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 صًدغتامل

ميجٌ ايًعب دٖٛض سٝا٠ ايطفٌ ف٢ َضس١ً ايطفٛي١ املبهض٠ ، ايـ  َـٔ مٖـِ اٝظا ٗـا  ٗـٛص ايًعـب نْٛـ٘ ٚعـ١ًٝ                   

 ف٢ ايتغا٩ٍ ايتاىل:بشح  ١ُٜٛٓ منجضَٓ٘ ٚع١ًٝ  ضف١ٝٗٝ ، ٚ تبًٛص َؾه١ً اي
ذلاٚيتـ٘ يرـضؼ   فـ٢  َا رٚص ا٭يعاب ايرتب١ٜٛ ف٢  ُٓٝـ١ مُـٌ املغـ٪ي١ٝ  ٓـز افـٌ ايضٚ ـ١  ح ٚ تمـة ا٭ُٖٝـ١         

َٚعًُات ايضٚ ـ١   -املغ٪ي١ٝ ٭افاٍ ايضٚ ١ ٚإفار٠ َعز٣ َٓاٖر ٚبضاَر ايطفٌ ر  ٢ً ايٓفػ ٚمٌُ بشٚص ا٫ تُا 

ٜـ  ١ يف  ُٓٝـ١  مُـٌ املغـ٪ي١ٝ  ٭افـاٍ املغـت٣ٛ ايجـا٢ْ صٚ ـ١ ، با٫ تُـار  ًـ٢          ، ٜٚٗزف  أنٝز فا ١ًٝ ا٭يعاب ايرتبٛ

 ؽب٘  ايتذضٜيب  - ايٛصف٢ املٓٗر

 -ايغٛم –بضْاَر ٜمِ ث٬خ ٚسزات )صشت٢ ْٚطافت٢ َغ٪يٝت٢   -ٚمتجًت ا٭رٚات ف٢ اختباص مٌُ املغ٪ي١ٝ             

م١ُٖٝ ا٫يعاب ايرتب١ٜٛ ف٢  ٬قتٗا بتشُـٌ املغـ٪ي١ٝ ، َـٔ فـضٚ       املٗٔ ( اعتبا١ْ ملع١ًُ ايضٚ ١ ٚاٚيٝا٤ ا٭َٛص سٍٛ

ايبشــح ٚدــٛر فــضم سٚ ر٫يــ١ إس ــا١ٝ٥ بــت َتٛعــا رصدــات مافــاٍ اجملُٛ ــ١ ايتذضٜبٝــ١ يف إختبــاص مُــٌ املغــ٪ي١ٝ   

بهـٌ َـٔ   يًتطبٝل ايكبًٞ ٚايبعزٟ ي٬ختباص، ٚمعفضت ايٓتا٥ر  ٔ إ عتذابات ا٭افاٍ سٍٛ ا٭يعاب ايرتب١ٜٛ املتمـ١ُٓ  

ٚسز٠ )ايغٛم/ ع٬َت٢ ْٚظافت٢ / املٗٔ (  فٛم آرا٤ ِٖ ٚفكا يًرت ٝب ايتاىل : ٚسز٠ )ع٬َت٢ ْٚظافت٢ ًٜٝٗا ايغـٛم  ،  

ٚمخريا املٗٔ  ، ٚ مٚصٞ ايبشح بمضٚص٠  ٛ ٝف ا٭يعاب ايرتبٜٛـ١ نطضٜكـ١  عًُٝٝـ١ يف ايضٚ ـ١ إلنغـابِٗ َٗـاصات       

ًٛنِٗ ، َٚــٔ املكرتســات  ادــضا٤ رصاعــ١ ســٍٛ نٝفٝــ١  كــِٜٛ آرا٤       ٚخــتات َتٓٛ ــ١ يتُٓٝــ١ َٗــاصا ِٗ ، ٚ ٗــشٜب عــ     

 ا٭افاٍ  ف٢ ا٭يعاب ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ بأْٛا ٗا املدتًف١  
املٗـٔ  فـ٢ ؽـهٌ      -عـ٬َت٢   - زصٜب مافاٍ ايضٚ ١  ٢ً مُـٌ املغـ٦ٛي١ٝ بٛسـزات ايغـٛم       اجلزٜز ف٢ ايبشح            

 .تُاَات ايطفٌ ٚ ٓاعب  قزصا ٘ ميعاب  ضب١ٜٛ دزٜز٠ ٚدشاب١  ض با بإٖ

 مافاٍ ايضٜا   – مٌُ املغ٪ي١ٝ -ا٭يعاب ايرتب١ٜٛ ايهًُات املفتاس١ٝ : 

Effectiveness of educational games in the development of responsibility  
for kindergarten children 

Dr. Maha Elbassuny 

Abstract 
This research aims to identify the effectiveness of educational games in the 

development responsibility in kindergarten children, and application descriptive method 
was used in the building of tools and experimental method, to study the effectiveness of 
educational games in the development of responsibility in children, the study sample was 
designed in two groups, the first is experimental, and the other is control .  The research 

tools, a questionnaire to test the responsibility of kindergarten children, as well as for the 
preparation of educational games that develop responsibility . The results revealed that 

there were significant differences between the mean scores for each the experimental 
and control group in the level of their performance on the test responsibility applied at the 
posterior stage, prior and posterior stages, and the performance of these children in the 
posterior stage. 
Key words: Educational games - responsibility -  kindergarten children 

ايًعــب ٚايطفٛيــ١ ٚدٗــإ يعًُــ١ ٚاســز٠ ، فا٭افــاٍ ٜكمــٕٛ َعظــِ   " مٕاحلًٝــ١ ض٣ "ٜــ          

ميجـٌ  يًعـب  فا عًٝٓا مٕ ْٛفض ايًعب ٭افايٓا يًٝعبًٛا صـراصا يهـٞ ٜعًُـٛا نبـاصًا ;    ; فمٚقا ِٗ يف ايًعب 

نْٛــ٘ ٚعــ١ًٝ  َضسًــ١ ايطفٛيــ١ املبهــض٠ ، ايــ  َــٔ مٖــِ اٝظا ٗــا  ٗــٛص ايًعــب فــ٢   ِٗ دــٖٛض سٝــا

فايًعــب: ْؾــاج َٛدــ٘ ٜكــّٛ بــ٘ ا٭افــاٍ يتُٓٝــ١ عــًٛنِٗ   ، ُٜٓٛــ١ منجــض َٓــ٘ ٚعــ١ًٝ  ضفٝٗٝــ١  

                                                 
 داَع١ رَٝاج -ن١ًٝ ايرتب١ٝ -قغِ صٜا  ا٭افاٍ  - املغا ز  َٓاٖر ٚاضم  عًِٝ ايطفٌ * معتاس 

 



ــا           ــاٍ ايضٜــ ــ٪ي١ٝ ٭افــ ــٌ املغــ ــ١ مُــ ــ٢  ُٓٝــ ــا فــ ــ١ ٚرٚصٖــ ــاب ايرتبٜٛــ ــْٝٛٞ  را٭يعــ ــضاِٖٝ ايبغــ ـــا إبــ . َــــٗـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٚايٛدزا١ْٝ ٚضلكل يف ْفػ ايٛقت املتعـ١ ٚايتغـ١ًٝ ٚمعـًٛب ايـتعًِ      ٚقزصا ِٗ ايعك١ًٝ ٚاجلغ١ُٝ

ــاقِٗ     يٮْؾـــط١ يف ٝـــف  ٖٛـــٛ  ــٝ  آفـ ــاٍ ٚ ٛعـ ــتعًِ يٮافـ ــار٨ ايـ ــاب املعضفـــ١ ٚ كضٜـــب َبـ انتغـ

 ( 45 ، 2003احل١ًٝ ، ) .ملعضف١ٝا

ٜـ١ يف َضسًــ١ ايضٚ ـ١ ٖـٞ ٚعـ١ًٝ ملغــا ز٠ ا٭افـاٍ  ًـ٢ انتغــاب       بٛنُـا مٕ ا٭يعـاب ايرت  

ــ١     ــّٛ املدتًفــــــــــــــــــــ ــار٨ ايعًــــــــــــــــــــ ــزاصنِٗ يف َبــــــــــــــــــــ ــٝ  َــــــــــــــــــــ ــ١ ٚ ٛعــــــــــــــــــــ                                                                                                                              . املعضفــــــــــــــــــــ

 (2013قٓاٟٚ،)

، ايطفــٌ يف عــٝام ْؾــاج ايًعــب ايتعًُٝــٞ ٜعـــٝؿ افٛيتــ٘ ْٚتــاز ٖــشا ايٓؾــاج ٖــٛ ايـــتعًِ           

ايع٬قــات(  -املظٗــض  -احلــٛاص  -ٜضا ــٞ اٯراب ايعاَــ١ )ايغــًٛى  ــٔ اضٜــل ايًعــب ميهــٔ مٕ ٚايطفــٌ 

ٕ    ًٜ -  ايٓظاف١ -املضٚص  -ٜٚتب  ايكٛاْت ٚايكٛا ز )ايٓظاّ  -تظّ بـايكِٝ ا٫دتُا ٝـ١ ايزا ُـ١ يًتعـاٚ

ــارم٠  ــظ بــت         -املب مُــٌ املغــ٦ٛي١ٝ ( ٜٚتعــضف مُٖٝــ١ املٗــٔ ٚا٭رٚاص املدتًفــ١ يف اجملتُــ ، نُــا ميٝ

َــٔ ٖٓـا  دــا٤ ٖــشا ايبشــح يٝمــِ بزاخًـ٘ مُٖٝــ١ ايًعــب ، َٚــٔ ثــِ   ، املًهٝـ١ اخلاصــ١ ٚاملًهٝــ١ ايعاَــ١  

 . ٢ً مٌُ املغ٪ي١ٝ  ا٭افاٍف٢  ١ُٝٓ قزص٠  رٚصٖاٚ طضم إىل ا٭يعاب ايرتب١ٜٛ ٚمُٖٝتٗا 

                    ُٗــ١ )مُــٌ املغــ٦ٛي١ٝ( خاصــ١ ٚسلــٔ ْعــٝؿيف ٖــشا ايبشــح ْغــتعض  مســز املٛ ــٛ ات امل  

يف ب٦ٝـ١ ٜرًـب  ًٝٗـا اـاب  ايتهاعـٌ ٚايتغـٝب يف مُـٌ املغـ٪ٚيٝات ; َـٔ سٝـح ايتـظاّ ايكـا٥ُت بٗـا              

 .ٓا مٕ ْبزم ف٢  ١ُٝٓ مٌُ املغ٦ٛي١ٝ َ  ايطفٌ َٓش اي رض ًٝ ٚهلشا  ، بٛادبا ِٗ جتاٖٗا

 :  ٚميهٔ مٕ زلٌُ معباب املؾه١ً يف
   ــزّ إسغــاؼ ايفــضر باملغــ٪ٚيٝات ْتٝذــ١  ــزّ ايتفا ــ٘ إىل ايٓــٛاقص، ٚ عــٛرٙ  ًــ٢ سايــ١ 

 .ٚإَا بغبب ا هاي٘  ٢ً اٯخضٜٔ يف مٌُ ٖشٙ املغ٪ٚي١ٝ، ايٓكص اي  ْؾأ فٝٗا
 ١ يتعًِٝ مافايٓا نٝف ٜتعًُٕٛ ٚنٝف ٜعتُـزٕٚ  ًـ٢ مْفغـِٗ َٓـش ْعَٛـ١      إْٓا حباد

َـــ   م ـــافضِٖ، ملٛادٗـــ١ ايتشـــزٜات ٚاملؾـــه٬ت  ظٜٚـــزِٖ لٗـــاصات مكـــل هلـــِ ايتهٝـــف 

املــترري ، َــٔ ٖٓــا ميهــٔ بًــٛص٠ َؾــه١ً ايبشــح احلــاىل فــ٢ ايتغــا٫٩ت     ب٦ٝــا ِٗ ٚ  ــضِٖ

 ايتاي١ٝ :  
 ٫ تُار  ٢ً ايٓفػ حنٝف ْضبٞ ايطفٌ  ٢ً مٌُ املغ٪ٚي١ٝ ٚا 

 َا رٚص ا٭يعاب ايرتب١ٜٛ ف٢  ١ُٝٓ مٌُ املغ٪ي١ٝ  ٓز افٌ ايضٚ ١  ح 

 ميهٔ مزٜزٖا  فُٝا ًٜٞ : 

ميهــٔ مٕ ٜفٝــز ايبشــح احلــاىل املــضبت ٚاملعًُــات يتشغــت مرا٥ٗــِ، َٚٗــاصا ِٗ يتُٓٝــ١                  

ًـ ِٗ ايضٚ ١ ، ٚسيو بتـزصٜب  مافاٍ ٓز مٌُ املغ٪ي١ٝ  تطبٝـل  ب٢ نٝفٝـ١  ًـ٢ مُـٌ املغـ٪ي١ٝ      

 .ا٭يعاب ايرتب١ٜٛ نطضٜك١ سزٜج١ ، ٚنشيو ايباسجت ف٢ دلاٍ  عًِٝ ٚ ضب١ٝ مافاٍ ايضٚ ١ 

 .َعضف١ فعاي١ٝ ا٭يعاب ايرتب١ٜٛ يف  ١ُٝٓ مٌُ املغ٪ي١ٝ  ٭افاٍ ايضٚ ١         

  

 .ايتذضٜيب ؽب٘  -ايٛصف٢ املٓٗر

اضٜكـ١ ا٭يعـاب ايرتبٜٛـ١( نُـترريات     - )ايطضٜك١ ايتكًٝز١ٜ يًـتعًِ ايغـا٥ز٠ فـ٢ ايضٚ ـ١     

 .ٚعًٛى مٌُ املغ٪ي١ٝ نُترري  اب َغتك١ً 
 



 2020 يغ١ٓ  (ايجايح)ايعزر   ايج٬ثٕٛاجملًز                                                      ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜدل١ً ن١ًٝ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 ( عٓٛات6-5)مافاٍ ايضٚ ١ ايف١٦ ايعُض١ٜ َٔ  سزٚر ايبؾض١ٜ :         

١ ايتذضٜبٝـ١ ٚايمـابط١ ، ٚ    يهٌ َـٔ مافـاٍ اجملُٛ ـ    (40افٌ ٚاف١ً )  80   ١ٓٝ ايبشح :

 0إختٝاصُٖا ب ٛص٠  ؾٛا١ٝ٥ َٔ نؾٛف ا٭مسا٤ بايضٚ ١ 

 ُابل ايبشح ف٢ َز١ٜٓ رَٝاج اجلزٜز٠ بضٚ ١ ايهفضا٣ٚ ايتذضٜب١ٝ يًرات  سزٚر َها١ْٝ :

 ُابل ايبشح ملز٠ ث٬خ مؽٗض    سزٚر ط١َٝٓ : 

      " " Good : قاَٛؼ ايرتب١ٝ مل٪يف٘ ٘ ضفنُا  

 ،ايًعـــب ْؾـــاج َٛدـــ٘ مٚ قـــري َٛدـــ٘ ٜكـــّٛ بـــ٘ ا٭افـــاٍ يتشكٝـــل املتعـــ١ ٚايتغـــ١ًٝ                    

ــ١         ــ١  كًٝـ ــا املدتًفـ ــٝا ِٗ بأبعارٖـ ــًٛنِٗ ٚؽد ـ ــٜٛٔ عـ ــِٗ يف  هـ ــار٠ يٝغـ ــاص  ـ ــتدزَ٘ ايهبـ ٜٚغـ

 .غ١ُٝ ٚٚدزا١ْٝ دٚ

 " Jean Piaget"  : عضٜف 

املعًَٛـــات ايـــٛاصر٠ مل٤٬َـــ١ سادـــات ايفـــضر ; ايًعـــب  ًُٝـــ١ متجـــٌ ،  عُـــٌ  ًـــ٢ مٜٛـــٌ           

 .فايًعب ٚايتكًٝز ٚاحملانا٠  دظ٤ ٫ ٜتذظم َٔ  ١ًُٝ ايُٓا٤ ايعكًٞ ٚايشنا٤

٘  عضٜف  ايباسج١ : ايًعب ْؾاج مياصع٘ ايطفٌ ٜٚعٝؾ٘ ، ٖٚٛ ميجٌ سٝا٠ بايٓغـب١   لـا فٝـ٘    يـ

 0تهٝف َعٗا  اص٠ مخض٣ َٔ َتع١ ٚ ٌُ ٜ كٌ ؽد ٝت٘ ، ٜٚغا زٙ  ٢ً َٛاد١ٗ ايب١٦ٝ  اص٠ ٚاي

 
 .: مْٗا م١ٜ ٚع١ًٝ يعٌُ ات  هلا مٖزاف َع١ٓٝ قاب١ً يًكٝاؼ  " Bell"ٜعضفٗا           

مقضا ــا  ضبٜٛــ١ ذلــزر٠ ; ا٭يعــاب سات اهلــزف ٚاملرــظ٣ ايرتبــ٣ٛ ، ٚ عًــِ ايطفــٌ  ٜك ــز بٗــا  ٚ

 ح              سٝح  ؾٌُ إدابات ٚاف١ٝ  ٔ  غا٩ٍ ملاسا ًٜعب ايطفٌ

ايتعضٜف ا٫دضا٥ٞ يٮيعاب ايرتب١ٜٛ:  ٖـ٢ اضٜكـ١ ٖارفـ١ يًـتعًِ َـٔ خـ٬ٍ ايًعـب قابًـ١         

ٔ َٔ خ٬هلا  زصٜب ايطفٌ  ٢ً مٌُ ٚفكا يكزصا ٘ ، ٚاختٝاص َٛ ٛ ات  املغ٦ٛي١ٝ يًكٝاؼ ، ميه

 . ٛافل اٖتُاَا ٘

ــت اي ــٛاب ٚاخلطــأ ٚإ   قــارصؾــدص  صــف١ يٖــٞ    ختٝــاص اي ــٛاب ..م٣ ٜهــٕٛ    ٢ً ايتُٝٝــظ ب

 . َغ٫ٛ٦  ٔ عًٛن٘ ، مفهاصٙ، َؾا ضٙ .. مٕ ٜهٕٛ َغ٫ٛ٦  ٔ ْفغ٘ ٚاملكضبت ٚاجملتُ  ا٭ٚع 

ٚمٕ  غــأٍ َــا  ضٜــز ، ٚ ٓــزَا  عطــٞ ايطفــٌ َغــ٪ٚي١ٝ َــا فإْــو     ، : َــٔ ايغــ٪اٍ   ٚاملغــ٪ٚي١ٝ 

ٖٚـشا ٜضدـ  إىل ايرتبٝـ١     ا٭افاٍ طًب َٓ٘ إمتاّ  ٌُ َا ، ٖٚٓاى فٛاصم يف مٌُ املغ٪ٚيٝات بت 

اي  ٜتًكاٖا ايطفٌ يف صـرضٙ ٚسذـِ املٗـاّ ايـ   ٓـاج بـ٘ ، فُـٔ ايمـضٚصٟ مٕ ْضا ـٞ عـٓ٘ ٚقزص ـ٘            

  ٚ لــضٚص  ا٭افــاٍهــٔ  طٜٛضمُــٌ املغــ٦ٛي١ٝ يــز٣   مياجلغــ١ُٝ ٚايعكًٝــ١ ٚنفا٤ ــ٘ يف ا٫زلــاط، 

 .ايٛقت

 متـاّ  ُـٌ َـا   صـ١ إل ٚا طا٥٘ فضايطفٌ  ٢ٖ  زصٜب : املغ٦ٛي١ٝ ايتعضٜف ا٫دضا٥ٞ يتشٌُ

 . عٓ٘ ٚقزص ٘ اجلغ١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚنفا٤ ٘ يف ا٫زلاط ا٠ضا ٙ َ  َ ٟ  ًكاشيٚفكا يًتزصٜب ا

نُــا مْٗــا ازلــاط ايطفــٌ يًُٗــاّ املغــٓز٠ ايٝــ٘ ، ٚ ُٝٝــظ بــت اي ــٛاب ٚاخلطــأ ٚمُــٌ ْتٝذــ١   

طــ١  ب ــشت٘  اختٝــاصٙ يغــًٛى َعــت ، ْتٝذــ١ َــا  ًكــاٙ َــٔ  ــزصٜبات   ًــ٢ ا٫يعــاب ايرتبٜٛــ١ املض ب     

 0املٗٔ  ، نُذا٫ت سٝا ١ٝ  ٢ُٓ املغ٪ي١ٝ يزٜ٘  -ايغٛم  -فت٘ ظاْٚ

 
ِ ايتعإٚ ٚإسرتاّ سكٛم اٯخـضٜٔ   ٝعًّ  -ٜتط ايتذاصب املهتغب١     - جتضٜب مرٚاص املغتكبٌ   

منـز   ٖـشا ٚقـز   ّ منجـض َـٔ ساعـ١ ، اـا صلعـٌ مثـض ايـتعًِّ مبكـ٢ ،        ا ٓؾٝا  فهري املتعًِ ٚعـتدز   -



ــا           ــاٍ ايضٜــ ــ٪ي١ٝ ٭افــ ــٌ املغــ ــ١ مُــ ــ٢  ُٓٝــ ــا فــ ــ١ ٚرٚصٖــ ــاب ايرتبٜٛــ ــْٝٛٞ  را٭يعــ ــضاِٖٝ ايبغــ ـــا إبــ . َــــٗـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ًــ٢ مُٖٝــ١ ايًعــب فــ٢  هــٜٛٔ َفــاِٖٝ ايطفــٌ،  أعٝغــا  ًــ٢ اخلــت٠ املًُٛعــ١             Bruner"بضْٚــض" 

 " Esaki's "ٚ يًعـب  ٓـز    ،يًُتعًِ  ف٢ َضسًـ١ ايطفٛيـ١ املبهـض٠ ٚااصعـت٘ ٚيعبـ٘ بـاملٛار ايتعًُٝٝـ١        
تُا ٝـــ١ َـــ  دغـــض ْعـــتٙ إلقاَـــ١  ٬قـــات إد  - ٜكـــٛر يًـــتفهري ٚا٫عتهؾـــاف مٖـــزافًا ث٬ثـــ١ ٖـــٞ :

                                                                   0 غـــا ز  ًـــٞ إرصانٗـــا ٚإعـــتٝعابٗاٜكـــضب املفـــاِٖٝ ٜٚ -   ٜـــ٪رٟ إىل ايتـــٛاطٕ ايعـــاافٞ -  اٯخـــضٜٔ

                                          ( 2009  ، احلُاَٞ، ذلُز)

يكــز ؽــرًت  ــاٖض٠ ايًعــب  ٓــز ا٭افــاٍ ايعًُــا٤ ٚايبــاسجت يف رلتًــف ايع ــٛص ٚ ًــ٢             

 ْظضٜــات  ــز٠  يــشيو َٚــٔ مُٖٗــا :  َضا٭طَٓــ١ فتــأًَٛا ٖــشٙ ايظــاٖض٠ ٚســاٚيٛا  فغــريٖا فٛ ــعٛا 
 -  Excess of energy:  
            ٕ ؽـًٝض" ايؾـا ض ا٭ملـاْٞ ثـِ ايفًٝغـٛف "ٖضبـضت        " املا ـٞ ٚٚ ـ  معاعـٗا     ٗضت مٚاخـض ايكـض

َـٔ ايطاقـ١ ايظا٥ـز٠ ، ٖٚـشا  فغـري َعكـٍٛ إىل سـز         عبٓغض" ٚخ٬صتٗا : مٕ ايًعب َُٗت٘ ايـتدًص 

           ّ ايًعـب َـٔ    َا ، يهٓ٘ ٫ ٜفغـض سكـا٥ل ايًعـب نًـٗا ، ف٬ؽـو مْٓـا يف ٖـشا املٛقـف زلـز إجتاٖـًا ضلـض

ٚا٫قت ـار١ٜ ٚإَهاْٝـ١    ا٫دتُا ٝـ١  ب٦ٝـ١  ًُٝـ١ ايُٓـٛ، نُـا  ضلـشف رٚص اي    رٚصٙ ايٓؾا املـ٪ثض يف  

ٗـ     أثري احملـٝا اإلْغـاْٞ يف إثـ    ٌ ي ـا  ا ا اص٠ ٖـشٙ ايطاقـ١ ٚ ٛ ٝفٗـا ٚ ٛدٝٗ  (2008، ًُٝإعـ ) . يطفـ
  - 

ايًعـب يًهـا٥ٔ احلـٞ  بـاص٠  ـٔ ٚ ٝفـ١ بٝٛيٛدٝـ١         مٕ Karl Gross  ٜـض٣ ٚا ـ  ٖـشٙ ايٓظضٜـ١            

هلا إعــتعُا٫ً ســضًا يف اعــتعُا ًٝٗــا ٚ ٠غــٝطضايٝغــتطٝ  ايطفــٌ ف ا٭ مــا٤  زصبٖاَــ١ ، فايًعــب ٜــ

   ً ٌ املغــــــتكبٌ ; فايًعــــــب إسًا إ ــــــزار ي                                                                                                                            0نــــــٞ ٜــــــ٪ر٣ يف املغــــــتكبٌ م ُــــــاٍ دــــــار٠ َفٝـــــــز٠       طفــــــ

 (27ص 2013، َض ٞ)بًكٝػ ، 
  Summarization Theory

ٕ ايًعب   ًدٝص يمضٚب ْؾـااات رلتًفـ١ َـض بٗـا     مٚخ٬صتٗا :  "  Stanly Hallي اسبٗا "

يًتــزصٜب  ًــ٢ ْؾــاج َكبــٌ َٚٛادٗــ١ صــعاب   ــت قــضٕٚ ٚمدٝــاٍ ٚيــٝػ إ ــزارًا اجلــٓػ ايبؾــضٟ

  احلٝا٠
 ٖٚشٙ ايٓظض١ٜ بٓٝت  ٢ً إفرتا  مٕ املٗـاصات ايـ   عًُٗـا دٝـٌ َـٔ ا٭دٝـاٍ ٚاخلـتات ايـ         

ــشٟ ًٜٝـــ٘ ،      ــٌ ايـ ــا ٜضثٗـــا اجلٝـ ــٌ  ًٝٗـ ــفات     س ـ ــح اي ـ ــ١ ايكا٥ًـــ١ بتٛصٜـ ــري مٕ ايٓظضٜـ ــب١  قـ                             املهتغـ

 ٚLA mark"مل ٜعجض  ٢ً َا ٜ٪ٜزٖا يف رصاع١ ايٛصاث١ " َ٪عغًا هلا . 

ا٭افـاٍ ااصـ١ ،    قا٥ُـ١  ًـ٢ َزصعـ١ ايتشًٝـٌ ايٓفغـٞ "ايفضٜٚزٜـ١" ٚ ضنـظ  ًـ٢ ميعـاب         

ٟ     ، ٚ ؾب٘ إىل سز َا ْظض١ٜ ايطاق١ ايظا٥ز٠   ـٔ   ٚايًعب  ٓز َزصعـ١ ايتشًٝـٌ ايٓفغـٞ  عـبري صَـظ

 ;سٝـح  ٓز ايطفـٌ   غا ز  ٢ً خفض َغت٣ٛ ايتٛ ض ٚايكًلصقبات ذلبط١ مَٚتا ب ٫ ؽعٛص١ٜ ، ٜ

ٞ      ،ٜترًـب  ًـ٢ رلاٚفـ٘  ـٔ اضٜـل ايًعـب        يتفغـري ايًعــب   َٚـٔ ايٛا ـة مٕ ٖــشٙ ايٓظضٜـ١ ٫  هفـ

 . ٔ املؾا ض ٚاملهبٛ ات  فًٝػ َكب٫ًٛ مٕ  هٕٛ ٚ ٝف١ ايًعب َك ٛص٠  ٢ً دلضر ايتٓفٝػ

 (2015،صٛاحل١، ذلُز  )                                                                                                                      

ايـشٟ  ٓغـب إيٝـ٘ ٖـشٙ ايٓظضٜـ١ مٕ ايًعـب ٜغـا ز  ًـ٢ ءـٛ ا٭ مـا٤ ٫ٚ            " "Cart ٜـض٣ ايعـامل           

 .ٚاجلٗاط ايع يب  عُٝا املخ
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  The Recreation Theory 
 ــض٣ ٖــشٙ ايٓظضٜــ١ مٕ ايًعــب َــا ٖــٛ إ٫ ٚعــ١ًٝ يتذزٜــز ايكــ٠ٛ املٓٗٛنــ١ ٚاعــتعار٠ ايٓؾــاج    

 (47، ص2001، زؼ ) مْ اص ٖشٙ ايٓظض١ٜ (٫طاصٚؼ مسز)ٜٚعز ايعامل ا٭ملاْٞ 

ٚ   ٘  ٘ ٜعطــٞ بــشيو املتعبــ١ ٚم  ــاب٘ ; فإْــ  خ٬صــتٗا مٕ اإلْغــإ ًٜعــب نــٞ ٜــضٜة  مــ٬ 

 ٚ ٖــشٙ ايٓظضٜــ١ نــجرئَ  ٗــتاجتيعمــ٬ ٘ اجملٗــز٠ ٚم  ــاب٘ املتعبــ١ فضصــ١ نــٞ  غــرتٜة ، ٚقــز 

ٚس ــضٖا فــ٢ إ ــار٠ َــا   ; سٝــح  عتــت إْتكاصــًا ٚا ــشًا ٚصــضضلًا يٛ ٝفــ١ ايًعــب    ا٫ رتا ــات

   ٔ ٘           إعـتٓفشٙ ايفـضر َـ   ااقـات سٜٝٛـ١ ٚإُٖـاٍ ايـزٚص ايفعـاٍ يًعـب نٓؾـاج إْغـاْٞ مصـٌٝ َٛدـ
 (114-2000،107بٛطٜز، ع. ا.، ٚايكضَاطٟ، ). ٛ ١ًُٝ ايَُٓ٪ثض يف 

إعــتجُاص مَجــٌ    - فضٜــا ايطاقــ١ احلضنٝــ١ ايظا٥ــز٠    -ايًعــب دــظ٤ َــٔ  ًُٝــ١ ءــٛ ايطفــٌ     

  ك١ٜٛ ب١ٝٓ ايطفٌ  -يًطاق١ ايعم١ًٝ ايظا٥ز٠ 

: ٜتعًِ نـجري َـٔ ايغـًٛنٝات َٚعـاٜري اي ـٛاب ٚاخلطـأ َـٔ خـ٬ٍ          شٝا٠إ زار ايطفٌ يً    

   ( 2014َٛثكٞ، ٖاٜز٠. ) .ايًعب 

ــ١ :   ــ١ املٗــاصات ايبزْٝ ايًعــب بؾــهٌ َغــتُض ا٭افــاٍ َٗــاصات اعــتدزاّ ايٝــزٜٔ      ٜهغــب  ُٓٝ

 000خاص١ إعتدزاّ ا٭صاب  يف َغو ايكًِ ٚاملًعك١ ٚايؾٛن١ ٚقريٖا 
غـــب ا٭افـــاٍ بعـــض املفـــاِٖٝ ايعكًٝـــ١ َت ـــ١ً بايضٜا ـــٝات   ٜه  ُٓٝـــ١ املٗـــاصات ايعكًٝـــ١ :

 0 اخل  00ٚايعًّٛ
 يف دلا٫ت ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٚا٫دتُا ١ٝ ٚايًر١ ٚايفٕٓٛ ٜهغب ا٭افاٍ َٗاصات معاع١ٝ :

 ٚقريٖا     

ت َـٔ  ٜغـتطٝ  ايطفـٌ َـٔ خـ٬ٍ ايًعـب ايتعـبري  ـٔ َؾـا ضٙ بطضٜكـ١ ٜجبـ             أنٝز ايـشات : 

 خ٬هلا سا ٘

 
ٜــض با ايًعــب لـــز٣ ايُٓــٛ اجلغــُٞ ْٚمـــر املٗــاصات احلضنٝــ١ ٚايعكًٝـــ١، نُــا ٜتـــأثض          

ٕ  ٛاَــٌ ايب٦ٝــ١ ٚمعــايٝب ايتٓؾــ١٦ ٚثكافــ١     مٜمــا فــإ   بــايفضٚم ايفضرٜــ١ ٚايفــضٚم بــت اجلٓغــت،    

 (                                                                                                   ١2015،)اي ٛاحل .ٚاص كا٥ٗا اجلُا ١  ٪ثض يف ءٛ ميعاب ا٭افاٍ

 ٛاٌَ َ٪ثض٠ يف يعب ا٭افاٍ يف َضس١ً َا قبٌ املزصع١ ٜٓبرٞ َضا ا ٗـا  ٓـز   نُا  ٛدز     

 بهــٌ دلا٫ ٗــا : ب٦ٝٝــ١  ٚ ٛاَــٌ (اي ــش١ ، ايعُــض ، اجلــٓػ   ) َٓٗــا  ٛاَــٌ سا ٝــ١ ،  ِٗاختٝــاص ميعــاب 

) ايب٦ٝــ١ ايطبٝعٝــ١ اجلرضافٝــ١ ٚايب٦ٝــ١    )املارٜــ١ ، ا٫دتُا ٝــ١ ٚ ايجكافٝــ١(، ٚايعٛاَــٌ ايب٦ٝٝــ١ َٓٗــا   

 .اي ٓا ١ٝ ٚايب١٦ٝ ا٫دتُا ١ٝ ٚايجكاف١ٝ

إ ــــاف١ إىل سيــــو فــــإٕ ايٛ ــــ  ايجكــــايف يٮعــــض٠ ٜــــ٪ثض  ــــأثريًا ٚا ــــشًا يف اختٝــــاص ا٭يعــــاب  

َارٜــًا ٚسات املغــت٣ٛ ايجكــايف املتُٝــظ ٜــظاٍٚ مافاهلــا، املٛعــٝك٢ ٚا٭ْؾــط١  فا٭عــض املٝغــٛص٠ ;٭افاهلا

املٓظُــ١ نــايضس٬ت ٚاملعغــهضات، يف ســت مٕ مافــاٍ ا٭عــض ايفكــري٠ ٚاملتٛعــط١ ٜظاٚيــٕٛ ميعــاب          

 ـٓ  مصادـٝشِٗ ا تُـارًا  ًـ٢ مق ـإ ا٭ؽـذاص، مٚ َظاٚيـ١        ن ٓاعب َغتٜٛا ِٗ ايجكاف١ٝ ٚاملارٜـ١،  

 (102، ص2008،  ٝغٞ،ًَٝض). يضنض ٚايغبامميعاب  عتُز  ٢ً ا
 



ــا           ــاٍ ايضٜــ ــ٪ي١ٝ ٭افــ ــٌ املغــ ــ١ مُــ ــ٢  ُٓٝــ ــا فــ ــ١ ٚرٚصٖــ ــاب ايرتبٜٛــ ــْٝٛٞ  را٭يعــ ــضاِٖٝ ايبغــ ـــا إبــ . َــــٗـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ؾـهٌ ٚعـطا  عًُٝٝـا فعـا٫ يف مكٝـل ا٭ٖـزاف ايرتبٜٛـ١ املتعًكـ١ بإءـا٤           ايرتبٜٛـ١  ا٭يعـاب 

َــٔ   ًــ٢ إصلــار َٓــاذ  عًُٝــٞ ميتــظز فٝــ٘ ايــتعًِ بايتغــ١ًٝ فــ٢ إاــاص   ٚايعُــٌ ،ؽد ــ١ٝ ا٭افــاٍ 

ُـ ٜٚـتِ  غا زِٖ  ًـ٢ ايـتعًِ بؾـهٌ فعـاٍ ،     ٜ ايتؾٜٛل  ٚ    ٘ ٓظٝ فـضٚم  يً فكـا ٚفكـا يكـزصات املـتعًُت 

 (  2000، ، ْب١ًٝ   ٛار ) . ايفضر١ٜ بِٝٓٗ

م٫ٚ: ا٭يعــاب احلٜٝٛــ١ يف عــري ايتْــاَر ايٝــ٢َٛ َكغــ١ُ يــج٬خ َضاســٌ ص٥ٝغــ١  غــتدزّ فٝٗــا   

 رقٝك١ بؾهٌ فعاٍ  15- 10 ا٭يعاب ايرتب١ٜٛ اي   غترضم َٔ

إؽـعاص املـتعًُت    ٚ ميعاب  غتدزّ يف بزا١ٜ مْؾط١ ايتْاَر اي٢َٛٝ : ٖزفٗا نغض اجلُـٛر -م

 عتعزار يًرتنٝظ ف٢ ايٓؾاج ٚايتعإٚ فُٝا بِٝٓٗ  ابايٓؾاج ، 

 ميعاب  غتدزّ نذظ٤ َٔ ايتْاَر  : ملضادع١ َا   ؽضس٘ َغبكا  -ب

   ْاَر                  ميعاب متاصؼ يف ْٗا١ٜ ايتْاَر : ندتاّ حملتٜٛات ايت-ز 

 ا٭يعاب ايتًكا١ٝ٥  ثاْٝا :

ؽهٌ مٚيٞ َٔ مؽهاٍ ايًعب ; ًٜعب ايطفٌ سضًا ٚب ٛص٠  ًكا٥ٝـ١ بعٝـزًا  ـٔ ايكٛا ـز املٓظُـ١       

 يًعب  
 ايرتب١ٜٛ–ا٭يعاب اإلرصان١ٝ    ثايجا : 

  ُٓٞ ؽد ١ٝ ايطفٌ 
 ا٭يعاب ايف١ٝٓ ايتعبري١ٜ   صابعا :  

 ف١ٝٓ  ٢ُٓ ايتشٚم اجلُايٞ ٚاإلسغاؼ ايفين   عز ف٢ صٛص٠ مْؾط١  عبريٜ٘

 ميعاب َٛدٗ٘    خاَغا :
ختتاصٖــا املعًُــ١ ٚمــزر املهــإ ٚايظَــإ ٚا٭رٚات َٚٛ ــٛع ايًعــب ، بٗــزف إنغــاب ايطفــٌ      

 َفاِٖٝ َٚٗاصات َٚعاصف َع١ٓٝ     

 عارعا : ميعاب إدتُا ١ٝ 

 ٚ فٝز ف٢ بٓا٤ ايع٬قات ا٫دتُا ١ٝ ٚ ك١ٜٛ  ٓ ض احلٛاص  

 ميعاب  ٓافغ١ٝ  ا: عابع

 فٛا٥زٖا بٓا٤  ٬قات ادتُا ١ٝ ٚإسرتاّ ايكٛاْت ٚايكٛا ز     

 ميعاب  ضٚضل١ٝ ٚصٜا ١ٝ    ثآَا :

     ٕ ــاٚ                             مكــــل املتعــــ١ ٚايغــــضٚص يٮافــــاٍ، ٚ عًــــِ ا٫ْغــــذاّ َــــ  اٯخــــضٜٔ ٚنٝفٝــــ١ ايتعــ

 ( 2012،، عاَٞ اخلتا ١ٓ)   يف ا٭ْؾط١ املدتًف١ 

 إْؾا١ٝ٥  - اععا :  ميعاب  ضنٝب١ٝ 

              ٜـتِ بٛاعـطتٗا ايرتنٝــب ٚايبٓـا٤ ٚايتؾـهٌٝ .. سٝــح ٜكـّٛ ايطفـٌ  ُــ  ا٭ؽـٝا٤ ٚ ضنٝبٗــا          

هغـب ايطفـٌ ءـا٤ َتعـزرا ٜتُجـٌ يف ايتدٝـٌ       ٜيف ؽهٌ َعت ، ٚ ؾهٌ ٖـشٙ ا٭يعـاب َٓٗادـا  عًُٝٝـا     

ــزاع ،  ــٛص ٚايتـــشنض ٚاإلبـ ــاب ايرتن ٚايت ـ ــٔ    ٚا٭يعـ ــٔ مؽـــهاٍ ايًعـــب يف عـ ــض نؾـــهٌ َـ ٝبٝـــ١  ظٗـ

ٌ  اخلاَغ١ مٚايغارع١ ; إٜٗاَٝـ١   فٝفضح بٗشا ا٫نتؾاف َٚ   طٛص ايطفٌ ايُٓا٥ٞ ٜ بة ايًعب مقـ

 0ٚمنجض بٓا١ٝ٥  ٢ً ايضقِ َٔ إخت٬ف ا٭افاٍ يف قزصا ِٗ  ٢ً ايبٓا٤ ٚايرتنٝب

  ١ عًُٝٝ ١ثكافٝ  اؽضا : ميعاب

ٚايــ   ًــيب استٝادا ــ٘ ٚســب ا٫عــتط٬ع  طفــ٫ٌٖتُــاّ اي  ًــو ايٓؾــااات املــجري٠ اٜك ــز بٗــ  

يف املعضفــ١ ٚانتغــاب املعًَٛــات ٚايتعــضف إىل ايعــامل احملــٝا بــ٘، ٖٚــشٙ       تــ٘يزٜــ٘ ٚاملتُجًــ١ يف صقب 

ايٓؾــااات قايبــًا َــا  هــٕٛ ْؾــااات سٖٓٝــ١ ناملطايعــ١ مٚ َؾــاٖز٠ ايــتاَر املغــضس١ٝ مٚ ايتًفاطٜــ١ ،  

٢ انتغـــاب املعـــاصف ٚاخلـــتات ٚ ُٓـــٞ آفـــام ايطفـــٌ ٚقزصا ـــ٘  نُـــا  غـــا ز ا٭يعـــاب ايجكافٝـــ١  ًـــ
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                                                     (                                                                                          ٢2012 ،يعٓاْ)ا

 ا٭يعاب ايتُج١ًٝٝ  سار٣  ؾض: 

ٜتذ٢ً ٖشا ايٓٛع َٔ ايًعب يف  كُص ايطفٌ يؾد ٝات ايهبـاص َكًـزًا عـًٛنِٗ ٚمعـايٝبِٗ     

احلٝا ٝــ١ ايــ  ٜضاٖــا ٜٚٓفعــٌ بٗــا ، ٚ عتُــز ا٭يعــاب ايتُجًٝٝــ١ بايزصدــ١ ا٭ٚىل   ًــ٢ خٝــاٍ ايطفــٌ   

َٚكزص ٘ اإلبزا ١ٝ ٜٚطًل  ًٝٗا  ا٭يعاب اإلبزا ١ٝ ، ٜٚت ف ٖشا ايٓٛع َـٔ ايًعـب باإلٜٗـاّ    ايٛاع  

 0مسٝاًْا ٚبايٛاق  مسٝاًْا مخض٣ ٚ تٛافل َ   طٛص ءٛ ايطفٌ 
 

 م٫ًٚ: ميعاب َٓاعب١ ملطايب ايُٓٛ احلضنٞ

َٚـ    ُـٛ ا٭يعـاب ايـ   تطًـب إعـتدزاّ ايعمـ٬ت ايهـبري٠ ،        غا ز  ٢ً  ًب١ٝ َطايب ٖشا ايٓ

سيــو ٫  غــتبعز ا٭يعــاب ايــ   تطًــب إعــتدزاّ ايعمــ٬ت ايزقٝكــ١ ، إءــا ايفهــض٠ ٖٓــا  تُجـــٌ يف            

 .إعتر٬ٍ مَجٌ ملظاٖض ايُٓٛ يف املضس١ً ايعُض١ٜ اي  ميض بٗا ايطفٌ 
 ثاًْٝا: ميعاب َٓاعب١ ملطايب ايُٓٛ ايعكًٞ

ٚ   :عــاب ايــ   ٓاعــب  فهــري ايطفــٌ    َــٔ مفمــٌ ا٭ي   ميعــاب ايفــو  ميعــاب اجملغــُات ٚا٭ؽــهاٍ 

ــاطٍ ٚا٭يرــاط ٚايايرتنٝــب  ــ٘ ايؾد ــ١ٝ يف ايتعاَــٌ َــ  ا٭ؽــٝا٤،        ب ــا ضلتــاز إىل خت  ، فايطفــٌ ٖٓ

نًُا ناْـت ا٭يعـاب َارٜـ١ ذلغٛعـ١ نًُـا نـإ إعـتُتاع ايطفـٌ منـت ٚقزص ـ٘  ًـ٢ ايـتعًِ             ٚ

 .معضع 
 ملطايب ايُٓٛ ايؾد ٞ ا٫دتُا ٞثايجًا: ميعاب َٓاعب١ 

; سٝـح ٜعطـ٢ ايطفـٌ رٚصا اٝـظا َجـٌ ا٭ب مٚا٭ّ      "  "role playingيعـب متجٝـٌ ا٭رٚاص    ٗـا َٓ

مٚؽــضاٞ املــضٚص مَٚعًــِ ، مٚابٝــب ٖٚهــشا ، ٜٚفمــٌ مخــش صــٛص فٛ ٛقضافٝــ١ يًطفــٌ مثٓــا٤ ايتُجٝــٌ   

ملعًَٛــات ايــ  س ــًٗا مثٓــا٤   ٚ عًٝكٗــا بايف ــٌ ملــز٠ معــبٛع يتعظٜــظ ءــٛ ايــشات ٚ  عًــِ نــجري َــٔ ا     

 ايتُجٌٝ 
 صابعًا: ميعاب َٓاعب١ ملطايب ايُٓٛ ا٫ْفعايٞ

غــتدزَٗا املعًُــ١ يتعًــِٝ ا٭افــاٍ نٝفٝــ١   ٜعتــت ايتُجٝــٌ َــٔ مفمــٌ مْــٛاع ا٭يعــاب ايــ    

 ـبا إْفعـا٫ ِٗ ٚإختٝـاص اإلْفعـاٍ املٓاعـب يهـٌ َٛقـف ، إ ـاف١ إىل ايك ـص ٚايضعـِ َٚؾــاٖز٠           

 .ٓاعب١  غا ز نجريا يف  با اْفعا٫ت ا٭افاٍمف٬ّ  ع١ًُٝٝ َ

قزّ "فضٚبٌ" دلُٛ ١ ٚعا٥ٌ  ضب١ٜٛ ماًل  ًٝٗا ٖزاٜا "فضٚبٌ" ، اعتدزَت فٝٗـا اـضم     

، اخلؾـب  ف١ٝٓ خاص١  عتُز  ٢ً قٛاْت ايُٓٛ املتزصز ، ٚاعتدزّ نضات ، اعطٛاْات ، َهعبات َـٔ  

نُا قزَت "َٓتغٛصٟ" مدٗظ٠ ٚٚعا٥ٌ  ع١ًُٝٝ  غا ز ايطفٌ  ٢ً ااصعـ١ ايعُـٌ املطًـٛب َٓـ٘ ،     

ٚإعــتدزاّ ا٭دٗــظ٠ ٜتــٝة يــ٘ فضصــ١ إنتؾــاف مخطا٥ــ٘ فٝكَٛٗــا بٓفغــ٘ رٕٚ َغــا ز٠ خاصدٝــ١ ;     

 ايعًُٝـ١ ايرتبٜٛـ١ ، ٚقـز سضصـت     لبـزم ايتكـِٜٛ ايـشا ٞ يًـتعًِ يف    ٖٚشا إلميإ "َٓتؾٛصٟ" ايعُٝـل  

 . ٢ً ايتزصٜبات احلغ١ٝ بإعتدزاّ مرٚات ٚمدٗظ٠  ع١ًُٝٝ َٓاعب١ يت١ُٝٓ  كٌ ايطفٌ ٚسنا٥٘ 

نُــا ٜعتـــت ايًعـــب يف ايضٚ ـــ١ "ايزنضٚيٝـــ١ "إ ـــزارًا يًشٝـــا٠ ، فاحلٝـــا٠ ا٫دتُا ٝـــ١ يف    

ايضٚ ـــ١ صنٝـــظ٠ يتُٓٝـــ١  ًكا٥ٝـــ١ ايطفـــٌ ٚ ُٓٝـــ١ اْتباٖـــ٘ ٚ فهـــريٙ ، َٚـــٔ خـــ٬ٍ يعـــب ايطفـــٌ    

   .ٜٚعتت ايًعب اجلُا ٞ ايز ا١َ ا٭ٚىل راخٌ ايضٚ ١ٖشا فِٗ ايطفٌ ٚابٝعت٘ ،   غتطٝ  املع١ًُ
اــا عــبل ٜتــبت اٖتُــاّ ايفًغــفات ايــج٬خ بايًعــب ٚإٕ إختًــف ا٭عــًٛب ٚايطضٜكــ١ ، ففــٞ  

ــز          ــ١ ، فكـ ــ١ َٛدٗـ ــ١ َٓٗذٝـ ــِ بطضٜكـ ــز ْظـ ــب قـ ــز مٕ ايًعـ ــٛص١ٜ "زلـ ــ١ ٚاملٓتغـ ــ١ "ايفضٚبًٝـ ايضٚ ـ

١ هلشا اهلـزف، يف سـت ايًعـب يف ايضٚ ـ١ "ايزنضٚيٝـ١" قـز ْظـِ        إعتدزَت مرٚات ٚٚعا٥ٌ  عًُٝٝ

 .بطضٜك١ سض٠ 

 



ــا           ــاٍ ايضٜــ ــ٪ي١ٝ ٭افــ ــٌ املغــ ــ١ مُــ ــ٢  ُٓٝــ ــا فــ ــ١ ٚرٚصٖــ ــاب ايرتبٜٛــ ــْٝٛٞ  را٭يعــ ــضاِٖٝ ايبغــ ـــا إبــ . َــــٗـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــ٬ٕ مٚ                     ــٌ افـ ــت ٜتفا ـ ــب ، سـ ــٛاْت يًعـ ــ١ قـ ــاص دلُٛ ـ ــا يف إاـ ــٓظِ َٓطكٝـ ــاج َـ ــٞ ْؾـ ٖـ

ٜكـّٛ   منجضيتشكٝل مٖزاف ٚا ش١ ٚذلزر٠ ، ٖٚٞ ْٛع َٔ ايٓؾاج اهلارف ٜتمـُٔ مفعـا٫ َعٝٓـ١   

 .بٗا املتعًِ يف  ٤ٛ قٛا ز ذلزر٠  تب  إلزلاط ٖزف َعت 

 إثاص٠ ، َتع١( ،  ضقب ،إعتجاص٠ اجلاْب ا٫ْفعايٞ  )محاؼ  
  صٓ  قضاص  ٢ً َغت٣ٛ بغٝا -سٌ املؾه٬ت  - ك١ٜٛ َٗاص٠  
 احملغٛؼ باجملضر  ١ُٝٓ َٗاص٠ صبا 
 ٚ ايكٛاْت ٚا٫يتظاّ بٗا عًِ إسرتاّ ايكٛا ز 

                            ٛح  عًُٝا ٗا ٚقٛاْٝٓٗا -َٓاعبتٗا يعُض ٚثكاف١ اي٬ بت ٚ 

                          ق١ً نًفتٗا  -    ايتٓاعل يف مسذاّ مدظا٤ ايًعب١ 

            مٕ  هٕٛ  ١ًُٝ                  -                    عٗٛي١ ايتعاٌَ َعٗا ٚسفظٗا 

                                                 إستٛا٩ٖا  ٢ً بطاق١  كِٝٝ سا ٞ -        داسب١ٝ ؽهًٗا 

 ٗ٢2012 ،يعٓاْا (ا                                                                        عٗٛي١ اعتدزاَٗا ٚ طبٝك) 

ــ١ ٚمرٚا ٗــا ٚمعــًٛب       مزٜــز اهلــزف ايعــاّ يًعبــ١        -1 ــاص ذلتــ٣ٛ ايًعب : ٜغــا ز  ًــ٢ اختٝ

مزٜـز   نُـا ٜغـا ز  ًـ٢   ، كزميٗا بؾهٌ ٤٬ّٜ اعتعزارات املتعًِ ٚرٚافعـ٘ ٚقزصا ـ٘   

 .ٚقت ز ٚيف مقٌخطٛات عري ايًعب١ لا ميهٔ بًٛغ ا٭ٖزاف املتٛقع١ بأقٌ دٗ
: مٟ َضا ــــــا٠ اخل ــــــا٥ص ايفغــــــٝٛيٛد١ٝ  مزٜــــــز خ ــــــا٥ص ايف٦ــــــ١ املغــــــتٗزف١ -2

 ايغابك١    إ اف١ إىل َضا ا٠ ختا ِٗ،ٚا٫دتُا ١ٝ ٚ ايرتب١ٜٛ ٚاملعضف١ٝ يًُتعًُت 
  ايتعًُٝــٞ مًٝــٌ احملتــ٣ٛ ايتعًُٝــٞ ايــشٟ  ٓطًــل َٓــ٘ ايًعبــ١: ٜــتِ مًٝــٌ احملتــ٣ٛ   -3

  يف ايًعب١      َٗاصات يتٛ ٝشٗا -إدضا٤ات - لسكا٥ -َٔ مجٝ  دٛاْب٘ َفاِٖٝ
 ( 45 ، 2003احل١ًٝ ، ) مزٜز قٛاْت ايًعب١ ٚ عًُٝا ٗا -4
ايكٝاّ بـ٘   ِٗ ف ًٝٞ ملا ٜتٛق  َٓ مزٜز ايٓتا٥ر املتٛق  َٔ املتعًُت بًٛقٗا: بٛصف -5

 بعز ايًعب١
ٛ       مزٜز -6  ـ١   اإلعرتا ٝذ١ٝ املغـتدز١َ يف ايًعـب: ٜٚكتمـٞ سيـو َضا ـا٠ سذـِ اجملُ

املؾـــاصنت ٚمزٜـــز ايـــظَٔ امل٥٬ـــِ ملُاصعـــ١ ايًعبـــ١ يف  ـــ٤ٛ قٛا ـــز    ٚمزٜـــز  ـــزر

  .ذلزر٠
رلطا يًعب١ ٚجتضٜبٗا قبٌ ايبز٤ ف٢  ٓفٝشٖا : ٜٚتطًب سيـو إخـضاز ايًعبـ١     ٚ    -7

ٕ ،  يف ؽهٌ فين إلثاص٠ رافع١ٝ املتعًِ يًعب َٚٔ ثِ يًتعًِ ايضعـاي١ ايـ      ٢ً مٕ  هـٛ

َٔ اإل زار ٫بز َٔ جتضٜبٗا  ًـ٢  ٝٓـ١    ٚبعز ا٫ْتٗا٤، فهريمًُٗا ايًعب١ َجري٠ يًت

                     فٝــز يف  عــزٌٜ قــٛاْت ايًعبــ١  َــٔ املــتعًُت يًش ــٍٛ  ًــ٢  رشٜــ١ صادعــ١ فٛصٜــ١ 

 ٚ مزٜز ايتهًف١ ايظ١َٝٓ بزق١ 



 2020 يغ١ٓ  (ايجايح)ايعزر   ايج٬ثٕٛاجملًز                                                      ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜدل١ً ن١ًٝ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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ايًعب١ : ٜٚؾٌُ سيو إ ـزار ايف ـٌ بؾـهٌ ٜتٓاعـب َـ         ٓظِٝ ايب١٦ٝ اي ف١ٝ ٚ ٓفٝش -8

 اإلؽضاف املغتُض رٕٚ  زخٌ َباؽض احلضص  ٢ً َ ، ١ٝ ايًعب١إعرتا ٝذ
ِ      ايتكــِٜٛ ٚاملتابعــ١:  -9 ــتعً ــ١ يف مكٝــل اهلــزف احملــزر يً ٚطٜــار٠   ــُاْا يفعايٝــ١ ايًعب

 .فا ًٝت٘ 
دٝـز ا فـ٢ عـًٛى     ااخلطٛات اإلدضا١ٝ٥ متـٓة ايًعبـ١ قُٝتٗـا ايرتبٜٛـ١ ٚمـزخ  ـأثري        إٕ ٖشٙ

ص٠ سنٝــ١ يًُٛقــف ايتعًُٝــٞ ا تُــار ا  ًــ٢ ايتٛدٝــ٘ املؾــٛم سلــٛ   غــا ز املعًُــ١   ًــ٢ إرا ، ٚاملــتعًِ 

يــشا  عــز ا٭يعــاب ايت ضبٜٛــ١ إســز٣ مٖــِ ٚعــا٥ٌ جتغ ــٝز املفــاِٖٝ اجملــض ر٠ يًطفــٌ يف ؽــهٌ        ; اهلــزف 

ذلغـٛؼ ، ٚ ٪نــز ا٭حبـاخ ايرتبٜٛــ١ مٕ ا٭افـاٍ طلــتٕٚ لــا ٜفهـضٕٚ ٜٚؾــعضٕٚ  بـ٘ َــٔ خــ٬ٍ      

ٚا٭يــٛإ ٚقريٖــا ، ٖٚــ٢  طبٝــل ٭ْؾــط١ ايًعــب يف إنتغــاب  يعــبِٗ ٚاعــتعُاهلِ يًــز٢َ ٚاملهعبــات  

ــار٨ ،   ــ٘     إلرا٠  ضبٜٛــ١ ٚم املعضفــ١ ٚ كضٜــب املب ــتعًِ ٚإءــا٤  يســزاخ  فا ــٌ ايطفــٌ َــ   ٓاصــض ب٦ٝت ً

 . َٛاد١ٗ ايفضٚم ايفضر١ٜٚ ايؾد ١ٝ ٚايغًٛى

   :ـ َضس١ً اإل زار 1

 يًعب١ ٚ  ُُٝٗا َ  َضا ا٠ ايؾضٚج ايتاي١ٝ :ٜتِ فٝٗا إختٝاص ا            

  مٕ ٜتٛافض فٝٗا  ٓ ض ا٭َإ ٚايغ١َ٬ يٮافاٍ ف٬  عض ِٗ يًدطض  
 ٍمٕ ٜهٕٛ يًعب١ مٖزافًا ذلزر٠ َٚض بط١ لفّٗٛ مٚخت٠ ٜضار إنغابٗا يٮافا 
 مٕ  ٓاعب قزصات ا٭افاٍ ف٬  هٕٛ م ٢ً َٔ َغتٛاِٖ ٫ٚ مر٢ْ  
 ًٖٓٝا َٚارًٜا  بتظٜٚزِٖ با٭رٚات املطًٛب١ يتٓفٝشٖامٕ ٜتِ  ١٦ٝٗ ا٭افاٍ س 
 ٘مٕ ٜتِ مزٜز املطًٛب إزلاطٙ مٚايكٝاّ ب 
 مٕ  هٕٛ قٛا ز ايتعاٌَ َعٗا ٚا ش١ يٮافاٍ فًهٌ يعب١ ْظاّ ٚقٛاْت مهُٗا 
 مٕ  تزصز يف ايظَإ ٚاملهإ املٓاعبت هلا 
 َضس١ً ايتعاٌَ فعًًٝا َ  ايًعب١ : -2

مزٜــز ايٛقــت املغــُٛح بــ٘ ضلكــل ايطفــٌ َــا ْتٛقعــ٘ َٓــ٘ ; مٟ عــترتى املعًُــ١        بعــز              

 0 ٗاايفضص١ يًطفٌ يًعٌُ ست٢ ٜ ٌ إىل اهلزف املطًٛب َ  َضاقب١ قري َباؽض٠ َٓ

 :َضس١ً  كِٜٛ َا   إزلاطٙ بعز ا٫ْتٗا٤  -3

ٖــزاف  كــزّ  رشٜــ١ صادعــ١ َٓاعــب١، بعــز مزٜــز َــز٣ زلــاح ا٭افــاٍ يف مكٝــل ا٭                

 املٓؾٛر٠ َٔ ايًعب١ 
 : َضس١ً املتابع١ -4

                                                                                                                                                           ٢ً املع١ًُ َتابع١ ايطفٌ ٚ ٜٓٛ  اخلتات اي   ٪رٟ إىل طٜار٠ اخلت٠ بايتزصٜر                                                                    

  ٢ً املع١ًُ إختاس ا٭ْظ١ُ املٓاعب١ إلعتدزاّ ا٭يعاب ايرتب١ٜٛ راخٌ سذض٠ ايٓؾاج َٚٓٗا:  

      ػ ايٛقـت  مزٜز ٚإختٝاص ميعاب  ضب١ٜٛ ٖارف١ ذلـزر٠ َتـٛفض٠ يف ب٦ٝـ١ ايطفـٌ ، ٚيف ْفـ

 .اتع١

  هٕٛ قٛا ز ايًعب١ ٚا ش١ ع١ًٗ . 
 ٌٜتِ  ض ٝب اجملُٛ ات ٚمزٜز مرٚاص نٌ اف. 
           هٕٛ ايًعب١ َٓاعب١ خلـتات ٚقـزصات ا٭افـاٍ َـ   كـزِٜ املغـا ز٠ ٚايتـزخٌ يف ايٛقـت 

 .املٓاعب



ــا           ــاٍ ايضٜــ ــ٪ي١ٝ ٭افــ ــٌ املغــ ــ١ مُــ ــ٢  ُٓٝــ ــا فــ ــ١ ٚرٚصٖــ ــاب ايرتبٜٛــ ــْٝٛٞ  را٭يعــ ــضاِٖٝ ايبغــ ـــا إبــ . َــــٗـــ
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         ٔكِٜٛ َز٣ فعاي١ٝ ايًعب يف مكٝل ا٭ٖـزاف املدطـا هلـا ، ٚ كـزِٜ  رشٜـ١ صادعـ١  ـ 

ٓظاّ َتهاَـٌ; ٚسيـو يتشغـٝٓٗا ٚإثـاص٠ ايزافعٝـ١ إلزلاطم ُـاٍ مخـض٣ ْادشـ١         ايًعب١ ن

 (2011) َضد١ٝ،  .ْاجت١  ٔ  ٓفٝش ايًعب١ 

ٜيُِّٝـظ اإلْغـإ ْفغـ٘  ـت َضاسـٌ سٝا ـ٘ املدتًفـ١ ٖـٛ َكـزاص           َا ميِّٝظ إْغاًْا  ٔ آخض، بٌ َا 

ُهــٌ م با٥ٗــا ; فت      ِّ فــضرل ملغــ٦ٛيٝا ٘ صلعــٌ اجملتُــ       َعضفتــ٘ ملغــ٪ٚيٝا ٘ ٚقزص ــ٘  ًــ٢ م ُهــٌ نــ ش

ٙ تٛافــل َتعاْٚــًا فعالــا٫ً  غــٛرٙ َؾــا ض اي  ــِ    ٚاملــٛرال٠ بــت مفــضار ْيعً    ٕ ، ٚيتُٓٝــ١ ٖــشٙ املغــ٪ٚي١ٝ  ًٝٓــا م

 .مافايٓا َٓش اي رض ايعظمي١ ٚاإلزلاط

ٕ  ٜعتُــز  ًــ٢ ْفغــ٘ ٫  ًــ٢ اٯخــضٜٔ، ٚاملضبــٞ     ٚبرتبٝــ١ املغــ٪ٚي١ٝ  ٓــز ايطفــٌ ٜغــتطٝ  م

يٓادة ٫ ٜغًب افً٘ َغ٪ٚيٝا ٘، بٌ ٜهً ُف٘ بٗا ٜٚغـا زٙ  ًـ٢ إزلاطٖـا ، فاإلْغـإ ايٓـادة َغـ٦ٍٛ       ا

ــ٘    ــٌ        ،  ــٔ   ــضفا ٘ ٚمفعاي ُه ــا م ــِٝ مبٓا٥ٓ ــٌ املغــ٦ٛي١ٝ ح ٚنٝــف ْغــتطٝ   عً ُه فُــا املك ــٛر بتش

 حاملغ٦ٛي١ٝ 

ُهــٌ املغــ٦ٛي١ٝ   عــين ا٫ تُــار  ًــ٢ ايــٓفػ، ٚامل          اس ايكــضاصات بعــز رصاعــ١ل  كــزص٠  ًــ٢ إ ِّدــ م

١ِّْٝل ٭بعار املٛقف ايـشٟ ٜتطًبـب إ ِّدـاس قـضاص     ْـ   َ٘ٛادٗـ١ ْتا٥ذـ   ٚ َتأ ًّـا نا ٚمؽـاص  ًُـا٤ ايـٓفػ     ، تم

ُهٌ املغ٦ٛي١ٝ َٓش اي ـرض، ٚسيـو بتهًـٝفِٗ     ٚايعزٜز َٔ ايزصاعات إىل  ضٚص٠  عٜٛز ا٭بٓا٤  ٢ً م

  ٝ ال ٜــتِ  ٛعــٝ  ْطاقٗــا، فعًــ٢ عــ بٌ املجــاٍ م طــٞ ٫بــين َ ــضٚفًا ٜهفٝــ٘ ملــز٠  لغــ٦ٛيٝات صــرري٠ ثــ

صـرري٫ٜٚعضف، ؽـضٜط١    معبٛع ٚمصعً٘ يؾضا٤ ؽ٤ٞ َا ، ٜٚعاٌَ  ٢ً مال٘ ؽـدص  يـ٘ نٝـإ ٚيـٝػ    

ٕ  ٜهــٕٛ ٖٓــاى َتابعــ١ َــٔ ايٛايــزٜٔ إلصؽــارٙ إىل ايت ــضف اي ــشٝة، ٚ ًُٝٗــا مٕ ٜعً ُاْــ٘ نٝــف    م

  ٜ اُلـٌ َغـ٦ٛي١ٝ ٖـشٙ ايكـضاصات ; فـتعً ِ      ٜغتطٝ  اختاس قضاصا ٘ بٓا٤   ٢ً خط١ َزصٚعـ١، ٚنٝـف  تش

ٜيغــا زٙ   ٜيعطٝــ٘ ثكــ١ بــايٓفػ، ٚ اٝلت٘، ٚ ٛصصص٠ع ؽد ــ َّــ ٜيغــاِٖ يف بص ُهــٌ املغــ٦ٛي١ٝ َــٔ اي ــرض  ايطفــٌ م

 ٢ً إ ِّداس قضاصا ٘ يف املغتكبٌ ، ٚصلعًـ٘ قـارصًا  ًـ٢  ؾـدٝص ا٭َـٛص َٚٛادٗتٗـا، فايطفـٌ ايـشٟ ٫         

ُهٌ املغ٦ٛي١ٝ يف اي ـرض  ِي  صش ًّٝـا ، ٜعتُـز  ًـ٢ اٯخـضٜٔ ٫ٚ ٜغـتطٝ  إ ِّدـاس         ٜتعًب ٜصؾـبه ؽد ـًا إ ِّهاي  ;

 . قضاصا ٘
   

ــ٦ٛي١ٝ        ــزا " َعـــت  ـــٔ املغـ ــإ صـــرري دـ ــٌ " عـــًٛى َُٗـــا نـ ــا ، َـــ  ايجٓـــا٤  ًـــ٢ نـ  عًُٝٗـ

بـو " إىل مٕ  تظٜز قزص ٘  ٢ً مٌُ املغ٦ٛي١ٝ ; نإٔ  كـٛىل مْـا فدـٛص٠    عٚ ضعٝدٗا  ٢ً َض ا٭ٜاّ 

   . ْ ٌ ب٘ يًتُهٔ َٔ  اختٝاصات نبري٠ صشٝش١ يف سٝا ٘

ْبــزم  عًــِٝ ايطفــٌ مُــٌ املغــ٪ٚي١ٝ َٓــش عــٓٝ٘ ا٭ٚىل ٚيف ايٛقــت ايــشٟ صلــز يًشٝــا٠ َعٓــ٢    

        ٘ ايكـزص٠  ًـ٢    ٜٚزصى ْٛ ًا َا قُٝتٗـا ; سٝـح ْزص بـ٘  ًـ٢ مُـٌ املغـ٪ٚي١ٝ ٚ غـتطٝ  ا٭ّ مٕ متٓشـ

ٚ ٛنــٌ يًطفــٌ يف ســزٚر إعــتطا ت٘ بعــض املغــ٪ٚيٝات يف املٓــظٍ ، ٚبعــض  ، اإلختٝــاص ٚإبــزا٤ ايــضمٟ 

نــٛاب ٚامل٬ ــل ا٭ا٭ ُــاٍ سُٝٓــا ٜغــتطٝ  املؾــٞ ٚفٗــِ ا٭ؽــٝا٤ ، نــإٔ ْعطٝــ٘ َغــ٪ٚي١ٝ  ض ٝــب   

  ًٞ ايغفض٠ ،... ٚاخل 
ٝـ       ٘ عـًٛن٘ سلٖٛـا بؾـهٌ ٜؾـٌُ     ٚ ظرار  ٬ق١ ايطفـٌ بتشُـٌ املغـ٪ٚيٝات ؽـ٦ًٝا فؾـ٦ًٝا ٚ ٛد

مجٝـ  َغـ٪ٚيٝا ٘ ٚٚادبا ـ٘ ، ٜٚغــا زٙ يف سيـو إ طـا٩ٙ َغـ٪ٚيٝات صــرري٠ ميهٓـ٘ ايكٝـاّ بٗــا م٫ٚ ،         

 .ٚايٓكط١ ايجا١ْٝ ٖٞ مًُٝ٘ م ُاي٘ اخلاص١ ٚايؾد ١ٝ 

هتـب   تفاٚت مْٛاع املغ٪ٚيٝات اي   ٛنٌ إىل ايطفٌ بتفـاٚت  ُـضٙ ، َجـٌ:  ٓظـِٝ ٚ ض ٝـب اي     

، ٚ ـ  عـفض٠    ٚمرٚات ايًعب، إاعاّ احلٝٛاْات، ٚاإلٖتُاّ بؾ٪ٕٚ إخٛ ٘ اي راص ،  ٓظٝـف ايؾـبابٝو  

َــ   0ايطعــاّ، قغــٌ ا٭ابــام ، ايــضر   ًــ٢ ايتًٝفــٕٛ، ٚايعُــٌ بــذ٫ت ٚمرٚات قــري َ٪سٜــ١ يًطفــٌ ... اخل  

رار َغـ٪ٚيٝات   زّ مًُٝ٘ َا ٫ ٜطٝك٘ ي٬٦ ٜ٪رٟ سيو إىل إُٖاي٘ ٚ ـذضٙ ، َٚـٔ ايطبٝعـٞ مٕ  ـظ    



 2020 يغ١ٓ  (ايجايح)ايعزر   ايج٬ثٕٛاجملًز                                                      ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜدل١ً ن١ًٝ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 

 

 

553 

دلاٍ  ًُ٘ ْٚؾاا٘ يف عٓٛات املزصع١ ، فُٝهٔ  ٛعٝ  را٥ض٠ َغ٪ٚيٝا ٘ يتؾٌُ إص٬سات دظ١ٝ٥ 

 .يٮرٚات ٚا٭دٗظ٠ املٓظي١ٝ ٖٚهشا 

 
م ـٛاّ ، ٚفُٝـا ًٜــٞ مٖـِ َــا    عــت١ ٓفػ َـٔ  ـاَت إىل   ايــميهـٔ مٕ ْعًـِ ايطفــٌ ا٫ تُـار  ًـ٢     

      ب١ٝ يف ٖشا ايؾإٜٔٛصٞ ب٘ ختا٤ ايرت

  ض ٝب ايغضٜض 
قز ٫ ٜكّٛ بايعٌُ  ٢ً مفمٌ ٚد٘ يف ايبزا١ٜ، يهٔ ا٫عـتُضاص يف   -بتزا٤ َٔ عٔ ايجا١ْٝ إ      

ايتزصٜب عٛف ٜعطٞ مثاصا ، ٜٚفمٌ  زّ ايتغاٌٖ َ  ايطفٌ سٍٛ ٖشٙ املغأي١ بعز مٕ ٜهُـٌ  اَـ٘   

 .ايجأَ 

 ايرغٌٝ
 ٓزَا ٜهٌُ  اَ٘ ايجاْٞ  ٜفمٌ ايبز٤ يف  زصٜب٘  ٢ً املغا ز٠ يف ٚ   ايرغٌٝ يف ايرغاي١    

 .، ٚإخضاد٘ َٓٗا 

 ا٭ابام

ٚ ـا٤ا صـرريًا َـب٬ًً     ٓزَا ٜهٌُ  اَ٘ ايجايح، ْبزم يف  عٜٛزٙ  ٢ً مٌُ املغـ٪ٚي١ٝ بإ طا٥ـ٘   

حبٝح ٜهٕٛ قري قابٌ يًهغض، ْٚطًب َٓـ٘ جتفٝفـ٘ لٓؾـف١ صـرري٠ ، ٚ ٓـزَا ٜبًـا ايضابعـ١  ميهـٔ         

 . عٜٛزٙ  ٢ً ٚ   ا٭ابام يف َهاْٗا املد ص 

  ايكُا١َ

 ٓــزَا ٜبًــا ايجايجــ١ ٜـــتِ  زصٜبــ٘  ًــ٢ ٚ ــ  ايكُاَـــ١ يف املهــإ املد ــص، ٚ ٓــزَا ٜهُـــٌ          

ًُهـإ املد ـص جلُعٗـا َـٔ قبـٌ      ي هًٝفـ٘ بـإخضاز ايكُاَـ١ َـٔ ايبٝـت     ايغابع١ ٜ ـبة يف اإلَهـإ    

 . ُاٍ ايٓظاف١ 
َٔ املغا ز٠ يف م ُاٍ املطبخ ٚممـري  مٚ ايضابع١ ٫ ٜٛدز مٟ عبب ميٓ  ابٔ ايجايج١  املطبخ :

 .ايطعاّ
    آراب املا٥ـــــــــــــــــــــــــــــــز٠

َـٔ ايكفـظ يف نـٌ مصدـا٤       عٜٛز يف عٔ ايجايج١  ٢ً اجلًٛؼ سٍٛ املا٥ز٠  يبعض ايٛقت بـز٫ً             

قضف١ ايطعاّ ٚقت  ٓاٍٚ ٚدبت٘ ، ٚيف ايجا١َٓ صلـب مٕ ٜهـٕٛ قـارصًا  ًـ٢ ايبكـا٤ دايغـًا اـٛاٍ ايفـرت٠         

اي   غترضقٗا ايٛدب١ ، ٜٚفمٌ يف ٖشا ايؾإٔ مٕ ٜتٓاٍٚ اي ـرري ٚدبتـ٘ يف ايٛقـت ْفغـ٘ َـ  ٚدبـ١       

 .ايهباص 

 
  ٔ : يف عـــٔ ايضابعـــ١ مٚ اخلاَغـــ١  يتعًـــِٝ اي ـــرري مُٖٝـــ١ ايتٛاصـــٌ َـــ         َكابًـــ١ اٯخـــضٜ

 ٔ ٚنٝفٝــ١ َكــابًتِٗ ٚايتشــزخ إيــِٝٗ ٚإيكــا٤ ايتشٝـــ١        -نبــاص ٚصــراص  ًــ٢ ســز عــٛا٤      -اٯخــضٜ

 ٚامل افش١   
 

 
  جتٗٝظ املا٥ز٠ 

ٜبــزم  زصٜبــ٘ يف اخلاَغــ١ يٝ ــبة قــارصًا  ًــ٢ مُــٌ املغــ٪ٚي١ٝ ناًَــ١ بٓفغــ٘ يف ايجاْٝــ١         

  ؾض٠

 



ــا           ــاٍ ايضٜــ ــ٪ي١ٝ ٭افــ ــٌ املغــ ــ١ مُــ ــ٢  ُٓٝــ ــا فــ ــ١ ٚرٚصٖــ ــاب ايرتبٜٛــ ــْٝٛٞ  را٭يعــ ــضاِٖٝ ايبغــ ـــا إبــ . َــــٗـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ا٫  اٍ بايطٛاص٨

 يف اخلاَغ١  صلب مٕ ضلفظ صقِ ايطٛاص٨ َٚعضف١ َا صلب قٛي٘                
    رٝري امل باح ايهٗضبا٥ٞ 

َــٔ ايمــضٚصٟ َطايبــ١ ايطفــٌ بعــزّ ايعبــح بايهٗضبــا٤، ٚســت ٜبًــا ايغارعــ١ ْبــزم يف                

  عًُٝ٘ نٝف١ٝ  رٝري امل باح ايهٗضبا٥ٞ ست ضلرتم  

 بإختاس بعض ايكضاصاتايغُاح يًطفٌ 
اس قضاصات ع١ًُٝ  ٓـزَا ْتـٝة هلـِ دلُٛ ـ١ خٝـاصات ْٓتكٝٗـا       ا٭افاٍ اي راص ميهِٓٗ إخت   

، ٖٚهــشا  000ٝغــُة يًطفــٌ مٕ طلتــاص َــا ٜضٜــز إص ــزا٤ٙ ، َٚــا ٜضٜــز  ٓاٚيــ٘ َــٔ اعــاّ    نــإٔ ْبعٓاٜــ١ ، 

طفٌ ٜغُة ي٘ بإختاس قضاصات منجـض مُٖٝـ١ َـ  قًٝـٌ َـٔ ايتٛدٝـ٘ : نأْؾـط١        ايٚنًُا  كزّ عٔ 

 .ٕ ايشٟ عٝكمٞ فٝ٘  ط١ً ْٗا١ٜ ا٭عبٛع بضفك١ مصزقا٥٘ ٜضقب ا٫ؽرتاى فٝٗا ، مزٜز املها

ٚ ًٝٓا مٕ ْتٛق  مْ٘ ئ  هٕٛ نٌ ايكضاصات اي  عٝتدشٖا ايطفٌ عـ١ًُٝ ، يهٓـ٘ حبادـ١ إىل    

مٕ ٜتعًِ َٔ مخطا٥٘ ٚ ٓزَا ٜتدش قضاصا خاا٦ا سلزر  ي٘ َٛ   اخلطأ ٚاي ـٛاب ، ٚبـشيو عـتهٕٛ    

 0قضاصا ٘ يف املغتكبٌ صا٥ب١ 

 فٌ  ٢ً آرا٤ بعض املٗاّ بٓفغ٘ ؾذٝ  ايط
ًكٝـاّ بـبعض   ئَ مفمٌ َـا ٜفٝـز يف  عًـِٝ ايطفـٌ نٝفٝـ١ اإل تُـار  ًـ٢ ْفغـ٘  ؾـذٝع٘             

ــاص ; فايطفــٌ حبادــ١ إىل اإلْــزَاز يف فعــٌ بعــض املٗــاّ لفــضرٙ يهــٞ         املٗــاّ  رٕٚ َغــا ز٠ َــٔ ايهب

٘ ْؾـذع٘  ًـ٢ ايكٝـاّ بـبعض     ٜهتغب املٗاصات بؾهٌ معضع ، ٚبز٫ َٔ مٕ ْكّٛ  بهٌ املٗـاّ اخلاصـ١ بـ   

َجــٌ : صبــا سشا٥ــ٘ بٓفغــ٘ ، قغــٌ بعــض مقضا ــ٘ ايبغــٝط١ ، جتٗٝــظ    ،املٗــاّ ايــ   تٓاعــب َــ  عــٓ٘  

ٜ  ٚ ٖٚهشا 000سكٝب١ ايضٚ ١  يطفـٌ بٓفغـ٘ نًُـا  كـزّ  بـ٘ ايغـٔ ، ٚ ٓـزَا        ا ٪رٜٗـا  تزصز املٗـاّ ايـ  

 0٘ املزصع١ٝ  ٜ ٌ إىل عٔ ٜهٕٛ قارصا فٝٗا ايزخٍٛ إىل املطبخ  ًٝ٘ جتٗٝظ ٚدبت
  هًٝف ايطفٌ ببعض املغ٪ٚيٝات

يتزصٜب ايطفٌ ا٫ تُار  ٢ً ايٓفػ ٜهًف ببعض املغ٪ٚيٝات سغب َضسًتـ٘ ايعُضٜـ١ ، ٫ٚ     

 .ٜٛدز مفمٌ َٔ ا٭ ُاٍ ايضٚ ١ٝٓٝ يتعًُٝ٘ نٝف١ٝ ا٫ تُار  ٢ً ايشات يف ايكٝاّ باملٗاّ 
 اإلعتُاع يٛد١ٗ ْظض ايطفٌ

ْ  ٜــعظتي ؾــذع٘  ًــ٢ مُــٌ املغــ٪ٚي١ٝ ٚا٫ تُــار  ًــ٢ ْفغــ٘ فُــٔ        ظ ثكــ١ ايطفــٌ بٓفغــ٘ ٚ

ا٭فمٌ مٕ ْغتُ  إىل معباب صفم٘ ٭ٟ قضاص بعكٌ ٚا ٢ ،  فإ طـا٤ ايطفـٌ اجملـاٍ يًـضر ٚاإلعـتُاع      

يٛدٗـ١ ْظـضٙ اضٜكـ١ دٝــز٠ يتزصٜبـ٘ ا٫ تُـار  ًـ٢ ايــشات يف َٛادٗـ١ صـعٛبات احلٝـاٙ ; فتؾــذٝ           

    ٛ ــ٘ ق ــ٢ خــٛ  بعــض ا٭َٛصاي ــعب١ جتعً ــا َٚجــابضا ٜٛادــ٘ ايتشــزٜات رٕٚ خــٛف َــٔ     ايطفــٌ  ً ٜ

 .ايفؾٌ
 سلزر ي٘ َٝظا١ْٝ

مزٜــز َٝظاْٝــ١ مٚ َ ــضٚف يًطفــٌ َــٔ مفمــٌ ايطــضم ايــ   عــٛرٙ اإل تُــار  ًــ٢ ايــٓفػ       

ٚمُــٌ املغــ٪ي١ٝ ، ٚمــزر  يــ٘ َٝظاْٝــ١ معــبٛ ١ٝ مٚؽــٗض١ٜ سغــب املضسًــ١ ايعُضٜــ١، َــ  َضا ــا٠       

٫ ْفـض   ًـ٢ ايطفـٌ    ُٚـا  كـزّ ايعُـض بايطفـٌ ،     إستٝادات نٌ َضس١ً ٚطٜار٠ ٖشٙ املٝظاْٝـ١ نً 

ؽضا٤ مؽٝا٤ َع١ٓٝ، يهٔ ْعكز َعـ٘ إ فاقـا  ًـ٢ مْـ٘ املغـ٪ٍٚ ا٭ٍٚ  ـٔ إراص٠ ٖـشٙ املٝظاْٝـ١ ٚصلـب مٕ          

 هفٝــ٘ يًفــرت٠ احملــزر٠، ٚ ٓــزَا ٜضٜــز ؽــضا٤ ؽــ٤ٞ َــا صلــب مٕ ٜــزخض َــٔ َ ــضٚف٘ يؾــضا٥٘ ٚميــٓة    

 0 خ٬ٍ ايفرت٠ احملزر٠ يَ٘هافأ٠ إعتجٓا١ٝ٥ إسا زلة يف إراص٠ امل ضٚف 

 ا٭يعاب ٚا٭ْؾط١  اٌَ َغا ز 
نــجري َــٔ ا٭يعــاب ٚايهتــب  عًــِ ايطفـــٌ  نٝفٝــ١ ا٫ تُــار  ًــ٢ ايــٓفػ، يٓٓتكــٞ يـــ٘                  

 .دلُٛ ١ ق ص ٖارف١  زٚصسٍٛ ا٫ تُار  ٢ً ايشات 
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 قا ز٠  ضب١ٜٛ ٖا١َ 

ٝـ    ايطفٌإسا مصرْا مٕ ٜعتُز       ٘ م٫ٚ ستـ٢ ْعًُـ٘ اإل تُـار     ٢ً ْفغ٘ ، فًٓذـضب مٕ ْعتُـز  ً

 0 ٢ً ْفغ٘ ، َ   ضٚص٠  فٜٛض املغ٪ٚي١ٝ يًطفٌ 
 

ــضٙ بــت  ض ٝــب         -1 ْعطــٞ ســل ا٫ختٝــاص يًطفــٌ يف ا٭ ُــاٍ ايــ  ْضٜــزٖا َٓــ٘ ، فُــج٬ً شلٝ 

ايرضفــ١ مٚ ْكــٌ مقضا ــ٘ ملهــإ آخــض يٝدتــاص إســزاٖا، فٗــشا ٜبعــح  ًــ٢  كٜٛــ١ صٚح مُــٌ    

  املغ٪ٚي١ٝ يزٜ٘ 
 ــزّ إدبــاص ايطفــٌ يف  ٛنٝــٌ املغــ٪ٚيٝات إيٝــ٘ ٭ٕ سيــو ٜــ٪رٟ إىل ايعٓــار ، بــٌ صلــب مٕ      -2

  ظصع ٖشٙ ايضٚح يف ْفغ٘ بأعايٝب  ضب١ٜٛ ٚدعًٗا خًكًا ٜتش٢ً ب٘ 
ٜعتت ايتٗزٜز ٚايٛ ٝز يف  ٛنٌٝ املغ٪ٚيٝات ْٛ ًا َٔ اإلدباص يًطفٌ ٜـ٪رٟ إىل ايطا ـ١    -3

 ا٫عتك٬ي١ٝ ٚسض١ٜ ايعٌُ   ايعُٝا٤ ، ٜٚفكزٙ صٚح
مزٜز ا٭ ُاٍ املٛنٛي١ يًطفٌ بؾهٌ صضٜة يٝتعًِ َـاسا  ًٝـ٘ مٕ ٜعُـٌ ٚبأٜـ١ صـٛص٠       -4

  ًٝ٘ ايكٝاّ بٗا، ٚبزٕٚ سيو يٝػ يٓا َطايبت٘ بٗا  

 ــزّ  جبــٝا  ظميــ١ ايطفــٌ بظٗــٛص بعــض ا٭خطــا٤  ٓــز قٝاَــ٘ باملغــ٪ٚي١ٝ، فــ٬ صلــب         -5

ٜهضص ; فًتٛبٝخ ٚايًّٛ بزا١ٜ إىل   ٝاْ٘ ٚ جبٝطـ٘   ٛبٝد٘ بٌ إصؽارٙ بإٔ ٜهٕٛ رقٝكًا ٫ٚ 

 يف مٌُ َغ٪ٚيٝا ٘ 
 صلب م٫ ٜهٕٛ إ طا٤ املغ٪ٚيٝات  هضاصٜبعح  ٢ً ايتعب ٚاإلسغاؼ باملٗا١ْ  ٓز ايطفٌ -6
 ـزّ ايتـزخٌ يف م ُـاٍ ايطفـٌ إساقـاّ بٗـا  ًـ٢ مسغـٔ ٚدـ٘ ٚ ٓـزَا طلطـ٧ ْغـا زٙ فـ٢               -7

 إص٬ح مخطا٥٘   

 ٙ بايجك١ يف ْفغ٘ خري َعت ي٘  ٢ً مٌُ املغ٪ٚي١ٝ إسرتاّ ؽد ١ٝ ايطفٌ ٚإؽعاص -8

ٜتعاَــٌ َــ  َ ــضٚف٘ ايؾد ــٞ حبضٜــ١ َٛدٗــ١.. َــاسا ٜؾــرتٟ َٚــاسا ٜــرتىح ٚيف      مٕ  -9

ايعٌُ ٜتِ َؾـاٚص ٘: عـرت ب ميعابـو ٚمتغـة قبـاص ايرضفـ١، فأُٜٗـا  ضقـب  كزميـ٘ اٯٕ ،          

  ٚمُٜٗا ٜ٪خض بعز عا ١ ح
ــٛط   -10 يًُضبـــٞ مٕ ٜتعـــزاٖا ، فـــ٬ صلـــب  هًٝـــف    يتشُٝـــٌ ا٭افـــاٍ املغـــ٪ٚي١ٝ ســـزٚر ٫ صلـ

   ٘ ، فعٓـزَا طلطـ٧    ا٭افاٍ فٛم ااقتِٗ ، ٚ كزٜض ق١ُٝ َا عٝعًُ٘ ٭ْـ٘ عـٝذين ْتا٥ذـ

ْزصبـ٘ نٝــف ٜــتعًِ َــٔ مخطا٥ـ٘ ْٚعــاة اخلطــأ حبهُــ١، فٝ ـًة ايطفــٌ َــا مفغــز، فــإٕ     

ٚيف  فٛ ٢ باملهإ ٜٓظف٘ ، ٚإٕ  هًِ به١ًُ خاا١٦ ٜعتشص.. مٚ ضلضّ َٔ يعبـ١ َـا..    غبب

نٌ ساٍ ٫ بز َـٔ احلهُـ١ يف ايتعاَـٌ َـ  ا٭افـاٍ ، ٚايٓظـض إىل ا٭عـباب ايهآَـ١ ٚصا٤         

اِل َعاجلتٗا بتشًُٝـِٗ  بعـات    م ُاهلِ َٔ ٚد١ٗ ْظضِٖ ِٖ ٫ نُا ٜضاٖا ايهباص، َٚٔ ثص

عتعزارًا يتشٌُ املغ٪ٚي١ٝ، ْؾعضٙ باحلب ْٚعضفـ٘  إ، ٚباملكابٌ  ؾذٝ  َٔ ٜبزٟ  م ُاهلِ

ٓبعـح ايجكـ١ يف ْفغـ٘ ، َـ   ـضٚص٠ َؾـاٚص ٘ يتهـٕٛ ا٫عـتذاب١  ـٔ          يْا ـ٘ ،  بٛادب٘ ٚإَها

 0 اقتٓاع ٚ هٕٛ لجاب١ َٛد٘ ي٘ ب ف١  ا١َ

 
عٓـٛإ فا ًٝــ١ اضٜكــ١ يعـب ا٭رٚاص يف إنغــاب ا٭افــاٍ خــتات   ب رصاعــ2009١صاْٝـا صاصــ٬ٝ   

ٍ خـتات ادتُا ٝـ١ ٖٚـٌ ختتًـف     َعضف١ فا ١ًٝ يعب ا٭رٚاص يف إنغاب ا٭افا تٖزف،إدتُا ١ٝ 

ايفا ًٝــ١ بـــإخت٬ف اجلـــٓػ ، منــزت ايٓتـــا٥ر فا ًٝـــ١ اضٜكــ١ يعـــب ا٭رٚاص يف إنغـــاب ا٭افـــاٍ    



ــا           ــاٍ ايضٜــ ــ٪ي١ٝ ٭افــ ــٌ املغــ ــ١ مُــ ــ٢  ُٓٝــ ــا فــ ــ١ ٚرٚصٖــ ــاب ايرتبٜٛــ ــْٝٛٞ  را٭يعــ ــضاِٖٝ ايبغــ ـــا إبــ . َــــٗـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــا ٢     ــِٖٛ اإلدتُــ ــضٚص٠ يُٓــ ــ١ نمــ ــتات إدتُا ٝــ ــٜٛػ  ، خــ ــ١ صطإ  ــ ــب 2011رصاعــ ــ١ ايًعــ                            فا ًٝــ

     ٍ ــا ــ٢ ماف  ( عــٓٛات6-5ايضٚ ــ١ َــٔ  ُــض)   يف إنغــاب مافــاٍ ايضٚ ــ١ بعــض َٗــاصات ايتفهري ً

 ز١ٜٓ رَؾلل
ايٓتا٥ر فا ١ًٝ اضٜك١ ايًعب يف إنغاب مافاٍ ايضٚ ١ َٗاصات ايتفهريَـ   ـضٚص٠   مثبتت 

 ُ ٝ  ِٗ ٛ ٝــف ايًعــب نطضٜكــ١   ضبٜٛــ١ يف  عًــٝ  ِ ، ٚ ُٓٝــ١ َٗــاصا ٗتِٗ َــ  ايرتنٝــظ  ًــ٢ إصلــاب

 فــاٍ َضسًـ١ َــا قبـٌ املزصعــ١  يًعــب مثـضٙ  ًــ٢  ًُٝـ١ ايــتعًِ يـز٣ ما     2016 ًــٞ اهلُـايٞ  رصاعـ١ : 
ــاتإ فتٖــز، ــ١  عًــِ  م    رٚص ايًعــب  ىل إثب ــٓٗر ايٛصــفٞ  ت عــتدزَ، ٚاافــاٍ ا٫ٚمثــضٙ  ًــ٢  ًُٝ امل

 عًــِٝ مافــاٍ َــا قبــٌ َضسًــ١ املزصعــ١  ــٔ اضٜــل ايًعــب ٜظٜــز يف  مٕ  ايٓتــــــــا٥ــــــر، اعــفضت ايهٝفــٞ 

  ِ ٛ    ٚدــٛر ،َــ  اعــتٝعابِٗ ٚفــتة َــزاصنٗ ــ ــٛفض يف ْ ٭افــاٍ  ١كزَــع ا٭يعــاب املؽــضٚج  ضبٜٛــ١  ت

 ايتٛصـٝات  ،َٚٔضس١ً  ت٤٬ّ َ   ُضِٖ ايظَين ٚايعكًٞ ٚاجلغُٞ يهـٞ مكـل ا٭يعـاب مٖـزافٗا    امل

 .٫بز يًُعًُات َٔ طٜار٠ اعتدزاّ ا٭يعاب بؾهٌ نبري يف  ١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ

 ٗــزف َعضفــ١  مثــض بضْــاَر ميعــاب  ضبٝــ١ سضنٝــ١ فــ٢   ب رصاعــ١ 2017مَُٝــ١ صمســ٢ ٚمدــضت 

بطاقـ١ ٬َسظـ١ عـًٛى     -اعـتدزَت املـٓٗر ايتذضٜبـ٢    ،  ١ُٝٓ ايغًٛى ا٫دتُا ٢ يطفٌ ايضٚ ١

ا٭افاٍ ا٫دتُـا ٢ ) ايكٝـار٠ ٚايتبعٝـ١ ( مٚصـت بمـضٚص٠  بٓـ٢ اجتـاٙ يتُٓٝـ١ ايغـًٛى ا٫دتُـا ٢            

                           رصاعــــ١ اــــ٬ٍ، مَـــا  افـــاٍ ايضٚ ــــ١ َـــٔ خــــ٬ٍ بـــضاَر ايرتبٝــــ١ احلضنٝــــ١ ٚمْؾـــط١ ايًعــــب    ٭

    2018 بز اهلل 

ايتشكـل َـٔ  فا ًٝـ١ بضْــاَر قـا٥ِ  ًـ٢ مْؾـط١ ايًعــب فـ٢ انغـاب مافـاٍ ايضٚ ــ١          ٗا ٖـزف 

ثضٙ ف٢  ١ُٝٓ َٝٛهلِ ايعًُٝـ١ ،  مـُٔ ايتْـاَر ميعـاب     مَفاِٖٝ  ١ًُٝ َٚٗاصات ايتفهري ايع٢ًُ ٚ

ت  ايٓتـا٥ر  نؾـف رٕ ، يعـب ايعـضا٥ػ (  بايظصقـا٤ ا٭ص    –ميعاب سغ١ٝ سضن١ٝ – ضب١ٜٛ ) يعب ايزٚص 

ــٛم   ــٔ  فـــــــــــــ ــاٍ ـــــــــــــ ــ١     ا٭افـــــــــــــ ــاصات ايعًُٝـــــــــــــ ــاب املٗـــــــــــــ ــ٢ انتغـــــــــــــ ــ١، ٚفـــــــــــــ                                                                                    رصاعـــــــــــــ

 (Rebecca’s New, 2008) Playing Fair & Square Issues of Equity in Preschool, Math, Science, and 
technology    

ــّٛ    ٗا ا٫دابـــ١  ـــٔ : ٖـــزف ــٝات ٚايعًـ ــٌ  عًـــِٝ ايضٜا ـ نٝـــف  غـــِٗ اضا٥ـــل ايتعًـــِٝ يف دعـ

 ٚاملٗاصات ايتك١ٝٓ ايرتب١ٜٛ منجض فعاي١ٝ يٝػ يف ايضٚ ١ فشغب إءا يف اجملتُ   ا١َ ح
( عـــٓٛات لزٜٓـــ١ ٚاؽـــٓطٔ ا٭َضٜهٝـــ١ ،  5:3 ٝٓــ١ ايبشـــح مافـــاٍ ايضٚ ـــ١ م ُـــاصِٖ َــٔ )  

ــ٢        ٚ ٛصــًت ايٓتــا٥ر إىل  أن  ــاٖر ايطفــٌ ، َــ   ايرتنٝــظ  ً ٝــز قُٝــ١ ايًعــب نعٓ ــض ٖــاّ يف َٓ

جتاصب ٚاقع١ٝ  غـِٗ يف إنغـاب ايطفـٌ املفـاِٖٝ اجملـضر٠ بؾـهٌ سغـٞ لعاجلـ١ َـجريات َتٓٛ ـ١           

ٚايتفا ٌ َعٗا ، ٚإ ار٠ صٝاق١ املفـاِٖٝ ب ـٛص٠  ضنظ ًـ٢ ااصعـتٗا يف احلٝـا٠ ٚ هـٜٛٔ إجتاٖـات        

مغت ٚ طٜٛضَٗـاص٠ ايـتفهري    (A, Robinson and Eugene 2009)نٌ َٔ  رصاع١، ٚإصلاب١ٝ سلٖٛا 

 Improving Mathematics Thinking of Preschool Children ايضٜا ٞ ٭افاٍ َا قبٌ املزصع١

جلُ  ٚايطــضح ٚايكغــ١ُ َــٔ  نــاإىل  ُٓٝــ١ َٗــاصات صٜا ــ١ٝ بغــٝط١    ٖــزفت ايزصاعــ١ : 

٬ً اْكغــُت دلُــٛ تت بإســز٣ صٜــا    افــ 45عٝٓــ١ ب( عــٓٛات  5:6)   ايضٚ ــ١خــ٬ٍ يعــب مافــاٍ  

،  ٛصًت ايٓتا٥ر إىل  ظاٜز ايُٓٛ ايعكًٞ ٭افاٍ اجملُٛ ـ١   ا٭َضٜه١ٝ"ْٝٛدضعٞ "ا٭افاٍ ب١ٜ٫ٛ 

ــب١   ــ١ بٓغـ ــب١    40ايتذضٜبٝـ ــابط١ بٓغـ ــ١ ايمـ ــٞ يف اجملُٛ ـ ــٛ ايعكًـ ــا طار ايُٓـ ــٛم % ، 18% ، بُٝٓـ ــ   فـ  َـ

ُٝا ٜت ٌ بايضٜا ٝات ْتٝذ١ ملُاصع١ ايـتعًِ  اجملُٛ ١ ايتذضٜب١ٝ يف املٗاصات ٚاجلٛاْب املعضف١ٝ ف

ٖــزفٗا ايتشكــل َــٔ َــز٣ فٗــِ ٚإرصاى املفــاِٖٝ ايعًُٝــ١ فــ٢       Bulunz ,2013رصاعــ١ ، مَــا بايًعــب 

َضس١ً ايضٚ ١ بتذضٜب ايًعب َكابـٌ اضا٥ـل ايتعًـِٝ املباؽـض، ٚمؽـاصت ايٓتـا٥ر مٕ  عًـِٝ املفـاِٖٝ         

                    ، ٚ ــٔ  ٜــظ فٗــِ ٚإرصاى مافــاٍ ايضٚ ــ١     ايعًُٝــ١ َــٔ خــ٬ٍ جتــاصب ايًعــب َــزخٌ َٗــِ فــ٢  عظ       

 ض ت ءٛسز يت ُِٝ َٗاصات ايكٝار٠ ف٢ ا٭يعاب ايتع١ًُٝٝ ف٢ ب٦ٝـات  عًـِ   Freitas 2019    رصاع١

ٖــزفت  ُٓٝــ١  -اعــتدزَت املــٓٗر ايٛثــا٥ك٢ بعــض  ا٭ربٝــات ايغــابك١    ،َتعــزر٠ َــٔ خــ٬ٍ ايًعــب 

ٓتـا٥ر ٚدـٛر  ـأثري    ٚمثبتـت اي تُا ٝـ١ ( فـ٢ ب٦ٝـات قا٥ُـ١  ًـ٢ ايًعـب       ا٫د -ايشا ١ٝ  -َٗاصات ايكٝار٠ 



 2020 يغ١ٓ  (ايجايح)ايعزر   ايج٬ثٕٛاجملًز                                                      ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜدل١ً ن١ًٝ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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ٍ ا اصلاب٢ ٫عتدزاّ ءاسز ميعاب  ع١ًُٝٝ  يتُٓٝـ١ َٗـاصات   ايجكـ١ بـايٓفػ ٚاختـاس ايكـضاص     ن ٭افـا

 ،مَاءٛ َٗاصا ِٗ املعضف١ٝ ٚٚايتفا ٌ ا٫دتُا ٢ ، 
 ًــ٢ اٯرا٤ املعضفــ٢  َعضفــ١  ــأثري مؽــهاٍ ايًعــب ايتُجًٝــ٢ٖــزفت    Gmitrova  2019رصاعــ١ 

يعــب َٛدـــ٘ َــٔ خـــ٬ٍ ايطفــٌ ( فـــ٢     -عـــٓٛات ) يعــب َٛدـــ٘ َــٔ خـــ٬ٍ املعًــِ     6-4يٮافــاٍ َــٔ   

دلُٛ ات صـرري٠ ، مٚ ـشت ايٓتـا٥ر اطرٜـار املظـاٖض املعضفٝـ١ بـإراص٠  ًُٝـ١ ايًعـب فـ٢ دلُٛ ـات            

   0َكاص١ْ با٫راص٠ املباؽض٠ يًُعًِ ، اا ٜ٪نز م١ُٖٝ ايًعب احلض يٮافاٍ 

بعــز رصاعــ١ ا٭ربٝــات ٚفشــص ايزصاعــات ايــ   ٓاٚيــت مْؾــط١ ايًعــب ٚاملدطــا هلــا يف إاــاص     

َٓٗذــٞ يتُٓٝــ١ املفــاِٖٝ يف دلا٫ ٗــا املتعــزر٠ ، إ مــة مٕ رصاعــات سزٜجــ١  ٓاٚيــت رٚص ايًعــب يف          

ــ٢ ا٭يعــاب ايك  ــ١ٝ ٚاحلهاٜــات نأعــًٛب يفٗــِ ا٭ْؾــط١         املكزَــ١   ُٓٝــ١ املفــاِٖٝ  صنــظت  ً

                 نزصاعــــ١ نــــٌ َــــٔٚ فــــت مْؾــــط١ ايًعــــب يف  ُٓٝــــ١ َفــــاِٖٝ َتعــــزر٠   رصاعــــاتيٮافــــاٍ ، ٚ

Rousseau) ، Pestalozzi ، Froebel ، Montessori ) " نُــا ٚ ــ  مفهــاص ،Erikson يف ا٫ تبــاص ٚنــشيو "

 ُٓٝـ١ ايـتفهري  ٓـز    ، ٚرصاعات صنظت  ًـ٢   Vygotskyيف ايُٓٛ املعضيف ْٚظض١ٜ  "Piaget"ماضٚسات 

إعــتٓزت  ًــ٢ َفــاِٖٝ ْظضٜــ١ يتــزصٜب ايطفــٌ  ًــ٢ ايهتابــ١ بايًعــب ،       اترصاعــ مافــاٍ ايضٚ ــ١ ،  

ــتات املزصعــــ١ٝ ،        ــٔ سٝا ــــ٘ ايَٝٛٝــــ١ ٚاخلــ ــتدزَت َٛ ــــٛ ات َــ ــات ٚاعــ صنــــظت  ًــــ٢  ٚرصاعــ

قا٥ُــ١  ًــ٢ ايًعــب ملؾــاصن١ اٯبــا٤ ٚا٭قــضإ يف ايًعــب ، ٚ ٛصــًت إىل ٚدــٛر  ٬قــ١     ات إعــرتا ٝذٝ

صلاب١ٝ يًُؾاصن١ ايٛايز١ٜ ايفعايـ١ يف ميعـاب ا٭افـاٍ ٚ فعٝـٌ قـزصا ِٗ ا٫دتُا ٝـ١ بؾـهٌ قـري         إ

فإٕ ا٭يعـاب إسا مسغـٔ  ٛدٝٗٗـا ٚ ٛ ٝفٗـا ٭قـضا  منارميٝـ١ ميهـٔ مٕ  غـاِٖ         ٚ ًَُٛا َغبٛم ، 

ٚاعتدزَت رصاعات ايًعـب َكابـٌ اضا٥ـل     ،يف  ١ُٝٓ َفاِٖٝ سٝا ١ٝ  زخٌ يف إااص َٗاصات احلٝا٠ 

 0عًِٝ  كًٝز١ٜ َباؽض٠ يتعًِٝ ا٭افاٍ ٚمخض٣ قاَت بتٛ ٝف ايًعب يت١ُٝٓ َٗاصات ايطفٌ  

ٖــشا ٚقــز مفــار  ًــو ايزصاعــات ايبشــح احلــاىل فــ٢ ا ــزار ايتْــاَر ٚارٚا ــ٘ ٚاعــرتا ٝذٝا ٘            

٫ ٛدــز  -فــ٢ ســزٚر  ًــِ ايباسجــ١   -َٚــٔ امل٬ســظ ،  ٚ أنٝــز قُٝــ١ اختٝاصَٛ ــٛع ايبشــح احلــاىل 

تُٓٝـ١ مُـٌ املغـ٪ي١ٝ ٭افـاٍ ايضٚ ـ١ نٗـزف        ٬قتٗا بٚيت رٚصا٭يعاب ايرتب١ٜٛ ف٢ رصاع١  ٓا

 .معاع٢ يًبشح احلاىل 

 قاَت ايباسج١ بتطبٝل ا٭يعاب ايرتب١ٜٛ ٚا٫ختباص ب ٛص٠ مٚي١ٝ  رصاع١ اعتط٬ ١ٝ مٚي١ٝ :   

 ٚقز سكل ٖشا ايتطبٝل فٛا٥ز  زٜز٠ َٓٗا : 

 مزٜز طَٔ ا٫ختباص ٚنٝف١ٝ  طبٝك٘ -يتأنز َٔ ٚ ٛح ا٫ختباص ٚفِٗ َعاْٝ٘ا  

 عزٌٜ بعض  عًُٝات ا٫ختباص يت بة منجض ٚ ٛسا  
   ايتشكل َٔ نفا١ٜ ايٛعا٥ٌ ٚا٭رٚات ٚا٭يعاب ايرتب١ٜٛ املغتدز١َ يف ايتطبٝل 
 اٚطٖامزٜز اي عٛبات اي  ميهٔ مٕ  ٛاد٘ ايباسج١ يف ايتطبٝل ايفعًٞ ٚنٝف١ٝ جت 

 
ا٭يعــاب  بعــز ا٫ْتٗــا٤ َــٔ  طبٝــل ايزصاعــ١ ا٫عــتط٬ ١ٝ    طبٝــل ا٫ختبــاص ٚجتضٜــب             

 0 ٢ً  ١ٓٝ َٔ ا٭افاٍ َراٜض٠ يًع١ٓٝ ايغابك١   ايرتب١ٜٛ

   إعتبا١ْ ايطايبات  املعًُات َٚعًُات ايضٚ ١ 

مككٗا ااصع١ ا٭يعاب ايرتب١ٜٛ  ف٢  عًـِٝ   فٛا٥ز 10  هْٛت ا٫عتبا١ْ َٔ ذلٛص ٜتمُٔ     

بــزا٤ ايــضمٟ ســٍٛ َــز٣ مككٗــا َــٔ خــ٬ٍ َكٝــاؼ ث٬ثــٞ ايتــزصز  ) َٛافــل/ ذلاٜــز /   إل، ا٭افــاٍ



ــا           ــاٍ ايضٜــ ــ٪ي١ٝ ٭افــ ــٌ املغــ ــ١ مُــ ــ٢  ُٓٝــ ــا فــ ــ١ ٚرٚصٖــ ــاب ايرتبٜٛــ ــْٝٛٞ  را٭يعــ ــضاِٖٝ ايبغــ ـــا إبــ . َــــٗـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فا٥ز٠ ا٭يعاب ايرتب١ٜٛ  ف٢  ١ُٝٓ مُـٌ املغـ٪ي١ٝ   يٚقز اختتِ احملٛص بهتاب١ ٬َسظات ، َعاص  ( 

 0٭افاٍ  ٓز ا
 ٛص  عتبا١ْ مٚيٝا٤ ا٭َا 

 هْٛت َٔ ذلٛص ٜتمُٔ فٛا٥ـز ااصعـ١ ا٭يعـاب ايتعًُٝٝـ١ ٭افـاهلِ ،  هـٕٛ احملـٛص                    

                  مٚيٝـا٤ ا٭َـٛص إبـزا٤ ايـضمٟ سـٍٛ َـز٣ مككٗـا َـٔ خـ٬ٍ َكٝـاؼ ث٬ثـٞ ايتـزصز              ٢ً  فٛا٥ز  10َٔ 

 ِٗ ســٍٛ ا٭يعــاب ايتعًُٝٝــ١ ٚقــز اختــتِ احملـٛص بهتابــ١ ٬َسظــا  ،(  قــري َٛافــل -ذلاٜــز  -) َٛافـل  

، َٚــٔ خــ٬ٍ ْتــا٥ر ا٫عــتباْات   مزٜــز  ٚمثضٖــا  ًــ٢  ُٓٝــ١  رافعٝــ١ مافــاهلِ يتشُــٌ املغــ٪ي١ٝ   

 0ا٭يعاب ايرتب١ٜٛ اخلاص١ بٗشا ايبشح

  اختباص مٌُ املغ٪ي١ٝ 
  ملٗٔا - ْظافت٢ع٬َت٢ ٚ -ميعاب  ضب١ٜٛ  ف٢ ؽهٌ ٚسزات  ٔ ايغٛم 

اي ـزم   -رٚات ايبشـح َـٔ خـ٬ٍ صـزم ايغـار٠ احملهُـت         ايتأنز َٔ صزم ٚثبات م  

 َٜٛا  21إ ار٠ ايتطبٝل بعز َضٚص   - طبٝل ا٫ختباص ٚايٛسزات  -اٖض٣ظاي

 ايتشكل َٔ ثبات ا٫ختباص 

ا٭را٠  ًـ٢  ـزر َـٔ املغـتذٝبت      ١ايباسج تابك  سٝحايجبات بطضٜك١ اإل ار٠:   سغاب     

ب اسغ معابٝ ، ٚ 3مْفغِٗ بعز فرت٠ ط١َٝٓ ذلزر٠  اٍافهضص  طبٝل ا٫را٠ ْفغٗا  ٢ً ا٭ ثِ 

ًـا  ب، ٚ رصدا ِٗ يف املض٠ ا٫ٚىل ٚ يف ايجاْٝـ١، ثـِ سغـب َعاَـٌ ا٫ص بـاج بـت رصدـا ِٗ يف املـض ت        

 0 َعا٬َت ثبات َض فع١ ٚ عز 01.0/ ٓـز اإلْاخ ٖٚٛ راٍ  ٓز  87.0، ٓز ايشنٛص  86.0َعاٌَ ايرتابا 

 ايتشكل َٔ صزم اإلختباص 

امل ـٛص  ًـ٢ دلُٛ ـ١ َـٔ ايغـار٠ احملهُـت        اإلختبـاص    ـض   :   صـزم احملهُـت                   

٘ فــ٢ صــٛص ٘  صــٝاقتٚ ٘املتد  ــت فــ٢ دلــاٍ ايرتبٝــ١ ٚ ًــِ ايــٓفػ ٚ ضبٝــ١ ايطفــٌ ٚ   عزًٜــ    

 0احملهُتايغار٠ صا٤ آايٓٗا١ٝ٥ ف٢  ٤ٛ 

 س ا٢٥ إلاي زم ا

 (  0.94ٕ َعاٌَ اي زم ايشا ٢ ) ان ،ا٢٥ اي زم ا٫س معًٛب عتدزاّ إقاَت ايباسج١ ب

 مرٚات ايبشح :إدضا٤ات  طبٝل 

                قاَــت ايباسجــ١ بتطبٝــل مرٚات ايبشــح  ًــ٢  ٝٓــ١ َــٔ مافــاٍ  املغــت٣ٛ ايجــا٢ْ صٚ ــ١                

 عٓٛات ( ملز٠ ث٬ث١ مؽٗض 5-6)

كاَـت ايباسجـ١ بت ـشٝة    ف بز َٔ ايتشكل َٓٗاإْطًل ايبشح َٔ فض ٝات مصب  نإ ٫        

إدابات  ١ٓٝ ايبشح  ٔ بٓـٛر ا٫ختبـاص ايكبًـٞ ٚايبعـزٟ ثـِ مخمـعت ايبٝاْـات يًتْـاَر اإلس ـا٥ٞ          

(SPSS) 

يهـٌ   افٌ ٚافًـ١   40 =2= 1ٕ( سٝح 1َٕٔ ايٓتا٥ر املب١ٓٝ  باجلزٍٚ صقِ ) ،  

 نُا ٜتمة َٔ اجلزٍٚ ايتاىل :دلُٛ ١ 
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 (1اجلزٍٚ صقِ   )

 اصٜبت املتٛعطات ٚقِٝ )ت( يهٌ َٔ اجملُٛ ١ ايمابط١ ٚايتذضٜب١ٝ يف ايتطبٝل ايكبًٞ ي٬ختب
 

 إختباص

مٌُ 

 املغ٪ي١ٝ

 اجملُٛ ١ ايمابط١
 ايتطبٝل ايكبًٞ

 اجملُٛ ١ ايتذضٜب١ٝ
 ايتطبٝل ايكبًٞ

 ايز٫ي١ اإلس ا١ٝ٥ قِٝ ت

  املتٛعا املتٛعا
 قري راٍ إس ا٥ًٝا 24.653 6.98 6.96

 ؾـــري ايٓتـــا٥ر مٕ  خ ـــا٥ص  ٝٓـــ١ ايبشـــح مل  هـــٔ َٓشـــاط٠ ٚمٕ خ ا٥ ـــٗا ٖـــٞ خ ـــا٥ص  

(  ؾـري ايٓتـا٥ر مْـ٘ يـٝػ ٖٓـاى فـضم        79ٚلكاص١ْ ق١ُٝ "ت "  ٓـز رصدـ١ احلضٜـ١ )   اجملتُ  ا٭صًٞ 

سٚ ر٫يــ١ إس ــا١ٝ٥ بــت َتٛعــا رصدــات مافــاٍ اجملُــٛ تت ايتذضٜبٝــ١ ٚايمــابط١ ، ٜٚؾــري إىل      

، م٣  أنـز ايفـض  اي ـفض٣ يـشا      كاصب َغت٣ٛ ايعٝٓتت ف٢ ايتطبٝل ايكب٢ً فُٝا ٜكٝغ٘ ا٫ختباص 

   قبٛي٘ 

 

ميهـٔ إختبـاص صـش١ ايفض ـ١ٝ ا تُـارًا  ًـ٢ ايٓتـا٥ر اإلس ـا١ٝ٥ املبٝٓـ١ يف          ٚ

 ايتاىل : اجلزٍٚ

 (2زٍٚ صقِ   ) اجل

 ٜبت املتٛعطات ٚقِٝ )ت ( ٓز نٌ َٔ اجملُٛ ١ ايمابط١ ٚايتذضٜب١ٝ يف ايتطبٝل ايبعز٣ يإلختباص

 اجملُٛ ١ ايمابط١ مٌُ املغ٪ي١ٝ
 ايتطبٝل ايبعز٣

 اجملُٛ ١ ايتذضٜب١ٝ
 ايتطبٝل ايبعز٣

 ايز٫ي١ اإلس ا١ٝ٥ قِٝ ت

 

 ٚسز٠ 

ع٬َت٢ 

 ْظافت٢ٚ

 

 ٣ٛ ر٫ي١  ٓز َغت  املتٛعا املتٛعا
(0.01) 

 راٍ إس ا٥ًٝا 41.764 7.80 5.20
 راٍ إس ا٥ًٝا 37.000  7.83 5.38 ٚسز٠ ايغٛم  

 راٍ إس ا٥ًٝا 24.955 7.17 5.35 ٚسز٠ املٗٔ
 (0.01) ٜتمة َٔ اجلزٍٚ ايغابل :  ٚدٛر فضم سٚ ر٫ي١ إس ـا١ٝ٥  ٓـز َغـت٣ٛ ر٫يـ١           

َٚتٛعـا رصدـات مافـاٍ اجملُٛ ـ١ ايتذضٜبٝـ١ يف       بت َتٛعا رصدات مافاٍ اجملُٛ ١ ايمـابط١ 

إختبــاص مُــٌ املغــ٪ي١ٝ فــ٢ ايتطبٝــل ايبعــزٟ ي٬ختبــاص ي ــا  َتٛعــا رصدــات مافــاٍ اجملُٛ ــ١    

ايتذضٜبٝــ١ ، ٚايفــاصم ٜؾــري إىل مغــٔ قــزص ِٗ  ًــ٢  مُــٌ املغــ٪ي١ٝ ، ٜٚضدــ   سيــو إىل ا٭يعــاب    

 .ايرتب١ٜٛ ايت٢    طبٝكٗا 

، نُا  

      ايتاىل: اجلزٍٚ ٜتمة َٔ

 

 

 

 

                                               



ــا           ــاٍ ايضٜــ ــ٪ي١ٝ ٭افــ ــٌ املغــ ــ١ مُــ ــ٢  ُٓٝــ ــا فــ ــ١ ٚرٚصٖــ ــاب ايرتبٜٛــ ــْٝٛٞ  را٭يعــ ــضاِٖٝ ايبغــ ـــا إبــ . َــــٗـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (3اجلزٍٚ صقِ   ) 

  ١ ايتذضٜب١ٝ يف ايتطبٝكت ايكبًٞ ٚايبعز٣ ي٬ختباصٜبت املتٛعطات ٚقِٝ )ت(  يًُذُٛ

 

مٌُ 

 املغ٪ي١ٝ

اجملُٛ ١ 

 ايتذضٜب١ٝ
ايتطبٝل 

 ايكبًٞ

اجملُٛ ١ 

 ايتذضٜب١ٝ
ايتطبٝل 

 ايبعز٣

اإلسلضاف 

 املعٝاص٣

اإلسلضاف 

 املعٝاص٣

 اخلطأ

 املعٝاص٣

 اخلطأ

 املعٝاص٣

 قِٝ ت قِٝ ت

 بعز٣

 َغت٣ٛ

 ر٫ي١

 إس ا١ٝ٥

0.01 
 

ٚسز٠ 

ع٬َت٢ 

 ْظافت٢ ٚ

 قبًٞ بعز٣ قبًٞ بعز٣ قبًٞ املتٛعا املتٛعا

5.58 
7.80 1,43 1.13 23 18 24.653 

 
41.764 

 

راٍ 

 إس ا٥ًٝا

ٚسز٠ 

 ايغٛم

راٍ  37.000 20.741 31 21 134 194 7.83 6.38

 إس ا٥ًٝا

راٍ  24.955 22.571 31 21 1.98 1.95 7.17 6.35 ٚسز٠ املٗٔ

 إس ا٥ًٝا

          ا٭يعــــاب ايرتبٜٛــــ١ املتمــــ١ُٓ بهــــٌ َــــٔ ٚســــز٠     بات ا٭افــــاٍ ســــٍٛ  لكاصْــــ١ إعــــتذا       

املٗـٔ ( ٬ْسـظ  فـٛم آرا٤ ا٭افـاٍ ٚفكـا يًرت ٝـب ايتـاىل : م٫ٚ ٚسـز٠         / )ايغٛم/ ع٬َت٢ ْٚظـافت٢  

 0)ع٬َت٢ ْٚظافت٢ َغ٪يٝت٢ ( ًٜٝٗا ايغٛم  ، ٚمخريا املٗٔ  

بت َتٛعا رصدات مافاٍ اجملُٛ ١ ايتذضٜبٝـ١ ٚ اجملُٛ ـ١   ا إس ا٥ٝٚدٛر فضٚم راي١        

ايمابط١ يف مٌُ املغ٪ي١ٝ يف ايتطبٝل ايبعزٟ ي ـا  مافـاٍ اجملُٛ ـ١ ايتذضٜبٝـ١ مٟ مٕ ايفـضم      

ٜ٪نــز  أثريا٭يعــاب ايرتبٜٛــ١ فــ٢  ــزصٜب ٚ عًــِٝ ا٭افــاٍ مُــٌ املغــ٪ي١ٝ لــا ٜتٓاعــب َٚغــت٣ٛ   

 0ءِٖٛ
ــ١   ٚدـــٛر فـــضم سٟ ر٫       ــ١ ايتذضٜبٝـ ــاٍ اجملُٛ ـ                         يـــ١ إس ـــا١ٝ٥ بـــت َتٛعـــا رصدـــات مافـ

ــاب      يف ايتطبٝـــل ايكبًـــٞ َٚتٛعـــا رصدـــا ِٗ يف ايتطبٝـــل ايبعـــزٟ ي ـــا  ايتطبٝـــل ايبعـــزٟ يٮيعـ

 ايتاىل : ايؾهٌٖٚشا َا ٜتمة َٔ  ايرتب١ٜٛ املض بط١ لٛ ٛع )ايغٛم(

 ٛميجًـٗا احملــٛص   املغــ٪ي١ٝٛص ا٫فكـ٢ بُٝٓــا مُـٌ   ١ : ا٫يعـاب ايرتبٜٛــ١ ميجًـٗا احملــ   ـ ًَش

 0ايضمع٢ 

 اجملُٛ ١ ايتذضٜب١ٝ ف٢ ايتطبٝل ايبعز٣ فٛم ٜٛ ة  ( 1صقِ ) ايؾهٌ 

  ٢ً إختباص مٌُ املغ٪ي١ٝ ٭يعاب ٚسز٠ ايغٛم



 2020 يغ١ٓ  (ايجايح)ايعزر   ايج٬ثٕٛاجملًز                                                      ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜدل١ً ن١ًٝ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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             مافــاٍ اجملُٛ ــ١ ايتذضٜبٝــ١بفشــص ايؾــهٌ ايغــابل ٜتــبت إص فــاع َتٛعــا رصدــات               

ٚ ضدـ  ايباسجـ١ ٖـشا ايتفـٛم إىل داسبٝـ١      يٛسـز٠ ايغـٛم ،   ايتطبٝل ايبعزٟ  ٓـ٘ ايتطبٝـل ايكبًـٞ     يف

بتُجٝــٌ ا٭رٚاص ; فعًــ٢ عــبٌٝ   ا٭افــاٍا٭يعــاب ايرتبٜٛــ١ املتمــ١ُٓ بٛســز٠ ايغــٛم ، ٚنــشيو قٝــاّ    

اص املجــاٍ ٫ احل ــض مُــٌ  ايطفــٌ َغــ٪ي١ٝ إختٝــاص َــا اًبتــ٘ ا٭ّ فــ٢ ســزٚر ايٓكــٛر املتاســ١ ، إختٝــ    

ايفان١ٗ املٓاعب١ إلصاب١ إخت٘ بٓظي١ بضر  ف٢ سزٚر َاٜتٛافض َع٘ َـٔ َـاٍ ; فهـإ  ًـ٢ ايطفـٌ مٕ      

ا٭افـاٍ ٚاقـ  َـٔ    ٜفهض قبٌ مٕ طلتاص ، َٚٔ ثـِ ٜتشُـٌ َغـ٪ي١ٝ  إختٝـاصٙ ، نُـا قـضب إىل مسٖـإ        

اب٢ سٝـــا ِٗ ، إ ـــاف١ إىل  ٓـــٛع املـــجريات ٚا٭رٚات بايغـــٛم عـــا زت  ا٭افـــاٍ  ًـــ٢ ايتفا ـــٌ اإلصلـــ  

 0املغ٪ي١ٝ يزِٜٗ ٚاملؾاصن١ بؾهٌ  ٢ًُ دشاب ، مر٣ إىل   ١ُٝٓ عًٛى 

                      ٚدــٛر فــضم سٟ ر٫يــ١ إس ــا١ٝ٥ بــت َتٛعــا رصدــات مافــاٍ اجملُٛ ــ١ ايتذضٜبٝــ١                  

ايتطبٝــل ايبعــزٟ ٚسيــو ي ــا  ايتطبٝــل ايبعــزٟ يٛســز٠ )عــ٬َت٢ ْٚظــافت٢   ٚيف ايتطبٝــل ايكبًــٞ 

 :ايؾهٌ ايتاىل نُا ب (َغ٪يٝت٢ 

 ٜٛ ة  فٛم اجملُٛ ١ ايتذضٜب١ٝ ف٢ ايتطبٝل ايبعز٣( 2) يؾهٌا

 ع٬َت٢ ْٚظافت٢ َغ٪يٝت٢ ٢ً إختباص مٌُ املغ٪ي١ٝ ٭يعاب ٚسز٠ 

 

بتشًٝـٌ ايؾـهٌ ايغـابل ٜتــبت  فـٛم مافـاٍ اجملُٛ ـ١ ايتذضٜبٝــ١ يف ايتطبٝـل ايبعـزٟ ، بعــز         

ز٠ عــ٬َت٢ ْٚظــافت٢ َكاصْــ١ بــايتطبٝل ايكبًــٞ ، ْتٝذــ١     كــزِٜ ا٭يعــاب ايرتبٜٛــ١ املض بطــ١ بٛســ   

يًتعاَــٌ املباؽــض بــا٭رٚات ٚيعــب ا٭رٚاص املدتًفــ١ حبضٜــ١  ، مر٣ إىل إسغــاؼ ايطفــٌ بشا ــ٘ ٚثكتــ٘       

بٓفغـ٘ ، ٚمرصى مُٖٝـ١  ٓاٜتـ٘ ب ـشت٘ ٚنٝفٝـ١ ايتعاَـٌ بؾـ٤٢ َـٔ احلـشص سفا ـا  ًـ٢ عــ٬َت٘ ،            

 .نٛاسز٠ َٔ مِٖ َغ٪يٝا ٘ 

ٚسـز٠ )عـ٬َت٢ ْٚظـافت٢ َغـ٪يٝت٢ ( إ ـاف١      فـ٢  اسج١  عبب  فٛم ا٭افـاٍ  ٖشا ٚ ضد  ايب

إىل داسبٝــ١ ا٭يعــاب ايرتبٜٛــ١ املتمــ١ُٓ بهــٌ ٚســز٠ ، إىل سضٜــ١ ااصعــ١ بعــض ا٭ ُــاٍ ٚمُــٌ      

َغ٪ي١ٝ ْفغ٘ ، َٚضا ا٠ ايفضٚم ايفضر١ٜ بـت ا٭افـاٍ ، ٚإىل َٝـٌ افـٌ ٖـشٙ املضسًـ١ ْٚظ تـ٘ إىل        

ــ١     اإلعـــتك٬ٍ ٚ أنٝـــز ايـــشات ،  ــاز إىل  ـــز ِٝ بإ اسـ نشادـــ١ ًَشـــ١ فـــ٢ سٝا ـــ٘ ايَٝٛٝـــ١  ٚمتـ

ــز٠      ــشا َـــا ٚفض ـــ٘  ٚسـ ــا ٚااصعـــتٗا حبضٜـــ١  ٚرٕٚ  ـــرٛج  ، ٖٚـ ايفضصـــ١ يًطفـــٌ يًتـــزصٜب  ًٝٗـ

 .)ع٬َت٢ ْٚظافت٢ َغ٪يٝت٢ ( 
ــ١     ــات مافــــاٍ اجملُٛ ــــ١ ايتذضٜبٝــ ــا١ٝ٥ بــــت َتٛعــــا رصدــ                    ٚدــــٛر فــــضم سٟ ر٫يــــ١ إس ــ

 يكبًٞ َٚتٛعا رصدا ِٗ يف ايتطبٝل ايبعزٟ ي ـا  ايتطبٝـل ايبعـزٟ يٛسـز٠ )املٗـٔ (     يف ايتطبٝل ا

 :ايؾهٌ ايتاىل ف٢ 
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ــا           ــاٍ ايضٜــ ــ٪ي١ٝ ٭افــ ــٌ املغــ ــ١ مُــ ــ٢  ُٓٝــ ــا فــ ــ١ ٚرٚصٖــ ــاب ايرتبٜٛــ ــْٝٛٞ  را٭يعــ ــضاِٖٝ ايبغــ ـــا إبــ . َــــٗـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ( 3صقِ ) يؾهٌا

 ٚسز٠ املٗٔ (  ٢ً إختباص مٌُ املغ٪ي١ٝ ٭يعاب اجملُٛ ١ ايتذضٜب١ٝ ف٢ ايتطبٝل ايبعز٣

  

زِٜ ا٭يعــاب ايرتبٜٛــ١ ، ٕ  فــٛم مافــاٍ اجملُٛ ــ١ ايتذضٜبٝــ١ يف ايتطبٝــل ايبعــزٟ ، بعــز  كــ  إ

، ٚبــشيو  هــٕٛ  افــاٍ  ٝٓــ١ ايبشــح٭مُــٌ املغــ٪ي١ٝ ا٭يعــاب ايرتبٜٛــ١ فــ٢  ُٓٝــ١ ٜ٪نــز فا ًٝــ١ 

 .مٖزاف ايبشح احلاىل  ٚفضٚ ٘ قز مككت  

ا٭افــاٍ  ًــ٢ ايتعــإٚ ٚمُــٌ املغــ٪ي١ٝ   ٬ْ٠ســظ مُٖٝــ١ ا٭يعــاب ايرتبٜٛــ١ فــ٢  ُٓٝــ١ قــزص 

ا٭يعـاب    عـز ٜٛادْٗٛٗا يف ٚاق  سٝا ِٗ ايع١ًُٝ ، يشا  َعاصف َٚٗاصات  نِٗ بإنتغابٚ رٝريعًٛ

ــ١  ُٓٝـــ      ــايتعًِ بطضٜكـ ــتُتا ِٗ بـ ــزصات املـــتعًُت ٚإعـ ــ١ ي ـــكٌ قـ ــ١ إعـــرتا ٝذٝ٘ ْادشـ  ٢ايرتبٜٛـ

 عٌُ  ٢ً ْكٌ مثـض  ، نُا  منجض اعتعزارًا يًتشٌُ املغ٪ي١ٝ ِاا صلعًٗ ِٗ ظٜز خت  ٚعًٛنِٗ 

 0 َع٢ٓ ملا ٜتعًُ٘ ا٭افاٍ ٚإ طا٤ ايتعًِ

فــ٢   اٜتمــة َــٔ ْتــا٥ر ايزصاعــات ايغــابك١ ايــزٚصا٫صلاب٢ ٫عــرتا ٝذ١ٝ ايًعــب ٚفا ًٝتٗــ        ٚ

٫ ٛدـز رصاعـات عـابك١ مجعـت      -ٚفـ٢ سـزٚر  ًـِ ايباسجـ١      - ١ُٝٓ َٗاصات ا٭افاٍ ٚعًٛنٝا ِٗ 

  ٛ ٜـ١ فـ٢  ُٓٝـ١ مُـٌ     بت َترريات ايزصاع١ احلاي١ٝ ٚايت٢ ٖزفت إىل رصاع١ فا ًٝـ١ ا٫يعـاب ايرتب

 0املغ٪ي١ٝ ٫افاٍ ايضٚ ١ 

 آت :                                                                                                     ْتا٥ذ٘ ْٛص٢ لا ٖٛٚ ايبشحف٢  ٤ٛ  غا٫٩ت    

ٜب ( إقٓا٤ ب١٦ٝ ايضٚ ١ بأيعاب  ع١ًُٝٝ ٚ ضب١ٜٛ ذلبب١ يٮافاٍ يت١ُٝٓ َٗـاصا ِٗ ٚ ٗـش  1)

 عًٛنِٗ
(  ضٚص٠  زصٜب َعًُات ايضٜا   ٢ً اضا٥ل ٚمعـايٝب  عًـِ سزٜجـ١  ٓطًـل َـٔ سادـات       2)

٭ٖـزاف  عًُٝٝـ١   اجلٝـز  ايتدطٝا بـ تُٓٝـ١ َٗـاصات اإلعـتك٬ٍ    يايطفٌ َٚٝٛي٘ نأعـاؼ  

 عًٛن١ٝ  ٚ
  ضب١ٜٛ   ضٚص٠  مُت َٓاٖر ايطفٌ ميعاب  ع١ًُٝٝ ٚ(  3)

 ٛصٝا ٘ ْكرتح إدضا٤ ايبشٛخ ٚايزصاعات ايتاي١ٝ  ف٢ إااص ْتا٥ر ايبشح     
  ِٜٛا٭يعاب ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ بأْٛا ٗا املدتًف١  ف٢ را٤ ا٭افاٍ  آرصاع١ نٝف١ٝ  ك 
  ٍَٛطايب ايُٓٛ املدتًف١ َٔ خ٬ٍ ميعاب  ع١ًُٝٝ ٚ ضب١ٜٛ ١ُٝٓ إدضا٤ رصاع١ س 
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 2020 يغ١ٓ  (ايجايح)ايعزر   ايج٬ثٕٛاجملًز                                                      ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜدل١ً ن١ًٝ 
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 ا٫ ٗا املتعزر٠إ زار بضاَر إثضا١ٝ٥ قا١ُ٥  ٢ً ايًعب يت١ُٝٓ املفاِٖٝ يف دل   

ُــزخٌ معاعــٞ يُٓــٛ ايطفــٌ لذا٫ ــ٘  ن ؾــري ْتــا٥ر ايبشــح إىل مُٖٝــ١ ا٭يعــاب ايرتبٜٛــ١ ;  

 ــ٘ تُٓٝـ١ قزص يإعــرتا ٝذٝ٘ ْادشـ١  ٚن، ٚإنتؾــاف ايعـامل اخلـاصدٞ،    ٘ ٓؾـٝا قزصا ـ  ٚاملدتًفـ١ ،  

٢ إاـاص ٜتٛافـل   فـ ٚ ٢ً مٌُ املغ٪ي١ٝ ٚإعتُتا ِٗ بايتعًِ بطضٜك١ سزٜج٘ بعٝز٠  ـٔ ايتكًٝزٜـ١   

 .ٚابٝع١ ايطفٌ  ايش٣ ميجٌ ايًعب ي٘ سٝا٠ 



ــا           ــاٍ ايضٜــ ــ٪ي١ٝ ٭افــ ــٌ املغــ ــ١ مُــ ــ٢  ُٓٝــ ــا فــ ــ١ ٚرٚصٖــ ــاب ايرتبٜٛــ ــْٝٛٞ  را٭يعــ ــضاِٖٝ ايبغــ ـــا إبــ . َــــٗـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مثــض بضْــاَر قُٝــ٢ َكــرتح َــٔ ميعــاب ا٭افــاٍ فــ٢  عًــِٝ ايكــِٝ          . ضلــ٢ سغــت   ،مبــٛسضب  .1

 0اَعـ١ اخلضاـّٛ   د 0  عٓٛات 6إىل مقٌ َٔ  5ايرتب١ٜٛ لضس١ً َاقبٌ املزصع١ ايف١٦ ايعُض١ٜ 

 0ايغٛرإ 

 : ايكاٖض٠ َضنظ ايهتاب يًٓؾض، َطاب  إَٓٛ 0 فًغف١ ايًعب0( 9200احلُاَٞ، ذلُز .) .2

 ، ُإ، راص املغري٠ ٭يعاب ايرتب١ٜٛ ٚ كٓٝات إْتادٗا0( 2003) ر ٛذلُ احل١ًٝ ، .3
ٕ   0 راص َٚهتبـ١ احلاَـز يًٓؾـض ٚايتٛطٜـ      .عٝهٛيٛد١ٝ ايًعـب .  ( 2012اخلتا ١ٓ، عاَٞ. ) .4  -ُـا

 ا٭صرٕ

 اجلظا٥ض ، راص ايفضقإ،املٝغض يف عٝهٛيٛد١ٝ ايًعب0(2013،  ٛفٝل)َض ٞ ، ممحز ، بًكٝػ .5
، ٚصقـ١  ُـٌ    ايـتعًِ بطضٜكـ١ ا٭يعـاب ايرتبٜٛـ١ ايتعًُٝٝـ١      0( 2015)0 ممحـز  ،بٔ محٝـز ايبـزص٣    .6

 0 ُإ   0دٓٛب  0َٓطك١ ايباا١ٓ  0َكز١َ يًًُتك٢ ايغ٣ٛٓ اخلاَػ يًُعًُت 
 0 ــــْٛػ 0ًــــ١ نضاعــــات ايطفٛيــــ١دل0 بٝزاقٛدٝــــ١ ايًعــــب(.  2000) 0ا.، ٚايكضَــــاطٟ بٛطٜــــز، ع. .7

 8,9  اجملًز/ايعزر

ايرتبٝـــ١  ٚطاص0٠( ايتعًـــِٝ يًذُٝـــ  )َـــٔ مبعـــار املغـــ٪ي١ٝ يًطفٛيـــ١  0( 2009)0ٚآخـــضٕٚ   ؾـــٔ .8

         52ايعزر  0داَع١ بهت يًُعًُت 0ٚايتعًِٝ 

بضْـــاَر ٫يعـــاب ايرتبٝـــ١ احلضنٝـــ١ ٚاثـــضٙ فـــ٢  ُٓٝـــ١ ايغـــًٛى          0( 2017)0مَُٝـــ١  ، صمســـ٢ .9

  672- 647ػ : رصاعات  ضب١ٝ ف٢ ايرتب١ٝ ٚ ًِ ايٓف 0ا٫دتُا ٢ يطفٌ ايضٚ ١ 

َٔ مْؾط١ ايًعب ف٢ انتغـاب   فا ١ًٝ بضْاَر قا٥ِ  ٢ً دلُٛ ١ 0ا٬ٍ  بز اهلل  ،ايظ ب٢  .10

مافاٍ ايضٚ ١ يًُفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚبعض َٗاصات ايـتفهري ايعًُـ٢ ٚاثـضٙ فـ٢  ُٓٝـ١ َٝـٛهلِ       

    70-61  0 (3) 8، دل١ً امار اجلاَعات ايعضب١ٝ ٚ ًِ ايٓفػ  ايع١ًُٝ

    ايضٜا  -، راص ايظٖضا٤  ًِ ْفػ ايًعب بت ايٓظض١ٜ ٚايتطبٝل0 (2008)  ؽشا ٘، عًُٝإ .11

َضسًــ١ صٜــا    -إعــتدزاّ ا٭يعــاب يف  عــزٌٜ عــًٛى ا٭افــاٍ     0( 2016)صاؽــز  ًــٞ  ، غــٌٗ اي .12

     0داَع١ ايهٜٛت  0ن١ًٝ ايرتب١ٝ 0 ا٭افاٍ

 0َهتب١ دضٜض  0 ميعاب سن١ٝ يٮافاٍ    0 باصبضا، ؽري .13

دلًــ١ داَعــ١   0 املعٓــ٢ ٚايرتنٝــب َــٔ املغــ٪ي١ٝ ٚايؾــعٛص باملغــ٪ي١ٝ    ) 201 0( دــاٚ ،:ؽــٝٓا .14

 0  30 ايعزر 0ؽاْؾ٢ يًتعًِٝ ايعايٞ

 .راص املغري٠ يًٓؾض ٚايتٛطٜ    ًِ ْفػ ايًعب،( 2015)ذلُز ،، اي ٛاحل١  .15

ٕ      0 ًـِ ْفـػ ايًعـب    0( 2015)0صٛاحل١، ذلُز  .16 -راص املغـري٠ يًٓؾـض ٚايتٛطٜـ  ٚايطبا ـ١:  ُـا

 .ا٭صرٕ

   ، راص ايفهض يًطبا ١ ٚايٓؾضاملزخٌ إىل صٜا  ا٭افاٍ( 2001)  زؼ، ذلُز .17

يًعــب ٚمثــضٙ  ًــ٢  ًُٝــ١ ايــتعًِ يــز٣ مافــاٍ َضسًــ١ َــا قبــٌ   ،  (   2016)  ًــٞ اهلُــايٞ ممحــز .18

 0دل١ً نًٝات ايرتب١ٝ  اَع١ ايظا١ٜٚ ايعزر ايغارؼ ، املزصع١

https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0992&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0992&page=1&from=
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com.eg&twu=1&u=http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-XLKX200004007.htm&usg=ALkJrhg41VN-fju92iDnnaWuKlY7ggtaEg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com.eg&twu=1&u=http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-SCGD200701006.htm&usg=ALkJrhiaoTP2I2Nwgw-FhI0Buox6iwDY5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com.eg&twu=1&u=http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-SCGD200701006.htm&usg=ALkJrhiaoTP2I2Nwgw-FhI0Buox6iwDY5g


ــا           ــاٍ ايضٜــ ــ٪ي١ٝ ٭افــ ــٌ املغــ ــ١ مُــ ــ٢  ُٓٝــ ــا فــ ــ١ ٚرٚصٖــ ــاب ايرتبٜٛــ ــْٝٛٞ  را٭يعــ ــضاِٖٝ ايبغــ ـــا إبــ . َــــٗـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ا٭عػ ايٓظض١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ ا٭افاٍ،ايًعب  ٓز ( 2012)سٓإ  بز احلُٝز ، ايعٓاْٞ  .19

ٌ  0  (2000)0  ــٛار، ْبًٝــ١ ؽــضف .20  0 ايهٜٛــت0 ١ ايرتبٝــ١دلًــ0 مُٖٝــ١ ايًعــب ٚمثــضٙ يف سٝــا٠ ايطفــ

 32، ع  10اجملًز/ايعزر ؼ 

21.  ٕ ٕ  ،قـب٬ قــا٥ِ  ًـ٢ ايًعـب يتُٓٝــ١ املٗـاصات ايكٝارٜـ١ يــز٣      مثـض بضْـاَر   0  (2019) َـٓري٠ ٚآخــضٚ

ــ١ ايهٜٛــت           0ا٭افــاٍ املٖٛــٛبت فــ٢ صٜــا  ا٭افــاٍ املٖٛــٛبت فــ٢ صٜــا  ا٭افــاٍ فــ٢ رٚي

  0( 18ر )اجملًز ايعاؽض ايعز0ااجمل١ً ايزٚي١ٝ يتطٜٛض ايتفٛم 

    ، َهتب١ ا٭زلًٛ امل ض١ٜ،.ايطفٌ ٚميعاب ايضٚ 0١ (2013،)ٖز٣ ،قٓاٟٚ  .22

 . ُإ .راص ايفهض  0 ٭يعاب ايرتب١ٜٛ يف ايطفٛي١ املبهض٠ا 0 صَمإ،ذلُز ٚ َغعز ،قٓزٌٜ .23
 0راص اهلز٣  0ايًعب  ٓز ا٭افاٍ ضلكل اٯَاٍ 0بؾاص٠ ، َضد١ٝ  .24

                      راص اهلــارٟ يًطبا ــ١ ٚايٓؾــض ٚايتٛطٜــ : بــريٚت .  ًــِ ْفــػ ايًعــب. ( 4120َــٛثكٞ، ٖاٜــز٠. ) .25

 .يبٓإ -

         0، امل املعضف١،ايهٜٛت.  عٝهٛيٛد١ٝ ايًعب  ، ًَٝض ، عٛطاْا )  ضمج١ سغٔ  ٝغٞ( .26

 0   ُإ 0َهتب١ ايف٬ح  0 عٝهٛيٛدٝا ايًعب 0( 2017)0 فا   ٢ً، اهلٓزاٟٚ .27
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