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ملَهاِمِهنََّ اإلشرافية من  األطفال رياض ديراتُمدرجة ممارسة 

 وجهة نظر املعلنات مبدينة مصراتة

 دراسة ميدانية

 لعائبأمحد ا حممد .أ

 املقدمة

ٌ  أِٖ َٔ ايطفٛي١ َط١ًٗ ًعٌرب ٕ  ميلط هٗل    ايل   املطاٗل  ٗٝ ًل٘   يف اإلْػل 

ٌ  يؿدكل١ٝ  ايط٥ٝػ١ املالَح خالهل  ًٌهٕٛ ّٗٝ  ٖلصٙ  ٚألُٖٝل١  املػلٌكو١ًٝ   ايطفل

 َال٥ُل١  ه٦ٝل١  ًلٛي   نلطٚض٠  ٚعًل٢  ايعٓ ٜل١ هٗل     أ١ُٖٝ املطهٕٛ ع٢ً أنس املط١ًٗ

 .َٛاٖو٘ ٚؼفٝع قسضاً٘ ًٓؿٝط يف ًػ ِٖ يًطفٌ  ٚغ١ٜٛ

َ  َٚل    االقٌكل ز١ٜ  األٚنل    يف ايًلٝ  اجملٌُل    ٜؿلٗسٖ   ايل   ايلٌري ا
أطفل هلِ   مبط يلى  ايٛي ٤ عٔ ٚاألَٗ َ اآله ٤ َٔ نِ  ٚعٔع ٚايِك ي١ٝ  ٚاالٌُٓ ع١ٝ
ِ  ايهلِ   ضغول١  َٚ   ِٗٚٗ ٓ ً ِ  َلٓٗ ٌ  إً ٗل١  إىل ًٚطًعٗل  يرتهٝل١  ايفلطم  أيهل

ِ  ايرته١ٝ عًُ ٤ آضا٤ اعٌو ضِٖ يف آخصٜٔ أٚالزِٖ  َ  أُٖٝل١  يف ايلٓفؼ  ٚعًل  ايػلٓٛا

ٍ    ٚمب  ٜكلسّ يٝٗل     ايعٓ ١ٜ هٗ  ٚأ١ُٖٝ ايطفٌ  ٗٝ ٠ األٚىل يف اـُؼ  يكلس ًٛٓٗل

 إىل ٌَدكك١ ًٗسف َؤغػ َ يف ضغ١سامل قوٌ َ  طفٌ ًطه١ٝ نطٚض٠ إىل األْظ ض

ٛ  ٓٛاْى ن ي١ َٔ ؾ ١ًَ ١ًُٝٓ ايطفٌ ١ًُٝٓ  ٚايٛٓساْٝل١   ٚاالٌُٓ عٝل١  ايعكًٝل١   ايُٓل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 ن١ًٝ ايرته١ٝ  ٓ َع١ َكطا١ً. 
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ٕ  أْؿلط١  خالٍ َٔ ٛ  خكل ٥ل  عًل٢  َوٓٝل١  َٚٓل ٖ ٌ  منل  يف ٖلصٙ  ٚٗ ٓ ًل٘  ايطفل

ًٌٜ٘لل هٗل     آٌُ عٝل١  ًطه١ٜٛ نُؤغػ َ األطف ٍ ضٜ ض ظٗطَ ٖٓ  َٚٔ املط١ًٗ 
َ  ُالْ غٔ َٔ األطف ٍ ٛ  ؼكٝلل  غلٓٛاَ  هٗلسف   مخلؼ  إىل غلٓٛا ايؿل ٌَ   ايُٓل
 .يً٘ٝ ٠ املسضغ١ٝ املكو١ً ٦ًٌٝٗٚ٘يًطفٌ  ٚاملٌٛاظٕ

 يف ه يطفٌ االٌُٖ ّ نطٚض٠ إىل اؿس١ِٜ ايرته١ٝ ضٓ ٍ ٜسعٛ شيو ع٢ً ٚهٓ ٤
ٔ  ٚشيو  املط١ًٗ ٖصٙ ٍ  َل ٕ  إٔ عًل٢  ايٌأنٝلس  خلال ٍ  ضٜل ض  َطًٗل١  ًهلٛ  األطفل 

 ايفلطز  يؿدكل١ٝ  املُٝلع  ايط ه  هإٔ َِٓٗ إمي ّْ   ايٌعًُٝٞ ايػًِ يف أغ غ١ٝ َط١ًٗ

ٌ  ايػٓٛاَ  ٖصٙ يف ٌٜهٕٛ َ  ايػلًٛى  أمنل    كًٌل   يسٜل٘  ًٌٚؿله ٞ   ٚايعل زا  يٗل

ٌ  قسضاَ َٚعظِ ٚاؿطن١ٝ اؾػ١ُٝ اؾٛاْى يٝٗ  ًٌطٛض َط١ًٗ  ٚاغلٌعسازاً٘  ايطفل

ٛ  إىل ه إلنل ي١   َٚٝٛيل٘  ٚقسضاًل٘  ٚاػ ٖ ًل٘  ِ  منل َ  َعظل ٌ  ٗ ٓل   ْٚعع ًل٘  ايطفل

ٔ   ٚايًفظ١ٝ ايًري١ٜٛ ٚاؾٛاْى  االٌُٓ ع١ٝ ٚعالق ً٘ االْفع ي١ٝ  أُٖٝل١  ًلربظ  ٖٓل   َٚل

 ْؿل ط ً٘  اخٌٝل ض  ٚأٜهل   املطًٗل١  ٖصٙ يف يًطفٌ ٚاإلضؾ ز  ايٌٛٓٝ٘ خسَ َ ًٛي 

 ًل ّ   عكًٞ ًٚفٌح نو ٠ ١ٜٛٝٗٚ ُ ه١ٌ غط٢ ايطفٛي١ ع مل يٝٛآ٘ ٚٗطن ً٘ ٚأيع ه٘

ّٜٛ  ٚإْػ ّْ  غعّٝسا طفال يٝٓؿأ َط١ٓ٦ُ  ْٚفػ١ٝ ٓػ١ُٝ ٚق١٘  األَط املػٌكوٌ  يف ق

   .األطف ٍ ٚضٜ ض اؿه ١ْ زٚض يف ايػًِٝ ه ؾٛ ايرتهٟٛ إٗ طٌ٘ ٌٜٛٓى ايصٟ

َ  ضيل   أُٖٝل١  ع٢ً ه يرته١ٝ املؿٌريًني َعظِ ٌٜٚفل َ  قلسضا  َعًُل١  َٚٗل ضا

ّ   ايػلٛا٤  عًل٢  ٚايٓ ١َٝ املٌكس١َ ايسٍٚ يف ًٚسضٜوٗ  األطف ٍ ضٜ ض  غلو م  إٕ ٗٝل

 انٌؿل ف  عًل٢  املعًُني هكسض٠ ٌٜ٘سز ٚايعؿطٜٔ اؿ زٟ ايكطٕ َؿ ضف ع٢ً ايسٍٚ

ِ  قسضاًِٗ ه٘ ًػُح قسض أقك٢ إىل االهٌه ض١ٜ ايكسضاَ ١ًُٝٓٚ  ٚيلصيو   ٚاغلٌعسازاًٗ

َ  االٌُٖ ّ َٓٗ  املع١ًُ هٌسضٜى ًٌِٗ ًطه١ٜٛ اػ ٖ َ عس٠ َظٗط  املعًُل١  ههف ٜل 
 .(=7  <800  فؤٚايط عوس. )األطف ٍ َ  ًف عًٗ  ٚأُٓ ٤ ايرته١ٜٛ َٗ َٗ  ًأز١ٜ أُٓ ٤

ٌ  ٕإ ٍ  َل   ايعُل ٖ  األطفل  َ  إىل حيٌل  َ  َٗل ضا  يلٝؼ  ٘أْل  ٚخ قل٘  .ٚخلربا

ٍ  َ  ًع ًَٗ  يف ًٓٔح إٔ هػٗٛي١ َع١ًُ أ١ٜ ه غٌط ع١ ٍ  ًطهٝل١  ألٕ ؛األطفل   األطفل 

ٍ  عًٝ٘ ٖٛ عُ  ًٌ ؽ ايطٜ ض يف ٌ  ًطهٝل١  يف اؿل  ٌ  يف ايطفل   خلط٣ األ املطاٗل
َ  ٌٜٚعٚزٕٚ كًٌف١ ه٦ٝ َ َٔ ٜإًٔٛ ايطٜ ض يف األطف ٍ إٔ شيو  ٚأمنل    مبٗل ضا

ٍ  ضٜ ض َعًُ َ ؼٌ ٖ ٚيصيو ؛ٌَٓٛع١ غًٛن١ٝ َ  إىل األطفل  ٌ  يف خلربا  ايٌع َل
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 َو ؾلط  إؾطاف أٚ  متطٜٔ أٚ  ًسضٜى هال عًٝٗ  ؼكٌ إٔ َطه١ٝ نٌ ٚغ  يف يٝؼ

 .األطف ٍ ضٜ ض يف ٚاملسٜطاَ املؿطي َ َٔ

 ٜكل   يعًٝٗل    ه يطٜ ض ايرته١ٜٛ يًع١ًُٝ األٍٚ األغ ؽًعس ايطٜ ض َسٜط٠ إٕ

ٕ  شيلو  ٚأنلس  املُهٓل١   ايٌٓ ٥ٕ أيهٌ ع٢ً يً٘كٍٛ ًٓظُٝٗ  عى٤ ّ  ايول ِٗٛ  ٗٝل

َ  أٜل١  َفٌ ح ًعٌرب املسٜط٠ إٔ ٜطٕٚ َ  متلس  ٚأْٗل   ًريلٝ   عًُٝل   ٚأٚيٝل ٤  املعًُل 

 (979  8008 يُٗٞ ) .ايطفٌ يرته١ٝ ايهطٚض١ٜ املعًَٛ َ َٔ ه يهِ  األَٛض

َ  املٗل ّ  اًػ   عكى املسٜطاَ ًكّٛ ٚيهٞ  املطًلٛي  ه يلسٚض  ٚاملػلؤٚيٝ 

َ  يف ايفعًٞ اؾرتانٗٔ َٔ هس ال قٛض٠ ٚأمت ٚٓ٘ أنٌُ ع٢ً  ايٌعًُٝٝل١  املػلؤٚيٝ 

 .ٚاإلؾطاي١ٝ ايكٝ ز١ٜ  ََٗٔٗ َٔ ٓع٤ا ٚاعٌو ضٖ  ايف١ٝٓ ه ؾٛاْى املٌعًك١

َ  ٚيكلس  َ  ؾلٗس  املؤغػل١  َلسٜط  يٝكلوح  ٓسٜلسا  اػ ٖل   امل نل١ٝ  ايػلٓٛا

 املسٜط عٌُ ٜعس يًِ  َكُٝ  َؿطي  ايرته١ٝ ؾٗسًٗ  اي  ايٌري اَ ن٤ٛ يف ايٌع١ًُٝٝ

ٌ   اإلزاضٜل١  األَٛض ًكطٜ  ع٢ً َككٛضًا  َٓل٘  ٌٜطًلى  إهلساعٝ   يٓٝل ً  عًُل٘  أقلوح  هل

 (9:  9??7 زٚضاْٞ . )ايٌع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ يٌ٘ػني ٚاالطال  اـرب٠

ضٚض  ًٌٜ٘لل هٗل     (ًػل  )ٜٚوًغ عسز ايطٚن َ ايطمسٝل١ مبسٜٓل١ َكلطا١ً    
إٗكل ١ٝ٥ َهٌلى   )  ( َعًُل١ <78( طفٌ  ٜٚعٌُ هًٌو ايطٜ ض علسز ) 8?77عسز )

ٟ ٚقلس قلسض ايكلطاض    . (:807  ضٜ ض األطف ٍ مبكطا١ً ( هؿلإٔ  :?>7ضقلِ )  ايلٛظاض
 يفإْؿ ٤ َه ًى يطٜ ض األطف ٍ هؿؤٕٚ ايرته١ٝ ٚايٌعًِٝ ه ملٓ طل  ٚقس ْل ايكلطاض  

هني َهٌلى ضٜل ض األطفل ٍ     ايرتهٟٛع١ًُٝ اإلؾطاف  يفَ زً٘ ايع ؾط٠ ع٢ً ايٌٓػٝل 
 .(8079يػ١ٓ  :?>7قطاض ٚظاض٠ ايرته١ٝ ٚايٌعًِٝ ضقِ ) ايرتهَٟٛٚه ًى ايٌفٌٝـ 

خيللٌل مبطًٗلل١ ضٜلل ض  ايرتهللٟٛس َهٌللى يرؾللطاف ٚعًٝلل٘ ي ْلل٘ ال ٜٛٓلل
ٟ اإلؾطاف  يفاألطف ٍ  مم  ٜه  ايعى٤ األنرب ع٢ً َسٜطاَ ضٜ ض األطف ٍ   ايرتهلٛ

 ع٢ً املعًُ َ.

ٕ  هٓ ٤ عًل٢ َل  غلول    َ  يلن ٍ  ضٜل ض  َؤغػل  ٖ   األطفل  َ  إىل ؼٌل   َلسٜطا

 اؿ ٓل١  ن ٍْ يصيو األطف ٍ ضٜ ض َعًُ َ أزا٤ يٌ٘ػني ٚأن زميٝ  يٓٝ  َؤٖالَ

َ زض١ٓ مم ضغ١  ع٢ً خالهل  َٔ ايٌعطف ٌِٜ زضاغ١ يعٌُ ٍ  ضٜل ض  َلسٜطا  األطفل 
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ّٔ اإلؾطاي١ٝ  َٔ ١ٗٓٚ ْظط املعًُ َ. مبس١ٜٓ َكطا١ً ملٗ َٗ

 مشكلة الدراسة

َٕ ٍ   َعًُل١  إ ل١  يف ضٜل ض األطفل  ٔ  إىل ٗ ٓل١  يف املٗل   َؿلٛاضٖ   هسٜا  َل

 عًٝٗل    ٓسٜلساً  فٌُعً  ًٚع ٜـ ً ٖ َ عُاًل مت ضؽ ألْٗ  ٚشيو ٜٚطؾسٖ  طٖ ٜوّك

ٌ  َ  أِٖ َٔ ًٛٓٝٗٗ  ينٕ ٚهلصا ٍ  هطٜل ض  ٚاملعٓلٝني  ١ايطٚنل  ٠إزاض ٜؿلري   األطفل 
ٟ  ايٌطلٛض  َٚ  ٟ  اإلؾلطاف  ؾلٗسٙ  ايلص ٔ  أقلوح   ايرتهلٛ ٟ  َل  ايٓظلط٠  ٚيلل  ايهلطٚض

ٍ  ضٜ ض َسٜطاَ زٚض ٌٜطٛض إٔ ايٌه ١ًَٝ ٔ   األطفل  َ  يٝكلو٘ َ  َؿلطي   يف َكُٝل 
 .األطف ٍ ضٜ ض َعًُ َ أزا٤ ؼػني ف ٍ

ٍ  اي ن٤ٛ َ  غول ْٚظطًا يك١ً ايسضاغ َ  يف َ  ايفل   ايلسٚض  ًٓ ٚيل  مللسٜطا

ٚاقل  املُ ضغل َ اإلؾلطاي١ٝ مللسٜطاَ      يٌٌٓ ٍٚ ايسضاغ١ ٖصٙ ٓ ٤َ  األطف ٍ ضٜ ض
ٔ ضٜ ض األطف ٍ مبس١ٜٓ َكطا١ً هسٚيل١ يٝوٝل  َلٔ ٚٓٗل١ ْظلط املعًُل َ.        ِ  َٚل  ُل

ٞ  ايوّ٘ َؿه١ً ًٌ٘سز ٞ  اإلٓ هل١  يف اؿل ي ٞ ايػلؤاٍ ايلط٥ٝؼ    عًل زضٓل١   َل   :ايٌل ي
َلٔ ٚٓٗل١ ْظلط     مبس١ٜٓ َكطا١ً ملٗ َٗٔ اإلؾطاي١ٝ األطف ٍ ضٜ ض َسٜطاَمم ضغ١ 
 ؟املعًُ َ

 :ايٌ ي١ٝ ايفطع١ٝ األغ١ً٦ ايػؤاٍ ٖصا َٔ ٌٜٚفط 

7.  َ        َ  َس٣ إزضاى َعًُل َ ضٜل ض األطفل ٍ مبسٜٓل١ َكلطا١ً ملُ ضغل١ َلسٜطا

 ؟ف ٍ ايٌدطٝط يفملٗ َٗٔ اإلؾطاي١ٝ  األطف ٍ ضٜ ض
8.  َ        َ  َس٣ إزضاى َعًُل َ ضٜل ض األطفل ٍ مبسٜٓل١ َكلطا١ً ملُ ضغل١ َلسٜطا

 ؟ف ٍ ًٓفٝص ايسضؽ يفملٗ َٗٔ اإلؾطاي١ٝ  األطف ٍ ضٜ ض
9.  َ        َ  َس٣ إزضاى َعًُل َ ضٜل ض األطفل ٍ مبسٜٓل١ َكلطا١ً ملُ ضغل١ َلسٜطا

 ؟ف ٍ إزاض٠ ايك  يفملٗ َٗٔ اإلؾطاي١ٝ  األطف ٍ ضٜ ض

َ       َس٣ إزضاى َ َ  .:  عًُل َ ضٜل ض األطفل ٍ مبسٜٓل١ َكلطا١ً ملُ ضغل١ َلسٜطا

 ف ٍ ايٌكِٝٝ؟ يفملٗ َٗٔ اإلؾطاي١ٝ  األطف ٍ ضٜ ض
;.  َ        َ  َس٣ إزضاى َعًُل َ ضٜل ض األطفل ٍ مبسٜٓل١ َكلطا١ً ملُ ضغل١ َلسٜطا

 ف ٍ اي١ٌُٝٓ امل١ٝٓٗ؟ يفملٗ َٗٔ اإلؾطاي١ٝ  األطف ٍ ضٜ ض
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 أهداف الدراسة

 :ًٜٞ َ  إىل ايسضاغ١ ًٗسف
ٍ  ضٜل ض  ملسٜطاَ يًُُ ضغ َ اإلؾطاي١ٝ ايطأٖ ايٛاق  ًكِٜٛ .7 َسٜٓل١   يف األطفل 

 .هسٚي١ يٝوٝ  ١َكطاً
َ  مم ضغل١  مللس٣  املعًُ َ ًكسٜطاَ يف ايفطٚم ؼسٜس .8  ضٜل ض  يف امللسٜطا

 ؤٌٖ ٚاـرب٠.امل ملٌري اَ طوكً  َكُٝ َ نُؿطي َ يسٚضٖٔ األطف ٍ

األطفل ٍ مبسٜٓل١ َكلطا١ً    زٚض َسٜطاَ ضٜل ض   يٌطٜٛط َكرت١ٗ ًٛقٝ َ ٚن  .9
  نُؿطي َ َكُٝ َ يٌ٘ػني أزا٤ املعًُ َ.

 أهنية الدراسة

ٌ  اغلٌُِ ضاً  ًعلس  ايل   ايطفٛي١  َٔ نْٛٗ  ًٌِٗ مبط١ًٗ ايسضاغ١ أ١ُٖٝ ًٓو  .7  أَِل

  ٌ زٚض َلسٜطاَ ضٜل ض    أُٖٝل١  ايسضاغل١  ٖلصٙ  ظِطِول ًُ نُل   أَل١   أٟ يوٓل ٤ َػلٌكو
 َ ِ  ممل   األطف ٍ نُؿطي َ َكُٝل   ٚهًلٛ   ايلٌعًِ   عًُٝل١  ؼػلني  يف ٜػل ٖ

 .ايرته١ٝ أٖساف

َ  ًلٛي   يف ايسضاغل١  ٖصٙ ػًُِٗ إٔ ٌٜٛق  .8  عًٝٗل   ٜلو   ايل   ايوِ٘ٝل١  املعًَٛل 
 ٕ َ  املػلؤٚيٛ ٕ  هٌٓفٝلص  املٌعًكل١  ايكلطاضا  ضٜل ض  َطًٗل١  يف اإلؾلطاف  هلطاَ

 .األطف ٍ

 مصطلحات الدراسة

 رياض األطفال
ًطهٜٛلل١ آٌُ عٝلل١ ًكللّٛ عًلل٢ ضع ٜلل١ األطفلل ٍ يف ايػللٓٛاَ   َٖللٞ َؤغػلل

ايِالْ اي  ًػلول زخلٛهلِ املطًٗل١ االهٌسا٥ٝل١  ٜٚؿلٌُ اٌُٖ َٗل  ْلٛاٗٞ منلِٖٛ         
إىل املدًٌف١: َٔ يري١ٜٛ ٚهس١ْٝ ٚآٌُ ع١ٝ ْٚفػ١ٝ ٚإزضان١ٝ ٚاْفع ي١ٝ ٚغ ٖ   ٖ زيل١  

 ٕ ٛاظ ٞ  ٚشيلو     ًٛي  أيهٌ ايظطٚف اي  ًُُهٓ٘ َٔ ايُٓٛ ايػًِٝ املٌل ٛٗا يف ٖلصٙ ايٓل
ٚايٌعًِٝ  ٚايٌعًِٝ )ٚظاض٠ ايرته١ٝ  ٚايٌػ١ًٝ   (.;  8007 هٌكسِٜ هطْ َٕ ٜؿٌُ ايًعى 
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 األطفال رياض مديرات
ٞ ايال هأْٗٔ ايطٜ ض َسٜطاَ ًعطف ٔ  عًل٢  ًكل   ًل  ايٌدطلٝط  عًُٝل١  عل ًكٗ

ٔ   ٚاملطاقول١  ٚايٌٛٓٝ٘ ٍَؤَٚػل  يلٝه ٔ  ال َ  غل   عل ٍ  ًطهٝل١  عًُٝل   هٗلسف   األطفل 

 (;7  8008  ه ضٚز) ايػ١ًُٝ ايرته١ٜٛ األغؼ ٗػى ًٓؿ٦ٌِٗ

  لاألطفا رياض معلمة
 ايرتهٝل١  َلٔ ٚظاض٠  ضمسٝل ً  ًهًل   ايل   ًٚطهٜٛل ً  عًًُٝ  املؤ١ًٖ املع١ًُ ٖٞ

ٔ  األطف ٍ ايكلري ض  ًٚعًِٝ املعطي١ يٌكسِٜ األطف ٍ ضٜ ض يف ه يعٌُ ٚايٌعًِٝ  ايلصٜ

ٍ  إىل ؾلٗٛض  ٚمث ْٝل١  غٓٛاَ ُالْ هني َ  أعُ ضِٖ رتاٚحً َ  غل امحٝلسٙ  . )غلٓٛا
 (?9=  8007  ٚآخطٕٚ

 مههج الدراسة

ٞ  املٕٓٗ عًٞ ١اؿ يٝ ايسضاغ١ َاعٌُس كسي ٞ  ايٛقلف   يًٌعلطف عًل٢   ايًًٌ٘ٝل
ٚاق  املُ ضغ َ اإلؾطاي١ٝ ملسٜطاَ ضٜ ض األطف ٍ مبس١ٜٓ َكطا١ً َٔ ٚٓٗل١ ْظلط   

 املعًُ َ هٗصٙ ايطٚن َ.

 حدود الدراسة

ايسضاغلل١ عًلل٢ ضٜلل ض األطفلل ٍ اؿهَٛٝلل١ يف َسٜٓلل١ : اقٌكللطَ اؿللسٚز امله ْٝلل١
 .١َكطاً

 ّ:807/ 8079 ايسضاغٞ: مت ًطوٝل ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ يف ايع ّ اؿسٚز ايع١َٝٓ

 الدراسات السابقة

ٍ  ايسضاغ َ نِط٠ َٔ ه يطغِ ٍ  ضٜل ض  ٗلٛ  زٚض ٚأُٖٝل١   َٚٓ ٖٔٗل   األطفل 

ٚإعساز َعًُ َ ضٜ ض األطف ٍ ًٚلسضٜوٗٔ    ًٚٓؿ٦ٌ٘ ايطفٌ إعساز يف األطف ٍ ضٜ ض
ّ   يفزٚي١ يٝوٝ   يف ٜٛٓس ال أْ٘ إال َ  ٗسٚز عًلِ ايو ٗل ٍ  زضاغل   هل يٌعطف  اٌُٖل

 شيلو  عًل٢  ٚهٓل ٤   زض١ٓ مم ضغ١ َسٜطاَ ضٜ ض األطف ٍ ملٗ َٗٔ اإلضؾل ز١ٜ  ع٢ً

ٍُ  مت ًكلسِٜ علطض َفكلٌ ملل      ٖٓ  غٌِٝ ٔ  إيٝل٘  ايٛقلٛ َ  َل ٍ  ايسضاغل   ٖلصا  ٗلٛ
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 َٔ ايكسِٜ اىل اؿسّٜ. .هل  ايعَ  ايٌػًػٌ ٗػى ٗ عطُن ٚغٌِٝ املٛنٛ 

هعض ايهف ٜ َ ايٌعًُٝٝل١ املٌطًول١ ملعًُل َ    ) :هعٓٛإ (1991زضاغ١ ايهطف ) .1
 ( ضٜ ض األطف ٍ

ٚقس اغٌدًكٍ ايسضاغ١ ايهف ٜ َ اي  ٜٓوريٞ ًسضٜى ايط يول١ املعًُل١ عًٝٗل     
اـ قل١ ه يرتهٝل١ ايسٜٓٝل١     يف أُٓ ٤ ع١ًُٝ اإلعساز  ٖٚصٙ ايهف ٜ َ ن ْلٍ: ايهف ٜل َ   

ٚايهف ٜلل َ اـ قلل١ ه يرتهٝلل١ اؾػللس١ٜ  ٚايهف ٜلل َ اـ قلل١ ه يرتهٝلل١ ايعكًٝلل١        
ٚايهف ٜ َ اـ ق١ ه يرتهٝل١ األخالقٝل١  ٚايهف ٜل َ اـ قل١ مبٔل ٍ األْؿلط١  نُل         
هٍٝٓ ايسضاغ١ َٔ خالٍ زضاغ١ ايٛاق  إٔ نف ٜ َ ًٓفٝص األْؿلط١  ٚاغلٌدسّا ايططا٥لل    

 .ف ٍ ن ٍْ أقٌ َٔ املٌٛغطيف ضٜ ض األط

 ْظطٜل١  زضاغ١ َكِٝ نُؿطف املسضغ١ َسٜط زٚض) :هعٓٛإ (1996) غ من زضاغ١ .2

 ًطوٝك١ٝ(

 اغٌدسّٚ  َكِٝ نُؿطف املسضغ١ َسٜط زٚض ع٢ً ايٌعطف ايسضاغ١ اغٌٗسيٍ

  ايًًٌ٘ٝٞ ايٛقفٞ املٕٓٗ ايو ّٗ

 :ايٌ ي١ٝ ٚقس ًٛقًٍ ايسضاغ١ اىل ايٌٓ ٥ٕ
 ٍ٘نُؿلطف  يلسٚضٙ  املسضغل١  َلسٜط  إزضاى َلس٣  إٔ ايسضاغ١ أٚن  ِ ٔ  َكلٝ  َل

 .١َُٗ هسض١ٓ إجي هُٝ  أٚ غًوًٝ  ٜؤُط املٗ ض١ٜٚ املعطي١ٝ ايٓٛاٗٞ

 املؿلطف  مبٗل ّ  قٝ َ٘ َس٣ ع٢ً غًوً  ٜؤُط املٕٓٗ حمل٣ٌٛ املسٜط إمل ّ َس٣ 

  .املكِٝ

3.   ٟ )َلس٣ مم ضغل١ َلسٜطٟ امللساضؽ      هعٓلٛإ:  ّ(1999) زضاغ١ عولس ا  ايؿلٗط
 .(اإلؾطاي١ٝ يف ق يظ١ هٝؿ١ ايٌع١ًُٝٝملٗ َِٗ 

غعٍ ٖلصٙ ايسضاغل١ إىل َعطيل١ َلس٣ مم ضغل١ َلسٜطٟ امللساضؽ ملٗل َِٗ         
 اإلؾطاي١ٝ َٔ ١ٗٓٚ ْظط املعًُني.

 اغٌدسّ ايو ّٗ يف ٖصٙ ايسضاغ١ املٕٓٗ ايٛقفٞ ايًًٌ٘ٝٞ.

 :  َٞ  ًٜأِٖ ٌْ ٥ٕ ٖصٙ ايسضاغ١ 
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 ضغللٗ  َللسٜطٚ َللساضؽ نؿللفٍ ايسضاغلل١ إٔ َٗلل ّ اإلؾللطاف اإلزاضٟ ايلل  مي
 ق يظ١ هٝؿ١ ايٌع١ًُٝٝ هسض١ٓ ع ي١ٝ ٖٞ:

  ٝاملعًُني. يإعساز ايػٔالَ اـ ق١ مبٌ هع١ ٗهٛض ٚغ 
 .عٌُ ٓسٍٚ ظَ  يرؾطاف ٚاملٌ هع١ 
   .إعساز ايػٔالَ اـ ق١ مبٌ هع١ ٗهٛض ٚغٝ ي ايطالي 

هعٓلٕٛا )هعلض أزٚاض َٚػل٦ٛيٝ َ    : (2111)عوس ايطغٍٛ قُلس   يٌ٘ٞزضاغ١  .4
 ايطٚن١ هني ايٓظط١ٜ ٚايٌطوٝل( َسٜط٠

 ايل  اغٌٗسيٍ ايسضاغ١ اؿ ي١ٝ ايٛقٛف عًل٢ املػل٦ٛيٝ َ ٚاألزٚاض املدًٌفل١    
 يفايٛقٛف ع٢ً أضا٤ َعًُل َ ايطٚنل١   ٚ  إزاض٠ ايطٚن١ يفًكّٛ هٗ  َسٜط٠ ايطٚن١ 
اغلٌدسٍَ    إزاض٠ ايطٚنل١  يفايكٝل ّ مبػل٦ٛيٝ ًٗ  ٚأزٚاضٖل      يفقٝ ّ َسٜط٠ ايطٚن١ 
 .ايٛقفٞايسضاغ١ املٕٓٗ 

 :ًٛقًٍ ايسضاغ١ إىل عسز َٔ ايٌٓ ٥ٕ ٚايٌٛقٝ َ أُٖٗ  َ  ٢ًٜ
     ًٗ ٝإٔ ٖٓ ى َػ٦ٛيٝ َ ملسٜط٠ ايطٚن١ جيى ايكٝ ّ هٗ  ٚايٌعطف عًل٢ َػل٦ٛي

 .ٚايعٌُ ع٢ً ظٜ ز٠ نف ٠٤ املسٜطاَ
  َ ٝايكٝ ُّ هٗ  اي ًعطٜ  املسٜطاَ ه يٛآو َ ٚاملػ٦ٛي َّ مبطًٗل١   جيُى عًٝٗ

 .إىل ؼكٝل األٖساف ه يٌ يًٞؤز٣  اي ايطٚن١ 

ٕ  Rous (2114) ضاغ١ز .5 َ ) :هعٓلٛا ٍ  املعًُلني  ًٛقعل  ايرتهلٟٛ   اإلؾلطاف  ٗلٛ
 األطف ٍ( ضٜ ض َط١ًٗ يف ايٌعًِٝ ع٢ً ًؤُط اي  ٚاملُ ضغ َ

 املؿلطيني  ٍٗٛ األطف ٍ ضٜ ض َعًُٞ ًٛقع َ هٝ ٕ ايسضاغ١ إىل ٖصٙ ًٗسف
َ  األطف ٍ  ضٜ ض يربإَ ايرتهٟٛ اإلؾطاف ٜعٚزِْٚٗ غس١َ ايصٜٔ  ايل   ٚاملُ ضغل 

 .ايٌع١ًُٝٝ مم ضغ ًِٗ يف يًٌأُ  املؿطيٕٛ ٖؤال٤ ٜػٌدسَٗ 

 .ايًًٌ٘ٝٞ ايٛقفٞ املٕٓٗ ايو ّٗ ٚقس اغٌدسّ

 :ايٌ ي١ٝ يًٌٓ ٥ٕ ايسضاغ١ ٖصٙ ًٚٛقًٍ

 :األطف ٍ ن يٌ يٞ يطٜ ض ايكفٞ ايٌعًِٝ ًػٌٗ ايٛقٛف ع٢ً من شٖ
 ِٚاملٛظفني ايكفٛف َٚػ ْس٠ زع. 
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 املٗ  ايٌطٜٛط َٚاغرتاًٝٔٝ  يطم. 

 ٚايربْ َٕ ايك  يف اؿهٛض. 

طف ٍ هطٜ ض األ ايرتهٟٛؾطاف هعٕٓٛا )اإِل (2114) قُسٟزضاغ١ ْ َني ْ ٌٜ  .6
 (زضاغ١ ًكٛمي١ٝ :ظُٗٛض١ٜ َكط ايعطه١ٝ

ٍ  هطٜ ض ايرتهٟٛ اإلؾطاف ظ ْى ايوّ٘ ٖصا اٌِٖ ّ   األطفل  ِ  َلٔ ٗٝل  أٖل

ٍ  هطٜل ض  ايرتهٟٛ يرؾطاف املع قط٠ االػ ٖ َ ٟ  نل٤ٛ  يف األطفل   ايفهلط اإلزاض

ٍ  ضٜل ض  يف ايرتهٟٛ اإلؾطاف هٌطٛض اٌِٖ نُ  املع قط  ٌ  يف نل٤ٛ  األطفل   َلسخ

ّ  أٚنلح  ٚقس ايؿ ١ًَ اؾٛز٠ إزاض٠ ٍ   اؾلٛز٠  إؾلطاف  طوٝعل١  ايو٘ل  علس٠  َلٔ خلال

ِ  ٚؽطلٝط  ٚٚظل ٥   أٖساف :ٖٚٞ  ق ٚض ٟ  اإلؾلطاف  ًٚٓظلٝ  ٚاملؿلطف   ايرتهلٛ

 يكلس  ٚيصيو .ًٛايطٖ  ايالظّ ٚايهف ٜ َ  ًٚسضٜو٘ ٚإعسازٙ  اخٌٝ ضٙ ّٗٝ َٔ ايرتهٟٛ

ٟ  َٓٗل  اإلؾلطاف   ٜع ْٞ اي  ايهع  ْٚك   ايك٠ٛ ْك  ع٢ً  ايوّ٘ضنع   يف ايرتهلٛ
ِ  نُل   ٖلصٙ احملل ٚض   ن٤ٛ يف ايعطه١ٝ َكط ظُٗٛض١ٜ األطف ٍ ضٜ ض  هٛنل   اٖلٌ

 َكلط  ظُٗٛض١ٜ األطف ٍ يف ضٜ ض ايرتهٟٛ اإلؾطاف يٌطٜٛط املكرت١ٗ اإلٓطا٤اَ

  .ايعطه١ٝ

االٌٗٝ ٓلل َ ايٌسضٜوٝلل١ ملعًُلل َ ضٜلل ض )هعٓللٛإ:  (2119زضاغلل١ َطًهلل٢ ) .7
   (األطف ٍ يف ن٤ٛ ؼسٜ َ ايعكط

ايسضاغل١ إىل ًكلسِٜ فُٛعل١ َلٔ املكرتٗل َ ملٛآٗل١        ٖلصٙ  ٍيكس خًك
 .ٚايِٛض٠ ايٌهٓٛي١ٝٓٛي ٚاإلضٖ   ٚايٌططف  ٚايعٓ   ؼسٜ َ ايعٛمل١

َ َللٔ ٚ ٓعللٌ َٓلل ٖٕ اإلعللساز ٌَهلل١ُٓ ملفلل ِٖٝ    :أٖللِ ٖللصٙ املكرتٗلل 
اؿه ضَا ٚايِك ي َ  ًٚؿٔٝ  املعًُل١ عًل٢ املط يعل١ ٚايكلطا٠٤ املػلٌُط٠  ًلو        
أٖساف ايٌعًِٝ املٌكٔ ٚايٌعًِٝ اإلهساعٞ  ٚإزخ ٍ َل ز٠ اؿ غلٛي  ٚايٌلسضٜى عًل٢     

ًلسضٜى املعًُل َ عًل٢ ٗلٌ     ًٚري١ اإلْهًٝعٜل١   َٗ ضاَ ايوّ٘  ٚاالٌُٖ ّ هٌعًِٝ اي
ًلسضٜى  ٚاملؿ نٌ ايػًٛن١ٝ  ٚاخٌٝ ض املعًُ َ ٚيل َع ٜ  ٚأغؼ ٚط١ٝٓ ٚقَٛٝل١   
 .املعًُ َ ع٢ً ايٌدطٝط  ٚإزخ ٍ َف ِٖٝ ايرته١ٝ ايو١ٝ٦ٝ ٚاؾٓػ١ٝ ٚايك١ٝ٘

ضٜل ض   يف اإليهرتْٚٞ)ٚاق  اغٌدساّ اإلؾطاف  :هعٓٛإ (2119زضاغ١ ايك ٥غ ) .8
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َهلل١  طي َ ايرتهٜٛلل َ ٚاملعًُلل َ مبللسٜٓ األطفلل ٍ َللٔ ٚٓٗلل١ ْظللط املؿلل 
 (املهط١َ ٚٓس٠

ٞ ٖسيٍ ايسضاغ١ اىل َعطي١ ٚاقل  ٚأُٖٝل١ اغلٌدساّ اإلؾلطاف       يف اإليهرتْٚل
ضٜل ض األطفل ٍ. ٚاغلٌدسٍَ ايسضاغل١      يفًػٌٗٝ هعض َٗ ّ املؿطي َ ايرتهٜٛ َ 

 .ايٛقفٞاملٕٓٗ 

ايسضاغ١ ع٢ً أ١ُٖٝ اغلٌدساّ االؾلطاف    ًٚٛقًٍ ٖصٙ ايسضاغ١ اىل اًف م ع١ٓٝ
 ضٜ ض األطف ٍ هسض١ٓ ع ي١ٝ. يف اإليهرتْٚٞ

 يف ايرتهللٟٛ املؿللطف زٚض) :هعٓللٛإ (2111) محٝللس٠ قُللٛز يٌ٘للٞ زضاغلل١ .9
ٍ  ضٜ ض َعًُ َ أزا٤ ؼػني َ  ًُٓٝل١  يف األطفل  ٍ  َٗل ضا ٔ  ايًريٜٛل١  األطفل   َل
 األضزٕ( يف األطف ٍ ضٜ ض َعًُ َ ْظط ١ٗٓٚ

ٟ  املؿلطف  هلسٚض  إىل ايٌعطٜل   ايسضاغل١  ٖصٙ ٖسيٍ  أزا٤ ؼػلني  يف ايرتهلٛ
َ  ْظلط  ١ٗٓٚ َٔ ايًري١ٜٛ األطف ٍ َٗ ضاَ ١ًُٝٓ يف األطف ٍ ضٜ ض َعًُ َ  َعًُل 
ٟ  املؿلطف  قٝل ّ  زض١ٓ إٔ ايسضاغ١ ٌْ ٥ٕ ٚأظٗطَ. األضزٕ يف األطف ٍ ضٜ ض  ايرتهلٛ
 َعظللِ عًلل٢ ٌَسْٝلل١ ٓلل ٤َ األطفلل ٍ ضٜلل ض َعًُلل َ أزا٤ ؼػللني يف هللسٚضٙ

 زايل١  يلطٚم  ٚٓلٛز  علسّ  ايٌٓ ٥ٕ أظٗطَ نُ . فٌُع١ اجمل الَ ٚع٢ً اجمل الَ 
َ  ضأٟ هلني  إٗكل ٥ٝ ً  ٟ  املؿلطف  زٚض يف املعًُل  ٌ  ًعلع٣  ايرتهلٛ  ايعًُللٞ يًُؤٖل
ٕ  عًل٢  ٚهٓل ٤  ٚاملٛقل   اـرب٠  ٚغٓٛاَ ِ  مت ايسضاغل١   ٌْل ٥ َ  ًكلسٜ  خ قل١  ًٛقلٝ 
 .ايًري١ٜٛ األطف ٍ َٗ ضاَ ١ًُٝٓ يف املعًُ َ أزا٤ يٌ٘ػني

ٟ  اإلؾلطاف  َؿهالَ هعض) هعٓٛإ: (2112زضاغ١ ايسٖ ّ ) .11  ضٜل ض  يف ايرتهلٛ

 .(ايطٜ ض مبس١ٜٓ اؿه١َٝٛ األطف ٍ

 ٍ َ  عًل٢  ايٌعلطف : إىل ايسضاغل١  ٖلصٙ  ٖلسي  ٚايفٓٝل١   اإلزاضٜل١   املؿلهال
ٍ  ضٜل ض  َؤغػ َ يف ايرتهٟٛ اإلؾطاف ًٛآ٘ اي  ٚاالٌُٓ ع١ٝ  اؿهَٛٝل١  األطفل 
ٔ  ايطٜل ض  مبسٜٓل١  ٔ  ايسضاغل١   عٝٓل١  أيلطاز  ْظلط  ٚٓٗل١  َل ِ  َٚل ٍ  ُل  إىل ايٛقلٛ

 َ ٌ  املٓ غلو١  املكرتٗل  َ  ًًلو  ؿل ّ ٚاًول    .املؿلهال زضاغلٌ٘ امللٕٓٗ    يف ايو ٗل
 .ايٛقفٞ
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 :أهطظٖ  َٔ ٌْ ٥ٕ عس٠ عٔ ايسضاغ١ ٚأغفطَ

 اإلؾلطاف  ي عًٝل١  يف ًلأُ اً  االٌُٓ عٝل١ ٚ ايف١ٝٓٚ اإلزاض١ٜ املؿهالَ أنِط ٕإ
 ٟ ٞ  ايرتهلٛ َ  امل يٝل١  اؿلٛايع  ْلسض٠ : ٖل َ  ٚانٌظل ظ  ٚاملؿلطي َ   يًُعًُل   ايك عل 

 االقٌٓل    ٚنلع   ايٌريلٝ    يف ايطغول١  إىل املعًُ َ هعض ايٌك ض نصيو ه ألطف ٍ 

 .اؿسّٜ ايرتهٟٛ ه إلؾطاف

 الباحث من الدراسات السابقة استفادة
 اإلطل ض  ؼسٜلس  يف َلٔ ايسضاغل َ ايػل هك١   زضاغلٌ٘ ٖلصٙ    يف اغٌف ز ايو ّٗ

 ف الًٗل   ٚؼسٜس  املٓ غو١ ايسضاغ١ َٓٗٔٗ   ًٚكُِٝ أزا٠ ٚاخٌٝ ض يسضاغٌ٘ ايٓظطٟ

َ  َٚعطي١ ًٚفػ ٖ   ايٌٓ ٥ٕ َٓ قؿٌٗ  ٚعطض ٚيكطاًٗ    ايع ملٝل١  أٗسْ االػ ٖل 

 املسضغ١ٝ. ٚاإلزاض٠ األطف ٍ ٚضٜ ض ايرتهٟٛ اإلؾطاف ف ٍ يف

َ ضٜل ض  اٌٍُٖ هسضاغ١ َس٣ مم ضغ١ َلسٜطا زضاغ١  جيسإٔ ايو ّٗ مل  غ 
  زٚي١ يٝوٝ  هٛٓ٘ عل ّ  يفاألطف ٍ ملٗ َٗٔ اإلؾطاي١ٝ مبس١ٜٓ َكطا١ً هٛٓ٘ خ م أٚ 

يٝوٝ  ًع ٢ْ َٔ عسّ ٚٓلٛز َهٌلى يرؾلطاف     يفخ ق١ ٚإٔ َط١ًٗ ضٜ ض األطف ٍ 
اإلؾلطاف   يفٜك  ايعلى٤ األنلرب    ٚه يٌ يٞخ م هطٜ ض األطف ٍ ٢ٌٗ اآلٕ  ايرتهٟٛ

  ٍ يعللسّ ٚٓللٛز َؿللطيني    عًلل٢ املعًُلل َ عًلل٢ علل ًل َللسٜطاَ ضٜلل ض األطفلل 
ٟ ٌَدككلني يًكٝل ّ هعًُٝل١ اإلؾلطاف      ٔ  .ايرتهلٛ ٕ  ضأ٣ ٖٓل   َٚل ٔ  ايو ٗلّ أ  َل

ٍ  ضٜل ض  َطًٗل١  ألُٖٝل١  ايسضاغل١  هٗصٙ ايكٝ ّ ايهطٚضٟ َ   يف األطفل   ًُٓٝل١ َٗل ضا

 .يطٚن١ا َعًُ َ أزا٤ ؼػني يف ايرتهٟٛ اإلؾطاف ٚأل١ُٖٝ  ايطفٌ

 الهظرياإلطار 

 مقدمة
  ٗٝ ًل٘  يفميلط هٗل  اإلْػل ٕ     ايل  َط١ًٗ ضٜ ض األطف ٍ َٔ أِٖ املطاٗلٌ  

ٜٚهٌػى أيٛاًْ  َٔ املعطي١ ٚاملف ِٖٝ ٚايكلِٝ ٚأغل يٝى    يفٝٗ  ًُٓٛ َٝٛي٘ ٚاػ ٖ ً٘
َٖل      يفاألَط ايصٟ جيعًٗ  يرت٠ ٗ مس١   ايٌفه  َٚو زئ ايػًٛى َػلٌكوً٘ ًلرتى آُ ض

 .ًهِٜٛٓ٘ َس٣ ايعُِط يفايعُٝك١َ 
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 مفهوم مؤسسات رياض األطفال :أوال
ٖٚلٞ نًُل١ ًعلرب علٔ       مج  يه١ًُ ضٚنل١ مبعٓل٢ ٗسٜكل١    (ن١ًُ )ضٜ ض

  غل١ًُٝ  ًطهٜٛل١  امله ٕ ايص٣ ٜصٖى إيٝ٘ ايطفٌ يٝ٘ٝ  ٗٝ ٠ غعٝس٠ َو١ٝٓ ع٢ً أغلؼ 
 (>>8  8000  ٜ غني. )ؾ َاًل منًٛا ُٜٚٓٛ ه يو١ٔٗ ٚايػطٚض  يٝٗ  ٌٌُٜ 

 يفف ايطٚن١ هأْٗ  َؤغػ١ ًطه١ٜٛ ًٌٜ٘لل هٗل  األطفل ٍ َلٔ اؾٓػلني      ًٚعط
ايػٔ َ  هني ايِ ي١ِ ٚايطاهع١ إىل ايػ زغ١ َٔ ايعُط  ٖٚسيٗ  َػل عسًِٗ عًل٢ ايُٓلٛ    

ًٓؿ٦ٌِٗ ٚإنػ هِٗ خرباَ َٔ اؿٝ ٠  ٚشيو ه عٌول ض إٔ   يفيٌػِٗ   ايػ٣ٛ املٌه ٌَ
 (;8  ???7  عوس ا . )١ ايٓظ ١َٝيسٚض املٓعٍ ٚإعساز املسضغ طوٝعٞزٚضٖ  اٌَساز 

 األهمية التربوية لمؤسسات رياض األطفال :ثانيا
ًٌِ يٝٗ  ايعًُٝ َ ايرتهٜٛل١   اي ًعس ضٚن١ األطف ٍ املؤغػ١ ايرته١ٜٛ األٚىل 
ّٗٝ ٜو٢ٓ يٝٗ  نٌ َل  ٌٜ٘كلل     اهل زي١ ٚاملو ؾط٠  ي١ٌُٝٓ ؾدك١ٝ ايطفٌ املػٌكو١ًٝ

ٌ    َٔ ٌْ ٥ٕ عرب َطاٌٗ ايٌعًِٝ املدًٌف١   َٚ  جي٢ٓ َٔ مث ض ع٢ً َساض ٗٝل ٠ ايطفل
ٗٝل ٠ ايطفلٌ يفٗلِ     يفٖٚصا ٌٜطًى ه يهطٚض٠ االغٌف ز٠ َٔ َط١ًٗ ضٜ ض األطفل ٍ  
 يفٜػللٌٗ اْللسَ ٓٗ   ايلل َٗ ضاًلل٘ األغ غلل١ٝ ايالظَلل١ يٌهللٜٛٔ ؾدكللٌٝ٘ ايػلل١ٜٛ   

 ًؿهٌ ايطفٌ ٚخرباً٘. ٚاي   اجملٌُ 

 (<7  8007  )غ مل :اآلًٞ يفًٌٚهح أ١ُٖٝ ضٜ ض األطف ٍ 

ٚشيلو َلٔ     هٓل ٤ اإلْػل ٕ َػلٌكوالً    يفمتهٔ ايسٚي١ َٔ ضقس اػ ٖ َ ايلٌري    .7
خالٍ َ  ٌٜٛيط َٔ َعًَٛ َ ٚخرباَ ٍٗٛ عًُٝ َ ًٓؿل١٦ ايطفٛيل١ ًٚطهٌٝٗل     

 .ٚضقس ايٛاق 

ًعُلٌ عًل٢ إعلساز األٓٝل ٍ       ايل املؤغػل َ اجملٌُعٝل١    ٖٞضٜ ض األطف ٍ  .8
 .ؿٝ ٠ َػٌكو١ًٝ

ٓعًٌٗلل   ايلل   املػلل عس يللسٚض األّ  ايعكللطٟايوللسٌٜ  ٖللٞضٜلل ض األطفلل ٍ   .9
ٞ َػ٦ٛيٝ َ اؿٝ ٠ ٚنلريٛطٗ  املدًٌفل١ ال    ٞ   ههلٌ ٌَطًول َ ايطفٛيل١    ًفل  يٗل

ٓع٤ آخط َلٔ ٚقلٍ اؿٝل ٠ ايَٝٛٝل١؛ إلعلساز األطفل ٍ        يفًع٢ٓ هطغ ي١ ًطه١ٜٛ 
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 .ايٌٓؿ١٦ ٚايرته١ٝ ٚاإلعساز ؿٝ ٠ َػٌُط٠ يفاغٌهُ ال يوعض ٓٛاْى األ١ََٛ 

 .ًكّٛ ضٜ ض األطف ٍ ه يٌٓؿ١٦ ايع١ًُٝ امل١ٗٓٛ يًطفٌ .:

;. ١َّ ِٗ ٖٚٞ َطًى َلٔ َط يلى اجملٌُل       متٌِ ضٜ ض األطف ٍ نطٚض٠ ١ًَ٘ َُٚ
 .املع قط

<.        َ ضٜل ض   إٕ ًري  َفٗلّٛ ضع ٜل١ ايطفٛيل١ ًٚطهٌٝٗل  قلس أز٣ إىل اٌَلساز خلسَ 
يٝؿٌُ شيو مجٝل  األطفل ٍ ٌٗل٢ أٚي٦لو ايلصٜٔ ال ًعُلٌ أَٗل ًِٗ          األطف ٍ

 .نأغ ؽ يػال١َ ايو١٦ٝ االٌُٓ ع١ٝ

ًطهٝل١   يفَؤغػ َ ًهٌُ َ ال ًػٌطٝ  األّ ايع ١ًَ إنُ يلُ٘   ٖٞضٜ ض األطف ٍ  .=
 .ايٓـ٤

 األهداف العامة لمرحلة رياض األطفال :ثالثا
ايطفٌ ع٢ً ايُٓٛ يف عس٠ ٓٛاْلى  ًٗسف َط١ًٗ ضٜ ض األطف ٍ إىل َػ عس٠ 

 :أُٖٗ 

املٌه َللٌ ايللص٣ ٜعطلل٢ ايطفللٌ ايفللطم ألٕ ٜهللٕٛ َػللٌكاًل   ايٌللسضجيٞايُٓللٛ  .7
 .ايكٝ ّ هوعض املٗ ّ املٓ غو١ ي٘ يفَٚعٌُسًا ع٢ً ْفػ٘ 

إنػلل ي ايطفللٌ هعللض ايكللِٝ ٚاملولل زئ ايسٜٓٝلل١ ايػلل ١َٝ مبلل  ٜٓ غللى َطًٌٗلل٘   .8
 .ٚغطؽ َؿ عط االٌُْ ٤ يٛطٓ٘ ٚأٌَ٘

ٛا أٚ نو ضًاًعًِ  .9  .املؿ ضن١ ايٓؿط١ َ  اآلخطٜٔ قري ضًا ن ْ

األغلط٠ ٚايطٚنل١    يفًعًِ نٝف١ٝ ًهلٜٛٔ ايعالقل َ االٌُٓ عٝل١ َل  اآلخلطٜٔ       .:
 .ٚاجملٌُ 

 (?<8  ???7  ٞ)ًُٗ .ايصاًًٞعًِ نٝف١ٝ ًطٜٛط عًُٝ َ ايٌ٘هِ  .;

 وظائف مؤسسات رياض األطفال :رابعا
هسًٜل١ علٔ ايرتهٝل١ األغلط١ٜ     إٕ َؤغػ َ ضٜ ض األطف ٍ ال ًعلس َؤغػل َ   

ًطه١ٝ األهٓل ٤ مبل  ٌٜلٛيط يٝٗل  َلٔ أْؿلط١        يفًٚػ ْسٖ    ٚيهٓٗ  َه١ًُ ملػ٦ٛيٝ ًٗ 
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ًعٔلع ايرتهٝل١ األغلط١ٜ مبفطزٖل  علٔ        خ ق١ ٚإَه ْٝل َ هؿلط١ٜ َٚ زٜل١ ًٚطهٜٛل١    
  8007  غل مل ) :َٚلٔ أٖلِ ايٛظل ٥  َل  ًٜل٢      .ًٛي ٖ  َُٗ  هًريٍ قسضًٗ  امل زٜل١ 

7?:) 

ًٚظٗط أٌُٖٝٗ  هكف١ خ ق١ يألطف ٍ احملطَٚني آٌُ عٝلً    :ٌعٜٛه١ٝايٛظٝف١ اي .7
 .ٚاقٌك زًٜ  َٔ أٌٓ ًٛي  ظطٚف ه١ٝ٦ٝ أنِط يفطم ايُٓٛ ٚايٌعًِ

 يفًٛيط أغ يٝى ايٌُٓٝل١ ايؿل ١ًَ يألطفل ٍ     اي ٖٚٞ : ايٛظٝف١ ايرته١ٜٛ اإلمن ١ٝ٥ .8
  ٌٜفلل  ؾ٢ٌ اجملل الَ اؾػل١ُٝ ٚايعكًٝل١ ٚاالْفع يٝل١ ٚإؾلو   ٗ ٓل ًِٗ مبل       

 .ٚغِٓٗ

املسضغل١ ٜعٌُلس عًل٢ ضقلٝس      يفي إللل ظ   :ايٌُٗٝس يًُسضغل١ ٚاالغلٌعساز هلل     .9
ايطفٌ َٔ املٗل ضاَ ٚاالػ ٖل َ ايٓفػل١ٝ ٚايػلًٛنٝ َ شاَ األُٖٝل١ ه يٓػلو١       
يًٌعًِٝ  ٚقس أقوٍ٘ ١َُٗ ٦ًٝٗل١ ايطفلٌ يًُسضغل١ َلٔ أٖلِ ٚظل ٥  ضٜل ض        

َعظِ األٗٛاٍ ع٢ً ًٛىل ٖلصٙ   يفن٤ٛ عسّ قسض٠ ايٛايسٜٔ  يفخ ق١   األطف ٍ
 .امل١ُٗ

مبل  ٜهفلٌ    :َػ عس٠ أٚيٝ ٤ األَٛض ع٢ً ًفِٗ ٗ ٓ َ أطف هلِ ٚنٝف١ٝ إؾلو عٗ   .:
ؽطلٝط   يفمنٛ ايٌٓؿ١٦ ًٚٛعٌِٝٗ هأ١ُٖٝ إُطا٤ ايو١٦ٝ ايِك ي١ٝ يألطف ٍ ٚاؾرتانِٗ 

 .املسضغ١ يفهطإَ ايرته١ٝ 

ؼكلل ايٌهٝل     اي ٚايٓفػ١ٝ ًٚٛي  ايطع ١ٜ ايرته١ٜٛ  ايٌٓؿ١٦ االٌُٓ ع١ٝ يًطفٌ .;
 املػٌكوٌ ي٘   يف

ٚعًل٢ ايلطغِ َلٔ إٔ ٖلصا ايلسٚض       :ايعٌُ يفضع ١ٜ األطف ٍ أُٓ ٤ غٝ ي أَٗ ًِٗ  .>
  ٍ إال أْل٘ َل  ظاٍ ٜعٌلرب َلٔ       ميٌِ ايٛظٝف١ ايٌكًٝس١ٜ ملؤغػ َ ضٜل ض األطفل 

يدطٖٚ امللطأ٠ يًعُلٌ عًل٢ ْطل م ٚاغل  ٜفلطض اؿ ٓل١          األَٛض امل١ُٗ هل 
 .ٛٓٛز َؤغػ َ يًرته١ٝ قوٌ املسضغ١املٛنٛع١ٝ ي

ًعُلٌ عًل٢ ٦ًٝٗل١ ايفلطم يٌعًلِٝ كًٌل         :ايٌُٗٝس يًُسضغ١ ٚاالغٌعساز هلل   .=
ٞ املٛاق  ٚاالػ ٖ َ ٚاملٗ ضاَ ايػًٛن١ٝ األَلط ايلصٟ ٜعلعظ ايُٓلٛ       ايٛٓلساْ

ٌ  ٚاؾػسٟ ايعكًٞ ٞ ٚال ٜعٓل٢ ٖلصا اٌَلسازًا ًٚٛغلٝعً  يًٌعًلِٝ        يًطفل  املسضغل
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َ ضٜ ض األطف ٍ  ٚيهٓ٘ ٜع٢ٓ ًٓ ٍٚ نلٌ طفلٌ ٗػلى    زاخٌ َؤغػ  ايٌكًٝسٟ
  ايريطٜلى . )ٗػلى يريٌل٘ ٚخرباًل٘ ايػل هك١ َٚل  حيول٘ َٚل  ٜهطٖل٘         أَٟ  يسٜ٘ 
8000  8;>) 

 دور رياض األطفال خامسا:
ايٌلسضٜؼ ًًٚكلني املعًَٛل َ     ٢زٚضٖ  عًل َع١ًُ ضٜ ض األطف ٍ ال ٜكٌكط 

ُّل  يهْٛٗل  َهًُل١ يلألّ      .يألطف ٍ َّٕ هلل  زٚضّا َٗ ًٌٚع َلٌ َل  أطفل ٍ ًطنلٛا       هٌ ِإ
ه٦ٝل١ ٓسٜلس٠ ٚقلٝط غل  َلأيٛف       يفأَٗ ًِٗ َٚٓ ظهلِ ألٍٚ َط٠ ٚٚٓسٚا أْفػِٗ 

نُل  إٔ زٚضٖل  جيلى إٔ     .ٗ ٓل١ إيٝٗل    يفًؿعط هلأِْٗ   اي مجٝ  األَٛض  يفهلِ 
  ًٌع ٌَ َل  أيلطاز حيٌل ٕٓٛ    ّٗٝ ِإْٗ  ئ ايٌسضٜؼ يفٜهٕٛ زٚض املع١ًُ اـو ٠ 

إىل نِ  َٔ ايكرب ٚاإلمل ّ هططم ايٌسضٜؼ اؿسِٜل١ ٚشيلو ٌْٝٔل١ اؿكلٍٛ عًل٢      
ٍ  ايعلل يٞاملؤٖلٌ   . ايللصٟ جيللى إٔ ًهللٕٛ ٗ قل١ً عًٝلل٘ قوللٌ ايٌع َللٌ َلل  األطفلل 

   (0<  <??7  ايريعايٞ)

 أدوار معلنة رياض األطفال

 يفطفل ٍ ٚي عًٌٝٗل    ًؤنس ايسضاغ َ امل١ٌُٗ هٌطٜٛط أزٚاض َعًُل١ ضٜل ض األ  
  ايكلٜٛغ ) :ؼكٝل أٖساف ضٜ ض األطف ٍ عس٠ أزٚاض َٓٛط١ ه ملع١ًُ َٓٗل  َل  ًٜل٢   

8000  ?8) 

 .اؽ ش قطاض خيٌل ه يٌدطٝط ٚايٌ٘ه  يريطض ايٌعًِ .7

ايللص٣ ٜٗللسف إىل ؼكٝللل األٖللساف  ايرتهللٟٛإعللساز ًٚكللُِٝ ًٚٓفٝللص ايربْلل َٕ  .8
 .ايرته١ٜٛ يًطٚن١

َالٗظٌٗ  ًٚكٛميٗ  ملٌطًو َ األطفل ٍ َٚطاعل ٠    ًٓظِٝ ع١ًُٝ ايٌعًِ َٔ خالٍ .9
 اٌٗٝ ٓ ًِٗ.

 .يألطف ٍ ايفطزَٟطاقوٌٗ  ايع١ًُٝ ًٚكٛميٗ  يًُٓٛ  .:

ًلٛي  خلرباَ ًطهٜٛل١ ؾُٝل       يفإزاض٠ ع١ًُٝ ايٌعًِ عّٝ ًلٛيط ه٦ٝل١ ًػلِٗ     .;
 .األطف ٍ
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  النٌػ ي ايػًٛى املكولٍٛ آٌُ عٝل ً    َػ عس٠ األطف ٍ هكٛض٠ يطز١ٜ ٚمج ع١ٝ .>
 .٠ ع٢ً ايٌف عٌ َ  اآلخطٜٔٚايكسض

 :ٚيصيو .ايٌٛاقٌ هني ايطٚن١ ٚاألغط٠ .=

االػ ٖ َ ايع مل١ٝ املع قط٠ ٚاملٓظُل َ ايسٚيٝل١ املدًٌفل١ َِلٌ املٓظُل١      
ضٜل ض األطفل ٍ إال    يفقلس أٚقلٍ هلأال ٜعُلٌ       (ACEIايع مل١ٝ يرته١ٝ ايطفٛي١ )

 :ًٌٛايط يسِٜٗ ايكسض٠ ع٢ً  ًطه١ٝ ايطفٛي١ املوهط٠ يفٌَدككٕٛ 

  ًلؤز٣ إىل ًطلٜٛط َطاٗلٌ منلٛ األطفل ٍ هكلٛض٠ ؾل ١ًَ         ٚن  هطإَ ًطه١ٜٛ .7
 .ٗٝ ًِٗ ٚنصيو ًطٜٛط إزاض٠ ضٜ ض األطف ٍ يفًٚهٕٛ شاَ ًأُ  عُٝل 

ًٛي  خربَا ٚػ ضي ٌَٓٛع١ ميهٔ ألطف ٍ ايطٚن١ ايٌف عٌ َعٗ  ٚشيو َلٔ   .8
 :اآلًٞخالٍ 

األْؿلط١ ايًريٜٛل١   نأغل ؽ يٌطلٜٛط     ًؿٔٝعِٗ عًل٢ اغلٌدسّا خلرباًِٗ ايصاًٝل١     .أ 
 .َ  األيطاز ٚايهو ض ٚاؾُ عٞ ايفطزٟهٛاغط١ ايٌف عٌ 

اؽ ش اإلٓطا٤اَ املٓ غو١ يٌٓٛ  األْؿط١ املػٌدس١َ ًٚريٝ ٖل  هكلف١ َػلٌُط٠     .ي 
 .ملك ه١ً ايفطٚم ايفطز١ٜ هني األطف ٍ

 (املطٓ  ايػ هل) .ايٌع ٕٚ َ  أٚيٝ ٤ األَٛض يٌأَني ايطع ١ٜ املٌه ١ًَ يألطف ٍ .ٖ 

 مديرات رياض األطفال: سادسا
نللٌ ٓٛاْللى ايعًُٝلل١ ايٌعًُٝٝلل١  عللٔي١ األٚىل ؤٚاملػلل ٖللَٞللسٜط٠ ايطٚنلل١ 

يصا جيى إٔ ًهٕٛ َسٜط٠ ايطٚن١ ٌَدككل١ ًطهٜٛلً      ايطٚن١ يفايرته١ٜٛ ٚايك١ٝ٘ 
ٚإٔ ًهٕٛ ٚاغع١ ايِك يل١ ٚإٔ ًًلِ اإلملل ّ ايٌل ّ هأٖلساف        ف ٍ ضٜ ض األطف ٍ يف

ًلٓ  هلل  ايططٜلل     ايل  ًه  ْكى عٝٓٝٗل  ايٛغل ٥ٌ   ضٜ ض األطف ٍ ٚاغٌٝع هٗ  ٚإٔ 
 (?8:  ;??7  هسض. )يٌ٘كٝل ٖصٙ األٖساف

 مفهوم مديرات رياض األطفال. 1. 6

ًعطف َسٜطَا ايطٜ ض هلأْٗٔ ايالًلٞ ًكل  عًل٢ عل ًكٗٔ عًُٝل١ ايٌدطلٝط        
ٚايٌٛٓٝ٘ ٚاملطاقو١ يٝهٔ َػ٦ٛالَ عٔ غ  عًُٝ َ ًطه١ٝ األطف ٍ هٗلسف ًٓؿل٦ٌِٗ   

 (;7  8008  ايرته١ٜٛ ايػ١ًُٝ )ه ضٚز ٗػى األغؼ
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 رياض األطفال اتأدوار مدير. 2. 6

 :االًٞ ضٜ ض األطف ٍ يف اًٌٌَُِ األزٚاض املٓٛط١ مبسٜط

 .ه ئٌٗٝعاَ ايهطٚض١ٜ غ١َِّٝٓخًل ه١٦ٝ ًطه١ٜٛ  .7

 .يؿطا٤ املعساَ ايالظ١َ يألْؿط١ ايرته١ٜٛ امل يًٞٛي  ايسعِ  .8

 .َطاع ٠ اٌٗٝ ٓ َ األطف ٍ .9

 .املعًُ َ ه ٌْظ ّ هنعط ٤ ايٓكح ٚايٌٛٓٝ٘ ٌَ هع١ .:

ًكل ّ   ايل  ملعًُ َ ايطٚن١ عٔ ططٜل ايلسٚضاَ ايٌسضٜوٝل١    املٗ ًٛي  ايسعِ  .;
 زاخٌ ايطٚن١.

ٟ إق ١َ ْسٚاَ ٚآٌُ ع َ حيهطٖ  اآله ٤ ٚاملعًُ َ ٚأعه ٤ اجملًلؼ   .>  ايوًلس
 .يًطٚن١ ايرتهٟٛ. ايربْ َٕ يؿطح أٖساف

ايكٝ ١ْ ايسٚضٜل١ ؾُٝل  َػلًٌعَ َ ق عل١ ايطٚنل١ يٌٓ غلى أٖلساف ايربْل َٕ          .=
 .يًطٚن١ ايرتهٟٛ

 (8<  7??7  اهٛ َ ١ًٜ. )ايٌكػِٝ املػٌُط يربْ َٕ ايطٚن١ .<

 الكفايات اإلشرافية ملديرات رياض األطفال. 3. 6

ٜؿ  أزي اإلؾطاف ايرتهٟٛ إىل عس٠ نف ٜ َ ؼ٣ٌٛ ع٢ً عس٠ أهعل ز ْطغلِ   
يهلٞ ًكلوح َؿلطي١     ايطٚنل١ يًهف ٜ َ اي  جيى ًٛيطٖل  يف َلسٜط٠   َٓٗ  قٛض٠ 
 :َٞ  ًَٜٚٔ ٖصٙ ايهف ٜ َ أنٌُ ٚٓ٘  ٢مبٗ َٗ  عًع٢ً ايكٝ ّ  َك١ُٝ ق زضَٙ

أٟ قسض٠ املسٜط٠ ع٢ً إجي ز اؾٛ ايك٘ٞ يع١ًُٝ االًكل ٍ   :االًك ٍ ٚايٌف عٌ .7
 عّٝ ًؿعط املعًُ َ ه ألَٔ ٚايطُأ١ْٓٝ.

أٟ إٔ ًهٕٛ املسٜط٠ ق زض٠ ع٢ً ؼًٌٝ ع١ًُٝ ايٌعًِٝ ٚؼسٜلس   :ايهف ٜ َ ايف١ٝٓ .8
 األٖساف ايػًٛن١ٝ ٚأغ يٝى ؼكٝكٗ  ٚٚغ ٥ٌ ًكٛميٗ .

َ  َٗل ض٠  ١ًُٝٓ .9 ٚإزضاى ًُٓٝل١ َٗل ضًٗٔ   أٟ َػل عس٠ املعًُل َ عًل٢     :املعًُل 
 املٌري ٠. ٔأزٚاضٖ
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أٟ ايكلسض٠ عًل٢ ًٓظلِٝ ايعُلٌ يف فُٛعل َ قلري ٠        :ايعٌُ َ  اؾُ ع َ .:
 ٛع َ نو ٠.ٚفُ

 أٟ مم ضغ١ ايٌٛٓٝ٘ ايصاًٞ ٚاؿطم ع٢ً ايُٓٛ املٗ . :ايرته١ٝ املػٌُط٠ .;

 ايكسض٠ ع٢ً زضاغٌٗ  ٚؼًًٝٗ  ًٚكٛميٗ . ٟأ: ًطٜٛط املٓ ٖٕ .>

   .يألطف ٍ  غٌدساّ ٚغ ٥ٌ ًكٛمي١ٝ ٌَٓٛع١ه ٜٚهٕٛ: ايٌكِٜٛ .=

 يف اي١ٌُٝٓ امل١ٝٓٗ.َػ عس٠ املعًُ َ  .<

 طف ٍ.املعًُ َ ٚاألايكسض٠ ع٢ً ًكِٜٛ أزا٤  .?

ٍ ًكُِٝ هطإَ ي١ٌُٝٓ ايفهلط اإلهلساعٞ يأل   يفَػ عس٠ املع١ًُ  .70 َ  .طفل    )ٓلٛز
8008  ;7) 

 ديرات رياض األطفالمل اإلشرافية هامامل. 4. 6

 :َٗ ّ عس٠ َٓٗ  َ  ٢ًٜ ٚن١ٌٜهُٔ عٌُ َسٜط٠ ايط

ايتخطيط.أ

ع٢ً هٓ ٤ ٖٝهٌ عًُٗ  هكف١ ع َل١   ايطٚن١َٗ ض٠ ًػ عس َسٜط٠ ٜعس ايٌدطٝط 
املٛاق  ايٌع١ًُٝٝ  ئُ خالٍ ايٌدطٝط ًأًٞ غل ٥ط اـطلٛاَ؛ يل يٌدطٝط     ٚغ ق١

ًري ٜل َ ٚاألٖلساف ٚايطلطم ٚايٛغل ٥ٌ ٚأغل يٝى      ي ايٓ ٓح حيٌ ٖ إىل ؼسٜس غ هٍل
ع٢ً عٛاٌَ ٌَِ احمل٣ٌٛ  ٚايعَٔ املٌ ح  َٚػل٣ٌٛ   ْٗ  ًعٌُسأنُ   مجٝعٗ  ايعٌُ

 (797  8000)عوس اؿُٝس   ألطف ٍ  ٚاإلَه ْ َ املٌ ١ٗ.املعًُ َ ٚا

ايتٓعيِ.ب

   ٚاؽل ش ايكلطاض  ًُٚٓٝل١   فؼسٜس األٖسايف  ٚن١َٗ ض٠ ًػ عس َسٜط٠ ايطٖٛ 
ي ع١ًٝ املعًُل َ  ٚإٓلطا٤ عًُٝل١ االًكل ٍ هٝٓٗل  ٚهلني املعًُل َ ٚهلني األطفل ٍ          

األطفلل ٍ ًٚعًللُِٝٗ يف أْفػللِٗ ٚإزاض٠ ايٛقللٍ يفللٞ ظللٌ املفٗللّٛ اؿللسّٜ يرتهٝلل١ 
ٖلصٙ املطًٗل١ اإلقلالٍ َلٔ     يف  ٚنل١ َط١ًٗ ايطٜ ض  ّٗٝ ٜطًلى َلٔ َلسٜط٠ ايط   

اغٌدسّا أغ يٝى اإلؾطاف املو ؾط  ٚاغٌدسّا أغل يٝى اإلؾلطاف غل  املو ؾلط َلٔ      
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  ٌ َلٔ   نلصيو   خالٍ ًٓظِٝ ايو١٦ٝ ايٌع١ًُٝٝ ه يطٜ ض َٚٔ خالٍ ًٓظِٝ هطْل َٕ ايعُل
ٌعًِ  َٚٔ خلالٍ ًٛٓٝل٘ املعًُل َ يهلٞ ٜالٗظلٔ      خالٍ اغٌدساّ َٛاز َٚك زض اي

 (;=7  ?=?7  ؾفؿل. )ٜٚهٌؿفٔ هأْفػٗٔ

إىل إًك ْٗل  َٗل ض٠ ًٓظلِٝ     ٚنل١ َٚٔ َٗ ضاَ ايٌٓظِٝ اي  ؼٌل ٖ َلسٜط٠ ايط  
اـربَا ايٌع١ًُٝٝ هٗصٙ املط١ًٗ ًٚطمج١ قٌل٣ٛ امللٕٓٗ إىل هطْل َٕ ٌٜهلٕٛ َلٔ      

  8000  ٓل هط . )الٍ املعًُل١ فُٛع١ َٔ األْؿلط١ ايٌعًُٝٝل١ ايل  ػلطٟ َلٔ خل      
ملل  هلل  َلٔ زٚض ي علٌ      طاعل ٠ ايظلطٚف ايف ٜكٝل١ ٚايٓفػل١ٝ    نُ  ال هس َٔ َ  (=77

َللٔ املعًَٛلل َ ٚاالػ ٖلل َ   َٚللؤُط يف إنػلل ي املعًُلل َ ٚاألطفلل ٍ نللِ اً  
ٖٚٓ ى فُٛع١ َٔ املؤُطاَ اي  جيلى إٔ ًؤخلص يف اؿػلو ٕ عٓلس     ؛ ٚاملٗ ضاَ

 ايٌع١ًُٝٝ َٓٗ : ٚن١ايط مم ضغ١ املسٜط٠ يٌٓظِٝ ه١٦ٝ

 إٔ ًٛيط يألطف ٍ ؾطٚ  األَٔ ٚايػال١َ. -

 إٔ ًِ  خٝ هلِ  ٚػصي اٌُٖ َِٗ  ٚؽٌرب قسضاًِٗ  ًُٚٓٞ َٗ ضاًِٗ. -

ًف عًلِٗ َل  احمللٝطني هٗلِ؛ َل  نلطٚض٠ االٌُٖل ّ هٓظل ّ         ايعٌُ ع٢ً ظٜل ز٠   -
 اؾًٛؽ عّٝ ٌٜ ح هلِ ٗط١ٜ اؿطن١.  

اي١ٌٜٛٗ ٚاإلن ٠٤  ٚإٔ ًٌهُٔ هعض ايًٛٗل َ  قسض َٔ يف ه١٦ٝ ايطفٌ إٔ ٌٜٛايط  -
 ايع١ٝٓٝ ٚايعٖٛض.

ٍ  ايطٚن١أٜه  الهس إٔ ًٌٌُ  َسٜط٠  - أٚ هطْل َٕ ايعُلٌ يف     مبٗ ض٠ ًٓظِٝ ايٛقل
 (>=7  =??7  ايٓ ؾ . )أٚ هطْ َٕ ايّٝٛ  املٛق  ايٌعًُٝٞ

ايتكويِ.ز

ايًٌ٘ٝلٌ  ٜٚٗلسف إىل  ايطٚنل١   ٜؿهٌ ايٌكِٜٛ ايٛظٝف١ اإلزاض١ٜ ايِ ي١ِ ملسٜط٠ 
ايٓ قس يٛظٝف  ايٌدطٝط ٚايٌٓظِٝ  َٚٔ ُِ ؼسٜلس َلس٣ ؼكٝلل األٖلساف  َٚلس٣      

  َ ٚنُل  ٜٗلسف ايٌكلِٜٛ إىل ايٌ٘كٝلل إىل َلس٣        ايٌكسّ يف منٛ األطفل ٍ ٚاملعًُل 
َل  األطفل ٍ     -اي  ؽططٗ  ًٚطوكٗ  املعًُل١ -َٓ غو١ اإلٓطا٤َا ٚأغ يٝى ايعٌُ 

ٓ غلو١ أزَٚا املالٗظل١ ٚايكٝل ؽ ايل      ٚأٜه  ٜٗلسف ايٌكلِٜٛ إىل ؼسٜلس َلس٣ َ    
ًػٌدسَٗ  املع١ًُ يف أُٓ ٤ املٛاق  ايٌع١ًُٝٝ  نُل  ٜؿل  هعلض ايرتهلٜٛني إىل إٔ     
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ايٌ٘كل َٔ َس٣ لل ٗٗٔ يف   -َٔ خالٍ إٓطا٤ ع١ًُٝ ايٌكِٜٛ-املسٜطاَ ميهٓٗٔ 
    ٞ )ٓل هط    .ؼكٝل َ  خططٔ َٔ َٛاق   َٚ  قُٔ ه٘  َٚل  أزٜٓل٘ يف ايٛاقل  املٝلساْ

8000  99>) 

إٕ زٚض املسٜط٠ اإلؾطايف ٜٗسف إيٞ ًفعٌٝ ايٌعًِٝ هؿل٢ٌ ايٛغل ٥ٌ ٚمبٔل ٍ    
   َ ايٌعًلِٝ مبدطٓل َ مت ايٌدطلٝط هلل  ًٚؿلٌُ نُل         عًُٞ ٌٜٓل ٍٚ ن يل١ َلسخال

 :ٖٚٞ ن يٌ يٞ (7;  8007  ٗسزٖ  )عوس اهل زٟ

ايتخطيطايفعاٍد.

 خط١ يعًُٗ  َ  املعًُ َ ٚاألططاف األخط٣.ايكٝ ّ هنعساز  .7

 .ٌعطف هؿهٌ زقٝل عًٞ ٗ ٓ َ َعًُ ًٗ اي .8

 َعًُ ًٗ  يف إعساز خططٗٔ.َػ عس٠  .9

املٓٗروتكومي٘إثساءٖـ.

 إٔ ًكُِ ْؿ ط َ َٓ غو١ ًػ عس يف ًطٜٛط املٓ ٖٕ. .7

 إٔ ًكرتح إغرتاًٝٔٝ َ ٚٚغ ٥ٌ ع١ًُٝ يٌطوٝل املٓ ٖٕ. .8

طف ٍ ٚاملعًُ َ هططٜك١ ع١ًُٝ ٍٗٛ َلس٣ َال٥ُل١   إٔ ػُ  َعًَٛ َ عٔ األ .9
 (>77  :800ٕٓٗ )إزاض٠ ايٌسضٜى يف ٚظاض٠ ايرته١ٝ ٚايٌعًِٝ يف ايهٍٜٛ  امل

ايتُٓيةاملٗٓيةيًُعًُاتو.

 إٔ ًٛيط َك زض يًُعًَٛ َ ٍٗٛ املٛنٛع َ ايرته١ٜٛ. .7

 .إٔ ًطً  عًٞ َ  ٜػٌدسّ يف ف ٍ اإلزاض٠ ايرته١ٜٛ ٚاإلؾطاف ايرتهٟٛ .8

 .اإلؾطاف املدًٌف١إٔ ًٛقٌ املعًَٛ َ اؿس١ِٜ يًُعًُ َ هأغ يٝى  .9

 .إٔ ًػ عس املعًُ َ يف ٚن  اخٌو ضاَ ًؿدٝك١ٝ ٚؼك١ًٝٝ .:

إٔ ًػلل عس املعًُلل َ يف ًفػلل  ٌْلل ٥ٕ االخٌولل ضاَ ًٚٛظٝلل  ٖللصٙ ايٌٓلل ٥ٕ     .;
 يٌ٘ػني أزا٥ٗٔ.
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إدازةايصفوفش.

 إٔ ًػ عس املعًُ َ عًٞ ايٌدطٝط ايفع ٍ إلزاض٠ قفٛيٗٔ. .7

ٚايٓظ ّ اي  ًٛآٗٗٔ زاخلٌ   إٔ ًػ عس املعًُ َ عًٞ ٌٗ َؿهالَ االْهو   .8
 ايك .

ٕ ًسضي املعًُل َ عًلٞ اغلٌدساّ أمنل   كًٌفل١ ئًٌلٝؼ االطفل ٍ زاخلٌ         أ .9
 ًٚٛظٜعِٗ إيٞ يطم ٚفُٛع َ يٌٜٓٛ  أغ يٝى ايٌعًِٝ ٚاغرتاًٝٔٝ ً٘.  ايك 

ايكٝ ّ هع١ًُٝ ًكِٜٛ شاًٞ يعًُٗ  ٚيل َع ٜ  خ ق١ ًٚؿلٔٝ  املعًُل َ عًلٞ     .:
 (?=  8007  عط ضٟ) .ايكٝ ّ مبٌِ ٖصا ايٌكِٜٛ

 :أَ  ه يٓػو١ هل١٦ٝ ايع ًَني يٝٔى إٔ ًكّٛ مب  ًٜٞ

 ٗ ٓ َ املعًُ َ. ٢ًايٌعطف ع .7

 ايٌعطف ع٢ً َظ ٖط ايطن٢ ٚايػدط هني ايع َالَ. .8

 ًكِٜٛ ايٌري اَ يف ايهف ٠٤ ٚاالػ ٖ َ امل١ٝٓٗ. .9

 (?=  8009ايكسض٠ ع٢ً ًٛنٝح ايٛظ ٥  ٚايٛآو َ يًُعًُ َ. )األغسٟ   .:

 خطوات اإلشراف الرتبوي يف مرحلة رياض األطفال .5. 6

ٜطًهع اإلؾطاف ايرتهٟٛ يف ضٜ ض األطف ٍ ع٢ً فُٛع١ َٔ اـطٛاَ َلٔ  
 :أُٖٗ 

ًٚػللٌٓس عًُٝلل١ ايٌدطللٝط ٚايٌٓظللِٝ يف فلل ٍ اإلؾللطاف    :ايٌدطللٝط ٚايٌٓظللِٝ .7
ٚايٌٛٓٝ٘ إىل ٚنلٛح ايطؤٜل١ ٚايٌوكلط يف أٖلساف ٚإٓلطا٤َا ايعُلٌ ايرتهلٟٛ        

علل  هلل يٌدطٝط اإلؾللطايف ٚايٌللٛٓٝٗٞ ٚنلل  اـطللٛ  ايع َلل١  ْٚ  ٚاإلؾللطايف
ٚاٌْكل ٤    ٚاخٌٝ ض املع ٜ  ْٚكلسٖ    يًسٚضَا اإلؾطاي١ٝ ٚٗػٔ ايٌٛقٍٝ ٚايربف١

  ٚغ ٥ٌ ايٌكِٝٝ املٓ غو١ ٚائٌطٜى عًٝٗ  ٚضهط نلٌ َل  غلول هأٖلساف ايطٚنل١     
أَلل  ايٌٓظللِٝ يٝؿللٌٌُ عًلل٢ ًٓظللِٝ قٓللٛاَ االًكلل ٍ هللني اإلؾللطاف ٚايٌٛٓٝلل٘   

نُ  ٜؿٌُ ايٌٓظِٝ ٓسٚي١ املٛاعٝس ٚايف٦ َ هلني املطًلٛي ًكٝلِٝ      ٚاملعًُ َ
أزا٥ٗ  ٚاالًك ٍ ه يطٚنل َ ٦ًٝٗٚل١ اإلَه ْل َ يًُعًُل َ قولٌ اؿهلِ عًل٢        
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.ٔٗٔ٥ ٌْ 

اإلعلساز قولٌ   )ٖٞ عًُٝ َ َرتاهطل١ ًولسأ ه يٌلسضٜى     :ايٌسضٜى ٚايٌٛٓٝ٘ ٚاؿفع .8
و١ يف امل١ٓٗ ع٢ً أغؼ َٚول زئ  يًعٓ قط ايطاغ (اـس١َ ٚايٌسضٜى أُٓ ٤ اـس١َ

ًٚؿٌُ نلصيو عًُٝل١ ايٌٛٓٝل٘      ايعٌُ ايرتهٟٛ َٔ ْظطٜ َ َٚٗ ضاَ ٚنف ٜ َ
ٞ املػلٌُط يًُعًُل َ املوٌلس٥ َ ٚايكللسا٢َ يف فل الَ ض٥ٝػل١ٝ       األْؿللط١  ٖل

 اؾٛاْى ايٓفػ١ٝ ٚايرته١ٜٛ.ٚ املكس١َ  ٚاألغ يٝى ٚايططم

ًٚعٌلرب    ٚض٠ اإلؾلطاف ٚايٌٛٓٝل٘  ٖٚٞ ايعًُٝل١ اـٌ َٝل١ يف ز   :ايٌكِٝٝ ٚاملٌ هع١ .9
  َؿه١ً ايٌكِٝٝ ئًٗس أٚ األزا٤ ايرتهٟٛ َٔ أقعى ٚأؾل األَٛض عًل٢ اإلطلالم  

َ    ًٖٚٞ يٝػٍ ه يوػل ط١ ايل     إش أْٗل     ٌكلٛضٖ  هعلض املؿلطي َ ٚاملعًُل 
ًكٓني اغٌُ ض٠ أٚ ًطقِٝ ٖ َـ َٔ ايوٓٛز هٌ ٖلٞ ٓٗلس ٌَٛاقلٌ يٌكٝلِٝ      ٝػٍي

       ِ  .اؾٛاْى املدًٌف١ يف أزا٤ املعًُل١ َٚلس٣ ًكلسّ أطف هلل  ٚأُلط ايٌعًلِٝ يلٝٗ
 (=98  :800  )يُٗٞ

ٖٚلٞ عًُٝل١ نلطٚض١ٜ    ايطٚنل١   ٜٚعس ايٌكِٜٛ ١َُٗ ض٥ٝػ١ٝ َٔ َٗ ّ َلسٜط٠  
نس َٔ َلس٣ ؼكٝلل األٖلساف ٜٚلٌِ     يًٌ٘كل َٔ َس٣ ل ح ايٌدطٝط ٚايٌٓفٝص ٚايٌأ

 :َٔ خالٍ اـطٛاَ ايٌ ي١ٝ
 ًٞٛي  أزٚاَ ايٌكِٜٛ ايفطزٟ ٚايطَعٟ ٚاؾُ ع. 
  ٌٗضقس ٌْ ٥ٕ ايٌكِٜٛ َ  املعٓٝني ٚزضاغ. 
  ضآع١ َٓ غو١ يف ٚقٌٗ هٌريص١ٜ ًعٜٚس املعٓٝني. 

ايٌللسضجيٞ َلل  هللطٚظ يهللط٠ َللسٜط  ٔايطٚنلل١ ه يٌ٘ػلل ٠ٚقللس هللسأ زٚض َللسٜط
أقللسض عًلل٢ ؼػللؼ ايطٚنلل١ يُللسٜط٠   ف َكللِٝ ٚؾللٝٛ  ًطوٝكٗلل املسضغلل١ نُؿللط

ٚيصيو قس ٌٜساخٌ زٚض نٌ َُٓٗل     اؿ ٓ َ ٚاألٚيٜٛ َ امل١ً٘ ملعًُ ًٗ  ٚخالي٘
 ٌٜٚكٌ يف ف الَ ٚأغ غٝ َ اإلؾطاف ايرتهٟٛ.

يف نٌ هلل٘ املولل زئ ايط٥ٝػلل١ٝ يف عُللٌ  (;78  0??7هللٍٛ َْٝٛلل ٕ  ) ٜٚهلل 
اإلؾطاف ايرتهٟٛ خطٛاَ اإلؾطاف ايرتهٟٛ املو ؾط اي  ًكًح يف َطًٗل١ ضٜل ض   

 :األطف ٍ يُٝ  ًٜٞ
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  ه الٌُٓل   ه ملعًُل١ قولٌ ظٜ ضًٗل     ايطٚنل١  االٌُٓ   ايكوًٞ ًٚكّٛ يٝ٘ َسٜط٠  .7
ًٚطًلى امللسٜط٠     ٌِٜٚ يٝ٘ َٓ قؿ١ األٖساف اي  ٗككٌٗل  املعًُل١ أُٓل ٤ عًُلٗ     

 ايٌ٘سْ عٔ خط١ ايسضؽ ٚيع يٌٝ٘ ٚأٖساي٘ املدطط هل .  َٓٗ

 :املالٗظ١ املو ؾط٠ أُٓ ٤ ايٌسضٜؼ ٚهل  نٛاهط َٓٗ  .8

 َطاقو١ املسٜط٠ يًُع١ًُ َٔ هس٤ ايسضؽ ٢ٌٗ ْٗ ٌٜ٘. .أ 

ٌ    ٚنلصيو جيى ع٢ً املسٜط٠ أال ًسخٌ ايفكٌ قوٌ زخٍٛ املعًُل١  .ي   ٚال ًلسخ
 قس هسأَ ايسضؽ ٢ٌٗ ال ًؤُط ع٢ً ططٜك١ ايؿطح.هعس إٔ ًهٕٛ املع١ًُ  إالَّ

 ع٢ً املسٜط٠ ًػٌٔٝ األٖساف مبٛنٛع١ٝ. .ٖ 

 ٌكًٌٝ َٔ أزا٤ املع١ًُ.ه يعسّ ًػٌٔٝ املالٗظ َ اـ ق١  .ز 

 (>?7  8008ايرتنٝع ع٢ً األْؿط١ ٚاملُ ضغ١ يٌ٘كٝل األٖساف. )اؾرب   .ٙ 

االخلٌالف  ٚال هس إٔ ًطاعٞ املسٜط٠ عٓس َالٗظ١ املع١ًُ يف ضٜ ض األطف ٍ 
ٗٝلّ إٔ    املطاٗلٌ األخلط٣  ٚ هني منط ايٌسضٜؼ ٚؾهً٘ يف َط١ًٗ ضٜ ض األطف ٍ

يسض١ٓ اؾ ْى ايٛٓساْٞ يسِٜٗ ٜؿهٌ األ١ُٖٝ ايككل٣ٛ يف    طوٝع١ األطف ٍ كًٌف١
ٜٚلٌِ    ًٌٚٛق  ق ه١ًٝ ايطفٌ يًٌعًِ ع٢ً َس٣ ًكوٌ األطفل ٍ يًُعًُل١    ع١ًُٝ ايٌعًِ

ٚقٝل ؽ نف ٤ًٗل  َلٔ خلالٍ خًلل املعًُل١ ؿطٜل١        ايٌكِٝٝ اؿكٝكٞ ظٛز٠ املع١ًُ 
 .األطف ٍ ٚمم ضغ١ األطف ٍ األْؿط١ هػع ز٠ عٓسايٌعو  

ٌ      هل٘ ًٚكلّٛ  ) :االٌُٓ   ايوعسٟ ه ملعًُل١  .9  (امللسٜط٠ هعلس خطٚٓٗل  َلٔ ايفكل
 :ٚايكٝ ّ ه آلًٞ

ال هللس إٔ ًػللٌٔ املللسٜط٠ يللٛض خطٚٓٗلل  َللٔ ايكلل  اإلجي هٝلل َ ٚايػللًوٝ َ  .أ 
 ملٓ قؿٌٗ  َ  املع١ًُ.

 ال هس َٔ إً ١ٗ ايفطق١ يًُع١ًُ يًٌعو  عط١ٜ عٔ ضأٜٗ  يف اؿك١. .ي 

 إٔ ًٌفل َ  املع١ًُ ع٢ً ٌَ هع١ هعض ايٓك   اي  ؼٌ ٖ إىل ًطٜٛط ١ًُٝٓٚ. .ٖ 

  زيٌٝ املؿلطف ايرتهلٟٛ ايفًػلطٝ    ) .١ٝإٔ ًٓ قـ َ  املع١ًُ اٌٗٝ ٓ ًٗ  املٗٓ .ز 
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7?>9  88) 

ٚ   َٔ خالٍ ايٌيٌِٝ أَ  ايٌٛٓٝ٘ غ  املو ؾط   نلصيو علطف عًل٢ أزا٤ املعًُل١ 
 :ايططم اآل١ًٝ  َالٗظٌٗ  ه ًو ٚ َٔ خالٍ مج  املعًَٛ َ

 .َالٗظٌٗ  أُٓ ٤ ايٌسضٜؼ يف ظٜ ضاَ خ طف١ قك ٠ .7

 .َالٗظٌٗ  أُٓ ٤ ايسٚاّ املسضغٞ .8

 .طف ٍَالٗظٌٗ  يف عالق ًٗ  ه أل .9

 َالٗظ٘ عالقٌٗ  َ  املعًُ َ .:

 َػ٣ٌٛ أزا٥ٗ .غكٛم َالٗظ َ املٛٓ٘ ايف  االطال  ع٢ً  .;

 األَٛضَس٣ ًع ْٚٗ  َ  أٚيٝ ٤  .>

 ق ٚالَ ائٌسٜس ٚايٌطٜٛط اي  ًكّٛ هٗ  يف ف ٍ ؽككٗ .ع٢ً ايٌعطف  .=

ايٌك ضٜط ايف١ٝٓ اي  ًهٌلى علٔ َػل٣ٌٛ أزا٥ٗل  َلٔ قولٌ املٛٓل٘        االطال  ع٢ً  .<
 (=?7  8008اؾرب  . )ايف 

 الدراسة إجراءات

زضٓل١   عًل٢  يًٌعلطف  اغلٌو ١ْ  هٌطلٜٛط  ايو ّٗ ق ّ ايسضاغ١ أغ١ً٦عٔ  يرٓ ه١
َلٔ ٚٓٗل١    اإلؾلطاي١ٝ  َٔس١ٜٓ َكلطا١ً ملٗل َٗ   يف األطف ٍ ضٜ ض مم ضغ١ َسٜطاَ
ٚقػلٍُ    ( عول ض٠ 7=قٛضًٗ  ايٓٗ ١ٝ٥ عًل٢ )  يفٚاؾًٌٍُ االغٌو ١ْ   ْظط املعًُ َ

 :ن يٌ يٞ  االغٌو ١ْ إىل مخػ١ ق ٚض ميهٔ ًٛنٝ٘ٗ
 .( عو ض٠<7) احملٛض األٍٚ ف ٍ ايٌدطٝط .7

 .( عو ض٠?7) ايسضؽ ف ٍ ًٓفٝص ايِ ْٞاحملٛض  .8
 .( عو ض7:٠) ايك  احملٛض ايِ يّ ف ٍ إزاض٠ .9
 .( عو ض78٠) احملٛض ايطاه  ف ٍ ايٌكِٝٝ .:

 .اَ( عو ض<) احملٛض اـ َؼ ف ٍ اي١ٌُٝٓ امل١ٝٓٗ .;

َعًُل١ َلٔ َعًُل َ ضٜل ض األطفل ٍ       98 عًل٢  ايسضاغل١  أزا٠ ًٛظٜ  مت ٚقس
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َلٔ علسز َعًُل َ ضٜل ض األطفل ٍ ايعل َالَ ه يطٚنل َ         (%<.:8هٓػو١ ٦َٜٛل١ ) 
   :املدٌ ض٠ ايع١ٓٝ أليطاز ٚق  ًٜٞ ٚيُٝ   ايطمس١ٝ مبس١ٜٓ َكطا١ً

 العلني املؤهل .1

 ايعًُٞ يًُؤٌٖ ٚيك  ايسضاغ١ ع١ٓٝ أيطاز ( ٜٛنح ًٛظٜ 1ٓسٍٚ ضقِ )

 ايٓػو١ ايعسز ْٛ  املؤٌٖ ّ

 %;.8> 80 هه يٛضٜٛؽ أٚ يٝػ ْؼ ًطهٟٛ 7

 %>.;7 ; أٚ يٝػ ْؼ غ  ًطهٟٛ   هه يٛضٜٛؽ 8

 %0.09 7 َؤٌٖ يٛم ٌَٛغط 9

 %;=.<7 > َؤٌٖ ٌَٛغط :

َ  ( َٔ%;.8>) ْػو١ إٔ ايػ هل اؾسٍٚ َٔ ٌٜهح ٔ  املؿل ضن  َ  َل  َعًُل 

 هُٝٓل   هه يٛضٜٛؽ أٚ يٝػ ْؼ ًطهٟٛ  َؤٌٖ يسٜٗٔ َكطا١ً مبس١ٜٓ األطف ٍ ضٜ ض

خطجيل َ َع ٖلس    ْػلو١  ٚهًريٍ  ًطهٟٛ أٚ يٝػ ْؼ غ  هه يٛضٜٛؽ يسٜٗٔ %>.;7
 .%;=.<7 ْػو١ ٌَٛغط َؤٌٖ حئًُ َٚٔ %0.09 يٛم ٌَٛغط١

 عدد سهوات اخلربة .2

ٛاَ اـرب٠ ع٢ً هٓ ٤ ايسضاغ١ ع١ٓٝ أيطاز ٜٛنح ًٛظٜ  (2ٓسٍٚ ضقِ )  عسز غٓ

 ايٓػو١ ايعسز عسز غٓٛاَ اـرب٠ ّ

 %7.<= ;8 غٓٛاَ ;اىل  7َٔ  7

 %0.09 7 غٓٛاَ 70غٓٛاَ اىل  ;َٔ  8

 %;=.<7 > غٓٛاَ 70أنِط َٔ  9

س١َ َس٠ (8) ضقِ اؾسٍٚ ٜٛنح َ  ـا  ايسضاغل١  اغلٌو ١ْ  إٓ هل١  يف يًُؿل ضن 

َٛا7.<=) ْػو١ يٝعطٞ ٔ  ملٔ (%0.09) ْٚػو١  %( َٔ غ١ٓ اىل مخؼ غٓ ٔ  خلسَ  َل

َٛا 70 إىل ; َٛا عؿط َٔ أنِط خسَٔ َٚٔ  غٓ  .%(;=.<7) ْػوٌٗٔ هًريٍ غٓ

 حتليلهاو الدراسة نتائج

ٌ  مت اي  ايٌٓ ٥ٕ أِٖ ٌِٜ عطض غٛف َ  عًل٢  هٓل ٤  إيٝٗل   ايٌٛقل  املع ؾل 
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ٔ  ؼًًٝل٘ ٚ مجعل٘  مت َل   عًل٢  أٓطٍٜ اي  اإلٗك ١ٝ٥ َ  َل ٔ  هٝ ْل  ٍ  َل  أزا٠ خلال

 :اآلًٞ ٚيل ايسضاغ١

 األول الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج: أوال
َ  َس٣ إزضاى َعًُ َ ضٜ ض األطف ٍ مبسٜٓل١ َكلطا١ً    َ   ملُ ضغل١ َلسٜطا

  ؟ف ٍ ايٌدطٝط يفاإلؾطاي١ٝ  ٔملٗ َٗ األطف ٍ ضٜ ض

َ  عػ ي ايو ّٗ ق ّ ايػؤاٍ عٔ ٚيرٓ ه١ َ ٚ املٌٛغلط   األٚظإٚ ايٌهلطاضا

 يفنُ  ٖٛ َٛنلح   اجمل ٍ يكطاَ َٔ يكط٠ رتًٝى يهٌايٚ حٚايٛغط املطٓ ايٓػو١ٝ
   .(9ضقِ ) ايٌ يٞاؾسٍٚ 

 جمل ٍ فكطاَايٚايٛغط املطٓح ًٚطًٝى  ايٓػو١ٝ ٚاألٚظإٜٛنح ايٌهطاضاَ  (3ٓسٍٚ ضقِ )

 :ن يٌ يٖٞٚٞ  ايٌدطٝط

ٓسا ايعو ضاَ ّ
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نِ
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7 
 عٓلس  املٗل ّ  ؼسٜلس  يف ؿل ضن  ً

 .يعًُٞ ايٌدطٝط
: 78 ; 9 > 990?: <79=> 7; 

8 
 غل١ٜٛٓ  خطل١  ٚنل   يف ًػ عسْٞ

 .أؤزٜٗ  اي  يألْؿط١
< < 77 ; : 997;< <9970 79 

9 
 ٞ  يٌٓفٝلص  خطلط  هٓل ٤  يف ًػل عسْ

ٕ األْؿط١  .َػٌُط هؿهٌ ٚايربَا
9 78 77 8 : 998; <; 7= 

: 
 عالٓٝل١  خطلط  ٚنل   يف ًع ْٚٞ

 .يألطف ٍ
: 78 77 ; 0 99:<? <?99> 8 

; 
 ًٗٓٛ  ٛ ٛاز  إعلساز  مل  إلُلطا٤  َل

ٕ األْؿط١  .ٚايربَا
> 70 = : 9 99; =0 7< 

 <7 0> 9 : > 79 : ; األْؿللط١ ؼسٜللس يف ًؿلل ضن  >
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 .ايفطز١ٜ يًفطٚم ٚيكً  ايٌع١ًُٝٝ

= 
َ  َٔ االغٌف ز٠ ع٢ً ؼِ   خلربا

 .يً٘ك١ ايٌدطٝط يف ظَٝالًٞ
= > ? : : 999=; <=9; < 

> 
ِ  ايٌدطلٝط  عٓلس  ًؿل ضن    يٌٓظلٝ

 ع١ًُٝ ًطه١ٜٛ ٚضؾ َ
< 77 ? : 8 99:<? <?9:> 9 

? 
 ايفعًللٞ ايٌطوٝللل يف ًػلل عسْٞ

ٕ يألْؿط١  .ٚايربَا
> 70 < : : 99:9> <>9=; : 

70 
 األغلًٛي  ًلو ّ  عًل٢  ًؿلٔع  

 .ايٌفه  يف ايعًُٞ
< 70 ? 8 ; 99979 <<98; = 

77 
 األٖلساف  قلٝ غ١  عٓلس  ًلٛٓٗ  

 .ايػًٛن١ٝ
: ? 77 > 0 998>7 <;9<9 > 

 78 9979> >;997 9 = < 70 : .ايػ١ٜٛٓ خط  ًٓفٝص آي١ٝ ًٌ ه  78

79 
ٌ  أٚضام إعلساز  عًل٢  ًؿٔع   عُل

 .ه غٌُطاض
; 77 > : : 998>7 <;9:9 70 

7: 
 ٞ َ  ؼسٜلس  يف ًػل عسْ  األٚيٜٛل 

 .اؿ ٓ َ ٗػى
: ? ? > 8 990?: <79>> 7: 

 ; 979<> >99:0 : 9 < < ? .اؿك١ ٚقٍ إزاض٠ يهٝف١ٝ ًٛٓٗ  ;7

7< 
 قسز َٕٓٗ ًوّ  عسّ ع٢ً ؼِ 

 .املسضغ١ قوٌ َ  يطفٌ
; ? > ; ; 998>7 <;9;9 ? 

7= 
 ايٛغلل ٥ٌ اخٌٝلل ض يف ًػلل عسْٞ

 يًسضؽ املٓ غو١ ايٌسضٜػ١ٝ
78 ? 9 : : 99<;< =9979 7 

7> 
 ٞ ٛ  ًطؾلسْ  األيعل ي  اغلٌُِ ض  مل

 .ٚإٌْ ٓٗ  ايرته١ٜٛ
; 78 : < ; 9987? <:99> 77 

( ٌٜهلح إٔ مجٝل  األٚاغلط املطٓ٘ل١     9َٔ خلالٍ اؾلسٍٚ ايػل هل ضقلِ )    
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يًُٗل ّ   ايٓػل  ٜلرتاٚح ايلٛظٕ   ٚ ;.8ٗٝلّ ظازَ علٔ     ٚاألٚظإ امل١ٜٛ٦ ٓ ٤َ زاي١
( مم  ٜؿل   9 - >;>.9ف ٍ ًٓفٝص ايسضؽ َ  هني ) يفاإلؾطاي١ٝ ملسٜطَا ايطٜ ض 

فل ٍ   يفاإلؾلطاي١ٝ   ٔاىل قٝ ّ َلسٜطاَ ضٜل ض األطفل ٍ مبسٜٓل١ َكلطا١ً مبٗل َٗ      
ؾلطاف  ٚٓلٛز َهٌلى خل م ه إل   ىل علسّ  إٚقس ٜطٓ  شيو  ايٌدطٝط هسض١ٓ نو ٠.

ٞ ملط١ًٗ ضٜ ض األطف ٍ  ايرتهٟٛ اإلؾلطاف عًل٢    يفٚنل  ايعلى٤ األنلرب     ٚه يٌل ي
َ  غ  املعًُ َ َٔ نو ٠ ي١٦ ًٛٓس ٘أْ نُ   َسٜطاَ ايطٜ ض  أٚ ًطهٜٛل ً  امللؤٖال

 َٔ زا٥ِ إلؾطاف ٗ ١ٓ ضٜ ض ٚيف نُعًُ َ األطف ٍ ضٜ ض مبٔ ٍ ٜعًُٔ ًَٗٓٝ 

 .املسٜط٠ قوٌ

ًلٓل عًل٢    ٚايل  ( =7إٔ ايفكلط٠ ضقلِ )   (9َلٔ اؾلسٍٚ ضقلِ )    نُ  ٌٜهح
كلًٍ عًل٢ ٚظٕ   ؼقلس   ()ًػ عسْٞ يف اخٌٝ ض ايٛغ ٥ٌ ايٌسضٜػ١ٝ املٓ غو١ يًلسضؽ 

ًلٓل عًل٢    ايل  ( >كًٍ ايفكط٠ ضقِ )ؼهُٝٓ    %( ٢ٖٚ ْػو١ نو 9.79٠=ْػو٢ )
)ًؿ ضن  يف ؼسٜلس األْؿلط١ ايٌعًُٝٝل١ ٚيكلً  يًفلطٚم ايفطزٜل١( عًل٢ ٚظٕ ْػلو٢         

ٚقس ٜطٓ  شيو اىل إ َعظِ َسٜطاَ ضٜل ض األطفل ٍ     %( ٢ٖٚ ْػو١ ٌَٛغط0١>)
 ضٜ ض األطف ٍ. يفغ  ٌَدكك َ 

 الثانيالدراسة  بسؤال المتعلقة ثانيا: النتائج
َ    َس٣ إزضاى َعًُ َ ضٜ ض األطف ٍ مب َ   سٜٓل١ َكلطا١ً ملُ ضغل١ َلسٜطا

 ؟ف ٍ ًٓفٝص ايسضؽ يفاإلؾطاي١ٝ  ٔملٗ َٗ األطف ٍ ضٜ ض

َ  عػ ي ايو ّٗ ق ّ ايػؤاٍ عٔ ٚيرٓ ه١ َ ٚ املٌٛغلط   األٚظإٚ ايٌهلطاضا

 يفنُ  ٖٛ َٛنلح   اجمل ٍ يكطاَ َٔ يكط٠ رتًٝى يهٌايٚ حٚايٛغط املطٓ ايٓػو١ٝ
   .(:ضقِ ) ايٌ يٞاؾسٍٚ 
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ٚاألٚظإ (4ٓسٍٚ ضقِ )  جمل ٍ فكطاَايٚايٛغط املطٓح ًٚطًٝى  ايٓػو١ٝ ٜٛنح ايٌهطاضاَ 

 :ن يٌ ي٢ٖٚٞ  ًٓفٝص ايسضؽ
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 ططم اغٌدساّ ع٢ً ًؿٔع  7

 ٓسٜس٠. ًسضٜػ١ٝ
> 7; ; 9 7             7 

 زضٚؽ ًكُِٝ يف ًػ عسْٞ 8

 منٛش١ٝٓ.
: 70 7: : 0             : 

 ٚايعك ي ايِٛاي زٚض ىل ًٛنح 9

 .ايٓظ ّ يطض يف
; = 77 = 8             70 

 أمن   اغٌدساّ إىل ًطؾسْٞ :

 .املٓ غى ايكفٞ ايٌف عٌ
= 9 79 ; :            7: 

 ايرته١ٜٛ ه يٓؿطاَ متسْٞ ;

ٕ األْؿط١ عٔ املع قط٠  .ٚايربَا
; 77 : ? 9            ? 

 اؾسٜس٠ املكرتٗ َ يف ًٓ قؿ  >

  ايٌسضٜؼ ف ٍ يف أقسَٗ  اي 
: ? ? : <             7< 

 عْٛ إٓطا٤ يف ًػ عسْٞ =

 .ايٌسضٜؼ َؿهالَ ٍٗٛ إٓطا١ٝ٥
: ? = ; =             7= 

 ًفٝسْٞ ١َٝٔٗٓ يكطا٤اَ ًٛٓٗ  <

 .ايٌسضٜؼ يف
; < 77 = 9             7; 

ٛاطٔ ؼًٌٝ يف ًػ عسْٞ ? َ 

ٛاطٔٚ ايهع   يف ايك٠ٛ َ
 ايكفٞ. ايٌف عٌ

9 79 > 9 ;             > 

 َِ اَ الغٌدساّ ًطؾسْٞ 70

 .يًسضؽ َال١ُ٥ ًع١ًُٝٝ
< 78 > 8 :          < 

 املٛق  ؼًٌٝ ع٢ً ًػ عسْٞ 77

 يف ًٓفٝصٙ ٓط٣ ايصٟ ايٌعًُٝٞ
 اؿك١

; < 7: 9 :             78 
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 هسا١ٜ َٗ ض٠ إلًك ٕ ًٛٓٗ  78

 اؿك١. ٚغًل اؿك١
8 > 77 : =             7> 

 ايٌعو  اغٌدساّ ع٢ً ؼِ  79

 .ٚاإلٜك   ايف 
; ; 7; : 9             79 

 ًٛظٝ  نٝف١ٝ إىل ًطؾسْٞ :7

 .اؿك١ يف ايٌع١ًُٝٝ ايٛغ ٥ٌ
70 = < 9 <            ; 

 اغٌدساّ أ١ُٖٝ إىل ًٛٓٗ  ;7

 ايٌعًِٝ. ع١ًُٝ يف ايًعى
? 77 : < 8             8 

 األٓٗع٠ اغٌعُ ٍ ع٢ً ؼِ  >7

 املٌٛيط٠. ايٌع١ًُٝٝ
> 79 < 9 8        7? 

 األزٚاَ اغٌدساّ ع٢ً ؼِ  =7

 ٚظٝفًٝ . اغٌدساًَ  ٚايٛغ ٥ٌ
; 77 ? : 9             = 

 األْؿط١ ًٓفٝص يف ًػ عسْٞ <7

 ايالقف١ٝ.
: > 79 7 <             77 

ٛاقٌ ع٢ً َكسضًٞ ًسعِ ?7  ايٌ

 .األطف ٍ َ  اإلجي هٞ
< 79 > 7 :             9 

( ٌٜهلح إٔ مجٝل  األٚاغلط املطٓ٘ل١     :َٔ خلالٍ اؾلسٍٚ ايػل هل ضقلِ )    
يًُٗل ّ   ايٓػل  ٜلرتاٚح ايلٛظٕ   ٚ  ;.8ّٗٝ ظازَ علٔ    ٚاألٚظٕا امل١ٜٛ٦ ٓ ٤َ زاي١
( ممل   ;.9 - 79<.9ف ٍ ًٓفٝلص ايلسضؽ َل  هلني )     يفاإلؾطاي١ٝ ملسٜطَا ايطٜ ض 

فل ٍ   يفاإلؾطاي١ٝ  ٔىل قٝ ّ َسٜطَا ضٜ ض األطف ٍ مبس١ٜٓ َكطا١ً مبٗ َٗإٜؿ  
َ  اإلؾطايف املػ٣ٌٛ اضًف   ٚقس ٜطٓ  ًٓفٝص ايسضؽ هسض١ٓ نو ٠.  ضٜل ض  مللسٜطا

 ط١ٚأْؿل  مبٗل ّ  ع ّ ًطهٟٛ ٚٚعٞ ُك ي١ ٚٓٛز ف ٍ ًٓفٝص ايسضؽ اىل يف األطف ٍ

  )قلٝ ّ  زضاغل١  َ  ًٌفل ٌْ ٥ٕ ٖصٙ ايسضاغ١ ٚهصيو .املسٜطاَ يس٣ املكِٝ املؿطف
ِ  املؿلطيني  مم ضغل١  ملػل٣ٌٛ  املعًُلني  ًكلسٜط  اضًفل    يف (=800  يف ملٗل َٗ
 .املعًُني أزا٤ ؼػني

 الثالث الدراسة بسؤال المتعلقة ثالثا: النتائج
َ  َس٣ إزضاى َعًُ َ ضٜ ض األطف ٍ مبسٜٓل١ َكلطا١ً    َ   ملُ ضغل١ َلسٜطا
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 ؟زاض٠ ايك ِإف ٍ  يفاإلؾطاي١ٝ  ٔملٗ َٗ األطف ٍ ضٜ ض

َ  عػ ي ايو ّٗ ق ّ ايػؤاٍ عٔ ٚيرٓ ه١ َ ٚ املٌٛغلط   األٚظإٚ ايٌهلطاضا

 يفنُ  ٖٛ َٛنلح   اجمل ٍ يكطاَ َٔ يكط٠ رتًٝى يهٌايٚ حٚايٛغط املطٓ ايٓػو١ٝ
   .(;ضقِ ) ايٌ يٞاؾسٍٚ 

 جمل ٍ فكطاَايٚايٛغط املطٓح ًٚطًٝى  ايٓػو١ٝ ٚاألٚظإٜٛنح ايٌهطاضاَ  (5ٓسٍٚ ضقِ )

  ع٢ً ايٓ٘ٛ اآلًٞ: ازاض٠ ايك 
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 ايٌ٘طن َ ؼسٜس يف ًػ عسْٞ 7
 .ايك  زاخٌ املٓ غو١

70 ; 78 8 9             > 

 ايٌععٜع اغٌدساّ ع٢ً ًؿٔع  8
  ٚايػً  االجي هٞ

< 77 > 8 ;             78 

 األٌٖ َ  ايٌع ٕٚ ع٢ً ًؿٔع  9
 .األطف ٍ َؿهالَ ؿٌ

> 78 < : 8             : 

 هػٔالَ االٌُٖ ّ ع٢ً ؼِ  :
 .األطف ٍ

; 79 = ; 8            ; 

 ايٛقٍ إزاض٠ نٝف١ٝ إىل ٛٓٗ ً  ;
 .اؿك١ زاخٌ

= 77 ? 8 9         7: 

 ايٛٓ٘ ًعو اَ اغٌدساّ ع٢ً ًِ  >
 .املٓ غو١ ٚاإلمي ٤اَ

; 70 ? 8 <             = 

 َ  ايٌع ٌَ ٗط١ٜ يٞ ًرتى =
 يف ًٛٓٗ  اي  املؿهالَ
 .ايعٌُ

= 70 70 9 8            70 

 األطف ٍ َ  ايٌع ٕٚ ع٢ً ؼِ  <
 .ايك  يهوط

77 77 < 7 9             8 

ٛاق  ؼسٜس ع٢ً ًػ عسْٞ ?  امل
 .يألْؿط١ املٓ غو١

= 77 > 8 :             7 

 اؾُ ي١ٝ ايو١٦ٝ ًٛي  ع٢ً ؼِ  70
 .يًك 

= 7; = 8 7             < 



 ملَهاِمِهنََّ اإلشرافية األطفال رياض ديراتُمدرجة ممارسة 

 جملة اجلامعة األمسرية
844 

 َٓ ر ًٛي  نٝف١ٝ إىل طؾسًْٞ  77
 . ٍيع قفٞ

< > 7: 8 8             9 

 اؾًػ َ ملطاع ٠ ًٛٓٗ  78
 .يألطف ٍ ايك١٘ٝ٘

= 70 < : ;             ? 

 ٗهٛض ٌَ هع١ ع٢ً ِ ؼ  79
 .ٚغٝ هِٗ األطف ٍ

< 7; 9 ; 9             77 

 ق١ُٝ غطؽ ع٢ً ًػ عسْٞ :7
 .األطف ٍ يس٣ ايصاًٞ االْهو  

77 > > 8 9        79 

( ٌٜهلح إٔ مجٝل  األٚاغلط املطٓ٘ل١     ;َٔ خلالٍ اؾلسٍٚ ايػل هل ضقلِ )    
يًُٗل ّ   ايٓػل  ٜرتاٚح ايٛظٕ ٚيٝ٘  ;.8ّٗٝ ظازَ عٔ   ٚاألٚظإ امل١ٜٛ٦ ٓ ٤َ زاي١
( ممل   ;9.8 - 79<.9ف ٍ إزاض٠ ايكل  َل  هلني )    يفاإلؾطاي١ٝ ملسٜطاَ ايطٜ ض 

فل ٍ   يفاإلؾلطاي١ٝ   ٜٔؿ  اىل قٝ ّ َسٜطاَ ضٜ ض األطف ٍ مبس١ٜٓ َكطا١ً مبٗ َٗ
ٔ  ايٌٓٝٔل١  ًٙٚعلرب ٖلص   إزاض٠ ايك  هسض١ٓ نو ٠. ضٜل ض  َلسٜطاَ   اٌُٖل ّ  َلس٣  عل
َ  األطفل ٍ مبسٜٓل١ َكلطا١ً    َ  عٓلس  ٚؼػلٝٓٗ   ايكل (  )إزاض٠ يفع يٝل    املعًُل 

ٞ  َع١ًُ املع١ًُ حال ًكو هسْٚٗ  ٚاي  ايفكطٟ ايعُٛز ٚاعٌو ضٖ   ًٌفلل  هلصيو  ٖٚل

َ  ايل   (=??7 )ق غِ  زضاغ١ َ  ِ  امللسضا٤  مم ضغل١  اضًفل    عًل٢  أنلس  يف ملٗل َٗ
 .ايكفٞ املعًِ أزا٤  أُٖٗ  ف الَ أضهع١

 الرابع الدراسة بسؤال المتعلقة رابعا: النتائج
 َ     َ  َس٣ إزضاى َعًُ َ ضٜ ض األطف ٍ مبسٜٓل١ َكلطا١ً ملُ ضغل١ َلسٜطا

 ؟ف ٍ ايٌكِٝٝ يفاإلؾطاي١ٝ  ٔاألطف ٍ ملٗ َٗ ضٜ ض

َ  عػ ي ايو ّٗ ق ّ ايػؤاٍ عٔ ٚيرٓ ه١ َ ٚ املٌٛغلط   األٚظإٚ ايٌهلطاضا

 يفنُ  ٖٛ َٛنلح   اجمل ٍ يكطاَ َٔ يكط٠ رتًٝى يهٌايٚ حٚايٛغط املطٓ ايٓػو١ٝ
   .(>ضقِ ) ايٌ يٞاؾسٍٚ 
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ٚاألٚظإ (6ٓسٍٚ ضقِ )   ٍجمل فكطاَايٚايٛغط املطٓح ًٚطًٝى  ايٓػو١ٝ ٜٛنح ايٌهطاضاَ 

 ٖٚٞ ن آلًٞ: ايٌكِٝٝ

 ا ايعو ضاَ ّ
نِ

 
ٓسًا

 

 ًا
نِ

 

أ
 ًْ 
ٝٗ

 

اًل
قًٝ

 
ٓسًا

 

اًل
قًٝ

ط  
ٛغ
اي

ٓح
ملط
ا

 

 ٕ
ٛظ
اي

 
ٓػ
اي

ى 
رتًٝ
اي

 

 يٌكِٝٝ َع ٜ  ٚن  يف ًؿ ضن  7

 .األطف ٍ
? 77 : : :             7 

 يًٌكِٝٝ ٗس١ِٜ هُٓ شٖ ًعٚزْٞ 8

 .ايصاًٞ
< > 70 9 :             8 

 ٚان١٘ ضآع١ هٌريص١ٜ ًعٚزْٞ 9

 .َػٌُط هؿهٌ
< > 77 : :             < 

 أزٚاَ ًكُِٝ يف ًػ عسْٞ :

 .يطزٟ ًكِٝٝ
; 70 70 7 <         78 

 خط  ًكِٝٝ يف ًػ عسْٞ ;

 .ايػ١ٜٛٓ
< 70 > ; 9             = 

 عال١ٝٓ خطط هٓ ٤ يف  عسًْٞػ >

 .يألطف ٍ
; 70 70 ; 8             9 

 ١ًُٝٓ أغ يٝى إىل ًطؾسْٞ =

  األطف ٍ عٓس املٛاٖى
= 70 < : ;         77 

 املٛنٛع١ٝ ؼط٣ ع٢ً ًعٌُ <

 .املعًُ َ ًكِٝٝ يف
8 77 > ? 8             : 

 ًكِٝٝ ع١ًُٝ يف ًؿ ضن  ?

 .األْؿط١
< 77 : ; <             70 

 ايٌكِٝٝ مم ضغ١ ع٢ً ًؿٔع  70

 .مبٛنٛع١ٝ ألزا٥ٞ ايصاًٞ
9 78 = < :             ; 

 األغ١ً٦ ًٛٓٝ٘ َٗ ض٠ ًهػو  77

 .ايك  زاخٌ ٚاإلٓ ه١
> < < = ;            ? 

 غًٛنٝ َ ًػٌٔٝ إىل طؾسًْٞ  78

 غٌٔ يف األطف ٍ
= 78 < 9 :             > 
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( ٌٜهلح إٔ مجٝل  األٚاغلط املطٓ٘ل١     >َٔ خلالٍ اؾلسٍٚ ايػل هل ضقلِ )    
  ِ ظازَ  ٚيٝل٘   ٓل ٤َ زايل١   ٚاألٚظٕا امل١ٜٛ٦ ؾُٝ  ايفكطَا اـ ق١ مبٔل ٍ ايٌكلٜٛ

فل ٍ   يفيًُٗ ّ اإلؾلطاي١ٝ مللسٜطاَ ايطٜل ض     ايٓػ ّٗٝ ٜرتاٚح ايٛظٕ  ;.8عٔ 
مم  ٜؿ  إىل قٝ ّ َسٜطاَ ضٜ ض األطف ٍ مبسٜٓل١    (;9.8 - <<>.9ايٌكِٝٝ َ  هني )

 ايٓػو١ اضًف   ف ٍ ايٌكِٝٝ هسض١ٓ نو ٠. ٚقس ٜطٓ  يفَكطا١ً مبٗ َٗٔ اإلؾطاي١ٝ 

ٌ  يف اإلؾطاي١ٝ أزٚاضٖ  أِٖ ألٗس املسٜط٠ إزضاى اىل َ  غٝل ي  ظل َ  ايلسٚضا  ٚايٓلسٚا

ٍ  أْ٘ نُ  املٓٗٔٞ  ايط ه  شاَ َ  اٌُٖل ّ  َلس٣  عًل٢  ٜلس  أزا٤ ؼػلني  يف امللسٜطا

ٔ  ٚقٝ غٌٗ  ايٌعًِٝ أزٚاَ ه غٌدساّ املع١ًُ ٍ  َل  يًُعًُل١  ايفع يل١  املؿل ضن١  خلال

ٞ  ايٌلسضٜى  أزٚاَ نأٗلس  ٍ  املٝلساْ َ  إٔ نُل    ايفعل  ٔ  امللسٜطا ٔ  ٜولسٜ  يف اٌُٖل َٗ
 ًٚكٌٜٛٗل  ايهلع    َٛاطٔ النٌؿ ف يألطف ٍ ايٌكِٜٛ ع١ًُٝ يف املعًُ َ َؿ ضن١

 ًٌٚفل ٌْل ٥ٕ ايسضاغل١ َل     .اؿك١ زاخٌ املع١ًُ متًٌهٗ  اي  ايك٠ٛ َٛاطٔ ًٚسعِٝ
َ  اضًفل    عًل٢  أنسَ ٚاي  (???7 )َطط  زاضغ١ َ  اإلؾلطاي١ٝ  املُ ضغل   يًُلسٜطا

 .املعًِ أزا٤ ؼػني يف ٚاملسضا٤

 الخامس الدراسة بسؤال المتعلقة خامسا: النتائج
َ    َس٣ إزضاى َعًُ َ ضٜ ض  َ   األطف ٍ مبسٜٓل١ َكلطا١ً ملُ ضغل١ َلسٜطا

 ؟ف ٍ اي١ٌُٝٓ امل١ٝٓٗ يفاإلؾطاي١ٝ  ٔاألطف ٍ ملٗ َٗ ضٜ ض

َ  عػ ي ايو ّٗ ق ّ ايػؤاٍ عٔ ٚيرٓ ه١ َ ٚ املٌٛغلط   األٚظإٚ ايٌهلطاضا

 يفنُ  ٖٛ َٛنلح   اجمل ٍ يكطاَ َٔ يكط٠ رتًٝى يهٌايٚ حٚايٛغط املطٓ ايٓػو١ٝ
   .(=ضقِ ) ايٌ يٞاؾسٍٚ 
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ٚاألٚظإ (7ٓسٍٚ ضقِ )  جمل ٍ فكطاَايٚايٛغط املطٓح ًٚطًٝى  ايٓػو١ٝ ٜٛنح ايٌهطاضاَ 

 :٢ٖٚ ن يٌ يٞ اي١ٌُٝٓ امل١ٝٓٗ

 ايعو ضاَ ّ

 ا
نِ

 
ٓسًا

 

 ًا
نِ
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ٝٗ
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اًل
قًٝ

 

ٓح
ملط
ط ا
ٛغ
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ٓػ
 اي
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يٛ
ا

 

ى
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ًه  خططً  يطي  َػ٣ٌٛ َعًُ َ ضٜ ض  7

  األطف ٍ ايكسا٢َ.
? = ? 8 ;             7 

ًه  خططً  يٌسضٜى َعًُ َ ضٜ ض  8

  األطف ٍ غ  املؤًٖني ًطهًٜٛ .
< 70 ? : 9             8 

ًػِٗ يف ١ًُٝٓ خرباَ َعًُ َ ضٜ ض   9

س١َ.   األطف ٍ ٗسِٜٞ ـا
< 7: = : 7            9 

ًطً  َعًُ َ ضٜ ض األطف ٍ ع٢ً اؾسٜس  :

 يف ف ٍ ايُٓٛ املٗ .
: 70 > ; ;        = 

ًسعٛ املٌدككني يف اجمل ٍ ايرتهٟٛ  ;

ٕ ايٌسضٜى أُٓ ٤ اـس١َ.   يالؾرتاى يف هطَا
8 = 7: < 9             : 

ًكِٝ ٚضؾً  ًسضٜو١ٝ ملعًُ َ ضٜ ض   >

  األطف ٍ يف ف ٍ ايُٓٛ املٗ .
: 70 > 8 >             ; 

ًٓظِ ًو زٍ ايعٜ ضَا هني َعًُ َ ضٜ ض  =

  األطف ٍ هككس االغٌف ز٠ َٔ ػ ضي اآلخطٜٔ
: : = ? >      > 

ؼّ َعًُ َ ضٜ ض األطف ٍ ع٢ً ظٜ ض٠   <

 املهٌو١ ي١ٌُٝٓ نف ٜ ًِٗ
; 8 : 77 70             < 

( إٔ مجٝل  األٚاغلط املطٓ٘ل١ ٚاألٚظإ    =ٌٜهح َٔ اؾسٍٚ ايػ هل ضقلِ )  
يًُٗ ّ اإلؾلطاي١ٝ   ايٓػ ٜرتاٚح ايٛظٕ ٚيٝ٘  ;.8ّٗٝ ظازَ عٔ   امل١ٜٛ٦ ٓ ٤َ زاي١
ممل  ٜؿل  إىل     (9 - ?>:.9ف ٍ اي١ٌُٝٓ املٗٓٝل١ َل  هلني )    يفملسٜطَا ايطٜ ض 

فل ٍ ايٌُٓٝل١    يفقٝ ّ َسٜطَا ضٜ ض األطف ٍ مبس١ٜٓ َكلطا١ً مبٗل َٗٔ اإلؾلطاي١ٝ    
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ٍ  امل١ٝٓٗ هسض١ٓ نلو ٠.   ايل   (>??7 )اؿوٝلى   زضاغل١  َل   ايٌٓٝٔل١  ٖلصٙ  ًٚؿل هٗ

 يًُعًِ. املٗ  ايُٓٛ يف ٚأغ غٞ ض٥ٝػٞ هسٚض ٜكّٛ املسٜط إٔ إىل ًٛقًٍ

اإلحصائية العامة لالستبانة بمحاورها الخمس )التخطيط، تنفيذ الدرس،  :سادسا
 إدارة الصف، التقييم، التنمية المهنية(

يًُ٘ ٚض اـُؼ  نهٌ يالغٌو ١ْ املعٝ ض١ٜ ٚاالمطاي َ املٌٛغط َٜٛنح  (8ٓسٍٚ ضقِ )

  :ن يٌ يٖٞٚٞ 

ّ 

 املٌٛغط احملٛض
االمطاف 

 املعٝ ضٟ

 َػ٣ٌٛ ايٌو ٜٔ

 ف ق١ُٝ ايه٢ً
َػ٣ٌٛ 

 ايسالي١
هني 

 اجملُٛع َ

زاخٌ 

 اجملُٛع َ

 779><09 999088 ايٌدطٝط 7

-                            
     

 غ  زاي١

 ;80<?09 ;=;999 ًٓفٝص ايسضؽ 8

 ?0===09 7?:;99 ايك إزاض٠  9

 <799?09 :9>998 ايٌكِٝٝ :

 >=;:<09 00>990 اي١ٌُٝٓ امل١ٝٓٗ ;

 8=7<<09 :>9990 اإلمج يٞ

ٍ  َٔ ٌٜهح ِ  اؾلسٚ  يفيلطٚم شاَ زاليل١ اٗكل ١ٝ٥     ٘ ال ًٛٓلس أْل  (<) ضقل
ايعٝٓل١ عًل٢ زضٓل١ مم ضغل١ َلسٜطَا ضٜل ض األطفل ٍ         اغٌٔ ه َ املعًُ َ أيلطاز 

  ًٓفٝلص ايلسضؽ    ايٌدطلٝط ؛ ع٢ً احمل ٚض اـُؼ مبس١ٜٓ َكطا١ً ملٗ َٗٔ اإلؾطاي١ٝ
ٖٚل٢ غل  زايل١     (><7.8ٚاي١ٌُٝٓ امل١ٝٓٗ ّٗٝ هًريٍ ق١ُٝ ف )  ايٌكِٝٝ  إزاض٠ ايك 

   (.=0.8عٓس َػ٣ٌٛ زالي١ )

  الدراسة توصيات

 ٗ  ايسضاغ١ ٜٛق٢ ايو ّٗ مب  ٢ًٜ:يٝإًٛقًٍ  اي ن٤ٛ ايٌٓ ٥ٕ  يف

ٍ  ضٜل ض  َط١ًٗ ٓعٌ إىل ايػعٞ .7 ٟ  ايٓظل ّ  يف إيعاَٝل١  َطًٗل١  األطفل   ايرتهلٛ
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ٛ  َل   مٛ ع٢ً ٚايٌعًِٝ ايرته١ٝ ٚظاض٠ َٔ هٗ  االٌُٖ ّ يٝعزاز ايًٝ   يف عًٝل٘  ٖل
 ٚايِ ْٟٛ. األغ غٞ ايٌعًِٝ َطًٗ 

   .خ م مبط١ًٗ ضٜ ض األطف ٍ ايرتهْٟٛؿ ٤ َهٌى يرؾطاف إِ .8

إزاض٠ َؤغػلل َ  يفاملٌدكللل  ٟنللطٚض٠ ٚٓللٛز اإلؾللطاف ٚايٌٛٓٝلل٘ ايرتهللٛ .9
 .ضٜ ض األطف ٍ ٚشيو يرؾطاف ع٢ً املعًُ َ

أقػل ّ ضٜل ض     َٕ ًهٕٛ مجٝ  املعًُ َ ٚاملسٜطَا خطجيل أاؿطم ع٢ً  .:
 األطف ٍ ههًٝ َ ايرته١ٝ.

اغلٌدساّ   يفيٌٛغل   َؤغػل َ ضٜل ض األطفل ٍ ٚا    يفؼسّٜ أٓٗع٠ االًك ٍ  .;
ًٚفعٝلٌ عًُٝل١    ٟأٚقل َ ايعُلٌ اإلزاض   يفاملٌطٛض٠ يٌكًٝلٌ اهللسض    ايٌهٓٛيٛٓٝ 
 .االًك ٍ

َؤغػ َ ضٜ ض األطف ٍ مب  ٜهفٌ يِٗ أٖساف ًًلو   يف ًٟطٜٛط ايعٌُ اإلزاض .>
ٚؼفٝلعِٖ عًل٢ إلل ح خطل١ عُلٌ        املؤغػ َ َلٔ قولٌ مجٝل  ايعل ًَني    
غللًط١ اإلزاض٠ ٚآيٝ ًٗلل  يٌٝػلل   ٚاغللٌدساّ  املؤغػلل١ ٚمح ٌٜٗلل  َللٔ اؾُللٛز 

ظلٌ االػ ٖل َ ايع ملٝل١ املع قلط٠ ٚاملػلٌكو١ًٝ       يفٗسْٚ ايٌري  ٚايٌطٜٛط 
 .يًطفٛي١

 .قػِ ضٜ ض األطف ٍ يفاالٌُٖ ّ هٌسضٜؼ َكطضاَ اإلزاض٠  .=

ٌ  اـسَل١  ُٓل ٤ أ ايٌسضٜو١ٝ ايسٚضاَ عكس .< ٔ  يهل ٍ  يف امللسٜط٠ ٚ املعًُل١  َل  فل 

 .ايٌدطٝط

 يف املع١ًُ إؾطاى خالٍ َٔ  ٚاملع١ًُ املسٜط٠ هني اؿٛآع إظاي١ عًٞ ايعٌُ .?
ٍ  مبؿهالَ ًٌعًل عٌُ يعٌُ ٚضف ايٌدطٝط ٕ  أٚ األطفل   ٌأٚ ايٛغل ٥  املٓل ٖ
 .ايٌع١ًُٝ

َ  ايٌسضٜو١ٝ ٚايٓسٚاَ ايسٚضاَ ٗهٛض ع٢ً املع١ًُ ّٗ .70  املٌعًكل١  ٚامللؤمتطا

 .األطف ٍ ضٜ ض َط١ًٗ يف َٚػٌٔساً٘ ه ملٓٗ ٖ

َ  هلني  ايٌع ْٚٞ ايعٌُ ضٚح ١ًُٝٓ .77 َ  ًٚؿلٔٝ    ايطٜل ض  يف املعًُل   املعًُل 
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 .ايكف١ٝ يًُؿهالَ مج ع١ٝ عْٛ إٓطا٤ عًٞ

ٍ  ٚطلطم   األْؿلط١  أغ يٝى يف ايٌٓٛ  ع٢ً املع١ًُ ًسضٜى .78 ٔ  االٌْكل   ْؿل    َل

 .ٚايفطز١ٜ اؾُ ع١ٝ خالٍ االٌُٓ ع َ آلخط

ٍ  ٚإعلساز  األْؿلط١  ًٓفٝلص  مبٌ هعل١  امللسٜط٠  قٝ ّ .79  ًٚلٛي   يٌٓفٝلصٖ   ظَل   ٓلسٚ

 .هل  ايالظ١َ األزٚاَ

 يف ايك  إزاض٠ ٍٗٛ املػ عس٠ ؾطاي١ٝاإل ه يٓؿطاَ املع١ًُ هنَساز املسٜط٠ قٝ ّ .:7
 .يصيو ظ١َايال األغ يٝى - ايفٓٝ َ ًٌهُٔ طف ٍاأل ضٜ ض َط١ًٗ

ٌ  ٚايٓظل ّ  ايٛقٍ ازاض٠ َٗ ضاَ عًٞ يًُع١ًُ املسٜط٠ ًسضٜى .;7 ٔ   ايكل   زاخل  َل

 .اـرب٠شٚاَ  يًُعًُ َ ١ايٌٛنٝ٘ٝايسضٚؽ  خالٍ

ٔ   املعًُ َ هني ايٌو زي١ٝ يًعٜ ضاَ هطْ َٕ املسٜط٠ عكس .>7 َ  إلنػل هٗ  إزاض٠ َٗل ضا

 .ايٌع١ًُٝ ضن ٕاأل

 .طف ٍيأل ايُٓ ١ٝ٥ ٚاـك ٥ل ًٌٓ غى اي  ٚاـ َ َ املٛاز املسٜط٠ ًٛي  .=7

ٕ  ه الٌُٖ ّ ن١ًٝ ايرته١ٝ ظ َع١ َكطا١ً قٝ ّ .<7 ٍ  ايعًُٝل١  ايرتهٝل١  هلرباَ  نٝفٝل١  ٗلٛ
 َطًٗل١  يف ايكل   إلزاض٠ ْ ٓح ًطوٝكٞ عًُٞ ٚاق  يٞإ ١األطط ايٓظطٜ ؼٌٜٛ

 .األطف ٍ ضٜ ض

َ  ٝل١ ٜوًسض زٚضاَ اإلضؾ ز املػٌُط َٔ املسٜط٠ إىل املع١ًُ يف ٗهٛض .?7  ْٚلسٚا

 .االطف ٍ ضٜ ض يف َط١ًٗ ايٌكِٜٛ هأغ يٝى ًٌعًل َٚؤمتطاَ

 .َٓ٘ يالغٌف ز٠ ايٌكِٜٛ ْٛإً ٍٗٛ يًُع١ًُ ضآع١ ًريص١ٜ املسٜط٠ ًكسِٜ .80

ٔ  املعًُ َ أزا٤ يٌكِٜٛ هطْ َٕ ٚن  .87 يٛآول ًٗٔ   املػلٌُط  يًٌ٘ػلني  ٌَٚل هعٌٗ
 .ػ ٙ األطف ٍ
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 املراجع

 العربية الكتب :واًلأ

  األطف ٍ ضٜ ض َعًُ َ إعساز َٕٓٗ هٓ ٤ أغ غٝ َ  (:800) عٛاط   إهطاِٖٝ .7
 .األضزٕ ٕ عُ   ٚايٓؿط يًطو ع١ ػطاملَٝ زاض

 زاض َٚهٌول١  ايسٚيٝل١  ايعًُٝل١  ايلساض   ايرتهٟٛ اإلؾطاف  (8009) غعٝس  األغسٟ .8

 .األضزٕ  عُ ٕ  ايِك ي١

 ايفلالح  َهٌو١  ايطفٛي١ ف ٍ يف ايرتهٟٛ ايفهط اػ ٖ َ  (8000) غٗ ّ  هسض .9

 ايهٍٜٛ  ٚايٓؿط يًطو ع١

:.  ٕ ٌ   هلسضا َ   (???7) ؾلو ٍ  ضٜل ض  يف َع قلط٠  اػ ٖل   ايهٌل ي  زاض  األطفل 

 .اإلَ ضاَ  ايعني  اؾ َعٞ
ٍ  ضٜ ض َٓ ٖٕ يف املطؾس  (8007) مجٌٝ  َٝعضا أهٛ .; ٟ  زاض  األطفل   فلسالٚ

 .األضزٕ  عُ ٕ  ٚايٓؿط يًطو ع١

<.  ٕ ٟ  ٚاإلؾلطاف  اإلزاض٠  (;800) أمحلس   ايوػلٌ  ّ  ٚايٓظطٜل١  ايرتهلٛ  ٚايو٘ل

 .ايهٍٜٛ  ٚايٌٛظٜ  يًٓؿط ايفالح َهٌو١  ٚاملُ ضغ١
َ   ٚايٓؿلط  يًطو عل١  ق زض زاض  املسضغ١ٝ اإلزاض٠  (8008) ععَ  ٓٛزَ .=   هل ٚ

 .يوٓ ٕ
 . ايك ٖط٠  َهٌو١ ايٓٗه١ ايعطه١ٝ  إزاض٠ ضٜ ض األطف ٍ  (???7) يؤاز  ًُٞٗ .<
ِ   املع قلط٠  ايرتهٝل١  يف اإلؾلطاف   (:??7) قُلس   محسإ .?  ٚأغل يٝى  َفل ٖٝ

 األضزٕ. عُ ٕ  اؿس١ِٜ ايرته١ٝ زاض  ًٚطوٝك َ

 يًطو عل١  قٓسٌٜ زاض  األطف ٍ ضٜ ض َعًُ َ إعساز  (8009) إهطاِٖٝ  اـطٝى .70

 .األضزٕ  عُ ٕ  ٚايٌٛظٜ  ٚايٓؿط

 األضزٕ.  عُ ٕ  آي م -ِ َف ٖٝ ايرتهٟٛ اإلؾطاف  (8009) نُ ٍ  زٚضاْٞ .77

 ايلساض  ضٜ ض األطف ٍ  طفٌ ًطه١ٝ يف اؿس١ِٜ االػ ٖ َ  (8000) ؾوٌ  هسضإ .78
 .َكط  ايك ٖط٠  ٚايٓؿط يًطو ع١ ايًوٓ ١ْٝ املكط١ٜ

ٕ  هٓل ٤  أغؼ  (8007) قُس  زٚضاْٞ .79 ٍ  ضٜل ض  َٓل ٖ  املكلط١ٜ  ايلساض   األطفل 

 .َكط  ايك ٖط٠  ٚايٓؿط يًٌٛظٜ  ايًوٓ ١ْٝ
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  ٚايٓؿلط  يًطو ع١ ايع١ًُٝ ايوْ٘ٛ زاض  ايطٜ ض َع١ًُ  (?=?7) ايوٗ زض  ؾفؿل .:7
 .ايهٍٜٛ زٚي١

َكلط يٌ٘كٝلل ًهل يؤ     يف: ًطٜٛط ْظ ّ ضٜ ض األطف ٍ (8008) يٛظ٣  ؾ٘ ً٘ .;7
يًو٘للْٛ ايرتهٜٛلل١  ايكللَٛٞاملطنللع   هعٝللس٠ املللس٣ ضؤ٣ :ايفللطم ايٌعًُٝٝلل١

 .ٚاي١ٌُٝٓ
 يًطو عل١  طٝول١  َؤغػل١   األطف ٍ ضٜ ض َع١ًُ  (<800) ط ضم  ايطؤٚف عوس .>7

 .َكط  ايك ٖط٠  ٚايٌٛظٜ  ٚايٓؿط
ٟ  اإلؾلطاف   (;800) عل ضف   عطل ٣ٚ  .=7  زاض  ايعًُٝل١  ًٚطوٝك ًل٘  من شٓل٘  ايرتهلٛ

 .األضزٕ  عُ ٕ  ٚايٌٛظٜ  ٚايٓؿط يًطو ع١ املٝػط٠

َ   عطل٣ٛ  .<7 ٟ  ٚاإلؾلطاف  ايٌعًُٝٝل١  اإلزاض٠  (8007) ٓلٛز  أقلٛهل    ايرتهلٛ

 .األضزٕ  عُ ٕ  ايسٚي١ٝ ايع١ًُٝ ايساض  ًٚطوٝك ًٗ 
ٟ  اإلؾطاف يف اإلهسا   (:800) قُٛز  ط يـ .?7 ٞ  ايرتهلٛ ٕ  زاض  املسضغل   ايفطقل 

 األضزٕ  عُ ٕ

ٕ   ٚايٓؿلط  يًطو عل١  ايفهلط  زاض  ايطٚنل١  َع١ًُ ( 8009) ٖس٣  ايٓ ؾ  .80   عُل 
 األضزٕ.

 والدوريات الرسائل :ثانيًا

َ  ٚاق   (9??7) إٗػ ٕ  اآلغ  .87 ٍ  ضٜل ض  َؿلهال َ  يف األطفل    غلع٠  ق يظل 
 .يًػطني  غع٠  اؿه١َٝٛ ايرته١ٝ يه١ًٝ األٍٚ ايعًُٞ املؤمتط عْٛ

َ  إعساز هطإَ يٌطٜٛط َكرتح ًكٛض ( 8000) اٌْك ض  إهطاِٖٝ .88  ضٜل ض  َعًُل 

 .8000 أنٌٛهط  األٚىل ايػ١ٓ  8 عسز  ايرته١ٝ ع مل ف١ً  َكط يف األطف ٍ
ًُٓٝلل١ ايكللِٝ اؾُ يٝلل١  يف ايرتهللٟٛ  زٚض ايًعللى (7??7) ٗػللني  أهللٛ َ ًٜلل٘ .89

ٓ َعل١    نًٝل١ ايرتهٝل١ هلسَٝ       ضغ ي١ َ ٓػٌ  غل  َٓؿلٛض٠    هطٜ ض األطف ٍ
 املٓكٛض٠.

َ   (8008) قُلس   ه ضٚز .:8 ٍ  يطٜل ض  ٚايفٓٝل١  اإلزاضٜل١  املؿلهال  ايٌل ه   األطفل 

  غلع٠   اإلغلال١َٝ  ؾ َعل١ ( آَؿٛض٠ غ  )َ ٓػٌ  ضغ ي١  اإلغال١َٝ ئًُع١ٝ
 .يًػطني
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ٞ   امحٝلس٠  .;8 ٟ  املؿلطف  زٚض  (8077ٚآخلطٕٚ )  يٌ٘ل  أزا٤ ؼػلني  يف ايرتهلٛ

َ  ١ًُٝٓ يف األطف ٍ ضٜ ض َعًُ َ ٍ  َٗل ضا ٔ  ايًريٜٛل١  األطفل   ْظلط  ٚٓٗل١  َل

 ايعلسز   =8 اجملًلس   زَؿلل  ٓ َعل١  فًل١   األضزٕ يف األطف ٍ ضٜ ض َعًُ َ
 ايِ ْٞ.ٚ األٍٚ

ٟ  يًُؿلطف  املٗل   ايلسٚض   (8008) َكلطف٢   ايوٓل   .>8 ٔ  ايرتهلٛ  ْظلط  ٚٓٗل١  َل
َ  املعًُلني   اؾ َعل١   (َٓؿلٛض٠  غل  ) َ ٓػلٌ   ضغل ي١   غلع٠  يف ق يظل 
 .هريع٠ اإلغال١َٝ

َ  هعلض ٕ: هعٓلٛا  (8078مل٢ )  ايسٖ ّ .=8 ٟ  اإلؾلطاف  َؿلهال  ضٜل ض  يف ايرتهلٛ
ٛ  نًٝل١   ضغ ي١ َ ٓػٌ  غ  َٓؿلٛض٠ ض. ايطٜ  مبس١ٜٓ اؿه١َٝٛ األطف ٍ ّ ايعًل

 اإلغال١َٝ. غعٛز هٔ قُس اإلَ ّ ٓ َع١  االٌُٓ ع١ٝ
ٌ  َل   يألطف ٍ ًطه١ٜٛ اغرتا١ًٝٔٝ أغؼ ( >??7) ع َط  اـطٝى .<8  املسضغل١   قول

 .يًػطني  غع٠ ق يظ١  ايفًػط١ٝٓٝ يًسضاغ َ ايِ ْٞ املؤمتط عّ

ٟ  اإلؾلطاف  ٚاق   (7??7) أَ ٠  ؾ ٖني .?8 َ  ايرتهلٛ  يف َٓل٘  املعًُلني  ًٚٛقعل 
َ  فًل١   ١اي١ٌُٝٓ املٗٓٝل  ف ٍ   (97) ٓلع٤   ايػل زؽ  اجملًلس   ًطهٜٛل١  زضاغل 
 َكط.  ايك ٖط٠

ٞ ٚاق  اغٌدساّ اإلؾطاف : ( هعٓٛإ?800ايك ٥غ  عٗٛز ) .90 ضٜل ض   يف اإليهرتْٚل
َهلل١  مبللسٜٓ األطفلل ٍ َللٔ ٚٓٗلل١ ْظللط املؿللطي َ ايرتهٜٛلل َ ٚاملعًُلل َ  

 َٓؿٛض٠  ن١ًٝ ايرته١ٝ ٓ َع١ أّ ايكط٣. غ  َ ٓػٌ  ضغ ي١  املهط١َ ٚٓس٠

َؿهالَ ضٜل ض األطفل ٍ نُل  ًلسضنٗ        (=??7  ٢َٓ )األظٖطٟٚ ُٓ ٤  ايهو  .97
اجملًلس    ٓ َعل١ املٓٝل       فًل١ نًٝل١ ايرتهٝل١   زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ َك ضْل١  املعًُ َ
 .أهطٌٜ :  ايع ؾط

   . ّ. ٖ يفًكللٛض َكللرتح يػٝ غلل١ ضٜلل ض األطفلل ٍ  (<<?7ُٓلل ٤ )  ايع قللٞ .98
 .(>  )  ف١ً ن١ًٝ ايرته١ٝ هطٓط 

ٍ  ضٜ ض ٚؾعى نًٝ َ يف ايؿ ١ًَ اؾٛز٠  (8000) ٚن١٦ٝ  غعس٠ أهٛ .99  األطفل 

 .ايػعٛز١ٜ  ايطٜ ض  (<8) عسز  ايػ هع١ ايػٓ٘  ايرته١ٝ ع مل ف١ً  مبكط
  َكط هلني ايٌؿلطٜ  ٚايٛاقل     يفضٜ ض األطف ٍ   (=??7) يٌ٘ٞ  عوس ايطغٍٛ .:9

 ٜٓ ٜط.  ايعسز ايِ يّ عؿط  ٓ َع١ أغٝٛ   ن١ًٝ ايرته١ٝ  ف١ً ن١ًٝ ايرته١ٝ
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َ  مللسٜط  ايفٓٝل١  اإلؾطاي١ٝ املُ ضغ َ ٚاق   (:??7) إهطاِٖٝ  نػ ي .;9  َٚلسٜطا

ٕ  ٜطاٖ  نُ  اـًٌٝ َٓطك١ يف ٚن ي١ ايريْٛ َساضؽ  َ ٓػلٌ   ضغل ي١   امللسٜطٚ
 ايكسؽ ٓ َع٘  َٓؿٛض٠ غ 

(  هعض ايهف ٜ َ ايٌعًُٝٝل١ املٌطًول١ ملعًُل َ    0??7) ايهطف  قُس أمحس .>9
ضٜ ض األطف ٍ  اؾُع١ٝ املكط١ٜ يًُٓ ٖٕ ٚططم ايٌلسضٜؼ  علّ َكلسّ إىل    

    َ ٚايٌ٘لسٜ َ  االغللهٓسض١ٜ    امللؤمتط ايعًُلٞ ايِلل ْٞ  إعلساز املعًلِ ايرتانُلل 
ْٜٛٝٛ  فًل١ اؾُعٝل١ املكلط١ٜ يًُٓل ٖٕ ٚطلطم ايٌلسضٜؼ  اجملًلس         <7/;7

 ايِ ْٞ.

(  االٌٗٝ ٓ َ ايٌسضٜو١ٝ ملعًُ َ ضٜل ض األطفل ٍ يف   ?800َطًه٢  غ٣ًٛ ) .=9
ن٤ٛ ايٌ٘سٜ َ املع قلط٠  امللؤمتط ايعًُلٞ ايِل ْٞ  زٚض املعًلِ ايعطهلٞ يف       

 .?800/:/? ٚيري ١ٜ  :/=عكط ايٌسيل املعطيف  ٓ َع١ ٓطف  ً ضٜذ: 
ٟ اإلؾلطاف    (:800ْ َلني )   قُسٟ .<9 ضٜل ض األطفل ٍ ظُٗٛضٜل١     يف ايرتهلٛ

ٓ َعل١    ن١ًٝ ايرته١ٝ    ضغ ي١ َ ٓػٌ  غ  َٓؿٛض١٠زضاغ١ ًكٛميٝ َكط ايعطه١ٝ
 عني مشؼ.

 هٛن يل١  ايرتهٜٛني يًُؿطيني اإلؾطاي١ٝ املُ ضغ َ ٚاق   (>800) ع ٖس  املكٝس .?9

  (َٓؿلٛض٠  )غل   َ ٓػلٌ   ضغل ي١   ايؿل ١ًَ  اؾلٛز٠  َول زئ  يف نل٤ٛ  ايريْٛ
 يًػطني  غع٠  اإلغال١َٝ اؾ َع١

ٟ  املؿلطف  زٚض  (8008) مسٝل١   ايٓد يل١  .0: ٛ  يف ايرتهلٛ ٞ  املٗل   ايُٓل  ملعًُل

  األظٖلط  ٓ َعل١   َٓؿلٛض٠  غل   َ ٓػلٌ   ضغل ي١   غلع٠  مب٘ يظل١  ايطٜ نٝ َ
 .يًػطني

َ  ايالظَل١  امل١ٝٓٗ ايهف ٜ َ  (>??7) ٚي ٤ ايٓعِٝ  .7: ٍ  ضٜل ض  ملعًُل   يف األطفل 
 غل   َ ٓػلٌ   ضغل ي١   َك ض١ْ زضاغ١ ايهٍٜٛ ٚزٚي١ ايػعٛز١ٜ ايعطه١ٝ املًُه١

 .ايػعٛز١ٜ غعٛز  املًو ٓ َع١ َٓؿٛض٠ 

 ثالجا: املراجع األجهبية

    At website: http.//www.moe.gov.ae/history 2. html. 

atwebsite:http://www.Moe.Gov.ae/Ministry/Plans/vision20 
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 اجمللة ومعايري النشر

 اإلضالَّية يًعًوّ األمسسّية تصدزعٔاجلاَعة داَعةحمّهُة، عًُّية دوزّية األمسسية اجلاَعة جمًة

 ايعًُيّة، وْػاطاتِٗ ايّتدزيظاجلاَعّي، ٖيئة حبوخأعطاء ْػس عًى وتعٌُ بأضباببًيبيا، وتأخر

ايّٓٗوضبايبشحايعًُّي،وتطعىإىلزبطاجلاَعةبغريٖأَاجلاَعاتاألخسى،عٔطسيلَّددطوز

َٔايّجكافةواملعسفة،وخًلْكاطايتكاءيًتعاوٕفيُابيٓٗا،وبنيْعائسٖأَاجملالت،وخباصةاجلاَعية

 َٓٗا.

  فكط، تعربعٔآزاءأصشابٗا فيٗا ايكاْوْيةايبشوخاملٓػوزة وِٖوسدِٖايرئيتشًُوٕاملطؤويية

واألدبيةعٔأفهازِٖوآزائِٗ،وصشةْطبتٗاإىلَصادزٖا،وييطتاجملًةَطؤويةعٔغيءَٔذيو،

 واليًصَّْٔػسٖاإٔتهوَٕعربةعٔودٗةْعسٖا.

  والجيوش ملتٓػس، ْػستأو إىلأصشابٗا التسد َٔسكٗا، يًُذًة أوايبشوخاملكدَة ْػسٖا،

إعالّ وجيوش ايتشسيس، َٔإدازة يًٓػسإالبعداحلصوٍعًىإذٕنتابي، تكدميٗا أو االقتباعَٓٗا،

ايباسحبٓتيذةتكويِحبج٘،إذاطًبذيوبعدَسوزغٗسئعًىاألقٌَٔتطًيِايبشح،نُاختطع

 .ايبشوخايصاحلةيًٓػسيطياضةاجملًةيفتٓطيلتستيبٗا،ويفشَْٔػسٖا

 تػّهٌإضافة وإٔتهوَٕبتهسةأوأصيًة، يػرتطيفايبشوخاييتتٓػسأالتهوَٕٓػوزةَٔقبٌ،

بايكيِاإلْطاّْيةومبعايري ًَتصَة األصايةوايعُلوصّشةاألضًوب، وتتوافسفيٗا ْوعّيةيفاختصاصٗا،

عسيضباآلخسئ،زوعيتفيٗاايبشحايعًُّي،والضّيُااالبتعادعٔايتذسيحواإلضفافيفايكوٍ،وايّت

وتسقيِ ايبشح، يف واسد بٓطل املعًوَات وتستيب واملسادع، املصادز واضتخداّ املٓٗذّية، ايبٓية

ُّالتيًبشحَٔخسائط،أودداوٍ اهلواَؼبأزقاَّطتكًّةعٔاملصادزواملسادع،وإذاناْتٖٓاىَه

 َرتمجًايصشببأصً٘املرتَدِعٓ٘.فيٓبغيإٔتهوٕيفصوزتٗااألصًّية،وإذانإايبشح

 ٔوميه يفقسصساضوب، وحمفوظة عًىوزم، َْٔطختنيَطبوعة اجملًّة ايبشوخإلدازة ُتكّدّ

اجلاَعةاإليهرتوّْي،ويفّطٌإزضاٍاملعًوَاتاملتعًكةبايّطريةايعًُّيةيًباسح،يف إزضاهلاعًىعٓوٕا

 وزقةَطتكًّةعٔايبشح.

 تسفعاحلسزعٔايباسحواملكوّ،ُيعسضايبشحعًى َكّوَّتخصص،وَكّوّيغوييفضسّيةتاَة،

 وتعوٍٖيئةايتشسيسنجريًاعًىتوصياتاملكوَنيفيُايتعًلبٓػسايبشحَٔعدَ٘.

 َُِديًٓػس،نُايطتشّلاملكّوّواملرتِدَِكاباًلعًىايتكوي يطتشّلايباسحَكاباًلَايّيًاعٔحبج٘املعت

 مجة.أوايرت

تسسبٖيئةايتشسيس،بعدْػسايبشوخ،مبٓاقػتٗاوإثسائٗاوايسدايعًُيعًـىَـاوزدفيٗـا،وتفـتحصـدزٖا

كدايبٓاء،وخباصةَٔاملتخصصني،وتعدِٖبإَٔايسدإييٗايهوَٕوضعايعٓايةوايتكديس  .الضتكباٍآي



 

 

 


