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 مربيات رياض األطفال يف حمافظة تعز  
 *()دراسة ميدانية

 *د. صادق عبذه سيف المخالفي                                                       
 **أ. عبذه سعيذ الصنعاني                                                       

 مقذمة الذراسة:
اٍىذاابث اًخخصصية مرتية اًروضة جىثريري مرين اًؾنا,ريةأ وهتٍوأريا هتخيرية كاهنرية هر ريا  ريرز ثناًوت اٍىثري من ادلزاساث و 

معي اًروضة وهتساسوأ فؾَهيا ثلػ مس ئًرية حرمجة زساةل اًروضةأ و,رتثة ؽىل جناهحا يف واحداهتا ووعائفيا؛ جناخ اًروضة 

رش ا ًلمي يف ؼلهل وكَحو وثرحيو ممازساثو مبريا سسري خلمي مريػ يف حتليق فايأا يف اإلسيام يف اًخمنية املخراسنة ًشخصية اًطفي ـو

يرياأل ارمريرز وتؾاكريي حعمريق مريػ تليرية هتؼئرياأل اًييئرياث اًؾريامو يف اًروضرية وؽريىل زهتسرييا اإلذازت  ىذه اًقا,ة ابًخؾرياون مريػ هتًو

 اًخنفيذ,ة. 

دلوز اذلي ثلريرم تريو يف ىريذه وىذا هتمر تريدي   نغريراً ٌري -ار ثؾد مرتية ارطفال يف اًروضة جحر اًزاو,ة يف اًؾاكَية اًرتتر,ة

ية ثفؾيي اًؾاكَية اًرتتر,ة جرمأاأ ومل ,ؾد ذوزىا ملذرصاً ؽىل نلي املؾازف واملؾَرماثأ تريي  -اًؾاكَية فؾىل ؽاثليا ثَلى مس ئًر

فريق ثؾدى ركل إىل ثنغمي اًحيئة اًرتتر,ة املاذ,ة واًنفس يةأ وامليرست ًؾاكَية اًخؾمل وحؾَيا ممخؾرية ويف مذنرياول ط طفريي مبريا ,خ

 (.12:  1002مػ كدزاثو وحاخاثو وميرهل واىامتماثو )مرثىضأ 

وىنا ,ندق  اإلشازت إىل هتن ارذتياث اًساتلة ؽاذت ما ثؾنريرن ىريذا انانرية مبرتيرية هتو مؾَاكرية اًروضرية وم ثلريي مؾَاكري   و 

زايط ارطفريال مريب اًروضة مػ  اًخأهيد ؽىل هتن ارهنريي يف اٌَقرية اًخريذنريأ  إن ىريذا اًخخصرييد ,ىلنريد ؽريىل هتن مريرحو 

مرحو حوكيَية دلوز ارمأ ومن ىنا ميىن اًلرل هتن اًرشظ ارول يف من ,لرم ترتتية ىذا اًطفي يف ىذه املرحو ,فئريي هتن 

 يىرن من اإلانج.

في   اًيت ثلريرم ترتتيرية اًطفريي يف مريرحو اًروضرية وجسريؾى إىل حتليريق ارىريداف اًرتتر,رية اًرييت ,خطَرريا امل رياح مراؼيرية 

,ة ًخكل املرحوأ وثلرم تإذازت اًنشرياظ وثنغهريو يف ـرفرية اًنشرياظ وكازضريا إضريافة إىل مبخؾيريا مبناكرؽرية مرين اخلصائد اًؾاكر 

:  1002اخلصائد اًشخصية والاحامتؼية واًرتتر,ة اًيت مبزيىا ؼن فريىا من مؾَريتث املراحريي اًؾاكر,رية ار ريرى ) امريدت أ 

241.) 

ريرايث ومن ارمرز اًيت هتندث ؽَهيا اٍىذاابث املؾنية ج رايط ارطفالأ مسريأةل ا ذيرياز املرتيريةأ ووضريؾأا يف سريمل ارًو

اًيت ,ندق  ؽىل إذازت اًروضة اًؾنا,ة هبا وإ,الهئا اىامتماً يف مئريام  وعائفيريا الخَفرية وم ريا اًخخطرييرأ وحرمجأريا يف ثنغريمي 

حريدذث م ذيرياز املرتيرية... وسشري  اًؾاكي واًسؾ  إىل حؾهل واكؾاً يرى وسشاىد يف اًروضةأ وفق اًرشوظ واملؾا,ري اًيت 

 الا ذياز معَية حرتر,ة وفنية وإذاز,ة مرهحة. 

و,أيت اًخدكيق واًخحري يف ا ذياز املرتية ًيس فلرير هر ريا مرتيرية راث  اكرية مدريا ت مريػ ارطفريالأ تلريدز مريا ,ريأيت 

 اًخؾريرف ؽريىل واكريػ مرتيرياث اؽرتافاً تريدوزىا يف اإلذازت واإل اف تؾامرية واًخخطريير ةاهنريةأ ذلا جسريؾى ىريذه ادلزاسرية إىل

 هتطفال اًروضة يف  افغة ثؾز من وضة نغرىن.

 مشكلة الذراسة:

                                                           
*
 ؾزهتحر,ت ىذه ادلزاسة اب اف ومبر,ي مرنز اًححرج وذزاساث اندوى مضن ذزاسة مذعمو ؼن زايط ارطفال يف  افغة ث 
*
 اس خار وزئيس كسم  اًرتتية اخلاهنة املساؽد/ لكية اًرتتية/ خامؾة ثؾز. 
**
 مؾيد تلسم ؽمل اًنفس اًرتتري/ لكية اًرتتية / خامؾة ثؾز. 
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من املالحظ يف اًنسراث اًلَيو املاضية إندشاز زايط ارطفال تنس حة هحريت ؼت اكنت ؽَيو يف اًسري نراث اًسرياتلة 

ًِرايط ارطفال سس خدؼ  اًركرف هتمام و  اكػ مرتية ارطفال يف اًروضةأ من حيرير يف  افغة ثؾزأ وىذا الاندشاز اٍىدري 

مدى امعانهتا ومىلىالهتا و ا ا واملشالكث اًيت ثراضياأ مفرتيرية ارطفريال أ هتم هتوًم ومرتيرية انيرياًأ حتخرياح اىل هتن يىريرن 

مي جرانجمريا دليا  ازاث مذؾدذت ختدم هتـراضاً خمخَفةأ في   حباخة إىل إحاطة اكمو ابًربانمج اًرتتريأ تي واًلدزت ؽريىل ثصرياك

مران ,خالألم مػ احذياخاث ارطفريال اخلاهنريةأ و,لريرم ؽريىل اًخنرترية اذلاثيرية لريمأ واًنشرياظ اخلرياض هبريمأ حبيرير ثخريرافر لريم 

الاس متراز,ة يف اخلرباث اًيت مبخد مؾيريم مرين اًروضرية اىل املدزسرية ارساسري يةأ وابًخرياا فريإن ادلزاسرية ا اًيرية كريد اختريذث 

وحرذىا  طاً هتساس ياً ًرحرذ اًروضة كاهنة يف مثي ىذا اًخطرز املَحرط يف اندشرياز مرضرؼيا مرتية ارطفال اًيت ,ؾد 

 زايط ارطفالأ وذلكل ثددَرز مشلكة ادلزاسة يف اًدساؤمث اآلثية:

 ما مىلىالث وختصصاث مرتياث ارطفال يف اًروضة؟ -2

 ما كرباث مرتياث ارطفال يف اًروضة وحصًرين ؽىل اًخدز,ة؟ -1

 ختطير اًؾاكي اًرتتريأ وما اًرسائي اًيت سس خخدم ا هتزناأل هتذاأل  ا ن؟ ىي جشازك املرتياث يف -1

ما مدى مساخة املرتية يف إؽداذ اًرسائي اًخؾَاكيرية ًططفريال أ واخلطرير اًرتتر,ريةأ واًسريخلالث اخلاهنرية تؾاكريي  -1

 املرتياث ؟

 ما اًرشوظ اًيت جية هتن ثخرفر يف مرتياث ارطفال من وضة نغر املرتياث هتنفسين؟  -2

 حيؾة اًخلازير وهتنراؼيا اًيت ,فرتط هتن ثلرم املرتية تإؽداذىا من وكت ر ر.؟ما ط   -3

 ما امليام الا رى اًيت ثلرم هبا املرتية يف اًروضة اىل خانة ذوزىا هكرتية؟ -4

 ما اًصؾرابث اًيت ثراضيا املرتية هتزناأل ممازسة معَيا يف اًروضة؟ -5

 ىل طفي اًروضة؟ما هتجرس املشالكث اًسَرهية اًيت ثالحغيا املرتية ؽ -6

 ما مدى مراؽات اًربانمج اًرتتري  نرانة اٍمنر الخَفةرطفال اًروضة من وضة نغر املرتياث؟  -20

 ما امللرتحاث اًيت ثؾاكي ؽىل ثطرير اًربانمج اًرتتري ًرايط ارطفال من وضة نغر املرتياث؟ -22

 أهذاف الذراسة:
 هتدف ادلزاسة ا اًية اىل اًخؾرف ؽىل اآليت:

 وختصصاث مرتياث ارطفال يف اًروضة.مىلىالث  -2

 مدى كرباث مرتياث ارطفال يف اًروضة وحصًرين ؽىل اًخدز,ة. -1

 مدى مشازنة املرتياث يف ختطير اًؾاكي اًرتتري واًخؾرف ؽىل اًرسائي اًيت جس خخد ا هتزناأل هتذاأل  ا ن. -1

أ واًسريخلالث اخلاهنرية تؾاكريي مدى مسرياخة املرتيرية يف إؽريداذ اًرسريائي اًخؾَاكيرية ًططفريال أ واخلطرير اًرتتر,رية -1

 املرتياث.

 اًرشوظ اًيت جية هتن ثخرافر يف مرتياث ارطفال من وضة نغر املرتياث هتنفسين. -2

 طحيؾة اًخلازير وهتنراؼيا اًيت ,فرتط هتن ثلرم املرتية تإؽداذىا من وكت ر ر.. -3

 امليام الا رى اًيت ثلرم هبا املرتية يف اًروضة اىل خانة ذوزىا مرتية. -4

 اًيت ثراضيا املرتية هتزناأل ممازسة معَيا يف اًروضة. اًصؾرابث -5

 هتجرس املشالكث اًسَرهية اًيت ثالحغيا املرتية ؽىل طفي اًروضة. -6

 مدى مراؽات اًربانمج اًرتتري  نرانة اٍمنر الخَفةرطفال اًروضة من وضة نغر املرتياث. -20

 ًرايط ارطفال من وضة نغر املرتياث.اًخؾرف ؽىل امللرتحاث اًيت ثؾاكي ؽىل ثطرير اًربانمج اًرتتري  -22
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 أهمية الذراسة:
 ثندػ هتخية ادلزاسة وا اخة إٍهيا مما ,أيت:

 هتخية مرتياث هتطفال اًروضة ابؼخحازىن  رز اًؾاكَية اًرتتر,ة اًخؾَاكية.  -

 ثرفري املؾَرماث امليدانية ؼن واكػ مرتياث زايط ارطفال يف  افغة ثؾز.  -

 يف وسازت اًرتتية واًخؾَمي وانيرياث املؾنيرية ؽريىل مؾرفرية انرانرية الاجياتيرية دلى املرتيرياث واًحنرياأل مساؽدت املس ئًر    -

 ؽَهيا ومؾرفة حرانة اًئؾف واًؾاكي ؽىل ثالفهيا.

 فذح اًطر,ق هتمام ذزاساث هت رى محلة يف جمال مرتياث زايط ارطفال .   -

 مصطلحات الذراسة:  
 املرتية: -

اًطفي يف مريرحو اًروضرية و جسريؾى إىل حتليريق ارىريداف اًرتتر,رية اًرييت ,خطَرريا امل رياح مراؼيرية أ اًيت ثلرم ترتتية  

اخلصائد اًؾاكر,ة ًخكل املرحوأ وأ اًيت ثلرم تإذازت اًنشاظ وثنغهو يف ـرفة اًنشاظ و كازضا اضافة إىل مبخؾيا مبناكرؽرية 

: 1002فريىا من مؾَتث املراحي اًؾاكر,ة ار رى)مرثىضري  من اخلصائد اًشخصية والاحامتؼية  و اًرتتر,ة اًيت مبزيىا ؼن

11.) 

 زوضة ارطفال: -

أ مىلسسة حرتر,ة احامتؼية جسيم يف حرتية ارطفال اذلين ثرتاوخ اؼتزمه من زالج إىل ست س نراثأ وهتدف إىل حتليق 

مضريافة إىل حمنيرية كريدزاهتم ؼرين طر,ريق اٍمنر املخعمي ًططفال من مجيػ انرانة انساكية واًؾلَية واًنفسري ية واًسريَرهيةأ اب

 (154: 1002اًربامج وارنشطة وارساًية املناس حة  اخاث ىذه املرحو من اًؾاكر) ارفربيأ

 حدوذ ادلزاسة:

حدوذ ادلزاسة ا اًية ؽىل مرتياث هتطفال اًروضة يف  افغة ثؾز مرين وضرية نغريرىن حريدوذاً مرضريرؼية ومعنيرية أ  ثلذرص

( زوضة من زايط  افغرية ثؾريزأ ابمضريافة اىل ارذات واًرسريائي الاحصريائية املسري خخدمة 12ية يف )( مرت 31وؼينة كرا ا)

 ( .   1005فهياأ  نت ثخحدذ سمانياً ابًؾام امليالذي )

 الاطاز اًنغري وذزاساث ساتلة:

ئريية إؽريداذ ( هتن هتي ضد  حرتريري سسري أدف الاهنريالخ واًخطريرير ,ندقري  هتن ايكريذ تؾري  الاؼخحرياز ك 2664يرى هرخاك )  

وثدز,ة مرتية اطفال اًروضة املس متر هتزناأل اخلدمة أ منو  ت ثرافر من مداين وجرامج ووسائي وثلنياث حد,ثة وامناظ اذاز,ة 

واساًية ا اف وثرحيو ؽىل كدز هحري من اٍىفا,ة واًؾرص,ةأ فا ا ًن جس خطيػ ان حتدج اًخطرير املنشريرذ ذون مرتيرية ًيريا 

 ا من احداج اًخعمي ت  ىذا لكو وحرمجخو اىل مراكف ثؾَاكيو ؽىل ذزخة هحريت من اًفؾاًية)  هتترير هنفاث خشصية و نية مبى

 (. 22: 1005اٌَيي وسالمةأ

اًرييت ,ندقري  هتن حمتخريػ هبريا مرتيرية هتطفريال اًروضريةأ    -نت ثرزذىا الاذتياث اًساتلة -من ىنا اكن ًزاما ثناول ىذه اخلصائد

ية جس خطيػ اًليام ابمليريام املنرطري ة هبريا مريػ فئرية معر,رية) مريرحو زايط ارطفريال( امريى الاىريامتم هبريا يوزت حياثيريو ومسري ئًر

 حئاز,ة وحمنر,ة.

 

  اوًم:   صائد مرتية الاطفال:

 تخرصف ؽىل اًنحر اآليت: زمس هتىي الا ذصاض مجو من اخلصائد ٌَاكرتية ,رزذىا اًحاحثان 

 -اخلصائد اإلحتًية ٌَاكرتية:-هت
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حة و الاس خؾداذأ واإلميان تلدزاهتا من انحية وتلدزاث ارطفال ؽريىل اًريخؾمل والاسريديؾاة مرين انحيرية هتن حمتخػ ابًـر

انيةأ ومؾرفة هتىداف اًروضة ومبثَياأ وان حمتخػ ابًنشاظ واًخخلدذ وا ير,ة واًصحةأ واًلدزت ؽىل إشاؽة الاىريامتم 

واإلتريريداغأ واًخنريريرغ واًخنر,ريريػ يف اًرسريريائي  جريري  ارطفريريالأ واإلجياتيريرية والاحريريرتام يف ثؾامَيريريا مريريػ ارطفريريالأ واٍىفريرياألت

وهتساًية اًخؾامي مػ ارطفالأ واًخساطة واملغير ا سنأ واًلدزت ؽىل اس خؾتل اٌَقة جمتىنأ واًلدزت ؽريىل اًخريأزري 

 وإحداج اًخقيري يف سَرك ارطفالأ واًخذوق وحة امجلالأ واذلوق اًرفيػ يف اًخؾامي والا ذياز.

 يت جية هتن ثخرافر يف مرتية هتطفال اًروضة: اخلصائد اًخفصيَية اً  -ة

 :اخلصريائد انساكية- 

هتن حىرن املرتية مئلة طحياً م ثؾاين من هتمراط ميىن هتن ثؾركيا ؼرين اًليريام تؾاكَيريا ؽريىل هتهكريي وخريوأ وهتن حىريرن سريَهة 

ذي إىل ثؾريمل كرياط  ا راش وكاًية من اًؾاىاث هتو اًؾيرة انساكية اًيت ميىن هتن ثىلثر ؽىل ثرافليا من ارطفال هتو ثريىل 

مثي اًثأزأت وفريىا من ؼيرة اًنطريقأ وهتن حمتخريػ ابٌَياكرية اًحدنيرية حيرير ,خركريػ ارطفريال مرين املرتيرية هتن جشريازويم ًؾريرم 

ونشاطيم وسسؾدمه ركل نثرياًأ وهتن ثخرافر فهيا ا ير,ة واًنشاظ حىت م جشؾر ابًخؾة املس متر واإلضرياذ تؾريد ط معريي 

فا,ة وحيد من نشاطيا واىامتماهتا ثدزجيياً إىل هتن ثخحاىش ط ضد  ت اكن ثسري يطاً ممريا ,لَريي ثس ير ثلرم تو جيؾَيا هتكي ن

من حتش ارطفال وفاؽَيأم يف ارنشطة الخَفةأ وهتن هتمت مبغيرىا وىنريدا ا ذون املحاًقرية حبيرير ثخريرب اًخسرياطة يف 

: 1002ىيرية اًياذئرية مناسري حة ملرتيرية اًروضة)اًناشريفأ ارًران ثش  يمن  اذلوق اًفين يف ارطفالأ وثؾخرب ارًريران اًزا

245.) 

  :اخلصائد اًؾلَية- 

هتن حىرن ؽىل كدز من اذلاكأل سساؽدىا ؽىل اًخرصف ا ىمي وحي املشالكث اًيت ثصرياذفيا يف املراكريف اًخؾَهيرية  .2

 فاحئة.الخَفةأ نت ,خركػ من مرتية اًروضة هتن حىرن دش,ػ  اًحديةأ حس نة اًخرصف يف املراكف امل

هتن حمتزي تدكة يف املالحغة مبى ا من مالحغة هتطفاًيا وثليمي ثلد م اًيريم واس خقالل ط فرهنرية ملسرياؽدهتم ؽريىل  .1

 اٍمنر ثش  شامي ومذعمي.

هتن حىريريرن دليريريا اًلريريدزت واًلاتَيريرية إلذزاك املفريرياىمي ارساسريري ية يف اًؾَريريرم واًرايضريريياث واٌَقريرية واًفنريريرن واآلذاة إىل  .1

 ًنفس واًرتتية وؽمل الاحامتغ فريىا من جمامث ادلزاسة اًيت ,خئاك ا جرانمج اإلؽداذ اًرتتري.خانة نغرايث ؽمل ا

هتن حىرن كاذزت ؽىل الاتخعز واًخخلد,ريد املسري متر يف انرير اًخؾَهري  واملنرياد اًرتتريري ويف طحيؾرية ارنشريطة ونرؼيرية  .1

 ومذاتؾة  الاىامتم مبرضرؽاث اخلربت اًخؾَهية.اًرسائي اًخؾَهية اًيت ثرفرىا ًططفال ًدشنيؾيم ؽىل اًخؾمل اذلايت 

هتن ثدزك هتن جمال اًؾاكي يف اًروضة حيخرياح إىل املخاتؾرية اًراؼيرية ٌَفىرير اًرتتريري املؾريارأ فذحريرض ؽريىل مراهنريو  .2

 ادلزاسة والاطالغ واٍمنر امليين هكرتية رطفال اًروضة.

حىرت ويف اًرسائر املخؾدذت وحىنًررحيا املؾَرمرياث هتن حىرن كاذزت ؽىل مالحلة اند,د يف جرامج حرتية اًطفرةل امل   .3

 (.246-245: 1002والاثصامث وحتسن ا ذياز وثصاكمي ما ,ناسة هتطفاًنا م ا)اًناشفأ 

 

 

 اخلصائد اًنفس ية والاحامتؼية: 

ؾية هتن حمتخػ تدزخة ؽاًية من الاحزان الانفؾاا حىت جس خطيػ هتن حتلق ًنفسيا اًخرافق اًنفيس فذأيت ثرصفاهتا طحي  .2

 م ثصنػ فهيا.
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هتن حىرن  حة ًططفال كاذزت ؽىل اًؾاكي مؾيم جروخ اًؾطف واًصرب حبير ثؾط  اًفرهنة ًالنأاأل مما ير,د كرهل  .1

 هتو فؾهل  ت احذاح من وكت يف سخيي ركل.

 هتم حىرن كاس ية يف هتذيرا ًسَرك ارطفال وان حتسن إاتة اًطفي ومدحو ؽىل ما ,أيت من هتفؾال حس نو. .1

 خػ ابًثلة ابًنفس ودليا مفيرم اجيايب ؼن نفسيا جشؾر مؾو تأ ا مرضػ احرتام ارطفال و حأم.هتن حمت  .1

هتن ثلدي ؽىل معَيا حبتش وإكالض وجتد فيو حتليلاً ذلاهتا وحمتخػ تلدز من املرخ وزوخ ادلؽاتة واملرونة حىت  .2

  ا يات املدزس ية.حىرن كاذزت ؽىل مراضة مذطَحاث اًؾاكي واملشالكث اًيت كد ثؾرتضيا يف

يرياأل ارمريرز وفريمه) ,ريفأ  .2 : 1004هتن حىرن كاذزت ؽىل إكامة ؽالكاث إنسانية سر,ة مػ ارطفال واًزميالث وهتًو

120-122.) 

 :اخلصائد اخلَُلية 

هتن حىرن مذلدو ًلمي اجملمتػ وؽاذاثوأ وؽىل كدز من اًخرافق مؾيا ,ديح ًيا اًليام تدوزىا يف اًخراهني اًثلريايف وزترير  .2

 ًطفي ترتازو وحئازثو اإلنسانية.ا

هتن حترتم هتكالكيرياث املينرية وثَريبم تلراؽريدىا وثؾريب ابمنريامتأل إٍهيريا وهتن حىريرن ملذنؾرية مبامرياً تؾاكَيريا مرتيرية يف زوضرية  .1

 ارطفال.

 هتن ثؾاكي ؽىل ثلر,ة اًروخ ادل,نية يف نفرش ارطفال وجسؾى إىل ثنشئأم يف عي ثؾاًمي ادلين الاساليم ومداذئو. .1

ي من نفسرييا كريدوت حسري نة يف ط ثرصريفاهتا ثلريديراً م ريا ٌريدلوز اٍىدريري اذلي ثَؾحريو يف تنرياأل خشصريية طفريي  هتن جتؾ .1

 (.122: 1004اًروضة وثرحيو سَرنو) ,فأ 

ووفلاً ًيذه اخلصائد ,رتثة ؽريىل املرتيرية اًليريام تؾريدذ مرين امليريام يف حمنيرية اًلريدزاث والاجتاىرياث وامليريرل دلى  

 اض ؽىل اًنحر اآليت:ارطفالأ حدذىا هتىي الا ذص

 انياً:  ام مرتية هتطفال اًروضة :

 -:هتذواز املرتية -هت

ثلرم مرتية زايط ارطفال تأذواز ؽد,دت مذنرؽة ثخطَة  ازاث فنية خمخَفة ,صؾة حتد,دىا وثفصرييَيا فيري   مسري ئرةل 

دذ هتذواز مرتياث هتطفريال اًروضرية ؼن ط ما ,خؾَاكو اًطفي إىل خانة  اكة اًخرحيو واإلزشاذ ؽَتً تأن ارذتياث اًساتلة حت

 ابآليت:

تد,ي ًطم: مبؾىن هتن ذوزىا م ,لذرصري ؽريىل ثَلري  املؾَرمرياث تريي هتن ًيريا اذواز مذؾريدذت فيري   تريد,و ًريطم مرين حيرير  .2

اًخؾامي مػ هتطفال حرهرا هت اهتم ومناسلم رول مرت ووخدوا هتنفسيم يف تيئة خد,دت فري مأًرفة ذلا فان  اكأريا مسرياؽدهتم 

 نسخلام واًخرافق.ؽىل الا

اًرتتية واًخؾَمي: وىنا جية هتن يىرن ذوزىا ذوز املرتية اخلحريت يف فن اًخدزسس مػ هتطفال حيخاحرن إىل اًصرب واإلملريام  .1

 تطرق اًخدزسس ا د,ر.

 ممثو ًلمي اجملمتػ: مبؾىن هتن  اكأا أ ثنش ئة ارطفال ثنش ئة احامتؼية مرثحطة تلمي وثلاًيد اجملمتػ. .1

ت  املزنل واًروضة: حبير جس خطيػ من كالل ركل بندشرياف  صريائد ارطفريال ومسرياؽدت اًريرادلين يف  حَلة اثصال .1

 حي املشالكث اًيت ثؾرتط هتتناهئم يف مسريهتم اًخؾَهية.

إذازت اًصف وحفظ اًنغام: إن إذازت اًفصي من هتساس ياث اًؾاكريي اًرتتريري مريػ ا ر,رية يف زايط ارطفريال تدشرينيؾيم  .2

 خلالق يف إطاز زوخ من حة اًطاؽة والاًبام.ؽىل اًخؾحري ا ر ا



 

 حبث حمكمرابع                                                                 مؤمتر الطفولة الوطني ال
 

 6 

مؾَاكة مذؾَاكة يف اًركت راثريو: مرين كريالل اطالؼيريا ؽريىل ط خد,ريد يف جمريال اًرتتيرية وؽريمل اًرينفسأ وثطريرير كريدزاهتا   .3

 وجتد,د زلافأا.

هتم ومن مث مرضة نفس ية حرتر,ة: ,لرم ذوز مرتية اًروضة ىنا تخحد,د كدزاث ارطفال واىامتماهتم وميرلم وثرحيو طاكا .4

حتد,د ارنشريطة وارسرياًية املناسري حة ذلكلأ وحتد,ريد املشريالكث هت,ئرياً ابًخؾرياون مريػ املرشريد اًنفيسري يف ؽريالح ثريكل 

 املشريريريريريريريريريريريريريريريالكث واختريريريريريريريريريريريريريريريار اًخريريريريريريريريريريريريريريريداتري اًركائيريريريريريريريريريريريريريريرية كدريريريريريريريريريريريريريريريي عيرزىريريريريريريريريريريريريريريريا.

(bnao2na/kindergardenteacher.htmhttp://www.hayatnafs.com/a) 

(http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=58603) 

 -واحدـــاث املرتيريريريريريرية: -ة

ثأسيساً ؽىل ذوزىا امليم وا يريأ ثناظ هبريا اًؾد,ريد مرين اًراحدرياث اًرييت جتؾَيريا يف اًراضريةأ وؽريىل زهتش اًفرياؽَي  

مشازنأا يف هنناؽة اًلرازأ وابًخاا املشازنة يف حتاكريي املسري ئًرية سريَحاً وإجيريااًبأ هتي  ذاكي اًروضة ويف  يطيا من كالل

هت ا م ثؾفى من املس ئًرية يف حاةل اإل فاق واًخؾرث ويف اًركت نفسريو م حتريرم مرين  ف اًنخلرياخ واٍمتريزي فيري    يىرية يف 

 -ط ارطفال ابآليت:ا اًخ   وثخحدذ هتمه اًراحداث وفق ما خاأل ابرذة اًنغري املخصي جراي

 ا ئرز املحىر مس خلدال ارطفال واملقاذزت املخأ رت تؾد ثرذ,ؾيم. .2

 ـرش املحاذئ اًسامية واًلهية يف نفرش وؼلرل ارطفال ومساؽدهتم ؽىل ممازس أا. .1

 ميرير اًخؾرف ؽىل حاخاث اًطفي وثَحيأا يف ضرأل مؾرفأا اًؾَاكية واملينية ًنفس ية اًطفي وطحيؾة مرحو اٍمنر اًيت .1

 هبا.

الاندداه واًيلغة ومبا ميى ا من املراكدة ادلكيلرية واًخخصصريية ٍمنرير اًطفريي ومالحغرية هت,رية مريىل اث سريَحية ثغيرير  .1

  -ؽَيوأ واًليام اًرس,ػ واًفرزي ابآليت:

 .الاثصال ابًرادلين ٌَدشاوز ابًخنس يق مػ اإلذازت هتو من كالًيا 

  حية واًرتتر,ة املخصو تو.اًؾرذت إىل مَف اًطفي واإلطالغ ؽىل اًخلازير اًص 

  .إحراأل ا ذحازاث ًسَرك اًطفي ٌَخؾرف ؽىل طحيؾة اًسَرك ونخاتة املَحرعاث اًؾَاكية حرهل 

  اًؾرذت إىل اًخلازير واملَحرعاث املدونة ؼن اًطفيأ هتزناأل ممازسة ارنشطة واملشازاكث مػ هتكرانريو يف اٌَؾرية

 ا ر هتو املنغم واملرخو.

 رباث مثي نشاظ يف س ياق اجملاكرؽاث ارطفال. ثنغمي ارنشطة وثلدمي اخل 

 .جتنية ارطفال اإلزىاقأ واًخرحر وهتيئة ارحراأل اًصحية ملتزسة اًطفي ًيرمو حبير,ة ومذؾة 

 .حت,ة ارطفال من ار طاز من كالل اًيلغة املس مترت  رنة ارطفال 

 إرا شؾرث تفذريرز ارطفريال يف  اًخرصف تدفأل وحنان ًوطف مػ ارطفالأ واٌَنرأل ًخقري اًنشاظ وثرسؽة

جتازهبم ٌَنشاظ انازيأ واؼريامتذ اًدشرير,ق اًلصوري والانخلريال املرينغم مرين حرير إىل   رير حبنىرية م نيرية 

 واكذداز حرتري ونفيس.

  اًثنرياأل ؽريريىل اًطفريي وثلريريدير ضريريده  ريت اكن مسريري خراه وجشريرينيػ ارطفريال ؽريريىل اًخؾحريريري ؼرين هتفريريعزمه و زاهئريريم

 ومشاىداهتم ذون  دذاث.

http://www.hayatnafs.com/abnao2na/kindergardenteacher.htm
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 ياأل ارمرز واًدشاوز مؾيم من وكت آل رأ إلتلاأل حسرز اًخراهني ممخريدت و للرية إكام ة هنالث وزيلة مػ هتًو

 ٌَخقذ,ة واًخقذ,ة اًراحؾة ت  اًروضة واردشت.

  (.مشازنة ارطفال زحالهتم وحرمهتم وهتنشطأم امليدانية جروخ ؽاًية من ارمرمرية وذون حلكريف هتو جسريَر

 (126-122: 1004 ,فأ()  221-205: 2662ؽدش ومصَحأ 

 ذزاساث ساتلة:  

 ( : ذزاسة تؾنران:" مشالكث زايط ارطفال يف امجليرز,ة اٍهنية من وضة نغر املرتياث"1002)هتحرى اًشيداين -2

ادلزاسة إىل اًخؾرف ؽىل اًفروق راث ادلمةل الاحصائية ت  مشالكث زايط ارطفال ا ىرميرية وارىَيرية مرين  ىدفت

(  41( زوضريةأ تراكريػ)  13( مرتيريةأ مرسؽرياث ؽريىل)  211ؼشريرائية تَقريت) ؼينة ادلزاسة ؽىل  حير ارخيةأ وطحلت

 ومن هتمه اًنخاجئ اًيت ثرهنَت إٍهيا ادلزاسة اآليت:( مربتية يف اًرايط ارىَيةأ  26مرتية يف اًرايط ا ىرميةأ و) 

 مؾاانت تؾض ارطفال من مشالكث نفس ية واحامتؼية ًصاحل اًرايط ا ىرمية. -

 ثلَيي املديرت نيرذ تؾض املرتياث يف اجملال اإلذزاي ًصاحل اًرايط ا ىرمية. -

 افذلاز اًروضة إىل م ج واحض املؾامل" اخلربت املخعمو" يف جمال امل ج وارنشطة اًرتتر,ة ًصاحل اًرايط ارىَية. -

يف جمال الا اف ًصاحل اًرايط ارىَية أ افذلاز اًروضة إىل اًزايزت املنخغاكة ٌَاكرشفة اًرتتر,ة هتزناأل اًؾام ادلزايس  -

 مبؾىن هتن اًرايط ارىَية ثفذلر إىل سايزت املرشف  اًرتتر, .

 ( : ذزاسة تؾنران" ثلرمي  ازاث مؾَتث زايط ارطفال ابًؾامصة امللدسة"1001)واحرى ايس  -1

 ارطفريال ابًروضرياث زايط مؾَريتث دلى اًؾامرية ارساسري ية اًخؾَهيرية اٍىفرياايث حتد,ريد إىل ىريذه ادلزاسرية ىريدفت

 ؼينرية مشَريت حيرير ؼينرية ادلزاسريةأ مؾَريتث مرين مؾَاكرية ط يف ثرافرىريا ذزخرية وإىل امللدسريةأ ابًؾامصرية ا ىرميرية

 هتذات ؽَريهين طحلريت مىرية املىرمرية((ابًؾامصرية امللدسرية حىرميرية (  زوضرياث4ؽريدذ) يف ( مؾَاكرية45ؽريىل) ادلزاسرية

 حمتريزي هتن فهيريا زوؼري  (  ريازت25ؽريىل) حيرير هتحذريرث حاحثريةاً  ثصرياكمي مرين مالحغرية تطاكرية ؼرين ؼحريازت وأ ادلزاسريةأ

ريرة ارذاأل حتد,ريد يف واًرضريرخ ابدلكرية  مرين واحريداً  مىريرانً  ثصريف وهتن  املؾريىن ووامرية كصريريت حىريرن وهتن املـر

 اًخحرياين حتَيريي وا ذحرياز )ث (وا ذحرياز املؾياز,رية والاحنرافرياث ا سرياتية املخرسريطاث اسري خخدمت وكريد أ اًسريَرك

 حصائية. إ نأساًية ارحاذي

 : اآلثية وكد ثرهنَت ادلزاسة إىل اًنخاجئ 

 ؽاًية. وتدزخة ممخاست خشصية جىفاايث يمتخؾن ا ىرمية اًروضاث مدازش يف ارطفال زايط مؾَتث  -2

 مجليريػ امليريازاث وإثلريان ثريدز,ة إىل وحباخرية ضريؾيف اًخدزسسري ية ٌَىفرياايث ارطفريال زايط مؾَريتث هتذاأل مسري خرى   -1

 . املنشرذ املس خرى إىل ن,صَ   اًخدزسس ية

 . اًؾَاك  هتو املىلىي اًخخصد اب ذالف ختخَف م ارطفال زايط مؾَتث دلى اًشخصية اٍىفاايث ثرافر ذزخة -1 

 هتو اخلربت اب ذالف س نراث ختخَف م ارطفال زايط مؾَتث دلى اًؾامة ارساس ية اًخدزسس ية اٍىفاايث ثرافر ذزخة  -1

 . هبا اًخحلن اًيت اًخدز,خية ادلوزاث ؽدذ

: ذزاسة تؾنران الاحذياخاث اًخدز,خية ملرتياث زايط ارطفريال) مرين وضرية نغرير  ( 1002)نت هتحرى محمد وامحلاذي -1

 املرتياث واملديراث(.

ىذه ادلزاسة إىل اًخؾرف ؽىل الاحذياخاث اًخدز,خية ملرتياث زايط ارطفال مرين وضرية نغرير املرتيرياث واملريديراثأ  ىدفت
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إىل اًخؾريريرف ؽريريىل اًفريريروق يف ثلريريدير املرتيريرياث محذياخريرياهتن اًخدز,خيريرية ثحؾريرياً ملخقريريرياث: املىلىريرييأ اخلريريربتأ ونريريذاكل ىريريدفت 

( زوضريةأ حيرير ت ثطحيريق هتذات 10ادلزاسة مجيريػ زايط ارطفريال يف مد,نرية ثؾريز واًحرياًؿ ؽريدذىا) ؼينةاًخدز,ةأ ومشَت 

زاسريرية كامريريت اًحاحثخريريان ابؽريريداذ اسريريددانو ًخلريريدير ( مريريديرتأ ًواخاتريرية ؼريرين هتسريري ئو ادل 25( مرتيريريةأ و)  30ادلزاسريرية ؽريريىل ) 

 الاحذياخاث اًخدز,خية ملرتياث ارطفال يف اًروضةأ ومن هتمه اًنخاجئ اًيت ثرهنَت إٍهيا ادلزاسة اآليت:

 ( 1.32حراوحت مذرسطاث ثلديراث املرتياث ًالحذياخاث اًخدز,خية اًيت مشَأا الاسددانة ت )  -

هتن مجيػ الاحذياخاث مرضػ اًلياش ثلريػ يف ذارريرت ا اخرية ٌَخريدز,ةأ حيرير خرياأل حرثيرية ( ارمر اذلي سشري إىل  1.15و) 

جمامث الاحذياخاث من وضة نغر املرتياث ؽريىل اًخريراا نري يت: اًخخطرييرأ طرائريق اًخؾَريمي وهتسرياًيحوأ اًرسريائي اًخؾَهيرية 

 ذمي أ وهتكرياً اًخليمي.والانشطة الاحامتؼيةأ إذازت املركف اًخؾَه  واًؾالكاثأ اٍمنر امليين والااك

 30م ثرخد فروق راث ذمةل احصريائية يف ثلريدير املرتيرياث ًالحذياخرياث اًخدز,خيرية ًيرين ثحؾرياً ملخقريري املىلىريي يف)  -

 (احذياح. 41(احذياح من ت ) 

 م ثرخد فروق راث ذمةل احصائية يف ثلدير املرتياث ًالحذياخاث اًخدز,خية ثحؾرياً ملخقريريي: اخلريربتأ واًخريدز,ة يف -

 مجيػ الاحذياخاث املخئاكنة يف الاسددانة.

 ؽدم وحرذ هتثر عاىر ٌَخربت يف ثلدير املرتياث محذياخاهتم زمغ ثفاوث مس خرايهتن. -

كصرز ادلوزاث اًخدز,خية اًساتلة اًيت حصَت ؽَهيا املرتياث ؼن ثَحية احذياخاهتن مذاأل  ام ادلوز املخركريػ مري ن  -

 د,د مس خرى الاحذياح.نغراً ًؾدم وحرذ ذمةل ٌَخدز,ة يف حت

اس خخدام ثدزسس اركران يف حمنية تؾض امليازاث اًخدزسس ية :" (: تدزاسة حتت ؼنران 1005وكام هتتر اٌَيي وسالمة) -1

 دلى مؾَتث زايط الاطفال واثر ركل ؽىل حمنية املفاىمي اًرايضية دلى هتطفال اًروضة"

ًالسمة ملؾَتث زايط ارطفريال ومريدى ثرافرىريا دليرينأ واشري متَت ىدف ىذه ادلزاسة إىل حتد,د هتمه امليازاث اًخدزسس ية ا

ََ ًخحد,د نس حة ثرافر امليريازاث اًالسمرية دلى املؾَريتثأ ومشَريت ؼينرية ادلزاسرية هت,ئرياً )14ؼينة ادلزاسة ؽىل) ( 23(  ىتً

خدمت ادلزاسرية مؾَاكة يف زوضيت ذوحة اًزمان والاستؽَية اًخنر,خية ًقرط ثطحيق انانة اًخنر,يب من ادلزاسةأ واسري خ

كامئة امليازاث اًخدزسس ية من إؽداذ اًحاحثانأ واًيت اش متَت ؽىل هتزتؾة ؼرش  ازت زئيس يةأ ومن هتمه اًنخرياجئ اًرييت ثرهنريَت 

 اٍهيا ادلزاسة ما ,ق:

%( 40هتن امليازث اًخدزسس ية  اًيت ًيريا هتخيرية دلى مؾَريتث زايط الاطفريال أ:  ريازت هتيئرية املركريف اًخؾَهري ) -

%(أ واًحيريريان 34%(أ واثلريريان اوخريريرى)40%(أ واسريري خخدام اًرسريريائي اًخىنًررحيريرية)41%(أ واًخؾزيريريز)52.2واًلصريرية ) 

%(أ واسريريري خخدام 26.1%(أ واٌَؾريريرية )26%(أ والاثصريريريال هتزنريريرياأل اًخريريريدزسس)31%(أ وامليريريريازاث اٌَقر,ريريرية)34اًؾاكريريريق)

 %(.11%(أ واخلامبة)15%(أ واًخلرمي)26الاس ئو)

%(أ واذزات 52ت دلى مؾَريريريتث ىريريريذه املريريريرحو أ: اسريريري خخدام اًلصريريريو)ثحريريري  هتن هتمه امليريريريازاث فريريريري املخريريريرفر  -

 %(.31%(أ واًخؾزيز)34%(أ واثلان اوخرى)40%(أ أامليازاث اٌَقر,ة)40املناكشة)

 

 اًخؾلية ؽىل ادلزاساث اًساتلة:

ازاث ( يف اًسؾ  إىل حتد,د اٍىفرياايث هتو امليري 1005(أ وهتتر اٌَيي وسالمة)1001اثفلت ذزاسة ايس ) ارىداف: -

( إىل حتد,ريد 1002اًالسمة ملرتياث ارطفالأ ومريدى ثرافرىريا دلى املرتيرياثأ يف حري  ىريدفت ذزاسرية محمريد وامحلرياذي)
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ملرتياث زايط ارطفال من وضة نغر املرتياث واملديراثأ ىذا اًيدف ,خفق هت,ئريا مريػ اًيريدف   الاحذياخاث اًخدز,خية

( فلريد وضريػ ملؾرفرية مشريالكث زايط ارطفريال 1002ًشرييداين)اًساتل  يف معرميخو و صرهنيأمأ هتما ىدف ذزاسرية ا

ا ىرمية وارىَيةأ ىذه ارىداف اكفة ثرحض وثىلند ؽريىل هتن واكريػ زايط ارطفريال وابذلاث املرتيرياث ,ؾرياين مرين اوخريو 

ة كصرز ,ندق  اًؾاكي ؽىل ثالفهياأ وادلزاسة ا اًية هتدف إىل اًخؾرف ؽىل واكػ زايط ارطفال يف  افغة ثؾز من وض

 نغر املرتياث.

(  ويف ذزاسرية 211هتجحام ؼينرياث ادلزاسرياث مرين ذزاسرية ر ريرى إر تَقريت يف ذزاسرية اًشرييداين ) ثحا,نت اًؾيناث: -

( مرتيريةأ ٍىرين املَفريت 23( هتما ذزاسة هتتر اٌَيي وسالمة فلد طحلت ؽريىل)30( ويف ذزاسة محمد وامحلاذي)45ايس ) 

( مرين زايط ارطفريال يف حري  1( و)4َيريي وسريالمة كريد هتحر,ريت يف)ًالندداه هتن ؼينة ذزاسة ط من ايسري أ وهتترير اٌ 

( زوضةأ مما ,ؾين هتن مؾغم زايط ارطفال 10( و)13هتحر,ت ذزاسة ط من اًشيداينأ ومحمد وامحلاذي ؽىل ؼينة يف)

يريذا فريإن  يف اٍهن ًيست زايط مس خلوأ وامنا ثرخد مضن اطاز املدزاش يف هنرزت فصرل كاهنة ابطفريال اًريرايطأ ًو

 ( زوضة من زايط ارطفال يف  اعة ثؾز.11( مرتية يف )31ة ادلزاسة ا اًية اش متَت ؽىل) ؼين

: اس خخدمت ادلزاساث اكفة الاس خخيان ؽدا ذزاسة اًشرييداين اًرييت اسري خخدمت تطاكرية املالحغريةأ وادلزاسرية ارذواث -

 ا اًية ثؾمتد ؽىل الاس خخيان املفذرخ هتذات ًيا. 

اًنخاجئ اًيت ثرهنَت إٍهيا ادلزاساث اًساتلة إم هتن ادلزاساث اكفة ثحري  هتن وضريػ املرتيرياث ؽىل اًرمغ من ثحاين  اًنخاجئ: -

 يف مراضػ ىذه ادلزاساث مساًت ثؾاين من هتوخة كصرز مذؾدذ ,ندق  اًؾاكي ؽىل مراضخو.

 احرألاث ادلزاسة:

 امل ج: -هت

هتطفال اًروضة يف  افغة ثؾز مرين وضرية  ثؾمتد ادلزاسة ا اًية ؽىل امل ج اًرهنف  يف وهنف وحتَيي واكػ مرتياث 

 نغرىنأ واذلي ,فيد يف وهنف وثفسري اًغاىرت املدزوسة نت أ يف اًراكػ أ ؽىل هتمي وضػ ا َرل واملؾاناث املاكىنة .

 ؼينة ادلزاسة : -ة

ايث ( زوضةأ ا ذريث تطر,لة كصد,و من هتزتػ مريدير11( مرتية ,ؾاكَن يف )31هتحر,ت ادلزاسة ؽىل ؼينة كرا ا ) 

 أ )حيفان أاملغفرأاًلاىرت أ هناةل (. 

 هتذات ادلزاسة:  -ح

( 25اؼمتدث ادلزاسة ا اًية ؽىل الاس خخيان املفذرخ اذلي مصم مرين كدريي اًحرياحث  أ وكريد اشري متَت ارذات ؽريىل ) 

سىلالاً مفذرحاًأ وؼرضت ؽىل مجمرؽة من اووك 

زاسة مرين تقرط اًخبند من هندق  خراىاأ واًيت طحلت ؽىل ؼينة ادل 

كالل فر,ق ٌَححرير امليريداين**أ هتمريا ابًنسري حة ٌَثحرياث فيؾريد كاهنريية ثخريرفر يف ط إ ذحرياز هنرياذق تيريت اًصريدق م ,خريرفر 

(أ مرين ىنريا فريإن اًثحرياث ,خريرافر تصريدق الا ذحرياز نغريراً ًطحيؾرية ارذات 162: 1004ابًرضوزت ٍ  ا ذحاز اتت ) فرح أ 

 املس خخدمة .

 اًرسائي الاحصائية :  -ذ

 ق من هتىداف ادلزاسة ا اًية اؼمتد اًحاحثان ؽىل اًرسائي الاحصائية اآل ثية:ٌَخحل

                                                           
   أ.د/ عبداهلل الذيفاين  ، د. حممد النظاري    ،  د. امل عبدالوهاب    ، د. عبدالباسط الفقية     ،  د. عبدالسالم  احلكيمي 

 توفيق أمحد   -صابرين على  -بسيمه األغربي  -صباح احلداد   -فتحية عبد الوهاب  – ل االد ** دال
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 اًخىرازاث.  -

 اًنس حة املئر,ة. -

 ؼرط اًنخاجئ ومناكش أا:

 اًخؾرف ؽىل مىلىالث وختصصاث مرتياث زايط ارطفال.: نخاجئ اًيدف ارول

 (2خدول )

 مىلىالث وختصصاث مرتياث زايط ارطفال

 اًخىراز املىلىي
اًنس حة 

 املئر,ة
 اًخىراز اًخخصد

اًنس حة 

 املئر,ة
 اًخىراز املىلىي

اًنس حة 

 املئر,ة
 اًخىراز اًخخصد

اًنس حة 

 املئر,ة

رم
ذتَ

 

15 

 
11
.4
2

 
% 

 %12.42 20 ؽام

س
سان

ًي
 

3 6.
15

 
% 

 %33.34 1 اجنَزيي

كران 

 وؽَرمو

 %23.34 2 حقرافيا 24.53% 2

 %23.34 2 اتزخي %20.42 1  اس حة

 إزشاذ

 احامتؼ 

1 20.42% 

ش
,ر
رز
عً
ج

 

13 10
.3
1

 
% 

زايط 

 هتطفال

6 11.31% 

 %22.15 1 اجنَزيي %4.21 1 ؼريب

 ازاث 

مىذحية 

وسىراتز 

 ,ة

 %22.21 1 حقرافيا 1.24% 2

 %22.21 1 ههياأل %1.24 2 اجنَزيي

ذزاساث 

 احامتؼية

 %4.36 1 ؽَرم حيات 1.24% 2

 %4.36 1 ؽمل نفس %1.24 2 ؽَرم

 %4.36 1 مريوتيرًريج %1.24 2 حرتية فنية

 %1.52 2 فزيايأل    %1.36 1 انر,ة

 %1.52 2 إذازت هتؼتل    %2.23 2 اتخدائية

% ( من مرتياث ارطفال حياكَن مىلىي ادلتَرمأ واًثانر,ةأ والاتخدائيريةأ ونفريس اًنسري حة 20( هتن )2,خئح من خدول )   

 اٌَيسانسأ واًحعًرز,رشأ ًوؾي ىذه اًنس حة من لمو ادلتَريرم ومرياذونأ ثؾريرذ إىل ا فرياط هتحريرزىن ملازنرية حباكريو محلو

املىلىي انامؾ  وىر ما جسؾى إًيو زايط ارطفال اخلاهنة وابًخاا كدرل لمريو ىريذه املريىلىالث ٌَؾاكريي ابحرير سىيريدأ نغريراً 

 ٌَغروف الاكذصاذ,ة اًسيئة.

ين هتن مرتية هتطفال اًروضة تؾيدت ؼن  ظ املىلىي اودذ ابًحعًرز,رش اًرتتريأ وتؾيدت ط اًحؾد نت هتن ىذه اًنس حة ثؾ 

ؼن من ,طرخ يوزت حصرل املرتية ؽىل ذزاساث مذلدمة ؼلة اًحعًرز,رشأ واًيت جشري إىل هتن إؽداذ املرتية ,خطَة 

ؽَيا ختصصية ثخخلاوس ادلزخة ثدز,حا  نياً مذخصصاً ؽىل املس خرى انامؾ أ وسشرتظ اًحؾض ذزاساث 

اًالحئة املنغاكة ًرايط ارطفال يف اٍهن اًيت جشرتظ يف  مرشوغ ( ٍىنو م,دناىف مػ252: 1002انامؾية)اًناشفأ
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( هتن حىرن املرتية حاهنو ؽىل مىلىي ؽَاك  حرتريأ وان يىرن دليا الاس خؾداذ ؽىل حمنية نفاألهتا اًخؾَهية 15ماذهتا)

 اًرتتر,ة ابًخدز,ةأ هتي هتن مرشوغ اًالحئة مل حتدذ نرغ املىلىي اًؾَاك  .واًخطرير من كرباهتا 

,خخريري  مريرين انريريدول هت,ئريرياً هتن فاًحيريرية اًخخصصريرياث تؾيريريدت ؼريرين اًخخصريريد املطَريريرة يف زايط ارطفريريالأ وان مريريا نسريريخذو 

اكرغ اٍلكري  %( من لمو اًحعًرز,رش املخخصصاث يف زايط ارطفال ثؾد نس حة  دوذت حيت ,مت حساهبا إىل اجمل11.31)

%(أ وما ,ندق  اًدشد,د ؽَيو يف ىذا اًصدذ ىر هتن مرشوغ اًالحئة اًخنغهية ًرايط ارطفال مل جشرتظ يف 21ٌَاكرتياث)

املرتية اًخخصد يف زايط ارطفالأ ذلا فان ارمر سس خدؼ  وضػ  ظ اًخخصد يف زايط ارطفال فريهن ,خريرىل اًليريام 

ةأ ومريرين مث الاًريبام تريوأ وثخفريريق ىريذه اًنديخلرية مريريػ مريا ثرهنريَت اًيريريو ذزاسرية محمريريد تريدوز املريريب يف ىريريذه املىلسسرياث اًرتتر,ري

( من هتن املرتياث ؽىل اًرمغ من ا ذالف مىلىالهتن إم هت ن حباخة إىل اًخدز,ةأ وىريذا هتمرير تريدي   رن 1002وامحلاذي)

 ٌَخدز,ة. ادلزاس خ  احر,ت يف نفس اوافغةأ وىذا ,ؾين هتن املرتياث م ساًت ا اخة كامئة دلين

  كرباث مرتياث ارطفال يف اًروضة وحصرًين ؽىل اًخدز,ة. اًخؾرف ؽىل :نخاجئ اًيدف اًثاين

إن ؽامي املىلىي واًخخصد وان اكن م يرىق إىل املس خرى املطَرة يف مرتياث ارطفالأ فان اخلربتأ وادلوزاث     

(أ 1) ربت وادلوزاث اًخدز,خية دلى املرتياثأ وخدولاًخدز,خية كد جسد إىل حد ما ىذا اًئؾفأ ذلا ت اًخؾرف ؽىل اخل

 ( ,رحض ركل.1)

                 

             (                                                       1) جدول                         

 (1جدول)

الدوراث                                             خبرة مربياث األطفال                    
 التدريبيت للمربياث

 

 

 

 

 

%( 1.4% ( ؽريدا )62.1( ؽاماً تنس حة )12 -2( هتن فاًحية املرتياث دلين كربت ثرتاوخ ت  )1,خئح من خدول )        

ًخريدزسس معرمرياً؟ م ميَىن اخلربتأ واًدساؤل اذلي ,طريرخ نفسريوأ ىريي ىريذه اخلريربت يف جمريال حرتيرية هتطفريال اًريرايط هتم يف ا

ًواخاتة ؽىل ىذا اًدساؤل ميىن اًلرل هتن اًراكػ ,ىلند هتن ىذه اخلربت ًيست يف مجمَيا ؽىل اركي يف جمريال زايط ارطفريال 

 اًنس حة اًخىراز ؽدذ ادلوزاث

 %25.0 16 ,رخد م

 زالج إىل ذوزت من

 ذوزاث
39 60.9% 

 مخس إىل هتزتػ من

 ذوزاث
9 %14.1 

 %100.0 64 اجملاكرغ

 اًنس حة اًخىراز س نراث اخلربت

2 – 2 16 30.6% 

3-20 21 25.5% 

22- 22 2 4.5% 

23- 10 1 3.1% 

12- 12 2 2.3% 

 %1.4 1 م ,رخد

اجملاكرغ 31 200% 
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ًسريريخة ثسريري ير ,خؾَريريق حبدازريرية إنشريرياأل زايط ارطفريريال يف مرضريريػ ادلزاسريرية ا اًيريريةأ ,ىلنريريد ركل مريريا خريرياأل يف ذزاسريرية محمريريد 

 ارطفال حباخة إىل اًخدز,ة ؽىل اًرمغ من هت ذالف س نراث اخلربت دلين.( من هتن مجيػ مرتياث 1002وامحلاذي)

%( دلين ذوزاث ثدز,خية اكَين ذوزت ثدز,خية 42( ,ح  هتن ما نسخذو) 1فامي ,خؾَق ابدلوزاث اًخدز,خية فإن خدول)    

%( 30.6ح من اندول)%( مل ,خَل  هت,ة ذوزت ثدز,خيةأ وهتؽىل نس حة نت ,خئ12وهتؽالىن مخس ذوزاث ثدز,خيةأ وان)

اكنت ٌَحاهنالث ؽىل ذوزت إىل زالج ذوزاثأ هتي هتن فاًحية املرتياث مل ,خَل  إم ذوزاث كَيو اًؾدذ هتوًمأ وانياً هتن 

ىذه ادلوزاث يف مجمَيا ًيست يف جمال زايط ارطفال حسة اس خخلاابث تؾض املرتياثأ ذلا ميىن اًلرل هتن تؾض 

َهيا املرتياث مبت مبحاذزت من كدَينأ ًويس من كدي انياث املس ئرةلأ وثخفق ىذه ادلوزاث اًخدز,خية اًيت حصَت ؽ

 (.1002( و محمد وامحلاذي)1001اًنديخلة مػ ما ثرهنَت إًيو ذزاسة ط من ايس )

واًرسائي اًيت جس خخدم هتزناأل هتذاأل  اًخؾرف ؽىل مشازنة مرتياث ارطفال يف ختطير اًؾاكي اًرتتريأ نخاجئ اًيدف اًثاًر:

   ا ن.

 (1خدول )

 مشازنة املرتياث يف ختطير اًؾاكي اًرتتريأ وتؾض املخقرياث

 اًحيان
 م نؾم

 اًنس حة اًخىراز اًنس حة اًخىراز

 ىي جشازن  يف

 %24.26 22 %51.52 21 ختطير اًؾاكي اًرتتري؟

 %24.26 22 %51.52 21 اختار اًلرازاث؟

 %1.21 1 %63.55 31 ثنغمي طاترز اًصحاخ؟

 %1.21 1 %63.55 31 نشطة اًروضة؟هت

مؾرفة هتس حاة ؽدم انخغام اًطفي يف 

 ا ئرز؟
31 65.11% 2 2.23% 

%( 51.52) ( هتن مرتياث ارطفال سشازهن يف ختطير اًؾاكي اًرتتريأ ويف اختار اًلرازاث تنس حة1,ح  اندول )    

%( ٍ  م تأ وجند 63.55) رايط ارطفال تنس حةٍ  م تأ وثنغمي طاترز اًصحاخأ واملشازنة يف ارنشطة ار رى ً

%( وىذه اًنس حة وما 65.11اًنس حة املخصو مبؾرفة هتس حاة ؽدم انخغام ارطفال يف اًروضة ؽاًية خداً حير تَقت )

كدَيا ثؾد مىل اً اجياتياً ؽىل ش يرغ زوخ اًفر,ق ابًؾاكيأ وؼند ثفنيد اًنسة اثصاًم مبرضرؼيا جند هتن اًنسة اًؾاًية 

األث يف املشازاكث اإلحرائية اًيت ثخطَة ضداً ومذاتؾة وطاترز اًصحاخ ومذاتؾة حئرز اًطَحةأ تيت ثنخفض ؼند خ

املشازنة يف اًخخطير واختار اًلرازاثأ مما ,ؾين هتن تؾض إذازاث زايط ارطفال م ساًت ثؾخلد هتن اختار اًلراز 

ة اًخنغهية ًرايط ارطفال ,ىلند ؽىل هتخية مشازنة املرتية يف ىذه واًخخطير اًرتتري ملذرصاً ؽَهياأ مػ هتن مرشوغ اًالحئ

( من هتن إذازاث اًرايط ثلَي 1002(أ وثخفق ادلزاسة ا اًية مػ ذزاسة اًشيداين)22( اًفلرت )205ارؼتل تند املاذت )

 من ضرذ تؾض املرتياث يف اًؾاكي اإلذازي.

  

 

  ( ,ح  ركل. 2زناأل هتذاأل  ا ا يف حرتية وثؾَمي ارطفال فان اندول )وفامي خيد  اًرسائي اًيت جس خخد ا املرتية هت

 (2خدول )

 اًرسائي اًيت ثلرم ابس خخدا ا املرتياث هتزناأل حرتية وثؾَمي ارطفال 



 

 حبث حمكمرابع                                                                 مؤمتر الطفولة الوطني ال
 

 13 

 اًنسة املئر,ة اًخىرازاث اًحيان م اًنسة املئر,ة اًخىرازاث اًحيان م

 %3.12 1 ادلىم 10 %11.42 15 اًحطائق 2

 %3.12 1 اًس يدياث 12 %12.61 11 لاًصَصا 1

 %1.36 1 اًزمكاث 11 %11.15 11 اًصرز 1

 %1.36 1 ارجحاز 11 %11.52 12 ًرحاث ثؾَهية 1

 %1.36 1 اًخَرين 11 %13.23 24 اًس حرزت 2

 %1.21 1 املراحيح 12 %13.23 24 املسني وار طة 3

 %1.21 1 هتؼراذ اٍىرب,ت 13 %12 23 اجملستث 4

 %1.21 1 اًطح  14 %12.55 21 اسة اًرمسهر  5

 %1.21 1 ارانش يد 15 %24.26 22 املىؾحاث 6

 %1.21 1 حرص اًروضة 16 %22.31 20 اًفيد,ر 20

 %1.21 1 حليحة اًسَرك 10 %22.31 20 اًطحاشري املَرن 22

 %1.21 1 اٍوكحيرحر 12 %22.31 20 وسائي مرئية 21

 %2.23 2 ليحة املينح  11 %22.31 20 وسائي مساكرؽة 21

 %2.23 2 ا د,لة 11 %21.2 5 اًترح 21

 %2.23 2 اًحاًرانث 11 %20.61 4 وسائي حرفهيية 22

اًؾيناث اًطحيؾية  23

 )مراذ حليلية(

 %2.23 2 املساتلاث 12 20.61% 4

 %2.23 2 ًرحة اًرشف 13 %6.15 3 اًلصد 24

 %2.23 2 مرسخ اًؾرائس 14 %4.52 2 اٍىذاة املدزيس 25

سو ا روف  26

 وارزكام

2 4.52%     

( هتن اًرسائي اًيت حاسث ؽىل هتؽىل اًنسة يف اس خخدا ا من كدي املرتية يف حرتية وثؾَمي هتطفال 2,خخ  من خدول )    

%( اًس حرزت 11.52) %( اٌَرحاث اًخؾَهية11.15%( اًصرز )12.61%( اًصَصال )11.42اًرايط أ اًحطائق )

%( وحليلة ارمر هتن ىذه اًنسة ثرحض  دوذ,ة اس خخدام اًرسائي 12%( ٍ  م ت مث اجملستث )13.23واملسني )

يف حرتية وثؾَمي هتطفال اًروضةأ مػ هت ا حتخي ذزخة ؽاًية من ارخية يف حرمجة اًربامج اًرتتر,ة ومبىن ارطفال من 

اث خدوى يف ثنفيذ اًربامج مثي اٍوكحيرحرأ ومرسخ اسديؾاهباأ انىيم ؼن ندزت اس خخدام تؾض اًرسائي اًيت كد حىرن ر

اًؾرائسأ وادلىمأ تيت جند هتن اًرسائي اًيت جس خخدم إمعنياث اًحيئة مثي اًطح أ وهتؼراذ اٍىرب,ت انذزت مػ هتخيأا 

يف ح  وز د لكفأا وثرفرىا يف اويرأ واملَفت ًالندداه هتن تؾض املرتياث هتؼخربن اٍىذاة املدزيس وس يو ثؾَهية 

وجتؾَيا هتنرث  وترسائي ثؾَهية وطرائق ثدزسس ثرتمج مؾانياذه سش  اٍىذاة ؼند اًرتتر,   خرى ثؾَه  حيخاح إىل اس ن

أ وىذه اًنديخلة ثخخلاىف مػ الاذتياث اًساتلة اًيت ثىلند ؽىل يوزت اًخنرغ واًخنر,ػ يف اًرسائي  وضرحاً ٌَاكخَل

   (.245: 1002)اًناشفأ اًخؾَهية

اًخؾرف ؽىل مدى مساخة املرتية يف إؽداذ اًرسائي اًخؾَاكية ًططفال أ واخلطر اًرتتر,ةأ واًسخلالث   اًيدف اًراتػ:نخاجئ

 اخلاهنة تؾاكي املرتياث .

 (3خدول)
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 إؽداذ اًرسائي اًخؾَهية وتؾض املخقرياث 

 اًحيان
 فري مد  م نؾم

 اًنس حة اًخىراز اًنس حة اًخىراز اًنس حة اًخىراز

 ريريري ريريري %1.21 1 %63.55 31 م  تإؽداذ وسائي ثؾَهية؟ىي ثلر 

ىي ثرخد جسالث كاهنة تؾاككل هكرتية ثخاتؾ  من 

 كالًيا هتذاأل اًطفي وسَرنو؟
11 32.31% 26 16.36% 1 1.36% 

ىي ثرخد  طة حرتر,ة س نر,ة ,مت حزو,دمك هبا من 

 كدي إذازت اًروضة؟
26 61.26% 1 3.12% 2 2.23% 

يف إطاز اخلطة 

رتتر,ة اًس نر,ة ىي اً

 ثرخد  طر

 %3.12 1 %21.03 6 %46.36 22 فصَية؟

 %21.2 5 %12.61 11 %22.23 11 شير,ة؟

 %21.2 5 %13.55 10 %10.31 13 هتس حرؼية؟

 %20.61 4 %10.12 21 %35.42 11 ,رمية؟

امليدان خاألث ؽاًية خداً حير ٌوَخؾرف ؽىل مدى كيام املرتياث تإؽداذ وسائي ثؾَهية جند هتن اًنسة املس خلات من     

( مما ,ؾين ؽدم وضرخ املؾىن 2%( ىذه اًنس حة كد ,دو هت ا ثدناكض مػ ما خاأل يف اندول )63.55تَقت اًنس حة املئر,ة)

امللصرذ ابًرسائي اًخؾَهية دلى املرتياثأ ومن املالحظ هتن مؾغم اًرسائي املس خخدمة أ وسائي خاىزت ًويست من 

(. 2رتيةأ نت هتن ىناك ضؾف واحض يف نسة اس خخدام ىذه اًرسائي نت سشري إىل ركل اندول )ثصاكمي اًروضة هتو امل

( انمج 2"هتي ىي من املنطل  هتن ثلرم املرتية تإؽداذ اًرس يو مث م جس خخد ا"أ وكد يىرن ا فاط اًنسة يف اندول)

سة الاس خخدام. ومػ ركل فإن اس خخلاابث ؼن ثرسغ ىذه اًرسائي يف الاس خخدام دلى املرتياث ومن ىنا خاأل ا فاط ن 

 املرتياث تإؽداذ)ثصاكمي( اًرسائي اًخؾَهية هتمر إجيايب ثىلند ؽَيو الاطر اًنغر,ة وإن خاألث تنسة ضؾيفة.

%( وهتن ىناك 61.26نت ,رحض اندول هتن املرتياث يزوذن من كدي إذازت اًروضة ابخلطة اًرتتر,ة اًس نر,ة تنس حة ) 

وهتس حرؼيةأ و,رمية يف إطاز اخلطة اًس نر,ةأ وكد احذَت فهيا اخلطر اًفصَية املرثحة اروىل  ططاً فصَيةأ وشير,ةأ 

%( ٍىن املَفت ًالندداه هتن تؾض إذازاث اًرايطأ وان اكنت  دوذتأ م ثلرم تبو,د املرتياث ابخلطة 46.36تنس حة )

س خخلاابث املرتياث تال هتو تؾدم اًس نر,ةأ وم ثرخد  طر فصَيةأ وشير,ةأ وهتس حرؼيةأ و,رمية نت ,خئح من ا

الاس خخلاتةأ ومن كراألت اًنسة ,خئح هتن اخلطر ,مت إؽداذىا مبحاذزت من كدي إذازت اًرايط ًويس ثنفيذاً ًخرحهياث هتو 

( نت ثىلند 3اس خخلاتة ًطحيؾة امليام املخصو ابًرايط من كدي انية املس ئرةلأ وىذا ,خئح من ثفاوث اًنسة يف اندول )

ًسخلالث املخرافرت ٌَاكرتية ؽىل كصرز ىذه انية يف املخاتؾة واًخلرمي إلذازاث زايط ارطفال ومرتياهتاأ اب اخلاهنة اًنسة

%( هتي هتن ىناك ثلصري من كدي تؾض إذازاث زايط 32.31حير تَقت نس حة وحرذ جسالث كاهنة ابملرتياث )

%(أ مئاف إًيو نس حة َمن مل سس خنية 16.36ارطفالأ وإذازت اًرايط يف مىذة اوافغة يف هتذاأل  ا ا ثحَؿ نسخذو )

%(أ وابًخاا مل ثح  مركفيا وكد حتسة ىذه اًنس حة يف س ياق اًقياة ٌَسخلالث هتو 1.36من املرتياث واًيت تَقت )

ياة اًخرحيو اذلي ,ندق  هتن ,َفت اندداه املرتية إىل ىذا اًلصرزأ إن اكن  ؽدم وضرخ املياكة دلى املرتياث من خانة ـو

رز من خانرا هتو مفاحتة انية املؾنية تخرفري اًسخلالث وحزو,د اًرايط هباأ وثدمع ىذه اًنديخلة ما ثرهنَت اًيو ىذا اًلص

 ( من ندزت اًزايزاث املنخغاكة ٌَاكرشفة اًرتتر,ة هتزناأل اًؾام ادلزايس.1002ذزاسة اًشيداين)

 رطفال من وضة نغر املرتياث هتنفسين.اًخؾرف ؽىل اًرشوظ اًيت جية هتن ثخرافر يف مرتياث ا نخاجئ اًيدف اخلامس:

 (4خدول)
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 اًرشوظ اًيت جية هتن ثخرافر يف مرتية اًروضة من وضة نغرىا

 اًنسة اًخىراز اًحيان م اًنسة اًخىراز اًحيان م

 %21.03 6 هتن حمتخػ اب ير,ة واًنشاظ 23 %32.31 11 هتن حىرن هنحرزت. 2

اخلربت واًلدزت يف اًخؾامي مػ  1

 ارطفال

هتن حىريريريريرن مثلفريريريرية يف جمريريريريال  24 23.12% 13

 اًطفرةل

5 21.2% 

هتن حىرن كاذزت ؽىل إذازت  25 %14.2 11 سؾة اًصدز 1

 اًصف.

4 20.61% 

هتن حىرن  حة ًططفال وؼطرفة  1

 ؽَهيم

 %6.15 3 اًلدزت ؽىل اًرمس واإلنشاذ 26 11.52% 12

اًلدزت ؽىل إؽداذ وسائي  10 %16.36 26 هتن حىرن حنرنة 2

 ثؾَهية

3 6.15% 

 %4.52 2 اًلدزت ؽىل إفاذت ارطفال 12 %15.21 25 هتن حىرن مددساكة وثشرشة 3

اًخؾامي مػ ارطفال ابؼخحازمه  4

 إ را ا وهتطفاًيا.

 %3.12 1 هتن حىرن حيدت املغير 11 12% 23

 %3.12 1 مذاتؾة ط ما ىر خد,د 11 %10.12 21 اًلدزت ؽىل حي مشبط ارطفال. 5

 %3.12 1 حسن اس خخدام  يال اًطفي 11 %25.42 21 ًططفال. هتن حىرن كدوت 6

هتن حىرن ؽىل مؾرفة ةصائد  20

 ارطفال 

اًلدزت ؽىل بندشاف مراىة  12 24.26% 22

 ارطفال

1 3.12% 

اًلدزت ؽىل حىرين ؽالكة طيحة  13 %24.26 22 اًزنول إىل مس خرى اًطفي . 22

 مػ اًطفي

1 3.12% 

مػ هتن حىرن مىلىو ٌَؾاكي  21

 ارطفال.

 %3.12 1 مؾرفة احذياخاث ارطفال 14 22.31% 20

اًلدزت ؽىل اًخراهني مػ هتوًياأل  15 %21.03 6 هتن حىرن مرنة. 21

 ارمرز

1 1.21% 

 %1.21 1 اًثلة ابًنفس 16 %21.03 6 هتن ثدسم حبة اًؾاكي. 21

     %21.03 6 هتن حمتزي ابإلتداغ  22

( هتن فاًحية اًرشوظ اًيت جية هتن ثخرافر يف املرتية مل حرق إىل املس خرى امللدرلأ فامي ؽدا  ظ 4,خخ  من خدول )   

%( مما ,دل ؽىل هتن فاًحية املرتياث 23.12) %( واخلربت واًلدزت يف اًخؾامي مػ ارطفال32.31) اًصرب من كدي املرتية

%( واًلدزت ؽىل 1.21) سخيي املثال خاألث اًثلة ابًنفس جييَن اخلصائد هتو اًستث اًيت جية هتن حمتخػ هبا املرتية فؾىل

ياأل ارمرز) %( يف ر,ي كامئة اًرشوظ اًيت جية هتن ثخرافر 3.12) %( ومؾرفة احذياخاث ارطفال1.21اًخراهني مػ هتًو

ياأل يف مرتية اًروضةأ مػ اًؾمل هتن مرشوغ اًالحئة اًخنغهية ًرايط ارطفال ثؾخرب هتن إكامة اًؾالكة واًخراهني مػ  هتًو

 (.21أ فلرت  205ارمرز من كدي مرتية اًروضة  اكة من  ا ا و طا ,ندق  ثرافره فهيا)ماذت 

 

 

ا مرشريوغ اًالحئرية أ هتن حىريرن املرتيرية ؼئريراً وطنيرياً ىإن تؾض اًرشوظ اًيت جية هتن ثخرافر يف املرتية نريت حريدذ

سة اًخؾَهية املنصرض ؽَهيا يف اًلانرن اًؾام ٌَرتتية مذصفة تأكالق لميدت وكدوت حس نة يف معَياأ وهتن حىرن مَاكة ابًس يا

واًخؾَميأ وهتن حىرن مس خرؼحة ٌَربامج اًرتتر,ة واًخؾَهية اًيت ثئطَػ تخدزسسيا ومطَؾة ؽىل جرامج اًفئاث ار ريرى الخَفرية 
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 يف اًروضة.

امتذ مرشريوغ اًالحئريةأ وابًخرياا إن اًرشوظ اًيت ند ؽَهيا مرشوغ اًالحئةأ وان مل ثريذهرىا املرتيرياث ,ريدل ؽريىل ثريأ ر اؼري 

ا املرتياث م ثخؾازط مريػ مرشريوغ  اًالحئريةأ وان خرياألث موكريو ًيريا  ثؾاكهيا ؽىل انياث املؾنيةأ نت هتن اًرشوظ اًيت رهر 

 وانتؾة من واكػ اًؾاكي مػ هتطفال اًرايطأ ومنسناكة مػ ارذتياث اًساتلة.

فرىا يف املرتيرية وثؾاكهيريا ؽريىل مىلسسرياث اًريرايط واًخأهيريد ؽريىل مما س حق ثربس يوزت اإلؽالن ؼن اًرشوظ اًيت جية ثرا

هتخية وضؾيا هتساساً م ذيرياز وثؾيري  املرتيرياثأ مبؾريىن هتن ثؾاكريم تاًيرية امللرياتو واًخرعيريف ٌَاكرتيرياثأ وهتن ثخخريذ هتساسريا يف 

 رايط.حيلق هتىداف اً ومبامعَياث اًخلرميأ ومن مث ا نك ؽىل اس متراز املرتية من ؽدمو يف هتذاأل  ا ا 

 اًخؾرف ؽىل طحيؾة اًخلازير وهتنراؼيا اًيت ,فرتط هتن ثلرم املرتية تإؽداذىا من وكت آل ر.  نخاجئ اًيدف اًساذش:

 (5) خدول

 اًخلازير اًيت ثلرم املرتية تإؽداذىا 

 اًخىرازاث اًحيان م
اًنسة 

 املئر,ة
 اًخىرازاث اًحيان م

اًنسة 

 املئر,ة

ثلازير ؼن املس خرى اًخؾَه   2

 طفالًط

ثلازير ؼن املشبط اًيت ثراضيا  5 11.52% 12

 املرتية

1 1.36% 

ثلازير ؼن حرانة اٍمنر الخَفة  6 %12.12 10 ثلازير ؼن سَرك ارطفال 1

 ٌَطفي

1 1.36% 

ثلازير شير,ة ؼن سَرك اًطفي يف  1

 اًروضة

 %1.36 1 ثلازير نصف س نر,ة 20 24.26% 22

 %1.21 1 ثلازير ؼن حصة اًطفي 22 %6.15 3 ثلازير شفر,ة ؼن اًطفي 1

 %2.23 2 ثلازير ؼن نغافة اًطفي 21 %4.52 2 ثلازير ؼن سري امل ج 2

 %2.23 2 ثلازير ؼن اًزايزاث إىل املناسل 21 %4.52 2 ثلازير ؼن حئرز وـياة اًطفي 3

 %2.23 2 ثلازير س نر,ة 21 %3.12 1 ثلازير ؼن اًرحالث 4

مثة هتزتؾة ؼرش نرؽاً من اًخلازير اًيت ثلرم املرتية تإؽداذىاأ م ا زالزة هتنراغ ثلازير ؽامة أ ( هتن 5,خئح من خدول )    

اًخلازير اًس نر,ةأ ونصف اًس نر,ةأ واًشير,ةأ واًخلازير ار رى ثخرسغ ؽىل ثلازير راث طاتػ ختصو يف حرانة اًؾاكَية 

رتيةأ فئاًل ؽىل ثلازير ثخخصد يف حصة اًطفي ونغافذوأ اًخؾَهيةأ وسري اخلطة ادلزاس يةأ واملشالكث اًيت ثراخو امل

واًؾالكة ت  املرتية وهتدش ارطفال من كالل ما ثلرم تو من سايزاثأ وابًنغر ًيذه اًخلازير وطحيؾأا في   راث هنو 

تإؽداذ اًخلازير مدا ت مبيام املرتية وثقط  حرانة نثريت م اأ إم هتن اندول ,ح  هتن نس حة ؽاًية من املرتياث م ,لاكن 

%( واكنت يف خانة اًخلازير اخلاهنة ابملس خرى اًخؾَه  ًططفالأ وثدين اًنسة 11.52حير تَقت هتؽىل نس حة )

حبسة ماىر واحض يف اندول كد ,دل ؽىل هتمر, : ارول هتن مؾغم إذازاث زايط ارطفال مهتمت هبذه اًخلازيرأ وابًخاا 

ارمر اًثاين؛ إىتل واحض من كدي املرتياث واذلي كد يىرن نديخلة نيي تأخية اًخلازير هتو ثؾخرب نفسيا فري مؾنية مبخاتؾأاأ و 

ًخننة هتؼحاهئا يف اإلؽداذأ واًصيافةأ واملخاتؾة اًيرمية وخطراث مسمة إلؽداذ اًخلازيرأ وىذا تدوزه ,نؾىس سَحاً ؽىل 

 يام املخصو ابملرتياث.سري اًؾاكَية اًرتتر,ة اًخؾَهية يف اًرايطأ و,ىلثر ؽىل طحيؾة امل 

 اًخؾرف ؽىل امليام ار رى اًيت ثلرم هبا املرتية يف اًروضة إىل خانة ذوزىا مرتية رطفال اًروضة.: نخاجئ اًيدف اًساتػ

 ( 6خدول )

 امليام ار رى اًيت ثلرم هبا املرتية  
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 اًخىرازاث اًحيان م
اًنسة 

 املئر,ة
 اًخىرازاث اًحيان م

اًنسة 

 املئر,ة

 %1.21 1 ارمرمة 21 %12.12 10  اف اًؾام يف اًراحة واًطاترزاإل 2

إحراأل اٌَؾة واملساتلاث مػ  1

 ارطفال
22 11.11% 

املشازنة يف اًخنيزي ٌَاكناس حاث  21

 ادل,نية واًرطنية وارؼياذ
1 1.21% 

مذاتؾة سَرهياث ارطفال وحي  1

 مشبلكيم هتزناأل ادلوام
22 24.26% 

 ثنغمي خدول ا صد 21
1 1.21% 

الاشرتاك يف إؽداذ اإلراؽة  1

 املدزس ية
22 24.26% 

 حز,  اًروضة 22
1 1.21% 

 %2.23 2 وهيو 23 %6.15 3 حرتية ارطفال 2

جشنيػ ارطفال ؽىل ا راز  3

حاهتم  واًخؾحري ؼن ـز
2 4.52% 

 ضحر  ر اًطالة كدز اإلمعن 24
2 2.23% 

 %2.23 2 طالةمذاتؾة حئرز وـياة اً 25 %4.52 2 اًخدزسس 4

 %2.23 2 سايزاث ٌَاكدازش واًرايط ار رى 26 %4.52 2 اًخراهني مػ هتوًياأل ارمرز 5

 %2.23 2 الاسن وارزشفة 10 %3.12 1 اًخنغمي ٌَرحالث 6

 %2.23 2 مرشفة ؼن حتؽة اًرمس 12 %1.36 1 ثلرمي سَرك ارطفال  20

ـرش اركالق اإلسالمية وثؾَمي  22

 ةارذؼية اًيرمي
1 1.21% 

    

    

( هتن ىناك  ام هت رى ثلرم هبا املرتياث من هتخيا إ اف ؽام يف اًراحة واًطاترز تنس حة 6) ,خئح من خدول

( ىذه اإلخاتة. ًوؾي ثفسري ركل يرثحر ترؼ  املرتية وإذازت اًرايط إىل حٍد 1%( وكد ؼىس اندول زمق )12.12)

( ,خئح 6كاث اًطاترز واًراحة أ من  ام املرتية. وابًؾرذت إىل اندول )سراأل "هتن  اكة اإل اف ؽىل ارطفال يف هتو 

نت حدذه  -ضؾف نسة امليام اًيت ثلرم هبا املرتياثأ وىذا هتمر وازذ ابؼخحازىا  ام جس ند إٍهين من كدي إذازاث اًرايط

م هتن ما ,دؼر إىل الاندداه هتن ( ؼحازت )ذ(أ إىل خانة  ا ا اًرئيس يةأ إ22( فلره)205مرشوغ اًالحئة يف املاذت )

%( تخدزسس اًطفيأ مػ هت ا  ام زئيس يةأ 4.52%( ابًليام ترتتية اًطفيأ و)6.15املرتياث كد اس خخلنب مبا نسخذو )

 ًويست انر,ة.
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 : اًخؾرف ؽىل اًصؾرابث اًيت ثراضيا املرتية هتزناأل ممازسة معَيا يف اًروضة.نخاجئ اًيدف اًثامن

 (20خدول)

 ؾرابث اًيت ثراضيا املرتية هتزناأل معَيا يف اًروضةهتمه اًص 

 اًخىرازاث اًصؾرابث م
اًنسة 

 املئر,ة
 اًخىرازاث اًصؾرابث م

اًنسة 

 املئر,ة

ؽدم وحرذ وسائي كاهنة تحؾض  2

 ادلزوش

سايذت ؽدذ ا صد ًطفي  21 12.55% 21

 اًروضة

1 1.21% 

ؽدم مذاتؾة واىامتم هتًوياأل ارمرز  1

 تأطفالم

 %1.21 1 ترأل اًفيم 22 10.12% 21

املشبط اًسَرهية ًططفال اًؾدوان  1

 وفريه

 %1.21 1 ثأ ر اًطفي ثسخة نرثت ـياتو 23 25.42% 21

 %1.21 1 مرط ارطفال ادلامئ 24 %20.61 4 نرثت ـياة تؾض ارطفال 1

 %1.21 1 ؽدم وحرذ م ج مدزيس 25 %6.15 3 نرثت ؽدذ ارطفال ذاكي اًصف 2

ي اًطفي ٌَتذت ادلزاس ية ؽدم ثلد 3

 ثسخة الانشقال ابٌَؾة

 %1.21 1 حشة اإلمعنياث 26 6.15% 3

ؽدم وحرذ معن كاض ٌَؾة  4

 ارطفال

ثفاوث هتؼتز ارطفال ) زوضة  10 4.52% 2

 7 مبييدي( 

1 1.21% 

وحرذ هتطفال حيخاحرن إىل مؾامو  5

 من نرغ كاض

 %2.23 2 املَي من اٍىذاتة ٌَطفي 12 3.12% 1

 %2.23 2 هنيانة ارش ياأل  11 %3.12 1 ثدكي هتًوياأل ارمرز ذون هتي ذزا,ة 6

ؽدم ثأكمل تؾض ارطفال يف  11 %3.12 1 هنقر سن ارطفال 20

 تدا,ة اًؾام يف اًروضة

2 2.23% 

 %2.23 2 نرثت جعأل ارطفال 11 %1.36 1 ؽدم مناس حة حر اًروضة 22

ل يرفئرن ذ رل تؾض ارطفا 12 %1.36 1 ؽدم وحرذ اًؾاة 21

 اًصف

2 2.23% 

 %2.23 2 طرل فرتت ادلوام املدزيس 13 %1.36 1 هنؾرتة نطق تؾض ارطفال 21

  -من إخاابث املرتياث اآليت: ,خئح 

هتن اًصؾرابث اًيت ثراخو املرتية يف معَيا جرايط ارطفال كد خاألث تنسة ضؾيفةأ هتؽالىا ؽدم وحريرذ وسريائي كاهنرية  -

%(أ هتي هتن فاًحية املرتياث م ,راضن هنؾرابث يف اًؾاكي مػ ارطفالأ وىذا فري 12.55ة )تحؾض ادلزوشأ وركل تنس ح

%( اؼخريربن هتن ؽريدم ثلدريي اًطفريي ٌَريتذت ادلزاسري ية 6.15حصيحأ و,من ؼن مؾرفة ضؾيفة يف اجملال تريدًيي هتن مريا نسريخذو )

هتن وعيفرية املرتيرية إ,صريال اًريربانمج إىل  ثسخة الانشقال ابٌَؾة إحدى اًصؾرابث اًيت ثراخو املرتية يف معَيرياأ مريػ اًؾريمل

اًطفي يف ىذه املرحو اًؾاكر,ة؛ ًويذا سشدذ هتىي الا ذصاض ترضوزت ثلدمي املؾرفة ٌَطفي ؼرين طر,ريق اٌَؾرية وارنشريطة 

وسري يو  فاٌَؾرية ادلزاسري ية ار ريرى.املراحريي امجلاؼية واًفرذ,ة ا رت واملرضة تدًم من ادل رل إىل اًصفرف نت حيدج يف 

ادل رل إىل اًفصيأ نديخلة ملا ,لدم هل من مراذ خافرية م  يرفض ًطفي يف ىذه املرحو اًؾاكر,ةارن يف ىذه اًؾاكَيةأ  زئيسة

ثدناسة مػ معرهأ ومن ىنا خاألث اًصؾرتة املمتثو يف نرثت ـياة اًطفريي وثريأ ره ؼرين م نت هت اثؾاكي ؽىل خذتو وجشر,لو 
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دذ ؽدذ اًنشاطاث ارس حرؼية ٍ  فئرية معر,رية حت( 61) ًرايط ارطفال يف ماذتاًالحئة اًخنغهية  مرشوغ هتكرانو ؽَتً تأن

 -مرسؽة ؽىل اًنشاطاث املرضة واًخؾَهية واٌَؾة املرخو واٌَؾة ا ر نت يف اخلطة ادلزاس ية مػ مراؽات ما ,أيت:

 -,رسغ اندول اًزمين وفق اآليت : .2

 لة .ذكي 22( س نراث مدت اًنشاظ  1 – 1اًفئة اًصقرى )     -أ

 . ذكيلة 10 ( س نراث مدت اًنشاظ 2 – 1اًفئة اًرسطى ) -ب

 ذكيلة . 12( س نراث مدت اًنشاظ  3 – 2اًفئة اٍىربى )  -ت

 -هتنشطة اٌَؾة : – 1

 ذكيلة ( . 30نشاظ اٌَؾة املرخو وا ر ٌَفئة اًصقرى مدثو)  –هت 

 ذكيلة ( . 30نشاظ اٌَؾة املرخو وا ر ٌَفئة اًرسطى مدثو) –ة 

 ذكيلة ( . 20ؾة املرخو وا ر ٌَفئة اٍىربى مدثو ) نشاظ اٌَ –ح 

%( ىذه 1.21%( وؽدم وحرذ م ج ذزايس تنس حة )3.12هنقر سن ارطفال تنس حة ) اًيت ا ن اٍهيا من اًصؾرابث -

اًصؾرابث تنس را ثدل ؽىل هتن تؾض املرتياث جييَن مػ من ,خؾامَنأ من هنقر سن ارطفال تداىة م ثؾد هنؾرتةأ 

طفال وخدث ًيذه املرحو اًؾاكر,ة) هنقاز اًسن(أ وان ىذه املرحو اًؾاكر,ة ثلدم ًيا جرامج حرتر,ةأ ًويس م خلا فرايط ار

 ذزاس يا.

هتن تؾض اًصؾرابث جية هتكذىا تؾ  الاؼخحازأ واًؾاكي ؽىل ثالفهيا واًخقَة ؽَهياأ فىرثت ؽدذ ارطفال ذاكي اًصف  -

%( وثفاوث هتؼتز 2.23%( وطرل فرتت ادلوام اًرمس  )1.21ًروضة )%( وسايذت ؽدذ ا صد ًطفي ا6.15هتو ا نرت) 

 ا%( ثح  هتن ىذه اًصؾرابث اًيت ثراخو املرتياث منحؾيا إذازت اًروضةأ وان اكنت نس ر1.21)  -زوضة7 مبييدي-ارطفال

 ثس يطة.

اًلامئ  ؽىل اًؾاكَية  ما س حق اإلشازت إًيو من وحرذ كَي هحري يف فيم ووؼ هنراة هتوذكة  مما س حق ,خئح مرت هت رى 

ىذة مب اًرتتر,ة مبىلسساث اًرايط وحتد,داً املرتياث واإلذازت ممثو ابملديراث واًرهيالث ونذا يف ذوز اإلذازت الخصة 

 اًرتتية.

 : اًخؾرف ؽىل هتجرس املشالكث اًسَرهية اًيت ثالحغيا املرتية ؽىل طفي اًروضةنخاجئ اًيدف اًخاسػ

 (22خدول)

 اًسَرهية اًيت محغأا املرتية هتزناأل معَيا مػ طفي اًروضة هتجرس املشالكث  

 اًنسة اًخىرازاث املشالكث اًسَرهية م اًنسة اًخىرازاث املشالكث اًسَرهية م

 %1.21 1 ادلمل 23 %15.21 25 اًؾدوانية 2

 %2.23 2 اًليام هتزناأل ادلزش 24 %12 23 اًنشاظ اًزائد) نرثت ا رنة( 1

 %2.23 2 ؽدم اًلدزت ؽىل حت,ة اًنفس 25 %11.11 22 الانطراأل واخلني 1

 %2.23 2 زفض اٍىذاتة 26 %11.11 22 اًؾناذ 1

 %2.23 2 هنؾرتة ثناول وحدة اإلفطاز 10 %25.42 21 اٍىذة 2

 %2.23 2 اخليال اًراسػ 12 %24.26 22 ارًفاع اًحذ,ئة 3
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  الاؼخداأل ؽىل ممخَعث اآل رين 4

 ) حة اٍمتكل(

 %2.23 2 املشبهسة 11 21.2% 5

 %2.23 2 فلدان ارش ياأل 11 %20.61 4 حة اذلاث 5

 %2.23 2 اإلؽاكة 11 %4.52 2 اخلرف اًزائد من ط يشأل 6
 %2.23 2 اًقروز 12 %1.36 1 اًقريت 20

 %2.23 2 هنؾرتة اًنطق 13 %1.36 1 نرثت اًشىرى 22

 %2.23 2 زفض اًحؾض ٌَخؾمل 14 %1.21 1 اًرتذذ 21

 %2.23 2 فلدان اًرتنزي 15 %1.21 1 احرتام اٍىداز ؽدم 21

 %2.23 2 اٍمترذ 16 %1.21 1 اًقياة 21
     %1.21 1 املزاحية 22

%( ثَهيا 15.21( هتن هتجرس املشالكث اًسَرهية دلى هتطفال اًروضة أ اًؾدوانية تنس حة )22,خئح من خدول )    

ة ؽىل اًرمغ من نس را اًئؾيفة ثدل ؽىل هتن املرتياث م ميَىن %( ىذه املشالكث اًسَرهي12مشلكة اًنشاظ اًزائد )

( ومما ,دل ؽىل هتن املرتياث فري مذخصصاث 2ابؼخحازىن فري مذخصصاث نت ,خئح من خدول ) يااًلدزت ؽىل اًخؾامي مؾ 

 ما ,أيت:

 اين. هتن مشلكة الاؼخداأل ؽىل املاكخَعثأ وارًفاع اًحذ,ئةأ واملشبهسة ثندزح حتت اًسَرك اًؾدو  -

 هتن اإلؽاكةأ وهنؾرتة اًنطق م ثؾد مشالكث سَرهية. -

 هتن اخليال اًراسػ دلى اًطفي ,ؾد مسة اجياتية ,ندق  حمنيأا يف املساز اًصحيح. -

 هتن ىذه املشالكث ثمن ؼن ـياة ار صايئ اًنفيس يف زايط ارطفالأ وـياة اًؾالكة ت  اًروضة وهُتدش ارطفال. -

اكنت ضؾيفة إم هت ا ثَل  ابملسىًلية ؽىل ؽاثق املرتية ابًؾاكي ؽىل إحداج اًخقيري املنشرذ إن اًنسة اًساتلة وإن 

 والاجيايب يف سَرك هتطفال اًروضة نت ثطرحو الاذتياث اًساتلة.

( من مؾاانت تؾض ارطفال من مشالكث 1002وثخفق نديخلة ىذا اًيدف)اًخاسػ( مػ ما ثرهنَت اًيو ذزاسة اًشيداين)

 ؼية. نفس ية واحامت
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مدى مراؽات اًربانمج اًرتتري  نرانة اٍمنر الخَفة رطفال اًروضرية مرين وضرية نغرير : اًخؾرف ؽىل نخاجئ اًيدف اًؾا 

 .وما إرا اكن ,مت ثلرمي اًربانمج اًرتتري هتم ماملرتياث 

 (21خدول )

 مراؽات اًربانمج اًرتتري ٍمنر اًطفي

 اًحيان
 فري مد  م نؾم

 اًنس حة اًخىراز اًنس حة ًخىرازا اًنس حة اًخىراز

ىي اًربانمج اًرتتري املس خخدم يراؼ  منر 

 اًطفي ؼلَياً؟
30 61.42% 2 2.23% 1 1.36% 

ىي اًربانمج اًرتتري املس خخدم يراؼ  منر 

 اًطفي احامتؼياً؟
30 61.42% 1 1.21% 1 1.21% 

ىي اًربانمج اًرتتري املس خخدم يراؼ  منر 

 اًطفي حرهياً؟
26 61.26% 1 1.21% 1 1.36% 

ىي اًربانمج اًرتتري املس خخدم يراؼ  منر 

 اًطفي ًقراًي؟
30 61.42% 2 2.23% 1 

1.36% 

ىي اًربانمج اًرتتري املس خخدم يراؼ  منر 

 اًطفي سَرهيا؟
24 56.03% 1 1.36% 1 

1.36% 

 %3.12 1 %3.12 1 %54.2 23 ىي ,مت ثلرمي اًربانمج اًرتتري؟

 ث اآليت:,خئح من إخاابث املرتيا

%( ٍ  م مأ وحرهيا تنس حة 61.42هتن اًربانمج اًرتتري يراؼ  منر اًطفي ؼلَياأ واحامتؼياأ ًوقراي تنس حة تَقت ) 

ؽاًيةأ ومَحية  ملرشوغ اًالحئة  اً %( وأ معرما نس ح54.2%(أ وان اًربانمج اًرتتري ,مت ثلرميو تنس حة ) 61.26)

 اًخنغهية ًرايط ارطفال.

أ ضؾفاً واماً يف  2أ 1ول اًساتلة ,خئح ؼىس ىذه اًنديخلة مباماً حير تينت انداول زمق ات إىل انداإل هتنو ابًؾرذ

ياة اًخلرمي رذاهئن ًربامج اًروضة أ ومن مث فاًلراألت ًنسة من انحية هت رى اسديؾاة املرتياث دلوزىن من انحية ـو

,أث رهر اًربانمج يف فلراث اإلخاابث اًساتلة تلدز ما ىذه انداول ,ندق  هتكذىا جىثري من ا يطة وا ذزأ وكاهنة مل 

 (.20مرضؾو من اندول ) يف اكنت اإلخاابث ثخحدج ؼن امل احأ وت اًخؾَيق ؽىل ركل

مصم خريدول كرياض مبرضريرؽاث اًريربانمج اًرتتريري اًرييت ثؾاكريي ؽريىل حمنيرية انانرية اًؾلريقأ ( 21واثصاًم ابندول اًساتق )

( فلريرت يف 12أ ٌَخؾرف ؽىل ما ثلدمو املرتيرية يف ىريذا انانريةأ وكريد هتحذريرى انريدول ؽريىل )واًرسائي املس خخدمة يف ركل

 ( فلرت يف خانة اًرسائي.12خانة املرضرؽاثأ و)
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 (  21خدول)

 املرضرؽاث اًيت ,لد ا اًربانمج ٌَطفي وثؾاكي ؽىل حمنية انرانة اًؾلَية دل,وأ واًرسائي املس خخدمة يف ركل

 اًنسة اًخىرازاث اًرسائي م اًنسة اًخىرازاث دزاث اًؾلَيةمرضرؽاث ًخمنية اًل م

 %16.36 26 اًحطائق واٌَرخ 2 %12.55 21 ثؾَمي اًطفي اًلراألت واٍىذاتة 2

 %10.12 21 اًصرز 1 %10.12 21 ا ساة واًرايضياث 1

اس خخدام اًصَصال يف نخاتة ا روف  1

 واٍلكتث

 %10.12 21 املىؾحاث 1 25.42% 21

 %24.26 22 اٌَرحاث اًخؾَهية 1 %22.31 20 اًححر ؼن ا روف املفلرذتًؾحة  1

 %24.26 22 اجملستث 2 %21.03 6 ثؾَمي اًطفي اًنطق اًسَمي 2

 %22.31 20 اًصَصال 3 %6.15 3 دشذ اًلصد ًططفال 3

 %20.61 4 اًلصد 4 %6.15 3 فم وحرهية املىؾحاث 4

 %20.61 4 املسني واٍعسيت  5 %6.15 3 اإلنشاذ 5

 %6.15 3 اًس يدياث  6 %4.52 2 اإلًلاأل 6

 %4.52 2 اًترح 20 %4.52 2 اًرمس 20

 %4.52 2 ارزكام 22 %3.12 1 اًخفر,ق ت  ارش ياأل 22

 %3.12 1 اخلرس املَرن 21 %3.12 1 اٍمتيزي ت  ارًران 21

 %3.12 1 وسائي مسؾية ومرئية 21 %3.12 1 اًلر ن  21

 %3.12 1 اًرتذ,د 21 %1.36 1 ا فظ 21

 %1.36 1 اًس حرزت 22 %1.21 1  ازاث اًخؾامي مػ اوسرساث 22

 %1.36 1 اًطحاشري املَرن 23 %1.21 1 إازت حة الاس خطالغ 23

 %1.36 1 ارجحاز 24 %1.21 1 مرضرؽاث من اًحيئة  24

 %1.36 1 اًلمل 25 %1.21 1 مرضرؽاث امل ج 25

 %1.36 1 هراسة اًرمس 26 %2.23 2 ثصنيف ارش ياأل 26

ط ما ,خرفر يف فناأل  10 %2.23 2 اًخفىري الاجيايب 10

 اًروضة

1 1.36% 

 %1.21 1 اإلراؽة املدزس ية 12 %2.23 2 ثؾر,ف اًطفي اب راش امخلس 12

 %1.21 1 اًصَصال 11    

 %1.21 1 هتؼراذ اٍىرب,ت 11    

 %1.21 1 املساطر 11    

 %1.21 1 ثاًحاًران 12    

 %1.21 1 ارشعل 13    

 %2.23 2 اٍىذة 14    

 %2.23 2 املَصلاث 15    

 %2.23 2 ؼرائس ,دو,ة 16    

 %2.23 2 اًفيد,ر 10    

 %2.23 2 اًخَرين 12    
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وىل يف وكد خاألث إخاابث املرتياث ؽىل اًنحر اآليت: هتن ثؾَمي اًطفي اًلراألت واٍىذاتة كد احذَت املرثحة ار

%( وأ نس حة ضؾيفة يف واكػ 12.55املرضرؽاث اًيت ثؾاكي ؽىل حمنية اًلدزاث اًؾلَية دلى هتطفال اًرايط تنس حة )

ارمرأ وثمن ؼن ضؾف  خرى اًربانمج امللدم ًخمنية اًلدزاث اًؾلَية دلى ارطفالأ إىل خانة هتن ثؾَمي اًلراألت واٍىذاتة 

ىل حمنية اٍمنر اٌَقري تدزخة هتساس يةأ وم ا هت,ئا ثؾَمي اًنطق اًسَميأ واإلًلاألأ ٌَطفي ثؾرب ؼن املرضرؽاث اًيت ثؾاكي ؽ

 واإلنشاذ.

هتما ما ,خؾَق ابًرسائي املس خخدمة يف حرمجة املرضرؽاث اًيت ثؾاكي ؽىل منر ارطفال ؼلَياأ فلد احذَت اًحطائق     

 ؾَمي اًطفي اًلراألت واٍىذاتة.%( ملرضرغ ث16.36واٌَرحاث املرثحة اروىل يف اًرسائي تنس حة تَقت )

وتلراألت مؾاكلة ٌَفلراث ,خئح هتن املرتياث كد كَطن ت  املرضرؽاث واًرسائي ومبا حؾَين ,ؾخربن اس خخدام    

اًصَصال يف نخاتة ا روف واٍلكتث مرضرؽاً ووس يو يف اًركت نفسوأ مػ هتن اس خخدام اًصَصال يف حليلة ارمر ,ؾد 

إىل هتن وضػ تؾض املرضرؽاث فري  دذت مثي مرضرؽاث من اًحيئة ومرضرؽاث من امل جأ  وس يوأ م مرضرؽاًأ إضافة

 نت هتن مرضرغ اًخفىري نت وزذ م ,ؾد مرضرؽاًأ تلدز ما ىر مراذفا ٌَخلانة اًؾلق.

ة انانة معرما ميىن اًلرل هتن املرضرؽاث واًرسائي اًيت ,خئاك ا اندول تنس را اًئؾيفة ثؾد  ع ملا ,لدم يف حمني 

%( ؽىل هتن اًربانمج اًرتتري ,ؾاكي ؽىل منر اًطفي 61.42اًؾلق ًططفالأ اذلي س حق هتن اس خخلاتت املرتياث تنس حة )

(أ مػ هتن 3( م خدول )21( وارزحج هتن اًراكػ ,ىل,د اًنسة اًيت وزذث يف خدول )21ؼلَياً نت ,خئح يف خدول )

( من طحيؾة وؼ  املرتياث تدوزىنأ ًوؾي 21ًنسة اًرازذت يف خدول )اًراكػ يف س ياق انداول اًساتلة مثدنامغ مػ ا

 اًؾاًية م ن فري مذخصصاث. ةمرحػ ركل إىل هتن اًنس ح

مصم  َخؾرف ؽىل مرضرؽاث اًربانمج اًرتتري اًيت ثؾاكي ؽىل حمنية انرانة الاحامتؼيةأ واًرسائي املس خخدمة يف ركلوٌ  -

 . ( وس يو11( مرضرؽاًأ و)15خدول مىرن من )

 (21) خدول

 املرضرؽاث اًيت ,لد ا اًربانمج ٌَطفي وثؾاكي ؽىل حمنية انرانة الاحامتؼية دل,وأ واًرسائي املس خخدمة يف ركل  

مرضرؽاث ًخمنية انرانة  م

 الاحامتؼية

 اًنسة اًخىرازاث

 املئر,ة

 اًنسة اًخىرازاث اًرسائي املس خخدمة م

 املئر,ة

طاؽة اًرادلين واًؾطف ؽىل  2

 ازاًصق

 %13.23 24 اًصرز 2 12% 23

 %11.11 22 اًدشنيػ واٍمتثيي واوباكت 1 %12.55 21 احرتام اآل رين 1

 %10.12 21 اًلصد 1 %12.55 21 اًلصد يف نخاة اًرتتية اإلسالمية  1

 %6.15 3 اًخَرين امجلاؼ  واًرمس 1 %10.12 21 حة اجملمتػ وحة اآل رين 1

 %6.15 3 اًرحالث اًرتفهيية 2 %25.42 21 اًرحالث املشرتنة 2

 %6.15 3 اًخَفاس 3 %25.42 21 اًخؾامي مػ انريان 3

 %6.15 3 اٌَؾة امجلاؼ  4 %24.26 22 هتنشطة مشرتنة ًططفال 4

 %4.52 2 اٍىذاة املدزيس 5 %24.26 22 اًخؾاون 5

 %1.36 1 املسني واٍعسيت 6 %21.2 5 هيف ثَؾة مػ ارطفال 6

 %1.36 1 سايزت ا د,لة 20 %21.2 5 نحر,ةارحاذ,ر اً  20

 %1.21 1 ية ارمثو 22 %21.2 5 اًؾاكي امجلاؼ  22

 %1.21 1 اجملستث 21 %20.61 4 اًدسامح 21
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 %1.21 1 اإلراؽة املدزس ية 21 %6.15 3 إكامة ا فالث 21

 %1.21 1 املرس يلى 21 %4.52 2 فيم اًؾاذاث اًصحية اًسَهة 21

 %2.23 2 املىؾحاث 22 %4.52 2 ًخلاًيداًؾاذاث وا 22

 %2.23 2 املَصلاث 23 %4.52 2  ذاة ؽامة 23

 %2.23 2 اًناز  24 %3.12 1 حق اًطر,ق 24

 %2.23 2 اٍىيرابأل 25 %3.12 1 سايزت ارهندكاأل 25

 %2.23 2 ارجحاز 26 %1.36 1 زذ اًخحية 26

 %2.23 2 حليحة املين 10 %1.36 1 املين 10

 %2.23 2 اًحطائق 12 %1.21 1 مراكف اخلطر مؾرفة 12

 %2.23 2 حليحة اًسَرهياث 11 %1.21 1 إشازت املروز 11

     %1.21 1 وسائي املراهنالث 11

     %1.21 1 اًصرب 11

     %2.23 2 نخة اًسفري 12

     %2.23 2 الاؼخذاز ؼن اخلطأ 13

     %2.23 2 اًبام اًيدوأل 14

     %2.23 2 تؾض ارانش يد 15

%( يف املرضرؽاث 12( هتن طاؽة اًرادلين واًؾطف ؽىل اًصقازأ حتخي املرثحة اروىل تنس حة )21,خئح من خدول )    

اًيت ثؾاكي ؽىل حمنية انرانة الاحامتؼية دلى ارطفالأ ويف ر,ي كامئة املرضرؽاثأ مرضرغ ارانش يدأ واًبام اًيدوألأ 

,لدم  فامي%( ىذه اًنسة يف هتؽالىا وهتذانىا ثؾد نس حاً ضؾيفة 2.23نس حة )والاؼخذاز ؼن اخلطأأ ونخة اًسفري ت 

 -ًططفال يف اًرايط من مرضرؽاث ثؾاكي ؽىل حمنية انرانة الاحامتؼيةأ وثدل ؽىل احد هتمرين هتو ىت مؾاً:

ؽىل حمنية  ارول ضؾف وضاةل ما ,لدم رطفال اًرايط من مرضرؽاث يف اًربانمج اًرتتريأ واًيت من شا ا اًؾاكي -

 انرانة الاحامتؼية.

 واًثاين ضؾف وؼ  املرتياث ابملرضرؽاث اًيت ثؾاكي ؽىل حمنية انرانة الاحامتؼية ٌَطفي يف اًربانمج اًرتتري. -

ويف خانة اًرسائي ,خئح هتن وس يو اًصرز يف إ,صال املرضرؽاث الاحامتؼية ٌَطفي حتخي املرثحة اروىل تنس حة 

%( ًخؾر,ف اًطفي مبراكف اخلطرأ ؽَت ابن مؾرفة مراكف 2.23ة اًرسائي مثال اًناز تنس حة )%( و يف ر,ي كامئ13.23)

 اخلطر كد ثؾاكي ؽىل حمنية انرانة اًؾلَية تدزخة هتساس يةأ وان اس خخدام اًناز كد م حىرن وس يو مناس حة.

انرانة الاحامتؼيةأ وثنش ئة اًطفي  وابًنغر إىل املرضرؽاث واًخدكيق يف فلراهتاأ ,خئح هتن فاًحيأا ثؾاكي ؽىل حمنية  

ثنش ئة ثنسنم مػ اًثلافة اإلسالميةأ وزلافة اجملمتػ اٍهينأ إم هت ا م ثنسنم وم حرىق إىل اس خخلاتة املرتياث ابن اًربانمج 

( مػ اًدشد,د 22%( نت ,خئح من خدول زمق )61.42اًرتتري ,ؾاكي ؽىل منر انرانة الاحامتؼية دلى اًطفي تنس حة )

 هتن اس خخلاابث املرتياث هبذه اًنسة اًئؾيفةأ كد يرحػ إىل ؽدم اًلدزت ؽىل اس خحئاز املرضرؽاثأ فإحداىن ؽىل

جس خحرض مرضرؽا وهت رى جس خحرض مرضرؽا   ر وىىذاأ ومبا ,دل ؽىل هتخية اًخدز,ة وحمنية اًلدزاث ٌَاكرتياث ًيمتىن 

 من هتذاأل  ا ن ؽىل حنر هتفئي.
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ىل مرضرؽاث اًربانمج اًرتتري اًيت ثؾاكي ؽىل حمنية انرانة ا رهيةأ واًرسائي املس خخدمة يف اًخؾرف ؽهتما فامي خيد  -

 .( وس يو11( مرضرؽاًأ و)12مصم خدوًم مىرن من ) ركل

 (22) خدول

 املرضرؽاث اًيت ,لد ا اًربانمج ٌَطفيأ وثؾاكي ؽىل حمنية انرانة ا رهية دل,وأ واًرسائي املس خخدمة يف ركل  

رؽاث ثؾاكي ؽىل حمنية انرانة مرض م

 ا رهية

 اًنسة اًخىرازاث اًرسائي املس خخدمة م اًنسة اًخىرازاث

 %12.12 10 معي ابًصَصال 2 %12.61 11 ارًؾاة إحتًم  2

 %16.36 26 هرت اًلدم 1 %11.15 11 اًرايضة تأنراؼيا 1

 %10.12 21 ًؾحة ا حي 1 %21.2 5 املساتلاث 1

1 
املدزسة ٌَاكتزسرية  اخلروح إىل حرص

 تؾض ارنشطة
 %22.31 20 اًرمس 1 20.61% 4

 %21.03 6 املىؾحاث 2 %20.61 4 اًخَرين 2

 %21.03 6 هرت اًسو 3 %20.61 4 اًرمس 3

 %21.2 5 اًس حرزت 4 %6.15 3 معي جمستث ٌَحروف وفريىا 4

 %20.61 4 امللاؽد 5 %6.15 3 نخاتة اٍلكتث وا روف 5

 %20.61 4 حرص املدزسة 6 %4.52 2 ػاًسحة وادلف 6

 %6.15 3 اًطاترز 20 %4.52 2 اًرحالث  20

 %3.12 1 انري 22 %4.52 2 اًلد وٌَصق 22

 %3.12 1 اٍمتثيي 21 %3.12 1 طاترز اًصحاخ 21

 %1.36 1 حَلاث وؼو 21 %3.12 1 املرس يلى 21

 %1.36 1 ا د,لة 21 %1.36 1 هتانش يد مػ ا رنة 21

 %1.36 1 اًصرز 22 %1.36 1 زاًلف 22

 %1.36 1 مسم اًلمل 23 %1.21 1 إ,صال اًنلاظ 23

 %1.36 1 امللد 24 %1.21 1 اٍمتثيي  24

 %1.21 1 اجملستث 25 %1.21 1 امليش 25

 %1.21 1 جشىيي ا روف 26 %2.23 2 املين 26

 %1.21 1 اٍىذاتة ؽىل اًيراأل 10 %2.23 2 هتنراغ ا يراانث 10

 %2.23 2 مراذ هتوًية 12 %2.23 2 جتاىاثالا 12

 %2.23 2 اٍىذاتة 11    

 %2.23 2 اًس حاخ 11    

 %2.23 2 اًخَرين 11    

وتلراألت اًنسة ادلاةل ؽىل إخاابث املرتياث هتثئح هتن هتؽىل نس حة يف املرضرؽاث خاألث يف مرضرغ اٌَؾة حير     

%(أ يف ح  خاألث يف هتذىن اًنسة مرضرؽاث 11.15%(أ وثالىا مرضرغ اًرايضة تنس حة )12.61تَقت )

%(أ هتما اًرسائي املس خخدمة فلد احذي اًصَصال املرثحة اروىل 2.23الاجتاىاثأ واملينأ وهتنراغ ا يراانث تنس حة )

 %( وىر وس يو ثناسة املرحو اًؾاكر,ة ًططفال وثؾاكي ؽىل حمنية امليازاث ا رهية اًصقرى.12.12تنس حة )

ف ؽىل مرضرؽاث اًربانمج اًرتتري اًيت ثؾاكي ؽىل حمنية انرانة اٌَقر,ةأ واًرسريائي املسري خخدمة يف اًخؾر ويف خانة  -

 .( وس يو11( مرضرؽاًأ و)23مصم خدول مىرن من ) ركل
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 (23خدول)

 ,لد ا اًربانمج ٌَطفيأ وثؾاكي ؽىل حمنية انرانة اٌَقر,ة دل,وأ واًرسائي املس خخدمة يف ركل ًيتاملرضرؽاث ا  

 اًنسة اًخىرازاث اًرسائي املس خخدمة م اًنسة اًخىرازاث رؽاث حمنية انرانة اٌَقر,ةمرض م

 %14.2 11 املسني واٍعسيت 2 %16.03 12 نطق ا روف 2

 %10.12 21 ؼرط اًصرز 1 %16.36 26 حفظ سرز من اًلران وارحاذ,ر 1

 %24.26 22 اًحطائق 1 %15.21 25 ارانش يد 1

 %22.31 20 اًخَل )اًرتذ,د( 1 %12 23 حرذ,د اٍلكتث 1

 %21.03 6 املرتية نفسيا 2 %11.11 22 اًلراألت 2

 %21.2 5 اٍىذاة املدزيس 3 %24.26 22 كصد ارطفال 3

 %21.2 5 اًس يدياث 4 %20.61 4 حرثية ا روف 4

 %6.15 3 اًس حرزت 5 %6.15 3 ارزكام 5

 %6.15 3 كصد مصرزت 6 %6.15 3 اٍلكتث املخلطؾة 6

20 
 %4.52 2 اإلراؽة 20 %4.52 2 اوباكت

 %4.52 2 اًفيد,ر 22 %3.12 1 زمس ا روف 22

 %3.12 1 اركالم املَرنة 21 %1.21 1 مرضرؽاث من اًحيئة 21

 %3.12 1 جمستث ٌَحروف 21 %1.21 1 حياثنا اًيرمية 21

 %3.12 1 سو ا روف 21 %2.23 2 ارًران 21

 %1.36 1 اًصَصال 22 %2.23 2 اإلخاتة ؼن ارس ئو 22

 %1.36 1 اًرسرماث 23 %2.23 2 اٌَؾة امجلاؼ  23

 %1.36 1 اٌَرحاث اًخؾَهية 24    

 %1.21 1 اإلنشاذ 25    

 %1.21 1 ارزكام 26    

 %1.21 1 املساتلاث 10    

 %2.23 2 ؼرط اٍلكتث 12    

 %2.23 2 اًطح  11    

 %2.23 2 ا عايث 11    

 %2.23 2 املىؾحاث 11    
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انرانة  ( هتن نسة املرضرؽاث اًيت ثؾاكي ؽىل حمنية23وكد اثئح من إخاابث املرتياث وفق اًنسة اًرازذت ابندول)

%(أ 16.03اٌَقر,ة دلى هتطفال اًرايط كد ازثفؾت ملازنة ابنرانة اًساتلةأ إر تَؿ مرضرغ نطق ا روف ما نسخذو )

%( يف اس خخدام املسني واٍعستأ مما ,ىلند هتن املرضرؽاث اًيت ثؾاكي ؽىل حمنية 14.2تنس حة )ونذا ابًنس حة ٌَرسائي 

انرانة اٌَقر,ة ٌَطفي ثؾد من املرضرؽاث اًيت ,دزويا اٍىثري ممن ثَلى كسطا من اًخؾَميأ مبؾىن هتن إذزاك ىذه 

 املرضرؽاث ووسائَيا من اًسيرةل واًيرس إىل حد هحري.

ؼ أ فلد ثحا,نت اإلخاابث يف اؼخحازه مرضرؽاً هتم وس يوأ ومػ ركل فإن اًنس حة اًيت هتشازث إٍهيا وابًنس حة ٌَؾة امجلا 

%(أ وىذا ,دل ؽىل ضؾف واحض يف إذزاك املرتياث رخية اٌَؾة 2.23املرتياث ضئيو ويف هتذىن اندول حير تَقت )

ؾة من فرض واسؾة ٌَحراز واواذزة واندلأ فئاًل امجلاؼ  يف حمنية انرانة اٌَقر,ة رطفال اًرايطأ مبا ,ثريه ىذا اٌَ

 ؼت سشلكو من وكا,ة وؽالح ًالضطراابث اًسَرهية اًيت ثنذج ؼن اًؾزةل والانىفاأل ؽىل اذلاث.    

مصم  خؾرف ؽىل مرضرؽاث اًربانمج اًرتتري اًيت ثؾاكي ؽىل حمنية انرانة اًسَرهيةأ واًرسائي املس خخدمة يف ركلوٌَ  -

 .( وس يو11(أ مرضرؽاًأ و)12مىرن من )ذلكل خدوًم 

 (24) خدول

 املرضرؽاث اًيت ,لد ا اًربانمج ٌَطفيأ وثؾاكي ؽىل حمنية انرانة اًسَرهية دل,وأ واًرسائي املس خخدمة يف ركل  

 اًنسة اًخىراز اًرسائي املس خخدمة م اًنسة اًخىراز مرضرؽاث حمنية انرانة اًسَرهية م

 %25.42 21 اًلصد 2 %12 23  ذاة انَرش 2

 %6.15 3 اًصرز 1 %12.55 21  ذاة اًخحية 1

 %4.52 2 اٍمتثيي 1 %10.12 21 اًصدق 1

 %3.12 1 مشاىدت ارفالم 1 %24.26 22  ذاة اًطؾام 1

 ارانش يد 2 %22.31 20 ارمانة 2

 

1 3.12% 

 %1.36 1 ية ارمثو 3 %21.03 6 الاسدئذان 3

 %1.36 1 ثلاكد ادلوز 4 %21.2 5 اًرب ابًرادلين 4

 %1.36 1 املسني واٍعسيت 5 %21.2 5 احرتام اآل رين 5

 %1.36 1 املرتية نفسيا 6 %21.2 5  ذاة ا د,ر 6

 %1.21 1 اًخرحيو 20 %20.61 4 اًلدوت 20

 %1.21 1 اًطراتػ 22 %20.61 4 اًلصد 22

 %1.21 1 ارذؼية 21 %20.61 4 اًخؾاون 21
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ال وثلرمي هتذ,ة سَرك ارطف 21

 سَرويم

 %1.21 1 اًحطائق 21 6.15% 3

 %2.23 2 اًنشاظ امجلاؼ  21 %4.52 2 اًنغافة 21

 %2.23 2 ساحة املدزسة 22 %4.52 2 اًرفق 22

 %2.23 2 ارًؾاة إحتم 23 %3.12 1 ا رام وا الل 23

 %2.23 2 اًحاًرانث 24 %1.36 1 هللا يراان 24

 %2.23 2 اًننرم 25 %1.36 1 اًزايزاث واًرحالث 25

 %2.23 2 وسائي  سرسة 26 %1.21 1  ذاة اًصرم 26

 %2.23 2 وسائي مسؾية 10 %2.23 2 مشاىدت تؾض اًس يدياث 10

 %2.23 2 حليحة اًسَرهياث 12 %2.23 2 اوافغة ؽىل  خرايث اًروضة 12

 %2.23 2 مرسخ اًؾرائس 11    

اًيت ثؾاكي ؽىل حمنية انرانة اًسَرهية كد خاألث نس را ضؾيفةأ إر احذي  هتثئح من كراألت اإلخاابث هتن املرضرؽاث

%( مما ,دل ؽىل هتن املرتياث ,ؾاكَن كدز املس خطاغ ؽىل حؾي اًطفي 12مرضرغ  ذاة انَرش املرثحة اروىل تنس حة )

هيةأ وحىراز ملا جيَس رطرل فرتت ممىنوأ وان م ,نشقي ابٌَؾةأ نت هتن ىناك ؽدم وضرخ يف تؾض املرضرؽاث اًسَر

س حق رهره يف املرضرؽاث الاحامتؼيةأ مبؾىن هتن تؾض املرضرؽاث اًسَرهية من ثرهيد,ة وزلة ابًنفس وحمنية زوخ املحاذهتت مل 

حرذ هكرضرؽاث سَرهية هتندث ؽَهيا ارذتياث اًساتلة ومرشوغ اًالحئة اًخنغهية ًرايط ارطفالأ ًوؾي ركل  مرذه هتن 

 خصصاث يف زايط ارطفال.فاًحية املرتياث فري مذ

نت ,خئح من اندول هتن اًرسائي املس خخدمة يف إ,صال املرضرؽاث اًسَرهية إىل ارطفال مبثي نس حاً ضؾيفة يف    

%( يف اس خخدام اًلصدأ هتما تلية اًرسائي فنسة اس خخدا ا ضؾيفة ٌَقا,ة. ًوؾي 25.42الاس خخدام فأؽىل نس حة)

ياة ىذه اًرسائي وؽدم ثرفريىا من كدي إذازت ركل يرحػ إىل ضؾف إمعنية املرتيا ث يف معي اًرسائي املناس حةأ ـو

 زايط ارطفالأ وكد س حق اًخأشري ؽىل ىذا اًلصرز يف مراضػ ساتلة من ىذا اًححر.

 

: اًخؾرف ؽىل امللرتحاث اًيت ثؾاكي ؽىل ثطرير اًربانمج اًرتتري ًرايط ارطفال من وضة نغر نخاجئ اًيدف ا اذي ؼرش

 رتياث.امل
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 (25دول)خ

 مالحغاث وملرتحاث هت رى حرثحر ابًربانمج 

 اًخىرازاث املالحغاث وامللرتحاث م
اًنسة 

 املئر,ة
 اًخىرازاث املالحغاث وامللرتحاث م

اًنسة 

 املئر,ة

 %1.21 1 الاتخؾاذ ؼن املؾَرماث اًنغر,ة 21 %21.03 6 ثرفري اًرسائي اًالسمة 2

 %2.23 2 نرثت اًليام ابًرحالث 21 %6.15 3 الاىامتم ابملرتياث وثدزيرن 1

 %2.23 2 ثلَيي ا صد ؽىل املرتية 21 %4.52 2 حىثيف اًنشاظ ًططفال 1

الاىامتم جريرايط ارطفريال مرين كدريي  1

 مىذة اًرتتية واًخؾَمي

 %2.23 2 إضافة اًسريت اًنحر,ة 22 3.12% 1

اجئ ىريريذه ادلزاسريرية ؽريريريىل ثرس,ريريػ نخريري 23 %3.12 1 ,ندق  جتيزي اًرايط ثش  مذعمي 2

 اًرايط ًالس خفاذت م ا

2 2.23% 

ياأل ارمرز تأخية اًروضة 3 اس خئافة اكذز حرتري من اًريرايط  24 %1.36 1 ثرؼية هتًو

 ملناكشة مثي ىذه اًنخاجئ.

2 2.23% 

 %2.23 2 ثرفري مداين كاهنة جرايط ارطفال  25 %1.36 1 ثؾَمي ارطفال ؼن طر,ق اٌَؾة 4

,قَريرية ؽَهيريريريا طريريرياتػ  إضريريافة جريريريرامج 5

 اٌَؾة

 %2.23 2 ثرفري نخة ًططفال 26 1.36% 1

هتن حىريريريريرن املرتيريريريرية مذخصصريريريرية يف  6

 زايط ارطفال

هتن يىرن ٍ  زوضة حد,لة ,ريخؾمل  10 1.36% 1

 فهيا ارطفال 

2 2.23% 

م تد هتن ,خالألم م ج ارطفريال مريػ  12 %1.21 1 إ اك اردشت يف وضػ اًربامج 20

 مس خرامه

2 2.23% 

سس خحسريرين وحريريريرذ مرتيريرية كاهنريريرية  11 %1.21 1 ثرفري مرسخ ؼرائيس 22

 ابرنشطة

2 2.23% 

( هتن املالحغاث وامللرتحاث راث اًؾالكة ابًربانمجأ وإن اكنت نس را ضؾيفةأ إم هت ا ثؾرب ؼن 25,خئح من اندول)    

ماثأ ويوزت اًخقَة ؽىل تؾض حرانة اًلصرز يف زايط ارطفال مرضػ ادلزاسةأ وثىلند الاحذياح ًحؾض املس خَز 

 ركل ثسد ىذه الاحذياخاث.

نت ,خئح من اندول هتن املالحغاث وامللرتحاث اًيت وافلت جمال زايط ارطفال وهتندث ؽىل هنَأا تربانجمو ,من  

هندوزىا ؼن مرتياث مذخصصاث يف جمال زايط ارطفالأ و,ىلند ركل هتوىل امللرتحاث تخرفري اًرسائي اًالسمة ٌَربانمج 

 (.2%( ًدسػ مس خنيحاثأ وىر نفس ؽدذ املرتياث املخخصصاث يف زايط ارطفال نت ,حينو خدول)21.03حة)تنس  

هتن املالحغاث وامللرتحاث املحينة يف اندول ثؾد مدكال مناس حا ًالزثلاأل ابًربامج اًرتتر,ةأ وابًخاا اإلسيام ثش  اجيايب 

والاحامتؼية واٌَقر,ة وا رهية رطفال اًرايط إرا ما ت اركذ هباأ وىذا  يف معَية منر وحمنية انرانة املؾرفيةأ واًسَرهيةأ

ما بندث ؽَيو الاذتياث اًساتلة من يوزت ثرافر ؽدذ من اًصفاث واًرشوظ يف املرتية ٍيك جسديطػ اًليام مبيا ا يف 

 حمنية حرانة اٍمنر الخَفة ٌَطفي.

 كالهنة اًنخاجئ:

 ا,أيت:هتومت اًنخاجئ يف ىذا انانة م

هتن مىلىالث نس حة ؽاًية من املرتياث م جس خلمي مػ املىلىالث املطَرتة ًيذه املرحو وفلاً ٌَفىر اًرتتريري وارذة  -

%(أ وىريريذا ,ريريدل ؽريريىل ـيريرياة 21اًنغريريري املخصريريي هبريرياأ إر تَقريريت نسريرية املخخصصريرياث يف زايط ارطفريريال )
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ط ارطفريالأ نأمريي هتن سسريري خرؼرا اًخحد,ريد ادلكيريق ٌَاكريىلىالث واًخخصصرياث املطَرتريرية ٌَؾاكريي هكرتيرياث يف زاي

 مرشوغ اًالحئة اذلي خاأل كاًياً من ىذا اًخحد,د ادلكيق. 

هتنو ؽىل اًرمغ من ؽدم انطحاق  وظ املىلىي واًخخصد ؽىل مرتياث ارطفال؛ فإن ـيرياة اخلريربت وادلوزاث  -

مخريس سري نراث  اًخدز,خية مل جسد ىذا انانة إىل حد هحري إر تَقريت نسري حة مرين ثريرتاوخ كريربهتن تري  سري نة إىل

%(أ ونفس اًنس حة حاهنريالث ؽريىل ذوزت إىل زريالج ذوزاث واًرييت يف مجمَيريا ًيسريت يف جمريال زايط 30.6)

%( م ن مل ,خَل  هت,ة ذوزت ثدز,خية ؽىل اإلطالقأ وىريذا ,خؾريازط مريػ مرشريوغ 12ارطفالأ فئاًل ؽىل هتن )

رن دلى املرتيرية الاسري خؾداذ ؽريىل حمنيرية اًالحئة اذلي مل حيدذ نرغ املىلىي اًؾَاك  ٌَاكرتياث ٍوىنو اشريرتظ هتن يىري

 نفاألهتا اًخؾَهية واًخطرير من كرباهتا اًرتتر,ة ابًخدز,ة.

هتن هتؽريريىل اًنسريرية يف مشريريازنة مرتيريرياث ارطفريريال يف اًلريريرازاث واًخخطريريير منشريريطة اًريريرايط خريرياألث يف جمريريال  -

ؽريدم انخغريام اًطفريي يف  املشازنة اإلحرائية اًيت ثخطَة ضداً ومذاتؾة نخنغمي طاترز اًصريحاخأ ومؾرفرية هتسري حاة

 ا ئرزأ تيت ثنخفض ىذه اًنس حة يف جمال اًخخطير ٌَؾاكي اًرتتريأ واملشازنة يف اختار اًلرازاث.

هتن هتنرث اًرسائي اًخؾَهية اًيت جس خخد ا املرتياث يف اًرايط أ ؽريىل اًخريراا: اًحطريائقأ اًصَصريالأ اًصريرزأ  -

ة وهتكرياً اجملستثأ تيت ,ندز اس خخدام تؾريض اًرسريائي راث اٌَرحاث اًخؾَهيةأ واًس حرزتأ واملسني وار ط

اندوى يف ثنفيذ اًربامج مػ هتخيأا يف حرتية وثؾَمي ارطفال يف ىذه املرحو اًؾاكر,ة مثريي " اٍوكحيريرحرأ ومرسريخ 

 اًؾرائسأ وادلىم"أ حير خاأل حرثية ىذه اًرسائي يف هتذىن اندول.

وكريد احذَريت  %(أ و61.26إذازت اًروضة ابخلطة اًرتتر,ة اًس نر,ة ) هتن نس حة املرتياث اًاليئ يزوذن من كدي -

مريػ اًؾريمل هتن ىريذه اخلطرير ,ريمت إؽريداذىا مبحرياذزت مرين كدريي أ %(46.36اخلطر اًفصَية املرثحرية اروىل تنسري حة )

رييس ثنفيريذاً ًخرحهيرياث هتو اسري خخلاتة ًطحيؾرية امليريام املخصريو ابًروضرية وىريذا ,ريرحض كَرياًل يف  اذازاث اًرايط ًو

 ة ت  إذازت اًرايط يف مىذة اًرتتية وإذازاث اًرايط يف امليدان.اًؾالك

هتن فاًحية اًرشوظ اًيت جية هتن ثخرافر يف املرتية واًيت حدذهتا املرتياث يف إخاجأن ؽريىل اذات ادلزاسرية مل حرثريق  -

أ إىل املسري خرى امللدريرلأ حيرير خرياألث يف هتذىن اًسريمل  وٌظ متريريد هتن حىريرن يف هتؽرياله مثريي "اًثلرية ابًريرينفس

يرياأل ارمرزأمؾرفرية احذياخرياث اًطَحرية"أ وىريذا ,ؾىريس وؼيرياً مذريدنياً تريدوز املرتيرية  اًلدزت ؽريىل اًخراهنريي مريػ هتًو

 ومذطَحاث جناخ ىذا ادلوز.

هتن فاًحية املرتياث م ,لاكرين تإؽريداذ اًخلريازيرأ إر تَقريت هتؽريىل نسري حة يف إؽريداذ اًخلريازير ؼرين املسري خرى اًخؾَهري   -

ن مؾغم إذازاث اًرايط م ,ؾط  ىذه اًخلازير هتي هتخيرية وابًخرياا م %(أ وىذا ,دل ؽىل هت11.52ًططفال )

 ,خاتؾن املرتياث يف ىذا ارمر.

جروس  ام زئيسة ٌَاكرتية هكيام هت رى انر,ة من وضة نغر إذازاث اًرايط نت تينت ركل اًنسة اًيت  رحت  -

 %(. 4.52ثدزسس ارطفال )%(أ تيت خاألث نس حة 6.15هبا ادلزاسة إر احذَت نس حة حرتية ارطفال )

اؼخحاز نس حة من املرتياث ميي اًطفي إىل اٌَؾة هنؾرتة من اًصؾرابث اًيت ثريراضين يف هتذاأل  ريا ن يف حري   -

هتن ىذه املرحو ثلرم ابرساش يف جراجميا ؽىل اٌَؾةأ إر ,خَلى اًطفي اًلمي واملفاىمي وامليازاث مرين كريالل هريرن 

اً وحراً يف نفس اًركت ومثي ىذا اًفيم حباخة إىل ثصرير,ًة مرين كريالل اٌَؾة يف مىلسساث اًرايط ًؾحاً مرض

 اًخدز,ة واًخرؼية املىثفة ٌَاكرتياث.
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هتومت ادلزاسة هت,ئاً وحرذ فيم كار دلممث اًنشاظ اًزائد واًؾدوانيرية حيرير هتؼخربثريو نسري حة مرين املرتيرياث  -

ًؾاكر,ريةأ مبؾريىن هتن اًنشرياظ اًزائريد هنؾرابث هتو مشالكث يف ح  هت ريا مسريأةل طحيؾيرية يف مثريي ىريذه املريرحو ا

واًؾدوان كد يىرن طاكة وحير,ة دلى اًطفي م ,صي اىل حد املشالكث اًسريَرهيةأ الا تؾريد اًخبنريد مرين ركل 

ؼرين طر,ريريق اًليريرياش واًدشريخيد ادلكيريريقأ وىنريريا ,ريأيت ذوز املرتيريرية ةاهنريرية واًريرايط تؾامريرية يف اسريريديؾاة ىريريذه 

 اًسَرهياث وثرحهييا اًرضة اًصحيحة.

 :ثالتوصيا

يوت ثؾاكمي اًرشوظ اًيت جية ثرافرىا يف املرتية ؽىل مىلسساث اًرايطأ واًخأهيد ؽىل هتخية وضريؾيا هتساسرياً  -2

 ًخؾي  املرتية يف اًروضة.

هتن ثأكذ انيرياث املؾنيرية تإؽريداذ اًالحئرية يف ؽري  الاؼخحرياز  ظ هتًور,رية اًخخصريد جريرايط الاطفريال ًلدريرل  -1

 املرتياث يف اًروضة.

رتياث من كالل إكامة ذوزاث ثدز,حة يف فيم وجشخيد املشالكث اًسَرهية دلى هتطفال اًؾاكي ؽىل ثأىيي امل -1

 اًروضة وهيفية اًخؾامي مؾيا.

يوت إ اك املرتياث من كدي إزازت اًرايط يف ختطير اًريربامج اًرتتر,رية رطفريال اًروضريةأ واختريار اًلريرازاث  -1

 َفة ًطفي اًروضة.اًالسمة اًيت من شأ ا اًؾاكي ؽىل حمنية حرانة اٍمنر الخ

هتن ثلرم انياث املسىلةل تإًزام إذازاث اًرايط تخرفري اًرسائي اًخلنية  صرهناً واًؾاكريي ؽريىل جشرينيػ املرتيرياث  -2

 ؽىل ثصاكمي اًرسائي اًخؾَهية الا رى ؽىل وخو اًؾاكرم.

ًرايط الاطفال  يوت كيام اذزات زايط الاطفال مبىذة اًرتتية يف اوافغة تخرفري اكفة املخطَحاث املنرطة هبا -3

 .اًخلرمي املس متر ًسري معي اًرايطومن مث الا اف واملخاتؾة و 

 :المراجع

(: اسري خخدام ثريدزسس الاكريران يف حمنيرية تؾريض امليريازاث 1005هتتر اٌَييأ هتلمريد  ريدي و سريالمةأ هتلمريد محمريد) -1

جمريو ذزاسرياث ًروضةأ اًخدزسس ية دلى مؾَتث زايط الاطفال واثر ركل ؽىل حمنية املفاىمي اًرايضية دلى اطفال ا

 .20-22(أ ض213ثصدزىا امجلؾية املرص,ة ٌَاكناًم وطرق اًخدزسسأ اًؾدذ) يف املناًم وطرق اًخدزسس

مريىلمبر اًطفريرةل اًريريرطين  . ( ذزاسرية حتَيَيرية ًراكريػ زايط ارطفريال يف اٍريهن1002ارفريربيأ تريدز سريؾيد ؽريق) -2

 .114-152أ مرنز اًخاىيي واًخطرير اًرتتريأ خامؾة ثؾزأ ضالاول

 امجليرز,ة اٍهنية) ة ث( مرشوغ اًالحئة اًؾامة ًرايط الاطفالأ وسازت اًرتتية واًخؾَمي.  -3

 –أ اًطحؾرية اًثانيريةأ ذاز املسريريتأ ؼريتن إذزات زايط الاطفال وثطحيلاهتريا(: 1004 ,فأ اًس يد ؼحداًلاذز) -4

 الازذن.

اٍهنيرية مرين وضرية نغرير املرتيرياثأ  (: مشالكث زايط الاطفال يف امجليرز,ة1002اًشيداينأ حَاك  ؽىل محمد) -5

 أ لكية اًرتتية/ اجن زشدأ خامؾة تقداذ.زساةل ماحس خري فري منشرزت

 ( زايط ارطفالأ ذاز اًفىرأ ؼتنأ ارزذن.2662ؽدشأ محمد ؼحد اًرحمي ومصَحأ ؽدانن ؽازف)  -6

 ( أ مىذحة ارجنَر املرص,ةأ اًلاىرت.3أظ) اًلياش اًنفيس(: 1004فرح أ هنفرث ) -7
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 -(أ ذاز هنريفاأل ٌَنرشري واًخرس,ريػأ ؼريتن2أ ظ)اًرتتية اًحيئية ًطفي اًروضرية(: 1002تأ ندى ؼحداًرحمي)  امد -8

 ارزذن.

(: الاحذياخرياث اًخدز,خيرية ملرتيرياث زايط الاطفريال" 1002محمدأ جناخ ؼحداًرحمي وامحلاذيأ سازت ؼحداًرحمي) -9

مرنز اًخاىيريي واًخطريرير اًرتتريريأ خامؾرية ثؾريزأ أ مىلمبر اًطفرةل اًرطين الاولمن وضة نغر املرتياث واملديراث"أ 

 .111-101ض

أ اجملدل اًثاينأ اًؾدذ اًثامن   جمو اًطفرةل اًؾرتية(. املعنة الاحامتؼية ملؾَاكة اًروضة أ 1002مرثىض أ سَرى) -11

. 

 أ اًطحؾة اًراتؾةأ ذاز اًفىر اًؾريبأ اًلاىرتأ مرص.زايط الاطفال(:1002اًناشفأ ىدى محمرذ) -11

جمريو خامؾرية هتم اًلريرى ٌَؾَريرم اًرتتر,رية (: ثلرمي  ازاث مؾَريتث زايط الاطفريالأ 1001رال حامد)ايس أ ن  -12

 أ اجملدل اخلامس ؼرشأ اًؾدذ الاول.والاحامتؼية والانسانية

13- ardenteacher.htmhttp://www.hayatnafs.com/abnao2na/kinderg 

14- http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=58603 
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