ؼص املصتياث ؟.وهجة ه
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 -اًسؤال اًثاين:

ما أمه املـوكاث اًيت حتس من ذوز األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز يف حمنية  -

 ظفي اًصوضة من وهجة هؼص املصتياث ؟.
 

 -اًسؤال اًثاًر:

حتليق األوضعة اًرتتوية    جصايض األظفال ما احلَول امللرتحة ٌَحس من ُشٍ املـوكاث اًيت ثلف حائبًل أمام  -

 األَُية يف مسيية ثـز زلوزُا يف حمنية ظفي اًصوضة من وهجة هؼص املصتياث ؟.

 أهميح انثحج:
ِا، ويه مصحةل اًعفوةل املحىصت، وما حيسج فهيا من منو  ثًدؽ أمهية ُشا اًححر من أمهية املصحةل اًـمصية اًيت يدٌاًو

وثوحهيَ وزؿايخَ، إر ما ساًت ُشٍ املصحةل حباخة إىل مزيس من ازلزاساث واًححوج ًلصض حتليق مـصيف جية الاُامتم تَ 

اٍمنو اًسَمي واملخاكمي ًِا، ومن أمهية ازلوز اشلي ثلوم تَ زايض األظفال يف ثًض ئة أظفال ما كدي املسزسة، وحتليق اٍمنو 

 املخاكمي هلم .

ـاملي واحملًل ابألوضعة اًيت متازش جصايض األظفال، حير ثـلس يأيت ُشا اًححر هديجة واحضة ًبلُامتم اً  -

 املؤمتصاث واًيسواث اًيت ثياذي تخسؾمي ُشٍ األوضعة هوهنا اًوس يةل اًفـاةل ًحياء خشعية اًعفي اًسَمي.

 رث.هسزت اًححوج وازلزاساث اًساتلة يف املوضوع ذاظة يف اًحيئة اٍمييية ذما يـعي ٌَموضوع أمهية، ودعوظية أن  -

كس يسِم ُشا اًححر يف سايذت اجلاهة املـصيف ًؤلوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال، و ثؤذي إىل تياء   -

 خشعية اًعفي يف ػي اًخلرياث، واملس خجساث احلاظةل اًيوم.

ة األوضعة ميىن أن ثديح هخاجئ ُشا اًححر اجملال أمام اًـسيس من اًححوج وازلزاساث اًبلحلة اًيت هتمت تدمني  -

 اًرتتوية يف زايض األظفال مبسيية ثـز ذاظة، وادلِوزية اٍمييية ؿامة.

كس يسِم أيضاً ُشا اًححر يف وضؽ اإلحصاءاث اًبلسمة ًخفـيي األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال  -

 األَُية ذاظة ،واحلىومية ؿامة يف مسيية ثـز.

 حذود انثحج:
اول األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز ٌَمسيصايث اًثبلج) ظاةل، اكذرص ُشا اًححر ؿىل ثي -

 اًلاُصت ،املؼفص( ممتثةل ابجلاهة اًـلًل والاحامتؾي واًيفيس واحلصيك واٌَلوي .

 م.5114 -5113مت إحصاء ُشا اًححر وثعحيلَ يف اًفعي ازلزايس اًثاين من اًـام  -

ىل إحصاء امللاتبلث مؽ املصتياث يف زايض األظفال األَُية وازلاذبلث يف ؾيية اًححر اكذرص ُشا اًححر أيضاً ؿ -

ن حول ُشا املوضوع ألهنن أنرث كصاًب وثفاؿبًل مؽ األظفال.  ملـصفة وهجة هؼُص

مربزاث إحصاء اًححر : مت اًرتنزي ؿىل زايض األظفال األَُية ثسخة كةل زايض األظفال احلىومية، حير يحَف 

م(، ونشكل من وهجة هؼص اًحاحثة حصى أن األوضعة اًرتتوية حىون ابزست أنرث يف 5114بلج زايض إىل ؿام )ؿسذُا ز

 اًصايض األَُية ذون احلىومية حبنك املحاًف اًيت يسفـِا اآلابء ؿىل أتياهئم.

 

 -مهنج اًححر املس خزسم:



 

 حبث حمكمرابع                                                                 مؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 6 

اًوظف ازلكيق ٌَمضلكة املعصوحة  اس خزسم ُشا اًححر املهنج اًوظفي اًخحَيأيت اشلي يياسة ظحيـخَ من حير

ا، مث وضؽ تـغ احلَول امللرتحة، نٌل يخضمن أسَوة  يف اًوضؽ اًصاُن، وحماوةل حتَيي، وزتط اًـبلكاث تني ػواُُص

 امللاتبلث اًضرعية مؽ ؾيية اًححر من املصتياث.
 

 مصطهحاخ انثحج:
 -اص متي ُشا اًححر ؿىل تـغ املععَحاث اآلثية:

ن األوضعة املصثحعة أو األظص اًسَوهية اًيت حتلق ما ُو مذوكؽ يف مواكف مـيية )إسٌلؾيي ، ازلوز : ٍلوؿة م -

 (.502م ، ص5113

وثـصفَ اًحاحثة إحصائياً تأهَ ٍلوؿة من اًوػائف اًيت حتللِا األوضعة اًرتتوية املٌلزسة جصايض األظفال األَُية  من 

  اًخمنية املصقوتة يف خشعيخَ.أخي إهساة اًعفي املـَوماث واملِازاث و ثؤذي إىل

األوضعة اًرتتوية: يه ٍلي اًربامج واألوضعة اًيت ميازسِا اًعَحة ذاذي أو ذازح املؤسسة  اًرتتوية أو اًخـَميية  -

وفلاً مليوهلم واس خـساذاهتم وكسزاهتم وحسة اإلماكانث املخاحة وحتت إرشاف إذازت املؤسسة من أخي حتليق أُساف 

 وية اًـمَية  اًرتت

 (.88م: ص5112)َلس، 

( تأهنا اًربامج اًيت ثيؼمِا املسزسة مؽ اًربامج اًخـَميية واًيت يلدي ؿَهيا اًعاًة 032م: ص5112وؾصفهتا )حسن، 

ِا ثضوق وميي ثَلايئ حبير حتلق أُسافاً حصتوية مـيية.  جصقحخَ ويزاًو

ؼمِا اًصوضة و يلدي ؿَهيا األظفال هبسف حمنية خشعياهتم وثـصفِا اًحاحثة إحصائياً تأهنا ٍلي اًربامج اًبلظفية اًيت ثي 

ا.  يف اجلواهة اًـلَية والاحامتؾية واًيفس ية واحلصهية واٌَلوية وكرُي

( س يواث 1-8زايض األظفال األَُية : مؤسسة حصتوية احامتؾية جسِم يف حصتية األظفال اشلين ثرتاوخ أؾٌلزمه من )

ظفال من مجيؽ اجلواهة اجلسمية واًـلَية واًيفس ية واًسَوهية، ابإلضافة إىل حمنية وهتسف إىل حتليق اٍمنو املخاكمي ًؤل

 (.02م: ص5113كسزاهتم ؾن ظصيق اًربامج واألوضعة واألساًية املياس حة ًِشٍ املصحةل )اًضمريي، 

ويرتاوخ معص اًعفي فهيا وثـصفِا اًحاحثة إحصائياً: تأهنا مؤسسة حصتوية واحامتؾية ختضؽ إلرشاف وسازت اًرتتية واًخـَمي، 

( س يواث، وهتسف إىل إؿساذ اًعفي إؿساذاً مذاكمبًل ومذواساًن، وهتيئذَ ًبلًخحاق مبصحةل اًخـَمي األسايس ، 1 – 8من )

ويه اًصايض اًيت يلوم تخأسيسِا األصزاص وادلـياث اخلريية أو اًثلافية أو الاحامتؾية أو اًيلاابث والاحتاذاث املـرتف 

 .هبا زمسياً 

يه معَية جممتـية مٌؼمة جسـ، إىل إحساج ثليري يف اكفة هوايح احليات اخملخَفة دليؽ أفصاذ اجملمتؽ الاكذعاذية اًخمنية : -

 (.011م ، ص5112و الاحامتؾية واًس ياس ية )اًضيداين ، 

َية ثَزتم ويه معَية جس هتسف إحساج ثليري احامتؾي مصقوة فيَ، فِيي ًيست معَية ازجتاًية أو ؾفوية تي يه مع 

 (.041م ، ص5112ابألسَوة اًـَمي ًخحليق أُسافِا )حسن ، 

 

وثـصفِا اًحاحثة إحصائياً تأهنا اًـمَية اًيت يمت من ذبلًِا حتسني ا جلاهة اًـلًل والاحامتؾي واًيفيس واحلصيك و 

 اٌَلوي زلى اًعفي اًيت ثسمع راثَ تني كريٍ من األظفال.
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دٌفيش األوضعة اًرتتوية اًيومية ذاذي اًصوضة وذازهجا ، ويمت ثـيهنن ؾن ظصيق مصتياث اًصوضة : ُن من يلمن ت  -

ِن ؿىل ذتَوم مـٌَلث أو ما يـاذهل ويخضمن خبعائط ؾلَية  إذازت اًصوضة تـس موافلة وسازت اًرتتية ، ويضرتط حعًو

 (.511م، ص5113وحسمية وهفس ية وذَلية )اًضيداين، 
 

 هزا انثحج:األدب انىظشي ن
 - ُشا اًححر وفلاً ٌَرعواث اًححثية اآلثية:سوف يسريُ 

مفِوم األوضعة اًرتتوية: ويلعس ابألوضعة اًرتتوية ٍلوؿة اًفـاًياث كري اًعفية اًيت يلوم هبا األظفال ذاذي اًصوضة 

فية وذازهجا من أخي حتليق أُساف حصتوية  ال ثخحلق يف أكَة األحيان تعوزت ملدوةل من ذبلل األوضعة اًخـَميية اًع 

 ( .42م: ص5111)اًفذبلوي، 

وؾصفِا اًلاموش اًرتتوي ؿىل أهنا )وس يةل وحافز إلثصاء املهنج وإضفاء احليوية ؿَيَ، وركل ؾن ظصيق ثـامي 

ية اًيت  اًخبلميش مؽ اًحيئة، وإذزبوِم ملىوانهتا اخملخَفة من ظحيـيَ إىل معاذز إوساهية وماذية هبسف إهساهبم اخلرباث األًو

 ((.03م: ص5112ية مـازفِم واجتاُاهتم وكميِم تعصيلة مدارشت )اًلمزي، ثؤذي إىل حمن 

( تأهنا" جمصذ ثيفيس ؾن اًعاكة الاهفـاًية واحلصهية اًيت ثحسو يف ظوزت (Mearlt,l, 2001,p.231وؾصفِا  مرًيت 

واحلصيك ، تي كس حصي ، وجسَق وكفز، وزهوة ذزاخاث ، وكري ركل ، وال يىون اًًضاط ملذرصاً ؿىل اجلاهة اجلسمي 

 يخزش مؼِصاً آدص اكًخفىري اشلي يًهتيي إىل اًوظول جملموؿة من األفاكز اجلسيست(.

 -ًؤلوضعة اًرتتوية يف زايض األظفال أُساف مذـسذت مهنا :

 قصش زوخ اًخـاون تني األظفال ذاذي اًصوضة وذازهجا. -

 يَ.ثلوية خشعية اًعفي ، وإاتحة اًفصظة ًؼِوز املواُة اٍاكمٌة زل -

األوضعة احلصهية اًيت جساؿسٍ ؿىل ثـمل أساًية اًلفز واجلصي ، واًزتحَق  –حتليق هوع من اًخواسن ٌَعفي ذاظة  -

 تعوزت حيست.

 إهساة اًعفي أسَوة اٌَـة اًخـاوين وادلاؾي ، واًخرفيف من اخلوف املخىصز من املواكف الاحامتؾية. -

 اٌَـة ، واملضازنة اًوخساهية.ثسزية اًعفي ؿىل ضحط اهفـاالثَ من ذبلل  -

 حمنية اجلاهة الاس خلبليل ٌَعفي. -

سايذت احملعول اٌَلوي، وثوس يؽ اخلرباث، واملـَوماث، واٍمنو املـصيف، وثـمل اٌَلة، واحلساة، وحمنية اشلوق ادلايل  -

 ؾن ظصيق اًصمس، واملوس يل،، وحة اًعحيـة.

 اث احليات.هتيئة اًعفي وإؿساذٍ اجليس ٌَخـامي مؽ مذعَح -

ثـمي األوضعة اًرتتوية ؿىل جضجيؽ زوخ الاتخاكز زلى اًعفي ، وإػِاز مواُحَ، وميوهل وظوهل ، واحلس من  -

 ,Bargen, 2001املضالكث اًيفس ية اًيت يـاين مهنا تـغ األظفال اكًضـوز ابخلجي، والانخئاة ، والاهعواء . )

pp.34. ) 

ص ياء، وثـمي ؿىل تَوزت ثفىريٍ، ومن مث سايذت منوٍ اًـلًل )حسن، جسِم يف حتسيس، وثوضيح زؤية اًعفي ًؤل -

 ( . 032م: ص5112

 وضعة اًرتتوية جصايض األظفال :أمهية األ
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ثـس إحسى امللوماث األساس ية ًخحليق اًخمنية املصقوتة يف خشعية اًعفي ،هؼصاً ألن ما ميازسَ اًعفي من أوضعة  -

ياء ، وؿىل تَوزت ثفىريٍ اًسَمي ، فضبًل ؾن أهنا جساؿسٍ ؿىل بندضاف جساؿسٍ ؿىل حتسيس ، وثوضيح زؤيخَ ًؤلص  

 اًـيوة ، واًيلائط اًيت زليَ من ذبلل ما ميازسَ من أوضعة فصذية وحٌلؾية ؿىل حس سواء.

اذفة ، مهنا ما ُو فين وآدص ؾلًل ، ومهنا ما ُو  - متازش األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال يف أصاكل مذيوؿة ُو

، وآدص كعيص ، وتييئ ، وأن ٍلي ُشٍ األوضعة ثـمي ؿىل الازثلاء ابًعفي، وتياء خشعيخَ، فضبًل ؾن ما  موس يلي

 (.025م ، ص0444جسِم تَ يف حمنية املفاُمي اًسَمية زليَ )ؿسش ، 

مثي حة  جسِم األوضعة اًرتتوية يف حمنية اخلَق احلسن ، واملـامةل اًعيحة ، وثعحيق تـغ اًلمي واألذبلق اذليست -

 اآلدصين ، واًخـاون مـِم ، وكري ركل.

 جسِم ترتقية وحتحية اًعفي جصوضيخَ ، وحـَِا أنرث فـاًية ، وثأزرياً يف حياثَ . -

 جسِم يف ثفوق تـغ األظفال يف اًخحعيي اًـَمي ، وبندساة تـغ املِازاث اخلاظة واًـامة يف احليات . -

 املسؤوًية مس خلدبًل ، وادذياز األوسة هل يمني اًًضاط يف اًعفي اًلسزت ؿىل حتمي  -

لسزاثَ ، ويىس حَ اًثلة ابًيفس )اًفِس ،   (.012-012، ص5110ًو

 -مداذئ األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال :

 -ُياك ٍلوؿة من املحاذئ اًيت جية أن حصاؾهيا املصتية ؾيس ذمازسة األوضعة اًرتتوية مؽ اًعفي ومهنا:

اًخسزح من اًسِي إىل اًعـة يف لك وضاط يمت ذمازس خَ مؽ اًعفي حىت يمتىن من أن  اس خزسام املصتية أسَوة -

 يس خوؾحَ اًعفي ثضلك حيس.

 اس خزسام أسَوة اإلاثزت واًدضويق ًؤلظفال تلصض خشة اهدداُِم ، والاس خفاذت من مىوانث اًًضاط. -

 رشخ واًخفاظيي.الاُامتم تـصض اًفىصت أواًل تعوزت إحٌلًية ولكية مث ازلدول يف اً   -  

 الاُامتم تإجناس املِام واألؾٌلل اًساتلة اًيت يمت ذمازس هتا مؽ اًعفي مثي إؾعائَ أؾٌلاًل أدصى خسيست.  -  

بندضاف املضالكث والاحذياخاث اخلاظة ابألظفال ، واًخـاون مؽ األدشت حلي املضالكث وإص حاع   -  

 الاحذياخاث.

 ىل ثرصفاثَ اًسَمية ؾيس الاس خفاذت من األوضعة.اًخـزيز وحتفزي اًعفي، وماكفأثَ ؿ  - 

الاتخـاذ ؾن اًخوتيخ واإلحداط من كدي املصتية اشلي يوخَ ًؤلظفال أزياء معَية اًخـمل ألن ركل كس يسخة يف  -

 (.515م: ص5115إؿاكة حتعيَِم، وسوال اًصقحة يف اًخـمل )مصؾي واحليةل، 

 يول واُامتماث األظفال ، واًفصوق اًفصذية تيهنم.أن ثدٌوع جماالث اًًضاط ثضلك يسايص ثيوع م  -

أن يصاؾ، يف ثلسمي األوضعة اخملخَفة ازثحاظِا ابإلظاز اًـام ٌَرتتية ذما يوكي أي كعوز فهيا، وحيسن من اًياجت اًـام  -

 ٌَرتتية.

 أن يمت ثلومي األوضعة اخملخَفة حبير يـلة ُشا اًخلومي إماكهية ثعويص األوضعة اخملخَفة. -

 أن يصاؾ، اًوكت املياسة ًؤلظفال، واًـمي ؿىل اسدامثز أوكاث فصاقِم. -

 أن يصاؾ، ثوفري األمبهن املياس حة، واإلماكهياث اًبلسمة. -

أن يصاؾ، ادذياز املرشفني واملصتياث من روي اخلربت يف جمال اًًضاط، وأن يىوهوا ؿىل ذزخة من اٍىفاءت ؾيس  -
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 (.814م: ص5112س، ختعيط اًًضاط وثيفيشٍ وثلوميَ )َل
 

 -دعائط األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال:

يؤنس اٍىثريون ؿىل أن األوضعة اًرتتوية اًيت متازش يف املؤسساث اًرتتوية جصايض األظفال ثـس مبثاتة اجلو اًعحيـي 

تيفسَ مـَوماث، ابًًس حة ٌَعفي ٍيك ييسمج مـِا فيىدسة اًثلافة، واخلربت، والاجتاُاث، واًلمي اذليست، ويس خًدط 

وهخاجئ ؾن ظصيق اًخفاؿي املحارش مؽ اًلامئني ؿىل ُشٍ األوضعة، من ُيا فإن ُياك ٍلوؿة من اخلعائط اًيت جية أن 

 -متزي األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال ، ومهنا:

َ حىت يىون أن حىون األوضعة املخاحة نثريت ومذيوؿة حبير جس خوؾة لك ما ُيصاذ ٌَعفي أن يحَلَ وفق كسزاث  -

 مٌَلً ثضؤون حياثَ اًصاُية، وكاذزاً ؿىل أن يسكل ظصيلاً يف احليات املس خلدَية تعوزت حيست.

 اًخياسة اًواحض ًعحيـة األوضعة املخاحة مؽ دعائط اًعفي اًامنئية، واس خـساذاثَ اإلذزبهية املخعوزت.   -

ذبلل ذمازس خَ ًِا ذما يمني زليَ الاجتاُاث  أن جسمح األوضعة املخاحة ٌَعفي تحشل مزيس من اجلِس اشلايت   -

 املصقوتة واإلجياتية نٌل يىضف ؾن اًلسزاث اخلاظة واملواُة من ذبلل املٌلزسة واًـمي.

أن جض حؽ األوضعة اًرتتوية املخاحة اًـسيست من احذياخاث اًعفي اًيت ثزتايس يوماً تـس يوم مؽ ثلسم املصحةل اًـمصية   -

 (.033م: ص5112ٌَعفي )حسن، 
 

 انذساساخ انساتقح :
 كامت اًحاحثة مبصاحـة ٍلوؿة من ازلزاساث ، اًيت ًِا ظةل ابملوضوع ، ومن ُشٍ ازلزاساث ما يأيت:ػ

( إىل أن األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال جس هتسف سايذت Blakes  1995أصازث ذزاسة تَيىس )

هفـايل ، واحلصيك زلهيم ، وثسمع ؿبلكاهتم اإلجياتية مؽ كريمه من األظفال اًلسزت املـصفية ًؤلظفال ، وحمنية اجلاهة الا

احمليعني هبم ، وأوظت ازلزاسة ترضوزت الاؾامتذ ؿىل أسس وكواؿس واسرتاثيجياث فاؿةل يس خزسرما اًلامئون ؿىل ثيفيش 

 ُشٍ األوضعة 

 ( .022، ص5112)حسن، 

وضعة معسز هلم يزوذ األظفال ابًـسيس من املـَوماث اًيت م( فلس ثوظَت إىل أن األ0441أما ذزاسة األتيازي )

 حمني اجلواهة اًرضوزية ٌَحيات زلهيم ، نٌل أن ًِشٍ األوضعة ؿبلكة ابًيضج الاحامتؾي  ومنو اًضرعية زلى األظفال

( إىل أن األًـاة ادلاؾية اًيت متازش جصايض األظفال اثـس من اًوسائي Young , 2000وأوحضت ذزاسة ييج)

اًفـاةل يف ثـمل املِازاث احلساتية ، وثـمي ؿىل زفؽ مس خوى املِازاث اًحسهية زلى اًعفي ، وثـزيز كسزثَ ؿىل امليافسة مؽ 

 اآلدصين.

 

سفت ذزاسة ُيساوي ) م( إىل اًخـصف ؿىل واكؽ هؼام زايض األظفال يف مرص واًياابن ، وحتَيهل من أخي 5110ُو

ضاً حتسيس اخلعواث واًـمَياث اًيت اثحـت ًخوفري ُشٍ املصحةل دليؽ األظفال ، حتسيس حواهة اًلوت واًضـف فيَ ، وأي

 وتيان أوخَ اًض حَ والادذبلف تني مرص واًياابن ، ووضؽ ثعوز ملرتخ ًخوفري زايض األظفال دليؽ األظفال .

عة اًيت من ومن اًيخاجئ اًيت ثوظَت إٍهيا ؿسم وضوخ أُساف مصحةل زايض األظفال ، وقياة نثري من األوض
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 صأهنا أن ثَيب معاًة وحاخاث منو اًعفي ، وأيضاً اًيلط يف ؿسذ املصتياث املؤُبلث حصتواًي.

م( فلس أوظت ترضوزت ثفـيي ماذت األوضعة ، وثسزية اًلامئني ؿَهيا ملا ًِا من مصذوذ 5118وأما ذزاسة أيب ُامش )

 ًٌَضاط ذبلل اًيوم ازلزايس ، وثوفري اخملععاث إجيايب ؿىل اًخبلميش ، نٌل أوظت ترضوزت ختعيط اًوكت اٍاكيف

 املاًية اًيت جساؿس ؿىل أذاء اًًضاط ثضلك حيس وتعوزت أنرث فـاًية.

( تخفـيي األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال يف مرص من ذبلل ثوفري اإلماكانث 5112وأوظت ذزاسة حسن )

وحزويس مـَمة اًصوضة ابًًرشاث واٍىذة اًخوضيحية اًيت اًرضوزية ملٌلزسة األوضعة ، وسايذت اًوكت اخملعط شلكل ، 

 جساؿس ؿىل ذمازسة األوضعة لك ؿىل حسٍ.

م( تـيوان الاحذياخاث اًخسزيخية ملصتياث زايض األظفال من هجة هؼص 5112وخاءث ذزاسة اذلاذي وَلس )

واحلىومية ، ومت ثعحيق اسدداهَ  ( مسيصت من اًصايض األَُية03( مصتية ، و)11املصتياث واملسيصاث ، و ظحلت ؿىل )

مىوهة من س خة أتـاذ متثي الاحذياخاث اًخسزيخية ملصتياث األظفال  يف اًخرعيط ، وظصائق اًخسزيس ، واًوسائي اًخـَميية 

، وإذازت املوكف اًخـَميي ، واٍمنو املِين ، واًخليمي ، وكس ثوظَت ازلزاسة يف هخاجئِا إىل ثواضؽ مس خوى املصيحاث ألهنن 

من كري املؤُبلث حصتواًي ، ونشكل كعوز ازلوزاث اًخسزيخية اًيت حعَن ؿَهيا ؾن ثَحية احذياخاهتن ألذاء رمام ازلوز 

 املخوكؽ.

م( فلس أػِصث هخاجئِا أن تـغ اٍىفاايث كس صلكت إؿاكة تعوزت هحريت يف آزاء 5113وأما ذزاسة اًضيداين )

ل ، وحمتثي ثكل اٍىفاايث يف ذمازسة املصتية ًعصائق ثـَميية مضجـة ؿىل حفغ املصتياث ًخمنية اًخفىري اإلتساؾي زلى األظفا

املـَوماث ، وكةل اُامترما جهتيئة مٌاد ثـَميي يخحسى اًخفىري ًؤلظفال ، وؿسم إاثزت األوضعة ملواكف ، ومضالكث ثخحسى 

 ية اإلتساع زلى األظفال .كسزاث األظفال وؿسم وحوذ املصتية املؤُةل ًصايض األظفال ، واًيت ثـمي ؿىل حمن 

 اًخـَيق ؿىل ازلازساث اًساتلة :ػ 

ت األوضعة اًرتتوية املٌلزسة جصايض األظفال اثضح ٌَحاحثة أن  وّمٌل ُؾصض من ذازساث سواء ؾصتية أو أحٌحية ثياًو

امتم تخكل املصحةل يف الاُامتم مبصحةل اًعفوةل يـس من املـايري اًيت ثلاش هبا مسى ثعوز اجملمتـاث وحترضُا ، إر أن الاُ

أي جممتؽ ُو اُامتم مبس خلدي ُشا اجملمتؽ ، فأظفال اًيوم مه ص حاة اًلس ، وزخال املس خلدي ، وكاذثَ ، وزؿاية األظفال ، 

ويج املـارص.  وإؿساذمه ٌَمس خلدي حمتية حضازية يفصضِا اًخلسم اًـَمي واًخىًٌو

 ص اًزاوية يف اًـمَية اًرتتوية اًيت ثـس إحسى مصحىزاث اًخمنية.ثـس األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال جح -

 إن األوضعة اًرتتوية ثـمي ؿىل الازثلاء ثضرعية اًعفي يف اكفة حواهحَ اخملخَفة. -

ني ؿَهيا رضوزت جية الاُامتم هبا من كدي اإلذازت واًلامئني ؿىل اًـمَية  - إن ثفـيي ماذت األوضعة وثسزية املس ئًو

 اًخـَميية ، ملا ًِشٍ األوضعة من مصذوذ إجيايب ؿىل األظفال، واجملمتؽ ثضلٍك ؿام.اًرتتوية و 

 

 الطريقة واإلجراءات :
 -:مجتمع البحج

حىون جممتؽ اًححر من مجيؽ زايض األظفال األَُية ٌَمسيصايث اًثبلج )اًلاُصت ، ظاةل ، املؼفص( يف مسيية ثـز، 

م مبىذة 5113/5114املسازش واًصايض األَُية ٌَـام ازلزايس  ( زوضة حسة وضف وتياانث21واًحاًف ؿسذُا )
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وسازت اًرتتية واًخـَمي يف مسيية ثـز، وحىون أيضاً جممتؽ اًححر من مجيؽ املصتياث يف ُشٍ اًصايض األَُية، واًحاًف ؿسذُن 

 ( يوحض ركل.0( مصتية ،واجلسول زمق )021)

 (0جذول سقم)

 مشتياخ فيها  حسة انمذيشياخ انثالث.يثيه عذد سياض األطفال األههيح وان

 اًًس حة املئوية% ؿسذ املصتياث ؿسذ اًصايض األَُية املسيصايث

 %51 80 زوضة08 اًلاُصت

 %23 41 زوضة50 ظاةل

 %55 82 زوضة05 املؼفص

 %011 021 زوضة21 اجملموع

 عينة البحج :
مسيية ثـز موسؿة حسة املسيصايث اًثبلج ،  كامت اًحاحثة ابدذياز ؾيية ؾضوائية من زايض األظفال األَُية يف

% من جممتؽ 52( مصتية وتًس حة 83( زوضة   أَُية و )05واًيت مت مهنا أذش ؿسذ املصتياث ،  وكس حىوهت اًـيية من )

 ( يوحض ركل .5اًححر ، واجلسول زمق )

 ( يبين عد أفراد العينة من المربيات حسب المديريات الثالث.5دول رقم )

 اًًس حة املئوية % ؿسذ املصتياث امس اًصوضة املسيصية

 

 اًلاُصت

 %2 5 اًصساةل األَُية

 %3 8 اإلتساؾية

 %2 5 اًوفاء

 

 

 ظاةل

 %01 1 فصع حيي األجماذ )اًـسىصي(

 %02 2 َلس ؿًل ؾامثن

 %3 8 مَحلية حٌة املـازف

 %2 5 س حأ األَُية

 %2 5 األهعاز اًصئيسة األَُية

 

 املؼفص

 %3 8 ج األَُيةاخلَي

 %01 1 تسز األَُية

 %3 8 املياز

 %5 0 فصع اخلري )احلعة(

 %011 مصتية83 زوضة05 اجملموع

 أداج انثحج :
ًخحليق اًِسف من ُشا اًححر اس خزسمت اًحاحثة أذات امللاتةل  املـملة، واألس ئةل املفذوحة مؽ ٍلوؿة من املصتياث 

ميثَن ؾيية اًححر من ذبلل اًزايزت املحارشت من كدي اًحاحثة ًِن ، وركل ٌَخـصف يف زايض األظفال األَُية، واًبليت 

ؿىل ذوز األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـزيف حمنية ظفي اًصوضة يف اجلواهة اًـلَية والاحامتؾية 

ادلاؾية أو اًفصذية، وركل من أخي احلعول واًيفس ية واحلصهية واٌَلوية ، وكس اس خزسمت اًحاحثة امللاتةل املـملة سواء 
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ؿىل مـَوماث أنرث حصة وذكة . وأيضاً مـصفة أمه املـوكاث اًيت ثلف حائبًل وزاء حتليق ُشا ازلوز، واكرتاخ تـغ احلَول 

 ٌَمـاجلة.

 اجئ ُشا اًححر ئلفاذت مهنا يف هخوكس اكهت اًحاحثة ثلوم ابًدسجيي اًفوزي ًِشٍ امللاتبلث مث كامت تفصسُا وحصثيهبا ً

  : صذق األداج

إن آًياث اًعَسق يف اًححوج اًيوؾية ختخَف ؾن اًححوج اٍوكية . نٌل أن آًية اًعسق يف لك مهنجية من 

ا من املهنجياث . ويخحسذ ركل من ذبلل موضوع اًححر ومضلكخَ ، ويضري  مهنجياث اًححر اًيوؾي ختخَف ؾن كرُي

م( إىل أن "اًعسق يف اًححر اًيوؾي ميىن 5118هيٌل ؾيس اًصصسان )( املضاز إJames & Sallyٍحميس وسايل )

اًخـحري ؾيَ مبسى ثوافق املـاين ٌَخفسرياث واملفاُمي تني اًحاحر واملضازنني، أي مسى اثفاق اًحاحر واملضازنني، يف 

ضلك حصيح ملا وظف األُساف مىوانهتا ومـاىهيا . وأن اًعسق يضري إىل مس خوى أو ذكة كياش وجسجيي املبلحؼاث ث 

( فيحسذ مخسة حواهة ٌَعسق يف مصاحي اًححر اًيوؾي ، ويه ))اًعسق Winterُو خمعط ًلياسَ" . أما وييرت )

،  12م ، ص5112اًوظفي، اًعسق اًخفسريي ، اًعسق اًيؼصي ، اًعسق اًخليميي ، كاتَية اًخـممي(( )اًـصيلي ، 

 (.1، ص5113وإسٌلؾيي ، 

 : اإلجشاءاخ

 مسيية ثـز ثة جناخ امللاتبلث مؽ ؾيية اًححر كامت جزايزت خشعية إىل زايض األظفال األَُية يفٍيك ثضمن اًحاح 

وتـس اًخـصف ؿىل ُشٍ اًصايض ، واًـامَني فهيا واألظفال ، كامت اًحاحثة تخلسمي هفسِا ، وثوضيح ازلاذةل يف اًـيية ،

كاث مذفاوثة ومذخاتـة ٌَحعول ؿىل اإلخاابث ، كامت اًِسف من اًزايزت ، وحسذث موؿساً ٌَملاتبلث واكهت اًزايزت تأو 

اًحاحثة تإحصاء امللاتبلث مؽ املصتياث ، و اكهت جس خلصق ساؿة أو ساؿة وهعف ثلصيحاً يف لك يوم ، وأكَة األوكاث اًيت 

، وكس اس متصث اس خلَهتا اًحاحثة إلحصاء امللاتبلث اكهت ثمت إما يف وكت فصاغ املصتية من احلعط أو وكت اًصاحة اًيعفية 

م ، وكس ثوزل يف أزياء امللاتبلث مؽ املصتياث اًـسيس 3/2/5114إىل  51/8مست إحصاء امللاتبلث أنرث من أس حوؿني من 

من األس ئةل حول املوضوع املححوج ، واًيت هخج ؾهنا اٍىثري من املـَوماث أفاذث اًححر وأُسافَ ، وتـسُا كامت 

 حتَيَِا هبسف اًخوظي إىل اًيخاجئ املعَوتة .اًحاحثة جبمؽ اإلخاابث ، وذزاس هتا و 

وكس اكهت حزوز اًحاحثة أحيااًن زوضخني يف اًيوم اًواحس ،األمص اشلي أفاذُا نثرياً أن وكت امللاتبلث حزامن مؽ 

شا أفاذ اًحاحثة نثرياً يف الاظبلع ؿىل اًواكؽ ، ومؽ حضوز مجيؽ  وحوذ مـازض األوضعة يف اًصايض األَُية، ُو

 ث.املصتيا

 
 

 انثحج انميذاوي وانتطثيقي :ـ
كامت اًحاحثة جزايزاث مذـسذت إىل زايض األظفال األَُية ازلاذةل يف ؾيية ُشا اًححر ، وكس ؾصفت أوكاث اًفصاغ 

ٌَمصتياث من أخي إحصاء مـِن امللاتبلث املـملة  تسوز األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز يف حمنية 

 ضة ، ومـصفة أمه املـوكاث ، ووضؽ احلَول امللرتحة ًِا .ظفي اًصو

 خصائص انعيىح :ـ
ن يف ُشا اًححر، واًبليت ثرتاوخ  - إن دعائط ؾيية ُشا اًححر حمتثي يف ؿسذ املصتياث اًبليت مت ادذياُز
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ن ما تني  ث ؿىل ذزخة س يَ ، أما املؤُي اًـَمي فدـضِن ما ذون اًحاكًوزيوش ، واًحـغ اآلدص حاظبل21-51أؾٌلُز

ن األنرث .  اًحاكًوزيوش ، ُو

ىٌَ ًيس يف اًرتتية تي من لكياث أدصى خمخَفة . -  تـغ املصتياث حاظبلث ؿىل ذزخة اًحاكًوزيوش ، ٍو

 حصاوحت س يواث اخلربت ٌَمصتياث تني ما ذون ارلس س يواث ، واًحـغ اآلدص أنرث من مخس س يواث. -

 ُشا اجملال ، واًحـغ اآلدص تسون ثسزية.تـغ املصتياث ثَلني ذوزاث ثسزيخية يف  -

شا نٌل حصى اًحاحثة يمتىش مؽ هؼصت اجملمتؽ  - وخسث اًحاحثة أن ؾيًهتا اكهت من املصتياث اإلانج ذون اشلهوز، ُو

 اٍميين اشلي ييؼص إىل أن املصأت أكسز يف اًخـامي مؽ اًعفي من اًصخي حبسة حىويهنا وؿاظفهتا األهثوية .

دذياز ؾيية ؾضوائية من املصتياث يف زايض األظفال األَُية ازلاذةل يف اًححر ، وكس زاؾت كامت اًحاحثة اب -

 اًخيوع يف املؤُبلث اًـَمية ، وؿسذ س يواث اًـمي ، واًخسزية ، ونشكل اًـمص ًِؤالء املصتياث .

ظفي اًصوضة كامت وكدي اًخـصف ؿىل ذوز األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز يف حمنية  -

اًحاحثة تخوحيَ ثسؤال وإحصاء امللاتبلث مؽ أفصاذ اًـيية من املصتياث ٌَخـصف أواًل ؾن ظحيـة ُشٍ األوضعة اًيت ثلوم هبا 

 املصتياث يف ُشٍ اًصايض ، وكس خاءث ؿىل اًيحو اآليت :ػ 

يف مسيية ثـز  ًخمنية ظفي اًصوضة يف  ظحيـة األوضعة اًرتتوية اًيت متازسِا املصتياث مبسازش زايض األظفال األَُية

 -: اجلاهة اًـلًل

 إؾعاء اًعفي ثسزيحاث ًخلوية ربهصثَ من ذبلل األانص يس واًلعط .   -

ة حول املحىن واإلهعاث  - اًليام تدمنية حواش اًعفي يف بندضاف ؿاملَ اخلازيج من ذبلل اًصحبلث امليساهية واًزُن

ضازت كسزثَ ؿىل إًلاء األس ئةل اًيت ثخـَق تخوػيف حواسَ وثوفري أص ياء يف جحصت إىل أس ئَخَ يف أ زياء اًصحةل ، واسد 

 اًًضاط إلاثزت فضوهل .

 إؾعاء اًعفي ثسزيحاث ًخـَمية هجة اٍميني وهجة اًيساز. -

 إؾعاء اًعفي ثسزيحاث ًخـويسٍ فم األص ياء وحصهيهبا تعصيلة سَمية ومدخىصت . -

 أمبوهنا اخملععة ًِا واًعحيحة .ثسزية اًعفي ؿىل وضؽ األص ياء يف  -

 ثسزية اًعفي ًخـَميَ مفِوم األصاكل واألجحام واألًوان . -

 اآلن(. -تـس  -ثسزية اًعفي ؿىل إذزاك مفِوم اًزمن )كدي  -

 ثسزية اًعفي ؿىل ثشهص األص ياء يف اًوكت املياسة ًِا. -

 ثسزيحاث ًخوس يؽ مسازك اًعفي وحمنية دياهل .  -

 ىل اًخفىري ابألص ياء كدي اًليام هبا.ثسزية اًعفي ؿ -

 ثـويس اًعفي ؿىل ظياؿة األص ياء تعوزت مدخىصت .  -

 ثسزيحاث ًخوؾية اًعفي تـمَييت اًضِيق واًزفري. -

 ثسزيحاث ًخـويس اًعفي ؿىل ادذياز اًوكت املياسة ؾيس معي األص ياء.  -

 ثسزية اًعفي ؿىل اًخفىري يف  األص ياء اًيت حوهل. -

 أما ظحيـة األوضعة اًرتتوية يف اجلاهة الاحامتؾي فلس خاءث اكآليت :ػ
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اًليام ابًصحبلث واًزايزاث إىل تـغ املصافق اخلسمية يف املسيية مثي املسدضف، ، مىذة اًربيس ، ذاز األيخام ،  -

 وكري ركل .

 ثسزية اًعفي ؿىل احرتام اٍىداز واًصفق ابًعلاز. -

 سمبلئَ واًخـاون مـِم ؾيسما حيخاحون ٌَمساؿست . ثسزية اًعفي ؿىل مساؿست  -

 ثسزية اًعفي ؿىل اٌَـة ادلاؾي مؽ سمبلئَ . -

 اًليام ابحلفبلث ازليًية والاحامتؾية واًوظيية ذاذي اًصوضة ، وإرشاك األظفال فهيا.  -

 ثسزية اًعفي ؿىل احلواز اًعحيح واملياكضة مؽ سمبلئَ أو مؽ املصتية. -

 ععية ؾن ظصيق اس خزسام املىـحاث يف اًحياء. أوضعة معَية ك  -

 ثسزية اًعفي ؿىل اٍمتثيي املرسيح من ذبلل مرسخ اًصوضة إن وخس أو يف فٌاء اًصوضة. -

 ثسزية اًعفي ؿىل اًيؼافة اًضرعية ، وهؼافة املاكن اشلي يوخس فيَ .  -

 ويف اجلاهة اًيفيس اكهت ظحيـة األوضعة اكآليت :ػ 

 لمط األذواز من ذبلل اٍمتثيي ، واألًـاة ازلزامية.ثسزية اًعفي ؿىل ث -

 ثسزية اًعفي ؿىل الاس خلبلل تيفسَ . -

 ثسزية اًعفي ؿىل زلذَ تيفسَ من ذبلل كيامَ تحـغ األؾٌلل تيفسَ.  -

 ثسزية اًعفي ؿىل الاؾامتذ ؿىل اًيفس . -

 ثسزية اًعفي ؿىل ضحط اهفـاالثَ ؾيسما يضايلَ األظفال.  -

 ؿىل حصية احلسير مؽ  اآلدصين . ثسزية اًعفي -

 ثسزية اًعفي ؿىل اسدثازت اًصمحة واًضفلة جتاٍ اًضـفاء . -

 ثسزية اًعفي ؿىل احلزن ، واًفصخ يف املواكف اًيت ثخعَة ركل . -

 ثسزية اًعفي ؿىل حة اًحيئة واحلفاظ ؿَهيا مجيةل وهؼيفة . -

 ي أص ياء من دياهل .ثسزية اًعفي ؿىل اس خزسام املـاخني ، واًعَعال يف مع -

 ظحيـة األوضعة اًرتتوية يف اجلاهة احلصيك :ػ 

 ثسزية اًعفي ؿىل حتصيم يسيَ وؾيًيَ مؽ تـغ. -

 ثسزية اًعفي ؿىل اجلصي ٌَوظول إىل األص ياء اًيت يصيسُا.  -

 ثسزية اًعفي ؿىل ظَوع األمبهن املصثفـة واملخياس حة مؽ س يَ.   -

 حصاكث تـغ احليواانث . ثسزية اًعفي ؿىل ثلَيس أظواث و  -

 ثسزية اًعفي ؿىل ازثساء مبلثسَ تسون مساؿست اآلدصين.  -

 ثسزية اًعفي ؿىل اًلفز واًوزة واحلحو واًزحف ؿىل األزض .  -

 ثسزية اًعفي ؿىل األسَوة اًعحيح واًسَمي ملسم اًلمل ؾيس اٍىذاتة أو اًصمس .  -

 ثسزيحاث ًيط احلحي ، وزسم اٍىصت وثَلهيا . -

 ثسزية اًعفي احملافؼة ؿىل احزاهَ أزياء امليش إىل األمام مث إىل اخلَف . -
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 ثسزية اًعفي ؿىل اس خزسام األيسي يف ثلَيس حصاكث اًس حاحة أو كياذت اًس يازاث... اخل . -

 ثسزية اًعفي ؿىل اًوكوف جلكخا اًلسمني فوق يشء مٌرفغ .  -

 ثسزية اًعفي ؿىل اًعصق مبعصكة فوق ًوخ دض يب .

 ـة األوضعة اًرتتوية اًيت متازسِا مصتياث األظفال يف اجلاهة اٌَلوي :ػظحي

 ثسزية اًعفي ؿىل احلسير واًيعق ٌَلكٌلث وأظواهتا وخمازهجا تعوث واحض وتعوزت سَمية . -

 ثسزية اًعفي ؿىل ثلَيس وهعق أسٌلء األص ياء اًيت ثـصض ؿَيَ . -

  ثـرب ؾهنا .ثسزية اًعفي ؿىل حصثية اًعوز حسة األحساج اًيت -

 ثسزية اًعفي ؿىل الاس امتع اجليس ًؤلانص يس واًلعط . -

 ثسزية اًعفي ؿىل اس خىٌلل اجلزء اًياكط من اًعوز. -

 ثسزية اًعفي ؿىل حصذيس اٍالكم تعوث ؿاٍل و مصثفؽ . -

 ثسزية اًعفي ؿىل اًلياء مؽ أكصاهَ تعوزت حٌلؾية . -

 ن ثـرث .ثسزية اًعفي ؿىل كصاءت اًيعوص واًلعط تسو  -

 ثسزية اًعفي ؿىل اإلهعاث اجليس ٌَحسير اشلي يوخَ إًيَ من اآلدصين مؽ فِم أًفاػَ. -

 ثسزية اًعفي ؿىل اًخحسج تخَلائية أزياء اٌَـة ادلاؾي وثياول اًوحداث . -

 ثسزية اًعفي ؿىل دشذ حاكية أو كعة أو موكف حسج هل . -

 مثي )ارُة ، ثـال ، اهؼص( ... اخل . إؾعاء اًعفي مـَوماث ؾن تـغ األفـال اًخس يعة -

 ثسزية اًعفي ؿىل اًليام توظف تـغ األص ياء ورهص وػائف حواسَ ارلس . -

 عشض وتائج انثحج :
 إخاتة اًسؤال األول :ػ 

ما ذوز األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز يف حمنية اجلاهة اًـلًل زلى اًعفي  -أ

 ة هؼص املصتياث ؟من وهج

 من امللاتبلث اًيت أحصهتا اًحاحثة مؽ ؾيية اًححر فلس ثوظَت إىل اآليت:ػ

 جضجؽ اًعفي ؿىل اًخفىري تعصيلة سَمية وحصيحة ، وثـمي ؿىل ثوس يؽ مسازنَ اًـلَية.  -

 ثلوي ربهصت اًعفي من ذبلل األانص يس واًلعط. -

 ـصفة اًضلك واٌَون واحلجم واًدسَسي(.حىسة اًعفي اٍىثري من املفاُمي اًـَمية مثي )م -

 جتـي اًعفي كاذزاً ؿىل وضؽ األص ياء يف ماكهنا اًعحيح. -

( اًيت أنسث ؿىل ذوز BLakes ,1995ثـزس رمازاث الاس خفساز زلى اًعفي ، وثخفق ُشٍ اًيديجة مؽ ذزاسة ) -

 األوضعة اًرتتوية يف سايذت اًلسزت املـصفية زلى اًعفي.

 األن(. -إذازاث مفِوم اًزمن )كدي ػ تـس  جساؿس اًعفي ؿىل -

 جسِم يف ثوؾية اًعفي حبصنيت اًضِيق واًزفري يف معَية اًخيفس. -

 حمني الاتخاكز واخليال ؾيس اًعفي. -
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 جساؿس اًعفي ؿىل اإلحساش ابًحيئة اًيت يـيش فهيا واًفِم اًرسيؽ.  -

 ل املصتية.مساؿست اًعفي ؿىل بندضاف املـَومة اًـَمية تيفسَ من ذبل -

 اؾامتذ اًعفي ؿىل اًس حخية ، وإن ٍلك ػاُصت حسج أو سخة. -

 جضجيؽ اًعفي ؿىل إجياذ حَول مٌاس حة ًحـغ املضالكث اًيت ثفذـَِا املـَمة. -

 جساؿس اًعفي ؿىل الاهخلال من مـَومة إىل أدصى مبفصذٍ. -

 جساؿس اًعفي ؿىل زتط األفاكز ، واًيخاجئ تحـضِا. -

عفي يف بندضاف ؿاملَ اخلازيج سواء من ذبلل اًصحبلث امليساهية أو األس ئةل املخـَلة تخوػيف حمنية حواش اً -

 احلواش.

ما ذوز األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز يف حمنية اجلاهة الاحامتؾي زلى  -ة 

 اًعفي من وهجة هؼص املصتياث ؟

  -ية ابآليت :أسفصث هخاجئ امللاتبلث مؽ اًـي 

 حىسة اًعفي رمازت اًعساكة ، واملضازنة مؽ سمبلئَ يف األلك واًرشة واٌَـة ، وكري ركل. -

 حىسة اًعفي اًلسزت ؿىل الاهسماح مؽ اآلدصين من ذبلل اًصحبلث ، واًزايزاث ، واإلؿساذ ٌَمياس حاث اخملخَفة. -

 حىسة اًعفي تـغ اًسَوهياث اًعحيحة ذاذي اًحيئة. -

 اًعفي رمازت اٌَـة ادلاؾي مؽ أكصاهَ.حىسة  -

 حمني يف اًعفي زوخ الاهامتء ًؤلدشت ، واجملمتؽ ، واًصوضة ، واًوظن واحلي اشلي يسىٌَ. -

 حىسة اًعفي اٍىثري من اًلمي واًـاذاث ذاذي اجملمتؽ مثي احرتام اٍىدري ، واًـعف ؿىل اًعلري. -

 هبا.جساؿس اًعفي ؿىل ثلدي اًخـَاميث ، والاًزتام  -

 جتـي اًعفي حمحاً ًآلدصين ، ومذـاواًن مـِم. -

 جتـي اًعفي أنرث حصظاً ؿىل مساؿست سمبلئَ من األظفال. -

م( واًيت أنسث 5111حىسة اًعفي اًخىيف الاحامتؾي مؽ اآلدصين ، وثخفق ُشٍ اًيديجة مؽ ذزاسة األتيازي ) -

 اًخىيف مؽ اآلدصين.ؿىل أن األوضعة اًرتتوية ًِا ؿبلكة ابًيضج الاحامتؾي ، و 

 حىسة اًعفي اًصمحة ، واًصفق ابحليوان. -

ما ذوز األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز يف حمنية اجلاهة اًيفيس زلى اًعفي   -حػ

 من وهجة هؼص املصتياث ؟

 فلس خاءث هديجة امللاتبلث مؽ اًـيية ؿىل اًيحو اآليت :ػ

 اًيفيس زلى اًعفي جتاٍ راثَ ، وجتاٍ احمليعني تَ. حمنية اًصضا -

ياء األموز. -  مساؿست اًعفي ؿىل ثلدي هعاحئ األنرب مٌَ س ياً سواء املصتية أم أًو

 جساؿسٍ ؿىل الاهسماح مؽ من مه يف س يَ من األظفال واًـمي من ذبلل ٍلوؿة ، وؿسم اًـزةل والاهعواء. -

 ن كائساً يف ٍلوؿة أو ؾضواً يف ٍلوؿة يصأسِا آدص.حمني اًلسزت زلى اًعفي ؿىل أن يىو -

 حمني اًلسزت زلى اًعفي ؿىل الاتخاكز اًيت اثـس أؿىل ذزخة من ذزخاث اًعحة اًيفس ية. -
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 حىسة اًعفي اًثلة ابًيفس ، وثـزس ازثحاظَ ابجملمتؽ ، وحمنية مواُحَ. -

 اشلاث )األانهية(. حىسة اًعفي مـاين احلة واًوالء وختَيعَ من اٍىصاُية ، وحة -

 حىسة اًعفي زوخ اًخشوق اًفين ، واإلحساش ابدلال. -

 ثثري زلى اًعفي اًصمحة ، واًضفلة ؿىل اًضـفاء ، واملسبنني ، واًفلصاء. -

 جساؿس اًعفي ؿىل ضحط اهفـاالثَ ؾيس اًفصخ واًلضة. -

 حىس حَ كوت ازلفاع ؾن اًيفس من ذبلل احذاكنَ ابألظفال.  -

 ي ؿىل اإلحساش مبن حوهل. جساؿس اًعف -

 جتـي اًعفي كاذزاً ؿىل إظساز األحاكم ؿىل لك ما يخـَمَ. -

حىسة اًعفي حصية احلسير مؽ اآلدصين ، وؿسم اخلجي أو اخلوف أو الاهعواء ، وثليري اًصوثني اًيوسم ،  -

 والاتخـاذ ؾن املَي ، واًلَق اًيفيس.

 اًيفس مثي ثسزيحَ ؿىل زتط احلشاء ، وازثساء ، وذَؽ املبلثس حمني الاس خلبلًية ؾيس اًعفي ، والاؾامتذ ؿىل -

 اخلازحية، واس خزسام فصصات األس يان ، وكري ركل.

ما ذوز األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز  يف حمنية اجلاهة احلصيك زلى اًعفي   -ذ

 من وهجة هؼص املصتياث ؟

 مؽ املصتياث ؿىل ما يأيت :ػاكهت هخاجئ امللاتبلث 

جساؿس اًعفي مبساؿست املصتية ؿىل اس خزسام تـغ األهجزت ، واألذواث اًخس يعة مثي هط احلحي وزهوة   -

 اًـجبلث ، وزسم اٍىصت واجلصي ، واًصوغ ، واًخرعي.

 حٌلية اًعفي من تـغ اًدضوُاث اجلسمية مثي اثحاع اًـاذاث اًعحيحة يف امليش واجلَوش. -

س اًعفي ؿىل ذمازسة تـغ  اٍمتصيياث اًصايضية اًخس يعة املبلمئة ًس ية، واًيت جساؿسٍ ؿىل حتصيم أنرب ؿسذ جساؿ -

 ذمىن من ؾضبلث حسمَ.

 اًـمي ؿىل حمنية زلة اًعفي يف كسزاثَ اجلسمية واًحسهية. -

 حمني اًلسزت زلى اًعفي ؿىل كيامَ ابًًضاط اًحسين اًفصذي وادلاؾي. -

 واسن ؾيس احلصنة ، وامليش تعصيلة حصيحة وسَمية.حىسة اًعفي اًخ -

 حىسة اًعفي رمازت اإلمساك ابًلمل تعصيلة حصيحة سواء ؾيس اٍىذاتة أو اًصمس. -

 ثـعي اًفصظة ٌَعفي تخحصيم حسمَ يف ظصق خمخَفة )أي ثـعيَ ًياكة تسهية(. -

سيية ثـز يف حمنية اجلاهة اٌَلوي زلى اًعفي ما ذوز األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال األَُية يف م  -ُػ

 من وهجة هؼص املصتياث ؟

 خاءث هخاجئ امللاتبلث ؿىل اًيحو اآليت :ػ

 ثديح اًفصظة ٌَعفي ؿىل أن يرسذ حاكية واكـَ أو موكف حسج هل.   -

 ثـعي اًفصظة اٍاكمةل ٌَعفي ٌَخـحري ؾن زأيَ حبصية ، ونشكل اإلفعاخ ؾن مضاؾصٍ.  -

 عفي ؿىل هعق اٍلكٌلث تعصيلة سَمية ، واًخزَط من مضالكث اًيعق.جساؿس اً  -
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 ثفسح اجملال أمام اًعفي ٌَحواز، واملياكضة مؽ املصتية أو مؽ سميي هل. -

 إاتحة اًفصظة ٌَعفي ٌَريال ، و اًخفىري. -

 جساؿس اًعفي ؿىل اًليام توظف تـغ األص ياء. -

 جساؿس اًعفي ًيشهص وػائف حواسَ ارلس. -

 اؿس اًعفي يف اًخـصف ؿىل وػائف تـغ األص ياء اخملخَفة.جس -

ثًضط معَية اإلهخاح اٌَلوي ؾيس األظفال حير يىون زليَ رذريت هحريت من اٍلكٌلث املىدس حة من ذدوهل إىل  -

 اًصوضة.

 حىسة اًعفي رمازت اإلهعاث واًخحسج يف أوكاث خمخَفة. -

 ىضايف. جضجؽ األوضعة اٌَلوية ؿىل هوع من اٌَـة الاس خ  -

حمني رمازت الاس امتع زلى اًعفي مثي اجلَوش ظامذاً ، والاس امتع إىل خشط يخحسج ومتيزي اٍلكٌلث واألظواث  -

ا. ا ، وثشهص اٍلكٌلث ، واألظواث ؾيس حىصاُز  املدضاهبة ، ومتيزي معاذُز

اآلدصين ، واًخحسج حمني ؾيس اًعفي رمازت الاثعال مؽ اآلدصين ؾن ظصيق اًخحسج مؽ اٍىداز ، ومؽ األظفال  -

 اًخَلايئ يف أزياء اًوحداث ، والاس امتع اجليس ًؤلانص يس واًلعط.

 حىسة اًعفي اًثلة تيفسَ ؾيس احلسير مؽ اآلدصين. -

 جساؿس اًعفي اًلسزت ؿىل حصثية اًعوز حسة األحساج اًيت ثـرب ؾهنا. -

 هعق األسٌلء اخلاظة ابألص ياء اًيت ثـصض ؿَيَ. -

ىشا(.اس خزسام األفـال  -  اًخس يعة يف اٌَلة مثي )ارُة ػ ثـال ػ اهؼص ، ُو

  -إخاتة اًسؤال اًثاين :

ما أمه املـوكاث اًيت حتس من ذوز األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال األَُية يف مسيية ثـز  يف حمنية ظفي 

 اًصوضة من وهجة هؼص املصتياث ؟ 

 -ما يأيت : وكس أسفصث هخاجئ امللاتبلث مؽ املصتياث ؿىل

هسزت األمبهن املياس حة واًبلسمة ملزاوةل األوضعة ذاذي زايض األظفال ، ونشكل اًلاؿاث املصحية ، واجملِزت  -

 ًؤلوضعة ، وتأًوان ساُية ييجشة اًعفي إٍهيا.

 ظفال األَُية.ضـف املزياهية امللصزت ًؤلوضعة اًرتتوية جصايض األ -

 

م ( ، واًيت أػِصث ؿسم 5118وثخفق ُشٍ اًيديجة مؽ ذزاسة أيب ُامش ) اًوكت كري اكٍف ملزاوةل األوضعة ، -

 ثوفص اًوكت اٍاكيف ملٌلزسة اًًضاط.

ضـف مس خوى تـغ املصتياث جصايض األظفال، وكةل ذربهتن يف ُشا اجملال، وؿسم ثفصقِن ًِشا اًـمي ، وثخفق  -

م (  يف ؿسم وحوذ املصتية املؤُةل يف زايض 5113م( وذزاسة اًضيداين )5112ُشٍ اًيديجة مؽ ذزاسة اذلاذي وَلس )

 األظفال.

 ضـف اًلٌاؿة زلى اإلذازت تأمهية األوضعة اًرتتوية ًعفي اًصوضة ، وفائسهتا. - 
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 كةل حٌلش اًعفي أحيااًن ًؤلوضعة اًرتتوية املخاحة. - 

 صية وكري معَية. هسزت اًخسزية اٍاكيف ٌَمصتياث، واًلامئني ؿىل ُشٍ األوضعة، وإن وخسث فِيي هؼ - 

 هجي اًوازلين تأمهية اًًضاط ٌَعفي ، وثفضيَِم ٌَجاهة اًخـَميي ، وسايذت اًواحداث املزًنية. -

 اُامتم اًصوضة تدمنية اجلاهة املـصيف أنرث من اجلواهة األدصى. -

وذ واًـسواهية، اثعاف تـغ األظفال ابخلجي، والاهعوائية، وؿسم اًصقحة ابالدذبلط مؽ سمبلهئم، واًحاكء واًرش  -

واإلحداط، وضـف كوت املبلحؼة واًرتنزي ، واًرسكة انجتة أحيااًن ؾن أمصاض هفس ية ثسخة مضالكث أدشية أو اهفعال 

اًوازلين ، أو ازلالل املفصط أو اًلسوت اًزائست أو اهـسام احليان وؿسم املعساكية ، وؿسم ثفِم ويل األمص ًِشٍ املضالكث 

 اًيفس ية ؾيس ظفهل.

 م الاُامتم تخلومي اًًضاط ، وثعويصٍ ، واًخرعيط هل مس حلاً.ؿس -

 ؿسم ثوفص احلوافز املـيوية ، واملاذية ٌَمصتياث ، واألظفال املضازنني يف اًًضاط.  -

ؿسم مٌح مصتية اًصوضة احلصية ، واًعبلحياث اٍاكفية يف ادذحاز اًًضاط املياسة ٌَمس خوى اًـمصي ٌَعفي ،  -

 وزقحاثَ ، واملضازنة فيَ.وحاخاثَ ، وميوهل ، 

ياء األموز يف ركل  - ؿسم وحوذ هؼام من كدي إذازت اًصوضة يف اًسن احملسذ ًلدول اًعفي ، واؿرتاض تـغ أًو

 أحيااًن يسفـِم ًزتويص صِاذت امليبلذ ٌَعفي، ذما يؤذي ابًعفي إىل هصاُية اًصوضة ، وؿسم اإلكدال ؿىل ذمازسة أي وضاط.

 ًصوضة أحيااًن ذما يخـشز ؿَهيا مذاتـة األظفال أزياء كيارمم ابألوضعة.وحوذ مصتية واحست اب -

 ؿسم وحوذ ذًيي مـمل أو مصصس ٌَمصتية فامي خيط األوضعة وثيفيشُا، وهيفية اًخـامي مؽ األظفال يف اًصوضة.  -

هنا مٌاس حة الحذياخاث ؿسم إرشاك املصتية يف ادذياز األذواث ، واًخجِزياث اًيت حتخاهجا ًخيفيش األوضعة، وحصى أ -

 األظفال ، ومس خوامه اًـمصي.

 الاُامتم تسفرت اًخحضري ٌَمصتية أنرث من الاُامتم تربامج األوضعة من كدي اجلِة املسؤوةل. -

ؿسم ثوفري أدعائية احامتؾية ابًصوضة ونشكل ظحية هفيس ملـاجلة املضالكث اًيت ثؼِص من األظفال أزياء ذمازسة  -

 اًًضاط.

ياء األموز  ،واملوهجني ًبلثفاق ؿىل هسزت الا - حامتؿاث ، واٌَلاءاث ازلوزية تني إذازت اًصوضة ، واملصتياث ، وأًو

 األسَوة األمثي يف حصتية اًعفي من ذبلل ثيفيش األوضعة.

  ؿسم الاُامتم ابإلراؿة يف ظاتوز اًعحاخ من كدي إذازت اًصوضة أحيااًن واًيت يخزََِا تـغ األوضعة اًرتتوية. -

نرثت املعازيف أو احلصمان يوزل اٍىدت ؾيس اًعفي ، ونشكل ثيوع اًوحداث اًلشائية من كدي األظفال يوزل هفس ية  -

 ضيلة ؾيس اًعفي ، وؿسواهية أو اهعوائية صازذت ٌَمصتية أزياء ذمازسة اًًضاط.

،واحلبلق ، واحلساذ وتـغ   هؼصت اجملمتؽ اًضيلة من سايزت املصتية مؽ أظفاًِا ًحـغ أحصاة املِن مثي اًيجاز -

ا من املِن مثي اًعحية ، واملِيسش ،  و حيرتم ُشٍ املِن وييؼص ًِا أهنا مدساوية مؽ كرُي املعاهؽ ، حىت يًضأ اًعفي ُو

 وكري ركل.

ؿسم اًخيوع يف األًـاة من ذزاخاث ، وجمسٌلث ، ومىـحاث ، وزمي ...إخل ذما يحـر أحيااًن املَي ، واًصاتتة يف  -

 اًعفي من مزاوةل األوضعة. هفس ية
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 ؿسم وحوذ وسائي مصحية وحمححة ًؤلظفال ميازسون فهيا األوضعة. -

 هسزت اًربامج اًخوحهيية اًفـاةل ملصتياث اًصايض حول األوضعة. -

 هسزت اخلرباء واًفٌيني اشلين يس خفاذ مهنم يف اًصوضة خبعوص األوضعة اًرتتوية. -

 -إخاتة اًسؤال اًثاًر :

َول امللرتحة ٌَحس من ُشٍ املـوكاث اًيت ثلف حائبًل أمام حتليق األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال ما احل -ي  

 األَُية يف مسيية ثـز  زلوزُا يف حمنية ظفي اًصوضة من وهجة هؼص املصتياث ؟

 خاءث هخاجئ امللاتبلث مؽ املصتياث نٌل يأيت :ػ 

ياء األموز، وإسِام اًوسازت يف اًـمي ؿىل سايذت املزياهية امللصزت ًؤلوضعة ا - ًرتتوية ؾن ظصيق جضجيؽ ثربؿاث أًو

 متويي زايض األظفال األَُية.

 ثوفري ذوزاث ثسزيخية مىثفة ٌَمصتياث يف جمال زايض األظفال.  -

 اًـمي ؿىل ثوفري اكفة األذواث اًبلسمة ملزاوةل األوضعة. -

 ثوفري اًوكت اٍاكيف ملزاوةل األوضعة. -

 ء واألرماث ؿىل مذاتـة أظفاهلم ذاذي اًصوضة ، وثوؾيهتم تأمهية اًًضاط ألتياهئم يف ُشٍ املصحةل.جضجيؽ اآلاب -

 إظبلع األدش ؿىل ما ييجزٍ أظفاهلم من أوضعة ، وجضجيـِم ؿىل ركل . -

 فال._ الاُامتم تخوفري ذًيي مـمل أو مصصس ٍلك مصتية فامي خيط األوضعة ، وثيفيشُا ، وهيفية اًخـامي مؽ األظ

 ثوفري احلوافز، واملاكفآث اًفوزية ًؤلظفال املمتزيين ، ونشكل ٌَمصتياث املضازاكث تفـاًية يف اًًضاط . -

 إؾعاء اُامتم مدساٍو ًؤلوضعة يف اكفة حواهة اٍمنو اخلاظة ابًعفي. -

 حتفزي اًعفي ؿىل املزاوةل املس متصت ًؤلوضعة اًيت ثخاخ هل. -

املساحاث اًواسـة يف اًصوضة ملزاوةل اًًضاط ثضلك حيس، وظبلهئا ابألًوان اًزاُية هتيئة األمبهن املياس حة ، و  -

 اًيت جضس اًعفي إٍهيا ألن اًعفي ييجشة إىل األًوان أنرث من اًخـَمي.   

 اًـمي ؿىل ثخس يط املـَومة اًيت يخَلاُا اًعفي يف اًصوضة خبعوص األوضعة .  -

 اس خفاذثَ من األوضعة امللسمة إًيَ.معي ادذحازاث ذوزية ٌَعفي ٌَخأنس من  -

إجياذ املصتياث املؤُبلث ؿَمياً وحصتواًي اًلاذزاث ؿىل اًخـامي مؽ اًعفي تعصيلة حصتوية حصيحة، وثفصيلِن ٌَـمي يف  -

 جمال األوضعة.

 ثوؾية اجلِاس اإلذازي، ومرشيف األوضعة ابًصايض ؿىل أمهية األوضعة اًرتتوية ًؤلظفال. -

 اث، واألُايل يف تـغ اًربامج املياس حة من األوضعة.إرشاك املصتي -

إؾعاء املصتياث اًعبلحياث اكفة الدذياز األوضعة، وثيفيشُا مبا يدٌاسة مؽ احذياخاث األظفال، وميوهلم،  -

 ونشكل رشاء األذواث، واًوسائي اخلاظة ابألوضعة.

املزًنية اًيومية حىت حية اًعفي اًصوضة، ويلدي  اًرتنزي ؿىل األوضعة اًرتتوية يف ُشٍ املصحةل أنرث من اًواحداث -

 ؿَهيا.

ياء األموز ابالًزتام تشكل. -  حتسيس سن مـني ًلدول اًعفي يف اًصوضة من كدي اإلذازت، وثوؾية أًو
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 ثـيني مصتياث خسذ مساؿساث ٌَمصتياث األظَياث حىت يمتىنَّ من مذاتـة األظفال يف أزياء كيارمم ابًًضاط. -

إلراؿة اًعحاحية اًيت يخزََِا أوضعة زايضية، وزلافية، وثـَمي األظفال تـغ اًسَوهياث اإلجياتية مثي الاُامتم اب -

 اًيؼافة، واًيؼام، وكري ركل.

 الاُامتم تخوفري أدعائية احامتؾية، وظحية ٌَصوضة ملـاجلة املضالكث اًيت كس ثؼِصيف أزياء ذمازسة أي وضاط. -

 ا يمتىش مؽ زوخ اًـرص، وسن اًعفي فامي خيط األوضعة.ثعويص مهنج ًصايض األظفال مب -

ياء األموز، واملوهجني ًبلثفاق ؿىل األسَوة  - ؾلس اٌَلاءاث، والاحامتؿاث ازلوزية مؽ إذازت اًصوضة، واملصتية، وأًو

 األمثي يف حصتية اًعفي، وثيفيش األوضعة.

 ستىتاجاخ وانتىصياخ:اال
 أواًل: االستىتاجاخ:

 -يف ُشا اًححر اًيوؾي ثوظَت اًحاحثة إىل اًـسيس من الاس خًذاخاث، مهنا: ذما قُصض آهفاً  

ثـس األوضعة اًرتتوية اًيت متازش جصايض األظفال من اًـوامي اًصئيسة اًيت جسِم يف إجياذ ظفي كاذز ؿىل اًخأزري  -

 يف اآلدصين، وثـمي ؿىل إؿساذٍ ملصاحي ثـَميية ملدةل.

س ية اًيت حتخاح إىل هوع من ازلمع واملساهست من كدي اًلامئني ؿىل اًـمَية اًرتتوية أن اًعفوةل يه اًصنزيت األسا -

 واًخـَميية، وثوفري األوضعة اًرتتوية ًِشٍ اًفئة.

أن األظفال يخفاؿَون مؽ األوضعة اًرتتوية اًيت ثلسم هلم لكٌل ثوفص هلم اجلو املصخ، وكَت اًخـَاميث، واًخوحهياث  -

ؾعي األظفال مساحاث واسـة من احلصية ٌَخـحري ؾن أفاكزمه، واس خجاابهتم، ونشكل اًوكت اٍاكيف امللسمة هلم، ولكٌل أ

خَ.  ًخيفيش اًًضاط، ومزاًو

أن أي كعوز أو ذَي يف األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال األَُية مصذٍ إىل كعوز أو ذَي من اجلِة اًـَيا يف  -

 ة، ومذعوز.هيفية إذازت ُشٍ األوضعة اًرتتوية ثضلك مٌاس

ميىن ًؤلوضعة اًرتتوية أن حمني ظفي اًصوضة يف اكفة حواهحَ اًـلَية، والاحامتؾية، واًيفس ية، واحلصهية، واٌَلوية  -

إرا ثوفصث املصتية املؤُةل حصتواًي، واًلاذزت ؿىل اًخـامي مؽ األظفال اًعلاز تعرٍب، وحوكة، وزوية، واًخـاون تني اإلذازت، 

ياء األموز.  وأًو

ياك ؿبلكة وزيلة تني ثوفري اإلماكانث املاذية واًخرشية يف زايض األظفال األَُية وحٌلية األوضعة اًرتتوية ُ  -

 تفـاًية.

أػِصث هخاجئ امللاتبلث مؽ املصتياث يف ُشا اًححر كعوزاً واحضاً يف متويي جصامج األوضعة اًرتتوية جصايض  -

، واًصئيسة ملٌلزسة، وثيفيش األوضعة اًرتتوية يف زايض األظفال األظفال، وكس ػِص ركل من ذبلل املـوكاث اًحازست

 األَُية.

أن اٍىذة واًلعط اًيت يلصأُا األظفال ال تس أن حىون حمفزت ٌَمياكضة واحلواز ثضلك أنرب وأن حىون خشاتة  -

 وتأًوان ساُية، ومذياس حة مؽ مس خوى األظفال ألهنم ييجشتون ًؤلًوان اًزاُية أنرث من اًخـَمي.

ياء األموز ابألوضعة اًرتتوية، وؿسم جضجيؽ األظفال ؿىل ذمازس هتا يـس أحس األس حاة اًحازست يف  - هجي اإلذازت وأًو

 ُشٍ املضلكة.
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أػِصث هخاجئ امللاتبلث مؽ املصتياث أن املؤُبلث مهنن، ورواث اخلربت اًعويةل، واًبليت ثَلني ذوزاث ثسزيخية  -

ال، وكس تسا ركل ٌَحاحثة من ذبلل سايزت اًواكؽ واإلخاابث واإلثصاء يف اجلواهة اخملخَفة أكسز، وأنفأ يف اًخـامي مؽ األظف

 اًيت ثـمي األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال األَُية ؿىل حمنيهتا زلى ظفي اًصوضة.

 -اًخوظياث وامللرتحاث:

ني، ذما ثوظي إًيَ ُشا اًححر من هخاجئ واس خًذاخاث، ميىن وضؽ ٍلوؿة من اًخوظياث  اًيت كس ثفيس املس ئًو

 -واملِمتني ابألوضعة اًرتتوية جصايض األظفال األَُية ذاظة واحلىومية ؿامة، ويه:

رضوزت احذواء جصامج زايض األظفال ؿىل أوضعة، وثسزيحاث هوهنا حزءاً أساس ياً من جصامج إؿساذ األظفال ملصاحي  -

 اًخـَمي اًـام امللدةل.

ن، واآلمن يف أزياء ذمازسة تـغ األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال ذما يسمح ًؤلظفال ثوفري اجلو املدسامح، واملص  -

 حبصية اًخـحري ؾن أفاكزمه، ومضاؾصمه، وإظبلق دياهلم.

 إجياذ املصتية املؤُةل ؿَمياً وحصتواًي، واًلاذزت ؿىل اًخـامي مؽ األظفال، وذاظة يف مزاوةل األوضعة اًرتتوية. -

األظفال ؿىل مساحاث واسـة جسمح ًؤلظفال ابٌَـة، والاهعبلق فهيا حبصية ملا ًؤلوضعة  رضوزت احذواء زايض -

 احلصهية من ذوز هحري يف حمنية املِازاث احلصهية األساس ية اًيت ثدٌاسة مؽ دعائط، وظحيـة املصحةل.

يي اًًضاط، وزواذٍ من ؿىل وسازت اًرتتية واًخـَمي، واجلامـاث اًخـاون فامي تيهنا ًـلس ذوزاث ثسزيخية ملوهج  -

املسيصين، واملصتياث، واملخرععني، ويمت فهيا اًخسزية ؿىل املِازاث اًبلسمة ًخيفيش، وختعيط اًًضاط اًرتتوي جصايض 

 األظفال، وموبهحة اًخلسم اًيؼصي، واملاذي يف ُشا اجملال.

ن من  اإلرشاف سايذت وكت اًًضاط حىت يس خفيس األظفال مٌَ، ًيمتىن زواذ اًًضاط من املصتياث - ، وكرُي

 اٍاكمي ؿىل اًًضاط، ومذاتـخَ.

اًخًس يق مؽ أهجزت وسازت اإلؿبلم اخملخَفة ًـصض أهواع من اًًضاط اًحازس إلجياذ كٌاؿة ابًًضاط زلى األظفال،  -

ياء أموزمه توخَ ذاص، واجملمتؽ توخَ ؿام.  وأًو

 جصايض األظفال.ثوفري املزياهية اخملععة، واٍاكفية زلمع األوضعة اًرتتوية  -

الاس خفاذت من ذرباث ازلول اًـصتية، واألحٌحية يف جمال األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال ؾن ظصيق ثحاذل  -

 اًزايزاث، واملـَوماث، وإكامة املساتلاث املخـسذت تني اًصايض اخملخَفة.

وحيا احلسيثة يف ثفـيي األوضعة اًرتتوية ذاذي اًصايض، وذاز  - هجا مثي املضازنة اًفـَية مبواكؽ ص حىة اسدامثز اًخىًٌو

 املـَوماث، واًخـصف ؿىل املفيس مهنا.

ياء األموز، واملصتياث حنو اًًضاط جبميؽ مصاحهل، وجماالثَ، وأهواؿَ املخـسذت. -  ذزاسة اجتاُاث املسيصين، وأًو

ي اًخلَة ؿىل مـوكاث جضىيي جلان مذرععة من وسازت اًرتتية واًخـَمي، وإذازاث زايض األظفال زلزاسة ُسحُ  -

 األوضعة اًرتتوية املضاز إٍهيا يف ُشا اًححر.

ثوفري أزاكن خمععة ملزاوةل األوضعة اًرتتوية يف اًصوضة وتـيست ؾن األوضعة املزجعة مثي زهن اًلعة، وزهن   -

اذ اًيت حمني يف املىـحاث، وزهن ازلزاخاث، واًـصابث، وزهن ًؤلكبلم، واًوزق امللوى، واًعمف، واخليوط، ولك املو 

 اًعفي اإلحساش ابشلوق، وادلال.
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 ثوفري مرسخ ٌَـصائس ًخسزية اًعفي ؿىل اٌَـة اإلهياسم، وإهساتَ اًـسيس من املفاُمي، واًسَوهياث. -

مـاوهة األظفال ؿىل حتسني ظوزهتم اشلاثية من ذبلل ثرصفاث املصتية جتاُِم، وثلدي لك ظفي وىيان ثرشي،  -

 ثـحري ًفؼي. وإصـازٍ تشكل تسون

مساؿست األظفال ؿىل ثلدي، وثلسيص أهفسِم من ذبلل وحوذ مصااي ابحلجم اًعحيـي، وآةل ثعويص فوزية ًخـزيز  -

مفِوم اشلاث زلى اًعفي ابس خزسام اًعوز تـس ًعلِا ؿىل وزق ملوى تساًل من األسٌلء يف ًوحة اًرشف ًزايذت احلافز 

 اإلجيايب زلى اًعفي.

ياء األموز، حىت حىون اًيخاجئ أنرث مشواًل إحصاء مزيس من ا  - ًححوج امليساهية ثدٌاول مسيصي زايض األظفال، وأًو

 وثـماميً وواكـية.

إحصاء حبوج مس خلدَية مضاهبة ثليس مسى بندساة األظفال ًحـغ اًلمي، واملِازاث، واملـازف، واخلرباث ؾن  -

 ظصيق األوضعة اًرتتوية املٌلزسة يف زايض األظفال.

صاء حبوج أدصى مضاهبة ثليس ذوز األوضعة اًرتتوية يف مصاحي ثـَميية أدصى مثي املصحةل األساس ية، واملصحةل إح -

ىشا.  اًثاهوية، واملصحةل اجلامـية، ُو

إحصاء حبوج أدصى مضاهبة يف حمافؼاث أدصى من اٍمين، ونشكل حبوج ثدٌاول زايض األظفال احلىومية،  -

 اًححر. وملازهة هخاجئِا مؽ هخاجئ ُشا

إحصاء حبوج مس خلدَية أيضاً ثدٌاول حواهة أدصى مل حصذ يف ُشا اًححر، ثـمي األوضعة اًرتتوية ؿىل حمنيهتا مثي  -

 اجلاهة، ازليين، واًوظين، واًفين، واإلتساؾي، واًخىٌوًويج، وكري ركل.

 مشاجع :ان
 -أواًل: املصاحؽ اًـصتية:

ذازت اًًضاط الاحامتؾي ابملمَىة اًـصتية اًسـوذية يف اًخرعيط م( . ذوز إ5118أتو ُامش ، َلوذى ؿاصوز . ) .0

ص ،  ًربامج اًخمنية الاحامتؾية ٌَعَحة )ذزاسة ثلوميية( ، زساةل ماحس خري كري مًضوزت ، لكية اًرتتية ، خامـة األُس

 مرص.

ذوازمه املِيية من م( . ذزخة ذمازسة أؾضاء ُيئة اًخسزيس جبامـة ثـز أل5113إسٌلؾيي فائزت ؾحس هللا حقعان . ) .5

وهجة هؼصمه ، جمةل اًـَوم اًرتتوية واًيفس ية، جمةل ؿَمية حموكة فعَية، ثعس ؾن لكية اًرتتية ، خامـة ثـز ، اًـسذ 

يو   .045-022م ، ص5113األول، يًو

 –األؾٌلل  –م( . ػاُصت أظفال اًضوازع يف مسيية ثـز )األس حاة 5113إسٌلؾيي، فائزت ؾحس هللا حقعان . ) .8

 (.52-0اظص املرتثحة ؿىل ركل ، حبر كيس اًًرش ، جمةل حبوج خامـة ثـز، اًـسذ اًثاًر ؾرش ، صاخمل

م(. أوضعة اٌَـة وؿبلكهتا ابًيضج الاحامتؾي زلى أظفال مصحةل اًصايض ، 0441األتيازي ، ؾواظف فيعي . ) .2

ية اخلسمة الاحامتؾية ،خامـة حَوان حبر ؿَمي مًضوز، جمةل ازلزاساث يف اخلسمة الاحامتؾية واًـَوم اإلوساهية، لك 

 م.0441، مرص ، اًـسذ األول ، أنخوجص ، 

م(. ثعوز ملرتخ ًخفـيي ا ملضازنة تني األدشت وزايض األظفال يف ضوء 5112ادلال، زاهيا ؾحس املـز ؿًل. ) .2

، اجملسل اًـارش، اًـسذ اخلرباث األحٌحية، جمةل مس خلدي اًرتتية اًـصتية، ثعسز ؾن املصنز اًـصيب ٌَخـَمي واًخمنية



 

 حبث حمكمرابع                                                                 مؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 24 

 .005-84اخلامس واًثبلزون، ص 

م( . ثليمي مداين زايض األظفال )ذزاسة ميساهية يف 5112اشليفاين ، ؾحس هللا أمحس وَلس، جناخ ؾحس اًصحمي. ) .1

، حمافؼة ثـز(، حبر ملسم إىل مؤمتص اًعفوةل اًوظين األول )من أخي خشعية مذواسهة ٌَعفي وحٌليخَ وحمنية كسزاثَ(

 م، مصنز اًخأُيي واًخعويص اًرتتوي ، خامـة ثـز ، ادلِوزية اٍمييية.5112مايو  03-01ذبلل اًفرتت من 

م(. أثص جصانمج ثسزييب يف حمنية اًخفىري الاتخاكزي زلى أظفال اًصوضة 5113اًضمريي، ؾحساًصكية ؾحسٍ حزام. ) .2

 ثـز، ادلِوزية اٍمييية. مبسيية ثـز، زساةل ماحس خري كري مًضوزت، لكية اًرتتية، خامـة

م( .مـوكاث حمنية اإلتساع زلى أظفال اًصايض األَُية يف مسيية ثـز من وهجة 5113اًضيداين ، حَمي ؿىل َلس . ) .3

 .581-042( ، ص01هؼص املصتياث، جمةل اًحاحر اجلامـي، ثعسز ؾن خامـة إة، اًـسذ )

رشية ملصحةل اًعفوةل يف ادلِوزية اٍمييية يف ضوء أُساف م( . واكؽ اًخمنية اًخ 5112اًضيداين ، حَمي ؿىل َلس. ) .4

حلوق اًعفي اًـصيب، مؤمتص اًعفوةل اًوظين األول )من أخي خشعية مذواسهة ٌَعفي وحٌليخَ وحمنية كسزاثَ(، امليـلس 

، م ، مصنز اًخأُيي واًخعويص اًرتتوي ، خامـة ثـز ، ادلِوزية اٍمييية 5112 -مايو03-01ذبلل اًفرتت من 

 .041-022ص

م(. تياء مـايري ًخعويص مٌاشم زايض األظفال يف ادلِوزية اٍمييية يف ضوء 5118اًضيداين، حَمي ؿًل َلس. ) .01

 األُساف اًرتتوية املـمتست ًِا، أظصوحة ذنخوزاٍ كري مًضوزت، لكية اًرتتية ، اجن زصس، خامـة تلساذ، اًـصاق.

س حاة واًـوامي املؤذية إىل حىوين ػاُصت أظفال اًضوازع، حبر م( األ5112اًـصيلي ، آمال ؾحس اًوُاة أمحس ) .00

ملسم إىل مؤمتص اًعفوةل اًوظين اًثاًر )من أخي خشعية مذواسهة ٌَعفي وحٌليخَ وحمنية كسزاثَ( )تـيوان أظفال يف 

-04 ػصوف ظـحة، )واكـِم وس حي حٌليهتم وذجمِم ابجملمتؽ(، مصنز اًخأُيي واًخعويص اًرتتوي، خامـة ثـز من

 .23-18م( ، ص50/00/5112

، ذاز اًفىص ٌَعحاؿة 0م(. اٌَـة ؾيس األظفال )األسس اًيؼصية واًخعحيلية(، ط5115اًـياين، حٌان ؾحس اذليس. ) .05

 واًًرش واًخوسيؽ، ؾٌلن ، األزذن.

ؽ، ؾٌلن ، م(. املهناح اًخـَميي واًخسزيس اًفـال، ذاز اًرشوق ًٌَرش واًخوسي5111اًفذبلوي، سِيةل حمسن اكػم. ) .08

 األزذن.

م( . مـوكاث اًًضاط اًعبليب يف اًخـَمي اًـام ابملصحةل الاتخسائية واملخوسعة 5110اًفِس، ؾحس هللا جن سَامين . ) .02

مبيعلة اًصايض من وهجة هؼص زواذ األوضعة، جمةل مس خلدي اًرتتية اًـصتية، ثعس ؾن املصنز اًـصيب ٌَخـَمي واًخمنية 

ة اًرتتية اًـصيب زلول اخلَيج وخامـة امليعوزت ،  اجملسل اًساتؽ ، اًـسذ اًـرشين ، ييايص ابًخـاون اًـَمي مؽ : مىذ

 .052-42م ، ص5110، 

م(. كضااي حصتوية "ذزاسة حتَيأثية ًـيارص اًـمَية اًخـَميية"، اًعحـة األوىل، 5112اًلمزي، سامل زاصس جن حصيس. ) .02

 يية هرص، اًلاُصت، مرص.ذاز اًفىص اًـصيب ًٌَرش واًخوسيؽ واًعحاؿة، مس

م(. فاؿَية جصانمج سَويك يف ثـسيي سَوك أظفال اًصوضة املضعصتني تدضدت 5113املصسوسم، ًيىل يوسف هصمي. ) .01

الاهدداٍ وفصط اًًضاط احلصيك يف مسيية ثـز، أظصوحة ذنخوزاٍ كري مًضوزت، لكية اًرتتية ، خامـة ثـز ، ادلِوزية 

 اٍمييية.
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م(. إسِاماث األوضعة اًرتتوية جصايض األظفال يف حمنية ظفي اًصوضة: 5112َلس. )حسن، رما ظبلخ ازلين  .02

ذزاسة ثلوميية معحلة ؿىل زايض األظفال مبحافؼة اًلَيوتية، جمةل مس خلدي اًرتتية اًـصتية، ثعسز ؾن املصنز اًـصيب 

 .523 – 022(، ص82(، اًـسذ )00ٌَخـَمي واًخمنية، اجملسل )

م( . ثعويص هؼام زايض األظفال يف مرص ًخحليق حاكفؤ اًفصص اًخـَميية )زؤى تـيست 5115حشاثة، فوسي زسق. ) .03

 املسى(، اًلاُصت، املصنز اًلوسم ٌَححوج اًرتتوية واًخمنية، مرص.

، ذاز اًفىص ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسيؽ ،  8م( . زايض األظفال ، ط0444ؿسش ، َلس ؾحس اًصحمي وآدصون. ) .04

 ؾٌلن ، األزذن.

م، من موكؽ يف الاهرتهت. 0440( ًس ية 20( املاذت )0ن ثيؼمي مؤسساث اًخـَمي األَُية واخلاظة، زمق )كاهو .51

http\\:www.moe.gov.ye/about/privateschoolslaws.htm   :واكن ازلدول ٌَموكؽ يف اتزخي

 م5/0/5114

ضوء أسَوة اجلوذت اًضامةل، م(. ثعويص األوضعة اًعبلتية جلكياث اًرتتية يف 5112َلس، َلس اًيرص حسن. ) .50

حبر ملسم إىل املؤمتص اًـَمي اًصاتؽ )ازلويل األول( تـيوان حوذت لكياث اًرتتية واإلظبلخ املسزيس،  لكية اًرتتية 
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 -:اثهياً :ػ املصاحؽ األحٌحية
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