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املطور لزياض األطفال يف  (2.0)متطلبات تطبيل ميهج 
 ضوء أهدافه

  : املستخلص 
ٍ  يسٜوت   املطوٛز  (2.0) َوٓٗ   تطبٝول  َتطًبوت   إىل ايٛقوٛف لًو٢   ٖدف ايبخث  األطفوت

     أٖداف٘، ٚقود اضوتمدّ ايبخوث املوٓٗ  ايٛؾوفٞ ايتخًًٝوٞ ٚتهْٛوا لٝٓو١ ايبخوث َؤ            ق٤ٛ يف

 (12   ) ٚ َووؤ َ ًُوووت   ( 80) َٛجٗووو١ َووؤ َٛجٗوووت  زٜوووت  األطفوووتٍ  ختف ووو١  ٛزضووو ٝد، 

       ٓ ٚقود اضوتمدّ ايبخوث ابضووتبت١ْ    ، ٛا زٜوت  األطفوتٍ اييتوٞ تصٜود نوعتٗٔ لوؤ  وظ ضو

 (2.0) َوٓٗ   نأدا٠ دتُع ايبٝتْت ، ٚنتٕ َٔ أٖوِ ايٓتوت٥  ايتٛؾوٌ إىل َتطًبوت  تطبٝول     

أٖداف٘، ٚايو  ثلًوا يف  وظ َتطًبوت ، ٖٚوٞ: َتطًبوت         ق٤ٛ يف األطفتٍ يسٜت  املطٛز

 نتؾوو١  ووتملٓٗ ، َتطًبووت  نتؾوو١  تمل ًُوو١، َتطًبووت  نتؾوو١  تيطفووٌ، َتطًبووت  نتؾوو١       

  تألضس٠، َٚتطًبت  نتؾ١  ٛضت٥ٌ ابتؿتب .
 .(2.0) َٓٗ  -ايهًُت  املفتتح١ٝ : زٜت  األطفتٍ

Requirements for applying the developed curriculum (2.0) for 
kindergarten in light of its objectives 

Dr. Jehaan Lotfy  Mohammed Mohammed 

Abstract: 
The purpose of the research was to identify the requirements of 

implementing the 2.0 curriculum for kindergarten in light of its 
objectives. The research used the analytical descriptive method. The 
research sample consisted of 12 teachers from kindergarten 
teachers in Port Said governorate and 80 kindergarten teachers 
with more experience. The questionnaire was used as a data 
collection tool. The most important results were the requirements 
for implementing the kindergarten curriculum (2.0) in light of its 
objectives, which consisted of five requirements: curriculum 
requirements, teacher requirements, child requirements , Family 
requirements, and communication requirements  
Keywords: Kindergarten - Curriculum (2.0) 

 :مكدمة 

ٚثلووٌ  ثلووٌ ايووٓ ِ ايت ًُٝٝوو١ أحوود أٖووِ َكَٛووت  ايتطووٛز ألٟ زتتُووع،       

املطوتُس٠ يف ايوٓ ِ   ٚل١ًُٝ تطٜٛس املٓتٖ  ايت ١ًُٝٝ إحد٣ اي ًُٝت  اذتٜٝٛو١  

ايرت ١ٜٛ املتطٛز٠، ٚاي  حتتتج  دٚزٖت إىل حػد اي دٜد َؤ ايطتفوت  ايبػوس١ٜ    

ٚايهٛادز املدز ١ ٚايكتدز٠ ل٢ً ايتطٜٛس، نُت حتتتج إىل اَهتْت  َتدٜو١ ججوسا٤   

١ًُٝٝ ٜ د ل١ًُٝ مجتلٝو١ ت تْٚٝو١ ملٛانبو١    ٖرا ايتطٜٛس; فتطٜٛس املٓتٖ  ايت 



 م2019.. أبريل                عشر               الرابعدد الع  

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
162 

ايتكدّ اي ًُٞ ٚايتكين املتطوتز،، ٚايٛفوت٤  تطًبوت  اذتٝوت٠ اي ؿوس١ٜ ٚحتكٝول       

تطً ت  ايطيب ٚطُٛحتتِٗ، ٚتُٓٝو١ قودزاتِٗ اج دالٝو١ َٚٗوتزاتِٗ اي كًٝو١      

 املت دد٠.

فتملٓتٖ   فَٗٛٗوت ايٛاضوع تتكؤُ ايفًطوف١ ٚاألٖوداف ٚارتطو١ ٚا تو٣ٛ        

ايطووسم ٚايٛضووت٥ٌ ايت ًُٝٝوو١ ٚايٓػووتطت  ٚاي يقووت  ٚأضووتيٝم ايتكووِٜٛ، نُووت  ٚ

تػووٌُ امل ًُووو١ ٚايسٚقووو١، ٚاي يقووو١  وووتيتُع، ٚمجٝوووع َوووت ٜووو  س يف اي ًُٝووو١  

 (2، 2016ايت ١ًُٝٝ ٜٚطتلد ل٢ً تكدَٗت ٚ ًٛغ أٖدافٗت ) نًٛد ايهلريٟ، 

َٛو١ ايت ًوِٝ   ٚملت نتْا َسح١ً زٜت  األطفتٍ  لت ١ اي ُٛد ايفكوسٟ ملٓ  

 أنًُووٗت ٚاألضووتع يف  ٓووت٤ األجٝووتٍ ايٛالٝوو١ ايوو  توودزى أُٖٝوو١ اي ًووِ يف  ٓووت٤    

ايتُ ت ، ٚتتكٔ أدا٤ ٚاجبتتٗت ضتٛ تكدّ ٚطٓٗت ٚزقٝ٘; نتٕ َؤ ايطبٝ وٞ إٔ   

حتو٢  تًجأ َؿس إىل تطوٜٛس َٓتٖجٗوت ٚتريوٝري ْ تَٗوت ايت ًُٝوٞ  ػوهٌ جورزٟ        

 إىل  ٓت٤ إْطتٕ َؿسٟ َٓتُوٞ  ، حٝث ٜط ٢ ٖرا ايتريٝري2030زؤ١ٜ َؿس  حتكل

يٛطٓووو٘ ٚألَتووو٘ اي س ٝووو١، ٚقتزتووو٘ اجفسٜكٝووو١، َبتهوووس، َبووود،، ٜفٗوووِ ٜٚتكبوووٌ       

ابنتيف، َتُهٔ َٔ امل سف١ ٚاملٗتزا  اذتٝتت١ٝ، قتدز ل٢ً ايت ًِ َد٣ اذتٝت٠ 

ٚقتدز ل٢ً املٓتفط١ اي تمل١ٝ، َؤ نويٍ ْ وتّ ت ًُٝوٞ لؿوسٟ  كوتٜٝظ جوٛد٠        

ثتع ا ٓتؤْت ٚاحفتدْت  طتكبٌ أفكٌ، ْٚكوٌ ٚطٓٓوت َؿوس    لتمل١ٝ; ٚذيو اًًَت يف 

 إىل َؿتف ايدٍٚ ايهع٣ يف املطتكبٌ ايكسٜم.

فبٓووت٤ غمؿووو١ٝ ايطفووٌ ٚصتتحووو٘ يف املساحووٌ ايت ًُٝٝووو١ ايتتيٝوو١ يسٜوووت         

٘  -األطفتٍ  ٜتٛقو   ػوهٌ نوبري لًو٢ َوت تًكوتٙ يف تًوو املسحًو١ َؤ           -َٔ لدَو

ٝت  ٚقِٝ، ٚل٢ً ايٓكٝض فإٕ َت ٜٗدز َفتِٖٝ َٚت انتطب٘ َٔ َٗتزا  ٚأنيق

يف َسح١ً ايطفٛي١ ضوٛا٤ يف املفوتِٖٝ أٚ املٗوتزا  أٚ ابنيقٝوت  ٚايكوِٝ ٜؿو م       

ت ٜٛكوو٘ يف املساحووٌ ايتتيٝوو١ َُٗووت  وورٍ َوؤ ايٛقووا ٚادتٗوود ٚاملووتٍ، فكوود ا بتووا     

( إىل إٔ ايتختم األطفتٍ  تيسٚق١ ٜ  س  ػهٌ نبري 2000دزاض١ ) أمحد ًَخِ، 

ٗ   يف انتطووتب ا           ايًريٜٛوو١، نُووت أ بتووا دزاضوو١    ِيًريوو١ اي س ٝوو١، ٚشٜووتد٠ َفووسدات

( إىل إٔ ايتختم ايطفٌ  تيسٚق١ ٜصٜد َٔ قدزات٘ امل سفٝو١،  2003) لص٠ ايٛتتزٟ، 

(، )  لبوود ايووسمحٔ ا،ووت ٞ،   2008أغووتز  دزاضوو١ نووٌ َوؤ:) فتخووٞ أمحٝوود٠،      ٚ

ختم ايطفٌ  تيسٚقو١  (إىل إٔ ايت2014(، ٚ) أمحد ؾَٛتٕ،2012إميتٕ لبد ايساشم، 

ُٜٓٞ قدزت٘ ل٢ً ايكسا٠٤ ٚايهتت و١، َٚؤ  وِ ٜهوٕٛ َتُٝوص لؤ أقساْو٘ ايورٜٔ           

( فكود ا بتوا إٔ ادنوتٍ املوٛاد     2016ًٜتخكٛا  تيسٚق١، أَت دزاض١ ) نوٛ س حبٝوم،   

ايدزاضوو١ٝ ) ايًريوو١ اي س ٝوو١، ايسٜتقووٝت ، ٚايًريوو١ ابصتًٝصٜوو١( يف َٓووتٖ  زٜووت  

ٌ يف ايتخؿووٌٝ ايدزاضووٞ يف املساحووٌ اييحكوو١   األطفووتٍ ٜوو دٟ إىل تفووٛم ايطفوو  

يسٜت  األطفتٍ، نُت إٔ ايفِٗ املبهس يًُفتِٖٝ ايسٜتق١ٝ ٜو  س  ػوهٌ نوبري    

ل٢ً ايعالو١ ايسٜتقو١ٝ يف ايطوٓٛا  ايتتيٝو١، ٚإٔ إٖوداز ت ًوِٝ ايطفوٌ ٚتدزٜبو٘         

ادتٝووود يف تًوووو املسحًووو١ ٜووو دٟ  ػوووهٌ نوووبري إىل ايتبوووتط  ٚايتكٗكوووس ٚايتوووأنس   

 ملساحٌ ايتتي١ٝ يسٜت  األطفتٍ.   ايدزاضٞ يف ا
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ٚشٜووس ايرت ٝوو١ ٚايت ًووِٝ ٚايت ًووِٝ ايفووين يف نًُتوو٘  ووديٌٝ     تأنٝوودٚزغووِ    

ّ إىل إٔ حتكٝوول 2018/2019ي ووتّ  (2.0)امل ًووِ ارتووتف  ووٓٗ  زٜووت  األطفووتٍ     

اذتًوووِ املؿوووسٟ  بٓوووت٤ اجْطوووتٕ ٚؾوووٝتغ١ ايػمؿووو١ٝ املؿوووس١ٜ ٖوووٛ َطووو٦ٛي١ٝ     

ت٤ األَوووٛز ٚأضوووس٠ ايرت ٝووو١ ٚايت ًوووِٝ   َػووورتن١  وووا َ ضطوووت  ايدٚيووو١ ٚأٚيٝووو  

ٚأضوتتر٠ ادتتَ ووت  َٚٓ َٛو١ اجلوويّ املؿوسٟ، ٚإٔ امل ًُووا ٖوِ أضووتع صتووت      

ٖووورا املوووٓٗ  يف حتكٝووول أٖدافووو٘، إب إٔ َوووت حووودؤ نوووتٕ َفتجوووأ٠ يهوووٌ ٖووو ب٤          

املػتزنا، فبتيف ٌ   ٜتِ ايتُٗٝود ،ورا املوٓٗ  ادتدٜود ٚب إلوداد ايب٦ٝو١ ايو         

داف٘، ٚب ايرتٜٚ  ي٘ لع ٚضت٥ٌ اجليّ  تيػوهٌ ايف وتٍ،   تطتلد ل٢ً حتكٝل أٖ

األَووس ايوورٟ أحوودؤ ْووٛ، َوؤ ابقووطساب يوود٣ مجٝووع املػووتزنا ايوورٜٔ حتوودؤ   

لِٓٗ ضٝتد٠ ايٛشٜس، فًِ ٜتِ إليّ األضس٠ لع ايٛضت٥ط املمتًفو١  تٖٝو١ ٖورا    

املووٓٗ  ٚايفًطووف١ ايوو  ٜكووّٛ لًٝٗووت، نووٞ تػووتزى  فتلًٝوو١ يف حتكٝوول أٖدافوو٘،    

  ٜووتِ حووث َ ضطووت  ايتُووع لًوو٢ ابغوورتاى يف حتكٝوول أٖدافوو٘، ٖوورا       تُوون

فكي لٔ لدّ إليّ نًٝت  ٚأقطتّ ايطفٛي١  تدتتَ ت  املؿس١ٜ  ٗرا املوٓٗ ،  

األَس ايرٟ تطبم يف إحداؤ اقطساب نبري أ ٓوت٤ تودزٜم ايطتيبوت  يف ايرت ٝو١     

ايب٦ٝو١ ايت ًُٝٝو١   اي ١ًُٝ ل٢ً ٖورا املوٓٗ ، ٚ تجقوتف١ إىل ذيوو   ٜوتِ ت٦ٝٗو١       

َوؤ إداز٠ َٚ ًُووت  ٚأدٚا  ٚنتَووت  يتخكٝوول ٖوورا املووٓٗ ; يوورا ٜطوو ٢ ايبخووث         

اذتتيٞ يسؾد أِٖ َتطًبت  تطبٝل ٖرا املٓٗ  يف ق٤ٛ أٖداف٘، َٔ ٚج١ٗ ْ وس  

 َٔ ٜكّٛ  تطبٝك٘ ل٢ً أز  ايٛاقع ٖٚٔ َٛجٗت  َٚ ًُت  زٜت  األطفتٍ.

 مشكلة البحح 

يرت ٝوو١ اي ًُٝوو١  هًٝوو١ زٜووت  األطفووتٍ    َوؤ نوويٍ إغووساف ايبتحلوو١ لًوو٢ ا   

  بٛزض ٝد بح ا ايتتيٞ:

        ٗٓيسٜوت  األطفوتٍ ْ وسا     (2.0)ختبط اي دٜود َؤ ايطتيبوت  يف تطبٝول َو

ألْوو٘ نووتٕ َفتجووأ٠  تيٓطووب١ ،ووِ، ٚ  ٜووتِ توودزٜبِٗ  تيػووهٌ ايوورٟ ٜ ًٖووٗٔ   

 يتطبٝك٘ ٚذيو يكٝل ايٛقا.
   طبٝوول ٖوورا املووٓٗ ،  اقووطساب ٚختووبط اي ٝوود َوؤ امل ًُووت   تيسٚقووت  أ ٓووت٤ ت

ٚق   فُٗٗٔ يً دٜد َٔ ابضورتاتٝجٝت  ٚاألضوتيٝم املطوتمد١َ يف غوس      

 األْػط١، ٖرا فكي لٔ ق   اضتٝ ت ٗٔ يً دٜد َٔ أضتيٝم ايتكِٜٛ.
         ٗٓتْووت٠ اي دٜوود َوؤ امل ًُووت   تيسٚقووت  ايتجسٜبٝوو١ يف تطبٝوول ذيووو املوو َ

بصتًٝصٜووو١،  تيًريووو١ ابصتًٝصٜووو١، حٝوووث اْٗووؤ غوووري َتمؿؿوووت  يف ايًريووو١ ا  

 ٚدزاضتٗٔ  ه١ًٝ زٜت  األطفتٍ نتْا  تيًري١ اي س ١ٝ.
         ق   قدز٠ اي دٜد َٔ امل ًُوت  لًو٢ تطبٝول املوٓٗ  يف ألوٌ األلوداد ايهوبري٠

 يألطفتٍ  تيكتلت  ايدزاض١ٝ.
          ق   قدز٠   وض املٛجٗوت  لًو٢ اضوتٝ تب   وض لٓتؾوس املوٓٗ ، ٚاججت و١

 ل٢ً تطتؤب    ض امل ًُت .
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  ت٘ ايبتحل١ قتَا  تيتتيٞ: ٚيًتأند ممت بح

    ( ًُو١ َؤ َ ًُوت  زٜوت  األطفوتٍ ٖٚؤ       44لكد َكت ًو١ مجتلٝو١ ي ودد َ )

أًٜكوووت طتيبوووت  ايدزاضوووت  اي ًٝوووت  تيووود ًّٛ ارتوووتف  هًٝووو١ زٜوووت  األطفوووتٍ 

دقٝكو١ (،     60 بٛزض ٝد، ٚقد لكد   كتل١ ايتودزٜم  تيهًٝو١، ٚاضوتريسقا )   

توو٘ ٚلٝٛ وو٘ ٚايؿوو ٛ ت  ايوو   تٓووتٍٚ َٛقووٛ، املووٓٗ  ادتدٜوود َوؤ حٝووث ممٝصا 

تٛاجو٘ امل ًُووت  أ ٓووت٤ ايتطبٝوول َٚتطًبووت  حتكٝوول ٖوورا املووٓٗ  ألٖدافوو٘، ٚقوود  

نتٕ ٖٓتى امجت، َٔ تًوو اي ٝٓو١ لًو٢ إٔ ٖورا املوٓٗ  ٜٗودف إىل  ٓوت٤ طفوٌ         

األيفٝوو١ ادتدٜوود٠، ٚيووٛ   تطبٝكوو٘  طسٜكوو١ ؾووخٝخ١ ضووٝخكل طُٛحووت      

املتكدَووو١، نُوووت امج وووا  ، ٚايًخوووتم  تيووودٍٚ 2030َؿوووس يف حتكٝووول زؤٜتٗوووت  

 اي ١ٓٝ ل٢ً ايتتيٞ:  

       قووو   ٚلوووٞ امل ًُوووت   هٝفٝووو١ تطبٝووول املوووٓٗ  ادتدٜووود، ْ وووًسا يكووو

 ايتدزٜم لًٝ٘.
 .ق   تٛفس اجَهتْت  املتد١ٜ ٚايبػس١ٜ يتطبٝل املٓٗ  ادتدٜد 
      قوو   ثهوؤ اي دٜوود َوؤ َ ًُووت  ايسٚقوو١ َوؤ تطبٝوول املووٓٗ  ادتدٜوود

 جسٜب١ٝ. تيًري١ ابصتًٝص١ٜ يف ايسٚقت  ايت
      ٗٓلدّ ٚجٛد َػتزن١ زتتُ ١ٝ حكٝك١ٝ تطتلد ل٢ً تطبٝول ٖورا املو

  هفت٠٤.
      ّشٜووتد٠ لوودد األطفووتٍ  تيكتلووت  ايدزاضوو١ٝ ٜ ووٛم امل ًُوو١ لوؤ ابضووتمدا

 األَلٌ بضرتاتٝجٝت  املٓٗ  ادتدٜد.
  ق١ً تٛفس ايٛضت٥ٌ ايتهٓٛيٛج١ٝ  تي دٜد َٔ ايسٚقت ، ٚاي  ٜكّٛ لًٝٗت

 اي دٜد َٔ األْػط١
 دّ توووٛفس  وووساَ   ٛضوووت٥ٌ ابتؿوووتٍ املمتًفووو١ يتٛقوووٝ  ٚغوووس  املوووٓٗ   لووو

 ادتدٜد ٚاَهت١ْٝ تطبٝك٘.
            ٘احتٛا٤ ايودزع ايٛاحود لًو٢ أنلوس َؤ َفٗوّٛ، األَوس ايورٟ ٜؿو م َ و

 اضتٝ تب ايطفٌ يً دٜد َٔ املفتِٖٝ يف ٚقا ٚاحد.
 .٘ٚجٛد   ض املؿطًخت  ايريسٜب١ ٚايهبري٠ ل٢ً ضٔ ايطفٌ ٚقدزات 
 عا  اي  ب تٓتُٞ يب١٦ٝ ايطفٌ املؿسٟ.ٚجٛد   ض ارت 
     ٗٓلجووص اي دٜوود َوؤ املٛجٗووت  لوؤ تٛقووٝ  ابضتفطووتزا  ارتتؾوو١  ووتمل

 ادتدٜد.
يسٜوووت   (2.0)يووورا لوووت يًبتحلووو١ فهوووس٠ دزاضووو١ َتطًبوووت  تطبٝووول َوووٓٗ        

األطفتٍ يف ق٤ٛ أٖداف٘ نوٞ ٜطوتطٝع حتكٝكٗوت، َٚؤ  وِ حتكٝول ستوٛز َؤ         

 . 2030ستتٚز زؤ١ٜ َؿس 

 ٍٚ ايبخث اججت ١ ل٢ً األض١ً٦ ايتتي١ٝ:ٚحيت
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   َت دٚالٞ تطٜٛس َٓتٖ  زٜت  األطفتٍ َٚت لٛاٌَ صتتحٗت؟ 
            َووت اضووظ ٚنطووٛا  تطووٜٛس املٓووتٖ  ايت ًُٝٝوو١  ٛجوو٘ لووتّ َٚٓووتٖ  زٜووت

 األطفتٍ  ٛج٘ نتف؟
   ّٗٓ؟2018/2019املطٛز يسٜت  األطفتٍ ي تّ  (2.0)َت اجطتز املفتُٖٝٞ مل 
  املطووٛز يسٜووت  األطفووتٍ ي ووتّ   (2.0)ت  تطبٝوول َووٓٗ  َووت ٚاقووع تووٛفس َتطًبوو

ّ َوووؤ ٚجٗوووو١ ْ وووووس َٛجٗووووت  َٚ ًُوووووت  ايسٚقوووو١  ختف ووووو١     2018/2019

  ٛزض ٝد؟

   َٗٓ املطٛز يسٜت  األطفتٍ ألٖداف٘؟ (2.0)َت َتطًبت  حتكٝل 

 :أهداف البحح 

   .طس  دٚالٞ تطٜٛس َٓتٖ  زٜت  األطفتٍ ٚلٛاٌَ صتتحٗت 
   املٓووتٖ  ايت ًُٝٝوو١  ٛجوو٘ لووتّ َٚٓووتٖ     حتدٜوود أٖووِ اضووظ ٚنطووٛا  تطووٜٛس

 زٜت  األطفتٍ  ٛج٘ نتف.

   ٗٓ2018/2019يسٜت  األطفتٍ ي تّ  (2.0)لس  اجطتز املفتُٖٝٞ مل.ّ 

      ٗٓيسٜوووت   (2.0)زؾووود ايٛاقوووع اذتوووتيٞ ملووود٣ توووٛفس َتطًبوووت  تطبٝووول َووو

 األطفتٍ  تيسٚقت   ختف ١  ٛزض ٝد َٔ لدَ٘.
     ٗٓاملطووٛز يسٜووت  األطفووتٍ   (2.0) ايٛقووٛف لًوو٢ أٖووِ َتطًبووت  حتكٝوول َوو

 ألٖداف٘.

 :أهنية البحح 

           قوود ٜفٝوود ايبخووث املطوو٦ٛيا لوؤ تطووٜٛس َٓووتٖ  زٜووت  األطفووتٍ يف اختووتذ

 ايكسازا  املٓتضب١  ػإٔ ٖرا ايتطٜٛس َٚكَٛت  صتتح٘.

             ٗٓ(2.0)قد ٜفٝود ٖورا ايبخوث يف اضوتٓتتج   وض امل ٛقوت  ايو  قود ت وٛم َو 

 .يسٜت  األطفتٍ لٔ حتكٝل أٖداف٘

      ٖد ٖرا ايبخث َػتزن١ ف ١ًٝ يف تدلِٝ ادتٗد املبورٍٚ يف تطوٜٛس َٓوت ٜ

 .2030زٜت  األطفتٍ، َٚٔ  ِ حتكٝل زؤ١ٜ َؿس 

 :مصطلحات البحح 

  لزياض األطفال: (2.0)ميهج 

لسفوو٘ ٚشٜووس ايرت ٝوو١ ٚايت ًووِٝ ٚايت ًووِٝ ايفووين يف نًُتوو٘  ووديٌٝ امل ًووِ             

ّ  أْوو٘: ستتوو٣ٛ فهووسٟ   2018/2019ي ووتّ  (2.0)ارتووتف  ووٓٗ  زٜووت  األطفووتٍ    

ٚتس ووٟٛ قووتّ لًوو٢ املٗووتزا  اذتٝتتٝوو١ ٚايووت ًِ َوؤ أجووٌ املٛاطٓوو١ ٜٚ تُوود لًوو٢      

ٞ   -أز  ووو١ ستوووتٚز ) َووؤ أنوووٕٛ؟    - ؟ نٝووو  ٜ ُوووٌ اي وووت    -اي وووت  َووؤ حوووٛي

، ٚايرٟ ٜػتٌُ ل٢ً اي دٜد َٔ املٛاد ايت ١ًُٝٝ املمتًف١ يًُطوتٜٛا   (ايتٛاؾٌ

َت وودد  -ايًريوو١ ابصتًٝصٜوو١ -ايسٜتقووٝت  -ٝوو١األٍٚ ٚايلووتْٞ َٓٗووت ) ايًريوو١ اي س  
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ايرت ٝووو١ ايبدْٝووو١ ٚايؿوووخ١ٝ (، ٚأديووو١ نتؾووو١ مل ًُوووت  زٜوووت      -ايتمؿؿوووت 

ديٝوٌ   -ديٝوٌ امل ًوِ يًريو١ ابصتًٝصٜو١     -األطفتٍ َٓٗت ) ديٌٝ امل ًِ يًري١ اي س ١ٝ

ديٝوووٌ َت ووودد  -ديٝوووٌ امل ًوووِ يًرت ٝووو١ ايبدْٝووو١ ٚايؿوووخ١ٝ   -امل ًوووِ يًسٜتقوووٝت 

 ١ ايكِٝ ٚاألنيم.قت٥ُ -ايتمؿؿت  

 ٚضٛف ًٜتصّ ايبخث  ٗرا ايت سٜ .

 :رياض األطفال 

ٜٚكؿد  ٗت يف ٖرا ايبخث: ٖٞ تًو امل ضط١ ايرت ١ٜٛ ايت ١ًُٝٝ ايو  تت ٗود   

ضوووٓٛا ، ٚت ُوووٌ لًووو٢ ؾوووكٌ َوووٛاٖبِٗ،  6-4تس ٝووو١ ٚت ًوووِٝ األطفوووتٍ َووؤ ضووؤ 

ٌ ٚتُٓٝوو١ َٗووتزاتِٗ، ٚتٗوورٜم ضووًٛنٝتتِٗ، ٚتكٜٛوو١ اْتُووت٥ِٗ يووٛطِٓٗ  تيػووه   

 .2030ايرٟ حيكل زؤ١ٜ َؿس 

 االطار اليظزي للبحح: 

 ( رياض مياهج تطويز دواعي ما لإلجابة عً السؤال األول مً أسئلة البحح 

 ؟(  جناحها عوامل وما األطفال

ٜ ين تطٜٛس املٓتٖ  ايٛؾٍٛ  ٗت إىل أفكٌ ؾٛز٠ ممه١ٓ حت٢ ت دٟ ا،ودف  

ٓا، نُووت ٜ ووين إلووتد٠ املطًووٛب َٓٗووت  هفووت٠٤ ٚف تيٝوو١، ٚ أقووٌ ٚقووا ٚجٗوود ممهوو 

تٓ ِٝ املٓٗ  ايكت٥ِ  تيف وٌ أٚ ت دًٜو٘  هوٌ أ  وتدٙ ٚلٓتؾوسٙ نوٞ ٜتُػو٢ َوع         

األٖداف ايرت ١ٜٛ املٓػٛد٠، ٚاي  تت ودٍ ٚتوتريري تبً وت ملتطًبوت  ٚألوسٚف ايفوسد       

ٚايتُع، ٚاي  توتريري ٖوٞ أًٜكوت َؤ ٚقوا إىل أنوس تبً وت يطبٝ و١ املسحًو١ ايو            

 (    303، 2008قٓدٌٜ، ميس  ٗت ايتُع.) أمحد 

 :دواعي تطويز مياهج رياض األطفال 

١ٜ يف ايٛقا اذتوتيٞ; ٚذيوو   ميلٌ تطٜٛس املٓتٖ  أحد أِٖ املٛقٛلت  ايرت ٛ   

تريٝري يف ايتُع ب د ٚإٔ ٜتب ٘ تريٝري يف ايٓ تّ ايت ًُٝٞ ي٘، َٚؤ  وِ    ألٕ أٟ

يف املكوووسزا  األَوووس ايووورٟ ٜطوووتًصّ  ووودٚزٙ ايتريوووٝري     تريوووٝري يف َٓوووتٖ  ايت ًوووِٝ،  

ايدزاضو١ٝ، ٚطوسم ايتودزٜظ، ٚايٛضوت٥ٌ ايت ًُٝٝو١، ٚأضوتيٝم ٚٚضوت٥ٌ ايتكوِٜٛ،         

ٚثلووٌ املٓووتٖ  ايت ًُٝٝوو١ اي ُووٛد ايفكووسٟ يً ًُٝوو١   ٚاألْػوط١، ْٚ ووتّ اجداز٠. 

ايت ١ًُٝٝ، يرا تط ٢ اي دٜد َٔ ايدٍٚ املتكد١َ ٚاألنر٠ يف ايتكدّ إىل تطوٜٛس  

 زٜت  األطفتٍ، ٚذيو يألضبتب ايتتي١ٝ: َٓتٖجٗت ايت ١ًُٝٝ  د٤ َٔ َسح١ً 

    ايٛؾوووٍٛ إىل دزجووو١ لتيٝووو١ َووؤ ايهفوووت٠٤ ٚايفتلًٝووو١ ايدانًٝووو١ ٚارتتزجٝووو١

 يتييف أٟ قؿٛز يف املٓٗ  ايكدِٜ.
 .َٛانب١ املطتخد ت  اي  طسأ  ل٢ً زتتٍ ايطفٛي١ يف ايفرت٠ األنري٠ 
  اذتتي١ٝ.ابضتجت ١ ملتطًبت  ايت١ُٝٓ ايلكتف١ٝ ٚابقتؿتد١ٜ ٚابجتُتل١ٝ 
 .ايًختم  سنم ايدٍٚ املتكد١َ، ٚاذتكتز٠ اجْطت١ْٝ 
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   ايتطوووٛزا  ابقتؿوووتد١ٜ ٚابجتُتلٝووو١ ٚايطٝتضووو١ٝ ايووو  حووود ا لًووو٢ املطوووت٣ٛ

ا ًٞ ٚابقًُٝٞ ٚايدٚيٞ، ٚاي  تطتٛجم تطٜٛس املٓتٖ  ايت ١ًُٝٝ

ٚقوود ٜأنوور ايتطووٜٛس أضووتيٝم تكًٝدٜوو١ َٓٗووت اذتوورف أٚ اجقووتف١، ايتكوودِٜ        

، ايتٓكووٝ  ٚإلووتد٠ ايؿووٝتغ١، ابضووتبداٍ ٚايت وودٌٜ، تطووٜٛس لٓؿووس أٚ       ٚايتووأنري

أنلووس َوؤ لٓتؾووس املووٓٗ ، ٚقوود ٜأنوور ايتطووٜٛس أضووتيٝم حدٜلوو١ تبوودأ  فًطووفت٘    

 ٚأٖداف٘، ٚستتٛاٙ ٚأضتيٝم تٓ ُٝ٘، ٚطوسم تدزٜطو٘ ٚأضوتيٝم ايوت ًِ، ٚاْتٗوت٤ً     

 (367-364، 2015  ١ًُٝ تكٛمي٘.) َدحي١ ستُد، 

( يوووب ض األضوووبتب ايووو  أد  إىل 63 -62، 2014حطووؤ،  ٚقووود أغوووتز) غوووٛقٞ

قسٚز٠ تطٜٛس َٓتٖ  زٜت  األطفتٍ ٚاي  َٔ  ٝٓٗت:

 .ًُ٘ابْفجتز امل سيف ٚايلٛز٠ امل ًَٛتت١ٝ اي  طسأ  ل٢ً اي ت   أن 
 .ايتريريا  ابقتؿتد١ٜ املتطتزل١ 
 .ايتكدّ اي ًُٞ ٚايتكين ايطسٜع 
   ابجتُوووتلٞ، ٚتُٓٝووو١ ا،ٜٛووو١   قووو   قووودز٠ املٓوووتٖ  اذتتيٝووو١ لًووو٢ ايتريوووٝري

 ايٛط١ٝٓ  ػهٌ ؾخٝ .
 .ٞلجص املٓتٖ  اذتتي١ٝ لٔ َيحك١ ايتطٛز ايفهسٟ ٚايرت ٟٛ ٚايٓفط 
 .ٍألٗٛز طسم ٚاضرتاتٝجٝت  حدٜل١ يف زتتٍ زٜت  األطفت 
          ٘د املٓتٖ  اذتتيٝو١ لؤ تُٓٝو١ َبتهوسٜٔ ٚشترتلوا، األَوس ايورٟ حتتتجو  

 .2030تٗت  يدْت يف ايٛقا اذتتيٞ، يتخكٝل زؤٜ
    .ًِٝ ازتفت، ْطب١ ايفتقد َٔ ايت 

( دٚالووٞ تطووٜٛس َٓووتٖ  زٜووت    67، 2018نُووت قطووِ ) مموودٚ  لبوود ايٝوود،           

األطفتٍ إىل زتُٛلتا، ُٖٚت

     ايوتريريا    -ايُٛل١ األٚىل: أضبتب تستبط  تملتقوٞ) قؿوٛز املٓوتٖ  اذتتيٝو١

 ٚاي ًّٛ ايرت ١ٜٛ(.اي  تطسأ ل٢ً ايطفٌ ٚايب١٦ٝ ٚايتُع ٚامل سف١ 
         ايُٛلووو١ ايلتْٝووو١: أضوووبتب توووستبط  تملطوووتكبٌ) ايتٓبووو   تحتٝتجوووت  ايفوووسد

ستتٚيوو١ ايٛؾووٍٛ إىل ايوودٍٚ املتكدَوو١ يف زتووتٍ تس ٝوو١ ٚت ًووِٝ    -ٚايتُووع

 األطفتٍ(.

      لإلجابة عً السؤال الجاىي مً أسئلة البحح ) مـا اسـو ووطـوات تطـويز
 ض األطفال بوجه واص؟ (املياهج التعلينية بوجه عاو ومياهج ريا

 اسو تطويز املياهج 

 ٜ تُد تطٜٛس املٓٗ  ل٢ً زتُٛل١ َٔ األضظ، ٖٞ:

      إٔ ٜطووووتٓد ايتطووووٜٛس إىل فًطووووف١ تس ٜٛوووو١ َٓبلكوووو١ َوووؤ أٖووووداف ايتُووووع

 ٚطُٛحتت٘، ٚزؤ١ٜ ٚاقخ١ ألٖداف اي ١ًُٝ ايرت ١ٜٛ َٚساَٝٗت.

  ٛاشْوو١ يًطفووٌ إٔ ٜ تُوود ايتطووٜٛس يف املكووتّ األٍٚ لًوو٢ ايتُٓٝوو١ ايػووت١ًَ ٚاملت

 تيدزج١ اي  تطُ   ٗت قدزات٘، ٚت ٌُ ل٢ً إغبت، حتجتت٘، ٚحوٌ َػوهيت٘،   
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ٚت صٜووووص َٝٛيوووو٘ ٚاإلتٖتتوووو٘ اجوت ٝوووو١،  ووووت ٜتٛافوووول َٚؿووووًخ١ ايتُووووع    

 ٚطُٛحتت٘ ٚأٖداف٘، ٚطبٝ ١ اي ؿس َٚطتجدات٘. 

         ،٘إٔ ٜػووتٌُ تطووٜٛس املٓووتٖ  لًوو٢ أضووظ املووٓٗ  َٚهْٛتتوو٘ ٚأضووتيٝم َٓفرٜوو

ألنتدميٝووو١ ٚايرت ٜٛووو١، ٚأضوووتيٝم ٚأدٚا  تكٛميووو٘، ٚطسا٥ووول   ٚنفتٜوووتتِٗ ا

 حتًٌٝ ْتت٥ج٘.

         إٔ ٜتطوووِ تطوووٜٛس املٓوووتٖ   وووتيسٚ  ايت تْٚٝووو١; ٚذيوووو  ػوووتزن١ امل ٓووووٝا

 تي ًُٝوووو١ ايرت ٜٛوووو١، َٚ ضطووووت  ايتُووووع املوووودْٞ، ٚامل ضطووووت  ايس ٝوووو١     

 املمتًف١ يف تطٜٛسٙ، َع ا تف ١ ل٢ً ايكِٝ ٚا،١ٜٛ ايلكتف١ٝ.

  ِتطووٜٛس املٓووتٖ   تبضووتُساز، فتخدٜلوو٘ ٜهووٕٛ  ػووهٌ َطووتُس تب ووت      إٔ ٜتطوو

 يًتكدّ اي ًُٞ ٚايتهٓٛيٛجٞ، ٚاضتػساف املطتكبٌ.

  ٔإٔ ٜتطِ تطٜٛس املٓتٖ    تي ١ًُٝ ٚايػٍُٛ ٚايتهتٌَ ٚايتٛاشٕ، ٚاب ت تد ل

اي ػووووٛا١ٝ٥، ٚاضووووتمداّ األضووووتيٝم اي ًُٝوووو١ امل تُوووود٠ لًوووو٢ أدٚا  َكٓٓوووو١،  

  ٓت٢ٗ ايؿدم ٚاملٛقٛل١ٝ.ٚايت تٌَ َع ايٓتت٥  

     إٔ ٜكوووتّ تطوووٜٛس املٓوووتٖ  لًووو٢ ايتجوووتزب ايطوووت ك١ يتطوووٜٛس املٓوووتٖ  ا ًٝووو١

ٚاألجٓبٝو١، ْٚتوت٥  ايدزاضوت  ٚايبخووٛؤ اي ًُٝو١ املت ًكو١  وتيت ًِ ٚطسا٥كوو٘       

ٚاضرتاتٝجٝتت٘ َٚبتد٥٘ ٚأضط٘، ٚأ س ايت صٜوص ٚايداف ٝو١ ٚحتُوٌ املطو ٚي١ٝ     

 يف صتتح٘.

 َٖٛانًبووت ييإلتٖووت  ايرت ٜٛوو١ اذتدٜلوو١ يف ايرت ٝوو١; إٔ ٜهووٕٛ تطووٜٛس املٓووت  

َٔ حٝث ايت ًِ لؤ طسٜول ايٓػوتا ٚاملػوتزن١، اْتكوتٍ ابٖتُوتّ َؤ ايهوِ         

(، 30، 2014ايتهٓٛيٛجٝت يف ايت ًِ.         ) ستُٛد ايٓتقو١،   ٚاضتمداّإىل ايهٝ ، 

 (99-89، 2005()حطٔ جت س، 738 -737، 2010) لبد اهلل اٍ لط١ٝ، 

  تطويز امليهج       وطوات 

ٜ تُد تطٜٛس املٓتٖ  ل٢ً زتُٛل١ َٔ ارتطوٛا  املتطًطو١ً، ٚايو  ميهؤ     

حؿسٖت ل٢ً ايٓخٛ ايتتيٞ:

 .ٌايػ ٛز  كسٚز٠ املٓتٖ  املطٛز٠ يف ابزتكت٤  رت ١ٝ ٚت ًِٝ ايطف 
      تيغوووٞ ْكوووتا ايكووو   يف املٓوووتٖ  ايكدميووو١، ٚايٛقوووٛف لًووو٢ ْكوووتا ايكووو٠ٛ

 ت  اي ١ًُٝ يف زتتٍ زٜت  األطفتٍ.ٚتدلُٝٗت يف ق٤ٛ املطتخد 
   ٗٓحتدٜووود ابطوووس ايلكتفٝووو١ ٚايرت ٜٛووو١ ٚايٓفطووو١ٝ ايووو  ضوووريتهص لًٝٗوووت املووو

 املطٛز.
          حتدٜد ٚ ٓوت٤ لٓتؾوس املوٓٗ  املطوٛز ايس٥ٝطو١ املتُلًو١ يف األٖوداف ٚا تو٣ٛ

 ٚأضتيٝم ايتدزٜظ ٚايتكِٜٛ، ْٚٛ، ايتٓ ِٝ  ٗت.
      َؤ األطفوتٍ مل سفو١ اٚجو٘ ايكو٠ٛ      إلسٜم املٓٗ  املطوٛز لًو٢ لٝٓو١ لػوٛا١ٝ٥

 ٚايك   فٝ٘، ٚ ٝتٕ أدا٤ امل ًُا فٝ٘
   دزاضوو١ ْتووت٥  إلسٜووم املووٓٗ  املطووٛز، ٚت٦ٝٗوو١ أذٖووتٕ امل ًُووا يتكبووٌ ايتريووٝري

 ٚتدزٜبِٗ لًٝ٘ قبٌ ايبد٤ يف ت ُُٝٗت.
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 .ًِٝ ت ُِٝ املٓٗ  ادتدٜد ل٢ً مجٝع ايسٚقت  ايتت  ١ يٛشاز٠ ايرت ١ٝ ٚايت 
 طوووٛز، ٚنتت ووو١ ايتكوووتزٜس ايتكٛميٝووو١ لووؤ َساحوووٌ ايتٓفٝووور   تكوووِٜٛ املوووٓٗ  امل

       امل ًُووا ٚاألطفووتٍ ٚأٚيٝووت٤ األَووٛز أ ٓووت٤ ايتٓفٝوور.  اٚايؿوو ٛ ت  ايوو   ٚاجٗوو

(، ) حًُووٞ 131-130، 208(، ) لبوود ايًطٝوو  فووسج،  371-366، 2015) شنووٞ  ووٛدٟ،  

 . (330-327، 2004ايٛنٌٝ ٚستُد املف ، 

 تٛفس ايتتيٞ:ٚيكُتٕ صتت  تًو ارتطٛا  في د َٔ 

 .زؤ١ٜ ٚاقخ١ َٚ ١ًٓ 
 .اضرتاتٝج١ٝ ٖٚدف ستددٜٔ َٚ ًٓا 
 .تطٜٛس حكٝكٞ يًُٛازد ايبػس١ٜ 
  ،ٔ(64 -62، 2014تٛفري املٛازد املتد١ٜ اييش١َ. ) غٛقٞ حط 

أْو٘ يكوُتٕ    ((Yang, W., & Li, H. ,2019,1-18نُوت أقوتف ٜوتْ  ٚيوٞ          

ٜو١ حت و١ َٚدز و١  تيسٚقو١     صتت  تًو ارتطٛا  في د َٔ ٚجٛد قٝتد٠ تس ٛ

 تطتطٝع إشاي١ اي كبت  اي  ت ٛم املٓٗ  لٔ حتكٝل أٖداف٘.

    لإلجابة عً السؤال الجالح مً أسئلة البحح )ما اإلطار املفـاهيني ملـيهج

 ؟و ( 8102/8102املطور لزياض األطفال لعاو  (2.0)

; يورا  املطوٛز  (2.0)ملوٓٗ     ت لس ايبتحل١ ل٢ً َساجع تتٓتٍٚ ابطتز املفوتُٖٝٞ     

فكوود اضووت تْا  ٓػووٛزا  إداز٠ تٛجٝوو٘ زٜووت  األطفووتٍ  ختف وو١  ٛزضوو ٝد،     

ٚديٌٝ امل ًِ ارتتف  تملٓٗ  ايؿتدز لٔ ٚشاز٠ ايرت ١ٝ ٚايت ًِٝ ٚايت ًِٝ ايفين، 

 ٚذيو ل٢ً ايٓخٛ ايتتيٞ:  

املطووٛز يسٜووت  األطفووتٍ ٖووٛ ستتوو٣ٛ فهووسٟ ٚتس ووٟٛ قووتّ لًوو٢        (2.0)َووٓٗ    

١ ٚايوت ًِ َؤ أجوٌ املٛاطٓو١ ٜٚ تُود لًو٢ أز  و١ ستوتٚز ) َؤ          املٗتزا  اذتٝتتٝو 

ايتٛاؾووٌ (، ٚايوورٟ ٜػووتٌُ  -نٝوو  ٜ ُووٌ اي ووت ؟ -اي ووت  َوؤ حووٛيٞ -أنووٕٛ؟

            لًووو٢ اي دٜووود َووؤ املوووٛاد ايت ًُٝٝووو١ املمتًفووو١ يًُطوووتٜٛا األٍٚ ٚايلوووتْٞ َٓٗوووت   

 ايرت ٝو١  -َت دد ايتمؿؿوت   -ايًري١ ابصتًٝص١ٜ -ايسٜتقٝت  -) ايًري١ اي س ١ٝ

ايبد١ْٝ ٚايؿخ١ٝ (، ٚأدي١ نتؾ١ مل ًُوت  زٜوت  األطفوتٍ َٓٗوت ) ديٝوٌ امل ًوِ       

ديٝووٌ  -ديٝووٌ امل ًووِ يًسٜتقووٝت  -ديٝووٌ امل ًووِ يًريوو١ ابصتًٝصٜوو١ -يًريوو١ اي س ٝوو١

قت٥ُوو١ ايكووِٝ   -ديٝووٌ َت وودد ايتمؿؿووت    -امل ًووِ يًرت ٝوو١ ايبدْٝوو١ ٚايؿووخ١ٝ 

 ٚاألنيم.

  (2.0)أهداف ميهج 

ٓت٤ اْطتٕ َؿسٟ َٓتِ يٛطٓو٘ ٚبَتو٘ اي س ٝو١ ٚقتزتو٘     إىل   (2.0)ٜٗدف َٓٗ  

ابفسٜك١ٝ، َبتهس، َبد،، ٜفِٗ ٜٚتكبٌ ابنتيف، َتُهٔ َٔ امل سف١ ٚاملٗتزا  

 ا ل٢ً املٓتفط١ اي تمل١ٝ.اذتٝتت١ٝ، قتدزا ل٢ً ايت ًِ َد٣ اذتٝت٠ ٚقتدًز
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  (2.0)فلسفة ميهج 

ٚفًكت يسؤٜو١   (2.0)   ادتدٜدحسؾا ٚشاز٠ ايرت ١ٝ ٚايت ًِٝ ل٢ً إلداد املٓٗ      

، ٚاي  تكُٓا زؤ١ٜ ٚاقخ١ ٚاضرتاتٝج١ٝ  ٓت٠٤ يًجُع  ا ا،ٜٛو١  2030َؿس 

ايٛط١ٝٓ ٚاحرتاّ ارتؿٛؾ١ٝ ايلكتف١ٝ، ٚاألنر  تبإلتٖت  اي تمل١ٝ يف أضتيٝم 

ادتووووٛد٠ ايت ًُٝٝوووو١، ٚايتٛفٝوووول  ووووا ابتتحوووو١ ايتْٝوووو١ َٚتطًبووووت  ادتووووٛد٠       

دٜث املٓتٖ  ٚاحٝت٤ ايرتاؤ ٚتكدِٜ أْػوط١ َت ودد٠   ايت ١ًُٝٝ، ٚايتٛاشٕ  ا حت

نووس ٚز ووط ايت ًووِٝ املٛاطٓوو١ ٚابْتُووت٤ ٚايلكوو١  ووتيٓفظ ٚقبووٍٛ األ ١ت ُوول  كتفوو

  طٛم اي ٌُ ا ًٞ ٚاي س ٞ ٚايدٚيٞ. 

ٚقوود التُوود تطووٜٛس اطووتز َٓووتٖ  ايت ًووِٝ يف َؿووس لًوو٢ ا  ووتد ايووت ًِ األز  وو١      

 ٕ ت ًووِ يتت ووتٜؼ َووع األنووس،    -يت ُووٌت ًووِ  -ت ًووِ يت ووسف  -ٖٚووٞ: ت ًووِ يتهووٛ

ٚاملٗتزا  اذتٝتت١ٝ ايو  تٛاجو٘ ايتُوع املؿوسٟ ٚاي س وٞ ٚاي وتملٞ، ٚابإلتٖوت         

         ايرت ٜٛوو١ اذتدٜلوو١; ٚذيووو  ٗوودف ابزتكووت٤  ػمؿوو١ٝ ايطفووٌ ٚالوودادٙ يًخٝووت٠.   

 (1، 2019) تٛجٝ٘ لتّ زٜت  أطفتٍ، 

ٍ   (2.0)اطتز َٓٗ       ٝو١ ٚايت ًوِٝ ٚايت ًوِٝ    ) ٚشاز٠ ايرت  املطٛز يسٜوت  األطفوت

 (9-1، 2018/2019ايفين، 

ًَوت ملٓوتٖ  ايت ًوِٝ        قتَا ٚشاز٠ ايرت ١ٝ ٚايت ًِٝ ٚايت ًِٝ ايفوين  ٛقوع إطوتًزا لت

ّ، ٜٚتكُٔ ٖرا اجطوتز مجًو١ َؤ املٛاؾوفت  ايو       2018/2030قبٌ ادتتَ ٞ ي تّ 

يف وووم إٔ ٜتُتووع  ٗووت املووت ًِ ٚايوو  ت ًٖوو٘ يًخٝووت٠ ايٓتجخوو١ ٚاي ُووٌ ايهوو ٤،      

ٖورٙ املٛاؾوفت  توتًمـ يف إٔ ٜهوٕٛ املوت ًِ َفهوًسا       ٚايكسٕ اذتتدٟ ٚاي ػوسٜٔ  

ًٝوت، َت تًٜػوت َوع         َٚبدًلت، َطتًُسا يف ايت ًِٝ، ٚايوت ًِ، قت٥وًدا ف تًيوت َٚكوًٛدا اوت 

األنسٜٔ، َ تًصا  ٛطٓ٘ ٚتسا ٘، َتُطًهت  كُٝ٘، يدٜو٘ ايكودز٠ ايتٓتفطو١ٝ، َ ًَٓوت     

 لُتٍ.ٜتد٠ األ كِٝ اي ٌُ ٚستكًكت ملبتدئ ز

ٞ   التُود  ٚ ٓت٤ ل٢ً ذيوو فوإٕ َٓوتٖ  ايت ًوِٝ ايو           تصٜٚود   لًو٢   ػوهٌ أضتضو

املووت ًُا  تمل ووتزف نٗوودف أضتضووٞ ي ًُووٝ  ايت ًووِٝ ٚايووت ًِ   ت وود نتفٝوو١  

فإٕ َٓوتٖ  ايت ًوِٝ قبوٌ ادتوتَ ٞ     يرا يتًب١ٝ َتطًبت  حتكٝل ٖرٙ املٛاؾفت ، 

أُٖٗوت ايتأنٝود لًو٢ املٗوتزا  تًوو      غٗد  لدًدا َٔ ايتخٛب  ايهع٣ نتٕ َٔ 

اي  تكتكٞ ايتأنٝد ل٢ً ْػتا املت ًِ ٚف تيٝت٘، ٚايتخٍٛ إىل املدنٌ َت ودد  

 ايتمؿؿت  لٓد  ٓت٤ املٓتٖ  ايدزاض١ٝ.

ٚحتكًٝكت يتًو ايتخٛب    إلداد أز  ١ ستتٚز َت دد٠ ايتمؿؿوت  يتُلوٌ      

تٚز ٖوٞ: َؤ أنوٕٛ؟، اي وت      ايب١ٝٓ األضتض١ٝ اي  تكّٛ لًٝٗت املٓتٖ ، ٖورٙ ا و  

َٔ حٛيٞ، نٝ  ٜ ٌُ اي ت ؟ ايتٛاؾوٌ، حٝوث ٜػوتٌُ نوٌ ستوٛز لًو٢ لودد        

َوؤ املػووسٚلت  ايوو  ت وود َٛقووًٛلت يًُ تدتوو١ املتهتًَوو١ يًُجووتب  ايدزاضوو١ٝ،      

ٚزتتًيت يدَ  املٗتزا  اذتٝتت١ٝ ٚايكِٝ ايدال١ُ ،ت، ٚدَو  ايككوتٜت ٚايتخودٜت     
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ْػوط١ ايفسدٜو١ ٚادتُتلٝو١    املػسٚ، لودًدا َؤ األ  اي  ٜ تدتٗت املٓٗ ، ٜٚتكُٔ 

ايو  ت تُوود لًو٢ ْػووتا املوت ًِ ٚف تيٝتوو٘، نُوت أْٗووت ٚضو١ًٝ ايتكووِٜٛ ايتهووٜٛين      

يًُت ًُا، ٚاي  تطتلد امل ًِ يف ايت سف ل٢ً ْكوتا ايكو٠ٛ يتودلُٝٗت، ْٚكوتا     

 ايك   ي يجٗت.

نووٌ فؿووٌ  ٖوورا ٚقوود   تكطووِٝ ٖوورٙ ا ووتٚز إىل فؿووًا دزاضووٝا،  ووتـ     

  ت ٓا َٔ ٖرٙ ا تٚز األز  ١:

 :الفصل الدراسي األول 

 ا ٛز األٍٚ: َٔ أنٕٛ؟ 
 .ٞا ٛز ايلتْٞ: اي ت  َٔ حٛي 

 :الفصل الدراسي الجاىي 

 ا ٛز ايلتيث: نٝ  ٜ ٌُ اي ت ؟ 
 .ٌا ٛز ايسا ع: ايتٛاؾ 

 ًوِ،   تكطوِٝ   ٚلٓد  ٓت٤ املٛاد ايت ١ًُٝٝ املتُل١ً يف نتتب ايطفٌ ٚديٝوٌ امل      

 نٌ ستٛز إىل لدد َٔ ايفؿٍٛ،   تٓ ُٝٗت يف  ي ١ َهْٛت  ز٥ٝط١:

    ٘انتػووو : ٚفٝووو٘ ٜوووتِ ت سٜووو  األطفوووتٍ  تملػوووسٚ، األضتضوووٞ ايووورٟ ٜتٓتٚيووو

ايفؿٌ، نُت أْ٘ ٜتٝ  ،ِ ايفسؾ١ بنتػتف َت ٜ سفْٛ٘  تيف ٌ، ٚتكدِٜ 

تُٓٝوو١  حووٍٛ َووت ٜسغبووٕٛ يف َ سفوو١ املصٜوود لٓوو٘، ممووت ٜطووتلد لًوو٢     تطووتؤب

 قدزاتِٗ ل٢ً امليح ١ ٚايتطتؤٍ ٚاملٓتقػ١.
     ات ًووِ: ٚيف ٖوورا املهووٕٛ َوؤ نووٌ فؿووٌ ٜووتِ دَوو  ا توو٣ٛ لووع ايتمؿؿووت

املمتًفوو١، َووع ايتأنٝوود  ػووهٌ نووتف لًوو٢ املػووسٚ،; حٝووث ميووتزع األطفووتٍ  

 فٝ٘ املٗتزا  ٜٚطبكْٛٗت ٜٚ ٗسٕٚ فُِٗٗ ملت ت ًُٛٙ.
 ملػسٚلت  ٜٚتوإًَٔٛ يف لًُٝو١   غتزى: يف نتتّ نٌ فؿٌ ٜػتزى ايتيَٝر ا

ايت ًوووِٝ ٜٚكووودَٕٛ َيح وووتِٗ ٚت ًٝكوووتتِٗ إىل شَي٥ٗوووِ ٜٚتًكوووٕٛ َوووِٓٗ  

 امليح ت  ٚايت ًٝكت .

  املهارات احلياتية 

إ املٛاؾووفت  ايوو  وووم إٔ ٜتُتووع  ٗووت املووت ًِ تتطًووم انتطووت ٘ مجًوو١ َوؤ         

تػوهٌ جووص٤   املٗوتزا  اذتٝتتٝوو١ ايو    حتدٜوودٖت يف از  و١ لػووس َٗوتز٠ حٝتتٝوو١    

ًٝوووت َووؤ املٓوووتٖ  ايدزاضووو١ٝ ٜٚوووتِ اضوووتٗدافٗت لوووع َطوووتز تكووودّ املوووت ًُا يف   َٜٛ

ايت ًِٝ قبٌ ادتوتَ ٞ، ٚ  ابضوت ت١ْ  تي دٜود َؤ ابضورتاتٝجٝت  ايتدزٜطو١ٝ       

ٚاي  ت تُد ل٢ً ابضتكؿوت٤ ٚتفتلوٌ املوت ًُا َوع أقوساِْٗ، َٚؤ أ سشٖوت حوٌ         

ايً م ٚاملػوسٚلت .ٖرا ٚقود تأضطوا     املػهي ، ٚاي ٌُ يف فسٜل، ٚاملػتزن١ يف

ٖرٙ املٗتزا  ل٢ً املٗتزا  األضتض١ٝ اب ٓ  لػوس٠ ايو  ٚقو تٗت َبوتدز٠ ت ًوِٝ      
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 -LSCE )املٗووتزا  اذتٝتتٝوو١ ٚاملٛاطٓوو١ يف ايػووسم األٚضووط ٚ ووتٍ أفسٜكٝووت    

MENA )       حتا قٝتد٠ َٓ ١ُ ايْٝٛط  َع لدد َؤ ايػوسنت٤ لًو٢ املطوتٜٛت

تمل١ٝ، نُت   إقتف١ َٗتزتا أضتضٝتا إىل ايُٓوٛذج  ايٛط١ٝٓ ٚاجق١ًُٝٝ ٚاي 

املؿسٟ ،رٙ املٗتزا  تتفل ٚاحتٝتجت  ايتُع املؿوسٟ يف ٖورٙ املسحًو١ ُٖٚوت:     

 ابْتتج١ٝ ٚا تضب١ٝ.

ٚتؿٓ  ٖرٙ املٗتزا  ٚفل أ  تد ايت ًِ األز  ١; ت ًوِ يت وسف ٜٚػوٌُ ) إداز٠        

 ) ابْتتج١ٝايٓتقد (، ت ًِ يت ٌُ ٜٚػٌُ ايتفهري  و  اج دا، -حٌ املػهي  و  ايرا 

 وووو ايت وووتٕٚ (، ت ًوووِ يتهوووٕٛ ٜٚػوووٌُ ) ا تضوووب١ٝ    وؾوووٓع ايكسازووو  وووو ايتفوووتٚ   -

 و    ايؿووُٛد (، ت ًووِ يتت ووتٜؼ َووع األنووسٜٔ ٜٚػووٌُ) احوورتاّ ايتٓووٛ،       -ايتٛاؾووٌ

 املػتزن١ (  -ايت تط 

 الكطايا الوطيية والعاملية 

ٔ ايتخوودٜت  ذا  ابٖتُووتّ ا ًووٞ   ٜتكوؤُ اجطووتز اي ووتّ يًُٓووتٖ  لوودًدا َوو          

ٚاي وووتملٞ َؿوووٓف١ ٚفًكوووت رتُطووو١ قكوووتٜت ز٥ٝطووو١: ايب٦ٝووو١ ٚايتُٓٝووو١، ايؿوووخ١     

ٚايطووهتٕ، لووودّ ايتُٝووص، املٛاطٓووو١ ٚاي ٛملوو١، تًوووو ايككووتٜت ٚايتخووودٜت  ايووو        

َٚ تدتتٗت لع ا تٚز األز  ١ يًُٓٗ  َت دد ايتمؿؿت ، ٖٚوٞ أٜكوت    تدزتٗ

ًٝوووت َووؤ املٓووو تػوووهٌ جوووص٤ً تٖ  ايدزاضووو١ٝ ٜٚوووتِ اضوووتٗدافٗت لوووع َطوووتز تكووودّ  َٜٛ

 املت ًُا يف ايت ًِٝ قبٌ ادتتَ ٞ.

 اليوافذ: 

ٖٞ ٚقا شتؿـ يتُٓٝو١ املٗوتزا  ايتأضٝطو١ٝ يف نوٌ َؤ ايًريو١ اي س ٝو١              

ٚايسٜتقووٝت ، ٚلًٝوو٘ فووإٕ َووت ٜووتِ ت ًُوو٘ يف ايٓتفوور٠ ٜطبوول تطبًٝكووت َبتغووًسا يف       

يتمؿؿووت ، ٚيف ْٛافوور ايسٜتقووٝت  ستوتٚز ٚفؿووٍٛ ٚأْػووط١ ا توو٣ٛ َت ودد ا  

   تكطِٝ نٌ ستٛز إىل لد٠ فؿٍٛ.

 َٔ نيٍ ايطس  ايطت ل ييطتز ايٓ سٟ ٜتك  ايتتيٞ:     

          ٟٖٓووتى حتجوو١ َتضوو١ إىل تطووٜٛس َٓووتٖ  زٜووت  األطفووتٍ يف ألووٌ ايتخوود

 امل ًَٛتتٞ ٚايتكين اذتتؾٌ ل٢ً املطت٣ٛ ابقًُٝٞ ٚاي تملٞ.
  األطفتٍ; ٚذيو ملت أ بتت٘ اي دٜد َٔ تطٜٛس َٓتٖ  زٜت قسٚز٠ َٖٔٓتى  

ايبخٛؤ ٚايدزاضت  َٔ ٚجٛد قؿٛز  ٓٗ  حكٞ أي م ٚات ًِ ٚا تهس، األَوس  

ايرٟ تستوم لًٝو٘ إلوداد اي دٜود َؤ ايوعاَ  ايو  تطوتلد لًو٢ ت وٜٛض ٖورا            

 ايكؿٛز.  
      ٖأْ٘  وتيٓ س رتطوٛا  تطوٜٛس املٓوت   ّ املطوٛز   (2.0)صتود إٔ َوٓٗ       ػوهٌ لوت

قوود اغفووٌ ارتطووٛا  األز ووع األنووري٠ األَووس ايوورٟ تطووبم يف  يسٜووت  األطفووتٍ

َ تْت٠ اي دٜد َٔ امل ًُت  ا ٓت٤ تطبٝك٘، ٚحدٚؤ اقطساب يد٣ اآل ت٤، ٖٚرا 

 دٚزٙ ٜٓبوأ  كوسٚز٠ توٛفري اي دٜود َؤ املتطًبوت  حتو٢ ٜطوتطٝع ٖورا املوٓٗ            

 حتكٝل أٖداف٘.
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       إىل ايتكودّ  إٔ تطٜٛس املٓتٖ  ٜٓبع َٔ حتجوت  ايطفوٌ، َٚؤ حتجو١ ايتُوع

   ٞ -Al) ٚايًختم  سنم ايدٍٚ املتكد١َ، ٖٚرا َت أغتز  إيٝو٘ دزاضو١ ايػوٓٛاْ

Shanawani, H. M. ,2019, 1-13)        ٓنُوت أغوتز  دزاضو١ ٜوٛ ٜوْٛ   و ،Yu, 

Yong-ping 2017, 101-110) .)  ٍإىل إٔ تطبٝووول َٓوووتٖ  زٜوووت  األطفوووت

 ٓطكوووٞامل يألضوووتع املطوووٛز٠ حيتوووتج إىل دلوووِ ايطوووًطت  ايت ًُٝٝووو١ اي ُٝووول  

األطفووتٍ، األَووس ايوورٟ َوؤ غووأْ٘ احووداؤ  زٜووت  ٚممتزضووت  املٓووتٖ  جؾووي 

 اجؾي  ايرت ٟٛ.
 ت املٓٗ  ستت٣ٛ ب د َٔ إ سا٤   ِ ايٛطٓٝو١،   ٚايلكتفو١  ا ًٝو١  ايلكتفو١  ٜي٥و

ٚتووٛفس  ٦ٝوو١ جٝوود٠ يتطبٝوول املٓووتٖ  املطووٛز يسٜووت  األطفووتٍ، فًووريو يووٝظ    

ت  ٚالووت ميهوؤ يف ايبداٜوو١ إٔ  تيكووسٚزٟ إٔ ٜهووٕٛ ايتطبٝوول لُٝووع ايسٚقوو 

ٜهٕٛ  تيسٚقت  ايُٓٛذج١ٝ ايو  تطوتلد يف صتوت  أٖدافو٘ ، ٖٚورا َوت أنود         

 (Zhang, L., et all, 2018, 343-346)لًٝ٘ دزاض١ شٖتْ  ٚأنسٕٚ
       إٕ صتت  املٓتٖ  ادتدٜد٠ يف حتكٝول أٖودافٗت ٜتطًوم  تيدزجو١ األٚىل ٚجوٛد

َ  وود٠ إلووداد جٝوود يتطبٝكوو٘،       َ َٓوو١  وودٚزٖت يف ابزتكووت٤   َ ًُوو١ سترتفوو١ 

، 2030 جتُ ٗت َٔ نيٍ ٖ ب٤ األطفوتٍ، ٚ ودٚزٖت يف حتكٝول زؤٜو١ َؿوس      

ٖٚرا  تيف ٌ َوت أغوتز إيٝو٘ ٚشٜوس ايرت ٝو١ ٚايت ًوِٝ يف نًُتو٘  وديٌٝ امل ًوِ،          

 & ,.Rusman, R)نُوووت أنووود  لًٝووو٘ دزاضووو١ زٚ وووتٕ ٚ لبووود اذتووول  

Abdulhak, I. ,2019, 02-207) 

    ٗٓلًووو٢ انطوووتب طفوووٌ ايسٚقووو١ اي دٜووود َووؤ املٗوووتزا         (2.0)ٜسنوووص َووو

اذتٝتتٝوو١ اييشَوو١ ذتٝتتوو٘، ٚايوو   وودٚزٖت ت ٝطووس لًُٝوو١ ايت ًووِٝ ٚايووت ًِ،         

ٚايتٛافل ابجتُتلٞ ٚايت تٜؼ ايؿخٝ  َع األنسٜٔ، ٖٚرا َت أند  لًٝو٘  

، نُووت أٚؾووا  ((Yang, W., & Li, H. ,2019,1-19دزاضوو١ ٜووتْ  ٚيووٞ   

 ت ًووِ ٚأضووتيٝم حدٜلوو١، ٚاضوورتاتٝجٝت   ت ًُٝٝوو١  كووسٚز٠ اضووتمداّ َووٛاد  

 .َتفسد٠

   اي دٜوود َوؤ ايككووتٜت ايٛطٓٝوو١ ٚاي تملٝوو١ ن وودّ   (2.0)ٜتٓووتٍٚ املووٓٗ  املطووٛز

ٜػوجع املوٓٗ  لًو٢ اب تهوتز ٚاب ودا،، ٖٚورا        تايتُٝص، ٚاملٛاط١ٓ ٚاي ٛمل١، نُو 

 تيف وووٌ املطوووتز ايووورٟ تطوووًه٘ ايووودٍٚ املتكدَووو١ ٚت نووود لًٝووو٘ اي دٜووود َووؤ       

 ((Yang, W., & Li, H. ,2018, 560-585 اض١ ٜتْ  ٚيٞايدزاضت  ندز
   ٗٓٚألَتوو٘ يٛطٓوو٘ َٓتُووٞ َؿووسٟ إْطووتٕ إىل  ٓووت٤ (2.0) املطووٛز ٜطوو ٢ املوو 

َبود،; ٚذيوو َؤ نويٍ ايوت ًِ ايٓػوط،         َبتهوس،  اجفسٜك١ٝ، ٚقتزت٘ اي س ١ٝ،

، ٖٚرا َت ض ا إيٝو٘  ( ٚايطفٌ امل ًِ)  ايت ًِ ل١ًُٝ ستٛزٟ ل٢ً ٚايرتنٝص

 .Tan, Cألٚز ١ٝ َٚٓٗت ضٓريتفٛز٠ يف تطٜٛس َٓتٖ  زٜوت  األطفوتٍ   ايدٍٚ ا

T., & Rao, N. ,2017, 81-112)) 

  ميهج البحح :: الدراسة امليداىية 

      ٞ ايووور٣ ٜطوووتمدّ   لًووو٢ املوووٓٗ  ايٛؾوووفٞ ايتخًًٝوووٞ،    التُووود ايبخوووث اذتوووتي

يٛؾو  اي وتٖس٠ أٚ   فُٝوت  ٝٓٗوت   تتهتَوٌ   اججوسا٤ا  ايبخلٝو١ ايو    َٔ زتُٛل١ 

ٔ  ل٢ً  َ تًُداقٛ، املٛ اذتكوت٥ل ٚ ايبٝتْوت  ٚتؿوٓٝفٗت َٚ تدتتٗوت      زتُٛلو١ َو
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ًٝووٚحتًًٝووٗت حتًًًٝوو ت ; بضووتميف دبيتٗووت ٚايٛؾووٍٛ اىل ْتووت٥  أٚ ت ٚدقًٝكووت نتف

،  2012) ستُوود ايهطووبت٢ْ ، . ت ُُٝووت  لوؤ اي ووتٖس٠ أٚ املٛقووٛ، ستووٌ ايدزاضوو١ 

86.) 

 دود البحح  : ح 

   يبػووس١ٜ يف: َٛجٗووت  زٜووت  األطفووتٍ   اذتوودٚد ايبػووس١ٜ :  ثلًووا اذتوودٚد ا

َٚ ًُت  ايسٚق١ اييتٞ تصٜود  ، ( َٛج١ٗ 12 ختف ١  ٛزض ٝد ٚلددٖٔ ) 

( َ ١ًُ  تملودازع اذتهَٛٝو١ لس وٞ    80نعتٗٔ لٔ  ظ ضٓٛا  ٚلددٖٔ )

; ٚذيووو ألٕ شٜووتد٠ لوودد ضووٓٛا  ارتووع٠ قوود ٜهووٕٛ َوو  ًسا يف قوودز٠      ٚإلووسٜي

تطبٝك٘  تحرتاف١ٝ، ٚاؾوبخا اي ٝٓو١   امل ًُت  ل٢ً اضتٝ تب املٓٗ  ادتدٜد ٚ

 .(92َٔ ٚاقع ابضتُتزا  ايؿخٝخ١)

            اذتوودٚد املهتْٝوو١ : اقتؿووس تطبٝوول أدا٠ ايبخووث اذتووتيٞ لًوو٢ تٛجٝوو٘ زٜووت

 ل٢ً ايٓخٛ ايتتيٞ:، ٚذيو لس ٞ ٚإلسٜياذته١َٝٛ ايسٚقت  ٚاألطفتٍ 

 ل١ٓٝ ايبخث ( ٜٛق  1جدٍٚ ) 

اجدازا  

 ايت ١ًُٝٝ
لووودد امل ًُوووت   ايسٚقت 

  هٌ زٚق١
لدد امل ًُت  

 ايهًٞ  هٌ إداز٠
 املٛجٗت  لدد

 إداز٠  هٌ

إداز٠ 

  ٛزف اد
  20 2 ايٓؿس ايتجسٜب١ٝ

 

 

1 

 5 طً ا حسب
 5  ٔ ارتطتب ايس ١ٝ يريت  لُسٚ

 4  ٛزف اد ايتجسٜب١ٝ
 4 ايػٗٝد جٛاد حط٢ٓ

  24 4 ايكٓت٠ إداز٠ غسم

 

 

3 

 6 ١ٝ ٛزض ٝد ايتجسٜب
 2 ايتُٝٛز١ٜ
 2 ايٛاؾف١ٝ

 6 حطٔ  دزا٣ٚ ايس ١ٝ يريت 
 4 لُسٚ  ٔ اي تف ايس ١ٝ يريت 

  16 2 ا تلٌٝ ايكبتْٞ إداز٠ جٓٛب

 

2 

 3 زتُع لًٞ ضًُٝتٕ
إ ساِٖٝ ايسفتل٢ ايتجسٜب٢ املُٝص 

 يريت 
3 

 4 ايكتدض١ٝ ايس ١ٝ يريت 
 4 أضت١َ ايػس ٢ٓٝ

  20 3 قتضِ اَا ز٠  تٍإدا

 

6 

 4 ايبٓو ايٛط٢ٓ
 6 أ ٛ  هس ايؿدٜل ايس ١ٝ يريت 

 4 ْبٌٝ ايٛقتد ايتجسٜب١ٝ
 3 ايػٗٝد لبد املٓ ِ

 12 80 ايُٛ،

 92 ايُٛ، ايهًٞ

       ٔإىل  3/3/2019اذتوودٚد ايصَٓٝوو١ :   تطبٝوول أدٚا  ايبخووث يف ايفوورت٠ َووو   ّ

10/3/2019ّ 
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 البحح  ةأدا: 

 املطوٛز  (2.0) َوٓٗ   تطبٝول  َتطًبوت   ايف ًوٞ يتوٛفس   ايٛاقع يتخدٜد اضتبت١ْ      

 ايسٚقو١  َٚ ًُوت   َٛجٗوت   ْ وس  ٚجٗو١  َٔ 2018/2019ّ ي تّ األطفتٍ يسٜت 

 ل٢ً ايٓخٛ ايتتيٞ:  ضتبت١ْ، ٚقد ُألد  اب  ٛزض ٝد  ختف ١

 تصنيه االستباىة   

، َتطًبوووت  نتؾووو١  وووتملٓٗ   :األٍٚ ، طووو١ ستوووتٚز ضوووتبت١ْ َووؤ  اب  إلوووداد   

ٌ ، ايلتيووث: َتطًبووت  نتؾوو١  تمل ًُوو١ ايلووتْٞ : ، ايسا ووع: َتطًبووت  نتؾوو١  تيطفوو

ٍ    ، ارتوتَظ َتطًبت  نتؾو١  تألضوس٠   ٚقود  ،  : َتطًبوت  نتؾو١  ٛضوت٥ٌ ابتؿوت

ٚايؿووٝتغ١،  امل ٓوو٢ َوؤ حٝووث ٚاقووخ١يف ؾووٛز٠  ١ؾووٝتغ١ َفووسدا  ابضووتبتْ  

ابضوتبت١ْ يف ؾوٛز٠ َكٝوتع  ي و٢     جوت٤  َفوسدا    ٚابزتبتا، ٚابوتش، نُوت  

(، ٚ  تٛشٜوووع ايووودزجت   غوووري َتوووٛفس –َوووت حووود  َتوووٛفس إىل  –َتوووٛفسَتووودزج )

إىل حووود َوووت: تكووودز   َتوووٛفس: تكووودز  وووليؤ دزجوووت ،  َتوووٛفس تيؿوووٛز٠ ايتتيٝووو١ :  

 : تكدز  دزج١ ٚاحد٠   غري َتٛفس، تٕ دزجت

 اوتبار الصدم الظاهزي لالستباىة 

األٚي١ٝ لًو٢ زتُٛلو١ َؤ ايطوتد٠ ا هُوا،      ابضتبت١ْ ف٢ ؾٛزتٗت    لس 

ٚذيو يًتأند َٔ ؾدم ابضتبت١ْ ٚؾيحٝتٗت يًتطبٝول   ;( سته12ِٚلددِٖ )

ت ًُٝت  ، ؾوخ١  امل ٢ٓ ٚايٚقٛ  )  َد٣: حٍٛ ٤ ضٝتدتِٗآزا َ سف١لٔ طسٜل 

ًٜووت ٚازتبتطٗووت  هووٌ ستووٛز،     املفووسدا  أٚ فووسدا    ووض املإلووتد٠ ؾووٝتغ١   ووِ ، يريٛ

ٚقوود   إجووسا٤ ايت وودٜي  ايتوو٢ أقسٖووت ايطووتد٠    ألَووس يووريو (،  حوورفٗت إ احتووتج ا

ابضووتبت١ْ فوو٢  ٚقوود أؾووبخا  ، أٚ اذتوورفؿووٝتغ١ ايا هُووٕٛ ضووٛا٤ َوؤ حٝووث   

ٔ ؾووٛزتٗت ايٓٗت٥ٝووو١،   ٍ 43) تتهووٕٛ َووو َٛشلووو١ نتيتوووتيٞ:  ( َفوووسد٠ يًُخووٛز األٚ

 ٚاضورتاتٝجٝت   ( َفوسدا ، أضوتيٝم  7املوٓٗ )  ( َفسدا ، ستتو٣ٛ 4) املٓٗ  )أٖداف

 ( َفووووسد٠، ايٛضووووت11ٌ٥املووووٓٗ ) ( َفووووسدا ، أْػووووط5١ ووووتملٓٗ ) ٚايووووت ًِ ِٝايت ًوووو

أَووت ، ( َفووسدا 7ايتكووِٜٛ) ( َفووسدا ، أضووتيٝم9ٚارتتَووت ) ٚايتكٓٝوو١، ايت ًُٝٝوو١

ٞ ا ٔ   ووٛز ايلووتْ (  6ايلتيووث َوؤ )    ،  ُٝٓووت تهووٕٛ ا ووٛز   ا ( َفووسد  10) فتهووٕٛ َوو

(  10ارتوووتَظ َووؤ )  ( َفوووسدا ، ٚجوووت٤ ا وووٛز 7ايسا وووع َووؤ)  ٚا وووٛز،  َفوووسدا 

ْطب١ اتفوتم ايطوتد٠   ٚقد جت٤  . ييضتبت١ْ نهٌ ( َفسد76٠ إمجتيٞ )َفسدا ، 

ْ ستوتٚز  األضتتر٠ ا هُا لًٞ  حطوتب ايؿودم     %96.7 ١ نهوٌ  ٓطوب١  ابضوتبت

 Kendall’s tue-b  تضتمداّ َ تٌَ نٓداٍ

 ّ َ تٌَ ازتبتا نٓداٍَكتضًت  تضتمدا ابضتبت١ْ( ٜٛق  ؾدم ابتطتم ايدانًٞ  تٚز  2جدٍٚ ) 

 َ تٌَ نٓداٍ ستتٚز ابضتبت١ْ

 0.97  تملٓٗ  نتؾ١ َتطًبت  -1
 0.99  تمل ١ًُ نتؾ١ َتطًبت  -2

 0.96  تيطفٌ نتؾ١ َتطًبت  -3

 0.99  تألضس٠ نتؾ١ َتطًبت  -4

 0.98 ابتؿتٍ  ٛضت٥ٌ نتؾ١ َتطًبت  -5

 0.98 ايهٌ
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( ٖٚو٢  0.98اٍ يًُخوتٚز نهوٌ ٖوٞ )   ( إٔ َ تَوٌ نٓود   2ٜٛق  جدٍٚ زقوِ )        

 تيٓطوب١ ،ورا    َكبٛيو١ ( ٚت تع ٖورٙ ايكُٝو١   0.01قُٝ٘ داي٘ لٓد َطت٣ٛ َ ٜٓٛ٘ )

 . ػهٌ نًٞايٓٛ، َٔ حطتب ايؿدم ٚت ند ابتطتم ايدانًٞ يًُختٚز 

  االستباىةثبات: 

 تيسٚقووت   َٛجٗوو١ َٚ ًُوو١( 20لًوو٢ لٝٓوو١ قٛاَٗووت )  ابضووتبت١ْ  تطبٝوول        

طووتب ( َ ًُوو١; ٚذيووو ذت17( َٛجٗووت ، ٚ)3لس ووٞ ٚإلووسٜي،  ٛاقووع )اذتهَٛٝو١  

يتخدٜوود ابتطووتم  Alpha Cronbachَ تَووٌ أيفووت نسْٚبووت  ١ ايلبووت   طسٜكوو

ٚذيوو َؤ نويٍ زؾود دزجوت  اي ٝٓو١       ييضتبت١ْ  ختٚزٖت ارتُوظ;   ايدانًٞ

  ابضتطيل١ٝ يهٌ َفسد٠، ٚيًُختٚز نهٌ ٢ٖٚ نتيتتيٞ:

 ارتُظ ك١ أيفت نسْٚبت  أل  تد َفسدا  ا تٚز( ايلبت   طسٜ 3جدٍٚ ) 

زقوووووووِ  ا تٚز

 املفسد٠
َ تَووٌ 

 أيفوت
زقوووووووِ 

 املفسد٠
َ تَووٌ 

 أيفوت
زقوووووووِ 

 املفسد٠
َ تَووٌ 

 أيفوت
زقوووووووِ 

 املفسد٠
َ تَووٌ 

 أيفوت
 0.972 34 0.982 23 0.977 12 0.958 1       تملٓٗ  نتؾ١ َتطًبت 

2 0.970 13 0.946 24 0.975 35 0.982 

3 0.924 14 0.954 25 0.925 36 0.923 
4 0.969 15 0.921 26 0.911 37 0.984 

5 0.929 16 0.939 27 0.972 38 0.943 
6 0.924 17 0.878 28 0.972 39 0.951 
7 0.949 18 0.985 29 0.909 40 0.972 
8 0.905 19 0.981 30 0.972 41 0.979 
9 0.955 20 0.875 31 0.975 42 0.974 
10 0.925 21 0.987 32 0.986 43 0.935 
11 0.954 22 0.915 33 0.972   

 

      تمل ١ًُ نتؾ١ َتطًبت 

 

1 0.985 4 0.984 7 0.945 10 0.988 
2 0.952 5 0.978 8 0.896   
3 0.986 6 0.982 9 0.951   

      تيطفٌ نتؾ١ َتطًبت 

 
1 0.921 3 0.911 5 0.971   
2 0.992 4 0.972 6 0.889   

 
  تألضس٠ نتؾ١ َتطًبت 

1 0.974 3 0.951 5 0.925 7 0.980 
2 0.935 4 0.972 6 0.911   

ٌ  نتؾ١ َتطًبت    ٛضوت٥

 ابتؿتٍ

1 0.986 4 0.979 7 0.986 10 0.971 
2 0.923 5 0.921 8 0.992   
3 0.984 6 0.959 9 0.896   

يهوٌ َفوسد٠ يف نوٌ ستوٛز     إٔ قُٝو١ َ تَوٌ أيفوت    (3)ٜتك  َٔ ْتوت٥  ادتودٍٚ   

ٚت نوود ابتطووتم ايوودانًٞ يهووٌ َٓتضووم  تيٓطووب١ ،وورا ايٓووٛ، َوؤ حطووتب ايلبووت   

 تطبٝول  َتطًبوت   ٚاقوع توٛفس  َ تٌَ أيفت يُٛ، َفسدا  اضتبت١ْ  ٜٚكدز ستٛز

ّ  األطفتٍ يسٜت  املطٛز (2.0) َٓٗ  ٔ  2018/2019ّ ي وت  َٛجٗوت   ْ وس  ٚجٗو١  َو

( ٚت تع ٖرٙ ايكُٝو١  0.987ٌ( ٖٛ ))نه  ٛزض ٝد  ختف ١ ايسٚق١ َٚ ًُت 

لتي١ٝ  تيٓطب١ ،را ايٓٛ، َٔ حطوتب ايلبوت . ٚت نود ابتطوتم ايودانًٞ يُوٛ،       

 . َفسدا  ابضتبت١ْ
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 ومياقشتها ىتائج الدراسة امليداىية    : 

ٚاقع يط اٍ ايسا ع َٔ أض١ً٦ ايبخث )َوت ضٛف إلٝم ايدزاض١ املٝدا١ْٝ لٔ ا       

ّ َؤ  2018/2019املطٛز يسٜت  األطفوتٍ ي وتّ   (2.0)  تٛفس َتطًبت  تطبٝل َٓٗ

  ٚج١ٗ ْ س َٛجٗت  َٚ ًُت  ايسٚق١  ختف ١  ٛزض ٝد؟(

 ل٢ً ايٓخٛ ايتتيٞ:   ٚذيو حتًٌٝ َٚٓتقػ١ ْتت٥  ايدزاض١ املٝدا١ْٝ،        

  ختف ١ األطفتٍ زٜت  َٛجٗت  َٚ ًُت  ( ٜٛق  ايتهسازا  ٚايٓطم امل١ٜٛ٦ آلزا٤ 4جدٍٚ زقِ ) 

  92، ٕ =  حٍٛ املتطًبت  ارتتؾ١  تملٓٗ ،  ٛزض ٝد 

املتٛضط  دزج١ ايتخكل ا ٛز

 اذتطت ٞ
ايوووٛشٕ 

  غري َتٛفس إيٞ حد َت َتٛفس َتٛفس ايٓطي

 % ى % ى % ى
 91.82 2.81 85.4 78.5 7.8 7.2 6.8 6.3       تملٓٗ  نتؾ١ َتطًبت 

 يًُخووٛز  تيٓطووب١ اي ٝٓوو١ آزا٤ ٛ،تٓوو إيووٞ أْوو٘ زغووِ( 4) زقووِ جوودٍٚ ْتووت٥  تػووري    

إب إٔ ( غوووووري َتوووووٛفس ) ٚ ،( َوووووت حووووود إىل َتوووووٛفس) ٚ ،( َتوووووٛفس)  وووووا َوووووت األٍٚ

  ٓطوب١   ،(78.5)  تهوساز (  غوري َتوٛفس  )  ايب د نتْا يؿتحل األنلس ابضتجت ت 

لًو٢ قو   توٛفس املتطًبوت       ٜدٍ ممت ،(2.81) حطت ٞ ٚ تٛضط ،%(85.4) ١ٜٛ٦َ

َ غس قٟٛ ل٢ً قو   حتكٝول املوٓٗ  ألٖدافو٘، زغوِ إٔ       ارتتؾ١  تملٓٗ ، ٖٚرا

 ٘ ، ٚأٖووداف  كوو٠ٛ ٖوورٙ املتطًبووت  ارتتؾوو١  ووتملٓٗ  إذا   تٛفسٖووت ضووتخكل أٖدافوو

-Mak, B., et all ,2018, 135املسحًو١، ٖٚورا ٜتفول َوع  دزاضو١ َوتى ٚأنوسٕٚ        

( ايوو  أنوود  لًوو٢ إٔ تًووو املتطًبووت  ٖووٞ األٖووِ َوؤ ْٛلٗووت يف تطووٜٛس       ( 153

ٓوووتٖ  زٜوووت  األطفوووتٍ اذتدٜلووو١، ٚأٜكوووت تتفووول َوووع دزاضووو١ ضوووت ٞ   ٚتطبٝووول َ

( ايوو  أغووتز  إىل إٔ تووٛفري  Sabey, C., et all ,2017, 512-543ٚأنووسٕٚ) 

املتطًبوووت  األضتضوووٞ يف تطوووٜٛس َٓوووتٖ  زٜوووت  األطفوووتٍ حيكووول ايتهتَوووٌ  وووا   

نعات٘ ٚأْػطت٘ ايت ًُٝٝو١، َٚؤ  وِ حتكٝول تُٓٝو١ نتفو١ جٛاْوم غمؿو١ٝ         

 & ,.Yang, Wل٢ً اب تهتز.نُوت أنود  دزاضو١ ٜوتْ  ٚيوٞ       ايطفٌ ٚتػجٝ ٘

Li, H. ,2018, 17-37)       ّإٔ غٝتب آيٝت  تطبٝول املٓوتٖ  ثلوٌ لت٥ًكوت نوبرًيا أَوت )

(إىل إٔ (Zhang, J. ,2018, 280 أغووتز  دزاضوو١ شٖووتْ  ٚحتكٝوول أٖوودافٗت.   

ابضتمداّ األَلٌ يًتهٓٛيٛجٝت ٚايتكٓٝت  اذتدٜل١ ٜ ود َتطًوم أضتضوٞ يودلِ     

َٚٔ  وِ  تطبٝل املٓتٖ  املطٛز٠، ٚإقبتٍ األطفتٍ لًٝٗت ٚشٜتد٠ داف ٝتِٗ يًت ًِ، 

 ,Li, Xicai)دزاضوو١ يووٞ انٝطووتٟ أغووتز  ُٝٓووت  حتكٝوول أٖووداف تًووو املٓووتٖ . 

قووسٚز٠ َسالووت٠ حتجووت  ايطفووٌ األضتضوو١ٝ لٓوود تطووٜٛس     إىل (201-213 ,2018

 ت ػوبع َؤ   َٓتٖ  زٜت  األطفتٍ ٚتطبٝكٗوت ٚاتؾو١ اذتتجوت  ايٓفطو١ٝ ايو      

 نيٍ ايً م، ذيو بٕ ايً م ٖٛ حٝت٠ ايطفٌ ٚغريً٘ ايػتغٌ.

لًو٢   (Al-Shanawani, H. M. ,2019, 1-13) ُٝٓت أنود  دزاضو١ ايػوٓٛاْٞ       

 ايت ًُٝٝووو١ ابحتٝتجووت   أضوووتع لًوو٢  األطفوووتٍ زٜووت   َوووٓٗ  قووسٚز٠ تطووٜٛس  

ث ايتُ ٝو١، ٖٚورا  تيف وٌ َوت قتَوا  و٘ َؿوس حٝو         ايتُٓٝو١  يًطفٌ ٚاحتٝتجت 



 م2019.. أبريل                عشر               الرابعدد الع  

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
178 

، نُووت أغووتز إىل قووسٚز٠ تووٛفري    2030جووت٤ ٖوورا ايتطووٜٛس يتخكٝوول زؤٜوو١ َؿووس      

نتف١ املتطًبت  يتخكٝل أٖداف ٖرا املٓٗ ، األَس ايرٟ ٜتطًم نتفو١ ادتٗوٛد   

َٔ أجٌ حتكٝل تًو األٖداف

  ختف ١ األطفتٍ زٜت  َٛجٗت  َٚ ًُت  ( ٜٛق  ايتهسازا  ٚايٓطم امل١ٜٛ٦ آلزا٤ 5جدٍٚ زقِ ) 

  92، ٕ = حٍٛ املتطًبت  ارتتؾ١  تمل ١ًُ،   ٛزض ٝد

املتٛضووووووووووووووط  دزج١ ايتخكل ا ٛز

 اذتطت ٞ
ايوووٛشٕ 

  غري َتٛفس إيٞ حد َت َتٛفس َتٛفس ايٓطي
 % ى % ى % ى

 96.62 2.92 91.4 84.1 7.4 6.8 1.2 1.1      تمل ١ًُ نتؾ١ َتطًبت 

ِ  ( 5) زقِ جدٍٚ ْتت٥  تػري  يًُخوٛز   تيٓطوب١  اي ٝٓو١  آزا٤ تٓوٛ،  إيٞ أْو٘ زغو

إب إٔ ( غووووري َتووووٛفس  ) ٚ ،( َووووت حوووود إىل َتووووٛفس) ٚ ،( َتووووٛفس)  ووووا َووووت ايلووووتْٞ

  ٓطوب١   ،(84.1)  تهوساز (  غوري َتوٛفس  )  ايب ود  نتْا يؿوتحل  األنلس ابضتجت ت 

لًو٢ قو   توٛفس املتطًبوت       ٜدٍ ممت ،(2.92) حطت ٞ ٚ تٛضط ،%(91.4) ١ٜٛ٦َ

ٙ ٜطووبم لجووص املووٓٗ  لوؤ حتكٝوول أٖدافوو٘، فٗووٞ   ارتتؾوو١  تمل ًُوو١، ٖٚوورا  وودٚز 

 ,.Dündar, E ند  دزاض١ دٜٓداز َٚوريع األضتع األٍٚ يٓجت  املٓٗ ، فكد أ

& Merç, A. ,2017, 136-168))  إىل إٔ آلزا٤ امل ًُوو١ ٚتوودزٜبٗت ادتٝوود لًوو٢

 .املٓٗ  املطٛز دٚز نبري يف صتت  املٓٗ  يف حتكٝل أٖداف٘

 .Rusman, R., & Abdulhak, I)لبد اذتل نُت أند  دزاض١ زٚ تٕ ٚ    

لًوو٢ إٔ َوؤ أٖووِ َتطًبووت  صتووت  َٓووتٖ  زٜووت  األطفووتٍ يف    (02-207 ,2019,

حتكٝل أٖدافٗت ٖٛ ٚجٛد َ ًُو١ نو ٤، َتفتْٝو١ ٚشتًؿو١ يف لًُوٗت، ٚا كو١       

َ دز وو١  ػووهٌ جٝوود لًوو٢ ابضووتيٝم ٚابضوورتاتٝجٝت  اذتدٜلوو١ يف        يف ْفطووٗت، ٚ

 ايت ًِٝ ٚايت ًِ.

ٕ    نُوت أ     لًو٢ إٔ  ( (Gueudet, G., 2017,1-40 نود  دزاضو١ جٛدٜوا ٚأنوسٚ

تطوووٜٛس املٓوووتٖ   سٜوووت  األطفوووتٍ ب ووود إٔ ٜبووودأ أًٚيوووت  تووودزٜم ٖووو ب٤ امل ًُوووت  

ٚت ًُٝٗٔ نٌ جدٜد يف ٖرا ايتٍ، ٚايتأند َٔ ٚؾوٛ،ٔ يًُطوت٣ٛ املطًوٛب    

 يتطبٝل ٖرا املٓتٖ .

  ختف ١ األطفتٍ زٜت  َٛجٗت  َٚ ًُت  زا٤( ٜٛق  ايتهسازا  ٚايٓطم امل١ٜٛ٦ آل 6جدٍٚ زقِ ) 

 92، ٕ =  حٍٛ املتطًبت  ارتتؾ١  تيطفٌ،   ٛزض ٝد

املتٛضط  دزج١ ايتخكل ا ٛز

 اذتطت ٞ
ايوووٛشٕ 

ٞ حد َت َتٛفس َتٛفس ايٓطي   غري َتٛفس إي
 % ى % ى % ى

 90.02 2.78 84.0 77.3 9.9 9.1 6.1 5.6      تيطفٌ نتؾ١ َتطًبت 

ِ ( 6) زقووِ جوودٍٚ ْتووت٥  تػووري  يًُخووٛز  تيٓطووب١ اي ٝٓوو١ آزا٤ تٓووٛ، إيووٞ أْوو٘ زغوو

إب إٔ ( غووووري َتووووٛفس ) ٚ ،( َووووت حوووود إىل َتووووٛفس) ٚ ،( َتووووٛفس)  ووووا َووووت ايلتيووووث

  ٓطوب١   ،(77.3)  تهوساز (  غري َتوٛفس )  ايب د نتْا يؿتحل األنلس ابضتجت ت 

توٛفس املتطًبوت    ل٢ً قو     ٜدٍ ممت ،(2.78) حطت ٞ ٚ تٛضط ،%(84.0) ١ٜٛ٦َ
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ارتتؾ١  تيطفٌ األَوس ايورٟ ٜ وٛم املوٓٗ  لؤ حتكٝول أٖدافو٘، يورا قود أنود            

   ٕ قوسٚز٠ ج وٌ َسحًو١    (  (Gueudet, G., 2017,1-40دزاضو١ جٛدٜوا ٚانوسٚ

 زٜت  األطفتٍ َسح١ً إيصا١َٝ نٞ ٜ تٞ تطٜٛس املٓتٖ  مثتزٙ املسج٠ٛ.

  ختف ١ األطفتٍ زٜت  َٛجٗت  َٚ ًُت  ( ٜٛق  ايتهسازا  ٚايٓطم امل١ٜٛ٦ آلزا٤ 7جدٍٚ زقِ ) 

  92، ٕ = حٍٛ املتطًبت  ارتتؾ١  تألضس٠،   ٛزض ٝد

املتٛضط  دزج١ ايتخكل ا ٛز

 اذتطت ٞ
ايوووٛشٕ 

ٞ حد َت َتٛفس َتٛفس ايٓطي   غري َتٛفس إي

 % ى % ى % ى
 98.86 2.99 97.4 89.6 1.4 1.3 1.2 1.1  تألضس٠ نتؾ١ َتطًبت 

ِ ( 7) زقووِ جوودٍٚ ْتووت٥  تػووري  يًُخووٛز  تيٓطووب١ اي ٝٓوو١ آزا٤ تٓووٛ، إيووٞ أْوو٘ زغوو

إب إٔ ( غووووري َتووووٛفس  ) ٚ ،( َووووت حوووود إىل َتووووٛفس) ٚ ،( َتووووٛفس)  ووووا َووووت ايسا ووووع

  ٓطوب١   ،(89.6)  تهوساز (  غوري َتوٛفس  )  ايب د نتْا يؿتحل األنلس ابضتجت ت 

تطًبوت   ل٢ً قو   توٛفس امل   ٜدٍ ممت ،(2.99) حطت ٞ ٚ تٛضط ،%(97.4) ١ٜٛ٦َ

ارتتؾ١  تألضس٠ ايو  ثلوٌ ايدلتَو١ ايلتْٝو١ يٓجوت  املوٓٗ  يف حتكٝول أٖدافو٘،         

 .Dündar, E., & Merç, A دزاضو١ دٜٓوداز َٚوريع   لًٝو٘   انود  ٖٚورا َوت   

األضووس٠ غووسٜو أضتضووٞ يف تطووٜٛس َٓووتٖ  حٝووث ذنووس  إٔ  ((136-168 ,2017,

 زٜت  األطفتٍ ٚتطبٝكٗت، َٚٔ  ِ حتكٝل أٖدافٗت  

  ختف ١ األطفتٍ زٜت  َٛجٗت  َٚ ًُت  ( ٜٛق  ايتهسازا  ٚايٓطم امل١ٜٛ٦ آلزا٤ 8) جدٍٚ زقِ 

  92، ٕ = ابتؿتٍ حٍٛ املتطًبت  ارتتؾ١  ٛضت٥ٌ،   ٛزض ٝد

املتٛضط  دزج١ ايتخكل ا ٛز

 اذتطت ٞ
ايوووٛشٕ 

ٞ حد َت َتٛفس َتٛفس ايٓطي   غري َتٛفس إي

 % ى % ى % ى
 98.88 2.99 97.5 89.7 1.2 1.1 1.3 1.2 بتؿتٍا  ٛضت٥ٌ نتؾ١ َتطًبت 

ٍ  ْتت٥  تػري      ِ  جودٚ ٞ ( 8) زقو ِ   :إيو  يًُخوٛز   تيٓطوب١  اي ٝٓو١  آزا٤ تٓوٛ،  ْو٘ زغو

إب إٔ ( غوووووري َتوووووٛفس ) ٚ ،( َوووووت حووووود إىل َتوووووٛفس) ٚ ،( َتوووووٛفس)  وووووا َوووووت األٍٚ

  ٓطوب١   ،(89.7)  تهوساز (  غوري َتوٛفس  )  ايب د نتْا يؿتحل األنلس ابضتجت ت 

ل٢ً قو   توٛفس املتطًبوت      ٜدٍ ممت ،(2.99) حطت ٞ ٚ تٛضط ،%(97.5) ١ٜٛ٦َ

ارتتؾ١  ٛضوت٥ٌ ابتؿوتب ، األَوس ايورٟ ٜؿو م َ و٘ حتكٝول املوٓٗ  ألٖدافو٘;          

ٚذيو يًدٚز ايهوبري ايورٟ تكوّٛ  و٘ ٚضوت٥ٌ ابتؿوتٍ اذتدٜلو١ َؤ دلوِ يألفهوتز           

ٚاٜكوت يف ايرتٜٚو     ٚاملفتِٖٝ ٚايتخدٜلت  ٚابنرتالت  يف غوت٢ زتوتب  اي ًوِ،   

يًُٓووتٖ  ٚاملٓتجووت  ادتدٜوود٠  ػووت٢ اْٛالٗووت، ٚأًٜكووت توودلِٝ ايكووِٝ ايبٓووت٠٤ ، ٖوورا  

 تجقتف١ إىل ايتٛل١ٝ  ككتٜت ايتُع ٚاَهت١ْٝ املػتزن١ فٝٗت، ٚأًٜكت ،ت دٚز 

نبري يف ايتلكٝ   هتف١ أْٛال٘، ٖٚرا َت أند  لًٝ٘ دزاض١ نوٌ َؤ: ) أَوري٠    

 (.  2016(، ) ؾي  لبتدٙ،  2017ايبتزْٚٞ،  (، ) إيٝتع 2018ضت ، 

املطوٛز    (2.0)ممت ضبل ٜتك  ق   تٛفس املتطًبت  األضتض١ٝ يتطبٝل َوٓٗ       

ٖٚرا ٜ ود  لت و١ ْوتقٛع نطوس حيورز َؤ قوسٚز٠ توٛفس تًوو املتطًبوت ; نوٞ            
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ٜ هًٌ ايٗوٛد ايهوبري ايورٟ   ورٍ يف إلوداد ٖورا املوٓٗ   تيٓجوت ، ٜٚطوتطٝع املوٓٗ            

أٖدافووو٘  هفوووت٠٤، ٚتطوووتطٝع َ ووو٘ َؿوووسْت اذتبٝبووو١ حتكٝووول زؤٜتٗوووت        حتكٝووول 

 . 3020املطتكب١ًٝ 

    لإلجابة عً السؤال اخلامو مً أسئلة البحح )ما متطلبات حتكيـل مـيهج
 املطور لزياض األطفال ألهدافه؟ (2.0)

     ٟ  ايدزاضوو١ ْتووت٥  يًبخووث، َٚوؤ فكوود اضووتفتد  ايبتحلوو١ َوؤ ايتأؾووٌٝ ايٓ ووس

 تطًبت  ايتتي١ٝ ٚتكطُٝٗت ل٢ً ايٓخٛ ايتتيٞ:يف ٚقع امل املٝدا١ْٝ

         َٗٓتطًبت  نتؾ١  تمل 

       َتطًبت  نتؾ١  تمل ١ًُ 

       ٌَتطًبت  نتؾ١  تيطف 
 َتطًبت  نتؾ١  تألضس٠ 
 ٍٚذيو ل٢ً ايٓخٛ ايتتيٞ:، َتطًبت  نتؾ١  ٛضت٥ٌ ابتؿت 

    متطلبات واصة بامليهج:  

   (2.0)أٖداف َٓٗ َتطًبت  نتؾ١ 

   طووٝط١ ٚٚاقووخ١ نووٞ    نتؾوو١  تملكووُٕٛ) ت ؿووتغ  طسٜكوو١   َتطًبووت 

ٚزؤٜو١  َٔ أٖداف ٚفًطوف١ املسحًو١    ، ت طتُدتتُهٔ امل ١ًُ َٔ حتكٝكٗت

ضتووٛ ايتكوودّ ٚايسقووٞ  تي ٓؿووس ايبػووسٟ نووٞ توو تٞ مثتزٖووت       2030 َؿووس 

 (.حتكٝكٗت يف ألٌ ابَهتْت  املتتح١  تيسٚق١ ، تطتطٝع امل ١ًُاملسج٠ٛ

  ٚ ز٠ تووودزٜم امل ًُوووت  لًووو٢ نٝفٝووو١  َتطًبوووت  نتؾووو١  وووتيتطبٝل) قوووس

حتكٝووول األٖوووداف لوووداز٠، ٚقوووسٚز٠ توووٛفري ابَهتْوووت  ايبػوووس١ٜ ايووو      

تتٓتضوووووم ٚألوووووداد األطفوووووتٍ  تيسٚقوووووت ، ٚتوووووٛفري ايكتلوووووت  ٚايٛضوووووت٥ٌ  

 ٚايتكٓٝت  ٚارتتَت  اي  تطتلد ل٢ً حتكٝل تًو األٖداف (

   (2.0)خت٣ٛ َٓٗ َتطًبت  نتؾ١ 

   ( ُٕٛهووٕٛ ا توو٣ٛ ٚاقوو  ٚ طووٝط، ٚضووٌٗ إٔ َٜتطًبووت  نتؾوو١  تملكوو

ٜسالوووٞ ايفوووسٚم  ، ٚايُٓوووٛ ايػوووتٌَ يطفوووٌ ايسٚقووو١   ، ٚحيكووول ايتطبٝووول

تيٛاقع ابجتُووتلٞ تيب٦ٝوو١ املؿووس١ٜ ٚ وو ٜووستبط   ووا األطفووتٍ، ٚ ايفسدٜوو١

ٔ  َٓتضوووم يًٛقوووا، ٚٚايلكوووتيف يًطفوووٌ ابنطوووت٤  املمؿوووـ يووو٘، ايب ووود لووو

 .(األطفتٍ املدزتا، ٜسالٞ اي ١ًُٝ

 بٝل ) تٛفري نتفو١ ابَهتْوت  املتدٜو١ ايو  تطوتلد      َتطًبت  نتؾ١  تيتط

يف تطبٝل ٖرا ا ت٣ٛ، ٚتدزٜم امل ًُت  ل٢ً نٝفٝو١ تطبٝكو٘ َٚسالوت٠    

 األطفتٍ املدزتا(.

   (2.0)أضتيٝم ٚاضرتاتٝجٝت  ايت ًِٝ ٚايت ًِ  ٓٗ َتطًبت  نتؾ١ 
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   ٕ ،أٖووداف املووٓٗ  ٚ ستتوو٣ٛ، إٔ تتٛافوول َووع  ) َتطًبووت  نتؾوو١  تملكووُٛ

تووٛفس ايٛقووا ٚادتٗوود  ، ١ٚ يُٓووٛ األطفووتٍ ٚنًفٝووتتِٗ امل سفٝوو١  َي٥ُووٚ 

 تطتلري دٚافع األطفتٍ ضتٛ ايت ًِ، نُت ٚاملتٍ
   لًوووو٢ أضووووتيٝم   توووودزٜم امل ًُووووت  ) ٜووووتِ  َتطًبووووت  نتؾوووو١  ووووتيتطبٝل

ٚاضرتاتٝجٝت  ايت ًِٝ ٚايت ًِ املٛجوٛد٠  وتملٓٗ ، ٚنٝفٝو١ تطبٝكٗوت َوع      

 األطفتٍ اي تدٜا ٚاملدزتا (.

  (2.0)أْػط١ َٓٗ نتؾ١   َتطًبت 

  املتدٜو١  يف حودٚد ابَهتْوت     َتطًبت  نتؾ١  تملكُٕٛ) اَهت١ْٝ تٓفٝورٖت

، ٚاألطفووتٍ يكوودزا  ايطفووٌ  ٗوورٙ املسحًوو١  ، َٓتضووبتٗت املتتحوو١ٚايبػووس١ٜ 

 ، إٔ تطووووووتلد يف تُٓٝوووووو١يف ٖوووووورٙ املسحًوووووو١ ِٗبحتٝتجووووووتتاملوووووودزتا، ٚ

ٞ ادتتْم امل سيف  إٔ تهوٕٛ  ، ٌٚيف غمؿو١ٝ ايطفو   ، ٚايٛجداْٞ ٚاذتسنو

ِ ، َٚٓتضب١ يًٛقا ٚ   ستفص٠ يًوت ً َٓتضوب١ َؤ حٝوث    ٚاب تهوتز ٚاج ودا،، 

 تهٕٛ َٓتضب١ أللوداد األطفوتٍ  تيكتلوت    ، نُت ب د إٔ املفتِٖٝ ٚاملٗتزا 

   ٚملطتحتٗت (.

       َتطًبوووووت  نتؾووووو١  وووووتيتطبٝل) توووووٛفري نتفووووو١ املطوووووتًصَت  ٚابدٚا

تدزٜم َ ًُت  زٜوت   ٚايتكٓٝت  اي  تطتلد يف تطبٝل تًو األْػط١، ٚ

األطفوووتٍ لًووو٢ نٝفٝووو١ تطبٝووول أْػوووط١ املوووٓٗ  َوووع األطفوووتٍ اي وووتدٜا  

ٚاملوودزتا، ٚلكوود ٚزؽ لُووٌ ألٚيٝووت٤ األَووٛز يتوودزٜبِٗ لًوو٢ نٝفٝوو١      

اثتّ ابْػط١ املٓصي١ٝ َع ايطفٌ (

  ايٛضت٥ٌ ايت ١ًُٝٝ ٚايتك١ٝٓ، ٚارتتَت 

    (ُٕٛت ًُٝٝووو١إٔ تهوووٕٛ َستبطوو١  تألٖوووداف اي َتطًبووت  نتؾووو١  تملكوو ،

ِ ، َتووٛفس٠  تيسٚقوو١ ،  طووسم ايتوودزٜظ ٚ تطووتٜس ايتكوودّ   ،ستفووص٠ يًووت ً

اووعا   ، َستبطوو١يرتالووٞ ايفووسٚم ايفسدٜوو١  ، َتٓٛلوو١اي ًُووٞ ٚايووتكين 

ٜطووٌٗ تٛفريٖووت َوؤ  ، نُووت ختتؿووس ايٛقووا ٚادتٗوود ، ٚاألطفووتٍ ايطووت ك١

   (. ايب١٦ٝ ا ٝط١ يف حتي١ لدّ تٛاجدٖت  تيسٚق١

   ( قووسٚز٠ تووٛفري نتفو١ ايٛضووت٥ٌ ايت ًُٝٝوو١   َتطًبوت  نتؾوو١  وتيتطبٝل

ٚارتتَووت  اييشَوو١ جثووتّ أْػووط١ املووٓٗ ، ٚتووٛفري ايطووبٛزا  ايرنٝوو١        

ٚغبه١ اْرتْا لُٝع ايسٚقوت  ي وس  ايكؿوـ اجيهرتْٚٝو١ ايتت  و١      

 يًُٓٗ ، ٚتدزٜم امل ًُت  ل٢ً نٝف١ٝ ايتطبٝل (

 ِٜٛأضتيٝم ايتك 

   (ُٕٛتهوووٕٛ ،  وووت ت٣ٛٚ، إ توووستبط  تألٖووودافَتطًبوووت  نتؾووو١  تملكووو

ٍ ، ٚميهوؤ تٛفريٖووت،  ٚاقووخ١ تسالووٞ ، َتٓٛلوو١، َٓتضووب١ يكوودزا  األطفووت

 (. تكٝظ أدا٤ األطفتٍ  دق١، ٚايفسٚم ايفسد١ٜ
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         ًِٜٛٝووت: َتطًبووت  نتؾوو١  ووتيتطبٝل) تووٛفري لووتذج َوؤ أضووتيٝم ايتكوو  تْ

 تيسٚق١، لكد ٚزؽ لٌُ يتدزٜم امل ًُت  ل٢ً أحدؤ أضتيٝم ايتكوِٜٛ  

 طفتٍ اي تدٜا ٚاملدزتا (املطتمد١َ َع األ

    متطلبات واصة باملعلنة 

    َ٘وووٓ  امل ًُووو١ ايٛقوووا ايهوووتيف ييطوووي، لًووو٢ املوووٓٗ  ادتدٜووود ٚتفٗوووِ أٖدافووو

 ٚأْػطت٘
  ٗٓتدزٜم امل ١ًُ ل٢ً اضتيٝم ٚاضرتاتٝجٝت  ايت ًِ اذتدٜل١ املدزج١  تمل 
  ٗٓتدزٜم امل ١ًُ ل٢ً أضتيٝم ايتكِٜٛ اذتدٜل١  تمل 
 ًري١ اجصتًٝص١ٜ يد٣ َ ًُت  ايسٚق١.زفع َطت٣ٛ اي 
 تٛفري َ ًُت  َتمؿؿت  يف ايًري١ ابصتًٝص١ٜ  تيسٚقت  ايتجسٜب١ٝ 
  ٗٓلكد شٜتزا  َٝدا١ْٝ ملػتٖد٠ امل ًُت  املتُٝصا  يف تطبٝل امل 
 تصٜٚد ايسٚقت    ًُت  تتٓتضم ٚألداد األطفتٍ  تيسٚق١ 
  َٗٓ (2.0)َهتفأ٠ امل ًُت  املتُٝصا  يف تٓفٝر 
 تٍ ايٛشاز٠   ًُت  ايسٚق١ ٚحؿس املػهي  اي  تكت ًٗٔ أ ٓت٤ تطبٝل اتؿ

 َٗٓ(2.0)    
  َٗٓ ٟد  َ  (2.0)إلداد قٓٛا  اتؿتٍ  ا امل ًُت  ٚ

 -َٚٔ اي ٓتؾس اي  حتتتجٗت امل ًُت  أ ٓت٤ ايتدزٜم:          

 .نٝف١ٝ حتكٝل ْٛات  ايت ًِ  هفت٠٤ 
 دتدٜد٠.نٝف١ٝ إداز٠ ايؿ  يف ق٤ٛ ابضرتاتٝجٝت  ا 
 . ٗٓابضتمداّ األَلٌ ملؿتدز ايت ًِ ٚفل األْػط١ املدزج١  تمل 
 .تف ٌٝ اضرتاتٝجٝت  ايت ًِٝ ٚايت ًِ يف ألٌ اي سٚف اذتتي١ٝ 
   .نٝف١ٝ تكِٝٝ أدا٤ ايطفٌ  أضتيٝم َتٓٛل١ 
 .نٝف١ٝ تف ٌٝ ايكؿـ ابيهرت١ْٝٚ  بٓو امل سف١ يف ايكتلت  ايدزاض١ٝ 
  ٞايؿٛتٞ ٚايٛلٞ ايبؿسٟ .ايتدزٜم ل٢ً طسم ت١ُٝٓ ايٛل 
 .نٝف١ٝ تف ٌٝ يٛح١ ايفؿٍٛ األز  ١ األضتض١ٝ يت ًِ اذتسٚف 

 متطلبات واصة بالطفل: 

 ًٝت  َٛاألب١ األطفتٍ ل٢ً اذتكٛز َٜٛ
        ًِايطووو ٞ ضتوووٛ ج وووٌ َسحًووو١ زٜوووت  األطفوووتٍ َسحًووو١ إيصاَٝووو١ يف ايطووو

  ايت ًُٝٞ
  ْٞت١٦ٝٗ أطفتٍ املطت٣ٛ ايلتKg2 ل٢ً املٓٗ  ادتدٜد 
 اف ١ٝ األطفتٍ ضتٛ أضتيٝم ايت ًِ ادتدٜد٠اضتلتز٠ د 
        ٕحؿووس األطفووتٍ ذ٣ٚ ؾوو ٛ ت  ايووت ًِ، ٚستتٚيوو١ َطووتلدتِٗ يتخكٝوول أ

 (2.0)ٖداف َٓٗ 
 َطتلد٠ األطفتٍ املت لسٜٔ يف اثتّ ايتهًٝفت  املٓصي١ٝ 
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 .َسالت٠ األطفتٍ املدزتا أ ٓت٤ تطبٝل األْػط١، ٚتكٛميٗت 

 متطلبات واصة باألسزة: 

  لع ٚضت٥ٌ ابتؿتٍ املمتًف١. (2.0) أٖداف ٚفًطف١ َٓٗ  تٛل١ٝ األضس٠ 
   َٗٓ (2.0)لكد ْدٚا  يألضس٠ يتبؿريِٖ  دٚزِٖ يف حتكٝل أٖداف 
    ٔإَداد األضس٠  ديٌٝ َٛق   ٘ َت ضٝتِ تطبٝك٘  ػهٌ نًٞ َع ايطفوٌ َو

   (2.0)نيٍ َٓٗ  
        تٛاؾووٌ ايسٚقوو١ َووع األضووس  ػووهٌ دٚزٟ جَوودادٖت  هووٌ جدٜوود اؿووٛف

  َٗٓ(2.0) 
  ٗٓالفت٤ األضس غري ايكتدز٠ َٔ املػتزن١ املتد١ٜ يف أْػط١ امل 
 .تريٌٝ ايؿ ٛ ت  اي  تٛاج٘ اٚيٝت٤ األَٛز أ ٓت٤ لٌُ ايتهًٝفت  املٓصي١ٝ 

 متطلبات واصة بوسائل االتصال: 

  َؤ نويٍ    (2.0)اجليّ  ٛضت٥ٌ ابتؿتٍ لٔ َٓٗ  زٜت  األطفتٍ ادتدٜد

 َ  دٟ ٖرا املٓٗ . 
 ٖٝ١ املٓٗ  ادتدٜد ٚايفًطف١ ايو  ٜكوّٛ لًٝٗوت َؤ نويٍ ٚضوت٥ٌ       تٛقٝ  َت

 ابتؿتٍ املمتًف١  
        تٛقٝ  ا،دف َٔ تطٜٛس َٓوتٖ  زٜوت  األطفوتٍ ٚدٚزٖوت يف حتكٝول زؤٜو١

 لع ٚضت٥ٌ ابتؿتٍ املمتًف١ 2030َؿس
           ٌلس  لوتذج مل ًُوت  ايسٚقو١ املتُٝوصا  يف تطبٝول ٖورا املوٓٗ  لوع ٚضوت٥

 ابتؿتٍ املمتًف١
 تذج يدٍٚ َتكد١َ آنر٠  لٝوٌ ٖورا املوٓٗ ، ٚدٚزٙ يف تكودَٗت لوع      لس  ل

 .ٚضت٥ٌ ابتؿتٍ املمتًف١
         تٛقووٝ  دٚز األضووس٠ يف تطبٝوول املووٓٗ  ادتدٜووود َوؤ نوويٍ  ووساَ  َت ووودد٠

 ٚأْػط١ تطبٝك١ٝ.
    ا ساش أ١ُٖٝ دٚز َ ضطت  ايتُع ا ًٞ يف تطبٝل املٓٗ  ادتدٜد ٚاآليٝوت

 .ف٘اي  تطتلد ل٢ً حتكٝل أٖدا
           ٗٓإلووداد َٛقووع أٚ جووسٚب لووع ابْرتْووا يتٛاؾووٌ امل ًُووت  َووع َ وودٟ املوو

 ادتدٜد
  ٘إلداد َٛقع أٚ جسٚب لع ابْرتْا ألٚيٝت٤ األَٛز ميهٔ ايتٛاؾٌ َٔ نيي

 .ٚايسد ل٢ً اضتفطتزاتِٗ حٍٛ املٓٗ  ادتدٜد
     ِلًوو٢ تووٛفري األدٚا   لووع ٚضووت٥ٌ ابتؿووتٍ   تػووجع زجووتٍ األلُووتٍ ٚغريٖوو

 رتتَت  يًسٚقت  ايفكري٠ يدلِ املٓٗ  ادتدٜد.ٚايٛضت٥ٌ ٚا

 توصيات البحح 

       ٗٓاملطووٛز  (2.0)ايكٝووتّ  تي دٜوود َوؤ ايبخووٛؤ اي ًُٝوو١ يتخًٝووٌ ستتوو٣ٛ َوو

يسٜووت  األطفووتٍ، ٚايٛقووٛف لًوو٢ أٖووِ ْكووتا ايكوو٠ٛ  ٗوورا املووٓٗ  ٚستتٚيوو١        

 تدلُٝٗت، ٚزؾد ْكتا ايك   ٚستتٚي١ ٚستتٚي١ َ تدتتٗت.



 م2019.. أبريل                عشر               الرابعدد الع  

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
184 

 يف تدزٜم امل ًُت  تٛفرًيا يًٛقا ٚادتٗد ٚاملتٍ. اضتمداّ األجٗص٠ ايسق١ُٝ 
 .٘اقت١َ املبتدزا  ايتُ ١ٝ اي  تلُٔ ٚت كد املٓٗ  ادتدٜد ٚحتكل أٖداف 
   ايتٛضع يف غخر ُِٖ نٌ َٔ ألكت٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  تدتتَ ت ، ٚامل ًُوا

 .  2030ٚاآل ت٤، ٚايتُع ا ًٞ، ملطتْد٠ ٖرا املٓٗ ، ٚحتكٝل زؤ١ٜ َؿس 
 ايطري لدٜو١ ضتوٛ ج وٌ َسحًو١ زٜوت  األطفوتٍ َسحًو١ إيصاَٝو١          قسٚز٠

 َتداَا ٖٞ قتلد٠ ا،سّ ٚأضتع نٌ املساحٌ ايت ١ًُٝٝ ايتتي١ٝ ،ت.

 :املزاجع 
(: املٓتٖ  ايدزاض١ٝ ايٛاقع ٚاملطتكبٌ، ايكتٖس٠، َؿس اي س ١ٝ يًٓػس 2008أمحد إ ساِٖٝ قٓدٌٜ) -

 ٚايتٛشٜع.
ٜت  األطفتٍ ل٢ً ت ًِ ايًري١ اي س ١ٝ يف ايؿ  األٍٚ (: أ س نع٠ ز2000أمحد تٛفٝل ًَخِ) -

 األضتضٞ، زضتي١ َتجطتري، األزدٕ، جتَ ١ ايريَٛى.
(: أ س ابيتختم  سح١ً زٜت  األطفتٍ يف ت١ُٝٓ َٗتزتٞ ايكسا٠٤ ٚايهتت ١ 2014أمحد ؾَٛتٕ) -

طا، يد٣ طتيبت  املسح١ً األضتض١ٝ ايدْٝت يف َدزض١ أّ حبٝب١ األضتض١ٝ يف األزدٕ، فًط

 . 4، ،28ْت ًظ، زت١ً جتَ ١ ايٓجت  ألحبتؤ اي ًّٛ اجْطت١ْٝ، َ 
ايدزاضٞ األضظ ٚاملساحٌ، ايٓطم١ ابيهرت١ْٝٚ  املٓٗ  (: تطٜٛس2012اجداز٠ اي ت١َ يًُٓتٖ ) -

 ي١ً امل سف١، 
- http://www.almarefh.net/show_content_sub.php? Available at 5/3/ 2019. 

  

 -ايتُع  ككتٜت األ١َٝٓ ايتٛل١ٝ يف ادتدٜد اجليّ ٚضت٥ٌ (: دٚز2017أ ٛ هس ايبتزْٚٞ) ايٝتع -

 املتي١ٝ ايبخٛؤ َسنص ٚاملؿسف١ٝ، املتي١ٝ يً ًّٛ اي س ١ٝ دزاض١ حت١ًًٝٝ، ابنتدمي١ٝ

 .2، ،25َ  ٚاملؿسف١ٝ، املتي١ٝ ايدزاضت  ٚاملؿسف١ٝ، زت١ً
 ايػبتب ادتتَ ٞ يد٣ األ١َٝٓ ايلكتف١ ت صٜص يف اجليّ ٚضت٥ٌ (: دٚز2018أَري٠ حطٔ ضت ) -

املتمؿؿ١،  يًدزاضت  املؿس١ٜ ايٓٛل١ٝ، اي١ً ايرت ١ٝ ن١ًٝ  ظ، لا املؿسٟ، جتَ ١

،18. 
، ستتف ١  ٛزض ٝد، ٚشاز٠ Education (2.0)(: ْػس٠ 2019تٛجٝ٘ لتّ زٜت  األطفتٍ) -

  ١ٝ ٚايت ًِٝ.ايرت
 يًدزاضت  ايُٝين ايُٝٔ، ايُٝٔ، املسنص يف املٓتٖ  تطٜٛس (: نطٛا 2005حطٔ ستُد جت س) -

 .21، ،9اي ؿس، َ  ابضرتاتٝج١ٝ، زت١ً غ ٕٚ
 (: املٓتٖ ، ايكتٖس٠، َهتب١ األصتًٛ املؿس2004.١ٜحًُٞ أمحد ايٛنٌٝ، ستُد أَا املف ) -
 َ تٜري ٚفل ايسٜت   د١ٜٓ األطفتٍ زٜت  َٓٗ  ستطٜٛ (: َ ٛقت 2016نًٛد زاغد ايهلريٟ) -

، جتَ ١  ٓٗت، NAC))املبهس٠ ٚايسلت١ٜ ايت ًِٝ  ساَ  بلتُتد ايٛط١ٝٓ األَسٜه١ٝ ا،١٦ٝ

 .106، ،27زت١ً ن١ًٝ ايرت ١ٝ، َ 
، ايكتٖس٠، ايُٛل١ اي س ١ٝ 2(: تطٜٛس املٓتٖ  زؤ١ٜ َ تؾس٠، ا2014غٛقٞ حطتْٞ حطٔ) -

 يًتدزٜم ٚايٓػس.
 لُتد٠ يطيب ايؿخٞ ايتلكٝ  يف ادتدٜد اجليّ ٚضت٥ٌ (: دٚز2016َط د لبتد٠)  ؾي -

اجضي١َٝ  تيسٜت ، جتَ ١ حًٛإ،  ض ٛد ا ٔ ستُد اجَتّ ايتخكري١ٜ لتَ ١ ايعاَ 

 .77ايسٜتق١، ، ٚلًّٛ ايبد١ْٝ يًرت ١ٝ اي ١ًُٝ ن١ًٝ ايرت ١ٝ ايسٜتق١ٝ يًبٓا، اي١ً
(: أ س ابيتختم  سح١ً زٜت  2012 ٞ، إميتٕ ضًِٝ لبد ايساشم)لبد ايسمحٔ لبد لًٞ ا،ت -

األطفتٍ يف ت١ُٝٓ َٗتزتٞ ايكسا٠٤ ٚايهتت ١ يد٣ يد٣ طتيبت  املسح١ً األضتض١ٝ ايدْٝت يف 

، 13األزدٕ، ايهٜٛا، ادتُ ١ٝ ايهٜٛت١ٝ يتكدّ ايطفٛي١ اي س ١ٝ، زت١ً ايطفٛي١ اي س ١ٝ، َ 

،51. 
: ختطٝط املٓتٖ  ٚؾٝتغتٗت، األزدٕ، داز اذتتَد يًٓػس (2008لبد ايًطٝ  حطا فسج) -

 ٚايتٛشٜع.
(: أ س ابيتختم  سٜت  األطفتٍ يف ت١ُٝٓ قدزا  األطفتٍ امل سف١ٝ 2003لص٠ حيٞ ايٛتتزٟ) -

  أَت١ْ اي تؾ١ُ ؾٓ ت٤، زضتي١ َتجطتري، ن١ًٝ ايرت ١ٝ، جتَ ١ ؾٓ ت٤.

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php
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األطفتٍ ملُتزضتتٗٔ يف إلداد  ١٦ٝ (: دزج١ تكدٜس َ ًُت  زٜت  2008فتخٞ ستُٛد أمحٝد٠)  -

ت ١ًُٝٝ يتطٜٛس َٗتزتٞ ايكسا٠٤ ٚايهتت ١ يد٣ األطفتٍ يف ايسٚق١، فًططا، ْت ًظ، زت١ً 

 .5، ،22جتَ ١ ايٓجت  ألحبتؤ اي ًّٛ اجْطت١ْٝ، َ 
(: أ س ادنتٍ املٛاد ايدزاض١ٝ يف َٓٗ  زٜت  األطفتٍ ل٢ً ايتخؿٌٝ 2016نٛ س ستُد حبٝم) -

َٝر املسح١ً اب تدا١ٝ٥  دٚي١ ايهٜٛا، جتَ ١ ايهٜٛا، زتًظ ايٓػس اي ًُٞ، ايدزاضٞ يتي

 .120، ،30اي١ً ايرت ١ٜٛ، َ 
(: ايبخث ايرت ٟٛ  ا ايٓ س١ٜ ٚايتطبٝل، ايكتٖس٠، داز ايفهس 2012ستُد ايطٝد ايهطبتْٞ) -

 اي س ٞ.
 ايتخدٜت  ق٤ٛ يف َٚ تٜريٙ ايدزاض١ٝ املٓتٖ  تطٜٛس (: أضظ2014ستُٛد نتٌَ ايٓتق١) -

: ٚاي ػسٕٚ ايلتيث اي ًُٞ ايتدزٜظ، امل ثس ٚطسم يًُٓتٖ  املؿس١ٜ امل تؾس٠، ادتُ ١ٝ

 .1زؤ٣ ٚتٛجٗت ، َ .  املٓتٖ  تطٜٛس
(: اضظ تكِٜٛ املٓتٖ  ٚتطٜٛسٖت، ايكتٖس٠، داز جٛاْت يًٓػس 2018ممدٚ  ستُد لبد ايٝد) -

 ٚايتٛشٜع.
انتػ  ملٗتزا  ايتدزٜظ  -(: ديٌٝ امل 2018/2019ًِٚشاز٠ ايرت ١ٝ ٚايت ًِٝ ٚايت ًِٝ ايفين) -

 ايؿفٞ، املطت٣ٛ ايلتْٞ زٜت  أطفتٍ، ايفؿٌ ايدزاضٞ األٍٚ.
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