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 عبذالرحمن سعيذ بلخيرد. 

 

 بحر الذين خليل العامري أفريذا د.
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  فاعلية برنامج إرشادي منائي يف منو طفل ما قبل املدرسةفاعلية برنامج إرشادي منائي يف منو طفل ما قبل املدرسة

 دراسة جتريبية على أطفال الروضة يف مدينة )املكال(

 مكدمة :

اتفل َععِ عًُا٤ ايٓفظ ٚايذلب١ٝ إٔ ايتعًِٝ يف َسس١ً زٜاض األطفاٍ ميجٌ 

ضذا ْكط١ االْطالم اييت ٜٓطًل َٓٗا ايطفٌ َٔ نا٥ٔ غرل ْاضر يٝصبح نا٥ٓا ْا

َطتكال برات٘. ٚقد أطًل ع٢ً ٖرٙ املسس١ً ايعُس١ٜ " باملسس١ً ايرٖب١ٝ " يتأثس ايطفٌ 

إٔ ٖرٙ   Froebelبهٌ َجرل َٔ املجرلات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ. ٚعًٝ٘ أند "فسٚبٌ"

 ,Roopnaire)املسس١ً أفطٌ فسص١ يٛضع األضاع يبٓا٤ غدص١ٝ ايفسد ٚتطٜٛسٖا 

J.L & Johnson,J.E, 1993 : 57) 

ايدزاضات ايذلب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ ايعدٜد٠، ع٢ً خطٛز٠ ٚأ١ُٖٝ َسس١ً  ٚقد أندت ْتا٥ر

ايسٚض١ يف بٓا٤ اإلْطإ، إذ يف ٖرٙ املسس١ً تتفتح َٛاٖب ايطفٌ، ٚتتشدد اػاٖات٘ 

ٚيعٌ ٖرا مما ٜطتًصّ إعداد طفٌ ٖرٙ (. 48:  1983، ، )غًتصٚتتهٕٛ غدصٝت٘

ِ دٛاْب كتًف١ يُٓٛ ايطفٌ، َٚطاعدت٘ يف املسس١ً، إعدادا تسبٜٛا ٚتعًُٝٝا يدع

 (.38: 2005)ضٓا٤ سذاشٟ،ايتػًب ع٢ً ايصعٛبات ٚاملػهالت اييت قد تعٛم ضرل منٛٙ 

يكد قدَت يٓا ايدزاضات ايعدٜد٠ اييت أدسٜت يف ايب١٦ٝ اي١ُٝٓٝ، َٚععُٗا دزاضات 

سات ٚصف١ٝ ؼ١ًًٝٝ، تٓاٚيت ايكطاٜا اـاص١ بٛاقع زٜاض األطفاٍ بايُٝٔ، َؤغ

ٚاضش١ بعدّ تٛفس َسبٝات َؤٖالت تأٖٝاًل تسبًٜٛا خاصًا شلرٙ املسس١ً. فكد ٚدد "عًٟٛ 

َٔ إمجايٞ املسبٝات يف زٜاض األطفاٍ َٔ ع١ٓٝ ايبشح ايبايؼ  %22ٚآخسٕٚ" إٔ 

 %78( َسب١ٝ، َٔ مح١ً َؤٌٖ دبًّٛ بعد ايجا١ْٜٛ أٚ بهايٛزٜٛع، بُٝٓا 291) عددٖٔ

(. ٖرا َا  4:  2001ايعا١َ أٚ أقٌ ) عًٟٛ ٚآخسٕٚ،  َٓٗٔ َٔ مح١ً َؤٌٖ ايجا١ْٜٛ

زٜاض األطفاٍ  اؿه١َٝٛ  يف َد١ٜٓ املهال إٔ املسبٝات  (5 )أندت عًٝ٘ أٜطا إسصا١ٝ٥ 

َٓٗٔ َٔ ؽصصات  %60َٔ مح١ً بهايٛزٜٛع ٚ  %37َسب١ٝ، (83)ايبايؼ عددٖٔ 

. ١ٜ عا١َ أٚ أقٌَٔ َسبٝات زٜاض األطفاٍ َٔ مح١ً َؤٌٖ ثاْٛ  %63، أَاغرل تسب١ٜٛ

ٚيف ظسٚف ٖرا ايٛاقع، ٌٖ تطتطٝع املسبٝات تطٜٛس ناف١ دٛاْب منٛ ايطفٌ بٓا٤ ع٢ً 

ايتعًِٝ اإلزغادٟ اإلمنا٥ٞ ايرٟ ٜكتطٞ اضتدداَٗا يتشكٝل أٖداف ايتعًِٝ يف ٖرٙ 
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سطب  -املسس١ً؟ ٚيعً٘ مما ٜعطٞ أ١ُٖٝ شلرٙ ايدزاض١ إٔ ايباسجني مل جيدا 

تُع ايُٝ ي  تتٓاٍٚ دزاض١ تتٓاٍٚ أضًٛ  ايتعًِٝ يف ايسٚض١ دزاض١ يف اجمل –عًُُٗا

 ٚتأثرلٙ ع٢ً منٛ ايطفٌ .

 مشكلة  البحث : 

 فكدقاّ ايباسجإ بايدزاض١ املطش١ٝ يسٜاض األطفاٍ اؿه١َٝٛ يف َد١ٜٓ املهال، 

األٖداف َٔ ايتعًِٝ َع اتطح َٔ خالشلا إٔ األْػط١ اييت تكدَٗا ايسٚض١ ال تتٓاضب 

ملسس١ً. ٚإٔ ٖٓاى بعض ايطًبٝات اييت تعسقٌ منٛ ايطفٌ، نعدّ قدز٠ بعض يف ٖرٙ ا

بدٚز إجيابٞ يف بٓا٤ قدزات٘،  كَّٛعًُات ايسٚض١، ع٢ً إتاس١ ايفسص١ يًطفٌ إٔ ٜ

ٚتهٜٛٔ بٓا٥٘ املعسيف. عٝح ٜتذ٘ ايتعًِٝ فٝٗا مٛ تكدِٜ املكسزات ٚاملعًَٛات، نُا 

ال تساعٞ ايفسٚم ايفسد١ٜ بني األطفاٍ، نُا تتصف َععِ األْػط١ باملسنص١ٜ أٟ أْٗا 

أْٗا تٗتِ باؾاْب األنادميٞ، نتعًِٝ ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ٚاؿطا  ٚسفغ اآلٜات 

ايكسآ١ْٝ ٚاألْاغٝد أنجس َٔ ت١٦ٝٗ ايطفٌ يًتعاٌَ َع املجرلات املتٓٛع١، يٝصبح عطًٛا 

 إجيابًٝا ٜب ي َعسفت٘ ُٜٚٓٞ إَهاْٝات٘ بٓفط٘ بطسٜك١ إجياب١ٝ. 

 بساَردزاض١ مي١ٝٓ تتٓاٍٚ فاع١ًٝ  -سطب اطالعُٗا  –مل جيد  ايباسجإ ٚ

ٚبٓا٤ عًٝ٘ ٜس٣ ايباسجإ، أ١ُٖٝ  َسس١ً ايسٚض١.أطفاٍ اإلزغاد اإلمنا٥ٞ يف تعًِٝ 

تدزٜظ منٛذز اإلزغاد اإلمنا٥ٞ  ايرٟ ٜٓطذِ َع ع١ًُٝ ايتعًِٝ ابتدا٤ َٔ ٖرٙ املسس١ً 

ف١ دٛاْب غدص١ٝ ايطفٌ يًُساسٌ ايتاي١ٝ، ايتع١ًُٝٝ يطُإ أضاع ضال١َ منٛ نا

ٖٚٛ ايدلْاَر املب٢ٓ ع٢ً أْػط١ ايًعب املتٓٛع١ فسد١ٜ َٓٗا أٚ مجاع١ٝ، ٚايكا١ُ٥ ع٢ً 

فِٗ خصا٥ص ايطفٌ ٚطبٝع١ منٛٙ يف ٖرٙ املسس١ً ايعُس١ٜ َع تٛفرل ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ 

 املال١ُ٥ .

 تٞ :ٚ َٔ ٖٓا تتشدد َػه١ً ايبشح يف اإلداب١ عٔ ايطؤاٍ اآل

إمنا٥ٞ ع٢ً ٚفل منٛذز ) ايتدطٝط، ايدلف١، ٟ بسْاَر إزغاد فاع١ًَٝا َد٣  .1

 املٝصا١ْٝ( يف تطٜٛس دٛاْب ايُٓٛ يد٣ طفٌ ايسٚض١ ؟.

ايتدطٝط، إمنا٥ٞ ع٢ً ٚفل منٛذز )ٟ بسْاَر إزغاد فاع١ًٌٖٝ ٖٓاى فسٚم يف  .2

 سطب َتػرل اؾٓظ ؟ ايدلف١، املٝصا١ْٝ(
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إمنا٥ٞ ع٢ً ٚفل ٟ بسْاَر إزغاد يف فاع١ًٝصا١ٝ٥ فسٚم ذات دالي١ إسٌٖ تٛدد  .3

منٛذز )ايتدطٝط، ايدلف١، املٝصا١ْٝ( يف منٛ طفٌ ايسٚض١ سطب َتػرل ايف١٦ 

 .ندل٣( -ٚضط٢–) صػسٟ  ايعُس١ٜ

 أهنية البحث :

تتًدص أ١ُٖٝ ايبشح يف إٔ اإلزغاد اإلمنا٥ٞ يتعًِٝ طفٌ ايسٚض١، ٜطع٢ إىل دعِ 

قدزات٘ َٚٗازات٘، مبا تتٓاضب َع خصا٥ص ٖرٙ املسس١ً َٔ منٛ ايطفٌ ٚزعاٜت٘ ٚت١ُٝٓ 

خالٍ تٛفرل ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ املال١ُ٥ ٚأْٛاع كتًف١ َٔ ايفسص يًطفٌ يٝعدل عٔ 

ذات٘، ٚمتسٜٔ ق٠ٛ ؽٝالت٘، ٚت١ُٝٓ ايعدٜد َٔ اٖتُاَات٘ َٚٗازات٘، ذيو بسبط ايتعًِٝ 

ِ ايطفٌ ع٢ً ضبط اْفعاالت٘ باألْػط١ املدتًف١. ألٕ األْػط١ تًعب دٚزًا يف تعًٝ

ٚنبح ذات٘ ٚت١ُٝٓ زٚح ايتعإٚ، بٌ أْٗا تطاِٖ إضٗاَا إجيابٝا يف ت١ُٝٓ قدزات٘ 

أٚ  َٓفسًدا اإلبداع١ٝ، ٚذيو عٔ طسٜل اؿسن١ ايطبٝع١ٝ ٚاْػػاي٘ يف بعض األْػط١

ٚ"   Piagetنٌ َٔ "بٝادٝ٘" َع اآلخسٜٔ. فايطفٌ يف ٖرٙ املسس١ً نُا ٜس٣

ٜب ي َعسفت٘ بطسٜكت٘ اـاص١ َٔ خالٍ اـدلات اييت  Vygotskyفٝهٛتطهٞ" 

ٜطتكبٌ  Bruner تعهطٗا املجرلات املٛدٛد٠  يف ايب١٦ٝ، بٌ أْ٘ نُا ٜس٣" بسْٚس "

َجرلات عدٜد٠ بٓػاط ٚس١ٜٛٝ ٜٚستبٗا ثِ ٜتدرٖا ْعس١ٜ ي٘ دٕٚ خٛف أٚ تسدد. ٚيدٜ٘ 

 ١ َا ٜدٚز سٛي٘دافع ق٣ٛ ؿب االضتطالع ٚإٔ ٜكّٛ مبشاٚي١ ٚخطأ  ملعسف

(Salehuddin، 2000: 69)ضاْذلٚى ٜٚاضني" إٔ فذل٠ ايطفٛي١ املبهس٠ ١٦ًَٝ  ٜٚس٣"

ٚاييت  ( a highly and unique period of life )باألسداخ امل١ُٗ ٚاملتُٝص٠ 

ٕ بٓا٤ األضاع ايكٟٛ ٚاملتني ٜعتُد ع٢ً إتػهٌ أِٖ األضظ يًُساسٌ ايتاي١ٝ. يريو ف

ْفط٘ ٚتطٜٛس نٌ إَهاْٝات٘ بٓا٤ ضًُٝا. ٚيعً٘ مما الغو فٝ٘  قدز٠ ايطفٌ ع٢ً بٓا٤

إٔ فػً٘ يف ٖرٙ املسس١ً ضٛف ٜهٕٛ َؤغسا ٚاضشا ع٢ً فػً٘ يف ايتعًِ يف املساسٌ 

ٚتبدٚ أ١ُٖٝ َجٌ ٖرا ايدلْاَر  Santrock&Yassen، (1992:132 )ايتاي١ٝ 

ُا ٜس٣ " َْٛتطٛزٟ" اإلمنا٥ٞ َٔ خالٍ زبط ايتعًِٝ باملجرلات ايب١ٝ٦ٝ، ألٕ ايطفٌ ن

Montessori   ال ُٜٓٛ منٛا ضًُٝا إذا مل حيصٌ ع٢ً َجرلات ناف١ٝ  تجرل يدٜ٘ دافع

االنتػاف ٚسٌ ايصعٛبات اييت تصادف٘، ٚبايتايٞ تطاعدٙ ع٢ً تهٜٛٔ خدلات٘ اـاص١ 

ألٕ َجٌ ٖرٙ اـدلات تذلى أثسا ٚاضشا يف منٛٙ ٚضًٛن٘ يف املساسٌ ايتاي١ٝ .  ب٘،
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بد إٔ تتعسف ٚتفِٗ ٚؽطط باضتُساز األْػط١ اييت تتٓاضب َع خصا٥ص فاملسب١ٝ ال

ايطفٌ َٚتطًبات منٛٙ . أٟ إٔ ايتعًِٝ يف ٖرٙ املسس١ً ال ٜكّٛ ع٢ً ْػاط تعًُٝٞ 

ت١ُٝٓ ٚ self constructionذات٘  فشطب، بٌ البد إٔ ٜجرل ايدافع١ٝ يد٣ ايطفٌ يبٓا٤

٥ِ ع٢ً اإلزغاد اإلمنا٥ٞ ٚإشاي١ عدٜد دٛاْب كتًف١ يػدصٝت٘ َٔ خالٍ ايتعًِٝ ايكا

 ،Standing ) َٔ ايصعٛبات اييت قد ؼٍٛ دٕٚ منٛ إَهاْٝات٘ ٚاضتعدادات٘ منٛا ضًًُٝا

1962 :110) . 

 أهداف البحث:

 ٜٗدف ايبشح إىل :

 ٚفل منٛذز )ايتدطٝط، ايدلف١، املٝصا١ْٝ(ع٢ً اإلزغادٟ اإلمنا٥ٞ ايدلْاَر بٓا٤  (1

 .د١ٜٓ املهاليف َ يتعًِٝ طفٌ ايسٚض١

ايتدطٝط، ايدلف١، ٚفل منٛذز ) ع٢ًايُٓٛذز اإلزغادٟ اإلمنا٥ٞ  فاع١ًَٝعسف١  (2

 ..يف َد١ٜٓ املهالدٛاْب ايُٓٛ يد٣ طفٌ ايسٚض١ ع٢ً  املٝصا١ْٝ(

 .يف َد١ٜٓ املهال بٓا٤ َكٝاع ملعسف١ دٛاْب ايُٓٛ يد٣ طفٌ ايسٚض١ (3

 فرضيات البحث :

ع٢ً ٚفل منٛذز )ايتدطٝط، إلمنا٥ٞ ا ٟاإلزغاد دلْاَرًيفاع١ًٝ  ٛددتال  (1

 .يف َد١ٜٓ املهاليف منٛ طفٌ ايسٚض١ ايدلف١، املٝصا١ْٝ(  

ايُٓٛذز اإلزغاد اإلمنا٥ٞ يف  منٛ طفٌ  يفاع١ًٝال تٛدد فسٚم ذات دالي١ إسصا١ٝ٥  (2

 إْاخ(. –ايسٚض١ سطب  َتػرل اؾٓظ)ذنٛز 

ٚفل منٛذز ) اإلمنا٥ٞ  ايُٓٛذز اإلزغاد يفاع١ًٝال تٛدد فسٚم ذات دالي١ إسصا١ٝ٥  (3

ايف٦ات  ايتدطٝط، ايدلف١، املٝصا١ْٝ( يف منٛ طفٌ ايسٚض١ سطب َتػرل

 ندل٣( -ٚضط٢–٣ايعُس١ٜ) صػس

 تعريف املصطلحات :

" اإلزغاد اإلمنا٥ٞ بأْ٘ عباز٠ عٔ االضذلاتٝذ١ٝ عّسف "شٖسإ اإلرشبد اإلمنبئي:

ع٢ً أ١ُٖٝ زعا١ٜ ٚتٛدٝ٘ ايُٓٛ اإلْػا١ٝ٥ اييت تكّدّ أضاضا إىل ايعادٜني َع ايذلنٝص 

ايطًِٝ ٚاالزتكا٤ بايطًٛى يٝصٌ إىل َطت٣ٛ ممهٔ َٔ ايٓطر ٚايصش١ ايٓفط١ٝ 
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ٚايطعاد٠ ٚايهفا١ٜ ٚايتٛافل ايٓفطٞ، َٔ خالٍ زعا١ٜ َعاٖس منٛ ايػدص١ٝ دطُٝا 

 (. 38 – 37:  1980ٚعكًٝا ٚادتُاعٝا ٚاْفعايٝا ) شٖسإ، 

ايباسجإ بأْ٘ عباز٠ عٔ ايدلْاَر ايتعًُٝٞ ٜعسف٘  اإلرشبد اإلمنبئي : منىذج

ايكا٥ِ ع٢ً أْػط١ ايًعب املتٓٛع١  فسد١ٜ َٓٗا أٚ مجاع١ٝ يدعِ منٛ ايطفٌ بهاف١ 

 دٛاْب٘.

ٖٛ ايُٓٛ اؾطُٞ اؿسنٞ ٚايُٓٛ املعسيف ٚايُٓٛ ايًػٟٛ ٚايُٓٛ  النمى :

ييت تٗدف إىل االدتُاعٞ االْفعايٞ يًطفٌ. ٜٚعسف بأْ٘ ضًط١ً َتتابع١ َٔ ايتػرلات ا

حيدخ فذأ٠ ٚيهٓ٘ ٜتطٛز باْتعاّ ع٢ً  انتُاٍ ْطر ايها٥ٔ اؿٞ، ٖٚٛ ال

 (257، 1994خطٛات)ايطٝب ٚآخسٕٚ، 

ضٓٛات ٚايرٜٔ  4-6ِٖ األطفاٍ ايرٜٔ تذلاٚح أعُازِٖ بني  أطفبل الروضت :

، ٚقد مت تكطُِٝٗ يف ايدزاض١ اؿاي١ٝ إىل ثالخ ًٜتشكٕٛ بسٜاض األطفاٍ اؿه١َٝٛ

 .(ضٓٛات.6-5( ضٓٛات، ندل٣)5-4( ضٓٛات، ٚضط٢)4-3، صػس٣)ف٦ات

 :والدراسات السابكة اإلطار النظري

 مفهىم اإلرشبد اإلمنبئي :: أوال 

( اإلزغاد  2(  إزغاد سٌ األش١َ 1ٕ ٖٓاى أزبع١ َٓاٖر يإلزغاد ايٓفطٞ ٖٞ :إ

ا٥ٞ ٜعد َٔ ( اإلزغاد اإلمنا٥ٞ، يهٔ اإلزغاد اإلمن 4( اإلزغاد ايٛقا٥ٞ 3اإلصالسٞ 

أسدثٗا، ألْ٘ ٜػٌُ تًو املٓاٖر اإلزغاد١ٜ ايجالث١، نُا أْ٘ ميهٔ إٔ ٜطتددّ يت١ُٝٓ 

َطاعد٠ ايطفٌ ع٢ً يف خاص١ أْ٘ ٜطاِٖ بػهٌ فعاٍ  ،ايسٚض١ قدزات ٚإَهاْٝات طفٌ

أٟ أْ٘ ٜسنص ع٢ً ، سسنٝا، عكًٝا، اْفعايٝا، ادتُاعٝا ٚيػٜٛا–ايُٓٛ ايطًِٝ دطُٝا 

 )ف١ يػدص١ٝ ايطفٌ ٚتٛفرل ايب١٦ٝ ايػ١ٝٓ باملجرلاتدٛاْب كتً ١ُٝٓت

Muro&Kottman، 1995 : 4 ) " ٚيف ٖرا ٜس٣ " َاٜسٜو .Myrick    إٕ اإلزغاد

 ،تعًِٝ طفٌ ايسٚض١ يفميهٔ اضتدداَٗا  ، اييتاإلمنا٥ٞ ٜعد َٔ أْطب بساَر اإلزغاد

 ت٘، إضاف١ إىلخصا٥ص ايطفٌ ٚإَهاْٝات٘ ٚاستٝادات٘ ٚطُٛسااضتٝعا  ألْ٘ قا٥ِ ع٢ً 

ّٚد ايطفٌ ب دتًف١ اييت تدعِ منٛٙ يف املساسٌ ايالسك١ املٗازات املأْ٘ ٜص

(Muro&Kottman، 1995:5) .ٜٚس٣ "زٜٓٛيدReynolds "   ٞإٔ اإلزغاد اإلمنا٥
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اييت تٛاد٘ ايطفٌ ٚعالدٗا، بٌ  اتٜتٝح فسص١ يًُسب١ٝ بإٔ تتدخٌ يف األشَ فكط ال

اييت تٗتِ  ،دداّ اـط١ ايدزاض١ٝ اإلزغاد١ٜ يًسٚض١ميهٓٗا ٚضع بسْاَر ايٛقا١ٜ باضت

اؾط١ُٝ اؿسن١ٝ، ٚايًػ١ٜٛ، ٚايعك١ًٝ املدتًف١ بتطٜٛس غدص١ٝ ايطفٌ ظٛاْبٗا 

ٚإٔ ايتػرلات ايب١ٝ٦ٝ غرل املٓطك١ٝ  (Blocher،1987: 61) ٚاالدتُاع١ٝ االْفعاي١ٝ 

 (Blocher،،1974:5  )      قد تعسقٌ منٛٙ ٚبايتايٞ تؤدٟ إىل ظٗٛز ايطًٛى املٓشسف 

 ثبنيبً :  بنبء برنبمح اإلرشبد اإلمنبئي:

إٔ اإلزغاد اإلمنا٥ٞ ايػاٌَ حيتٟٛ  Muro & Kottmanٜس٣ " َٛزٚ ٚنتُإ " 

 ع٢ً أزبع١ عٓاصس أضاض١ٝ :

اـط١ ايدزاض١ٝ املٛد١ٗ : البد إٔ تٗدف اـط١ ايدزاض١ٝ املٛضٛع١ إىل َطاعد٠  (1

املدتًف١ خالٍ تطٜٛس املٗازات اؿٝات١ٝ، ايطفٌ ع٢ً منٛ غدصٝت٘ ظٛاْبٗا 

ٚقدزات٘ تتٓاضب َٚساسً٘ ايعُس١ٜ . نُا جيب إٔ ٜتِ ؽطٝط اـط١ ايدزاض١ٝ 

َطتفٝدا َٔ إَهاْٝات ايب١٦ٝ بعد تٓطٝكٗا َع استٝادات ايطفٌ يهٌ َسس١ً َٔ 

 َساسٌ منٛٙ .

اييت  َطاعد٠ ايفذل٠ اؿسد١ : ٖٞ َطاعد٠ ايطفٌ يف ايتػًب ع٢ً بعض ايصعٛبات (2

تعٗس بني فذل٠ ٚأخس٣ اييت تتطًب تدخٌ املسب١ٝ املسغد٠ بصٛز٠ ضسٜع١ ست٢ 

 ٜطتطٝع ايطفٌ ايتػًب عًٝٗا.

اـط١ ايفسد١ٜ : ٖٞ َطاعد٠ ايطفٌ ع٢ً َا ٜسٜد ٚنٝف خيطط ضعٝا يتشكٝل  (3

َا ٜسٜد. ٚيف ٖرٙ اـط٠ٛ بإَهإ اإلزغاد اإلمنا٥ٞ االضتفاد٠ َٔ املعًَٛات املتٛافس٠ 

 ٚاألْػط١ اييت ميهٔ تٓفٝرٖا خالٍ ع١ًُٝ ايتعًِٝ . عٔ ايطفٌ

َٓٗر ايدعِ : ٖٛ عباز٠ عٔ تكدِٜ اإلزغاد ٚاألْػط١ اـاص١ بإداز٠ ع١ًُٝ ايتعًِ  (4

نتطٜٛس املٓٗر ايدزاضٞ، ٚتطٜٛس قدزات املعًُات، تٓػٝط املٓعُات ايداع١ُ يسفع 

تفاعٌ ٚايتعإٚ َع َطتٟٛ ايتعًِٝ ٚاإلزغاد يف املؤضطات ايتع١ًُٝٝ ٚزفع َطتٟٛ اي

 اآلبا٤ ...اخل .
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 تقييم برنبمح اإلرشبد اإلمنبئي :: ثبلثبً 

جيب إٔ ٜتِ ايتكِٝٝ املسسًٞ، ٚاضتدداّ ْتا٥ذ٘ يًتػر١ٜ ايسدع١ٝ يتطٜٛس 

 اـطٛات ايتاي١ٝ يدلْاَر اإلزغاد اإلمنا٥ٞ .

ُٝٝٗا ٚتتِ ٖرا ايتكِٝٝ ابتدا٤ َٔ ؼدٜد األض١ً٦ اييت تتعًل باؾٛاْب املطًٛب١ تك

إىل ؽطٝط اـط٠ٛ ايتاي١ٝ يإلزغاد اإلمنا٥ٞ َٚسٚزا بتٛصٝات ْتا٥ر ايتكِٝٝ 

ٚتٓفٝرٖا، ٚدزاض١ َد٣ لاح تٓفٝر ايدلْاَر ايكادّ ثِ اؽاذ ايكساز َٔ غأْ٘ بعد 

األخر يف االعتباز األغٝا٤ اييت قد تعٛم تٓفٝر ايدلْاَر  ٚتًدٝص املكذلسات  ٚبايتايٞ 

 &Muro)تٓفٝرٖا 

Kottman، 1995 : 61). 

 البيئت اإلمنبئيت احمليطت ببلطفل : : رابعبً

إٕ ايب٦ٝةةة١ اإلمنا٥ٝةةة١ تػةةةهٌ عٓصةةةسا ٖاَةةةا يف ايتةةةأثرل ايفعةةةاٍ يف منةةةٛ ايطفةةةٌ . إٕ        

ايطفٌ حيٌُ َع٘ قددات٘ ايٛزاث١ٝ اييت متجٌ اإلَهاْٝات ايها١َٓ ٚايةيت ٜتٛقةف منٖٛةا    

٣ "ضةةإ تةةسٚى ٜٚاضةةني " إٕ ايب٦ٝةة١ املدزضةة١ٝ     ٚتطٛزٖةةا بةةاملجرلات املٛدةةٛد٠ يف ايب٦ٝةة١. ٜٚةةس    

غطتٗةةا ايتعًُٝٝةة١ تػةةهٌ فتُعةةا يةة٘ قُٝةة٘ ْٚعُةة٘ َٚطايبةة٘ اـاصةة١ بةة٘ ٚايةةيت ؼةةدد   

     ٘  :Santrock&Yussen،1992) ضةةًٛى ايطفةةٌ ٚبايتةةايٞ تةةؤثس يف تُٓٝةةة١ غدصةةٝت

يف سةةني ٜةةس٣ " غةةابًٔ " إٔ ايب٦ٝةة١ متجةةٌ مجٝةةع  ايعٛاَةةٌ ايفٝصٜكٝةة١ ٚاالدتُاعٝةة١       .(68

" Urie& Ann Crouter. ٚأٚضةح "   ( Chaplin، 1975: 175 ) تةؤثس يف ايفةسد  ايةيت 

بعةدٖا،  ٚإٔ ايعٛاٌَ ايفٝصٜك١ٝ ٖٞ نٌ َا حيةٝط بةايفسد َةٔ عٛاَةٌ َادٜة١ قبةٌ ايةٛالد٠        

 ) بُٝٓةا تػةٌُ ايعٛاَةٌ االدتُاعٝة١ نةٌ َةا حيةٝط بةايفسد ٜٚةؤثس يف منةٛٙ ٜٚتةأثس بة٘              

Sigelman& Shaffer، 1995 :86 )  بًٛغةس " عًة٢ إٔ ايب٦ٝة١ ايتعًُٝٝة١ يف     . ٚأنةد "

ايٛاقع ٖٞ ايب١٦ٝ اإلمنا١ٝ٥ تػهٌ ايطٝام ايفٝصٜكٞ ٚاالدتُاعٞ ٚايٓفطٞ ايةرٟ ٜةؤثس يف   

ٕ ايب٦ٝة١ اإلمنا٥ٝة١ تػةٌُ مجٝةع     إمنٛ ايطفٌ َٔ خالٍ إسةداخ ايةتػرلات يف ضةًٛن٘ . إذ    

 ) ٚتتةةأثس بةة٘  األسةةداخ ٚايعةةسٚف ايفٝصٜكٝةة١ ٚاالدتُاعٝةة١  ايةةيت تةةؤثس يف منةةٛ ايطفةةٌ     

Blocher، 1974 : 18 ). 
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ٖٚٓا أضافت " يٛزٟ " إٔ تكدّ ايطفٌ يف ايتعًِ ٜتأثس بايعالقات بني األغداص    

داخٌ ايصف، ضٛا٤ ناْت ٖرٙ ايعالق١ تتصف بايدف٤ أٚ ايدلٚد٠، ايػد٠ أٚ اي١ًْٛٝ، 

 ايعدٚا١ْٝ أٚ ايٛد١ٜ . ٚإٕ ايعالق١ املجرل٠ ٖٞ اييت تتصف :

 يطفٌ َٚػاعسٙ ٚتصٓٝفٗا ٚتُٓٝتٗا.بكبٍٛ أفهاز ا (1

 االٖتُاّ بتعصٜص ٚتكدٜس  أدا٥٘  املسغٛ  ٚتػذٝع٘. (2

 .طسح األض١ً٦ اييت تجرل ايطفٌ يًُػازن١ يف اؽاذ ايكساز (3

 طسح األض١ً٦ يتٛدٝ٘ ايطفٌ ألدا٤ عٌُ َا  أٚ اؿدٜح عٔ َٛضٛع َا.  (4

ٕ إايطفٌ . فأ١ُٖٝ ايب١٦ٝ االدتُاع١ٝ يف تعًِ  Vygotskyٚأند " فٝذٛ تطهٞ" 

اـدلات االدتُاع١ٝ اييت تهْٛت ْتٝذ١ تفاعٌ ايطفٌ َع اآلخسٜٔ شلا دٚز ٖاّ يف 

ت١ُٝٓ  قدزت٘ ع٢ً ايتفهرل. نُا أٚضح إٔ عًُٝات٘ ايعك١ًٝ ايعًٝا تتأثس بايب١٦ٝ اييت 

ٜتفاعٌ فٝٗا َع شَال٥٘ ٚاألغداص اآلخسٜٔ . ٚبٓا٤ عًٝ٘ ٜس٣ "فٝػٛتطهٞ" أْ٘ يفِٗ 

َٔ فِٗ ايعالقات االدتُاع١ٝ احملٝط١ ب٘، فطًٛى املسب١ٝ ايرٟ ٜتصف  منٛ ايطفٌ البد

 : Vygotsky، 1978).باألَا١ْ ٚتكبٌ ايطفٌ ٚتكدٜس ذات٘ ُٜٓٞ يدٜ٘ ايجك١ بايٓفظ

بٓا٤ عًٝ٘  تتُجٌ ١َُٗ َسب١ٝ ايسٚض١  يف تٛفرل ايب١٦ٝ املٓاضب١ ٚاإلزغاد املٓاضب . ( 24

٘ َٚٛاٖب٘ ٚايطُاح شلرٙ ايكدزات ٚاملٛاٖب يًُٓٛ ايطًِٝ يًطفٌ، ٚاضتهػاف قدزات

بايُٓٛ ٚايعٗٛز، ٚتصٜٚدٙ مبٗازات َع١ٓٝ َٓبجك١ عٔ سادات٘ يف دٛ طًٝل خيًٛ َٔ 

ايهبت ٚاإلزٖام، ست٢ ٜعٗس ايطفٌ ع٢ً سكٝكت٘ ٜٚعطٞ صٛز٠ صشٝش١ عٔ ْفط٘ 

تطُح يٓا مبعسفت٘، يرا نإ ايٛادب األٍٚ ملسب١ٝ ايسٚض١ ٖٛ إغاع١ دٛ َٔ ايػعٛز 

باألَٔ ٚاالط٦ُٓإ يف ْفظ ايطفٌ يٝػعس عسٜت٘ ٚقدزت٘ ع٢ً ايعٌُ ٚايتعبرل عٔ 

ْفط٘ دٕٚ خٛف ٜٚهٕٛ دٚز املسب١ٝ يف ٖرا نً٘ دٚز املالسغ ٚاملٛد٘ َٔ خالٍ اإلزغاد 

  اإلمنا٥ٞ.
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 جراءات البحث :إ

 جمتمع البحث :

اّ ايدزاضٞ ْٛفُدل( باملهال يًع  30ٜػٌُ فتُع ايبشح مجٝع أطفاٍ زٚض١ )       

ف٦ات  3طفال ٚطف١ً، َٛشعني ع٢ً ( 274ّ، ايرٟ بًؼ عددِٖ )2013/ 2012

 ( ٜٛضح ذيو.1ايصػس٣، ايٛضط٢، ايهدل٣( ٚاؾدٍٚ ))

 ْٛفُدل سطب اؾٓظ ٚايف١٦ ايعُس١ٜ  30زٚض١ سذِ فتُع ايبشح َٛشع  ع٢ً  ( 1ددٍٚ ) 

 ايف٦ات ايعُس١ٜ

 ايهدل٣ ايٛضط٢ ايصػس٣ اجملُٛع

 أْج٢ ذنس أْج٢ ذنس ٢أْج ذنس

30 36 54 57 61 36 274 

 عينت البحث:

تكسٜبا َٔ نٌ ايف٦ات ايعُس١ٜ %15( طفاًل ٚطف١ً، بٓطب١ 40مت اختٝاز عدد )    

 ( ٜٛضح ذيو.2بطسٜك١ عػٛا١ٝ٥ ٚاؾدٍٚ ) 

 (2) ددٍٚ 

 سذِ ع١ٓٝ ايبشح ٚتٛشٜعٗا  سطب اؾٓظ  ٚسطب ايف٦ات ايعُس١ٜ

 ايف٦ات ايعُس١ٜ

 ايهدل٣ ايٛضط٢ ايصػس٣ اجملُٛع

 أْج٢ ذنس أْج٢ ذنس أْج٢ ذنس

5 5 8 8 9 5 40 

 منهجية البحث :

 بنبء برنبمح اإلرشبد اإلمنبئي :

ايتدطٝط، اإلزغاد اإلمنا٥ٞ ع٢ً ٚفل ْعاّ )اعتُد ايباسجإ يف بٓا٤ بسْاَر    

ٚقد ( ( Planning، Programing، Budgeting Systemايدلف١، املٝصا١ْٝ( 

( 2001ٚ)ايسسٛ، (2001يف دزاضات ) املٗدٟ،  عتُدا يف بٓا٤ ايدلْاَر ع٢ً َاٚزدا

 ٚغرلٖا، ٚقد اضتٛدب بٓا٤ ايدلْاَر ايكٝاّ بعد٠ إدسا٤ات ميهٔ إمجاشلا باآلتٞ :
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االطالع ع٢ً ايٓعسٜات ٚايدزاضات ايطابك١ املػاب١ٗ أٚ ايكسٜب١ َٔ ايدزاض١ اؿاي١ٝ،  (1

) املٗدٟ، ، َجٌ دزاض١ٖرٙ ايدلاَرملعسف١ نٝف١ٝ بٓا٤ ٚتٓفٝر َجٌ 

 .(2001)ايسسٛ،(2001

إدسا٤ ايدزاض١ املٝدا١ْٝ ؾُع املعًَٛات، عٔ املٓٗاز ايدزاضٞ ايرٟ تطرل عًٝ٘ زٜاض  (2

بسْاَر اإلزغاد  اضذلاتٝذ١ٝاألطفاٍ يف َد١ٜٓ املهال، ٚعٔ دٚز املسبٝات يف ٚضع 

َالسعت٘ يف إطاز ايُٓٛ  ٚعٔ تطٛز دٛاْب ايُٓٛ يد٣ ايطفٌ، ٚايرٟ ميهٔ اإلمنا٥ٞ

يف ٖرٙ املسس١ً، ٚعٔ َٗازات املسبٝات يف تكدِٜ ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد يألطفاٍ، أثٓا٤ 

 تٓفٝر األْػط١ ايتع١ًُٝٝ . ٚقد أفادت ٖرٙ املعًَٛات ايباسجإ يف بٓا٤ ايدلْاَر.

 ؼدٜد ايعٓاصس األضاض١ٝ ايالش١َ يبٓا٤ ايدلْاَر ٚاملتُج١ً يف:  (3

 اإلرشبد اإلمنبئي:  رؤيت ورسبلت برنبمح - أ

تٓطًل زؤ١ٜ ٖرا ايدلْاَر اإلزغادٟ َٔ إٔ َسس١ً ايسٚض١ تعد َسس١ً أضاض١ٝ، 

ٖٚا١َ ددا يُٓٛ ايفسد يف املساسٌ ايتاي١ٝ. ٚبٓا٤ ع٢ً ايسؤ١ٜ ايطابك١، ؼددت زضاي١ 

بسْاَر اإلزغاد اإلمنا٥ٞ، يف دعِ منٛ غدص١ٝ ايطفٌ بهٌ دٛاْبٗا يُٝٓٛ منٛا ضًُٝا  

االضتكالٍ، ٚع٢ً ايتفاعٌ اإلجيابٞ، ٚايعٌُ ايتعاْٚٞ َع زفكا٥٘، َٚطاعد٠  قادزا ع٢ً

 ايطفٌ يف ايتػًب ع٢ً ايصعٛبات اييت تٛادٗ٘ ٚػٓب َا ٜعٛم منٛٙ.

 حبخبث الطفل : -ة

  ٕايطفٌ عاد١ إىل األْػط١ اييت تطاعد منٛ أعطا٥٘ ايهبرل٠ ٚايدقٝك١. ٖٚرا إ

طا٥٘ ٚضبط اؿسنات اؾص١ٝ٥ ٜستبط  بكدزات٘ ع٢ً ايتشهِ يف سسن١ أع

 ٚتٓاضكٗا.

  ٕايطفٌ عاد١ إىل إٔ ٜتعًِ اإلْصات ٚايتشادخ َع اآلخسٜٔ باضتدداّ ايًػ١، ٚأ

تُٓٛ َفسدات٘ يًتعبرل عٔ ْفط٘، ٚفِٗ اآلخسٜٔ َٚػازنتِٗ يف اؿدٜح، ٚإٔ ٜتعًِ 

 باضتدداّ ايطسٜك١ اييت تتٓاضب َع منٛٙ ٚقدزات٘. ايكسا٠٤ ٚايهتاب١

 ٌقدزات٘ املعسف١ٝ، يف إٔ ٜتعًِ إٔ حيٌ َػه١ً َا، ٚإٔ ٜٓذص  ساد١ ايطف ُّٞ إىل إٔ ٜٓ

١َُٗ َع١ٓٝ، ٚاالضتفاد٠ َٔ املعًَٛات املتٛفس٠ ضُٔ أْطام بٓا٥٘ املعسيف. يريو 

ْ٘ ٜتعًِ ايتفهرل َٔ خالٍ األْػط١ ايكا١ُ٥ ع٢ً مجع املعًَٛات ٚاضتدداَٗا، إف

اد، ٚاالختٝاز، ٚايتصٓٝف، ٚاؿطا ، ٚاملكاز١ْ بني األغٝا٤، ٚايتُٝٝص،  ٚايتط
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ٚايكٝاع، ٚايتعسف ع٢ً األغهاٍ اشلٓدض١ٝ ايبطٝط١. نُا إٔ عًٝ٘ إٔ ّٜطٛز تفهرلٙ 

 َٔ ايتفهرل املادٟ إىل ايتفهرل اجملسد.

  ٌَساد١ ايطفٌ إىل تهٜٛٔ َفَٗٛ٘ اـاص عٔ ذات٘: إٔ ٜعسف ْفط٘، ٚنٝف ٜتعا

ٕ ٜتعًِ نٝف ٜتشٌُ َط٦ٛي١ٝ ْفط٘، َع زفكا٥٘ ٚايساغدٜٔ، نُا أْ٘ عاد١ إىل أ

َٚط٦ٛي١ٝ أخطا٥٘ ػاٙ اآلخسٜٔ، ٚاسذلاّ اآلخسٜٔ. ٖٚهرا ٜتعًِ ايطفٌ ايطًٛى 

 االدتُاعٞ ٚايتٛافل َع ايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘.

 أهداف اإلرشبد اإلمنبئي : -ج

بٓا٤ ع٢ً ايسؤ١ٜ ٚايسضاي١ ٜتُجٌ اشلدف ايعاّ شلرا ايٓٛع َٔ اإلزغاد  : اشلدف ايعاّ

طاعد٠ ايطفٌ ع٢ً ؼكٝل منٛٙ اؾطُٞ اؿسنٞ، ٚاملعسيف، ٚايًػٟٛ، يف َ

 ٚاالدتُاعٞ االْفعايٞ، ٚٚقاٜت٘ َٔ االضطسابات.

 اشلدف اـاص:

*إٔ ٜتُهٔ ايطفٌ َٔ َعسف١ ْفط٘، ٚقدزات٘، ٚصفات٘، ٚعادات٘ ٚطُٛسات٘ 

 ٖٚٛاٜات٘.

ثِ ايب١٦ٝ  * َعسف١ ايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘، ابتدا٤ َٔ ب١٦ٝ ايسٚض١ َٚا حيٝط بٗا،

 احملٝط١ ب٘ فٝصٜكًٝا ٚادتُاعًٝا ٚثكافًٝا.

 * ت١ُٝٓ إَهاْٝات٘ َٚٗازات٘ .

 * ٚقا١ٜ ْفط٘ َٔ األغٝا٤ اييت تطسٙ .

 * ايتػًب ع٢ً ايصعٛبات اييت تٛادٗ٘.

* إٔ ٜهٕٛ َطتعدا ْفطٝا ٚادتُاعٝا ياليتشام باملسس١ً ايتع١ًُٝٝ ايٓعا١َٝ 

 ايالسك١ .

 : د. جمبل اإلرشبد اإلمنبئي

ٖٞ اإلزغاد ايفسدٟ ٚاؾُاعٞ، ٚتػٌُ ع٢ً  : فاٍ أضاضٝات اإلزغاد اإلمنا٥ٞ* 

تعّسف ٚفِٗ إَهاْٝات ايطفٌ، َٗازات٘، خصا٥ص٘، سادات٘ ٚطُٛسات٘، ٚنريو فِٗ 

ايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘، ضٛا٤ ناْت ب١٦ٝ ايسٚض١ أٚ ايب١٦ٝ خازز ايسٚض١. ألٕ فِٗ ايطفٌ 

 عد أضاضا ٖاَا يُٓٛٙ.. عٔ ْفط٘ ٚعٔ ايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘، ٜ
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إذٕ فإٕ ؽطٝط اـدَات اإلزغاد١ٜ، ٜتِ يف إطاز املٓٗاز ٚاـط١ ايدزاض١ٝ املكسز٠ 

َع ايذلنٝص ع٢ً ت١ُٝٓ اؾٛاْب اـاص١ باؿٝا٠ ايػدص١ٝ، ٚاؿٝا٠ االدتُاع١ٝ بٓا٤ 

ع٢ً َطايب ايُٓٛ يف إطاز ايب١٦ٝ ايػ١ٝٓ باملجرلات اييت تجرل منٛ ايطفٌ.  نُا ٜتِ 

ٓفٝرٙ  ضُٔ األْػط١ ايتع١ًُٝٝ  يت١ُٝٓ ايكدز٠ اؾط١ُٝ اؿسن١ٝ، املعسف١ٝ، ت

ايًػ١ٜٛ، االْفعاي١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ. ٚتتشدد َٗاّ املسبٝات يف ٖرا اجملاٍ يف ابتهاز ايب١٦ٝ 

االدتُاع١ٝ ٚايٓفط١ٝ اييت تجرل ايطفٌ، ٚتدفع٘ إىل إٔ ٜهٕٛ قادزا ع٢ً أدا٤ ضًٛى َا 

 بٓفط٘ .

ٜتُجٌ ٖرا اجملاٍ يف َطاعد٠ ايطفٌ، يف ايتػًب ع٢ً  ػه١ً :فاٍ سٌ امل* 

ايصعٛبات اييت تعذلٟ منٛٙ ايٓفطٞ أٚ االدتُاعٞ أٚ ايجكايف. ٜٚبدأ اإلزغاد اإلمنا٥ٞ يف 

ٖرا اجملاٍ عاد٠ بفِٗ قدزات ايطفٌ ٚإَهاْٝات٘ ٚايتعسف ع٢ً ايصعٛبات اييت تٛادٗ٘ 

أٚ ادتُاع١ٝ اْفعاي١ٝ. ٚبٓا٤ عًٝ٘ نصعٛبات دط١ُٝ سسن١ٝ، أٚ يػ١ٜٛ، أٚ َعسف١ٝ 

ٜتِ ؼدٜد ْٛع اـدَات اإلزغاد اييت ميهٔ تكدميٗا يًطفٌ، إٕ ناْت خد١َ 

 إصالس١ٝ أٚ خد١َ ٚقا١ٝ٥.

حيتٟٛ ٖرا اجملاٍ ع٢ً َطاعد٠ ايطفٌ ع٢ً ت١ُٝٓ قدزت٘  : فاٍ اْطالم ايُٓٛ*

٢ً اختٝاز ْػاط٘، ع٢ً اؽاذ قسازٙ بٓفط٘. إذ تطع٢ املسب١ٝ إىل دعٌ ايطفٌ قادزا ع

ٚع٢ً اؽاذ قسازٙ بٓفط٘، َٚعسف١ ْتا٥ر قسازٙ ٜٚتعًِ إٔ ٜتشٌُ َطؤٚي١ٝ ْتاز قسازٙ. 

ٚعًٝ٘ إٔ ٜتعًِ يف ٖرٙ املسس١ً إٔ خيطط ْػاط٘ ملد٣ قصرل، ٜٚتعسف ع٢ً قٝط٘، 

ِّٝ سٝات٘، ٚحيدد اختٝازٙ ٚقسازٙ َٔ خالٍ ممازضت٘ ألْٛاع  ٚحيًً٘، بٌ ٜتعًِ نٝف ٜك

 األْػط١. كتًف١ َٔ

ٚضع ايصٛز٠ األٚي١ٝ يًدلْاَر، ٚاييت تػٌُ ثالخ فاالت ٜٚتطُٔ نٌ فاٍ  (4

 االضذلاتٝذٝات اإلزغاد١ٜ  .
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( َسب١ٝ   12عسضت ايصٛز٠ األٚي١ٝ يًدلْاَر ع٢ً املسبٝات  ايبايؼ عددٖٔ ) (5

يتٛضٝح ٖدف ايدلْاَر ٚايٓتا٥ر املسد٠ٛ َٓ٘، َٚد٣ االضتفاد٠ املتٛقع١ َٓ٘ 

ايُٓٛ املدتًف١ يد٣ ايطفٌ . ٚمتت َٓاقػ١ ايدلْاَر ٚتطذٌٝ يتطٜٛس دٛاْب 

ٚتٛضٝح نٌ َا ٜتعًل بسؤ١ٜ ايدلْاَر ٚزضايت٘، ٚايب١٦ٝ املالسعات ع٢ً قتٜٛات٘، 

اإلزغاد١ٜ، ٚإزغاد املٗازات اؿٝات١ٝ ٚايػدص١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ، ٚنٝف١ٝ تطبٝل 

 ايدلْاَر .

ٚضبط اضذلاتٝذٝات٘، ٚإضاف١ ْٛع  بٓا٤ ع٢ً املالسعات ايٛازد٠ مت تعدٌٜ ايدلْاَر (6

 ايٓػاط 

 ) تكًٝدٟ، فسدٟ، مجاعٞ(. اضذلاتٝذ١ٝيهٌ  (7

ٚيًتأند َٔ صدم ايدلْاَر ٚصالسٝت٘، مت عسض٘ ع٢ً فُٛع١ َٔ اـدلا٤ يف  (8

ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ ٚاملٛدٗني ايذلبٜٛني بإداز٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ مبدٜس١ٜ 

ٖؤال٤ اـدلا٤، ع٢ً أغًب١ٝ ت َٛافك١ داعتُخدلا٤، ٚ  (7)املهال، ايبايؼ عددِٖ 

صدم ايدلْاَر بعد تعدٌٜ أْٛاع األْػط١ يف بعض االضذلاتٝذٝات بعد َا نإ 

مجاعٞ ( يٝصبح يف بعطٗا  –فسدٟ  –) تكًٝدٟ  اضذلاتٝذ١ٝايٓػاط يف نٌ 

)  ٚ )تكًٝدٟ، فسدٟ، مجاعٞ ( ٚبعطٗا ) تكًٝدٟ( ٚبعطٗا اآلخس) مجاعٞ، فسدٟ (

 (30)ٝدٟ ( ٚفكا يًدط١ ايدزاض١ٝ املكسز٠ ٚايفذل٠ ايص١َٝٓ يهٌ دزع مجاعٞ، تكً

ألٕ اؾاْب األضاضٞ يف صدم احملت٣ٛ ٖٛ  (4)دقٝك١، نُا ٖٛ َٛضح يف اؾدٍٚ 

اختٝاز ع١ٓٝ ايفكسات ٚؼدٜد َا إذا ناْت ممج١ً يٓطام َا ٖٛ املساد قٝاض٘ 

(Alderson،1981:136) . 

ايرٟ ٜتهٕٛ َٔ فُٛع١ ٚاسد٠، تطبط  اعتُد ايباسجإ ايتصُِٝ ايتذسٜيب (9

 Oneاالختباز ايبعدٟ -ايتذسب١  -ْفطٗا بٓفطٗا َٔ خالٍ االختباز ايكبًٞ

Group Pretest – Posttest Design ( McMillan& 

Schumacher،2001:311) 

  َهْٛات ايدلْاَر: 

 ( َهْٛات ايدلْاَر ٚفاالت٘ ٚأْػطت٘.4ٜٛضح ددٍٚ)
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 و2041مارس (  7انمخهذ )  ثانًنعذد انا

 منا٥ٞ يطفٌ ايسٚض١ يف صٛزت٘ ايٓٗا١ٝ٥منٛذز اإلزغاد اإل ( 4) ددٍٚ

فاالت اإلمنا٤ 

 اإلزغادٟ
 اضذلاتٝذٝات اإلزغاد اإلمنا٥ٞ

ْٛع 

 ايٓػاط

 : خدَات أضاض1١ٝ

 يإلزغاد  اإلمنا٥ٞ

 تصٓع املع١ًُ ب١٦ٝ ادتُاع١ٝ ٚضٝهٛيٛد١ٝ ػعٌ  1.1.1

 ايطفٌ حيب ْفط٘ ٚحيب شَال٤ٙ .
 تكًٝدٟ

. َعسفةةةةةةةةة١ إَهاْٝةةةةةةةةةات  1

 ٘  ايطفةةةةةةةةةةةةةٌ  َٚٗازاتةةةةةةةةةةةةة

ٚضةةةةةةةةةةةةةًٛن٘ َٚٝٛيةةةةةةةةةةةةة٘  

 ٚخصا٥ص٘ ٚاستٝادات٘

تطةةةاعد املعًُةةة١ ايطفةةةٌ عًةةة٢ َعسفةةة١ َةةةا يدٜةةة٘ َةةةٔ   1.1.2

 دٝد٠ َٔ صةفات٘ اؾطة١ُٝ ٚاالدتُاعٝة١ ٚغرلٖةا     صفات

 َٔ َٗازات

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

 فسدٟ

قةةةدز٠ ايطفةةةٌ عًةةة٢     1.2

َعسفةة١  ايب٦ٝةة١ املدزضةة١ٝ  

احملٝطةةة١ بةةة٘ َٚةةةا ٜٛدةةةد  

 فٝٗا

فةةةٌ َةةةٔ خاليةةة٘،  تصةةةٓع املعًُةةة١ ْػةةةاطا ٜعةةةسف ايط  1.2.1

 ب٦ٝت٘

 املدزض١ٝ َٚا حيٝط بٗا .

. تبتهةةةةس املعًُةةةة١ ْػةةةةاطا ٜطةةةةاعد ايطفةةةةٌ عًةةةة٢ إٔ    1.2.2

 ع٢ً  شَال٥٘ َٚعًُات ايسٚض١ ٜتعّسف

 مجاعٞ

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

 تكًٝدٟ

.قةةةدز٠ ايطفةةةٌ عًةةة٢   1.3

َعسفةةة١ ايب٦ٝةةة١ احملٝطةةة١  

مبٓصيةةةةةةةةةةةةةةةة٘ ٚايٓةةةةةةةةةةةةةةةةاع  

 احملٝطني ب٘

١٦ احملٝط١ املع١ًُ تتٓاقؼ َع ايطفٌ سٍٛ ايبٝ 1.3.1

 مبٓصي٘

 تتشدخ املع١ًُ َع ايطفٌ عٔ ايب١٦ٝ االدتُاع١ٝ 1.3.2

 احملٝط١ ب٘ ) األغداص ٚأسٛاشلِ (.

 مجاعٞ

 فسدٟ

 فسدٟ

 مجاعٞ

املٗةةةازات  ايةةةيت تًةةةيب   1.4

سادةةةةةةةةةةةةةةةةات ايطفةةةةةةةةةةةةةةةةٌ 

 ٚاؿفاظ ع٢ً ضالَت٘

ّٕٛ املع١ًُ يد٣ ايطفٌ عةادات ضةًٛن١ٝ ؼةافغ     1.4.1 ته

 صشت٘ ع٢ً

 ْػاطا ٜتِ فٝ٘ احملادث١ ٚاحملاٚز٠ َع تعد املع١ًُ   1.4.2

 ايطفٌ عٔ آدا  األنٌ، ٚايػطٌ، ٚيبظ املالبظ ..اخل

 تعد املع١ًُ ْػاطا ٜتِ فٝ٘ احملادث١ ٚاحملاٚز٠ َع  1.4.3

ايطةاخٔ   ايطفٌ عٔ محا١ٜ ْفط٘ َٔ أخطةاز ايٓةاز، ٚاملةا٤   

ٜٚطتددّ املصعد  ٚايهٗسبا٤ ٚنٝف ٜطرل ٜٚعدل ايػازع ،

 أٚ بايدزز ...اخل

 

 

 فسدٟ

 

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

 فسدٟ

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

 فسدٟ
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 و2041مارس (  7انمخهذ )  ثانًنعذد انا

َٗةةةةةةةةةازات  ايطفةةةةةةةةةٌ  1.5

االدتُاعٝةةةةةة١ : تفاعةةةةةةٌ،       

ٚتعةةةةةةإٚ ٚتٛاصةةةةةةٌ َةةةةةةع    

 ايساغدٜٔٚ أقساْ٘

 ايتشاٚز ٚاحملادث١ َع ايطفٌ عٔ آدا  اؿدٜح َع  1.5.1

َٚةةةع  شَال٥ةةة٘ يف ْفةةةظ ايصةةةف، ٚشَال٥ةةة٘ خةةةازز ايسٚضةةة١،    

 ايساغدٜٔ .

األدٚاز  يٝتشةةدخ ايطفةةةٌ َةةةع    تبتهةةس املعًُةةة١ يعبةةة١  1.5.2

 ايةةةةةرٟ يف  صةةةةةف٘ ٚشًَٝةةةةة٘ خةةةةةازز ايسٚضةةةةة١، َٚةةةةةع   شًَٝةةةةة٘

 ايساغدٜٔ .

املعًُةةةةة١ تبتهةةةةةس يعبةةةةة١ األدٚاز بعٓةةةةةٛإ : ايتطةةةةةٛم،      1.5.3

ٚسف١ً عٝةد املةٝالد، سفةالت يف َٓاضةبات عدٜةد٠       ايطٝاف١

 نعٝد األّ.

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

 فسدٟ

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

 

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

عًةةة٢ قةةدز٠  ايطفةةٌ     2.1

سةةةةٌ َػةةةةه١ً غدصةةةة١ٝ     

 ٜٛادٗٗا  يف سٝات٘

صعٛبات   تكّٛ املع١ًُ باملالسع١، ٚاحملادث١  ملعسف١  2.1.1

ادتُاع١ٝ ٚاْفعاي١ٝ  سسن١ٝ، يػ١ٜٛ، َعسف١ٝ، –دط١ُٝ 

 يد٣ ايطفٌ .

 سسنةةةٞ، يػةةةٟٛ، َعةةةسيف،  –إبةةةداع ْػةةةاط دطةةةُٞ    2.1.2

 ادتُاعٞ ٚاْفعايٞ يًطفٌ

املعًُةةة١ تتشةةةدخ ٚتتٓةةةاقؼ َةةةع ايطفةةةٌ، ٚايطفةةةٌ        2.1.3

 أٜطا

حيةظ   ٜتشدخ َع شَال٥٘ ملاذا ٜطةتٝكغ َتةأخسا صةباسا،   

ٚازتةدا٤ َالبطة٘    بايهطةٌ يف االضةتشُاّ، ٚتٓةاٍٚ اإلفطةاز،    

 إٔ ًٜعب َع شَال٥٘ ..اخل ٜٚتأخس ع٢ً ايسٚض١، ٚال ٜسغب

املعًُةةةة١ ؼهةةةةةٞ سهاٜةةةةة١ بعٓةةةةٛإ : ايطفةةةةةٌ ايةةةةةرٟ     2.1.4

بهةةسا، ٚايطفةةٌ ايةةرٟ ًٜةةبظ ٜٚأنةةٌ مبفةةسدٙ،    َ ٜطةةتٝكغ

ايةةرٟ ٜةةرٖب إىل َدزضةةت٘  يف َٛعةةدٙ، ٚايطفةةٌ      ٚايطفةةٌ

ٜٗةةةتِ بدزاضةةةت٘ ٚزٚضةةةت٘ ٚايطفةةةٌ ايةةةرٟ حيةةةب إٔ      ايةةةرٟ

 شَال٥٘ يف ايًعب . ٜػازى

 مجاعٞ

 فسدٟ

 

 تكًٝدٟ

 

 مجاعٞ

 فسدٟ

 

 

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

قةدز٠ ايطفةةٌ  عًةة٢    2.2

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ املػةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانٌ 

االدتُاعٝةةةةةةةةةةةةة١ ايةةةةةةةةةةةةةيت 

 ٜٛادٗٗا

املع١ًُ تػازى ايطفٌ يف َٓاقػ١ ملاذا  طفةٌ حيةب     2.2.1

ٜصعر شًَٝ٘، ٚطفٌ ال حيب ًٜعب َع شًَٝ٘، ٚطفٌ حيةب  

إٔ ٜأخةةةةر أغةةةةساض شَال٥ةةةة٘، ٚطفةةةةٌ آخةةةةس حيةةةةب إٔ ٜةةةةؤذٟ 

 شَال٥٘ ؟ ..اخل

 

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

 فسدٟ
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 و2041مارس (  7انمخهذ )  ثانًنعذد انا

املعًُةةة١ تبتهةةةس يعبةةة١ َطةةةسس١ٝ  بعٓةةةٛإ : ايطفةةةٌ        2.2.2

ايطفةةٌ ايةةرٟ يدٜةة٘ صةاسب طٝةةب، ايطفةةٌ ايةةرٟ   ايطٝةب، 

 ٕ شًَٝةة٘، ايطفةةٌ ايةةرٟ حيةةب إٔ ٜتصةةدم       ٜطةةاعد  حيةةب أ

 ..اخل

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

قةةةدز٠ ايطفةةةٌ عًةةة٢     2.3

 سٌ املػهالت ايدزاض١ٝ

املعًُةةةة١ تتشةةةةدخ ٚتتٓةةةةاقؼ َةةةةع ايطفةةةةٌ، ايطفةةةةٌ     2.3.1

َةةع شًَٝةة٘ عةةٔ ايدزاضةة١ : صةةعٛبت٘ يف      ٜتشةةدخ ٜٚتٓةةاقؼ 

ات، يف يف ايػٓةا٤، يف ضةسد اؿهاٜة    ، ايسضِ، يف صٓع ايًعبة١ 

 ايسٜاض١ ..اخل

املعًُةةةةة١ سهاٜةةةةةات بعٓةةةةةٛإ : ايطفةةةةةٌ ايػةةةةةاطس يف      2.3.2

ايسضةِ، يف صةةٓع ايًعبة١، يف ايػٓةةا٤، يف إٔ حيهةٞ سهاٜةةات،    

 يف ايسٜاض١ ...اخل

 تكًٝدٟ

 فسدٟ

 

 

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

قةةةدز٠ ايطفةةةٌ عًةةة٢     2.4

سةةةةةةةةةةةةةةةٌ َػةةةةةةةةةةةةةةةهالت يف 

 املطتكبٌ

 تكةةةٛد املعًُةةة١ احملادثةةة١ َةةةع ايطفةةةٌ، ٚايطفةةةٌ َةةةع     2.4.1

 ٔ َطةتكبً٘ عٓةةدَا ٜصةبح نةةبرلا: املدزضة١ ايةةيت     شًَٝة٘ عةة

 ٜسغب ايطفٌ إٔ ٜهٕٛ َطتكبال..اخل ٜسغبٗا، َٚا

املعًُةةة١ تكةةةٛد األطفةةةاٍ إىل يعبةةة١ األدٚاز بعٓةةةٛإ :     2.4.2

 ، ايػسطٞ، طٝاز ..اخل املٗٓدع ، ايطبٝب

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

 فسدٟ

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

اٖتُةةةةةةةةةاّ ايطفةةةةةةةةةٌ     2.5

باألسةةةةةداخ ايةةةةةةيت تةةةةةةدٚز  

 ٛي٘س

احملادث١ بني املع١ًُ ٚايطفٌ ٚبةني ايطفةٌ  ٚشًَٝة٘      2.5.1

األسةةداخ ػةةر  اْتباٖةة٘، ٚايةةيت تطةةبب يةة٘ ايطةةذس،       عةةٔ

 ..اخل ايطعاد٠

املع١ًُ تبتهس يعب١ األدٚاز بعٓٛإ : أْةا سةصٜٔ سةني      2.5.2

 ٞ املةسٜض، أْةا ضةعٝد٠ أز٣ شًَٝةٞ ًٜةبظ َالبةةظ       أشٚز شًَٝة

 د٠ ٚاخلددٜد٠، أْا أزغب إٔ أًَو يعب١ ددٜ

املعًُةةةة١ ؼهةةةةٞ قصةةةة١ بعٓةةةةٛإ : ايطفةةةةٌ املةةةةسٜض،    2.5.3

ايةةرٟ ال ٜطةةتطٝع إٔ ٜةةدزع يف  ايسٚضةة١  ألْةة٘ ال    ايطفةةٌ

 ايفًٛع، ايطفٌ ايٝتِٝ ايرٟ ٜعٝؼ ٚسٝدا، اخل ميًو

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

 

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

 

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

قةةةدز٠ ايطفةةةٌ عًةةة٢     2.6

 االختٝاز ٚاؽاذ ايكساز

 املع١ًُ ٚايطفٌ، ٚبني ايطفٌ ٚطفٌاحملادث١ بني   2.6.1

املفط١ً،  آخس عٔ أنالت٘ املفط١ً، يعبت٘ املفط١ً، يباض٘

 ٚصدٜك٘  املفطٌ، اخل

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

 فسدٟ
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 و2041مارس (  7انمخهذ )  ثانًنعذد انا

 املع١ًُ تبتهس يعب١ األدٚاز بعٓٛإ : شٜاز٠ األدداد  2.6.2

أٚ ايًعةةب  غةسا٤  األيعةةا  أٚ األيةٛإ، ايةةرٖا  اىل ايسٚضة١،   

 باملٓصٍ اخل .

 

 تكًٝدٟ

 اعٞمج

. قةةةةةدز٠ ايطفةةةةةٌ عًةةةةة٢   3

االْطةةالم يف  ايُٓةةٛ َةةٔ  

 ْفط٘

  

ؽطةةةةةةٝط ٚتٓفٝةةةةةةر   3.1

إمنا٤ اؾاْب ايػدصةٞ  

 يًطفٌ  بٓفط٘

 تبتهس املع١ًُ ملٓاقػ١  تدٚز  سٍٛ ايطسم اييت البد  3.1.1

 إٔ ٜتبعٗا  يٝصبح طفال  ٜتُتع بايصش١،  طفال طٝبا،

 طفال غاطسا،  طفال صاؿا، اخل

 تهس يعب١ األدٚاز بعٓٛإ :  أسب إٔ أصرلاملع١ًُ تب  3.1.2

 طبٝبا، أسب إٔ أصرل غسطٝا، أسب إٔ أصرل قاضٝا،

 أسب أصرل بطٌ نس٠ ايكدّ ٚاخل

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

 

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

ؽطةةةةةةةٝط ٚتٓفٝةةةةةةةر  3.2

إمنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا٤ اؾاْةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 

االدتُةةةةةةةةاعٞ  يًطفةةةةةةةةٌ  

 بٓفط٘

املع١ًُ تتشادخ ٚتتٓةاقؼ َةع ايطفةٌ، ٚايطفةٌ َةع       3.2.1

ايطفةةةٌ يٝصةةةبح قبٛبةةةا َةةةٔ قبةةةٌ     آخةةةس قاٚيةةة١  طفةةةٌ

َٔ قبٌ األخة٠ٛ، َةٔ قبةٌ شًَٝة٘ َٚةٔ قبةٌ عةدد         ايٛايدٜٔ،

 شَال٥٘، اخل َٔ

املعًُةة١ تطةةأٍ ٚتتٓةةاقؼ َةةع ايطفةةٌ، ٚايطفةةٌ َةةةع        3.2.2

عةةةةٔ قاٚيتةةةة٘ يٝصةةةةبح طفةةةةال حيةةةةب إٔ ٜطةةةةاعد     شًَٝةةةة٘

طفةةةةال يطٝفةةةةا، طفةةةةال قةةةةادزا عًةةةة٢ إٔ حيهةةةةٞ     اآلخةةةةسٜٔ،

 ضعٝدا، اخلٜعسف  نٝف جيعٌ شًَٝ٘  قصصا، طفال

 مجاعٞ

 فسدٟ

 

 

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

 فسدٟ

ؽطةةةةةةٝط ٚتٓفٝةةةةةةر   3.3

إمنةةا٤ قةةدز٠ ايطفةةٌ عًةة٢ 

 ايدزاض١ بٓفط٘

 املع١ًُ تتشدخ ٚتتٓاقؼ َع ايطفٌ، ٚايطفٌ َع 3.3.1

 شًَٝ٘ عٔ   تعًِ ايسضِ، صٓع أيعا ، ايػٓا٤، ضسد

 ايكصص، ايسٜاض١.

املعًُةةة١ ؼهةةةٞ قصةةةص طفةةةٌ غةةةاطس يف دزاضةةةت٘،        3.3.2

 طفٌ

 طس يف ايػٓا٤، ٚيف ضسد ايكصص، اخلغا

 

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

 فسدٟ

 تكًٝدٟ

 مجاعٞ

 فسدٟ
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ؽطةةةةةةةٝط ٚتٓفٝةةةةةةةر   3.4

خططةةةةةةةةةةةةةةا َٜٛٝةةةةةةةةةةةةةةا أٚ   

 أضبٛعٝا  بٓفط٘

املعًُةة١ تطةةأٍ ٚتتٓةةاقؼ َةةع ايطفةةٌ، ٚايطفةةٌ َةةع       3.4.1

 ٌ  آخةةةس عُةةةا ضةةٝكّٛ بةةة٘ غةةةدا ٜٚةةّٛ اؾُعةةة١ َطةةةاعد٠   طفةة

 .اخل. ايٛايدٜٔ يف املصزع١،  ايرٖا  إىل ايطٛم يٝػذلٟ

املعًُةةة١ تبتهةةةس يعبةةة١ األدٚاز بعٓةةةٛإ : خطةةةيت ٜةةةّٛ       3.4.2

 ملطاعد٠ ايٛايدٜٔ، ّٜٚٛ االثٓني ذٖا  إىل ايطةٛم  اؾُع١

 اخل ،،

 تكًٝدٟ

مجاعٞ 

 فسدٟ

 مجاعٞ

 فسدٟ

 : منى الطفلبنبء مقيبس 

ملا نإ ايبشح ٜٗدف إىل َعسف١ أثس ايدلْاَر ع٢ً دٛاْب منٛ ايطفٌ، نإ َٔ 

ٖٛ َساد قٝاض٘. ٚمل جيد  إٔ ٜتٛافس يد٣ ايباسجني َكٝاع يكٝاع َاايطسٚزٟ 

يُٓٛ ايطفٌ  َكٝاضا –بكدز عًُُٗا  –ايُٓٛ  ايباسجإ يف َا ٜتٛافس َٔ َكاٜٝظ

عداد َجٌ ٖرا املكٝاع ع٢ً أطفاٍ إٜتٓاضب َع طبٝع١ ايبشح اؿايٞ، يريو ازتأٜا 

طكٞ أٚ ايعكًٞ املطتُد َٔ املفاِٖٝ ايسٚض١ مبد١ٜٓ املهال َعتُدٜٔ يف بٓا٥٘ املٓٗر املٓ

ايٓعس١ٜ، َٚٓٗر اـدل٠ ايرٟ ٜعتُد ع٢ً اؿكا٥ل ٚاآلزا٤ املطتُد٠ َٔ خدل٠ َصُِ 

 ( . 48 -  47: 1987املكٝاع )ايهبٝطٞ، 

  حتديد مفهىم النمى :

ًِٝا ٚمنا٤ً أٟ شاد ٚنجس، ٚأمن ُُْ ُْٓٞ منًٝا ٚ ٝت ٜػرل َفّٗٛ ايُٓٛ يػ١ إىل ايصٜاد٠: منا ٜ

( . ٚايُٓٛ اصطالسًا ٜػرل إىل 341/15ايػ٤ٞ ٚمنٝت٘ مبع٢ٓ دعًت٘ ْاًَٝا)ابٔ َٓعٛز، 

ضًط١ً َٔ ايتػرلات املتابع١ اييت تٗدف إىل انتُاٍ ْطر ايها٥ٔ اؿٞ. ٜٚػرل 

نريو إىل ايتػرل ايتدزجيٞ يف ايطًٛى ايٓاتر عٔ ايسعا١ٜ ٚايٓطر ٚايتدزٜب )ايفكٞ، 

1983 ). 

سسنٞ،  -ُٛ املساد تطٜٛسٖا َٔ خالٍ ايدلْاَر ) دطُٞ بٓا٤ ع٢ً دٛاْب ايٓ

َعسيف، يػٟٛ، ادتُاعٞ اْفعايٞ ( سددت فُٛع١ َٔ ايطًٛنٝات يهٌ داْب َٔ 

تٛشعت عًٝٗا املهْٛات ايطًٛن١ٝ يف صٛزتٗا فكس٠،  (87)اؾٛاْب األزبع١، صٝػت يف 

 :( فكس٠ ع٢ً ايتٛايٞ 36، 16، 18، 17األٚي١ٝ بٛاقع )
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 صدق األداة :

اعتُد ايباسجإ ع٢ً صدم احملت٣ٛ، باعتباز إٔ اؾاْب األضاضٞ فٝ٘، ٖٛ اختٝاز 

ٚؼدٜدٖا َا إذا ناْت َٓاضب١ ٚممج١ً يٓطام ايطًٛى املساد قٝاض٘،  ع١ٓٝ ايفكسات

ٜٚعتُد ع٢ً ؼدٜد دقٝل  (Alderson، 1981 : 136)ايرٟ ٜفذلض فٝٗا أْٗا متجً٘، 

ضٗا إىل أصػس أدصا٥ٗا، َٚٔ ثِ إعداد فكسات يكٝاع حملت٣ٛ ايعاٖس٠ أٚ ايط١ُ املساد قٝا

 ٖرا احملت٣ٛ. 

ثِ قاّ ايباسجإ بعسض املكٝاع ع٢ً االختصاصٝني يف ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ      

( فكسات  3( خبرلا، ٚيف ض٤ٛ َالسعتِٗ مت اضتبعاد عدد)  11ٚايٓفط١ٝ، بًؼ عددِٖ ) 

َعٝازًا يصالس١ٝ ايفكس٠ يكٝاع  خدلا٤ فأنجس 9يتهسازٖا. ٚقد اعتُد ايباسجإ َٛافك١ 

كٝاض٘، ألٕ ايفسم بِٝٓٗ ٚبني غرل املٛافكني َٔ اـدلا٤ ٜهٕٛ بدالي١ ي ٚضعت َا

احملطٛب١  2ذ تهٕٛ ق١ُٝ ناإ(  2باضتدداّ اختباز) نا  (0.05)إسصا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ 

 ( .1( بدزد١ سس١ٜ ) 3.841(  أندل َٔ ايك١ُٝ اؾدٚي١ٝ )4.45) 

، 16، 16، 16سات يف نٌ داْب َٔ دٛاْب ايُٓٛ بٛاقع ) ٖهرا أصبح عدد ايفك

 ثالخ بدا٥ٌ )دٝد، فكس٠( ٚيهٌ 1( فكس٠ ع٢ً ايتٛايٞ نُا ٖٛ َٛضح يف ًَشل )36

 . ع٢ً ايتٛايٞ ( 1، 2، 3َكبٍٛ(، ٚتعط٢ عٓد ايتصشٝح ايدزدات )  َكبٍٛ، غرل

 ثببث األداة :

ز ع٢ً ع١ٓٝ َٔ األطفاٍ يًتأند َٔ ثبات فكسات املكٝاع طبل ايباسجإ االختبا

ْٛفُدل(  30طفال ٚطف١ً َٔ ايف١٦ ايعُس١ٜ ايٛضط٢ َٔ زٚض١ )  (40)بًؼ عددِٖ

باملهال، مت اختٝازِٖ بطسٜك١ عػٛا١ٝ٥ ٚمت سطا  دزد١ ايجبات يفكسات املكٝاع بطسٜك١ 

ثِ سطا  َعاٌَ ازتباط برلضٕٛ بني دزدات ايفكسات ايفسد١ٜ  ايتذص١٥ ايٓصف١ٝ،

ٖٚرا  (0.01)عٓد َطت٣ٛ  (0.792)ايبايؼ  ( 322: ١ٝ1996) سبٝب،ٚايفكسات ايصٚد

َٔ ايجبات َٔ خالٍ االتطام ايداخًٞ  تتُتع بدزد١ َكبٛي١ َؤغس ع٢ً إٔ األدا٠

 يفكساتٗا.
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 :  تطبيك الربنبمح

ْٛفُدل( باملهال، سٝح قاَت املسبٝات بتٓفٝر  30مت تطبٝل ايدلْاَر يف زٚض١ )

، سٝح ضبل إٔ مت تدزٜبٗٔ ٚتٛعٝتٗٔ بأٖداف ايدلْاَر ؼت اغساف ايباسجني

أضابٝع مبعدٍ ضاعتني  4ايدلْاَر. اضتػسم تطبٝل ايدلْاَر فذل٠  تٚاضذلاتٝذٝا

 أٜاّ يف األضبٛع ْٚصف ضاع١ يًذًط١ ايٛاسد٠.  4أضبٛعٝا، ملد٠ 

 نتبئح البحث وتفسريهب :

منٛذز  اإلمنا٥ٞ ع٢ً ٚفل بسْاَر اإلزغادأثس ملا نإ ٖدف ايبشح َعسف١   

، فكد قاّ ايسٚض١ يف َد١ٜٓ املهالدٛاْب منٛ طفٌ  ع٢ًايتدطٝط، ايدلف١، املٝصا١ْٝ( )

 .1( أضابٝع8ْٛفُدل( ملد٠ ) 30ايباسجإ بتطبٝل ايدلْاَر ع٢ً ع١ٓٝ أطفاٍ زٚض١ )

ْتا٥ر االختباز قبٌ تطبٝل ايدلْاَر ٚبعد تطبٝك٘، ثِ سطا   (5)ٜٛضح اؾدٍٚ  

٢ منٛ طفٌ ايسٚض١، عٔ طسٜل َعسف١ ايفسم بني ْتا٥ر دزد١ تأثرل ايدلْاَر عً

 االختبازٜٔ باضتدداّ االختباز ايتا٥ٞ .

ْتا٥ر االختباز ايكبًٞ ٚاالختباز ايبعدٟ ٚايفسم بني االختبازٜٔ ٚايك١ُٝ ايتا١ٝ٥  (5ددٍٚ )

 (40بني َتٛضطٞ االختبازٜٔ يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١ )ٕ= يدالي١ ايفسٚم

                                      
 . 27/12/2012ّ - 3/11/2012مت تطبٝل ايدلْاَر يف ايفذل٠ ايٛاقع١ بني      1

ب 
اْ
د

ُٛ
يٓ
ا

 
 ضًٛنٝات

 ايفسم بني االختبازٜٔ ْتا٥ر االختباز ايبعدٟ ا٥ر االختباز ايكبًْٞت

 َتٛضط
امساف 

 َعٝازٟ

خطأ 

 َعٝازٟ
 َتٛضط

امساف 

 َعٝازٟ

خطأ 

 َعٝازٟ

 ايك١ُٝ

 ايتا١ٝ٥

َطت٣ٛ 

 ايدالي١

ٞ
ن
ؿس

ٞ ا
طُ
ؾ
ا

 

 .سسن١ ايعطالت ايهبرل1٠

 ايدقٝك١ سسن١ايعطالت.2

 . ايتٓاضل اؿسن3ٞ

 .َٗازات سسن4١ٝ

 ايُٓٛ اؾطُٞ اؿسنٞ إمجايٞ

7.2 

6.73 

7.75 

6.93 

25.95 

0.99 

0.93 

1.10 

1.02 

2.82 

0.16 

0.15 

0.17 

0.16 

0.46 

9.63 

8.6 

9.35 

9.16 

37.1 

1.19 

0.96 

1.25 

1.01 

2.86 

0.19 

0.15 

0.20 

0.16 

0.45 

10.86 

8.71 

6.99 

12.89 

19.87 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

يف
عس
امل

 

 ايتعسف .1

 ايترنس .2

 ايتُٝٝص .3

 َػه١ً سٌ .4

 إمجايٞ ايُٓٛ املعسيف

6.15 

5.10 

6.73 

6.58 

24.18 

1.33 

1.01 

0.99 

1.08 

2.89 

0.21 

0.16 

0.16 

0.17 

0.46 

9.43 

7.15 

9.85 

9.35 

36.78 

1.17 

0.83 

1.29 

1.29 

3.43 

0.19 

0.13 

0.20 

0.20 

0.54 

13.07 

13.15 

11.86 

11.25 

18.97 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 
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 ايٓتا٥ر اآلت١ٝ: (5)ٜتطح َٔ اؾدٍٚ 

ٕ ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملطٛب١ إٜٛدد تأثرل ع٢ً ايُٓٛ  اؾطُٞ ألفساد ايع١ٓٝ، إذ  (1

أندل َٔ ايك١ُٝ اؾدٚي١ٝ   (19.87)بعدٟ يًفسٚم بني االختباز ايكبًٞ ٚاي

 (0.01)عٓد َطت٣ٛ  (39)بدزد١ سس١ٜ  (2.704)

ٕ ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملطٛب١ يًفسٚم بني إٜٛدد تأثرل يًدلْاَر ع٢ً ايُٓٛ املعسيف. إذ  (2

 (2.704)أندل َٔ ايك١ُٝ اؾدٚي١ٝ (18.97) ْتا٥ر االختباز ايكبًٞ ٚايبعدٟ 

 .  (0.01)عٓد َطت٣ٛ  (39)بدزد١ سس١ٜ 

ٜٛدد تأثرل يًدلْاَر ع٢ً ايُٓٛ ايًػٟٛ عا١َ. إذ إٔ ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملطٛب١  (3

أندل َٔ ايك١ُٝ اؾدٚي١ٝ  (  17.96)يًفسٚم بني ْتا٥ر االختباز ايكبًٞ ٚايبعدٟ

 . (0.01)عٓد َطت٣ٛ  (39)بدزد١ سس١ٜ  (2.704

ٕ ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ إإذ  ٜٛدد تأثرل يًدلْاَر ع٢ً ايُٓٛ االدتُاعٞ االْفعايٞ يًع١ٓٝ . (4

أندل َٔ ايك١ُٝ  (16.12)احملطٛب١ يًفسٚم بني ْتا٥ر االختباز ايكبًٞ ٚايبعدٟ 

، زغِ إٔ منٛ ايكدز٠ (0.01)عٓد َطت٣ٛ  (39)بدزد١ سس١ٜ  (2.704اؾدٚي١ٝ  

  .ع٢ً اسذلاّ اآلخسٜٔ غرل داٍ إسصا٥ٝا

210إذٕ تسفض ايفسض١ٝ ايصفس١ٜ (5
:  H فسض١ٝ ايبد١ًٜ ٚتكبٌ اي

21:  aH 

                                      
 غرل دا2ٍ*

ٟ
ػٛ
يً
ا

 

 صات.َٗاز٠  اإل1ْ

 .االتصاٍ ايػف2ٟٛ

 .ايتعبرل عٔ ايسأ3ٟ

 . فِٗ  قص4١

 إمجايٞ ايُٓٛ ايًػٟٛ

6.90 

7.18 

6.03 

7.15 

22.23 

1.72 

0.96 

1.03 

0.89 

2.09 

0.19 

0.15 

0.16 

0.14 

0.33 

9.38 

9.05 

7.70 

8.43 

34.28 

1.35 

1.38 

1.16 

1.41 

3.84 

0.21 

0.22 

0.18 

0.22 

0.61 

10.93 

8.71 

7.55 

6.02 

17.96 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

ٞ
اي
فع
الْ
ٚا
 ٞ
اع
تُ
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ا

 

 .َعسف١ ْفط٘ 1

 . ؼٌُ املط٦ٛي١ٝ 2

 .اسذلاّ اآلخس3ٜٔ

 .ايعٌُ ايتعا4ْٞٚ

 . االٖتُاّ بايصَال5٤

 . َػازن١ اآلخس6ٜٔ

 . االضتكالي7١ٝ

 . ايتعاطف8

 . ايتهٝف9

 إمجايٞ ايُٓٛ االدتُاعٞ االْفعايٞ

6.98 

6.88 

6.75 

7.15 

6.85 

7.18 

7.33 

6.98 

7.05 

57.78 

0.89 

0.91 

1.17 

0.95 

1.15 

1.30 

0.86 

1.35 

1.28 

4.39 

0.14 

0.14 

0.19 

0.15 

0.18 

0.21 

0.14 

0.21 

0.20 

0.69 

10.05 

8.88 

7.30 

9.48 

9.05 

9.38 

9.05 

8.78 

8.48 

79.80 

1.66 

1.60 

1.44 

1.58 

1.54 

1.67 

1.32 

2.06 

1.85 

10.3 

0.26 

0.25 

0.23 

0.25 

0.24 

0.26 

0.21 

0.33 

0.29 

1.63 

11.14 

8.94 

2.81 

11.37 

8.16 

8.69 

5.02 

6.59 

5.02 

16.12 

0.01 

0.01 
 2غرل داٍ

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 
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 ايفسٚم يف تأثرل ايدلْاَر ؾٛاْب ايُٓٛ ايك١ُٝ  ايتا١ٝ٥ يدالي١ (6ددٍٚ ) 

 سطب َتػرل اؾٓظ ) ذنس، أْج٢ (

                                      
 ذ= ذنٛز  -3
 أ= إْاخ         4

 ايطًٛى

ظ
ؾٓ

ا
 

سذِ 

 ايع١ٓٝ

ايك١ُٝ  االختباز ايبعدٟ

ايتا١ٝ٥ 

 يًفسٚم

َطت٣ٛ 

 َتٛضط دالي١
امساف 

 َعٝازٟ

 اؿسن١ ايعط١ًٝ
 3ذ

 4أ

22 
18 

9.14 
10.22 

1.21 
0.88 

 

3.186 

 

0.01 

 اؿسن١ ايدقٝك١
 ذ

 أ

22 
18 

8.41 
8.83 

0.96 
0.92 

 

1.415 

 

 غرل داٍ

 ايتٓاضل اؿسنٞ
 ذ

 أ

22 
18 

9.32 
9.39 

1.39 
1.09 

 

0.176 

 

 غرل داٍ

 املٗازات اؿسن١ٝ
 ذ

 أ

22 
18 

9.14 
9.22 

1.04 
1.00 

 

0.264 

 

 غرل داٍ

 ايتعسف
 ذ

 أ

22 
18 

9.36 
9.50 

1.09 
1.29 

 

0.361 

 

 غرل داٍ

 ايترنس
 ذ

 أ

22 
18 

7.36 
6.89 

0.85 
0.76 

 

1.846 

 

 غرل داٍ

 ايتُٝٝص
 ذ

 أ

22 
18 

10.0 
9.67 

1.27 
1.33 

 

0.808 

 

 غرل داٍ

 سٌ املػه١ً
 ذ

 أ

22 
18 

9.23 
9.50 

1.34 
1.25 

 

0.783 

 

 غرل داٍ

 َٗازات اإلْصات
 ذ

 أ

22 
18 

9.27 
9.50 

1.39 
1.34 

 

0.943 

 

 داٍغرل 

 االتصاٍ ايػفٟٛ
 ذ

 أ

22 
18 

8.86 
9.28 

1.55 
1.13 

 
0.945 

 

 

 

 

 

 

 غرل داٍ

 ايتعبرل عٔ ايسأٟ
 ذ

 أ
22 
18 

7.60 
7.83 

0.98 
0.78 

 
0.653 

 

 غرل داٍ
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 ١ٝ:( ايٓتا٥ر اآلت6ٜتطح َٔ اؾدٍٚ ) 

تٛدد فسٚم يف تأثرل ايدلْاَر ع٢ً منٛ ايعطالت ايهبرل٠ بني ايرنٛز ٚاإلْاخ  (1

أندل َٔ  (3.186)ٕ ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملطٛب١ إ، إذ (0.01)بدالي١ إسصا١ٝ٥ 

 38)بدزد١ سس١ٜ)   (2.724)ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ اؾدٚي١ٝ 

 .نيال تٛدد فسٚم يف تأثرل ايدلْاَر ع٢ً دٛاْب ايُٓٛ األخس٣ بني اؾٓط (2

إذٕ تسفض ايفسض١ٝ ايصفس١ٜ يف تأثرل ايدلْاَر  ع٢ً ايُٓٛ اؾطُٞ اؿسنٞ ٚفل  (3

:21َتػرل اؾٓظ )ذنٛز، إْاخ ( ٚتكبٌ ايفسض١ٝ ايبد١ًٜ    aH بُٝٓا  ،

 فِٗ ايكص١
 ذ

 أ

22 
18 

8.41 
8.44 

1.49 
1.38 

 
0.074 

 

 غرل داٍ

 َعسف١ عٔ ْفط٘
 ذ

 أ

22 
18 

10.14 
9.94 

1.52 
1.86 

 
0.359 

 

 غرل داٍ

 ٌُ املط٦ٛي١ٝؼ
 ذ

 أ

22 
18 

8.91 
8.83 

1.63 
1.62 

 
0.147 

 

 غرل داٍ

 اسذلاّ اآلخسٜٔ
 ذ

 أ

22 
18 

7.45 
7.11 

1.53 
1.32 

 
0.748 

 

 غرل داٍ

 ايتعاْٚٞ ايعٌُ
 ذ

 أ

22 
18 

9.32 
9.67 

1.73 
1.41 

 
0.687 

 

 غرل داٍ

 االٖتُاّ بايصَال٤
 ذ

 أ

22 
18 

8.77 
9.39 

1.44 
1.61 

 
1.273 

 

 غرل داٍ

 اآلخسٜٔ َػازن١
 ذ

 أ

22 
18 

9.36 
9.39 

1.81 
1.54 

 
0.047 

 

 غرل داٍ

 االضتكالي١ٝ
 ذ

 أ

22 
18 

8.82 
9.33 

1.26 
1.37 

 
1.237 

 

 غرل داٍ

 ايتعاطف
 ذ

 أ

22 
18 

8.55 
9.06 

2.15 
1.95 

 

0.776 

 

 غرل داٍ

 ايتهٝف
 ذ

 أ

22 
18 

8.18 
8.83 

1.10 
1.65 

 

1.109 

 

 غرل داٍ
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تكبٌ ايفسض١ٝ ايصفس١ٜ يف ٚدٛد ايفسٚم يف تأثرل ايدلْاَر ع٢ً منٛ ايطفٌ ٚفل 

210، ٚايًػٟٛ، ٚاالدتُاعٞ االْفعايٞ  َتػرل اؾٓظ يف ايُٓٛ املعسيف :  H. 

 ايفسٚم يف تأثرل ايدلْاَر ؾٛاْب ايُٓٛ ايك١ُٝ  ايتا١ٝ٥ يدالي١ (7)ددٍٚ 

 سطب َتػرل ايف١٦ ايعُس١ٜ) صػس٣، ٚضط٢، ندل٣(

 داْب ايُٓٛ
ايف١٦ 

 ايعُس١ٜ

سذِ 

 ايع١ٓٝ
 َتٛضط

امساف 

 َعٝازٟ

ايك١ُٝ 

ايتا١ٝ٥ 

يًفسٚم بني 

 اتايف٦

َطت٣ٛ 

 ايدالي١

اؾطُٞ 

 اؿسنٞ

  2.45 37.67 9 صػس٣

0.289 

 

 3.17 37.31 16 ٚضط٢ غرل داٍ

 املعسيف
  4.15 32.67 9 صػس٣

0.261 

 

 3.03 36.44 16 ٚضط٢ غرل داٍ

 ايًػٟٛ
  5.21 37.11 9 صػس٣

2.143 

 

 4.18 41.18 16 ٚضط٢ 0.05

االدتُاعٞ 

 االْفعايٞ

  11.27 68.89 9 صػس٣

3.835 

 

 7.56 83.31 16 ٚضط٢ 0.01

اؾطُٞ 

 اؿسنٞ

  3.17 37.31 16 ٚضط٢

0.720 

 

 2.83 36.53 15 ندل٣ غرل داٍ

 املعسف٢
  3.03 36.44 16 ٚضط٢

0.517 

 

 2.22 36.93 15 ندل٣ غرل داٍ

 ايًػٟٛ
  4.18 41.18 16 ٚضط٢

1.565 

 

 3.54 39.00 15 ندل٣ غرل داٍ

االدتُاعٞ 

 ْفعايٞاال

  7.56 83.31 16 ٚضط٢

0.255 

 

 8.02 82.60 15 ندل٣ غرل داٍ

 ايٓتا٥ر اآلت١ٝ: (7)ٜعٗس َٔ اؾدٍٚ 

اؿسنٞ ٚايُٓٛ املعسيف بني –ال ٜٛدد فسم يف تأثرل ايدلْاَر ع٢ً ايُٓٛ اؾطُٞ  (1

 ايف١٦ ايصػس٣ ٚايٛضط٢ .
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ػس٣ ٚايف١٦ ايٛضط٢ ٜٛدد فسم يف تأثرل ايدلْاَر ع٢ً ايُٓٛ ايًػٟٛ بني ايف١٦ ايص (2

 يصاحل ايف١٦ ايٛضط٢ . (0.05)بدالي١ إسصا١ٝ٥ 

ٜٛدد فسم يف تأثرل ايدلْاَر ع٢ً ايُٓٛ االدتُاعٞ االْفعايٞ بني ايف١٦ ايصػس٣  (3

 يصاحل ايف١٦ ايٛضط٢ . (0.01)ٚايف١٦ ايٛضط٢ بدالي١ إسصا١ٝ٥ 

ٚايف١٦ ال تٛدد فسٚم يف تأثرل ايدلْاَر ع٢ً دٛاْب ايُٓٛ بني ايف١٦ ايٛضط٢  (4

 ايهدل٣ .

ذٕ تكبٌ ايفسض١ٝ ايصفس١ٜ يف ٚدٛد ايفسٚم يف تأثرل ايدلْاَر ع٢ً منٛ ايطفٌ بني إ (5

اؿسنٞ، ٚاملعسيف، ٚبني ايف١٦  -ايف١٦ ايصػس٣ ٚايٛضط٢ يف ايُٓٛ اؾطُٞ

،  اؿسنٞ، ٚاملعسيف ٚايًػٟٛ –اؾطُٞ  ايٛضط٢ ٚايهدل٣ يف دٛاْب ايُٓٛ

210ٚاالدتُاعٞ االْفعايٞ 
:  H. 

تسفض ايفسض١ٝ ايصفس١ٜ يف ٚدٛد ايفسٚم يف تأثرل ايدلْاَر ع٢ً منٛ ايطفٌ  (6

ايًػٟٛ، ٚايُٓٛ االدتُاعٞ االْفعايٞ، بني ايف١٦ ايصػس٣ ٚايٛضط٢  

21:  aH. 
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 و2041مارس (  7انمخهذ )  ثانًنعذد انا

 : االستنتاجات

 ٜأتٞ : يف ض٤ٛ ْتا٥ر ايبشح ميهٔ يًباسجني إٔ ٜطتٓتذا َا

 ٢ً اإلزغاد اإلمنا٥ٞ تأثرل ٚاضح ع٢ً دٛاْب منٛ ايطفٌ .ٕ يًتعًِٝ ايكا٥ِ عأ (1

ٚزمبا  مل ٜعٗس يًدلْاَر تأثرل ع٢ً ايُٓٛ اؾطُٞ اؿسنٞ ٚفل َتػرل اؾٓظ، (2

ٜعٛد ذيو يٓكص يف بعض املٗازات اييت ٜفتكدٖا ايدلْاَر، أٚ زمبا يٓكص يف 

 ايتدزٜب ايهايف ع٢ً ٖرٙ ايٓٛاسٞ.

ص١ٝ يًطفٌ ٜتٛقف ع٢ً املجرلات املٛدٛد٠ ند ايدلْاَر إٔ منٛ اـصا٥ص ايػدأ (3

 يف ايب١٦ٝ .

 التوصيات واملكرتحات :

 تطبٝل ايتعًِٝ ايكا٥ِ ع٢ً اإلزغاد اإلمنا٥ٞ يف تٓفٝر بساَر زٜاض األطفاٍ . (1

تطٜٛس قدزات َٚٗازات َسبٝات ايسٚض١ يف اضتدداّ اإلزغاد اإلمنا٥ٞ يتعًِٝ طفٌ  (2

 ايسٚض١.

ايسٜاض، سٍٛ دَر اـط١ ايتع١ًُٝٝ باإلزغاد  إقا١َ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ ملسبٝات (3

 اإلمنا٥ٞ ايكا٥ِ ع٢ً األْػط١ املتٓٛع١ َع االضتفاد٠ َٔ املجرلات ايب١ٝ٦ٝ املتٛفس٠.  

إدسا٤ دزاض١ ع١ًُٝ عٔ ٚد١ٗ ْعس األضس٠ اي١ُٝٓٝ سٍٛ دٚزٖا باالغذلاى َع  (4

 ايسٚض١ يف ت١ُٝٓ غدص١ٝ ايطفٌ.
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 ايهتب .
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 دنتٛزاٙ غرل َٓػٛز٠، ايعسام،  داَع١ بػداد، ن١ًٝ ايذلب١ٝ.

أثس بسْاَر إزغادٟ يف خفض قًل املطتكبٌ  (2001)املٗدٟ، أزلا٤ عبد اؿطني  .10

يد٣ طايبات ايصف ايطادع اإلعدادٟ، زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠، ايعسام، 
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 (  1 )ًَشل 

 منٛ  طفٌ ايسٚض١صٛز٠ ْٗا١ٝ٥  ملكٝاع 

 اضِ ايطفٌ :                                        اؾٓظ :

 ايف١٦ ايعُس١ٜ:                 ايػعب١:                                     ايسٚض١   :

داْب 

 ايُٓٛ
 غرلَكبٍٛ َكبٍٛ دٝد ايطًٛى ّ

ايُٓٛ 

اؾطُٞ 

 اؿسنٞ

    ميػٞ  َطتكُٝا إىل األَاّ 1

    سدع َطتكُٝا  إىل اـًفٜ 2

    ميػٞ ع٢ً خػب١  3

    ٜكف ع٢ً زدٌ ٚاسد٠  4

    ٜكص ززلا ع٢ً ايٛزق١ 5

    ٜصٓع غ٦ٝا َٔ ايصًصاٍ  6

    خيٝط ٚزق١ باـٝط 7

    ًٜصل  فصٛصا ع٢ً ايسضِ 8

    ٜسَٞ نس٠ إىل األَاّ 9

    ًٜتكط نس٠  بٝدٜ٘ 10

    حيبٛ 11

    فٜصس 12

    ْػاط٘ يف ايٓػاط اؿس 13

    ْػاط٘ داخٌ ايصف 14

    ْػاط٘ أثٓا٤ تٛاددٙ َع اؾُاع١  15

    ْػاط٘ عٓدَا ًٜعب َع شًَٝ٘ 16

    ٜعسف أعطا٤ دطُ٘ 17ايُٓٛ 

        اْج٢ ذنس        

http://www.un-documents.net/dakarfa
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    ٜعسف األيٛإ األضاض١ٝ 18 املعسيف

    ٜعسف  أزلا٤ اؿٝٛإ 19

    ٜعسف ٚضا٥ٌ ايٓكٌ  20

    ٜعٝد ضسد قص١  اييت زلعٗا  21

    ٜرنس  غٗٛز ايط١ٓ 22

    ٜرنس  أٜاّ األضبٛع 23

    ٜعٝد أْػٛد٠ األغاْٞ 24

    (غهاٍ ٖٓدض١ٝ )َجًح، َسبع، دا٥س٠ميٝص أ 25

ٚضط،  )نبرل، ميٝص أسذاّ كتًف١ 26

 صػرل (

   

    ميٝص بني أيٛإ غهٌ َعني  27

    ٔ األْج٢ميٝص صٛز٠ ايرنس ع 28

    ٜبشح عٔ غ٤ٞ َا  29

    ٜٓفر يعب١ ايرنا٤  30

    ٜٓفر يعب١ املهعبات  31

    ٜٓفر مجع األغٝا٤ سطب األيٛإ 32

ايُٓٛ 

 ايًػٟٛ

    ٜسنص اْتباٖ٘ يًُع١ًُ  33

    ٜطتٛعب سدٜح املع١ًُ 34

    ٜطتٛعب َا تكٍٛ ي٘ املع١ًُ 35

    ٜطتٛعب سدٜح شَال٥٘  36

    ٜتشدخ إىل  املع١ًُ 37

    ٜتشدخ إىل أسد شَال٥٘ 38

    ٜتشدخ َع  شَال٥٘  يف  ايصف 39

    ٜتشدخ  َع فُٛع١ َٔ شَال٥٘ 40

 

    ٜعدل عٔ زأٜ٘ يًُع١ًُ  41

    ٜعدل عٔ خدلات٘  اـاص١ 42

    ٜعدل عٔ زأٜ٘  يصًَٝ٘ 43

    ٜؤغس ع٢ً أخطا٥٘ يف سٌ َٛضٛع َا  44
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    ٜهسز َا تكٛي٘ املع١ًُ 45

    ٜرنس َا تعٓٝ٘ املع١ًُ  بعد إٔ تتشدخ 46

    ٜهسز َا ٜكٍٛ ي٘ شًَٝ٘ 47

    ٜرنس َا ايرٟ ٜعٓٝ٘ شًَٝ٘ يف سدٜج٘ 48

ايُٓٛ 

 االدتُاعٞ

 االْفعايٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ٜرنس ازل٘ بايهاٌَ 49

    ٜرنس  دٓط٘ ) ذنس أٚ أْج٢ ( 50

    رنس  َٛقع ضهٜٓ٘ 51

    ٜرنس  تازٜذ َٝالدٙ 52

    ٜستب أيعاب٘  بعد إٔ ًٜعب  53

    ٜستب أدٚات٘ بعد اضتعُاشلا 54

    ٜطاعد شًَٝ٘ 55

    ٜعذلف  بأفعاي٘ اـاط١٦  56

    ٜطتُع  يسأٟ شًَٝ٘ 57

    ٜساعٞ َػاعس شًَٝ٘ 58

    حيافغ ع٢ً ممتًهات شًَٝ٘ 59

    ٌٝ إىل اؿدٜح َع شًَٝ٘ مي 60

    ًٜعب َع  أقساْ٘ 61

    ٜتبادٍ األدٚاز َع شَال٥٘  62

    ٜتكبٌ َطاعد٠   شًَٝ٘ 63

    ٜطاعد شًَٝ٘   64

    ٜطاعد شًَٝ٘ ايرٟ ٜعاْٞ َٔ صعٛب١ َا  65

    بعرل ممتًهات٘ يصًَٝ٘ 66

    ٜعطٞ فسص١ يصًَٝ٘ يًٝعب 67

    اؿصٜٜٔطعد شًَٝ٘  68

    ٜٓتعس شًَٝ٘  69

    ٜطاعد أقساْ٘ 70

    ًٜيب ساد١ شًَٝ٘ 71

    ًٜيب دع٠ٛ شًَٝ٘ 72
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    ٜتكاضِ طعاَ٘ َع شًَٝ٘  73

    ٜعرل أيعاب٘ يصًَٝ٘  74

    ٜعرل أغساض٘ املدزض١ٝ يصًَٝ٘  75

    ًٜبظ سرا٥٘ بٓفط٘  76

    ٜرٖب إىل دٚز٠ املٝاٙ مبفسدٙ 77

    خيتاز األيٛإ سطب زغبت٘ 78

    حيٌ َطأي١ َا مبفسدٙ 79

    ٜٓصت يصًَٝ٘ 80

    ًٜعب َع أقساْ٘ 81

    ٜتشاٚز َع شَال٥٘  82

    ٜتعًِ َٔ شَال٥٘ 83

    حيهٞ قص١ يصًَٝ٘   84


