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، ٚص٪و ٌِفٍز ٞز ثٌضٟ ٠ذٕٝ ١ٍ٩ٙج ِْضمذً ثألِزصّغً ٌِفٍز ث٢ٌفٌٛز ثٌمج٩ور ثٌ٪٠ٌ
ِااج لذااً ثٌّوًّااز ِاآ ا٘ااُ ثٌٌّثفااً ثٌّٕجة١ااز صااشع١ٌث  فااٟ صٖااى١ً ٕنٚاا١ز ثٌفااٌه ثٌقج١ٌااز     

ثٌّفج١ُ٘ ثألّجّا١ز ٠ٚذاوٜ ف١ٙاج ث٢ٌفاً ٌِٚٔاز ٚلجد١ٍاز لّاضمذجي        فف١ٙج صضىْٛ  ؛ٚثٌّْضمذ١ٍز
ثٌنذٌثس، ٚصن٠َٓ ثٌّ٪ٍِٛجس، ٚثوضْجح ثٌّٙاجًثس ثلؽضّج١٩از ٚثٌّ٪ٌف١از، ٠ّٕٚاٛ ٌو٠اٗ      
ثٌااٛث٧ٍ ثٌااو٠ٕٟ، ٠ٚذااوا ثٌٞاا١ٌّ ثٌنٍمااٟ فااٟ ثٌضىاا٠ٛٓ، وّااج صذااوا ث١ٌّااٛي ٚثلصؾج٘ااجس فااٟ   

 ثأل١ٕجء ٚثٌذ١تز.ثٌضٖىً ِّج ٠قوه ًٙٛر ٍّٛن ث٢ٌفً ٨ِ ثألفٌثه ٚ
ٚث٢ٌفً إْٔجْ ٌٗ فمٛق عجدضز الٌ٘ج ث٧ٌٌٖ ٚثٌّٛثع١ك ثٌو١ٌٚز ٚثٌ٪ٌد١از ّٚإش ِآ    
اؽً فّج٠ضٙج ثٌماٛث١ٔٓ، إل اْ صٍاه ثٌقماٛق ص٦اً ِؾاٌهر إٌاٝ اْ ٠٪ذاٌ ٩ٕٙاج فاٟ ٙاًٛر           
ِّجًّجس ٍّٚٛو١جس ٠ؤه٠ٙج ث٢ٌفً اٚ ث٢م٠ٌٓ ١ٌٖ٪ٌ دٙج ث٢ٌفً، فجٌٍ٪خ فك ٢ٌٍفاً إل  

 ١ٕتج ِج ٌُ ٠ّجًّٗ، ٚثٌق٠ٌز فك ٌٗ ٌٚىٓ ل ٠ٖ٪ٌ دٙج ِج ٌُ ٠ٍْىٙج دٕفْٗ.أٗ ل ٠٪ٕٝ 
ٚثٌّٕٙؼ فٟ ٠ًجٛ ثأل١فجي ٠٪ضّو ٩ٍٝ ٖٔاجٟ ث٢ٌفاً ٚصفج٩ٍاٗ ِآ مامي ثٌّٛثلا        
ثٌّذٙؾز ثٌْجًر ثٌّقذذز إٌٝ ٔفْٗ، ف١ظ ٠ْض٨١٢ ثٌض٪ذ١اٌ ٩آ ًا٠اٗ، ٠ٚنضاجً دق٠ٌاز ِآ       

ّااٛ ٌو٠ااٗ ثلصؾج٘ااجس ٚصىضٖاا  لوًثصااٗ  داا١ٓ أٖاا٢ضٗ، ٠ٚىضْااخ ثٌّ٪ااجًر ٚثٌّٙااجًثس ٚصٕ 
ِاآ عااُ ٠ّىاآ ص١ّٕضٙااج ٚٙاامٍٙج، اٞ أااٗ ٠ّىاآ ثٌمااٛي دااشْ ١ذ١٪ااز ثٌّاإٙؼ فااٟ    ، ِٚٛث٘ذااٗ

 ٠ًجٛ ثأل١فجي صؾ٪ٍٗ ٢ّٚج  ِٕجّذج  ٌضف٪١ً ِّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ.
ٚصضٕجٚي ثًٌٛلز ثٌقج١ٌز هًثّز ٠ٌ٦ٔز فٛي هًٚ ِإٙؼ ٠ًاجٛ ثأل١فاجي فاٟ صف٪١اً      

 ، ٠ٚضُ صٕجٌٚٙج ِٓ ممي ثٌّقجًٚ ثٌضج١ٌز :ِّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ
 اٚل  : فمٛق ث٢ٌفً فٟ ثإلّمَ.

 عج١ٔج  : فمٛق ث٢ٌفً فٟ ثٌّٛثع١ك ثٌو١ٌٚز ٚثٌ٪ٌد١ز.
 .6996عجٌغج  : لجْٔٛ ث٢ٌفً ثٌٌّٚٞ 

 ًثد٪ج  : فمٛق ا١فجي ِج لذً ثٌّوًّز ٚثٌّّجًّجس ثٌٌّصذ٢ز دٙج.
ٗ   فااجيمجِْااج  : ثإل١ااجً ثٌ٪ااجَ ٌّاإٙؼ ٠ًااجٛ ثأل١   : ثٌااوث٩ُ ٌّّجًّااز ث٢ٌفااً ٌقمٛلاا

: ًّٖ٠ٚ 
 ثٌوث٩ُ ٌّّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ. اِّ ثٌّٕٙؼ -6
 ِمِـ ِٕٙؼ ٠ًجٛ ثأل١فجي ثٌوث٩ُ ٌّّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ. -2

 ا٘وثر ِٕٙؼ ٠ًجٛ ثأل١فجي ثٌوث٩ُ ٌّّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ. -3

 ِقضٜٛ ثٌّٕٙؼ فٟ ٠ًجٛ ثأل١فجي ٚص١٥ٛفٗ ٌّّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ. -4

 جّذز ٌضف٪١ً ِّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ.ثألّج١ٌخ ثٌّٕ -5

 ِ٪ٍّز ثٌٌٚٝز ٚهًٚ٘ج ثٌوث٩ُ ٌّّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ. -
 د١تز ثٌٌٚٝز و٠ّٛ ٌضف٪١ً ِّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ. -

 ثإلّمَ : فٟاٚل  : فمٛق ث٢ٌفً 

                                                 
   ؽجِ٪ز ثٌمجٌ٘ر.  –ِ٪ٙو ثٌوًثّجس ثٌضٌد٠ٛز  –ًة١ِ لُْ ٠ًجٛ ثأل١فجي ٚثٌض٪١ٍُ ثلدضوثةٟ اّضجى ِْج٩و 
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لذً اْ ص٪ٌر ثٌو١ٔج ِج ٠ّْٝ دقمٛق ثإلْٔجْ، ٚفٝ ٚلاش واجْ ثٌماجْٔٛ ثٌْاجةو ٘اٛ      
١ٌمااًٌ اْ ٌسْٔااجْ فمٛلااج  ٠ٕذرااٟ ثفضٌثِٙااج، ٕٚ٘ااجن ٚثؽذااجس لااجْٔٛ ثٌمااٛر، ؽااجء ثإلّاامَ 

 ٠ض٪١ٓ ثلٌضَثَ دٙج. ٚفمٛق ثإلْٔجْ فٝ ثإلّمَ صمَٛ ٩ٍٝ :
 ثًصذجٟ ثٌق٠ٌز دجٌّْت١ٌٛز. -
 ثٌضٛثٍْ د١ٓ ثٌقجؽجس ثٌّجه٠ز ٚثٌقجؽجس ثٌّ٪٠ٕٛز ٌسْٔجْ. -

 ثٌضٛثٍْ د١ٓ ثٌٍّٚقز ثٌفٌه٠ز ٚثٌٍّٚقز ثٌؾّج١٩ز. -

 ٚث٢مٌر. ثٌّٖٛي ألًِٛ ثٌو١ٔج -

 ثٌ٪ج١ٌّز درٜ ث٦ٌٌٕ ٩ٓ ثٌَِجْ ٚثٌّىجْ ٚثٌؾِٕ ٚثٌٍْٛ. -
ٚوفٍااش ٌااٗ ثٌٖاا٠ٌ٪ز ثإلّاام١ِز ثٌقّج٠ااز ٚث٩ٌٌج٠ااز ٚثٌضٌد١ااز  ٚلااو ٩ٕااٝ ثإلّاامَ دج٢ٌفً،

، ٚد٪و ٚلهصاٗ، فىفاً ٌاٗ ثٌقاك     ٚثٌّٕٛ ث١ٌٍُْ؛ فضٝ لذً اْ ٠ٌٛو، ٚ٘ٛ ؽ١ٕٓ فٝ د٢ٓ اِٗ
 (69-56، ٗ ٗ 2005فٟ:)ف١ْٕٓ دٛثهٜ،
ٓ ١ّ٠ااَٖ ٩اآ ،١ااٌٖ، ثٌْٕااخ، ثٌقٞااجٔز، ثٌق١ااجر، ثٌّْااجٚثر داا١ٓ ثٌاايوًٛ      ثّااُ فْاا 

ٚثإلٔاجط، ثٌّْاجٚثر فاٟ ثٌقماٛق ٚثٌٛثؽذاجس، ثٌض٪ٍا١ُ، فْآ ثٌّ٪جٍِاز، ثٌٍ٪اخ، ثٌقاك فااٟ           
 صٌد١ز اممل١ز ه١ٕ٠ز.

ٚدجإلٝجفز إٌٝ ِج ّذك ٕ٘جن فمٛق ِجه٠از صض٪ٍاك دجٌٌٝاج٩ز، ٚثٌٕفماز، ٚث١ٌّاٌثط.      
   ٚ ٜ ث٦ٌااٌٚر ثٌنجٙااز )ثٌٍماا٠١، ث١ٌضاا١ُ، ثٌّ٪ااجق، ثٌمؽااب     وّااج ث٘ااضُ دقمااٛق ثأل١فااجي ى

 ٚثٌؾجٔـ(.
وّج ٙوً ١ِغجق ث٢ٌفً فٟ ثإلّمَ، ثٌايٞ الٌصاٗ ثٌٍؾٕاز ثإلّام١ِز ثٌ٪ج١ٌّاز ٌٍّاٌار       

، ٙا١رش ِذجهةاٗ فاٟ ٝاٛء ثٌّذاجها ثألّجّا١ز ٌسّامَ، ٚلاو ٩ًٚاٟ فاٟ           2003ٚث٢ٌفً 

ثلصفجل١ااجس ثٌو١ٌٚااز، ٚاْ  –فاٟ ِٞااج١ِٕٙج ٚصٌص١ذٙااج   –ٙا١ج،ز ِااٛثه ث١ٌّغااجق اْ صااٛثٍٜ  
ُصمٌْ فمٛق ث٢ٌفً دٛثؽذجصٗ، ٚثّاضّوس ِاٛثه ث١ٌّغاجق ِقضٛث٘اج فاٟ ثألّاجُ ِآ ثٌماٌ ْ         

 ثٌى٠ٌُ ٚثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز، إٌٝ ؽجٔخ ثٌىضجدجس ثٌضٌثع١ز ٚثٌّ٪جٌٙر.
٠ٚضىْٛ ١ِغجق ث٢ٌفاً فاٟ ثإلّامَ ِآ ّاذ٪ز اداٛثح، صٞاُ عامط ٚعمعا١ٓ ِاجهر ل           

١ّ٪ج ، ٌٚىٓ ٠ؾوً ثإلٕجًر إٌٝ د٪ٜ ثٌقمٛق، ثٌضٟ ٠ّىآ اْ  ٠ض٨ْ ثٌّمجَ لّض٪ٌثٝٙج ؽ
صو٩ُ ِّجًّز ث٢ٌفً ٌٙج ِٓ ممي ِٕٙؼ ثٌٕٖجٟ فٟ ثٌٌٚٝز اٚ ثٌضٟ ٠ٕذرٟ اْ صضٛفٌ ٌاٗ  

(: ثٌقفااج٣ ٩ٍااٝ 2003فااٟ ثٌٌٚٝااز، ِٚاآ ٘اايٖ ثٌقمااٛق : )١ِغااجق ث٢ٌفااً فااٟ ثإلّاامَ،   
٩ٌج٠از ثٌٚاق١ز، ثلّاضّضج٧ دٛلاش     ث٠ٌٛٙز، ٩وَ ثٌض١١َّ د١ٓ ثأل١فجي، ثٌّ٪جٍِز ثٌقج١ٔاز، ثٌ 

ثٌفٌث٫، ف٠ٌز ثٌض٪ذ١ٌ، ثٌضٌد١ز ثٌفجٍٝز ٚثٌّضىجٍِز، ِّجًّز ثٌ٪جهثس ثلؽضّج١٩ز ث١٢ٌذاز،  
 ثٌض٪١ٍُ ثٌّضىجًِ ثٌّضٛثٍْ، ثٌقٚٛي ٩ٍٝ ثٌّ٪ٍِٛجس ثٌٕجف٪ز، 

 عج١ٔج : فمٛق ث٢ٌفً فٝ ثٌّٛثع١ك ثٌو١ٌٚز ٚثٌ٪ٌد١ز :
٠ُ لاوَ ثٌضاج٠ًل إل اْ ٘ايث ثل٘ضّاجَ لاو صذاج٠ٓ       إْ ثل٘ضّجَ د٩ٌج٠ز ث٢ٌفً ٚفّج٠ضٗ لو

دجمضمر ثٌّؾضّ٪جس ٚثمضمر ث٦ٌٌٚر ثٌضٝ ٠ٌّ دٙاج واً ِؾضّا٨، ّاٛثء وجٔاش ٥ٌٚفاج        
١ّجّاا١ز اٚ ثلضٚااجه٠ز اٚ ثؽضّج١٩ااز، ٌٚىاآ ِاا٨ دااوث٠جس ثٌمااٌْ ثٌ٪ٖاا٠ٌٓ ٥ٙااٌس ثٌقجؽااز   

ٓ ثٌااوٚي ثٌٍّقاز ٌٛٝا٨ ثٌمااٛث١ٔٓ ٚثٌضٖا٠ٌ٪جس ٌقّج٠ااز ث٢ٌفاً د٪ااو اْ ص٪ٌٝاش ثٌ٪و٠ااو ِا      
ٌّٛؽااجس ِاآ ثألٍِااجس ثللضٚااجه٠ز، ٚثٔضٖااجً ثٌفمااٌ، ٚصااؤٝ ِْااضٜٛ ث٩ٌٌج٠ااز ثٌٚااق١ز     



 دراسات تربويةوحبوث 
ه. ١ٌّّر               هًٚ ِٕٙؼ ٠ًجٛ ثأل١فجي فٟ صف٪١ً ِّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ

 ث١ٌْو ٩ذو ثٌ٪جي 

 

 68 العدد الثاني

ٚثٔنفجٛ ِْضٜٛ ثٌنوِجس ثٌض٪١ّ١ٍز، ٚصوً٘ٛ ث٦ٌٌٚر ثٌذ١ت١ز ِّج وجْ ٌاٗ اّاٛء ثألعاٌ    
 ٩ٍٝ ا١فجي صٍه ثٌّؾضّ٪جس.

ٚاّافٌس ثٌّقاجٚلس ثٌؾااجهر ٚثٌّْاضٌّر ٌٛٝا٨ لااٛث١ٔٓ ٚصٖا٠ٌ٪جس ٌقّج٠از ث٢ٌفااً       
 ٗ ٩ٓ ثٌ٪و٠و ِٓ ثٌّٛثع١ك ٔيوٌ ِٕٙج ٩ٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ل ثٌقٌٚ:٩ًٚج٠ض
 (6934)إ٩مْ ؽ١ٕ  ٌقمٛي ث٢ٌفً  -
 (6948) ثإل٩مْ ثٌ٪جٌّٟ ٌقمٛق ثإلْٔجْ -
 (6959) إ٩مْ ثألُِ ثٌّضقور ٌقمٛق ث٢ٌفً -
 (6989) ثصفجل١ز ثألُِ ثٌّضقور ٌقمٛق ث٢ٌفً -
 (6990) ثإل٩مْ ثٌ٪جٌّٟ فٛي ثٌضٌد١ز ٌٍؾ٨١ّ -
 (6990ثٌ٪جٌّٟ ٌذمجء ث٢ٌفً ٚفّج٠ضٗ ّٚٔجةٗ ٚم٢ز ثٌ٪ًّ ) ثإل٩مْ -

( لجٔٛٔج  ه١ٌٚج  ٠قاوه ٠ٚضٕاجٚي ثٌقماٛق ثألّجّا١ز     6989ٚصّغً ثصفجل١ز ثألُِ ثٌّضقور )

أل١فجي ثٌ٪جٌُ ِضىجٍِز ٚ،١ٌ ١ٌِٖٚز ٍَِِٚز، فمو ٚل٨ ثلصفجل١ز ٚثٌضاََ دض٢ذ١مٙاج لٌثداز    
 (78دٛثهٜ، ٌِؽ٨ ّجدك، ٗ هٌٚز، ٚوجٔش ٌِٚ ّٝٓ صٍه ثٌوٚي. )ف١ْٕٓ 696

ٚصًّٖ ثلصفجل١ز وً ثٌؾٛثٔخ ثٌّضٍٚز دق١جر ث٢ٌفً هثمً ثألٌّر ٚمجًؽٙاج، هثماً   
ثٌوٌٚااز ٚمجًؽٙااج. ٚصىفااً ثلصفجل١ااز ٢ٌٍفااً ثٌقااك فااٝ ثٌق١ااجر ٚثٌذمااجء ٚثٌّٕااٛ ٚثٌقّج٠ااز          
ٚث٩ٌٌج٠ز، ٚثٌقك فٝ ِْضٜٛ ِ٪١ٖٟ ِمةُ، ويٌه ثٌقك فٝ ثٌض٪١ٍُ ٚفاٝ ثٌٌثفاز ٚٚلاش    

ٚثٌٍ٪خ ٚثٌّٖجًوز فٝ ثٌق١جر ثٌغمجف١ز ٚثٌف١ٕز، ِّٚجًّز عمجفضٗ، ٚثٌقك فٝ ثٌقفج٣ ثٌفٌث٫ 
 ٩ٍٝ ٠ٛ٘ضٗ، ٚفمٗ فٝ ف٠ٌز ثٌفىٌ ٚثٌٛؽوثْ ٚثٌو٠ٓ.

ٚلااو اوااوس ِااٛثه ثلصفجل١ااز ٩ٍااٝ فّج٠ااز ث٢ٌفااً ِاآ وجفااز إااىجي ثٌ٪ٕاا  ٚثإلّ٘ااجي     
لضٚااجهٞ اٚ اهثء  ٚثإلّااجءر ثٌ٪م١ٍااز، ٚثلّااضرمي اٚ ثلٔضٙااجن ثٌؾْٕااٟ، ٚثلّااضرمي ثل     

ا٩ّااجي صٖااىً م٢ااًٛر ٩ٍااٝ ٙااقز ث٢ٌفااً، اٚ ّٔااٖٛ ثٌذااؤٟ اٚ ثٌ٪مٍااٟ اٚ ثلؽضّااج٩ٟ اٚ 
 ص٪ٛق ص٪١ٍّٗ.

٦ٌٔٚث  ألْ ص٢ًٛ ثألُِ ٌِْ٘ٛ دض٪١ٍُ ٕ٪ٛدٙج، ٚاْ فاك ث٢ٌفاً فاٟ ثٌض٪ٍا١ُ ٕاٌٟ      
اّجّٟ ٌضق١ْٓ ِْضٜٛ ف١جصٗ ٠ٍٚجهر لوًصٗ ٩ٍٝ ثٌ٪ًّ ثٌذٕجء فٟ ِؾضّ٪اٗ ِْاضمذم ، فماو    

ثلصفجل١ز ثٌو١ٌٚز ٌقمٛق ث٢ٌفً ٩ٍٝ د٪ٜ ثل٩ضذجًثس ثٌضٌد٠ٛز ثٌضٟ صٕجٌٚضٙاج ِاٛثه   اووس 
 (.6989ثلصفجل١ز ِٕٚٙج: )ثلصفجل١ز ثٌو١ٌٚز ٌقمٛق ث٢ٌفً، 

ٚٔٚش ٩ٍٝ فك ث٢ٌفً فٝ ثٌض٪ذ١ٌ دق٠ٌز ٩ٓ  ًثةٗ فٝ ؽ٨١ّ ثٌّْجةً ثٌضٝ  ( : 62ثٌّجهر )
 صّْٗ ٚىٌه ٚفمج  ٌْٕٗ ٚٔٞؾٗ.

ٚاوااوس ٩ٍاااٝ فاااك ث٢ٌفاااً فاااٝ ف٠ٌااز ثٌض٪ذ١اااٌ : ٠ٖٚاااًّ ٘ااايث ثٌقاااك ١ٍاااخ    ( : 63ثٌّجهر )

ثٌّ٪ٍِٛجس ٚثألفىجً ٚصٍم١ٙج ٚإىث٩ضٙج ّٛثء دجٌمٛي اٚ ثٌىضجداز اٚ ث٢ٌذج٩از اٚ ثٌفآ    
 اٚ دشٞ ١ٍّٚز امٌٜ ٠نضجً٘ج.

ٚٔٚااش ٩ٍااٝ فااك ث٢ٌفااً فااٝ ثٌض٪ٍاا١ُ، ٚاْ ٠ىااْٛ ثٌض٪ٍاا١ُ ثلدضااوثةٟ إٌَث١ِااج     ( :28ثٌّجهر )
 ِٚؾجٔج  ٌٍؾ٨١ّ.

 ٚاووس ٩ٍٝ اْ ٠ىْٛ ص٪١ٍُ ث٢ٌفً ِٛؽٙج ٔقٛ : ( :29ثٌّجهر )

 ص١ّٕز ٕن١ٚز ث٢ٌفً ِٚٛث٘ذٗ ٚلوًثصٗ ثٌ٪م١ٍز ٚثٌذو١ٔز إٌٝ الٚٝ إِىجٔجصٙج. -
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ص١ّٕز ثفضٌثَ فماٛق ثإلْٔاجْ ٚثٌق٠ٌاجس ثألّجّا١ز ٚثٌّذاجها ثٌّىٌّاز فاٝ ١ِغاجق          -
 ثألُِ ثٌّضقور.

-    ٗ ٚل١ّاٗ ثٌنجٙاز، ٚثٌما١ُ ث١ٕ١ٌٛاز      ص١ّٕز ثفضٌثَ ىٜٚ ث٢ٌفً ٠ٛ٘ٚضاٗ ثٌغمجف١از ٌٚرضا
ٌٍذٍو ثٌيٞ ٠٪١ٔ ف١ٗ ث٢ٌفاً ٚثٌذٍاو ثٌايٞ ٖٔاش ف١اٗ ثألٙاً، ٚثٌقٞاجًثس ثٌّنضٍفاز         

 ٩ٓ فٞجًصٗ.

إ٩وثه ث٢ٌفً ٌق١جر صْضٖ٪ٌ ثٌّْات١ٌٛز فاٝ ِؾضّا٨ فاٌ داٌٚؿ ِآ ثٌضفاجُ٘ ٚثٌْاٍُ          -
 ٚثٌضْجِـ ٚثٌّْجٚثر، ٚثٌٚوثلز د١ٓ ؽ٨١ّ ثٌٖ٪ٛح.

 ز.ص١ّٕز ثفضٌثَ ثٌذ١تز ث٢ٌذ١٪١ -
ٚاووس ٩ٍٝ فك ث٢ٌفً فٝ ثٌٌثفز ٚٚلش ثٌفٌث٫ َِٚثٌٚز ثألٌ٪اجح ٚأٖا٢ز    ( :36ثٌّجهر )

ثلّااضؾّجَ ثٌّٕجّااذز ٌْاإٗ. وّااج إااجًس إٌااٝ ثفضااٌثَ فااك ث٢ٌفااً فااٝ ثٌّٖااجًوز      
 ثٌىجٍِز فٝ ثٌق١جر ثٌغمجف١ز ٚثٌف١ٕز.

 ٚث٩ضٌثفااج  دجٌااوًٚ ثٌاا١٥ٛفٟ ٌّٛااجة٠ ثإل٩اامَ ٚصشع١ٌ٘ااج ثٌضٌدااٛٞ ٩ٍااٝ ثأل١فااجي فمااو  
 اووس :
 ( ٩ٍٝ :67ثٌّجهر )

صٖااؾ٨١ ّٚااجة٠ ثإل٩اامَ ٩ٍااٝ ٖٔااٌ ثٌّ٪ٍِٛااجس ٚثٌّااٛثه ىثس ثٌّٕف٪ااز ثلؽضّج١٩ااز   -
 ٚثٌغمجف١ز ٢ٌٍفً.

صٖؾ٨١ ثٌض٪جْٚ ثٌوٌٟٚ فٟ إٔضجػ ٚصذجهي ٌٖٚٔ ٘ايٖ ثٌّ٪ٍِٛاجس ٚثٌّاٛثه ِآ ٕاضٝ       -
 ثٌّٚجهً ثٌغمجف١ز ٚث١ٕ١ٌٛز ٚثٌو١ٌٚز.

 صٖؾ٨١ إٔضجػ وضخ ثأل١فجي ٌٖٚٔ٘ج. -

ّٚجة٠ ثإل٩مَ ٩ٍٝ إ٠مء ٩ٕج٠ز مجٙز ٌمفض١جؽاجس ثٌٍر٠ٛاز ٢ٌٍفاً ثٌايٞ      صٖؾ٨١ -
 ٠ٕضّٟ إٌٝ ِؾ٩ّٛز ِٓ ِؾ٩ّٛجس ثألل١ٍجس اٚ إٌٝ ثٌْىجْ ثأل١١ٍٙٓ.

صٖؾ٨١ ٨ٝٚ ِذجها صٛؽ١ٙ١ز ِمةّز ٌٛلج٠از ث٢ٌفاً ِآ ثٌّ٪ٍِٛاجس ٚثٌّاٛثه ثٌضاٝ        -
 صٌٞ دٚجٌقٗ.

د١ز ث٢ٌفً ٚص٪١ٍّٗ ٚصغم١فٗ و٪ٕجٙاٌ  ٚص١ٌٖ ثٌّٛثه ثٌْجدمز ٌمصفجل١ز إٌٝ ثل٘ضّجَ دضٌ
٦ٌِّٕٛز ِضىجٍِز ٘وفٙج ٍِٚقز ث٢ٌفاً. ٌٚضف٪١اً ىٌاه ثل٘ضّاجَ ٚثلٔضماجي داٗ ِآ ِؾاٌه         
ثٌض١٦ٌٕ ٚثٌض٨٠ٌٖ إٌٝ ثٌض٢ذ١ك ٚثٌّّجًّز، ٠ؾخ ٩ٍٝ ؽ٨١ّ ِؤّْاجس ثٌّؾضّا٨ ثٌّٕاٟٛ    

١ٌٚاز إٌاٝ   دٙج صٌد١ز ٚصٕٖاتز ٚصغم١ا  ث٢ٌفاً ٚٝا٨ ث١ٌ٢اجس ثٌّٕجّاذز ٌضٌؽّاز ثلصفجل١از ثٌو        
دٌثِؼ ٚم٠٢ ٚثّضٌثص١ؾ١جس فٝ إ١جً ٩ٍّٟ، ٚص٪و ثألٌّر ٚثٌٌٚٝز اٌٚاٝ ثٌّؤّْاجس   

 ثٌضٝ ٠ٕذرٟ صف٪١ً هًٚ٘ج فٝ ٘يث ثٌٚوه.
٩ٍٚٝ ثٌّْضٜٛ ثٌ٪ٌدٟ فمو ٚثوخ ثل٘ضّاجَ ثٌ٪ٌداٟ دقماٛق ث٢ٌفاً ِغ١ٍاٗ ثٌ٪اجٌّٟ،       

٩ٌٌج٠ااز  ٚثإل٩اامْ ثٌ٪ااجٌّٟ 6989ٚدٚااوًٚ ثصفجل١ااز ثألِااُ ثٌّضقااور ٌقمااٛق ث٢ٌفااً ٩ااجَ   
، اٌٚش ثألِجٔاز ثٌ٪جِاز ٌؾجِ٪از ثٌاوٚي ثٌ٪ٌد١از ث٘ضّجِاج        6990ث٢ٌفً ٚفّج٠ضٗ ّٚٔجةٗ ٩جَ 

، ٚلجِاش  6992مجٙج  دقمٛق ث٢ٌفً، ٚصُ ٨ٝٚ "م٢ز ٩ٌد١ز ٢ٌٍفٌٛز" فٝ صاِٛٔ ٩اجَ   
ِ٪٦ُ ثٌوٚي ثٌ٪ٌد١ز د٨ٝٛ م٠٢ ٩ًّ فٝ ٝٛء ٘ايث ثإل١اجً، إٌاٝ ؽجٔاخ ِضجد٪از صٕف١اي       

ٌقمااٛق ث٢ٌفااً ٚصمااو٠ُ صمااج٠ًٌ ثٌّضجد٪ااز إٌااٝ ثٌٍؾٕااز ثٌو١ٌٚااز فااٝ     افىااجَ ثلصفجل١ااز ثٌو١ٌٚااز 
 ؽ١ٕ .



 دراسات تربويةوحبوث 
ه. ١ٌّّر               هًٚ ِٕٙؼ ٠ًجٛ ثأل١فجي فٟ صف٪١ً ِّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ

 ث١ٌْو ٩ذو ثٌ٪جي 

 

 20 العدد الثاني

ٚث٢ٔملج  ِآ ٘اوٜ ثٌٖاٌثة٨ ثٌْاّج٠ٚز ٚثٌما١ُ ثٌو١ٕ٠از، ٚثٌّاًٛٚط ثٌغماجفٟ ٚثٌم١ّاٟ          
ثٌ٪ٌدٟ ثإلْٔجٔٝ ثٌيٞ ٠قضً ف١ٗ، ث٢ٌفً ٚثألَ ٚثألٌّر ِىجٔاز ِض١ّاَر، ٚفاٝ إ١اجً لاٌثً      

ثٌوث٩ٟ إٌاٝ ٚٝا٨ ث١ٌ٢اجس ٚثٌن٢ا٠      2006ِجًُ  28ِؾٍِ ؽجِ٪ز ثٌوٚي ثٌ٪ٌد١ز فٟ 
دٙااور صف٪١ااً ثٌ٪ّااً ثٌ٪ٌدااٟ ثٌّٖااضٌن ِاآ اؽااً ث٢ٌفٌٛااز. ٚإ٠ّجٔااج  دااشْ ثلّااضغّجً فااٝ        
ث٢ٌفٌٛز ٠ّغً اّجّج  ٌٍضموَ ٚثلًصمجء، ٚاْ ص٪٠ََ عمجفز ثفضٌثَ فمٛق ث٢ٌفاً ٘اٛ ٩ٕٚاٌ    

لاج  ِآ واً    اّجّٟ فٟ ثفضٌثَ فمٛق ثإلْٔجْ ٚصقم١ك ثٌض١ّٕز ثٌذٖا٠ٌز ثٌّْاضوثِز، ٚث٢ٔم  
ِااج ّااذك صضقااوه ِْاات١ٌٛجس ثٌااوٚي ثٌ٪ٌد١ااز ٔقااٛ ث٢ٌفااً ثٌ٪ٌدااٟ، ٚثٌضااٟ الٌ٘ااج ثٌّااؤصٌّ      

)٩ذو ثٌقىاُ  فٝ: 2006ٔ٪مو فٟ ثٌمجٌ٘ر ١ٌٛ٠ٛثٌ٪ٌدٟ ًف٨١ ثٌّْضٜٛ ٌقمٛق ث٢ٌفً ثٌيٞ ث
 (654-653، ٗ ٗ 2004ثٌنَثِٝ، 

ْاٟ،  صّى١ٓ وً ١فً ِٓ فمٗ فٝ دوث٠از ِغٍاٝ ٌٍق١اجر ِآ ف١اظ ثٌّٕاٛ ثٌذاؤٟ ٚثٌٕف        -
 ٚثٌّٕجء ثٌٌٚفٟ ٚثلؽضّج٩ٟ ٚثألِجْ ثٌ٪ج١فٟ ٚثٌموًر ٩ٍٝ ثٌض٪ٍُ.

صّىاا١ٓ وااً ١فااً ِاآ فمااٗ فااٝ ثٌضٕٖااتز فااٝ إ١ااجً ثألّااٌر ث٢ٌذ١٪١ااز، ٚفمااٗ فااٝ         -
ثلٌضقجق دجٌض٪١ٍُ ثألّجّٝ، ٚثّضىّجي ٌِثفً ّٖٔٛ، ٚفمٗ فٝ ص٪١ٍُ ؽ١و ث١٩ٌٕٛز، 

 جص١ز.٠ْضغ١ٌ لوًثصٗ ٩ٍٝ ثلدضىجً ٠ّٕٚٝ ٌو٠ٗ ثٌّٙجًثس ثٌق١

صّى١ٓ ثٌٕٔء ِٓ فمٗ فٝ ص١ّٕز ثّض٪وثهصٗ، ٚلوًثصٗ فٝ إ١جً ثٌّذاجها ثألممل١از،    -
ٚثٌم١ُ ٚص٪٠ََ ثٔضّجةٗ ٌألٌّر، ٚث١ٌٛٓ، ٚثألِز ثٌ٪ٌد١از، ٚصشو١او ثصؾج٘جصاٗ ثٌذٕاجءر     

 ثإل٠ؾجد١ز ٚصّى١ٕٗ ِٓ ثٌّٖجًوز ثٌف٪جٌز فٝ صموَ ِؾضّ٪ٗ.

ٟٔ ٚثٌٕفْاٟ ٚثٌؾْٕاٟ، ٚفماٗ    صّى١ٓ وً ١فً ِٓ فمٗ فٝ ثٌقّج٠ز ِٓ ثألىٜ ثٌذاو  -
 ثٌقٚٛي ٩ٍٝ ثٌ٪مػ ٚثٌضش١ً٘ فٝ فجٌز ص٪ٌٝٗ ٌيٌه. فٟ

صّى١ٓ وً ١فً ِٓ فمٗ فٝ ثٌقّج٠ز ِٓ ثلّضرمي ثللضٚاجهٞ، ِٚآ ثٌ٪ّاً لذاً      -
 دٍٛ،ٗ ثٌْٓ ثٌمج١ٔٛٔز.

صّىاا١ٓ وااً ١فٍااز ِاآ فمٙااج فااٝ ثٌّْااجٚثر ِاا٨ ث٢ٌفااً ثٌاايوٌ مجٙااز فااٝ ث٩ٌٌج٠ااز     -
 ثٌٚق١ز ٚفٝ ثٌض٪١ٍُ.

واً ١فاً ِآ ىٜٚ ثلفض١جؽاجس ثٌنجٙاز ِآ ثٌّ٪اٛل١ٓ ِآ صٍماٝ ث٩ٌٌج٠از            صّى١ٓ -
ثٌٚااق١ز، ٚثٌٕفْاا١ز، ٚثٌضش١٘ااً در١ااز هِؾااٗ فااٝ ثٌّؾضّاا٨ دّااج ٠ضٕجّااخ ِاا٨ لوًثصاا ٗ  

 ٥ٌٚٚفٗ.

ٚلااو ؽااجءس صٍااه ثٌّْاات١ٌٛجس ِضْاامز ِاا٨ ِااج وفٍااٗ ١ِغااجق فمااٛق ث٢ٌفااً ثٌ٪ٌدااٟ          
ج٠از ثٌٚاق١ز ٚثلؽضّج١٩از،    (، ٚثٌضٟ اوو ف١ٙج ٩ٍٝ فك ث٢ٌفً فاٝ ثٌقّج٠از ٚث٩ٌٌ  6983)

إٌٝ ؽجٔخ وفجٌاز فاك ث٢ٌفاً فاٝ ثٌض٪ٍا١ُ ثٌّؾاجٟٔ ٚثٌضٌد١از فاٟ ٌِفٍاز ِاج لذاً ثٌّوًّاز             
ٚثٌض٪١ٍُ ثألّجّٝ وقو اهٔٝ، ٚفماٗ فاٟ ثوضْاجح ثلصؾج٘اجس ٚثٌّٙاجًثس ٚثٌماوًثس ثٌضاٝ        

ذج١ٌز ٠ٛثؽٗ دٙج وً ثٌّٛثل  ثٌؾو٠ور دجٌّ٪ٌفز ثٌّضؾوهر، ٠ٚضنٍ٘ دٙج ِٓ ثٌم١ُ ٚثٌضمج١ٌو ثٌ
ثٌٍْذ١ز، ٠ٕٖٚش ٩ٍٝ ثٌضفى١ٌ ثٌ٪ٍّٟ ٚث٩ٌّٟٛٝٛ ٚفْٓ ثٌضماو٠ٌ، ٚفاخ ثٌ٪ّاً ٚٝاّجْ     
فمااٗ فااٝ ثوضْااجح ثٌغمجفااز، ٚفااٝ فْاآ ثّااضغّجً اٚلجصااٗ، ٚفااٝ ثٌضٌف١ااز ٩اآ ٔفْااٗ دجٌٍ٪ااخ   
ٚث٠ٌٌجٝز ٚثٌمٌثءر، ٚاْ ٠ٕٖش ٩ٍٝ فخ م١ٌ ٌسْٔجْ، ٚإهًثن ا١ّ٘ز ثٌْامَ ٚثٌٚاوثلز   

 د١ٓ ثٌٖ٪ٛح.
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ٚثٌضاٟ ٙاجهلش ١ٍ٩ٙاج ثٌ٪و٠او      6989لصفجل١از ثٌو١ٌٚاز ٌقماٛق ث٢ٌفاً     ٚثٌّمف٤ اْ ث
ِاآ هٚي ثٌ٪ااجٌُ ِٕٚٙااج ثٌااوٚي ثٌ٪ٌد١ااز ؽااجءس ٩ٍااٝ هًؽااز وذ١ااٌر ِاآ ثٌ٪١ِّٛااز ٚصٌوااش   
ٌٍوٚي اْ صٞفٝ ٩ٍٝ دٕٛه٘ج ثٌٚذرز ثٌم١ِٛز ٚثٌغمجف١ز ٌىً ِؾض٨ّ، ٚ٘ٛ ِاج ٩ًٚاٟ فاٟ    

لٌضااَثَ دجٌٞااٛثد٠ ثألممل١ااز  ١ِغااجق ث٢ٌفااً ثٌ٪ٌدااٟ ف١ااظ اوااو ٩ٍااٝ ث٠ٌٛٙااز ثٌ٪ٌد١ااز، ٚث   
 ثٌّْضّور ِٓ ثٌٌٖثة٨ ثٌّْج٠ٚز.

 (6996: )لجْٔٛ ث٢ٌفً،  6996عجٌغج : لجْٔٛ ث٢ٌفً ثٌٌّٚٞ ٌ٪جَ 
دشفىاجَ فّج٠از ث٢ٌفاً ٚثٌايٜ ٠ّغاً       6996( ٌ٪جَ 62ٙوً فٝ ٌِٚ ثٌمجْٔٛ ًلُ )

ٝ ٔمٍز فٞج٠ًز ٩ٍٝ ٠ٌ١ك ٩ًج٠ز ٚفّج٠ز ث٢ٌفً ثٌٌّٚٞ ٚفّج٠ضٗ. ٠ٚٙور ثٌمجْٔٛ إٌا 
ص١ّٞٓ ؽ٨١ّ ثٌؾٛثٔخ ثٌّض٪ٍمز دقمٛق ث٢ٌفً فٝ ثٌذمجء ٚثٌّٕجء ٚثٌقّج٠ز ٚ٘ٝ ثأل٘اوثر  

 ثٌضٟ صّٕٞضٙج ثلصفجل١ز ثٌو١ٌٚز ٌقمٛق ث٢ٌفً.
٠ٚضّٞٓ ثٌمجْٔٛ ؽ٨١ّ فماٛق ث٢ٌفاً : ثٌّو١ٔاز ٚثٌٚاق١ز ٚثٌض٪١ّ١ٍاز ٚثلؽضّج١٩از       

( ِجهر فٝ صْ٪ز 644ٚثٌغمجف١ز ٚفمٛق ثأل١فجي ىٜٚ ث٦ٌٌٚر ثٌٚ٪ذز. ٠ًّٖٚ ثٌمجْٔٛ )
ادٛثح ًة١ْاز ٕاٍّش : ثألفىاجَ ثٌ٪جِاز، ث٩ٌٌج٠از ثٌٚاق١ز ٢ٌٍفاً، ث٩ٌٌج٠از ثلؽضّج١٩از،          
ص٪١ٍُ ث٢ٌفاً، ٩ًج٠از ث٢ٌفاً ثٌ٪جِاً ٚثألَ ثٌ٪جٍِاز، ٩ًج٠از ث٢ٌفاً ثٌّ٪اجق ٚصش١ٍ٘اٗ، عمجفاز           

 ث٢ٌفً، ثٌّ٪جٍِز ثٌؾٕجة١ز ٌأل١فجي، ٚثٌّؾٍِ ثٌمِٛٝ ٢ٌٍفٌٛز ٚثألِِٛز.
فغااز ٕ٘ااج ٌااذ٪ٜ ِااٛثه ثٌمااجْٔٛ فااٛي فمااٛق ث٢ٌفااً فااٟ ثٌض٪ٍاا١ُ        ّٚااٛر ص٪ااٌٛ ثٌذج 

ٚثٌغمجفز، مجٙز ِج ٠اٌصذ٠ ِٕٙاج دش١فاجي ِاج لذاً ثٌّوًّاز، ٚثٌضاٟ ص٪ضذاٌ ِٛؽٙاجس ٩جِاز           
 ٌضقو٠و ثٌقمٛق ثٌضٌد٠ٛز ٢ٌفً ِج لذً ثٌّوًّز:

 ( : ٚٔٚش ٩ٍٝ صٛف١ٌ هًٚ ثٌقٞجٔز لّض١٪جح ثأل١فجي هْٚ ثٌٌثد٪ز.36ثٌّجهر )
 ٚٔٚش ٩ٍٝ فك ٙرجً ثأل١فجي فٝ ث٩ٌٌج٠ز ًٌٚٝٚر صقم١ك : ( :32ثٌّجهر )

 ٩ًج٠ز ثأل١فجي ثؽضّج١٩ج  ٚص١ّٕز ِٛث٘ذُٙ ٚلوًثصُٙ. -
ص١ٙتااز ثأل١فااجي دااو١ٔج  ٚعمجف١ااج  ٚٔفْاا١ج  ٚاممل١ااج  ص١ٙتااز ّاا١ٍّز دّااج ٠ضفااك ِاا٨ ا٘ااوثر     -

 ثٌّؾض٨ّ ٚل١ّٗ.

 ٌٖٔ ث٩ٌٟٛ د١ٓ اٌّ ثأل١فجي ٌضٕٖتضُٙ صٕٖتز ١ٍّّز. -

 ٌٌٚثد٠ ثلؽضّج١٩ز د١ٓ ثٌوثً ٚاٌّ ثأل١فجي.صم٠ٛز ٚص١ّٕز ث -
ٚاوااوس ٩ٍااٝ ٝااًٌٚر اْ ٠ٙااور ص٪ٍاا١ُ ث٢ٌفااً إٌااٝ صى٠ٕٛااٗ ١ٍّ٩ااج  ٚعمجف١ااج           ( : 53ثٌّجهر )

ًٚٚف١ج  ٚص١ّٕز ٕن١ٚضٗ ِٚٛث٘ذٗ ٚلوًثصٗ ثٌ٪م١ٍز ٚثٌذو١ٔز إٌٝ الٚاٝ إِىجٔجصٙاج،   
 ج١ٔز.دمٚو إ٩وثه ثإلْٔجْ ثٌّؤِٓ دٌدٗ ١ٕٚٚٗ ٚدم١ُ ثٌن١ٌ ٚثٌقك ٚثإلْٔ

ٚٔٚش ٩ٍٝ اْ ثٌض٪١ٍُ فك ٌؾ٨١ّ ثأل١فجي دجٌّؾجْ. ٚدجٌٌ،ُ ِٓ اْ ثٌض٪ٍا١ُ   ( : 54ثٌّجهر )
ثإلٌَثِٟ ٠ذوا ِٓ ثٌض٪١ٍُ ثلدضوثةٟ إل اْ ثٌمجْٔٛ ٌُ ٠رفً ثٌقمٛق ثٌضٌد٠ٛز أل١فجي 

 ِج لذً ثٌّوًّز فٝ ثٌض٪١ٍُ ثٌّٕجّخ ٌُٙ.
َ صٌدااٛٞ ٠قمااك ثٌض١ّٕااز ثٌٖااجٍِز  ٚاوااوس ٩ٍااٝ ا١ّ٘ااز ٠ًااجٛ ثأل١فااجي و٦ٕااج   ( :55ثٌّجهر )

 أل١فجي ِج لذً ثٌض٪١ٍُ ثلدضوثةٟ ١ٙ٠ٚتُٙ ٌمٌضقجق دٙج.
ٚاووس ٩ٍٝ اْ ثٌٙور ثٌٌة١ْٟ ٠ٌٌجٛ ثأل١فجي ٘ٛ ِْج٩ور ا١فجي ِاج لذاً    ( :57ثٌّجهر )

ثٌّوًّااز ٩ٍااٝ صقم١ااك ثٌّٕااٛ ثٌٖااجًِ ثٌّضىجِااً ٌىااً ١فااً فااٝ ثٌّؾااجلس ثٌ٪م١ٍااز     
 ز ٚثلؽضّج١٩ز ٚثٌنٍم١ز ٚثٌو١ٕ٠ز.ٚثٌذو١ٔز ٚثٌقٌو١ز ٚثٌٛؽوث١ٔ



 دراسات تربويةوحبوث 
ه. ١ٌّّر               هًٚ ِٕٙؼ ٠ًجٛ ثأل١فجي فٟ صف٪١ً ِّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ

 ث١ٌْو ٩ذو ثٌ٪جي 

 

 22 العدد الثاني

ٚفٝ ِؾجي ثٌقمٛق ثٌغمجف١ز صىفً ثٌوٌٚز فك ث٢ٌفاً فاٝ إٕاذج٧ فجؽجصاٗ ثٌغمجف١از فاٝ       
(، ٚفاٝ  87ٕضٝ ِؾجلصٙج ِٓ اهح ٚفْٕٛ ِٚ٪ٌفز ًٚد٢ٙاج دما١ُ ثٌّؾضّا٨ ٚعمجفضاٗ )ِاجهر      

( ٩ٍااٝ ف٦ااٌ اٚ ٩ااٌٛ اٚ صااوثٚي اٜ 89إ١ااجً فااك ث٢ٌفااً فااٝ ثٌقّج٠ااز ٔٚااش ثٌّااجهر )

اٚ ِٚاإفجس ف١ٕااز ٌِة١ااز اٚ ِْاا٩ّٛز مجٙااز دج٢ٌفااً صنج١ااخ ،ٌثةااَٖ ثٌااو١ٔج، اٚ  إ٩اامَ
 ص٠َٓ ٌٗ ثٌٍْٛو١جس ثٌّنجٌفز ٌم١ُ ثٌّؾض٨ّ اٚ ٠ىْٛ ِٓ ٕشٔٙج صٖؾ١٪ٗ ٩ٍٝ ثلٔقٌثر.

( ٩ٍٝ إٖٔجء ِىضذجس ث٢ٌفً ٌٖٚٔ٘ج فٝ وً ِىجْ ِّج ٠٪ىِ 88ٚلو اووس ثٌّجهر )
 ذز ٌٗ.ثل٘ضّجَ دقك ث٢ٌفً فٝ ٚؽٛه ثٌىضخ ثٌّٕجّ

 ٚص١ٌٖ ٔٚٛٗ ثٌمجْٔٛ ثٌضٝ صُ ٩ٌٝٙج إٌٝ صشو١و فك ث٢ٌفً فٝ :
 ثٌّٕٛ ث١ٌٍُْ ثٌٖجًِ ثٌّضىجًِ. -
 ثٌض٪١ٍُ. -

 ث٩ٌٌج٠ز ثلؽضّج١٩ز. -

 إٕذج٧ فجؽجصٗ ثٌغمجف١ز. -

 ثٌقّج٠ز ِٓ ثٌّؤعٌثس ثٌغمجف١ز ثٌٍْذ١ز. -
ٚد٪و ٩ٌٛ صٍه ثٌقماٛق ٚثٌماٛث١ٔٓ ثٌقجوّاز ٚث٦ٌّّٕاز ٌٙاج، ٚثٌضاٟ صقفا٤ ٢ٌٍفاً/         

ْٔجْ وٌثِضاٗ ٚإْٔاج١ٔضٗ، ٚصٞآّ ثّاضّضج٩ٗ ًٚفج١٘ضاٗ، ص٪١ٍّاٗ ٚعمجفضاٗ، صقضاٌَ ٩مٍاٗ          ثإل
ٚصٙااي٠خ ٔفْااٗ ٚصٌصماااٝ دٛؽوثٔااٗ، ّاااٛر صضٕااجٚي ثٌذجفغااز فماااٛق ث٢ٌفااً ٚثٌّّجًّاااجس       

 ثٌٌّصذ٢ز دٙج ِٓ ممي ِٕٙؼ ٠ًجٛ ثأل١فجي.

 ٠ًجٛ ثأل١فجي : فًٟثد٪ج  : فمٛق ث٢ٌفً ٚثٌّّجًّجس ثٌٌّصذ٢ز دٙج 
فّج٠ز فماٛق ث٢ٌفاً ٚٝاًٌٚر ٩ًج٠ضاٗ ثِضاوثهث  ١ذ١٪١اج  ٌمصؾاجٖ ثٌّضٕاجِٝ         ٌّج وجٔش 

فااٝ ثٌّؾضّاا٨ ثٌااوٌٚٝ ٌقّج٠ااز فمااٛق ثإلْٔااجْ، ٦ٔٚااٌث  ألْ صٌؽّااز فمااٛق ث٢ٌفااً إٌااٝ         
ِّجًّااجس ل ٠ٞاإّٙج ٙااوًٚ ثٌضٖاا٠ٌ٪جس ٚثٌمااٛث١ٔٓ، ٚإّٔااج ٠٪ضّااو ٩ٍااٝ صٕٖااتز ثأل١فااجي  

غز مّْاز ِآ فماٛق ث٢ٌفاً ثٌّضفاك      ١ٍ٩ٙج ٚؽ٪ٍٙج ؽَء ِٓ ٍّٛوُٙ، ٌيث فمو فوهس ثٌذجف
١ٍ٩ٙااج فااٝ ثٌّٛثع١ااك ثٌو١ٌٚااز ٚثٌ٪ٌد١ااز ٚثإلّاام١ِز، عااُ لجِااش دضٌؽّااز ٘اايٖ ثٌقمااٛق إٌااٝ   
ِّجًّااجس ٠مااَٛ دٙااج ث٢ٌفااً فااٝ ثٌٌٚٝااز ِاآ ماامي ثألٖٔاا٢ز ثٌّض٩ٕٛااز ٌّقضااٜٛ ِاإٙؼ   

 ٠ًجٛ ثأل١فجي، ٠ٚضٞـ ىٌه ِٓ ثٌؾوٚي ثٌضجٌٝ:

 أهثلة لووبرسبت الطفل دقىق الطفل م

ٌض٪ٍاا١ُ ٚفااك ث٢ٌفااً ث 1
فااٝ ثٌقٚااٛي ٩ٍااٝ  
ثٌّ٪اااااااااااااااااااااااااااجًر 
ٚثٌّ٪ٍِٛااجس ٚص١ّٕااز 
لوًثصٗ ٚثّض٪وثهثصٗ، 
 ٚثل٩ضَثٍ د٠ٛٙضٗ.

 إهًثػ ث٢ٌفً فٝ ثٌٌٚٝز دذٍٛ،ٗ ثٌٌثد٪ز ِٓ ثٌ٪ٌّ. -
 ٚؽٛه ّؾً ًّّٝ صضذ٪ٝ ٢ٌٍفً. -

ِّجًّز ثأل٢ٖٔز ثٌٌّصذ٢ز دجٌنذٌثس ث٠ٌٌج١ٝز ٚثٌ٪١ٍّز ٚثٌذ١ت١ز ٚثٌٚق١ز  -
 ز.ٚثلؽضّج١٩ز ٚثٌو١ٕ٠

 ِّجًّز ا٢ٖٔز ٌض١ّٕز ثٌّٙجًثس ثٌ٪م١ٍز ٚثلؽضّج١٩ز ٚثٌ٪١ٍّز. -

 ِّجًّز ثأل٢ٖٔز ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌض٪ج١ٔٚز. -

 ِّجًّز ا٢ٖٔز إدوث١٩ز. -

 ِّجًّز ا٢ٖٔز فً ثٌّٖىمس/ ثٌقً ثلدضىجًٜ ٌٍّٖىمس. -

 ِّجًّز ثأل٢ٖٔز ثلّضىٖجف١ز. -

 ِّجًّز ا٢ٖٔز دجألًوجْ ثٌض٪١ّ١ٍز. -

 ضجدز.ِّجًّز ا٢ٖٔز ٌٍض١ٙتز ٌٍى -
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 أهثلة لووبرسبت الطفل دقىق الطفل م
 ِّجًّز ا٢ٖٔز ٌٍض١ٙتز ٌٍمٌثءر. -

 ِّجًّز ا٢ٖٔز لوضْجح ثٌّٙجًثس ثٌق١جص١ز. -

 ِّجًّز ا٢ٖٔز ف١ٕز. -

 ِّجًّز ا٢ٖٔز ص٪ٍَ ثٌض٪ٍُ ث٠ٌٖٕ. -

 ثّضنوثَ ثٌقجّخ ث٢ٌٝ. -

 ِمف٦ز ث٦ٌٛثٌ٘ ٚٚٙفٙج. -

 ثأل١م٧ ٩ٍٝ ثٌىضخ ٚثٌمٚ٘ دشٔٛث٩ٙج ثٌّنضٍفز. -

 ثٌضٌهه ٩ٍٝ ِىضذز ثٌٌٚٝز. -

 ٓ ِٚجهً ِنضٍفز ٩ٌٚٝٙج.ؽ٨ّ ثٌّ٪ٍِٛجس ِ -

 ثّضنوثَ ّٚجة٠ ص٪١ّ١ٍز ِض٩ٕٛز. -

 ثٌٍ٪خ ثٌقٌفٝ ثٌفٕجء. - ثٌٍ٪خ 2
 ثٌٍ٪خ ثلدٙجِٝ فٝ ًوٓ ثألٌّر. -

 ثٌٍ٪خ ثلّضىٖجفٝ. -

 اٌ٪جح ثٌىمَ. -

 ثٌٍ٪خ ثٌذٕجةٝ/ ثإلٖٔجةٝ فٝ ًوٓ ثٌّى٪ذجس )ثٌفه ٚثٌضٌو١خ( -

 ثٌٍ٪خ ثٌضّغ١ٍٝ. -

 اٌ٪جح ثٌّْجدمجس. -

 اٌ٪جح فٌو١ز. -

 ١ّز ثٌ٪ٞمس ثٌىذ١ٌر ٚثٌٚر١ٌر.اٌ٪جح ٌضٕ -

 اٌ٪جح ٌض١ّٕز ثٌموًر ٩ٍٝ ثٌّمف٦ز. -

 اٌ٪جح ٌض١ّٕز ثإلهًثن ثٌّْ٪ٝ ٚثٌذٌٜٚ. -

 ثألٌرجٍ ثٌض٪١ّ١ٍز )ٌض٪١ٍُ ثٌّفج١ُ٘، ٚإوْجح ثٌّٙجًثس(. -

 اٌ٪جح ٠ذضىٌ٘ج ث٢ٌفً دجّضنوثَ مجِجس ثٌذ١تز. -

 اٌ٪جح ١ِّٛم١ز ٚ،ٕجة١ز. -

 اٌ٪جح فٌه٠ز ٚامٌٜ ؽّج١٩ز. -

 

 ثٌض٪ذ١ٌ ٩ٓ ثٌٌاٜ فٝ ثٌمٚز ثٌّموِز. - ١ٌ ٩ٓ ثٌٌاٜثٌض٪ذ 3
 ثٌض٪ذ١ٌ ٩ٓ ثٌٌاٜ فٝ ثأل٢ٖٔز ث١ِٛ١ٌز. -

 ثٌض٪ذ١ٌ دجٌٌاٜ ٩ٕو ثٔضنجح لجةو ٌٍٚ . -

 ثٌض٪ذ١ٌ ٩ٓ ثٌٌاٜ ٩ٕو ثمض١جً لجةو ٌٍّؾ٩ّٛز. -

ثٌض٪ذ١ٌ ٩ٓ ثٌٌاٜ فٛي د٪ٜ ثٌّٛثل  اٚ ث٦ٌٛثٌ٘ اٚ ثٌمٞج٠ج ٚثألفوثط فٝ  -
 د١تضٗ.

 ف١٦ج.ثٌض٪ذ١ٌ ٩ٓ ثٌٌاٜ ٌ -

 ثٌض٪ذ١ٌ ٩ٓ ثٌٌاٜ دجٌٌُّ. -

 ثٌض٪ذ١ٌ ٩ٓ ثٌٌاٜ ِٓ ممي ثٌضّغ١ً. -

ثٌض٪ذ١ٌ ٩ٓ ثٌٌاٜ ِٓ ممي ٔمو : لٚز/ افمَ ثٌىجًصْٛ/ دٌثِؼ ثأل١فجي  -
 ثٌض١ٍف١ٔٛ٠َز/ ِٛثل  ًِٚٛر.

 ثٌض٪ذ١ٌ ِٓ ممي ثٌقٛثً ٚثٌّٕجلٖز. -
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 أهثلة لووبرسبت الطفل دقىق الطفل م
 ثٌض٪ذ١ٌ ِٓ ممي ؽٍْجس ثٌ٪ٚ  ثٌيٕ٘ٝ. -

 ضذ٠ٌٌ.لذٛي ًاٜ ث٢مٌ اٚ ًفٞٗ ٨ِ ثٌ -

 ثًصؾجي لٚز ص٪ذٌ ٩ٓ ًا٠ٗ فٝ ِٛل  ِج. -

 ثٌّٖجًوز فٝ ثٌضن٠١٢ ٌٍذٌٔجِؼ ث١ٌِٛٝ. - ثٌّٖجًوز 4
 ثٌّٖجًوز فٝ فً ِٖىمس ثٌٌٚث٧. -

 ثٌّٖجًوز فٝ ص١٦ُٕ ثألًوجْ ثٌض٪١ّ١ٍز. -

 ثٌّٖجًوز فٝ ثصنجى ثٌمٌثًثس ثٌنجٙز د١٩ٕٛز ثأل٢ٖٔز. -

 ٠جًثس.ثٌّٖجًوز فٝ ثصنجى ثٌمٌثًثس ثٌنجٙز دجٌٌفمس/ ثٌَ -

 ثٌّٖجًوز فٝ ثٌضن٠١٢ ٌٌٍفٍز/ ث٠ٌَجًر. -

 ثٌّٖجًر فٝ ص١٦ُٕ ثٌٚ . -

 ثٌّٖجًوز فٝ ثإل٩وثه ٌٍّٕجّذجس. -

 ثٌّٖجًوز فٝ ثأل٢ٖٔز ثٌؾّج١٩ز )ثٌف١ٕز ٚثٌٌّْف١ز ٚثٌقٌو١ز(. -

 ثٌّٖجًوز فٝ صم٠ُٛ ثٌّىجْ. -

 ف٠ٌز ثمض١جً ثأل٢ٖٔز ثٌضٝ ٠ّجًّٙج. - ثٌق٠ٌ   ز 5
 ف٠ٌز ثمض١جً ؽّج٩ز ثأللٌثْ. -

 ف٠ٌز ثمض١جً ثٌٌوٓ ثٌيٜ ٠قخ ِّجًّز ثٌٕٖجٟ ف١ٗ. -

 ف٠ٌز ثمض١جً ثٌَٜ ثٌّوًّٝ. -

 مجِْج  : ثإل١جً ثٌ٪جَ ٌّٕٙؼ ٠ًجٛ ثأل١فجي ثٌوث٩ُ ٌّّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ :
 أسس الونهج الداعن لووبرسة الطفل لذقىقه : -1

١خ صماو٠ُ  ٠ْضٕو ِٕٙؼ ٠ًجٛ ثأل١فاجي فاٟ صقو٠او ا٘وثفاٗ ِٚقضاٛثٖ ٚص١٦ّٕاٗ، ٚاّاجٌ       
 ا٢ٖٔضٗ ّٚٚجةً ٚاهٚثس صم٠ّٛٗ إٌٝ ثألِّ ثٌضج١ٌز:

ِضٚاااٍز دج٢ٌفاااً ٚمٚجةٚاااٗ ثٌؾْااا١ّز ٚثٌ٪م١ٍاااز ٚثلٔف٪ج١ٌاااز       أسسسسس يف سسس ة :  6-6
ٚثلؽضّج١٩اااز ٦ِٚجٌ٘٘اااج، ١ٌِٚٛاااٗ ٚث٘ضّجِجصاااٗ ٚفجؽجصاااٗ ٚلوًثصاااٗ ثٌٖنٚااا١ز       
ثٌّنضٍفز. ٚصفٌٛ صٍه ثألِّ صٛف١ٌ ثأل٢ٖٔز ثٌّغ١اٌر ٚثٌّقفاَر إلٕاذج٧ فجؽاجس     

 ً ١ٌِٚٛٗ، ٚصّٕٝ ِفج١ّ٘ٗ ِٚٙجًثصٗ ٚلوًثصٗ.ث٢ٌف
ِضٍٚز د٢ذ١٪ز ثٌّؾض٨ّ ٚل١ّٗ ٩ٚجهثصٗ ِٖٚىمصٗ، ِّج ٠ض٢ٍخ  أسس اجتوبع ة : 6-2

ث٘ضّجَ ثٌّٕٙؼ دجٌنذٌثس ثٌضٟ ص٪ٍَ ٌوٜ ث٢ٌفً ثٌٖا٪ًٛ دجلٔضّاجء ١ٌٕٛاٗ، ٚصّٕاٝ     
 ٌو٠اٗ ثل٩ضااَثٍ د٠ٛٙضاٗ ثٌ٪ٌد١ااز ٚصراٌُ ف١ااٗ ث٢هثح ٚثٌْاٍٛو١جس ثٌّٕجّااذز ٌ٪ّااٌٖ    

 ٚثٌضٟ صضفك ٨ِ ثٌم١ُ ثألممل١ز ثٌْجةور فٟ ثٌّؾضّ٪جس ثٌ٪ٌد١ز.

ٚصااٌصذ٠ دقمااٛق ث٢ٌفااً فااٟ ثإلّاامَ ٚثٌّٛثع١ااك   أسسسس هبطةطسسة قذقسسىق الطفسسل : 6-3
ثٌو١ٌٚااز ٚثٌ٪ٌد١ااز ٚثٌضااٟ صّغٍااش فااٟ فمااٛق : ثٌق١ااجر ٚثإلٔفااجق ٚثٌّْااجٚثر ٚثٌض٪ٍاا١ُ  

جدٗ ل١ُ ٩ٚاجهثس  ٚفْٓ ثٌّ٪جٍِز، ٚفمٗ فٟ ثٌٍ٪خ ٚصٛف١ٌ ث٦ٌٌٚر ثٌّمةّز إلوْ
ِؾضّ٪ٗ، ٚصٕٖتضٗ صٕٖتز ٙجٌقز، ٚص١ّٕز لوًثصٗ ِٚٙجًثصٗ ٚثّض٪وثهثصٗ إٌٝ الٚٝ 
إِىجٔجصٙج ٚصّى١ٕٗ ِٓ ثٌّٖجًوز ثٌفج٩ٍاز فاٟ ثٌّٛثلا  ثٌّنضٍفاز ٚفماٗ فاٟ ثٌقفاج٣        

 ٩ٍٝ ٠ٛ٘ضٗ، ويٌه فمٗ فٟ ثٌق٠ٌز ٚثألِٓ ٚثألِجْ.
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١فاااجي صاااٛف١ٌ ثٌذ١تاااز ٚصض٢ٍاااخ ثألّاااِ ثٌغمعاااز ثٌْاااجدمز ٌِث٩اااجر ِااإٙؼ ٠ًاااجٛ ثأل 
ٚث٦ٌاااٌٚر ثٌٕفْااا١ز ٚثلؽضّج١٩اااز ٚثٌّجه٠اااز ثٌضاااٟ صْاااج٩و ٩ٍاااٝ ثفضاااٌثَ فماااٛق ث٢ٌفاااً    
ِٖٚج٩ٌٖ ٚثٌض٨٠ٕٛ فاٟ ثألٖٔا٢ز ٚثٌنذاٌثس ثٌضاٟ صغاٌٜ ِ٪جًفاٗ ٚصٖاذ٨ فجؽجصاٗ، ٚصّٕاٝ          
١ٌِٛٗ ٚلوًثصٗ، ٚصغ١ٌ صفى١ٌٖ، ٚصض١ـ ٌٗ فٌٗ ثٌٕؾجؿ ٚثإلٔؾجٍ ٚصماو٠ٌ ٚثفضاٌثَ ثٌايثس،    

ضٗ ٌٚرضٗ، ٚثصنجى ثٌٍ٪خ ِومً اّجّٟ ٌٍض٪١ٍُ فٟ ٘ايٖ ثٌٌّفٍاز، ِٚآ عاُ     ٚثل٩ضَثٍ د٠ٛٙ
 ٠شصٟ ثٌّٕٙؼ فٟ ًٙٛر ٙجٌقز ٌضف٪١ً ِّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ.

 هالهخ هنهج ريبض األطفبل الداعن لووبرسة الطفل لذقىقه : -2
٠ضُْ ِٕٙؼ ٠ًجٛ ثأل١فجي ثٌاوث٩ُ ٌّّجًّاز ث٢ٌفاً ٌقمٛلاٗ دّمِاـ ٩جِاز اّجّا١ز        

 ّجَ ثٌّٕٙؼ دقمٛق ث٢ٌفً ٠ٞفٝ ١ٍ٩ٗ د٪ٜ ثٌّمِـ ثٌنجٙز صؾ٪ً ثٌّٕٙؼ:إل اْ ث٘ض
٠ٙضُ ِٓ ممي ا٘وثفٗ ٚا٢ٖٔضٗ دضٛف١ٌ ثٌنذٌثس ثٌضٟ صض١ـ ٢ٌٍفً ثٌضفج٩ً ثٌّذجٕاٌ   -

 ٨ِ ٩ٕجٌٙ د١تضٗ ثٌذ٠ٌٖز ٚثٌّجه٠ز ٚثلؽضّج١٩ز ِّج ٠٪ٍَ ثٔضّجةٗ ١ٌٕٛٗ.
٠ٚضّٖٝ ٨ِ ثٌ٪اجهثس  ٠ٌث٩ٝ مٚجة٘ ِٖٚىمس ثٌّؾض٨ّ ثٌيٞ ٠٪١ٔ ف١ٗ ث٢ٌفً  -

 ٚثٌضمج١ٌو ثٌْجةور ف١ٗ.

٠ااااٛفٌ ثٌنذااااٌثس ٚثألٖٔاااا٢ز ثٌضااااٟ ص٪ٕااااٝ دقجؽااااجس ث٢ٌفااااً ثٌؾْاااا١ّز ٚثٌ٪م١ٍااااز    -
 ٚثلؽضّج١٩ز ٚثٌٕف١ْز ِّج ٠قمك ٌٗ ثٌّٕٛ ثٌٖجًِ ثٌّضىجًِ ثٌّضٛثٍْ.

 ٠ؤوو ٩ٍٝ ثٌٍ٪خ ٚثل٢ٔمق ٚثٌق٠ٌز ٚثلّضمم١ٌز. -

 ثلصؾج٘جس ثٌّٕجّذز ٌ٪ٌّٖ.٠ؤوو ٩ٍٝ ص٠َٚو ث٢ٌفً دجٌّ٪جًر ٚثٌّٙجًثس ٚ -

 ٠ضذٕٝ ِومً ثٌض١ّٕز ثٌ٪م١ٍز، ٠ٚٙضُ دض١ّٕز ِٙجًثس ثٌضفى١ٌ ثٌّنضٍفز. -

٠٪ضّو ٩ٍٝ صٛف١ٌ ثٌّٛثل  ثٌضٟ ِٓ ٕشٔٙج إصجفز ثٌفٌٗ ٢ٌٍفً ٌٍض٪ذ١ٌ ٩ٓ  ًثةاٗ   -
 ٌف١٦ج، اٚ دجٌٌُّ، اٚ ثٌضّغ١ً اٚ ،١ٌ ىٌه.

 ٕجّخ ٩ٌّٖ.٠ٛفٌ فٌٗ ٢ٌٍفً ٌضقًّ ثٌّْت١ٌٛز ٚثصنجى ثٌمٌثً دّج ٠ -

 ٠ٛفٌ ثٌفٌٗ ثٌضٟ صض١ـ ٢ٌٍفً ثإلٔؾجٍ ٚثٌٕؾجؿ ِٚٓ عُ ثفضٌثَ ٚصمو٠ٌ ثٌيثس. -

 ١ٙ٠ب د١تز ِجه٠ز ِٖؾ٪ز ٩ٍٝ ثإلدوث٧ ٚثلدضىجً ٚثإلٔضجػ. -

 ١ٙ٠ب د١تز صٌد٠ٛز  ِٕز صٌث٩ٝ ِذجها ثٌٚقز ٚثألِٓ ٚثٌْمِز. -

جٌٌاٞ فاٟ  ٠ٛفٌ اّج١ٌخ ص١ّٕز ثٌا٩ٟٛ دجٌذ١تاز ٚصماو٠ٌ عٌٚثصٙاج، ِٖٚاجًوز ث٢ٌفاً دا        -
 و١ف١ز ثٌقفج٣ ١ٍ٩ٙج.

 ٠ٌث٩ٝ صو٠ًخ ث٢ٌفً ٩ٍٝ ثٌّٙجًثس ثٌق١جص١ز ثٌّٕجّذز. -

٠٪ااٌٛ ثٌّٛثلاا  ثٌضااٟ ص٪ااٌر ث٢ٌفااً دجٌغمجفااجس ثألمااٌٜ، ٚصٖااؾ٪ٗ ٩ٍااٝ لذااٛي      -
 ث٢مٌ ٚثفضٌثِٗ.

 ٠ض١ـ فٌٗ ص٪جًِ ث٢ٌفً ٨ِ ثٌّْضقوعجس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز. -
 ذقىقه:أهداف هنهج ريبض األطفبل الداعن لووبرسة الطفل ل  -3

ص٪ااو ِٕااج٘ؼ ٠ًااجٛ ثأل١فااجي اٌٚااٝ ثٌنذااٌثس ثٌّن٢٢ااز ثٌضااٟ ٠ض٪ااٌٛ ٌٙااج ث٢ٌفااً    
ٚثٌضٟ ص٪ٕٝ درٌُ دايًٚ ٕنٚا١ضٗ ثٌْا٠ٛز، ٚثٌضاٟ صّغاً ا٠ٞاج  ِٚاوًث  ّٚٚا٢ج  مٚاذج           
ٌض٪٠ٌ  ث٢ٌفً دقمٛلاٗ ٚص١ٙتاز ثٌّٛثلا  ٚثألٖٔا٢ز ٌّّجًّاز ٘ايٖ ثٌقماٛق، ٚ٘اٝ فؾاٌ          

      ْ دقمٛلااٗ، ٚدّااج اْ ا٘ااوثر ثٌّاإٙؼ ص٪اااو      ثألّااجُ ٚٔم٢ااز ثٌذوث٠ااز ٌض١ّٕااز ٩ٚااٝ ثإلْٔااج
ِٛؽٙجس اّج١ّز لمض١جً ثٌنذٌثس ٚثٌّ٪جًر ٚثٌّفج١ُ٘، ٚثأل٢ٖٔز ٚثٌض٢ذ١مجس ثٌمٍِاز  
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ٌٍااض٪ٍُ، ٚثٌضن٢اا٠١ ٌّٛثلاا  ثٌض٪ٍاا١ُ ٚثٌااض٪ٍُ ٚثمض١ااجً ثألّااج١ٌخ ثٌّٕجّااذز ٌضف٪١ااً ِّجًّااز   
١جس ثٌٌّصذ٢از  ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ ٚصما٠ُٛ ىٌاه د٠ٌ٢ماز ١ٍّ٩از صما١ِ ِّجًّاضٗ ثٌف٪١ٍاز ٌٍْاٍٛو        

 دٙيٖ ثٌقمٛق.
ٚصٖضك ثأل٘وثر ثٌ٪جِز ٌّٕٙؼ ٠ًجٛ ثأل١فجي ثٌوث٩ُ ٌّّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلاٗ ِآ:   
عمجفز ثٌّؾض٨ّ ثٌ٪ٌدٟ، ا٘اوثر ثٌضٌد١از، ١ذ١٪از ١فاً ِاج لذاً ثٌّوًّاز ٚمٚاجة٘ ّٔاٖٛ          
ٚفجؽجصااٗ ٚث٘ضّجِجصااٗ، فمااٛق ث٢ٌفااً ثٌّضفااك ١ٍ٩ٙااج ه١ٌٚااج  ٩ٌٚد١ااج  ٚثٌضااٟ وفٍٙااج ثإلّاامَ.   

 غً ثأل٘وثر ثٌ٪جِز ٌٍّٕٙؼ ف١ّج ٠ٍٟ:ٚصضّ
ثٌض١ّٕاااز ثٌٖاااجٍِز ثٌّضىجٍِاااز ثٌّضٛثٍٔاااز ٢ٌٍفاااً فاااٟ ثٌّؾاااجلس ثٌ٪م١ٍاااز ٚثٌؾْااا١ّز    -

ٚثٌقٌو١اااز ٚثلؽضّج١٩اااز ٚثٌنٍم١اااز )ِااا٨ ٌِث٩اااجر ثٌفاااٌٚق ثٌفٌه٠اااز فاااٟ ثٌماااوًثس  
 ٚثلّض٪وثهثس(. 

 ص١ٌّل ِذجها ثٌ٪م١ور ثإلّم١ِز فٟ ٔفُٛ ثأل١فجي. -

-   ً ر ٚثٌّفاج١ُ٘ ٚثٌّٙاجًثس فاٟ ثٌٍراز ثٌ٪ٌد١از ٚث٠ٌٌجٝا١جس       إوْجح ثأل١فاجي ثٌّ٪اج
 ٚثٌ٪ٍَٛ ٚثٌفْٕٛ ٚثٌضٌد١ز ثٌذو١ٔز ٚثٌٚقز ثٌ٪جِز ٚثٌٕٛثفٟ ثلؽضّج١٩ز.

ثٌضٕٖتز ثلؽضّج١٩ز ث١ٌٍّْز فٟ ٥ً ل١ُ ثٌّؾض٨ّ ِٚذجهةٗ، ٚفٝ إ١جً فمٛق ث٢ٌفً  -
 ٌٙيٖ ثٌٌّفٍز.

 ّٟ.ص١ٙتز ثأل١فجي ٌٍض٪١ٍُ ث٦ٌٕجِٟ دٌّفٍز ثٌض٪١ٍُ ثألّج -

 ،ٌُ ٚص١ّٕز ثل٩ضَثٍ دّمِٛجس ٩ٕٚجٌٙ ث٠ٌٛٙز ثٌغمجف١ز ثٌ٪ٌد١ز. -

،ااٌُ ٚص١ّٕااز ثٌاا٩ٟٛ دجٌٞااٛثد٠ ثلؽضّج١٩ااز، ٚثفضااٌثَ ثٌٍّى١ااز ثٌ٪جِااز ٍِٚى١ااز       -
 ثٌر١ٌ.

 ،ٌُ ٚص١ّٕز ثصؾج٘جس ٚل١ُ ِّٚجًّجس ثٌقفج٣ ٩ٍٝ ثٌذ١تز ِٚٛثًه٘ج. -

 ٠ٌٓ.،ٌُ ٚص١ّٕز ل١ُ ثٌضْجِـ ٚثٌضفجُ٘ ٚثٌْمَ ٚثٌض٪ج٠ٔ ٨ِ ث٢م -

 ص١ّٕز ِٙجًثس ثأل١فجي ثٌٌّصذ٢ز دجٌض٪جًِ ٨ِ ثٌّْضقوعجس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز. -

 ص١ّٕز ِٙجًثس ثٌضفى١ٌ: ثٌّّجًّجس ثألّج١ّز، فً ثٌّٖىمس، ثٌضفى١ٌ ثٌٕجلو. -

 ص١ّٕز ثل٘ضّجَ دجٌ٪ٍُ ٚصمو٠ٌ هًٚ ثٌ٪ٍّجء. -

 ص١ّٕز ٕ٪ًٛ ثأل١فجي دجلٔضّجء ١ٌٍٛٓ. -

 صشو١و ِذجها ثٌق٠ٌز ٚثٌ٪وي ٚثٌّْجٚثر. -

 صٖؾ٨١ ثأل١فجي ٩ٍٝ ثٌض٪ذ١ٌ ٚإدوثء ثٌٌاٞ ٚثفضٌثَ ثٌٌاٞ ث٢مٌ. -

 إوْجح ثأل١فجي ِٙجًثس ثٌ٪ًّ ثٌؾّج٩ٟ. -

 ص١ّٕز لوًثس ثإلدوث٧ ٌوٜ ثأل١فجي. -

 صٖؾ٨١ ثٌّذجهًر ٚثصنجى ثٌمٌثً ٚثٌضن٠١٢ ٚصقًّ ثٌّْت١ٌٛز. -

 ص١ّٕز لوًر ثأل١فجي ٩ٍٝ ثٌض٪ٍُ ثٌيثصٟ. -

 ثٌٌٚف١ز ٚثٌّجه٠ز.فف٤ ثٌضٛثٍْ فٟ ص١ّٕز وً ِٓ ثٌم١ُ  -

 صٖؾ٨١ ثأل١فجي ٩ٍٝ ثٌّٖجًوز ثٌقٌر. -

 ص١ّٕز ثٌٖ٪ًٛ دجفضٌثَ ٚصمو٠ٌ ثٌيثس. -
 هذتىي الونهج في ريبض األطفبل وطىظ فه لووبرسة الطفل لذقىقه : -4
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صؤوو ِ٪٦ُ ثٌّٕج٘ؼ ثٌقو٠غز ٩ٍٝ ثل٘ضّجَ دج٢ٌفً ٚفجؽجصٗ ١ٌِٚٛٗ ٚهٚثف٪ٗ ٚص١ّٕز 
ّج١٩ااز ٚثٌ٪م١ٍااز، ٚص٪ضّااو ٩ٍااٝ ثٌااض٪ٍُ ثٌاايثصٟ ٚثٌٍ٪ااخ    لوًثصااٗ ِٚٙجًثصااٗ ثٌؾْاا١ّز ٚثلؽض 

وّااوم١ٍٓ اّجّاا١١ٓ ٌضمااو٠ُ ثٌنذااٌثس ثٌضٌد٠ٛااز ثٌّضىجٍِااز ٚثٌضااٟ ٠ااضُ صٚاا١ّّٙج ٚفااك اّااِ  
١ٍّ٩اااز ٚصٌد٠ٛاااز، دق١اااظ صٖاااًّ ٘ااايٖ ثٌنذاااٌثس ثٌّفاااج١ُ٘ ٚثٌّٙاااجًثس ٚثٌمااا١ُ ثٌّٕجّاااذز    

مض١ااجً ثألٖٔاا٢ز ٚثٌٞا٠ًٌٚز أل١فااجي ثٌٌٚٝااز فااٟ ِْااض١٠ٛٙج ثألٚي ٚثٌغااجٟٔ، ٠ٍااٟ ىٌااه ث 
 ثٌّٕجّذز ٌض١ّٕز ١ِٛي ٚلوًثس ثأل١فجي ٚص١ٙتُٙ ٌض٪١ٍُ إ٠ؾجدٟ.

٠ٖٚااًّ ِقضااٜٛ ِاإٙؼ ٠ًااجٛ ثأل١فااجي ثٌنذااٌثس ثٌٍر٠ٛااز، ٚث٠ٌٌجٝاا١ز ٚثٌ٪١ٍّااز      
ٚثٌذ١ت١ز ٚثٌٚق١ز ٚثٌقٌو١ز ٚث١ٌّّٛم١ز ٚثٌو١ٕ٠ز ٚثٌضٟ صموَ دٚاًٛر ِضىجٍِاز، ِٚقضاٜٛ    

ٛ ثٌٖاجًِ ثٌّضىجِاً ٌؾٛثٔاخ ثٌّٕاٛ ثٌؾْاّٟ      ثٌّٕٙؼ دٙيٖ ثًٌٚٛر ٠ْ٪ٝ إٌاٝ صقم١اك ثٌّٕا   
 ٚثٌ٪مٍٟ ٚثٌٛؽوثٟٔ، ٌٚؾٛثٔخ ثٌّ٪ٌفز، ٚ٘ٛ فك اّجّٟ ٢ٌٍفً.

ِٚقضٜٛ ثٌّٕٙؼ لدو اْ ٠ضّجٕٝ ٚفمٛق ثإلْٔجْ ٩جِز ٚث٢ٌفً مجٙز،ِّج ٠ض٢ٍخ 
ثٌْااامَ ٚثٌضْاااجِـ ٚثٌّْاااجٚثر ٚثٌٚاااوثلز دااا١ٓ ١ٕٗ ٌاااذ٪ٜ ثٌّفاااج١ُ٘ ثألّجّااا١ز ِغً:صٞاااّ

   ،(Seefeldt,1995, p. 67)ْ صٌّااٝ ٚصؤّااِ فااٟ ٠ًااجٛ ثأل١فااجي    ثٌٖاا٪ٛح ٚوٍٙااج ٠ّىاآ ا  
دجإلٝجفز إٌٝ ٩ِٛٝٛجس ِض٩ٕٛز فٛي ثفضٌثَ فمٛق ثٌر١ٌ، ٚثفضٌثَ ثٌٍّى١اجس ثٌ٪جِاز،   
ثٌغمجفجس ثٌّنضٍفز، إٌٝ ؽجٔخ ٩ِٛٝٛجس صضٕجٚي عمجفاز ثٌّؾضّا٨ ثٌايٞ ٠ٕضّاٟ إ١ٌاٗ ث٢ٌفاً       

اٚ " دٍاوٞ" ٠ّاجًُ ف١ٙاج ث٢ٌفاً      دىً ِج ف١ٙج ١ٌٚىٓ ىٌه فٟ مذٌر ِضىجٍِز ٩ٓ "١ٕٚاٟ" 
ِنضٍ  ثأل٢ٖٔز ثٌم١ٚٚز ٚثٌضّغ١ٍ١ز ٚثٌرٕجة١ز ٚثٌ٪م١ٍز ثٌضٟ صرٌُ ٚصّٕٝ ٌو٠اٗ ثٌٖا٪ًٛ   

 دجلٔضّجء ١ٌٍٛٓ ٚثل٩ضَثٍ دٗ ٚد٠ٛٙضٗ ٌٚرضٗ.
ٚثل٘ضّجَ دجٌذ١تز ٚثفضٌثَ ٚصمو٠ٌ ِٛثًه٘ج ٚثٌّقجف٦ز ١ٍ٩ٙج ٠٪و ِآ ثٌّٛٝا٩ٛجس   

٩ٍٝ ًٌٝٚر ص١ّٕٞٙج فٟ ِإٙؼ ٠ًاجٛ ثأل١فاجي مجٙاز     ثٌضٟ صؤوو ثلصؾج٘جس ثٌ٪ج١ٌّز 
د٪ٜ ث٩ٌّٛٝٛجس ثٌذ١ت١ز ثٌقو٠غز ِغً : ثٌْامَ ِا٨ ثٌذ١تاز، ٚثٌذ١تاز ثٌٚاو٠مز ٚىٌاه ِآ        
ممي ثأل٢ٖٔز ثٌؾيثدز ثٌّٖٛلز ِّج ٠ْج٩و فٟ صٖى١ً ثٌٍْٛن ثٌذ١تٟ ثٌٌّ،اٛح ٚصىا٠ٛٓ   

ّٚٔاٛ ثإلفْاجُ    (Yerkes & Harras, 1997)ثصؾج٘اجس إ٠ؾجد١از ٔقاٛ ثٌّقجف٦از ٩ٍاٝ ثٌذ١تاز       
ٚ٘اٛ ِاج صؤواوٖ      Environmental Responsiblilityدّْات١ٌٛز ثٌفاٌه ٔقاٛ ثٌذ١تاز ٌاوٜ ث٢ٌفاً       

( ِاآ ثلصفجل١ااز ثٌو١ٌٚااز ٌألِااُ ثٌّضقااور ٚثٌضااٟ ٠اإ٘ افااو دٕٛه٘ااج ٩ٍااٝ ص١ّٕااز    29ثٌّااجهر )
 ثفضٌثَ ثٌذ١تز ث٢ٌذ١٪١ز.

    ّ ْااجس ثٌّ٪١ٕااز  ٚدااجٌٌ،ُ ِاآ اْ فااك ث٢ٌفااً فااٟ ث٩ٌٌج٠ااز ثٌٚااق١ز ِْاات١ٌٛز ثٌّؤ
دٚقز ث٢ٌفً، إل اْ ىٌه ل ٠ض٪جًٛ ٨ِ ٝاًٌٚر ث٘ضّاجَ ثٌّإٙؼ فاٟ ٠ًاجٛ ثأل١فاجي       
دضٛف١ٌ ثأل٢ٖٔز ثٌّٕجّذز ثٌضاٟ ص١ٙاب ث٢ٌفاً إلهًثن ِفاج١ُ٘ ثٌٚاقز ٚثٌّاٌٛ ٚثٌٛلج٠از،        

 ِٚفج١ُ٘ ثألِجْ ٚثٌْمِز ٚصْج٩و فٟ ثوضْجدُٙ ألّٔجٟ ثٌٍْٛن ثٌٚقٟ ثٌٌّ،ٛح.
دجٌنذٌثس ثٌو١ٕ٠ز ِىٛٔج  اّج١ّج  فٟ ِقضٜٛ ثٌّٕٙؼ ٠ٙاور  ٚصّغً ثأل٢ٖٔز ثٌٌّصذ٢ز 

ٌرٌُ ثإل٠ّجْ دجهلل ٚصمو٠ٌ ٦٩ّضٗ، ٚص١ّٕز ثٌٛث٧ٍ ثٌو٠ٕٟ ٚث١ٌٌّٞ ثٌنٍمٟ ٌوٜ ثأل١فجي 
ف١ض٪ٛهْٚ ثلٌضَثَ دج٢هثح ثإلّم١ِز فٟ ثٌقو٠ظ، ٚثألواً ٚثٌٖاٌح ٚثٌٍّاذِ، ٚثٌض٪جِاً     

ٚصّٕاٛ ٌاو٠ُٙ د٪اٜ ثٌما١ُ ِغاً ثٌٚاوق،       ٨ِ ث٢م٠ٌٓ ٚثٌض٪جِاً ِا٨ ثٌذ١تاز ثٌّق٢١از دٙاُ،      
ثألِجٔااز، ثٌ٪٢اا  ٩ٍااٝ ثٌفمااٌثء ٚثٌٌفااك دااجٌق١ٛثْ، ثٌّقذااز ٚثٌض٪ااجْٚ ٚثٌضٛثٝاا٨. )ٔجه٠ااز    
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(، ٚ٘اٛ ِاج ٠ضفاك ِا٨ ِاج ؽاجء د١ّغاجق فماٛق         26، ٠ٌٕ2006ٗ  ١ٌّّٚر ٩ذو ثٌ٪اجي،  
 ث٢ٌفً ثٌ٪ٌدٟ، ٚفمٛق ث٢ٌفً فٟ ثإلّمَ.

ز ث٢ٌفااً ٌقمٛلااٗ فااٟ ثٌّٕااٛ ثٌٖااجًِ   ٚص٪ااو ثألٖٔاا٢ز ثٌقٌو١ااز ّٚاا٢ج  ؽ١ااوث  ٌّّجًّاا  
ثٌّضىجًِ، ٚثٌٍ٪خ ٩ٍٝ فو ّٛثء، ف١ًّ ث٢ٌفً ٌٍ٪خ ثٌقٌوٟ ٘ٛ ١ًِ ٦ٌٔٞ ٚصٍمجةٟ إل 
 اْ ثٌضن٠١٢ ٌٗ ِٓ ممي ِٕٙؼ ثٌٌٚٝز ٠ؾ٪ٍٗ ِٛؽٙج  ٌضقم١ك ثٌّٕٛ ثٌؾّْٟ ث١ٌٍُْ.

ٌّٚج واجْ ثلّاضّضج٧ دجٌٛلاش افاو فماٛق ث٢ٌفاً، فائْ ِقضاٜٛ ثٌّإٙؼ فاٟ ٠ًاجٛ            
ي ِٚاج ٠ضٞإّٗ ِآ أٖا٢ز ِّٛا١م١ز ٚلٚٚا١ز صم١ٍو٠از اٚ ثدضىج٠ًاز ٠ؾ٪اً ث٢ٌفاً           ثأل١فج

ِْضّض٪ج  ّٚ٪١وث ، ٚفاٝ ثٌٛلاش ىثصاٗ ص٪او ثألٖٔا٢ز ثٌّّٛا١م١ز ٚثٌمٚٚا١ز ِٚاوًث  ٌض١ّٕاز          
 ثٌّٙجًثس ٚثٌم١ُ، ٚثوضْجح ثٌّ٪جًر ِّج ٠٪ٍَ ِّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٗ ا٠ٞج  فٟ ثٌض٪١ٍُ.

٠ًااجٛ ثأل١فااجي ٚص١٥ٛفااٗ ١ٌىااْٛ ِمةّااج   وااجْ ىٌااه صٚااًٛث  ٌّقضااٜٛ ثٌّاإٙؼ فااٟ   
ٌّّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلاٗ، ٌٚىآ ثٌّقضاٜٛ ِّٙاج واجْ ؽ١اوث  ِٕٚجّاذج  ٢ٌٍفاً ِٚضّجٕا١ج  ِا٨           
ثلصؾج٘جس ثٌقو٠غز فٟ ص٪ٍا١ُ ٙارجً ثأل١فاجي ٌِٚث١٩اج  ٌقماٛق ث٢ٌفاً ١ِْٚاٌث  ٌّّجًّاز         

ٍا١ُ ٚص٪ٍاُ   ث٢ٌفً ٌٙيٖ ثٌقماٛق، إل أاٗ ٦٠اً ،١اٌ ف٪اجي فضاٝ ٠ماوَ ِآ مامي اّاج١ٌخ ص٪          
صض١َّ دجٌض٧ٕٛ، ٚصقمك ثٌض٪ٍُ ث٠ٌٖٕ، ٚصٌث٩اٝ ثٌفاٌٚق ثٌفٌه٠از، ٚصذض٪او ٩آ ثٌض١١ّاَ دا١ٓ        
ث٢ٌفً ٚث٢ٌفٍز ٚصٌث٩ٝ وجفز فمٛق ث٢ٌفً فٟ ٘يٖ ثٌٌّفٍز، ٚصٖ٪ٌ ث٢ٌفاً دّض٪از ثٌاض٪ٍُ    

 فٟ ؽٛ ٠ْٛهٖ ثٌذٙؾز ٚثٌْ٪جهر. ّٚٛر ص٪ٌٛ ثٌذجفغز ٌضٍه ثألّج١ٌخ ف١ّج ٠ٍٟ.
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إْ ل١ٞز صٕجٚي فمٛق ث٢ٌفً ِٓ ممي ثٌّإٙؼ فاٟ ٠ًاجٛ ثأل١فاجي ١ٌْاش لٞا١ز       
ص٪٠ٌ  دجٌقمٛق دموً ِج ٟ٘ صُّغً ِّٚجًّز، ِٚٓ عُ ٠ؾاوً دٕاج صقو٠او اّاج١ٌخ ثٌض٪ٍا١ُ /      

 ثٌض٪ٍُ ثٌضٟ ص٪١ٓ ا١فجي ثٌٌٚٝز ٩ٍٝ ِّجًّز فمٛلُٙ ِٕٚٙج:
٠ض١ـ ٘يث ثألٍّٛح ٌأل١فجي ثٌض٪ذ١اٌ ٩آ  ًثةٙاُ دق٠ٌاز فاٛي       لونبقشة:الذىار ا -ا 

ِٛل  ِج، ف١ؤ٠اوْٚ، ٠ْٚاضٕىٌْٚ، ٠ٚض٪اج١فْٛ، ٠مذٍاْٛ ٠ٌٚفٞاْٛ ٠ٚذاًٌْٚ،       
٠ْٚضٕضؾْٛ. ٚثٌقٛثً ٚثٌّٕجلٖز ِآ ثألّاج١ٌخ ثٌضاٟ صضا١ـ فٌٙاز ؽ١اور ٌض٪اٌر        

ماٌ.  ًاٜ ث٢مٌ ٚثٌض٪اٛه ٩ٍاٝ ثفضٌثِاٗ، ٚثلٌضاَثَ دااهثح ثل٩ضاٌثٛ ٩ٍاٝ ث٢       
٠ٚشمي ثٌقٛثً ٚثٌّٕجلٖز إىجي ٩ور ِٕٙج: ٩مو فٍمجس ثٌ٪ٚ  ثٌيٕٟ٘، ثٌض٪ذ١اٌ  
دجٌىٍّااجس ٚثألفىااجً ٩اآ ثألفااوثط ثٌؾج٠ًااز ٩ٚاآ مذااٌثصُٙ ثٌْااجدمز ٚصٛل٪ااجصُٙ       
ثٌّْااضمذ١ٍز، ٩ااٌٛ افاامَ ٚٙااًٛ ٚإعااجًر ِٕجلٖااجس فٌٛٙااج، ٚصمْاا١ُ ثأل١فااجي       

    ً ٚثٌّٕجلٖااز  ٌّؾ٩ّٛااجس ٙاار١ٌر ٌّٕجلٖااز ِٛٝاا٧ٛ ِااج، ٚداايٌه ٠ٚااذـ ثٌقااٛث
١ٍّٚز ٌضف٪١ً ِّجًّز ث٢ٌفً فمٗ فٟ ثٌض٪ذ١اٌ ٚإداوثء ثٌاٌاٞ، ٚفماٗ فاٟ ثٌضفى١اٌ       

 ٚثصنجى ثٌمٌثًثس.

فك ِغً دجق فمٛق ث٢ٌفً ٚثؽخ ثألهثء ١ٌِٚ صٌفج ، دً إٔٗ فك ٠ضوثمً  اللعب: -ح 
ِ٪ااٗ فمااٛق امااٌٜ، فٙااٛ ّٚاا٠١ ٌٍض٪ٍاا١ُ ٚثٌااض٪ٍُ ٚاّااٍٛح لوضْااجح ثٌنذااٌثس،    

ْااا١ّز ٚثٌ٪م١ٍاااز ٚثلٔف٪ج١ٌاااز ٚ٘اااٛ ّٚااا٠ مٚاااخ  ٚإلٕاااذج٧ فجؽاااجس ث٢ٌفاااً ثٌؾ
لوضٖجر لوًثس ث٢ٌفً ِٚٛث٘ذٗ ٚص١ّٕضٙج ِٚٓ عاُ ٠ضاوثمً ِ٪اٗ فاك ث٢ٌفاً فاٟ       
ثٌض٪١ٍُ، ٚل ٕه اْ ثٌٍ٪خ ِٓ اِض٨ اّج١ٌخ ثٌضٌف١ز ٠ٖٚرً داٗ ١فاً ٚلاش وذ١اٌ     
ِٓ ثٌفٌث٫ ٚ٘ٛ فك  مٌ ِٓ فمٛق ث٢ٌفاً. ٚثٌٍ٪اخ ٠ضا١ـ ٢ٌٍفاً ِّجًّاز فماٗ       
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جٍ ٚثٌٕؾجؿ ٚثلّضمم١ٌز، فّٓ ممي ثٌٍ٪خ ثٌّن٠٢ ٠ّىٓ اْ فٟ ثٌٖ٪ًٛ دجإلٔؾ
٠ْضٖ٪ٌ ث٢ٌفً ِ٪ٕٝ ثٌ٪وي ٚثٌضْجِـ، ٠ٚضقًٌ ثأل١فجي اعٕجء ٌ٪ذُٙ ِآ ثٌمٌٛذاز   
ثٌؾ١ْٕز فج٢ٌفٍز اعٕجء ثٌٍ٪اخ صّاجًُ اهٚثً ِنضٍفاز فضاجًر ١ذ١ذاز ٚاماٌٜ ًثةاور        

ىاْٛ ِاج   فٞجء اٚ ٝجد٢ز، ٚلو صىاْٛ اَ اٚ ِ٪ٍّاز فٙاٟ صّاجًُ فمٙاج فاٟ اْ ص      
 صقخ اْ صىْٛ درٜ ث٦ٌٌٕ ٩ٓ وٛٔٙج أغٝ.

٠ّغً ثٌٕٖجٟ ثٌمٟٚٚ افو اّج١ٌخ صف٪١اً ِّجًّاز ث٢ٌفاً ٌقمٛلاٗ ِآ       القصة: -ػ 
ماامي ثٌذٌٔااجِؼ ث١ٌااِٟٛ دجٌٌٚٝااز، ٠ّٚىاآ ٌٍّ٪ٍّااز ثّااضغّجً فضااٌر ثٌمٚااز فااٟ:  
إِضااج٧ ث٢ٌفااً ٚصْاا١ٍضٗ، ٚإعااٌثء ٌرضااٗ ٚص٪٠َااَ ثلصؾج٘ااجس ثإل٠ؾجد١ااز ٔقااٛ ثٌماا١ُ      

ثأل١ٍٙز، ٚص٪٠ََ ٕ٪ًٛ ث٢ٌفً دجألِٓ ٚث٢ٌّش١ٕٔز، ٚص١ّٕز ثٌم١ُ ثٌو١ٕ٠ز  ثإلْٔج١ٔز
ٚصٌّااا١نٙج، ٚص١ّٕاااز ثل٩ضاااَثٍ دجلٔضّاااجء ٌٍااا١ٛٓ، ٚص٪٠َاااَ ثإل٠ّاااجْ دجٌق٠ٌاااز     
ٚثٌّْااجٚثر ٚثفضااٌثَ ثٌااٌاٞ ثٌّ٪ااجًٛ، ٚثٌضااو٠ًخ ٩ٍااٝ ثٌض٪ذ١ااٌ ٩اآ ثٌااٌاٞ،        

      ٚ ص١ّٕاز ث١ٌّاٛي   ٚص١ّٕز ثٌموًر ٩ٍاٝ ثٌٕماو، ٚص١ّٕاز ِٙاجًثس ثلّاضّج٧ ٚثٌضقاوط، 
 ثٌمٌثة١ز ٌوٜ ثأل١فجي.

٠٪و ثٌٌّْؿ ١ٍّٚز ِٓ ّٚجةً صشو١و فاك ث٢ٌفاً فاٟ ثٌض٪ٍا١ُ ٚثٌضغم١ا        الو بح: -ه 
ٚثٌضٌف١ٗ ٚثٌض١ٍْز ٚثٌّ٪ٌفز دمٞج٠ج ثٌّؾض٨ّ، ٚ٘ٛ اهثر ِؤعٌر ِآ اهٚثس صف٪١اً   
ِّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ، ٠ّٚىٓ ٌّ٪ٍّز ثٌٌٚٝز ثل٩ضّجه ٩ٍٝ ثٌٌّْؿ )ٌِْؿ 

ؿ ث٢ٌفً( فٟ صف٪١ً ِّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ فٟ ثٌٍ٪اخ، ٚثٌض٪ذ١اٌ   ثٌ٪ٌثةِ، ٌِْ
 ٩ٓ ثٌّٖج٩ٌ، ٚإدوثء ثٌٌاٞ فٛي ثٌمٞج٠ج ٚث٩ٌّٛٝٛجس ثٌضٟ ٠ضٕجٌٚٙج ثٌّٕٙؼ.

 ّجهّج  : ِ٪ٍّز ثٌٌٚٝز ٚهًٚ٘ج ثٌوث٩ُ ٌّّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ :
٢ٕ٠ٍك ِٕٙؼ ٠ًجٛ ثأل١فجي ِٓ ثل٩ضٌثر دقمٛق ث٢ٌفً، ِٚٓ ثإل٠ّجْ دٞاًٌٚر  

٪١ً ِّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ ١ٌِٚ ِؾٌه ِ٪ٌفضٗ دٙج، ٚ٘يث ثٌّإٙؼ صماَٛ ه٩اجةُ ٔؾجفاٗ     صف
٩ٍٝ ثٌّ٪ٍّز، فٟٙ ِْتٌٛز ٩ٓ إ٠ؾاجه ثٌّٕاجك ثٌّاٛثصٟ ٌض٪ٍا١ُ/ ص٪ٍاُ ثأل١فاجي، ٠ْٚاج٩وُ٘        
٩ٍٝ ثٌضى١  ٨ِ ثٌّؾض٨ّ، ٚص١ّٕز لوًثصُٙ ٩ٍٝ ثٌض٪جًِ ِا٨ ثٌّضر١اٌثس ثٌْا٠ٌ٪ز فاٌُٛٙ،     

ض٨ّ ثٌايٞ ٠٪ا١ٔ ف١اٗ ث٢ٌفاً، ٠ٚضٛلا٨ ِٕٙاج إعاٌثء د١تاز ثٌاض٪ٍُ فاٟ           دً أٙج ٔجلً ٌغمجفز ثٌّؾ
 ثٌٌٚٝز دّج ٠ؾ٪ٍٙج ٢ّٚج  ؽ١وث  ٌّّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ.

 ٠ٚضٛل٨ ِٓ ثٌّ٪ٍّز ثٌوث٩ّز ٌّّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ اْ :
 صىْٛ ِقذز ٌأل١فجي. -
 صقٌٗ ٩ٍٝ ث٢ٙقجح ثأل١فجي فٟ ٠ٍجًثس/ ًفمس. -

 ث١ٕ١ٌٛز ٚثٌو١ٕ٠ز. صٙضُ دّٖجًوز ثأل١فجي فٟ ثٌّٕجّذجس -

 صٖؾ٨١ ثأل١فجي ٩ٍٝ ثإلفْجُ دجفضٌثَ ٚصمو٠ٌ ثٌيثس. -

 ٠ض١ـ ثٌفٌٙز ٌمّضرمي ٚثٌٕؾجؿ. -

 صض٪ج١  ٨ِ ثأل١فجي ف١ّج ٠مٌٛٛٔٗ. -

 صٛؽ١ٗ ثإلًٕجه ثإل٠ؾجدٟ. -

 صٛف١ٌ ثأل٢ٖٔز ثٌضٟ ص٪ٍَ ٕ٪ًٛ ث٢ٌفً د١ٕ١ٛضٗ. -

 ٌِث٩جر ثٌفٌٚق ثٌفٌه٠ز د١ٓ ثأل١فجي. -

 .صىْٛ ّٔٛىػ ؽ١و ٠قضيٜ دٗ -
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 صىْٛ ِموًر لفض١جؽجس ث٢ٌفً ثٌّٕجة١ز. -

 صٕوِؼ ٚصضفج٩ً ٨ِ ثأل١فجي اعٕجء صمو٠ُ ثٌنذٌثس. -

 ص٪ٍَ ٌوٜ ثأل١فجي ثٌٖ٪ًٛ دجألِٓ ٚثل١ّتٕجْ. -

 صض١َّ دجٌورء ثٌٛؽوثٟٔ ًٚٚؿ ثٌفىج٘ز. -

 صذضىٌ ٚص٧ٕٛ فٟ اّج١ٌخ ثٌض٪١ٍُ/ ثٌض٪ٍُ. -

 صو٩ُ لوًر ثأل١فجي ٩ٍٝ ثوضٖجر ثٌّٖىمس ٚفٍٙج. -

 تز ثٌض٪ٍُ ثٌّٕجّذز إلٕذج٧ ثٌقجؽجس ثٌفٌه٠ز ٚثٌؾّج١٩ز ٌأل١فجي.صؾ١َٙ د١ -

 صٖؾ٨١ ثأل١فجي ٩ٍٝ ثٌّذجهًر ٚثٌّٖجًوز ٚثٌض٪ذ١ٌ ٩ٓ ثٌٌاٞ. -

 صٛفٌ ؽٛ ِٓ ثٌق٠ٌز ث٦ٌّّٕز ٚصٖؾ٨ ٩ٍٝ ثصنجى ثٌمٌثً. -

 صض١ـ فٌٗ ِض٩ٕٛز ٌٍ٪خ ثٌفٌهٞ/ ثٌؾّج٩ٟ، ثٌٙجها/ثٌٚجفخ. -

 صٖؾ٨ ثأل١فجي ٩ٍٝ ثٌ٪ًّ ثٌض٪جٟٚٔ. -

 ٗ ٩ٍٝ ثٌضَثَ ثأل١فجي دجٌٍْٛن ثٌٚقٟ.صقٌ -

 صقٌٗ ٩ٍٝ ثٌضشوو ِٓ صٛفٌ ٩ٕجٌٙ ثألِٓ ٚثٌْمِز فٟ ثٌّىجْ. -

 صقٌٗ ٩ٍٝ ثٌضَثَ ثأل١فجي دجٌٍْٛن ث١ٌْب ثٌٌّ،ٛح. -

 صض٪جًِ ٨ِ ِٖىمس ثأل١فجي ثٌٍْٛو١ز د٩ٟٛ ٚفٌٗ ٩ٍٝ ٍِٚقضُٙ. -

 صذضىٌ فٟ ثٌّٛجة٠ ثٌّ٪١ٕز ثٌضٟ صْضنوِٙج. -

 ٚصٖذ٪ٙج.صموً ٘ٛث٠جس ثأل١فجي  -
 ق ئة البوضة ودقىق الطفل:

ٌضقم١ك ا٘وثر ثٌّٕٙؼ ثٌوث٩ُ ٌّّجًّز ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ لدو ِٓ ص١ٙتز ثٌذ١تز ثٌضٌد٠ٛاز  
ثٌضٟ صٌث٩ٝ ِض٢ٍذجس ّٔٛ ثأل١فجي ٚصقمك ُّٔٛ٘ ثٌٖجًِ ثٌّضىجِاً. فذماوً ِاج ٠ضاٛفٌ فاٟ      

فضااٗ، د١تااز ثٌٌٚٝااز ِاآ إِىجٔااجس ِٚغ١ااٌثس ٚاِااجوٓ ِٕجّااذز صااَهثه ّاا٪جهر ث٢ٌفااً ًٚث       
٠ْٚضّض٨ دجٌض٪ٍُ ٚصْضغجً ً،ذضٗ فٟ ثٌذقظ ٚثٌفق٘ ٚثلدضىجً ٚثٌضن١ً ٚلوًصٗ ٩ٍٝ فً 

 ثٌّٖىمس، ٚصَهثه فٌٗ صفج٩ٍٗ ٨ِ ثأللٌثْ.
ٚلو ث٘ضُ ثٌذ٪ٜ دضق  و٠و د٪ٜ فمٛق ٢ٌٍفً ثٌٌّصذ٢ز دذ١تز ثٌٌٚٝاز ثٌضاٟ ٠ٕضّاٟ    

 ,Gary)(، 69-67، ٗ ٗ 2000إ١ٌٙج و٠ّٛ ِجهٞ، ٚصّٖ ا ً : ) ؽاجدٌ ٩ذاو ثٌق١ّاو،     

1996, p.4) ،ٓ(.698، ٗ 2000، )ٔٛثي ٠ج١ّ 

 فك ث٢ٌفً فٟ ًٚٝز ل٠ٌذز ِٓ ٌَِٕٗ. -
 فك ث٢ٌفً فٟ ًٚٝز ؽ١ور ثٌض١ُّٚ إلوْجح ٚص٪٠ََ ثٌنذٌثس ثٌق١ْز. -

فاااك ث٢ٌفاااً فاااٟ اِاااجوٓ ِفضٛفاااز دجٌٌٚٝاااز ٌّّجًّاااز اٌ٪اااجح ثٌضْاااٍك ٚثٌؾاااٌٚ     -
 ٚثٌضْجدك.

 َ ثألٌِ.فك ث٢ٌفً فٟ ِىجْ  ِٓ ٠ٌِـ ٘جها ٌٍَٕٛ إىث ٌَ -

 فك ث٢ٌفً فٟ ِىجْ ٙقٟ ٚد١تز ١٦ٔفز صْج٩و ٩ٍٝ ثٌّٕٛ ثٌٚقٟ ث١ٌٍُْ. -

 فك ث٢ٌفً فٟ ٚؽٛه فو٠مز )ِْجفز مٌٞثء(. -

 فك ث٢ٌفً فٟ ٚؽٛه ٌِثفك ٙق١ز ِٕجّذز. -

 فك ث٢ٌفً فٟ ٚؽٛه ِىجْ ٌضٍمٝ ث٩ٌٌج٠ز ثٌٚق١ز ف١ٗ )،ٌفز ١ذ١خ ٚاهٚثس(. -

 ممٙز :
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١او ٩ٍاٝ ٝاًٌٚر ثلٔضماجي دقماٛق ث٢ٌفاً       فجٌٚش ثٌذجفغز فٟ ٩ٌٝاٙج ثٌْاجدك ثٌضشو  
ٚه٠ٕااٟ  ٚامملااِٟآ ف١ااَ ثٌض١٦ٕااٌ ٚثٌضٖاا٨٠ٌ إٌااٝ ثٌض٢ذ١ااك ٚثٌّّجًّاز فااٟ إ١ااجً عمااجفٟ   

٠ضٕجّااخ ِاا٨ ِؾضّ٪جصٕااج ثٌ٪ٌد١ااز، ٠ٕٚجّااخ مٚااجة٘ ّٔااٛ ١ٚذ١٪ااز ١فااً ثٌٌٚٝااز. ٚلااو    
ثصنيس ثٌذجفغز ِٓ ِٕٙؼ ٠ًجٛ ثأل١فجي ثٌمجةُ ٩ٍٝ ثٌٕٖجٟ ٢ّٚج ٌضف٪١ً ِّجًّز ث٢ٌفً 

قمٛلٗ، ف١ظ صُ صقو٠و مّْز فمٛق ٟ٘ فك ث٢ٌفاً فاٟ : ثٌض٪ٍا١ُ، ثٌٍ٪اخ، ثٌض٪ذ١اٌ ٩آ       ٌ
ثٌٌاٞ، ثٌّٖجًوز ٚثٌق٠ٌز، ٚصُ صٌؽّز وً ِٕٙج إٌاٝ ِّجًّاجس ٠ّىآ اْ ٠ؤه٠ٙاج ث٢ٌفاً      
فٟ ثٌٌٚٝاز، ٌّٚاج وجٔاش ثٌّ٪ٍّاز ه٩جِاز اّجّا١ز ٠ضٛلا  ٩ٍاٝ وفجءصٙاج ِّجًّاز ث٢ٌفاً            

ِٕٚجك ًٌٝٚٞ ٌّّجًّز ثٌقمٛق ثٌّنضٍفز فمو صُ  ٌقمٛلٗ، ٦ٌٔٚث  ًٌٌٞٚر ثٌذ١تز وق١َ
صٕااجٚي هًٚ ثٌّ٪ٍّااز ٚصااو١٩ّٙج ٌّّجًّااجس ث٢ٌفااً، واايٌه فمااٛق ث٢ٌفااً ثٌٌّصذ٢ااز دذ١تااز    

 ثٌٌٚٝز.

 ص١ٙٛجس :
 صٛٙٝ ثٌذجفغز دّج ٠ٍٟ :

ثل٘ضّااجَ دض٢اا٠ٌٛ ِٕااج٘ؼ ٠ًااجٛ ثأل١فااجي فااٟ ثٌااوٚي ثٌ٪ٌد١ااز دّااج ٠ْااُٙ فااٟ     -6
 صف٪١ً ِّجًّجس ث٢ٌفً ٌقمٛلٗ.

 ثٌنذٌثس ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌّضىجٍِز ثٌضٟ صضّجٕٝ ٨ِ فمٛق ١فً ثٌٌٚٝز.ص١ُّٚ  -2

 إ٩وثه ه١ًٌ ٌّ٪ٍّز ثٌٌٚٝز فٛي " عمجفز فمٛق ١فً ثٌٌٚٝز ". -3

إ٩وثه هًٚثس صو٠ًذ١ز ِضنٚٚز ٌٌٕٖ عمجفز فمٛق ث٢ٌفاً ٌىاً ِآ ِ٪ٍّاجس      -4
 ِٚٛؽٙجس ٠ًجٛ ثأل١فجي.

ٕااٝ ِاا٨ عمجفااز إٔضااجػ ِااٛثه ص٪١ّ١ٍااز ٚصغم١ف١ااز ىثس ٙااذرز ٩ٌد١ااز إّاام١ِز صضّج  -5
 ثٌّؾضّ٪جس ثٌ٪ٌد١ز.

صو٠ًِ ِماًٌ فاٛي " فماٛق ث٢ٌفاً " ٝآّ داٌثِؼ إ٩اوثه ِ٪ٍّاجس ٠ًاجٛ           -6
 ثأل١فجي.

ثل٘ضّجَ دئؽٌثء ثٌوًثّجس ثٌ٪١ٍّز ثٌضٟ صضٕجٚي صف٪١ً ِّجًّاز ث٢ٌفاً ٌقمٛلاٗ     -7
 ِٓ ممي ِؤّْجس ثٌضٕٖتز ثٌّنضٍفز.
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