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التربية  في ضوء  رؤية مقترحة لتنمية المسؤولية االجتماعية للطفل
  . ا�يجابية

 ������ٕ  
 

…aûÏ@†»c@ï
äã@N…@ @
  مدرس بقسم أصول التربية 

  جامعة جنوب الوادي  -كلية التربية بقنا 

—‚Ü½a  

ــال��          ــ�ول�ة االج��اع�ة لل�فل ، م� خالل أسـ ــة إلى ال�ع!ف على ت���ة ال��ـ ه%ف& ال%راسـ
واســــــــــــــ�!ات�,�ـات ال�!/�ـة اإل-,ـاب�ـة ، ح�ـ2 ت�ـاول ال34ـ2 مفه1م ال�!/�ـة اإل-,ـاب�ـة وأه���هـا ، وأه(  

. =�ا  األســ; وال���ل4ات واالســ�!ات�,�ات ال�ي تق1م عل�ها ، وم��ل4ات ت3ق�قها فى ت�8ــ7ة ال�فل  
ــة ال��ــــــــــــــ�ول�ـة االج��ـاع�ـة ومفه1مهـا وأه��ـة ت����هـا ـل%@ ال�فـل ، ودور  ت�ـاول ال34ـ2 ـAاـل%راســــــــــــ

وســــائل اإلعالم ) فى ت���ه ال��ــــ�ول�ة االج��اع�ة   –ال�%رســــة  –ال��ســــ�ــــات ال�!/D1ة ( األســــ!ة  
ــل1/ه ال�3ل�لي لع!ض وت3ل�ل ال%راســــات وال134ث  لل�فل . واســــ�M%م ال234 ال��هج ال1صــــفي Aأســ
واألدبـ�ات ح1ل ال�!/ـ�ة اإل-,ـابـ�ة وت��ـ�ه ال��ــــــــــــــ�ولـ�ة االج�ـ�اع�ة ل%@ ال�ـفل . وق%م ال34ـ2 رؤDة  

  مق�!حة ل����ة ال���ول�ة االج��اع�ة ل%@ ال�فل فى ض1ء ال�!/�ة اإل-,اب�ة .
  ال�فل .   –ال�!/�ة اإل-,اب�ة  –الSل�ات االف��اح�ة : ال���ول�ة االج��اع�ة  
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abstract  

       The aim of the research is to identify how to develop social 

responsibility in the child, through the methods and strategies of positive 

education, and the research touched on the concept of positive education 

and its importance, and the most important foundations, requirements and 

STRATEGIES on which it is based, and the requirements for achieving it in 

the child's upbringing. The research also deals with the study of social 

responsibility, its concept and the importance of its development in the 

child, and the role of educational institutions (family - school - media) in 

developing the social responsibility of the child. The research used the 

descriptive and analytical approach to present and analyze studies, 

research and literature on positive education and the development of social 

responsibility for the child. The research presented a proposed vision to 

develop the child's social responsibility in light of positive education. 
 

key words: Social responsibility - positive education – child.   
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  مقدمة  
-عـ% االه��ـام Aـاأل\فـال م� أه( ال�عـای�! ال�ي -قـاس بهـا تقـ%م ال�,��ع وتX3ــــــــــــــ!ه وذـلU ألن      

�ــــــــــــــ�ق4لـها ، ـفأ\ـفال ال�1م ه( شـــــــــــــــ4اب الـغ% وعـ%ته  �A األ\ـفال في أ` أـمة ه1 االه�ـ�امAااله�ـ�ام ـ
ــارDة - ــ�ق4ل ح���ة حXـ ــ�ق4ل وقادته ، ف!عا-ة اال\فال وت!/��ه( وaع%اده( لل��ـ ــها  ورجال ال��ـ ف!ضـ

�1ل1جي ال�عاصـ! ، =�ا أن ال�غ��! االج��اعي ن13 األفXـل ی�1قف علي ما  Sال��1ر العل�ي وال�
  -e!س ال�,��ع م� م�س�ات و/!امج وق1ان�� ألجل ال�فل و/�اء ش��dMه  .

ــ�ة الف!د ومع�ق%اته       ح�2 تع% م!حلة ال�ف1لة م� ال�!احل ال�ه�ة ال�ي ت�1Sن ف�ها شـــــــــــــdMـــــــــــ
عل�ــه ال�فــل في هــgه ال�!حلــة ی�ث! في تعل�ــه ون,ــاحــه في ال�!احــل ال�ــال�ــة ، وات,ــاهــاتــه ، ومــا ی�

ــل1=�ات االج��اع�ة ، و�Dلقى ال%روس األولي   ح�2 ی1ل% ال�فل خالً�ا م� ال4M!ات وال�عارف وال�ـــــ
ــه( في   ــات ال�!/D1ة ال��Mلفة ف��ـــ ــ�ـــ ــ!ته ث( م� ال��ســـ ــان�ة م� أســـ في العالقات االج��اع�ة اإلن�ـــ

1ازنة ، وت8ــــــ�eل وع�ه وaدراكه لgاته ول���3ه االج��اعي ، و/�ا -eفل له  تD1S� شــــــdMــــــ��ه ال��
Aال�الي ال�1اصــــــــــل اإل-,ابي مع اآلخ!D� وال��Sف معه( وفk عالقات إ-,اب�ة م�4ادلة .( Aاســــــــــ�ة  

  ) ٧٣:٢٠١١حالوة : 
�ـ4ة لSل اال��dMـdـ�� في م,ال ال�!/�ة Aاع�4ارها       �وتع% ت!/�ة اال\فال م1ضـ1ع ال�ـاعة Aال

مdـــ%ر رهانات م�ـــ�ق4ل�ة ، ح�2 -�3اج األ\فال الي ن1ع م� ال�!/�ة ت3قk له( ال8ـــع1ر Aاألمان  
�ــــ4ه( االســــ�قالل�ة ، ح�2 ی̀! الف�ل�ــــ1ف رســــل أن  Sلفة وت�Mف; وتل4ي اح��اجاته( ال��والoقة Aال
 D!31ن قائ�ة علي الSأن ت �,- Uلgال�عل�( ، ل k4�ة  ال�!/�ة ض!ورة ح�ات�ة وهي و�pفة إ-,اب�ة ت
وال�3 وال�عا\ف وال��امح ، و�D=% أ-Xًا الف�ل�1ف وال�!/A 1̀اول1 ف!D%` علي أن ال�!/�ة ت�3اج  
 %Drــ1ة ت�د` الي م ــ1ع وال�اعة الع��اء فالق�ــ ــغs والXMــ ــع وال تق1م علي الXــ الي ال�3 وال�1اضــ

  ) .١٥٠:٢٠١٦م� الS!اه�ة وال3ق% الg` ی�د` إلي اض�!اب ش�dMة ال�فل ( عrة ف�3ي : 
لgلU ث�ة ت1جه عال�ي وان�ــــــاني ی�=% علي دراســــــة ال�ف1لة م� م�1tر ال�فل ، وه1 م�1tر      

ی�غلغل إلي ح�اة األ\فال وعال�ه( االج��اعي و=�ف ی!/ي اال\فال انف�ـــــــــــــه( و=�ف ی!ون العال(  
م� ح1له( ، و=�ف ی!ون عالق�ه( بهـــgا العـــال( ، و=�ف -1eن له( مeـــان ومeـــانـــة ف�ـــه ، و=�ف  

اء فعال��� وم�ث!D� ف�ه  ، بهgا ال��1tر الg` -ع!ف فل�ــــــــــــفة وم�ه,�ة Aال��1tر " -1eن1ا شــــــــــــ!=
الف��1م��1ل1جي " ت1Sن ال�t!ة لأل\ـفال م� وجهـة نt! اال\ـفال انف�ــــــــــــــه( ، و/هـgا   -الtـاه!ـ/اتي  

ال�1جه ت1Sن رؤDة اال\ـفال م� م�1tر ان�ــــــــــــــاني ا-,ـابي ، و1eDن ال�ـعامل معه( Aاع�ـ4اره( =�1ًزا  
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:  ٢٠١٤االب%اع والق1̀ وال�اقات ال��1قعة eAل ما ه1 خ�! و/�اء ( \لع& م�1dر : م� الg=اء و 
٢٩ . (  
وم� ه�ا pه! مdـــــــــــــ�لح ال�!/�ة اإل-,اب�ة =�1ع م� ال�!/�ة ال�ي ت�3!م ال�فل =ف!د م�عل( ،     

ــاعـ% اال\ـفال علي ال�,ـاح ، وـت%ع( ن�1ه( ، ـفال�!/ـ�ة اال-,ـابـ�ة هي تعل( الل�ف وعـ%م   حـ�2 ت�ــــــــــــ
وال�عا\ف واح�!ام الgات وحق1ق االن�ـــــــان وحق1ق الغ�! ، وت1ف! قاع%ة اســـــــاســـــــ�ة لل�!/ي  الع�ف 

-�e� ت��4قها في ال�oS! م� ال�1اقف ال�!/D1ة ، وت!شــــــــــ% ال�!/��� إلي =�ف�ة ال�عامل مع اال\فال  
في ج��ع ال�1اقف . لـgلـU فـال�!/�ـة اإل-,ـاب�ـة ت!/s ب�� ال�!/�ـة ال�ــــــــــــــل��ـة لل�فـل وم4ـادy حق1ق  

ــًا ته�( ال�!/�ـة اال-,ـاب�ـة ب����ـة ال,1انـ� اال-,ـاب�ـة في ال�فـل بـ%ًال ع� ال34ـ2 ع�    ال�فـل وأ-Xــــــــــــ
ج1ان� القdــــــ1ر والXــــــعف وم3اولة عالجها وااله��ام �Aهارات وق%رات ال�فل وت�p1فها ( ل�لي  

 : zD!٥٣:  ٢٠١٤ش . (  
لف!صـــة لل�فل ل�8ـــع!  ولgلU ال�!/�ة اال-,اب�ة نق�ة ال�13ل ال�ي م� خاللها أع�ي العل�اء ا     

ــل1ك اال-,ابي   ــ�!ات�,�ات ت!/D1ة ت!=r علي مeافأة ال�ــ ــ�M%ام اســ Aالoقة وع%م ال1Mف م� خالل اســ
واســــــــــــ�M%ام اللغة اإل-,اب�ة في ال�عامل مع ال�فل واشــــــــــــ4اع اح��اجاته( ال��Mلفة  ( عrة ف�3ي : 

إلن,ـــاز وت3ق�k  ) . وتق1م ال�!/�ـــة اال-,ـــاب�ـــة علي فS!ة أن ال�فـــل قـــادر علي ا  ١٥٢:    ٢٠١٦
الgات وال�ـــــــعادة اث�اء تعل( ال�هارات ال�قل�%-ة ، وت��e� ال�فل م� الق%رات وال�هارات ونقا| الق1ة 
ــ�ة اال-,اب�ة   ــاع%ه في زDادة الoقة Aال�ف; وذلU م� خالل ال4M!ات ال8ـــdMـ ال�ي -��لSها ، م�ا -�ـ

  مع االخ!D� . مoل الق%رة علي ال�3 والع�ل وال8,اعة وت���ة ال���ول�ة وال�عاون 
فال�!/�ة اإل-,اب�ة أكo! م� م,!د إصالح وتع%یل لألخ�اء وaن�ا هي اك�8اف وتع!zD وتعه%     

ب!عا-ة وت���ة الdMـــــال اال-,اب�ة ع�% ال�فل ، وتعrDr م1ا\� الق1ة ل%-ه ، فال�فل -��لU \اقات  
بً�ا ع� نف�ــــه م�ا یDr%  هائلة وق%رات =ام�ة الب% م� ت�p1فها �Aا -�ــــاع%ه في تD1S� مفه1ًما وa-,ا

م� تق%ی!ه لgاته و1eDن أكo! شـــــــ,اعة و�Dد` ال��ـــــــ�ول�ات ال��ل1/ة م�ه دون خ1ف او ت!دد . ( 
  )  ٢١٦:  ٢٠١٤خ%-,ة م%�3 : 

وـ/gـلU ـفإن ال�!/ـ�ة اإل-,ـابـ�ة هي ال�!/ـ�ة الـقائ�ـة علي ال�ـفاه( واالح�!ام م� خالل ال�!=�r علي     
%لة القائ�ة علي ال1ســـــــــ��ة واالع�%ال ، إلع%اد ج�ل قادر علي  م4ادy ن�1 ال�فل ، وال�!/�ة ال�ع�

ت�3ل ال��ــ�ول�ة االج��اع�ة ب�,اح و=فاءة ، وهgه ال�!/�ة تtل م�ــ�ول�ة م8ــ�!=ة ب�� األســ!ة م�  
جهة وال�%ارس وال�عل��� م� جهة أخ̀! مع األخg في االع�4ار دور ج��ع ال��ســــ�ــــات ال�!/D1ة  
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ال�فل وال�1ع�ة ال�,��ع�ة  Aأســـــــال�� و\!ق ال�!/�ة ال�ـــــــل��ة    وال�,��ع�ة ذات االه��ام AقXـــــــا-ا
  لأل\فال وح�ای�ه( . 

      1��ــات إلى أن ال�!/�ة اال-,اب�ة م!ت�4ة A,1ان� م�Mلفة م� ال ــل& الع%ی% م� ال%راســـــــ وت1صـــــــ
ــاع!   ــ3ي لل�فل ، وذلU م� خالل تأث�!ها علي مrاج اال\فال م� خالل ت��t( وaدارة ال�8ــــــ الdــــــ

لة عل�ها ، 2�3A ت�e� ال�فل م� الق%رة علي تع%یل م8ـــــــــــــاع!ه وال�ع�4! ع�ها . وال�ـــــــــــــ��!ة الفعا
وااله��ام ب�عل�( ال�فل وaرشـــاده وتعrDr ثقة ال�فل بgاته ، =�ا تعrز ال�1اصـــل اال-,ابي ومهارات  
ال�فـل االج��ـاع�ـة والقـ%رة علي حـل ال�8ــــــــــــــeالت ، مع تعrDr ج1دة العالقـة مع مقـ%مي ال!عـا-ـة  

%قاء ، =�ا تعrز ال�!/�ة اال-,اب�ة م1اه� ال�فل الف�!Dة وت�e� م� ام�الك أدوات واألق!ان واألص
تق!D! ال�dــــــ�! ، =�ا تعrز إ-�ان ال�فل ب�ف�ــــــه وم�ــــــ�ق4له ، =�ا أن وضــــــع ال3%ود -عل( ال�فل  

  ) . Sherrington , T : 2014 : p.3ت�3ل ال���ول�ة ( 
% ال�1ضــــــ1عات الهامة في ال�ــــــ�1ات القل�لة  ولق% تع%دت ال%راســــــات ع� ال�!/�ة اال-,اب�ة =أح    

ال�اضــــ�ة ، ولعل ذلU اســــ�,اAة للع%ی% م� ال�غ�!ات االج��اع�ة عال�ً�ا وم3لً�ا، وال�ي ت�3%` =ل 
ال�عـارف وال�عل1مـات ال�ي درج األف!اد علي ت��4قهـا في م,ـال ت!/ـ�ة اال\ـفال ، حـ�2 ل( -عـ% ـقائ(  

1م ،لgا فق% تع%دت ال%راســات ال�ي ت��اول ال�!/�ة  ما ت( تعل�ه Aاألم; -dــح ل�عال,ة م8ــeالت ال�
ــة أدواره( ب�,ـاح والSفـاءة في   اال-,ـاب�ـة لل�فـل و دورهـا في ب�ـاء األج�ـال ال��ــــــــــــــ�ق4ل�ـة وم�ـارســــــــــــ

  ال�عامل مع ال�1اقف ال�3ات�ة   . 
) أن اسـ�M%ام ال�عل( ألسـال�� ال�!/�ة اال-,اب�ة    (Karen , etal : 2008فق% ت1صـل& دراسـة     
ئ�ة علي ال��ــامح واالنXــ4ا| ســاه�& في شــع1ر اال\فال Aاإل-,اب�ة وق%ر =افي م� ال!فاه�ة  القا

) علي وج1د عالقة إ-,اب�ة ب��  ٢٠٠٨وال��Sف ال�ف�ـي ، وأك%ت دراسـة (ع4%ال!ح�� ب� م%�3 : 
أســــال�� ال�عاملة ال1ال%-ة اإل-,اب�ة القائ�ة علي ال�8ــــ,�ع وال�عا\ف وال��ــــامح وال�1ج�ه لألفXــــل  

) إلي أن األسـال�� ال�!/D1ة    ٢٠٠٩� ال�1افk ال�ف�ـي ل�فل ما وت1صـل& دراسـة (ا-�ان رافع : و/�
العـا\في ت�د` إلي انMفـاض ال�ــــــــــــــل1ك العـ%واني   ءاإل-,ـاب�ـة القـائ�ـة علي ال�43ـة والع�ف اـل%في

) ب!نـامج تـ%ر4Dي     Barlow : 2009لـ%` اال\فــال وارتفــاع الoقــة Aـال�ف; ، وقـ%مـ& دراســـــــــــــــة (
لألمهات ل�فع�ل ال�!/�ة اإل-,اب�ة ، وأث4& ال4!نامج فاعل�ة ال�!/�ة اإل-,اب�ة في ت3�ــــ�� ال�1اصــــل 
ــاع! إ-,ـاب�ـة ن13 اـلgات وتD1S� عالـقات اج��ـاع�ـة ـناج3ـة   ب�� األمهـات واأل\فـال وتD1S� م8ــــــــــــ

  ل%` اال\فال . 
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ة أســـــال�� ال�!/�ة اإل-,اب�ة في  ) إلي فاعل�  (Kendrick : 2009وأ-Xـــــا ت1صـــــل& دراســـــة      
ضs4 ال�ل1ك ل%` اال\فال و/�اء تق%ی! ج�% للgات ، والق%رة علي حل ال�e8الت ، وأك%ت دراسة  

) أن ال�عاملة ال1ال%-ة اإل-,اب�ة ت�ــــاع% ال�فل علي ت�Mي الdــــع1/ات  ٢٠١١(شــــ��اء م,اه% : 
) علي وج1د   ٢٠١٢الـ4%̀ر :   ال3ـ�اتـ�ة وت3ق�k االتrان االنفـعالي ، وأـك%ت دراســــــــــــــة (ا-ـ�ان عـ4اد 

 kال�1اف kعالقــة ا-,ــاب�ــة ب�� ال�عــاملــة ال1الــ%-ــة اال-,ــاب�ــة القــائ�ــة علي دفء ال13ار و/�� ت3ق�
)   Fryd Kova : 2012ال�ف�ـــــــــي واالج��اعي ل%` األ\فال ، ودع�& ذلU أ-Xـــــــــا دراســـــــــة (

  ) . ٢٠١٣ودراسة (س��ة ع�ار و ن1رة ب1ع�8ة : 
     ̀ rا دراسة (عX-وأك%ت أ   : ���) علي أه��ة ال�!/�ة اال-,اب�ة م� خالل األس!ة    ٢٠١٤ال3

ــة   في ت���ة الق�( االج��اع�ة ل%` ال�فل وخاصــــــة ق�( ال�عاون والعف1 واالمانة . وت1صــــــل& دراســــ
) الي ارتفاع تق%ی! الgات ل%` األ\فال الgی� حdــــــــــل1ا علي ب!نامج قائ(  ٢٠١٤(خ%-,ة م%�3 : 

) ب1ج1د  (Quarles, Vaterie : 2015,اب�ة ، وأك%ت ذلU دراسة علي اس�!ات�,�ات ال�!/�ة اإل-
عالقة إ-,اب�ة ب�� أســـــــــال�� ال�عاملة ال1ال%-ة اال-,اب�ة و/�� ن�1 الoقة Aال�ف; وتق%ی! الgات ل%` 
اال\فال وأ-Xــا ت3ق�k ال�ــعادة في ح�اته( ، و13�Dل1ن م�ــ�ق4ًال إلي أAاء اكفاء في ت!/�ة ا\فاله(  

  ) . (Khajehpouf, Atar : 2015اسة ، =�ا أك%ت ذلU در 
) الي وج1د عالقة إ-,اب�ة ب�� أســـال�� ال�عاملة ال1ال%-ة   (Jassar : 2015وت1صـــل& دراســـة     

 , Benabouاال-,اب�ة وال��1 االج��اعي ل%` اال\فال في ســــ� ال!وضــــة . =�ا أك%ت دراســــة (

tirole : 2016   إن,ـازاـته  ) علي أن ال�!/ـ�ة اإل-,ـابـ�ة ت,عـل ال�ـفل ی���عAـ !Mف; والف�ـAالoـقة ـAال
 . �D!4!ات ال,%ی%ة وام�الك الق%رة علي ال�أث�! علي اآلخMاالســـــــــــــ�قالل�ة واإلق4ال علي الA وال���ع

) إلي فاعل�ة ب!نامج قائ( علي مهارات ال�!/�ة اال-,اب�ة    ٢٠١٦وت1صـــــــل& دراســـــــة (عrة ف�3ي : 
ــ�� ج1دة ال�3اة لأل\فال داخل الdـــــــف وشـــــــع1ر ال�عل ــ�ق!ار ، وأك%ت في ت3�ـــــ �ة Aاألم� واالســـــ

ــة ( ــة ت3�ــــ� م�    Mir , Sankar : 2017دراســ ــ!ة وال�%رســ ) علي أن ال�!/�ة اإل-,اب�ة في األســ
  ا-,اب�ة ال�فل وتMف~ ال�ل1ك الع%واني والع�ف ل%-ة . 

)علي     (Drymon : 2018ودراســة   Mohamoda , etal : 2017)وأك%ت أ-Xــا دراســة (   
لأل\فـال تDrـ% م� الoقـة Aـال�ف; لـ%یه( ، وت�ث! في تفـاعالت ال�فـل وعالقـاتـه  أن ال�!/�ـة اإل-,ـاب�ـة  

Aاألخ!D� داخل ب�7ة الdف وتDr% م� اإلن,از ال�عل��ي لأل\فال ، وانMفاض ال�ع!ض لdع1/ات  
) ال�ي اث�4& أن  ٢٠١٨ال�عل( وزDادة ال�ق4ل م� االق!ان . وأ-Xـــــا دراســـــة (صـــــف�ة ب�& صـــــالح : 
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وaدراكه للعالقات اال-,اب�ة   هل الdف ال%راسي ت8ع! ال�فل Aاالن��اء لrمالئال�!/�ة اال-,اب�ة خال
مع ال�عل( واالصــ%قاء ، وم8ــار=ة ال�فل في وضــع الل1ائح الdــف�ة -8ــع!ه Aالoقة والفM! و8Dــ,عه  

  علي م1اجهة ال�e8الت االكاد-��ة . 
      : U�ل األســـ!ة واســـ�M%ام  ) إلي أن ال�!/�ة اال-,اب�ة داخ  ٢٠١٩وت1صـــل& دراســـة ( ف��3ة ح

ال13ار واإلصــــــــــــــغــاء والD!3ـة واح�!ام اراء اال\فــال والعالقـات ال�فــاعل�ــة اال-,ــاب�ــة مع اال\فــال ، 
�ــــاع%ه( علي ال��Sف االج��اعي و/�اء شــــdMــــ�ات ت��ــــ( Aق%ر عالي م� االتrان والoقة Aال�ف;  -

ت1صـــل& إلي أن  ) ح�2    ٢٠٢٠واالســـ�قالل�ة. وأك% ذلU دراســـة (ام��ة ع4اســـة و م�3% لق��� : 
األسال�� ال1ال%-ة اإل-,اب�ة القائ�ة علي ال�ق4ل وaش4اع حاجات ال�فل م� ال�3 وال!عا-ة تDr% م�  
ــع% �م%�3   ــة (خال% ســــــ ــل& دراســــــ ثقة ال�فل Aالgات واالن%ماج في ال�3اة االج��اع�ة ، =�ا ت1صــــــ

-,ــاب�ـة في ت���ـة  ) إلي فـاعل�ــة ب!نـامج تـ%ر4Dي قـائ( علي مهــارات ال�!/�ــة اال٢٠٢٠ع4ــ%الهــاد` :  
  مهارات ال�ف�S! اال-,ابي ل%` اال\فال 

ــ4اع حاجات ال�فل      ــk4 أن ال�!/�ة اإل-,اب�ة القائ�ة علي ال�3 وال�فاه( وaشــــــ ــح م�ا ســــــ وX�Dــــــ
وح!�Dـه ، ت��ي لـ%` ال�فـل مفه1م إ-,ـابي ع� الـgات م�ـا یDrـ% الoقـة Aـال�ف; لـ%-ـه ،ك�ـا تDrـ% م�  

ع ال7�4ـــة ال���3ـــة والقـــ%رة علي ال�عـــاون وال�8ــــــــــــــــار=ــة  قـــ%رة ال�فـــل علي ال�فـــاعـــل االج��ـــاعي م
وال�عا\ف مع اآلخ!D� ، م�ا یDr% ق%رته علي ت�3ل ال��ـــــــــ�ول�ة  االج��اع�ة ن13 نف�ـــــــــه وات,اه  

  اآلخ!D� وات,اه ال�,��ع .  
ــغ! ،       ــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل م�g الdــ ــات ال�!/D1ة دور مه( في ت���ة ال��ــ ــ�ــ ولل��ســ

ره( ال�oلي في م,��عاته( في ال��ـــــــــ�ق4ل ، وهgا -,عل ال�فل -ق�!ب اكo! م�  8Aـــــــــeل -3قk أدوا
ت3ق�k ال��Sف وال�1افk ال�ف�ي واالج��اعي ، وزDادة ق%راته علي تق4ل نف�ه وال1اقع الg@ -ع�8ه . 
 ) واالل�rام Aال�عای�! والق1اع% االن�ــان�ة والق�ام ب1اج4ه وم�ــ�ول�اته ت,اه نف�ــه وت,اه م,��عه . (  

Vazque , lanero : 2013 : 150      ة مق�!حـةDــة ال3ـالـ�ة ل�ـق%-( رؤـ ، ـلgا ســــــــــــــعـ& اـل%راســــــــــــ
  لل��س�ات ال�!/D1ة في ت���ة ال��17ل�ة االج��اع�ة لل�فل في ض1ء ال�!/�ة اإل-,اب�ة .

  مشكلة الدراسة  
ــات ال�!/D1ة وال�,��ع ب!زت الع%ی% م� ال�فاه�( ال�ي ت�=%      ــ�ـــــــــ في إ\ار العالقة ب�� ال��ســـــــــ

لي أن ح�ا-ة ال�,��ع �M�Aلف  م�سـ�ـاته ال�عل���ة واالق�dـاد-ة هي م�ـ�ول�ة ال,��ع أف!اًدا أو  ع
ــ�ول�ة االج��اع�ة م� ال�فاه�( ال��%اولة في م�Mلف   ــات ، و/ال�الي أصـــــــ4ح مفه1م ال��ـــــ ــ�ـــــ م�ســـــ
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 1Sأن ت �,Dل إ\اًرا أخالقً�ا وo�- ول�ة االج��اع�ة��ن  ال��س�ات ال�!/D1ة ، لgا أص4ح مفه1م ال�
ال��سـ�ـات ال�1ج1دة في ال�,��ع مل�rمة d�Aـل3ة ال�,��ع م� خالل ال�rامها Aالقان1ن وال�عای�!  
االخالق�ــة ، Aــاع�4ــار أن ال��ــــــــــــــ�ول�ــة االج��ــاع�ــة واجــ� ی�4غي لSــل ف!د الق�ــام Aــه لل3فــا� علي  

  ). ١:  ٢٠١٨ال�,��ع  ( -3ي سال( : 
قائ�ة ، ت�عاp( خاصـــــــــة م� خالل فاعل�ة  وتعل( ال��ـــــــــ�ول�ة االج��اع�ة هي ع�ل�ة ت�1رDة ارت   

ــ4ها ال�فل في   �ـــــــــ�e- )ــ�ول�ة خ4!ات تعل�( وتعل ال�فل في ال�فاعل خالل م!حلة ال�ف1لة ، فال��ـــــــــ
ــ% ، وج1ه!   ــغ! -1eن فاعل��ها في ال!شــــــ ــ�ول�ة في الdــــــ م!احل ن�1ه ال��Mلفة . و/ق%ر تعل( ال��ــــــ

خالل تعل�( ال�فل اســــــــــــال�� ال�ف�S!  ال��ــــــــــــ�ول�ة االج��اع�ة ه1 االل�rام Aال3ق1ق وال1اج4ات م�  
  U1ع وال�عاون ، وتل�وال13ار وال�ع�4! ع� الgات واح�!ام ال!أ` وال!أ` اآلخ! وتق%ی! االخ�الف وال�
ــل1ب ح�اة   ــeل في م,�لها اسـ ــات ال�!/D1ة ال��Mلفة وت8ـ ــ�ـ مهارات ی�عل�ها ال�فل م� خالل ال��سـ

�!=ة قائ�ة في األساس علي م4ادy ال�!/�ة  وق��ا وسل1=ًا ت!تقي ع�% األ\فال في إ\ار خ4!ات م8
  اال-,اب�ة 

وت���ة ال��ــ�ول�ة االج��اع�ة ضــ!ورة إن�ــان�ة وف!XDــة و\��ة ، وم��ل4ًا م� م��ل4ات إع%اد     
ال�1ا\� الdـــــالح  ح�2 ت�ـــــاع% االف!اد علي م�ـــــای!ة ال�ق%م وال�غ��! الهائل في =افة ال�,االت ، 

ــ�� ال1اقع االج��اعي ــل1=�ة وaع%اد   وتع�ل علي تd3ـــــ م� األم!اض االج��اع�ة واالن3!افات ال�ـــــ
) ، =�ا أن ت���ة ال��ـــــــــــ�ول�ة االج��اع�ة م�ل� ح�1̀    ٢٠١٢م1ا\� صـــــــــــالح ( امال م%�3 :  

�ـ�1̀  �A ـج الف!د ون�1ه -قاسXـ�1̀ ن�ومه( م� أجل إع%اد ال�فل للق�ام ب%وره في ال��ـ�ق4ل ، ف�
  ) . ١٣٧٠:  ٢٠١٥خل�فة :  م��ول��ه ت,اه ذاته وات,اه االخ!D� ( فا\�ة

     g�ــابها لل�فل م وق% أشـــارت الع%ی% م� ال%راســـات إلي أه��ة ال��ـــ�ول�ة االج��اع�ة وأه��ة اك�ـ
  )D!= rلفة ، فق% أشار =ل م� ( أح�% ع4%ال�,�% وفای�Mة ال�D1/!ات ال��الdغ! م� خالل ال��س

(أح�% علي \ل�  ) ،  ٢٠١٥) ودراســــــــــة (فا\�ة ســــــــــ3اب :   kim,etal: 2012) و (٢٠٠٧: 
) إلي أه��ة ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة في ح�اة ال�فل ح�2 ت�ـاع%ه    ٢٠١٩وع�!و م�3% سـل��ان : 

في ال�,اح وزDادة ال�d3ــــ�ل ال%راســــي ، =�ا ت�ــــاع% ال�فل في تD1S� االت,اهات وت3%ی% االدوار 
�4� مeانة ال�فل  ال�ي -,� أن ی�4�اها م�ــــ�ق4ًال ، وت3%ی% نt!ته إلي نف�ــــه وaلي اآلخ!D� ، =�ا ت

  ب�� أق!انه و/�� أف!اد أس!ته ، وت��ي ق�( ال�1ا\�ة وال1الء ل%` ال�فل .
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وأوصــــــ& الع%ی% م� ال%راســــــات Aأه��ة تفع�ل دور ال��ســــــ�ــــــات ال�!/D1ة في ت���ة ال��ــــــ�ول�ة     
) إلي ضــــــــ!ورة ت���ة    ٢٠١٠االج��اع�ة ، فأشــــــــارت دراســــــــة (علي ال�ــــــــ�% و عdــــــــام م�Mار : 

��ـاعـ�ة ـل%` ال�الب م� خالل ال4!امج ال�!/1ـDة ال�عل��ـ�ة ، وأن ت1Sن جrًءا م�  ال��ــــــــــــــ�ولـ�ة االج
ــة في م!حـلة  خالل ال4!امج ال�!/1ـDة ال�عل��ـ�ة ، وأن ت1Sن جrًءا م� ال�ـ�اهج اـل%راســـــــــــــــ�ة وخـاصــــــــــــ

) الي فاعل�ة ب!نامج ل����ة ال��ـــــــــ�ول�ة   (Pascual,etal :2010ال�ف1لة ، وت1صـــــــــل& دراســـــــــة 
في ال�%رســة في ت��t( صــف1ف ال�الب وتعل��ه( م�ــ�ول�ة االج��اع�ة .   ال8ــdMــ�ة واالج��اع�ة

ب4�ـاء ن�1ذج -3ـ%د ج1انـ� ال��ــــــــــــــ�ول�ـة    ( Vennero, Anthony : 2012)وقـامـ& دراســــــــــــــة  
ــة (اح�%  ــات ال�عل���ة . وأوصـــ& دراسـ ــ�ـ االج��اع�ة وم��ل4ات دع�ها ل%` ال�الب داخل ال��سـ

  ��اع�ة في ال��اهج ال�عل���ة . ) XA!ورة ت��X� ال���ول�ة االج٢٠١٢م%�3 : 
ــ�1̀ ال��ــــ�ول�ة  ٢٠١٢وق%م& دراســــة( ناصــــ! ال%ی� واح�% ن1افلة :     ) ب!نامج ت%ر4Dي ل!فع م�ــ

ــاســــي وت1صــــل& ال%راســــة الي فاعل�ة هgا ال4!نامج في   االج��اع�ة ل%` \الب م!حلة ال�عل�( االســ
) الي ٢٠١٣ت���ة ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�الب . وأك%ت ذلU أ-Xـا دراسـة (عائ%ة ذی� : 

ة ب!نامج ت%ر4Dي في ت���ة ال��ـــــــــــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` ا\فال ال!وضـــــــــــة . =�ا ت1صـــــــــــل&  فاعل�
) الي اه��ة االن8ــ�ة ال�,��ع�ة وال��1ع�ة في ت���ة ال��ــ�ول�ة  ٢٠١٣(دراســة ا-�ان ع4%العال : 

ــا (دراســــــــة ع4%هللا عادل :  ) ب!نامج ت%ر4Dي ل����ة  ٢٠١٣االج��اع�ة ل%` ال��ء . وق%م& أ-Xــــــ
)  ٢٠١٤الج��اع�ة ل%` \الب ال�!حلة الoانD1ة . وأوصــــــ& دراســــــة (شــــــ��اء زDاد : ال��ــــــ�ول�ة ا

XAـــــ!ورة ال�ام ال�عل��� Aأســـــال�� ال�!/�ة الdـــــ3�3ة ل�عrDr ال��ـــــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�الب 
وأن ت1Sن جrءًا م� ال��اهج ال%راســ�ة ، واوصــ& بgلU ا-Xــا دراســة (ع4%ال�,�% الdــ�اد` وعقل  

) ال�ي نادت XAـــــــ!ورة ت1ف�! م,�1عة م�  ٢٠١٥دراســـــــة(ســـــــه�! م�3% :  ) و٢٠١٥ال4قعا̀و : 
  ال���ل4ات االج��اع�ة واإلدارDة لSي ت�3قk ال���ول�ة االج��اع�ة في ال��س�ات ال�عل���ة . 

) رؤDة مق�!حة ل�فع�ل ال��ــــــــــ�ول�ة ال�,��ع�ة في  ٢٠١٦=�ا قام& دراســــــــــة (رضــــــــــا ع�ا :      
) الي ضــ!ورة ادخال ق�(    ٢٠١٦& دراســة( ران�ا ف�اد :  ال��ســ�ــات ال�عل���ة في d�Aــ! . واوصــ

ــ�ها في م!احل   ــ�ى له( م�ارسـ ــ�ة ح�ي ی��ـ ــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` اال\فال في ال��اهج ال%راسـ ال��ـ
) الي ضـــــ!ورة تXـــــ��� ال��ـــــ�ول�ة  ٢٠١٨ن�1ه( ال��Mلفة ، وأـــــــــــــــــــ1صـــــ& دراســـــة (-�3ي ســـــال( :
سـات ال�ـاAقة أن لل��سـ�ـات ال�!/D1ة وخاصـة  االج��اع�ة في ال��اهج ال%راسـ�ة . وDالح� في ال%را
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ال��ســــــــــــ�ــــــــــــات ال�عل���ة لها دور مه( في ت���ة ال��ــــــــــــ�ول�ة االج��اع�ة لل�فل إذا \4ق& ن�ائج  
  ومق�!حات هgه ال%راسات . 

ــل�4ة ل%` اال\فال في ال�,��ع ، مoل ت%م�!       ــل1=�ات ال�ـ ــار الع%ی% م� ال�ـ إال أن یالح� ان�8ـ
ــار=ة االج��اع�ة وضـــــــــــعف   ال���لSات العامة والع�ف وضـــــــــــعف اح�!ام ال4Sار وال4ع% ع� ال�8ـــــــــ

ــ�ول�ة االج��اع�ة ل%یه(   عالقاته( االج��اع�ة ، وغ�!ها م� ال�tاه! ال�ي ت%ل علي ضــــعف ال��ــ
. م�ا ی%ل علي وج1د Aع~ القdــ1ر في دور ال��ســ�ــات ال�!/D1ة ال��Mلفة في ت���ة ال��ــ�ول�ة  

) ال�ي اpه!ت ضـــــــعف    ٢٠٠٩ك%ته دراســـــــة ( ع4%ال!ازق : االج��اع�ة ل%` اال\فال . وهgا ما ا
دور االس!ة وال�%رسة في ت�ل�ح ال�فل Aق�( ال���ول�ة االج��اع�ة وال1عي االج��اعي ، ( ودراسة  

 : U�ــ1ة   ٢٠١٩ف��3ة ح ــال�� ال�!/�ة الMا\7ة =الق�ـ ــ�M%ام Aع~ األســـ! ألسـ ) ال�ي أك%ت أن اسـ
ان والالم�ــ1ؤل�ة وع%م ق%رته علي ب�اء عالقات ناج3ة  وال�ــ��!ة وااله�ال ت8ــع! ال�فل Aع%م االم
ــة ( م�3% ب� فه%  :  ــل�4ة ب�� الSفاءة  ٢٠٢٠مع االخ!D� ، ودراســــــ ) ال�ي أك%ت وج1د عالقة ســــــ

االج��اع�ة وت�3ل ال��ــ�ول�ة ل%` ال�فل واســ�M%ام األســ!ة ألســل1ب الق�ــ1ة او ال�3ا-ة الrائ%ة أو  
�� م1سـي :  اإله�ال في ال�!/�ة ، وأشـارت دراسـة ( Dاض األ\فال    ٢٠٢٠زDالي ضـعف ق�ام ر (

ـب%ورهـا في ت��ـ�ة ال��ــــــــــــــ�ولـ�ة االج�ـ�اعـ�ة ـل%` اال\ـفال ن��,ـة الـع%ـی% م� الع1اـمل مـoل ضــــــــــــــعف  
  م��1̀ ال�عل�ة وقلة االمeان�ات واس�M%ام مهارات ال�8,�ع وال�eافأة .

ــاAقة ضـــعف ال%راســـات الع!/�ة ال�ي ت�اول&       ال��ـــ�ول�ة االج��اع�ة  وDالح� م� ال%راســـات ال�ـ
لل�فل ، وأ-Xــــــــــــــا قلة ال%راســــــــــــــات الع!/�ة ال�ي ر/�& ب�� ال�!/�ة اإل-,اب�ة وت���ة ال��ــــــــــــــ�ول�ة  
ــات  االج��ــاع�ــة لــ%` ال�فــل علي حــ% عل( ال4ــاحoــة ، علي ال!غ( م� وج1د العــ%یــ% م� الــ%راســـــــــــــ

��اع�ة ل%` ال�فل  األج��4ة ال�ي أشــــــــارت الي فاعل�ة ال�!/�ة اال-,اب�ة في ت���ة ال��ــــــــ�ول�ة االج
)  ال�ي ت1صــل& إلي أن االســال�� ال�!/D1ة االســ!Dة القائ�ة    Cia , etal. : 2006مoل دراســة ( 

ــار=�ه( ، تعrز م� ن�1 ال�هــارات االج��ــاع�ــة وال��ــــــــــــــ�ول�ــة  علي ال�فــاعــل مع اال\فــال وم8ـــــــــــــ
هارات ال�!/�ة  االج��اع�ة ل%` ال�فل واوصــ& ال%راســة XAــ!ورة تق%-( ب!امج لل1ال%ی� قائ�ة علي م

  اال-,اب�ة ل�عrDr ال�1اصل وال�8ار=ة مع اال\فال .
ــة (       ) أن رDاض اال\فال في ال�!وDج وما تق%مه م�  Aesen , etal : 2009=�ا ت�=% دراســــ

ت!/�ــة إ-,ــاب�ــة وادمــاج اال\فــال في ع�ل�ــات اتMــاذ الق!ار في م�ــاخ م� ال�لقــائ�ــة وال�!ح ، ت��ح  
ــة ال�عل( االج��ا ــة م� خالل لل�فل ف!صــــــ ــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل وخاصــــــ عي وت���ة ال��ــــــ
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ت�p1ف لعـ� اال\فـال في تعل�( ال�فـل الع�ـل ال�8ــــــــــــــ�!ك وت4ـادل االدوار وال�عـاون وال�ع�4! ع�  
) الي اه��ة    Layland :  2010الgات وتق%ی! اآلخ!D� وال�1افk معه( . =�ا اشــــــارت دراســــــة (  

لل�فل م� خالل ن�1ذج ( ال��rل القائ( علي الع�ل�ة ال�فاعل�ة  االسـ!ة ودورها في ال�!/�ة اال-,اب�ة  
ــار=ة ح�2    (Home - based interactive process model of participation)لل�8ـــــــــ

  !t�ی�د` هgا ال��1ذج الي ت���ة ال��ــــــــــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل م� خالل ت4ادل وجهات ال
دوار وااله��ام Aاج��اعات األســـــــ!ة واوقات ال�!وDح  واح�!ام ال!أ` وال!أ` االخ! وت�3ل ال�هام واأل

.  
) علي اه��ـة دور ال�عل( في ت���ـة  Hannikainen, etal : 2010=�ـا أكـ%ت دراســـــــــــــــة (      

 r�=!ات ال�عل( ال�%رسي اال-,اب�ة وال��ال���ول�ة االج��اع�ة ل%` اال\فال م� خالل م1اقف وجل
ــار=ة الفعالة في ان8ـــــ�ة اللع� واالن 8ـــــ�ة االب%اع�ة واالج��اع�ة وال�فاعل داخل ال7�4ة  علي ال�8ـــ

علي أن ب!امج ال�%ر�D اث�اء الM%مة   Girard, etal :  (2011الdـف�ة . واك%ت ا-Xـا دراسـة ( 
لل�عل��� القائ�ة علي مهارات ال�!/�ة اال-,اب�ة لها اث! =�4! في ت3�ــــــــــــ�� ال�ــــــــــــل1ك االج��اعي  

، وزDادة ق%رته( علي ت�3ل ال��ـــ�ول�ة االج��اع�ة    اإل-,ابي لأل\فال ، وخف~ ال�ـــل1ك الع%واني
  ٦- ٥\فًال م� ســـــــ�    ٢٧٧) ال�ي شـــــــارك ف�ها  Gulay : 2011ولع� األدوار . وفي دراســـــــة ( 

ســــــــ�1ات أpه!ت أن ال�!/�ة اال-,اب�ة لل�فل وتق4ل ال1ال%ی� له ، لها تأث�! =�4! في ن�1 ال�هارات 
  �اع�ة وتD1S� عالقات ا-,اب�ة مع االق!ان . االج��اع�ة ل%` ال�فل وت�3له ال���ول�ة االج�

ــة (      ــل& دراســــــ وه1 واح% م�    play book) الي فائ%ة =�اب اللع� Race : 2011وت1صــــــ
ال4!امج ال�8ــــــ�!=ة ب�� ال��اهج ال%راســــــ�ة وت�D1! ال�ــــــل1ك ال��ــــــ�ول اج��اع�ًا ع�% اال\فال في  
ال�!حلة االب�%ائ�ة ، وت1صـــل& ال%راســـة إلي فائ%ة ال4!نامج في ت���ة مهارات الgاك!ة واإلب%اع و/�اء  

Dادة اح�!ام الgات والoقة  عالقات إ-,اب�ة وال�عاون وال�1اصــــــــــل والع�ل ال,�اعي ع�% اال\فال ، وز 
)   Gungor , Guzel : 2017وت�3ل ال��ــــــــ�ول�ة االج��اع�ة ع�% اال\فال . واك%ت دراســــــــة( 

علي فاعل�ة ال�!/�ة اال-,اب�ة في ت�D1! ال���ول�ة االج��اع�ة ل%` ا\فال م!حلة ما ق4ل ال�%رسة 
  في ت!=�ا م� خالل أن�8ة تعل( لأل\فال واول�اء االم1ر . 

ــ      ــة (  وت1صــــــــــــ ) إلي دور معل�ـة رDـاض اال\فـال في ت��ـ�ة   Kirk, Jay: 2018ـل& دراســــــــــــ
ال��ــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` األ\فال م� خالل ال�1ج�ه ال�4اشــ! واســ�M%ام االســ�!ات�,�ات ال�!/D1ة  
اال-,اب�ة واقامة عالقات داف7ة مع اال\فال وال�عاون وال�8ـــار=ة مع اال\فال داخل الdـــف واث�اء  
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) أن    Loukatari, etal : 2019الdف�ة والالصف�ة . وأ-Xا ت1صل& دراسة (   اللع� واالن�8ة
ــا| وال�!ح واللعـ� في رـDاض اال\ـفال ـقائ( علي مهـارات ال�!/ـ�ة   اســــــــــــــ�Mـ%ام ب!ـنامج م�t( لل�8ــــــــــــ
اال-,اب�ة ، -�ـاع% اال\فال علي ت���ة شـdMـ��ه( االج��اع�ة وال�ـل1ك االج��اعي ال�ق14ل وتعل(  

 .  ك�ف�ة ت�3ل ال���ول�ة

وX�Dـــــح م� ال%راســـــات ال�ـــــاAقة ان ال�!/�ة اال-,اب�ة لل�فل م� خالل ال��ســـــ�ـــــات ال�!/D1ة       
ال��Mلفة لها دور =�4! في ت���ة ال��ــــ�ول�ة االج��اع�ة لل�فل ، وم� ه�ا ن4ع& م8ــــeلة ال%راســــه  
�ة  ال3ال�ه في م3اولة ل�فع�ل دور ال��ســــ�ــــات ال�!/D1ة في ال�,��ع ال�dــــ̀! في ت���ة ال��ــــ�ول

االج��اع�ة ل%` ال�فل ، م� خالل اس�!ات�,�ات واسال�� ال�!/�ة اال-,اب�ة . و/gلU ت�3%د مe8لة  
  -ال%راسه في ال��اؤالت اآلت�ة :

  ما أسال�� واس�!ات�,�ات ال�!/�ة اإل-,اب�ة لل�فل  ؟  - ١
 ما مفه1م وأسال�� ت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة لل�فل  ؟  - ٢

 ل�!/�ة اإل-,اب�ة وت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة لل�فل  ؟ما دور ال��س�ات ال�!/D1ة في ا - ٣

  ما ال!ؤDة ال�ق�!حة ل����ة ال���ول�ة االج��اع�ة لل�فل في ض1ء ال�!/�ة اإل-,اب�ة ؟   - ٤
  أهداف الدراسة  

  ت�عى هgه ال%راسة إلى ال�ع!ف على :     
  أه��ة وأسال�� واس�!ات�,�ات ال�!/�ة اإل-,اب�ة لل�فل . - ١
 أسال�� و\!ق ت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل  .  - ٢

 .دور ال��س�ات ال�!/D1ة في ال�!/�ة اإل-,اب�ة وت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل - ٣

  ب�اء رؤDة مق�!حة ل����ة ال���ول�ة االج��اع�ة لل�فل في ض1ء ال�!/�ة اإل-,اب�ة.  - ٤
  أهمية الدراسة  

  ع�4ارات ال�ال�ه : ت�S� أه��ة ال%راسة فى اال     
إلقاء ال1Xء علي أه��ة ال�!/�ة اإل-,اب�ة لل�فل في تD1S� ش�dMة سD1ة ل%` ال�فل ،  - ١

  وخاصة مع ضعف ال134ث ال�!/D1ة ال�D!dة في هgا ال�,ال  .
ت!=r ال%راسة علي م!حلة ال�ف1لة وال�ي تع% م� ال�!احل ال�ه�ة في ت�e8ل سل1ك   - ٢

 وش�dMة الف!د في ال���ق4ل  .
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٣ -  �اول ال%راسه م1ض1ع ال���ول�ة االج��اع�ة وت����ها ل%` ال�فل ل�ا لها م� دور ت�
 مه( في ت�e8ل ش�dMة ال�فل االج��اع�ة والق�ام Aأدواره ال���ق4ل�ة . 

ن%رة ال%راسات الع!/�ة ال�ي ت�اول& م1ض1ع ال�!/�ة اإل-,اب�ة لل�فل وت���ة ال���ول�ة    - ٤
 ال�,��ع�ة 

الق!ار في ال��س�ات ال�!/D1ة ال��Mلفة لاله��ام ب����ة اسال��  ت1ج�ه نt! اص3اب  - ٥
 ال�!/�ة اال-,اب�ة في ت�78ة ال�فل ل����ة ال���ول�ة االج��اع�ة ل%-ه  . 

ف�ح ال�,ال إلج!اء ال�Dr% م� ال%راسات في م,ال ال�!/�ة اإل-,اب�ة نtً!ا أله���ه في  - ٦
 ��ه . ت�e8ل ش�dMة ال�فل اال-,اب�ة وت3ق�k سعادته ورفاه 

  منهج الدراسة  
اع��%ت ال%راســـة على ال��هج ال1صـــفي Aأســـل1/ه ال�3ل�لي ، ل�3ل�ل Aع~ ال%راســـات ال�ـــاAقة       

و Aع~ أق1ال ال�فD!S� ال�!/�D1� ح1ل ال�!/�ة اإل-,اب�ة لل�فل وت���ة ال��ــــــــــــ�ول�ة االج��اع�ة ، 
ضــــ1ء ال�!/�ة اال-,اب�ة ، وه1   ث( ب�اء رؤDة مق�!حة ل����ة ال��ــــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل في

م�هج ال -قف ع�% م,!د ال1صـــــــــف ، بل -��% ل�ف�ـــــــــ�! ال�4انات وال�عل1مات وت3ل�لها الســـــــــ��4ا|  
 دالالت ذات مغr@ ، وال1ص1ل إلى تع���ات ُت�e� م� ال1ق1ف على \�4عة الtاه!ة .

  مصطلحات الدراسة 
  من أهم المصطلحات الواردة في البحث ما يلي :  

Ô½a@éíúŠÛaéy�@B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

-ع!ف هgا ال�dــــــ�لح إج!ائً�ا Aأنه م,�1عه م� ال�1قعات ، أو ال�dــــــ1رات ، أو ال��1حات      
ــات ال� ــ�ـ ــ1ء  ل�ا -,� أن -1eن عل�ه أدوار ال��سـ ــ�ل�ة االج��اع�ة لل�فل في ضـ !/D1ة ل����ة ال��ـ

  ال�!/�ة اال-,اب�ة .
Z@@òîÇbànuüa@òîÛëû�½a@ @

ــ!ته وت,اه دی�ه وو\�ه       ــه وت,اه أسـ ــ�ول�ة الف!د ع� نف�ـ ــ�ول�ة االج��اع�ة Aأنها م�ـ تع!ف ال��ـ
  م� خالل فه�ــه لــ%وره ، واه��ــامــه Aــاآلخ!D� م� خالل عالقــاتــه اإل-,ــاب�ــة وم8ـــــــــــــــار=�ــه في حـل

) ، =�ا -8ــــــــــــــ�!    ١٠٥:   ٢٠١٦:   `م8ــــــــــــــeالت ال�,��ع وت3ق�k األه%اف العامة ( ع4% ال�ه% 
مفه1م ال���ول�ة االج��اع�ة الي ال���ول�ة الف!د-ة ع� ال,�اعة ال�ي ی���ي ال�ها الف!د ، وال�rامه  
ــ�ول�ة لل�!اق4ة ــع هgه ال��ـــــــ   Aق1ان�� ال�,��ع وق�امه Aاألع�ال ذات ال��4عة االج��اع�ة ، وتXMـــــــ

�� م1سي : Dات�ة ( زgائلة ال�  ) ١٢٤٥:  ٢٠٢٠االخالق�ة ال%اخل�ة وال�
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ــه ال3ال�ه Aأنها م,�1عة األدوار        ــ�ول�ة االج��اع�ة إج!ائً�ا م� خالل ال%راســـــــــ وتع!ف ال��ـــــــــ
وال��ــــ�ول�ات ال�ي -ق1م بها ال�فل ت,اه نف�ــــه وأســــ!ته وأصــــ%قاءه وو\�ه ، م� خالل فه�ه ل%وره  

  �امه Aاآلخ!D�، وذلU م� خالل ال�!/�ة اإل-,اب�ة لل�فل .في ت3ق�k ذاته واه�
@ÝÐİÛa@@Z@ @
ال�فل ه1 ذلU الف!د الg` مازال في حالة نXــــــــج ج�ــــــــ�ي وعقلي وعا\في واج��اعي ، ول(     

ی�,اوز ســـ� الoام� ع8ـــ! ومازال -ع��% علي غ�!ه ح�ي ی��1 عXـــDً1ا وو�pفً�ا واج��اعً�ا( ف��3ة  
  : Uـ�ا Aـال�ــــــــــــــ�1ات م�ـg ال��الد وح�ي الoـام�ـة    ) ، و3�Dـ%د  ١٩٥:    ٢٠١٩ح ) علي أن " ال�فل ١وال�ي ت�� في ال�ادة (  ١٩٨٩ع8ـــــ! وذلU وفًقا التفاق�ة حق1ق ال�فل عام  مفه1م ال�فـل ع�!Dـً

كل ان�ان ل( ی�,اوز الoام�ة ع8! ، ما ل( ی4لغ س� ال!ش% ق4ل ذل1�A Uج� القان1ن ال��k4 عل�ه  
  ) .  ٣٥:  ٢٠١٤" ( \لع& م�1dر : 

    1��أما ال%راســة ال3ال�ة ف�Xــع في االع�4ار ال�3%ی%ات ال�!حل�ة ل��1 اال\فال في عل( نف; ال
ــ! وت�Xــــــ��   ــ�1ات م�g ال��الد وح�ي الoان�ة ع8ــــ ــ! م!حلة ال�ف1لة علي ال�ــــ ، ووفًقا لgلU تق�dــــ

  ٩- ٦ســــــــــــــ�1ات ، وال�ف1ـلة ال��1ســــــــــــــ�ـة م�    ٦-٣م!حـلة الـعام�� االول��� وال�ف1ـلة ال�e4!ة م� 
ــ�ه . و/gلU ت��M ال%راســـــة ال3ال�ة ب%راســـــة ال�!/�ة    ١٢-١٠، وال�ف1لة ال��أخ!ة م�   ســـــ�1ات  ســـ

  اال-,اب�ة وت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل م�g ال�ف1لة ال�e4!ة وح�ي ال�ف1لة ال��أخ!ة . 
a@B@òîib¯üa@òîi�Û@Z@B@ @

د وتق%م له( ال�عل1مات ال�ي ت%ع(  تع!ف ال�!/�ة اال-,اب�ة ن1ع م� ال�!/�ة -�3!م ال�فل =ف!        
ن�1ه( ، وتع��ـ% علي تعل�( الل�ف وعـ%م الع�ف وال�عـا\ف واح�!ام اـلgات وحق1ق ال�فـل ، وت1ف! 
ا وقاع%ة في ج��ع تعامالته مع ال�فل ، وت3ق�k االمان العا\في وال�3 الغ�!     ٢٠١٤!ه . ( ل�لي شــ!zD : م8ــ!و| لل�فل ، واح�!ام م�ــ�1̀ ن�1 ال�فل ، وال�عا\ف مع م8ــاعلل�!/ي أســــــــــــاســــــــــــً

 :٤٩  (  
وهي أ-Xــــــــــــــا عـ4ارة ع� \!Dـقة ت!=r علي الdـــــــــــــــفات والعالـقات اإل-,ـابـ�ة ، وهي تـع% ن��,ة     

عال( ال�ف; ال8ــــــــه�! ، ت�S� في اك�8ــــــــاف القSeligman   1̀ألفSار ومع��ات ت1صــــــــل ال�ها 
ال\فـال ومeـام�  والdــــــــــــــفـات اال-,ـاب�ـة ـل%` ال�فـل ع� \!kD ال!عـا-ـة وت���ـة وتعrDr امeـان�ـات ا

ــفات ،  ــارات ال�ي -1�3ن وDع�8ــــ1ن م� خالل هgه الdــ ــاف ال��ــ ــاع%ته( علي اك�8ــ ق1ته( ، وم�ــ
لــgلــU -,ــ� الع�ــل في ب�7ــة ت!/D1ــة إ-,ــاب�ــة ل�ع!ف علي \!ق األداء اإل-,ــابي لأل\فــال ( حــ%ة 

  )  ٤٥:  ٢٠١٧وح�%ة : 
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���ة شـــــdMـــــ�ة ال�فل eAل م1eناتها  وتع!ف ال%راســـــة ال3ال�ة ال�!/�ة اال-,اب�ة إج!ائً�ا Aأنها : ت   
واك�8ــاف الق1̀ والdــفات اال-,اب�ة بها ع� \!kD ال!عا-ة وال�!/�ة ، ح�ي ت1Sن شــdMــ�ة ال�فل  
ا-,اب�ة مع ذاتها وم,��عها ، وتdـ4ح شـdMـ�ة ال�فل علي ق%ر =�4! م� ت�3ل ال��ـ�ول�ة ت,اه  

  نف�ها وت,اه االخ!D� وت,اه ال�,��ع الg` تع�� ف�ه . 
  النظري للدراسة :ا�طار 

@Z@ÝÐİÜÛ@òîib¯⁄a@òîi�Ûa@Z@üëa@ @
إن ت!/�ه ال�فل في ضــ1ء م�هج وم4ادy إ-,اب�ة ســل��ة م� االم1ر ال�ي ت�عe; على ســل1=ه      

م�ــ�ق4ال ، ح�2 ی��ــ( ســل1=ه Aاالن��اء وال�عا\ف وال�oاب!ة وت�3ل ال��ــ�ول�ة ، م�ا ی�عe; على  
  \!Dقه ادائه وسل1=ه =ع1X في ال�,��ع .

١M@òîib¯⁄a@òîi
Ûa@âìèÐß  

�ـــاو�D�    ان تارDخ ال�!/�ة       ��اإل-,اب�ة قائ( على فS!ه وفل�ـــفه \4�4ي عل( ال�ف; العال���� ال
) ، ود=�1ر ادل! ه1 اول ١٩٣٧  -١٨٩٧) و ورودلف درreDر(    ١٩٣٧-١٨٧٠(الف!Dـ% ادل! (  

) ح�ـ2 \ـالـ� �Aعـاملـة  ١٩٢٠م� قـ%م فS!ة ال�عل�( ال1الـ%` لل,�ه1ر في ال1ال-ـات ال��3ـ%ة عـام (  
%ل�ــل ال�فــل الrائــ% ل� -3!=ه( و3Dفrه( لل�,ــاح ، امــا ال�ق��ــات ال�ي  اال\فــال Aــاح�!ام واكــ% ان تــ

�ات  D!ا في اوائل الع8ــ�تق%مها ال�!/�ة اال-,اب�ة ألدوار الdــف ال%راســي فق% ت( تق%-�ها اوال في ف��
م� الق!ن ال�اضـــي ، ث( ان�قل& لل1ال-ات ال��3%ة ع� \!kD د=�1ر ورeD!ز في اواخ! الoالث���ات  

  ) .١١٠: ٢٠١٩) ( ع1ا\ف ب�& اب!اه�( الdق̀! : ١٩٣٠ضي ( م� الق!ن ال�ا
) قام& (ل�� ل1ت وج�� نل�ــــ�) ب�8ــــ! =�اب ال�!/�ة اال-,اب�ة ، و/%أتا معا  ١٩٨٠وفي عام (    

ــا عال( ال�ف; (ت1ماس   ــان ال�!/�ة اال-,اب�ة لل1ال%ی� وفي الdــــــف ال�%رســــــي . وتع�k ا-Xــــ ت%رســــ
م� خالل =�4ه وم�ت�!اته ، وفي ال��ــــع��ات ان�8ــــ! هgا  ج1ردون) في هgا ال��هج ال�!/1̀ ال,%ی% 

االسـل1ب ال�!/1̀ ع4! ج�ع�ة " ال�!/�ة اال-,اب�ة" ال�اAعة ل�4M!ة عل( ال�ف; ج�� نل�ـ� واخdـائ�ة  
العالج االســ̀! ل�� ل1ت ، وذلU ع� \!kD ت��t( ورشــات ع�ل لآلAاء واالمهات ع4! ن8ــ! هgه  

ة االم!�eDـــة ، واعـــ%اد ال�ـــ%ر/�� ال�ع��ـــ%ی� م� ال,�ع�ـــة  الoقـــافـــة في ال�ـــ%ارس Aـــال1ال-ـــات ال��3ـــ% 
االم!�eDة . وفي ال1ق& ال3الي ان�8ـــــــ! مفه1م ال�!/�ة اال-,اب�ة dAـــــــ1رة واســـــــعة في ج��ع ان3اء  

�ج بي ت8ان واخ!ون : D٣:  ٢٠١٩العال( ( و. (  
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ــ�4!    ٧وفي مdـــــــ! في      " ا\لk ال�,ل; الق1مي لل�ف1لة واالم1مة ح�لة Aع�1ان    ٢٠١٦د-�ـــــ
أوالدنــا" هي االولي م� ن1عهــا لل�1ع�ــة Aــال�!/�ــة اال-,ــاب�ــة Aــال8ــــــــــــــ!اكــة مع م��tــة االم( ال��3ــ%ة 
لل�ف1لة " ال�1ن��ــــــــ�ف " و/%ع( م� االت3اد االورو/ي في ا\ار ب!نامج ال�عاون ال�8ــــــــ�!ك ب��ه( " 

شــامل  ال�1ســع في ال�عل�( و ال�3ا-ة لأل\فال في خ�! " ، وتأتي هgه ال�3لة الق1م�ة ضــ�� نهج  
ــات ل�3ا-ة اال\فال م� الع�ف ، ح�2 اpه! ال��ـــــح  ــ�اســـ ــ�1̀ ال1عي ودع( ت�D1! ال�ـــ ل!فع م�ـــ

ســـــ�ه تع!ضـــــ1ا    ١٤-١م� اال\فال في مdـــــ! ما ب��    ٪٩٣ان    ٢٠١٦ال�ـــــeاني الdـــــ3ي لعام 
فقs م�    ٪٤ل8ــــــeل م� اشــــــeال ال��ارســــــات ال�أدی�4ة الع��فة م� ق4ل القائ( علي رعای�ه( ، وان 

ه( م� خالل نهج خالي م� ج��ع اشــeال الع�ف ، لgلU فأن ه�اك حاجة ماسـة  اال\فال ی�( تأدی4
ل�فع�ل وتعrDr ال�!/�ة اال-,اب�ة في مdـــــــــ! =,rء م� ب!نامج ق1مي م�Sامل ألنهاء الع�ف ضـــــــــ% 

  ) .  ١٢: ٢٠١٧اال\فال ( ال�1ن���ف : 
م لـه ، اذ ان =ل�ـة  وA !̀Dع~ العل�ـاء ان تقـ%-( =ل�ـة ا-,ـاب�ـة ق4ـل =ل�ـة ت!/�ـة تrایـ%ًا ال لrو     

ال�!/�ة هي في ح% ذاتها ذات \اAع ا-,ابي ، ف!/ي لغD1ًا �Aع�ي ن�ي وزاد ، ولS� في واقع االم!  
ــل Aع~   ــل4ي ، ولgلU -فXــــــ ــ�� =ل�ة ن�ي وزاد زDادة ون�اء في االت,اه��� اال-,ابي وال�ــــــ ت�Xــــــ

!/�ة اال-,اب�ة ، العل�اء علي تXــــــــــــ��� =ل�ة ال�!/�ة تع�4!" اال-,اب�ة " وم�ها جاء مdــــــــــــ�لح ال�
ورســــــ( العل�اء وال��dMــــــdــــــ1ن في م,ال ال�!/�ة " ال��ســــــ�ــــــة ال�!/D1ة اال-,اب�ة " وعل( ا-,ابي  

 : Beata soudersوم�عل( ا-,ابي وان8ــــــــــــ�ة تعل( ا-,اب�ة و/�7ة تعل���ة واســــــــــــ!Dة ا-,اب�ة . ( 

2019 : 3. (  
وتع% ال�!/�ة اال-,اب�ة ب!نامج مdـ�( ل�عل( ال�فل وrDوده �Aا -�3اج ال�ه م� مهارات عا\ف�ة      

واج��ـاعـ�ة ح�ي -8ــــــــــــــ� في م,��عـه وه1 ف!د مـ4%ع ی��ــــــــــــــ( ـAاالح�!ام ـقادر علي ت3ق�k ال�,ـاح  
ــات ان ال�ـفل اـلg` -8ــــــــــــــع! ـAاالرتـ4ا| مع العـائـلة  واالرتـ4ا| مع االخ!D� ، حـ�2 اث4ـ�& اـل%راســــــــــــ

ســة وال�,��ع -1eن اقل اســ�ع%ادًا ل�ــ1ء ال�ــل1ك وdDــ4ح شــ�M ناضــج في ال��ــ�ق4ل م�  وال�%ر 
خالل اك��ــــــاب ال�هارات االج��اع�ة وال�3ات�ة االســــــاســــــ�ة ، و/gلU اتفk العل�اء علي ان ال�!/�ة  
اال-,ــاب�ــة هي ال�!/�ــة القــائ�ــة علي تقــ%ی! ال�فــل واشــــــــــــــ4ــاع حــاجــاتــه م� ق14ل وحــ� واالح�!ام  

خالل اســـــــال�� ت!/D1ة ا-,اب�ة لXـــــــs4 ســـــــل1=ه( ، وت�,�ـــــــ% في اللغة اال-,اب�ة    وال��أن��ة ، م�
ــل1ك اال-,ابي لل�فل م�ا -عrز الoقة في ال�ف; واح�!ام الgات واح�!ام االخ!D� والق%رة  ومeافأة ال�ـ

  علي الs4X الgاتي ل�ل1=ه( . 
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=ف!د وتـق%م ـله ال�عل1مـات وـلgـلU تع!ف ال�!/ـ�ة اال-,ـابـ�ة ـAانهـا ن1ع م� ال�!/ـ�ة  -�3!م ال�ـفل       
وتـ%ع( ن�1ه وحـاجـاتـه ، وتع��ـ% علي تعل�( الل�ف وعـ%م الع�ف وال�عـا\ف واح�!ام الـgات وحق1ق  
  kــًا وقاع%ة في ج��ع تعامالته مع ال�فل ، وت3ق ــاســـــ ــان واح�!ام الغ�! ، وت1ف! لل�!/ي اســـــ االن�ـــــ

 : zD!ــــــا    ٥٠:    ٢٠١٤االمان العا\في وال�3 الغ�! م8ـــــــ!و| له . (ل�لي ال8ـــــــX-وتع!ف ا ، (
�ــــــــــــــل1=ه( D!�Aقـة ب�ـاءة وغ�!  A )e3ـة مهـارات اال\فـال وال����Aـانهـا ع4ـارة ع� نهج یهـ%ف الي ت
م�ذ-ة ، وت1ف�! ب�7ة ام�ه وم�o!ة لاله��ام 2�3A ی4قي ال�فل م8ـغ1ًال دون ال�ع!ض لألذ@ وت1ف�!  

�ــة اال-,ــاب�ــة  ) . و/ــgلــU ت1Sن ال�!/  ١٣:    ٢٠١٣ف!ص =�4!ة ل��D1! مهــاراته(  ( زج زجل! :  
  مDrج م� الع�ف وال�3 واالح�!ام ل�3ا-ة ال�فل وتق%ی! امeاناته .

RM@Z@òîib¯⁄a@òîi
Ûa@òÐ�ÜÏ@ @
ت�ـــــــ��% ال�!/�ة اال-,اب�ة الي فل�ـــــــفة ت�D1! ال3اجات االن�ـــــــان�ة لل�فل واشـــــــ4اعها ، وت���ة       

خ!D� ونقل هgه ال1dرة  سل1=ه وتق%ی!ه لgاته ، ونقل هgه ال1dرة ع� الgات ل%` اال اح�اسه ت,اه
ع� الgات ل%` االخ!D� ال�A �����3ال�فل ، وم� اه( ال3اجات ال�ي ی�4غي اش4اعها ل%` ال�فل  

:-   
ال3اجة الي ال�3 والق14ل واالن��اء : وق14ل االخ!D� دون شـ!| ، وال�!/�ة اال-,اب�ة ت8ـ4ع هgه    -

  ال3اجات ل%` ال�فل . 
�ـل�4ة ات,اه م3اوالت ال�فل االع��اد  ال3اجة الي ال�ـ��!ة علي ال�ف; : فا  -A ـ!فdل�!/ي ق% ی�

علي ال�ف; ألنه -ف�!ض ان ال�فل غ�! م�ــــــــ�ول وغ�! ناضــــــــج ، وال�فل ی!ف~ ذلU ألنه یه%د 
��ئ ال�d!ف . Dل م4الغ ف�ه وe8A ف!dات�ة ، م�ا -,عل ال�فل ی�gة ال!���  ق%راته علي ال

س��!ة ال4Sار وال��اح له Aاالخ��ار وت�3ل  ال3اجة الي الD!3ة : فال�فل في حاجة ل�3!ر م�    -
م�ــ�ول�ة اخ��اره وال�!/ي ع�%ما -8ــ!ح لل�فل ع1اق� ال�ــل1ك وان عل�ه ان -�Mار فان ذلU -8ــع!ه  

  Aال���ول�ة . 
ال3ـاجـة الي ال�!ح : ال�!/�ـة اال-,ـاب�ـة ت�=ـ% اه��ـة ال�!ح واللعـ� في ح�ـاة ال�فـل وح�� -��rج    -

-1eن ال�فــل اكo! قــ%رة علي اداء هــgا الع�ــل . ( عrة ف�3ي : الع�ــل Aــاللعــ� وال�!ح وال4ه,ــة  
١٦٢:  ٢٠١٦(  
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�% فل�فة ال�!/�ة اال-,اب�ة علي ان ال�فل ی1ل% علي الف�!ة و/إش4اع حاجاته االن�ان�ة    ��و/gلU ت
  %�واع�اءه االح�!ام وال!عا-ة وال�43ة وال�1ج�ه -�e� ان -dــ4ح شــdMــًا خل1قًا وم�ــ�وًال وناج3ًا ع

  ال�!/�ة اال-,اب�ة مDrج م� الع�ف وال�3 وال!عا-ة وال�1ج�ه . ال4S! ف
@SM@@Z@bç†öaìÏë@òîib¯⁄a@òîi
Ûa@òîàça@ @

ــانـ�ة =ـال3ـ� والع�ف والSـفاءة واح�!ام ال3ـ�اة ، =�ـا        ته�( ال�!/ـ�ة اال-,ـابـ�ة ـAال3ـاجـات االن�ــــــــــــ
اك�ـــاب ال�فل ج1ان�   ته�( Aال�8ـــاع! اال-,اب�ة =اإلشـــ4اع وال�ـــعادة واالمل ، وال234 ع� =�ف�ة

الق1ة وت���ة ال�هارات والdMـــــــال ال3�ـــــــ�ة ال�ي ت��ج م� خاللها ال�8ـــــــاع! اال-,اب�ة ، =�ا ته�(  
Aال��س�ات اال-,اب�ة =األس!ة وال�%رسة وال��س�ات االج��اع�ة واال\ار الق��ي واالخالقي ال,�% 

خ!D� . وه�ـاك ادـلة ت,!4Dـ�ة  ، =�ـا ته�( ب����ـة ال�هـارات االج��ـاع�ـة ـل%` ال�فـل وعالقـاتـه مع اال
ــائ%ة =�o!ة علي ف1ائ% واه��ة ال�!/�ة اال-,اب�ة ، وال�ي تغ�ي ج��ع م!احل   ــات ســــــــــ ع%ی%ة ودراســــــــــ

   -ال��1 م� ال�ف1لة ال�e4!ة الي م!حلة ال�!اهقة ، وم� هgه الف1ائ% :
 ت%ع( اســــــــــــــ�قالل�ة ال�فل واع��اده علي الgات وت3�ــــــــــــــ�� ال��Sف واالن%ماج وت3�ــــــــــــــ�� اداءه  -

  االج��اعي .
تعrDr راsA ال8ــــــــــــــع1ر ـAاألـمان ب�� ال�ـفل والـقائ( Aع�لـ�ة ال�!/ـ�ة ، م� خالل عالـقة ـقائـ�ة علي   -

  الoقة واالح�!ام . 
انMفاض ال�ـــــــــل1=�ات ال�ـــــــــ�7ة ، ح�2 تrداد الSفاءة الgات�ة لل�فل وتDr% فاعل�ة ال�!/ي وق%رته   -

  علي ال�1ج�ه 
ت�ــــــــــــ�M%م الق1اع% وت3%د الع1اق� ، =�ا ت8ــــــــــــارك اال\فال في ع�ل�ة صــــــــــــ�ع الق!ارات وت�3ل    -

  م��ول��ها . 
  تDr% م� م��1̀ ال��d3ل ال%راسي لل�فل ون�1 م1اه4ه وق%راته ال��Mلفة . -
  ت3�� م� ق%رة ال�فل علي مقاومة ال�أث�!ات ال�ل�4ة ل,�اعة االق!ان .  -
ــ�ول�ة االج��اع�ة ولع� االدوار الق%رة علي تD1S� عالقات ا  - ــ3�3ة ، وت�3ل ال��ــ ج��اع�ة صــ

  ب�,اح .
ــ�ا واج��اع�ا ی�عل�1ن dAـــ1رة افXـــل وت!تفع دافع��ه( لل�عل( ، و4MD!ون    - ــD1اء نف�ـ اال\فال االسـ

  م��1̀ م!تفع م� االس�قالل�ة .
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دافع��ه(    =ل�ــا زاد زراعــة ال�فــاؤل وال�t!ة اال-,ــاب�ــة لل��ــــــــــــــ�ق4ــل في نف1س اال\فــال =ل�ــا زاد   -
) ، ( رنا سـ�3( : ١٩:   ٢٠١٧و/ه,�ه( وسـعادته( العامة في ال�3اة . ( جان نل�ـ� ول�� ل1ت : 

٢٤:  ٢٠١٩ . (  
@TM@@Z@òîib¯üa@òîi
Ûa@��aë@ù…bjß@ @

ــانـ�ة ه1 ال8ــــــــــــــع1ر ـAاالن��ـاء والـ�أث�!" هـgه ال�ق1ـلة هي ال�ـ4%أ        " ان م� اه( االهـ%اف االن�ــــــــــــ
اب�ة ال�ي صـــــاغها ادل! وتل��gه ورeD!ز و=ان& االســـــاس ال�ي \1رت االســـــاســـــي في ال�!/�ة اال-,

م� خاللــه ج�� نل�ــــــــــــــ� ا3Aــاثهــا و=�4هــا ع� ال�!/�ــة اال-,ــاب�ــة ، وe�D� تل��M م4ــادy ال�!/�ــة  
   -اال-,اب�ة وفقًا ل�ا جاء في =�اب ج�� نل�� ف��ا یلي :

ن�1ذج الr3م والع�ف ، فــالr3م -1eن  االح�!ام ال��4ــادل ب�� ال�!/ي وال�فــل  : ال�1ازنــة ب��    -
Aاح�!ام ال4Sار وم��ل4ات ال�1قف ، والل�ف -1eن Aاح�!ام ال�فل وحاجاته . ان اال\فال ی!تاح1ن  
اكo! في ال7�4ة ال�ي ت�e3ها ق1ان�� او م4ادy واضـــــــــ3ة -�3!مها ال,��ع و8Dـــــــــارك في وضـــــــــعها  

� ال�!/ي ع� ال�Mأ ، فهgا ی�=% اال\فال ، وا-Xـــــــــا م� اه( م�ـــــــــ44ات االح�!ام ثقافة االع�gار م
لل�فل ان ه�اك \!ف فاعل في ال�عادلة ال م,!د مفع1ل Aه و8Dــــــــــــع! ال�فل Aأن ال4Sار مoله ق% 

  -17�Mن م�ا -,عل ال�فل -3اول اصالح اخ�ائه D!�Aقه فاعله .
ــ% ال�!/ى الى مع!فه م!احل ت�1ر ال�فل    - فه( عال( ال�فل : ان الoقافة ال�!/D1ة هي ال�ي ت!شـــــــــــ
ل�ف�ــــــــــ�ة وال4%ن�ة واالج��اع�ة ، وت,�� ال�oS! م� الdــــــــــ%مات مع ال�فل ال�A !�- @g!احل لها  ا

  م��ل4ات م3%ده .
االنdـــــــــات الفعال ومهارات حل ال�8ـــــــــeالت : ال�عا\ف مع ال�فل ه1 م� اه( م4ادy ال�!/�ة    -

االســـ��اع  اإل-,اب�ة ، وه1 ما -�ـــ�ى " ال�1اصـــل ق4ل ال�dـــ�3ح " ان هgا ال�1اصـــل له ق1اع% م�ها  
  %�ال,�% واpهار ال�عا\ف ب�ع�4!ات ال1جه ون4!ات الdـــــــ1ت وم8ـــــــار=ه ال�فل افSاره وم8ـــــــاع!ة ع
ــ7لة ال   ــه ع� \!kD األســـــ ــeالته ت�4ع م� نف�ـــــ ــاع%ه ال�فل على ا-,اد حل1ل ل�8ـــــ ال3اجه ، وم�ـــــ

  \!Dقه ال�1ج�ه ال�4اش! .
، الن ذلU -8,ع ال�فل    ال�8,�ع ب%ال م� ال�%ح : ت8,�ع الفعل ال3�� لل�فل ال م%ح ال�فل  -

علي تعل( ال�Dr% و8Dـــــــــــــع!ه Aالoقة في ال�ف; والق%رة علي االن,از ، ولS� م%ح ال�فل ال��ـــــــــــــ��!  
dAـــفات غ�! مالزمة له ت,عل ال�فل ی234 دائ�ا ع� حافr خارجي لفعل ال�dـــ!ف الdـــ�3ح ، 

  م�ا -,عله ش�M -ع��% علي غ�!ه ح�ي -8ع! Aال!ضا واالن,از . 
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لف ال�ـل1ك : ان ال�!/�ة اال-,اب�ة ت23 علي تغ��! ال�ع�ق%ات ب%ًال م� ال�!=�r  فه( االع�قاد خ  -
علي ال�ــــل1ك الtاه̀! ، لSي ال -1eن ال�غ��! م�ق�ًا ، فاخ��ار ال3ل1ل الفعالة علي ال�%` ال4ع�%  

�ل1=�ات افXل . A ا\ئ واس�4%الهMل1ك ال�  ی�o! ع�% تغ��! ال�ع�ق%ات وم� ث( تغ��! ال
العقاب : اســــــل1ب العاق4ة م� ان,ح \!ق ال�!/�ة وه1 وضــــــع لSل تdــــــ!ف خا\ئ  الع1اق� ال    -

  عاق4ة ت��اس� معه وهي o�AاAة ن��,ة م4اش!ة وم��ق�ة له . 
ال�!=�r علي ال3ل1ل ب%ًال م� الل1م : ال�فل ی��t! م� ال�!/ي ان -ق�!ح حل1ل لل�8ــــeلة ع�%ما    -

الoقة والق%رة علي ت,اوز االزمات   -�Mئ م�ا -عrز ل%-ه مهارات حل ال�8ـــــــــeالت وD!ســـــــــخ ع�%ه
علي ال�%` ال4ع�% ، واســ1ء ما -�e� ان -فعله ال�!/ي ه1 ق1ل4ة ال�فل dAــفات ق% تdــ4ح لdــ�قة  

  به( مع تS!ارها مع =ل خ�أ مoل ال�ه�ل او فاشل .
ال�ــل1ك ه1   ءاال\فال ی�dــ!ف1ن 8Aــeل افXــل ع�%ما -8ــع!ون 8Aــع1ر ج�% : "ان ال�فل ســي  -

ع " مق1لة جان نل�ـــــ� ، لgلU لSي -8ـــــع! ال�فل 8Aـــــع1ر ج�% ی�4غي تق%ی!  \فل ی�قdـــــه ال�8ـــــ,�
افSاره وشــe!ه علي م,ه1داته وم�اق8ــة ما -�! Aه ال�فل و8Dــغل تف�S!ه . ( جان نل�ــ� ول�� ل1ت 

  ) . ٢٠١٨) ، ( معه% ال%وحة ال%ولي لألس!ة : ٢٠١٧: 
هـارات ال�3ـاة وال�هـارات االج��ـاعـ�ة  ان هـgه ال7�4ـة لل�!/�ـة اال-,ـاب�ـة ی��ج ع�هـا تعل( ال�فـل م     

ل4�اء شـــــdMـــــ�ة فعالة وســـــD1ة ولها الق%رة علي حل ال�8ـــــeالت واالســـــ�قالل�ة وت�3ل ال��ـــــ�ول�ة  
 . �D!وال�عاون وم!اعاة شع1ر االخ  

و=ل هgه ال�هارات ت�د` الي م�اخ ت!/1̀ -8ــع! ف�ه ال�فل Aأه���ه =ف!د فاعل و م�ث! وم8ــارك 
!D; ســــــاAات�ه ) رئ�; ج�ع�ة ال�!/�ة اال-,اب�ة Aف!ن�ــــــا XAــــــ!ورة تغ��!  ف��ا ح1له . وناد` ( ب�ات

نt!ة ال�!/ي الي ال�ــــــــــــــل�ـة وال�عـاون مع اال\فـال خالل عالقـة افق�ـة بـ%ًال م� العالقـة الع�1د-ـة 
   -القائ�ة علي ف!ض االوام! ، وناد` XA!ورة م!اعاة ال�4ادy ال�ال�ة ل�3ق�k ال�!/�ة اال-,اب�ة :

ال�فل : فSل سل1ك غ�! الئk -ق1م Aه ال�فل -1eن وراءه حاجة اساس�ة غ�!    ت3%ی% اح��اجات   -
م8ـ4عة ، مoل ال3اجة الي جgب االن�4اه او االح�Xـان او ال�3 . وم� ه�ا -أتي دور ال�!/ي في  

  ض!ورة تل�4ة حاجات ال�فل .
رة هgه  ال�عا\ف : ه1 ال�ع�4! ع� م%` ال�فه( الزمات ال�فل واحاســ��ــه م�ا -�ــاع%ه علي ادا  -

  ال�8اع! ال�ل�4ة وح�� ال�e3( ف�ها . 
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ــ��اع الي   - ــان وتعا\ف ، ح�2 -ق1م ال�!/ي Aاالســـــ ــل Aإح�ـــــ ال�3اور : وذلU م� خالل ال�1اصـــــ
 : Karen ,etalال�فل اكo! م� ال�Sل( وال�ق% ، واســـــ�4%ال اســـــل1ب ال�هي Aأســـــل1ب االرشـــــاد . ( 

2008: 50. (  
ة في ثالث نقـا| : ال4عـ% ال1قـائي وX�Dــــــــــــــ�� مـا -ق1م Aـه  و/ـgلـU ت�3ـ%د اAعـاد ال�!/�ـة اال-,ـاب�ـ    

ال�!/ي ل��ع ال�8ـeالت ال�ـل1=�ة لل�فل وX�Dـ�� مع!فة ال�!/ي لgات ال�فل وتع�4!ه ع� م8ـاع!ه  
اال-,اب�ة له وت!ســـــــــــــ�خ فS!ة العق% وال�عاق% ، وال4ع% االج!ائي وDقdـــــــــــــ% Aه ما -ق1م Aه ال�!/ي م�  

ــeالت م� ال�ف ــل1=�ات ع�%ما ی1اجه م8ــــ ل ، و/ع% اتMاذ الق!ار ح�2 -,% ال�!/ي ما یلrم ل��ع  ســــ
ح%وث م8ــــــــاكل اخ̀! وان -�ــــــــ�M%م حل1ل اب%اع�ة في ال�عامل مع م8ــــــــاكل اال\فال قائ�ة علي  

  ) .  Browne: 2013: 130م4ادy ال�!/�ة اال-,اب�ة . ( 
 UM@Z@òîib¯üa@òîi
Ûa@pbjÜİnßë@pbßìÔß@@ @

ــال�ها ،       ــائ� م�ا -,علها قادرة علي اداء رســـــ ان ال�!/�ة اال-,اب�ة لها م� ال�ق1مات والdMـــــ
فهي ت4�ي علي م4ادy ت�e3ها واه%اف ت1جهها واســـــــــــال�� ت�ـــــــــــ�!ها وم3%دات تe3( م�ارســـــــــــ�ها  

  -كاالتي :
-   D1Sال�فل وتA قةoفي ال �Mال�!/�ة اال-,اب�ة ت�ل )e3االســـــــــاســـــــــ�ة ال�ي ت yف�� ح�2 ال�4اد  �

ســــــل1=ه وفk اســــــال�� ت!/D1ة م!نة وتعل��ه معای�! ال�3اة االج��اع�ة وآداب ال�1اصــــــل مع االخ!  
  و/�اء هD1ة ال�فل . 

اما م� ح�2 االه%اف ف4ع% االســــــــــ�قالل الgاتي لل�فل اله%ف االســــــــــ�ي لل�!/�ة اال-,اب�ة ع4!    -
ــا\ه �Aف!ده D!�Aقة م��Sفة مع م��3ه الoقافي   ــاع%ة ال�فل في ت%ب! ن8ـ ــا  م�ـ واالج��اعي ، وا-Xـ

ــ�,اAة Aال!عا-ة   ــ�ة م� خالل االســــــ م� اه%اف ال�!/�ة اال-,اب�ة ت3ق�k م��ل4ات ال�فل ال8ــــــــdMــــــ
وال�1ج�ه واالرشاد ل3اجات ال�فل ، وا-Xا ت3ق�k ت�اسeه واس�ق!اره ال�ف�ي لs4X سل1=ه واش4اع  

ــا واالم� وال��أن��ة وح�ای�ه م�   ــ!ار الMارج�ة  رغ4اته العا\ف�ة م� ال�3 والق14ل وال!ضــــــــ االضــــــــ
وتعل��ه اســـــــــــــ�!ات�,�ات ال�1اصـــــــــــــل مع م1eنات ال�s�3 الMارجي ، وا-Xـــــــــــــا م� اه%اف ال�!/�ة  
اال-,ــاب�ــة ت3ق�k ال��Sف االج��ــاعي لل�فــل م� خالل مع!فــة ال3ق1ق وال1اج4ــات وحــ%ود ح!�Dــه  
ل وهgا -ع% اسـ; اك��ـاب ال�ـل1ك االج��اعي وتعل( ت�3ل ال��ـ�ول�ة وe�D� ت3ق�k ذلU م� خال

  الs4X الgاتي لل�فل وال��4ع Aق1اع% ومعای�! ال�,��ع وتعل( تق��ات ال�1اصل وال��Sف . 
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امـا م� ح�ـ2 ال�3ـ%دات ال�ي تe3( م�ـارســــــــــــــة ال�!/�ـة اال-,ـاب�ـة م� ق4ـل ال�!/ي ات,ـاه ال�فـل    -
ف��3%د في م3%دات نف�ــــــ�ة ت8ــــــ�ل خ4!ات ال�!/ي وت,ار/ه وعالقاته العا\ف�ة وات,اهاته ال�ف�ــــــ�ة  

` فه�ه ل�!احل ن�1 ال�فل وحاجاته ووســــــــائل اشــــــــ4اع رغ4اته ، وم3%دات اج��اع�ة ت8ــــــــ�ل  وم% 
ــ�ول�ات ،  ــه( واع�اره( وت1زDع االدوار وال��ـ �ـ�ــ̀! لل�فل وع%د اال\فال وج م1eنات ال�s�3 االسـ
وم3%دات اق�dــاد-ة ت8ــ�ل \4قة ال��ــ�1̀ االج��اعي وال�اد` لل�!/ي ودرجة تأث�!ها في اســال�� 

ــال��  تعامله مع ا ــ�1̀ ال�عل��ي لل�!/ي والg` ی�ث! في اســـــــــ �ـــــــــ�A kل�فل ، وم3%دات ثقاف�ة ت�عل
  )  ٧٦: ٢٠١٧ال�عامل مع ال�فل . ( الغالي اح!شاو : 

وال�!/�ة اال-,اب�ة هي ت!/�ة ت�ــــــــــ�M%م تق��ات ت!/D1ة قائ�ة علي ال�3 واالح�!ام وال�8ــــــــــ,�ع       
ال�فل علي ان ی��1 وA !4eDأمان و3Dقk ثقة  وال!عا-ة وتأم�� ب�7ة ا-,اب�ة لل�فل ، لSي ت�ـــــــــاع%  

بgاته ، وال تق�dـ! ال�!/�ة اال-,اب�ة علي ال1ال%ی� واالسـ!ة ف3�ـ� بل علي =ل ال4الغ�� ال����3�  
Aـال�فـل والـgی� -ع��1ن Aـه مoـل االAـاء وال�عل��� وغ�!ه( وت��لـ� ال�!/�ـة اال-,ـاب�ـة ان -1eن مقـ%م  

رغ4اته و3Dاول تل��4ها �A!ق فعالة ، وا-Xـا م� م��ل4ات  ال!عا-ة ح�ـاسـًا ات,اه ال�فل ، -�ـ�8ـع! 
   -ال�!/�ة اال-,اب�ة :

حdـــــــــــ1ل االهل علي ال�ـــــــــــالم ال%اخلي : فق% ن,% ال�oS! م� ال�!/��� غارق�� في ماضــــــــــ�ه(    -
ومآســ�ه( ن��,ة ال�!/�ة ال�ــل�4ة ال�ي حdــل1ا عل�ها ، لgا -,� علي ال�!/ي ان -�ــعي الي ال�ــالم  

  ق ا-,اب�ة في ال�عامل مع ال�فل . ال%اخلي وات4اع \! 
ــ!فاته ، وت�D1! ثق�ه    - ــاع!ه وتdــــــ ب�اء عالقات وث�قة مع ال�فل : ح�ي ی��e� م� ال�8�A )e3ــــــ

  ب�ف�ه وت1Sن ح�ا-ة له ف��ا -4�M!ه او ی�عل�ه في ح�اته . 
ــ��ة في ال�عامل مع اال\فال : أ` ال ی�!ك ال�!/ي زمام االم1ر =�o!ا و�D!ك ال�فل م�    - ال1ســـــــــــ
ون ق1ان�� او \!ق تأدی� ، واال -8% االم! =�o!ا وDل,أ الي الق�1ة والع�ف ، فال�فل -�3اج الي د 

اال-,اب�ة في ال�عامل ح�ي -8ــــــــع! Aال�3 و�3Dاج ا-Xــــــــا الي الق1ان�� ح�ي -8ــــــــع! Aاألمان في  
  اتMاذه للق!ارات . 

ــل4ي لل�ف  - ــل1ك ال�ــــ ل ناتج ع� حاجة  ال�!=�r علي اال-,اب�ات : علي ال�!/ي ان -ع!ف ان ال�ــــ
عـا\فـ�ة او فS!ـDة او ج�ــــــــــــــ%ـ-ة وعلـ�ه في هـgه ال3ـاـلة م3ـاوـلة فه( حـاجـات ال�ـفل وم3ـاوـلة تعل��ه  

 : 1e�  ) . ٣٥:  ٢٠١٤\!ق ا-,اب�ة لل��ف�; ع� غ4Xه ( ال�1ن
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ة ع� الل,1ء للعقاب مع ال�فل ، ت8ــــــــــeل اســــــــــ�!ات�,�ات ال�!/�ة اال-,اب�ة ب%ائل ع�ل�ة ا-,اب�    
   -وهي ب%ائل ت4�ي ش�dMة م��rة لل�فل -��ح لها =ل م!/ي ، وم� امoلة هgه االس�!ات�,�ات :

اســــــــــــــ�!ات�,�ــة ب�ــاء ال��ــأن��ــة لــ%` ال�فــل : وذلــA Uــال�ع�4! ع� ال3ــ� لل�فــل وت3ــ%یــ% ق1اعــ%   -
وال�فل ، واشـــــارك ال�فل في   وضـــــ1اsA ال�ـــــل1ك ، مع ال�!ونة في ال��ف�g واب!ام تعاق% ب�� ال�!/ي

ت�3ل ال��ـــــ�ول�ة واتMاذ الق!ار ، واســـــ�M%ام اســـــل1ب االق�اع ولغة ال,�ـــــ% ل�1\�% اال\�7�ان ل%` 
  ال�فل . 

ــ% بها الق%رة علي ال��Sف اال-,ابي مع االح%اث وال�1اقف ، وان    - ــ�!ات�,�ة ال�!ونة :  وDقdـــ اســـ
-ف!ق ال�!/ي ب�� ال�فل وســـــــل1=ه ح�ي ی�ع!ف علي ال7�4ة اال-,اب�ة م� وراء ال�ـــــــل1ك ، وا-Xـــــــا  

  اح�!ام ال�فل =�ا ه1 واقامة عالقات ا-,اب�ة معه قائ�ة علي الoقة واالح�!ام . 
ة االنdـــــــات اال-,ابي : فاإلنdـــــــات -ع�ي االه��ام واالن�4اه لل�فل ب%قة م� خالل اســـــــ�!ات�,�  -

  %D!ف�ة لل�فل وال�ي ال یMـــاع% ال�!/ي علي مع!فة ال!ســـائل ال�مالمح ال1جه ولغة ال,�ـــ% ، وه1 -
االفdـاح ع�ها ، و�D( م� خالل االب��ـامة ولغة ال,�ـ% ومالمح ال1جه ون4!ة الdـ1ت ال�ع4!ة ع�  

  1دة .  ال�43ة وال�
ــ�1̀ ثقة    - ــ�!ات�,�ة ان�قاء الSل�ات اال-,اب�ة : ل�; ال�%ح او الgم ه�ا اللgان -3%دان م�ـــــــــــ اســـــــــــ

ــل4ي   ال�فل ب�ف�ــــــــــه ، بل \!Dقة اع�اء ال�عل��ات واالوام! ع� \!kD االخ��ار اال-,ابي او ال�ــــــــ
  للSل�ات ت3%د ثقة ال�فل ب�ف�ه . 

ــ�ه%ف م� ا  - ــ�!ات�,�ة ت�ــــــــ ــ�!ات�,�ة واألن : وهي اســــــــ ل�!/ي ال�Mل� م� االفSار وال�1اقف اســــــــ
ال�ـــــــــل�4ة واســـــــــ�4%الها ب�ف�S! ا-,ابي -�3ل حًال ( واألن ) وهي ت�ـــــــــاع% ال�!/ي في ا-,اد حل1ل 

  ) Growell: 2015:  ٣٥ا-,اب�ة في ال�عامل مع ال�ل1=�ات الMا\7ة لل�فل . (
ة ول�; ال�فل  اســــ�!ات�,�ة ال�!=�r علي حل ال�8ــــeالت : ال�!=�r علي حل ال�8ــــeلة ال�ــــل1=�  -

وشــــdMــــ��ه ، فهي ت3%د م1قف ال�!/ي امام ســــل1=�ات ال�فل ال�rع,ة ، وعلي ال�!/ي ان ی�4ع%  
 . !���  ع� ال�dاح او ال�8( او مقارنة ال�فل Aغ�!ه او ال�4الغة في ال1ع� او االن�قاد ال�

ــل1ك ال�!/ي وتقل�% هgه    - ــ�!ات�,�ة ال��gجة ( الق%وة ) : وهي ت��ح لل�فل م� خالل م!اق4ة ســــ اســــ
�اء علي ال�فل ح�� -ق1م بها . oل1=�ات ال�!غ1/ة وال�  ال
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اســــ�!ات�,�ة مeافأة ال�ــــل1ك اال-,ابي : لها تأث�! =�4! في ب�اء شــــdMــــ�ة ال�فل ومفه1مه ع�    -
  اب�ة ع� الgات ل%` االخ!D� وMDفف م� سل1=ه ال�ل4ي . ذاته ، وت,عله -3اف� علي ص1رة ا-,

ــ�M%ام ال�عrDr الهادف م� خالل اتفاق ب��    - ــ!و| : وهي ن1ع م� اســـــ ــ�!ات�,�ة ال�عاق% ال�8ـــــ اســـــ
ال�!/ي وال�فل ی�Xـــــ�� وصـــــفًا ل�ـــــل1ك م3%د م!غ1ب ســـــ1ف -ق1م Aه ال�فل في مقابل حdـــــ1له  

  )  ٧٧:  ٢٠١٤، ( ال�1ن�1e :  ) ٩٥:  ٢٠١٦علي تعrDr مع�� . ( م�dفي اب1 سع% : 
ــ�!ات�,�ات ال�!/�ة       ــ�M%مة م� ق4ل ال�!/ي ل�3ق�k اســ ــال�� ال�!/�ة اال-,اب�ة ال��ــ =�ا ت�ع%د اســ

  اال-,اب�ة ، وم� امoلة هgه االسال�� ال���M%مة : 
�ـــ( ب�8ـــ,�ع ال�!/ي لل�فل علي ال��اق8ـــة وال13ار واتMاذ    -�Dاالســـل1ب ال%-�1ق!ا\ي ال13ا̀ر : و
!ارات مع ت!ك ح!Dة االخ��ار له وال�ع�4! ع� آرائه وم8ـاع!ه ، اضـافة الي ت8ـ,�ع ال�فل علي  الق

ال�4ادرة واالق%ام Aإث!اء ب��7ه( ال�ع!ف�ة واك�ـــــابه( خ4!ات ال!اشـــــ%ی� ومهاراته( ومعای�!ه( االخالق�ة  
 واالج��ـاعـ�ة . وفي هـgا االســــــــــــــل1ب ی�4�ي ال�!/ي Aع~ ال�ــــــــــــــل1=ـ�ات مـoل تفه( حـاجـات ال�ـفل
وم3اولة االســــــ�,اAة لها دون اف!ا| او تف!sD ، وال�!ونة وال�,%ی% في اســــــال�� ال�عامل مع ال�فل  
وتق��( وعالج م8ــاكله وت1ج�هه dAــ1رة صــ3�3ة ، وت8ــ,�ع صــ�اعة الق!ار واالنXــ4ا| ال�ــل1=ي  
ــة  ــ,�ع ال�فل علي \!ح اآلراء وال�ق% ال4�اء وال��اق8ـــــــ ــ�ول�ة ، وت8ـــــــ واالدوار الgات�ة وت�3ل ال��ـــــــ

  وال13ار، واالب�عاد ع� االوام! وال�1اهي وت8,�ع ال�فل علي حل م8اكله ذات�ا . 
وم� اه( ن�ائج االسـل1ب ال%-�1ق!ا\ي ال13ا̀ر علي شـdMـ�ة ال�فل ارتفاع ال�d3ـ�ل ال%راسـي     

ــاعـــل االج��ـــاعي وت1ازن العالقـــات  ــال�ـــة علي ال�فـ ــاب�ـــة ن13 ال�عل�( ، وقـــ%رة عـ وق1ة م�1لـــه اال-,ـ
ــ�!=ة مع   ــ�قالل�ة وت�3ل  ال�8ـــــــ االخ!D�، و1eDن ال�فل اكo! اع��ادا علي ال�ف; و��Dل الي االســـــــ
  ال���ول�ة . 

اسـل1ب ال��ـامح واالسـ�قالل : -8ـ�! الي سـ�اح ال�!/ي لل�فل ��Aارسـة ن8ـا\اته والعاAه D!3Aة    -
  )tســـــــل1=ه م� خالل ق1اع% ون )�t�، وت1ســـــــ�ع دائ!ة ح!=ة ال�فل وم�ح ال�فل ق%را م� الD!3ة ل�

�ل� م�ه االل�rام بها و8Dـــــــ,ع علي م�ارســـــــ�ها . وم� اه( ن�ائج هgا االســـــــل1ب اتاحة الف!صـــــــة -
لل�فــل لل�ع!ف علي ال�1اقف ال�3ــات�ــة ال��Mلفــة دون ال!ج1ع في =ــل صــــــــــــــغ�!ة و=�4!ة لل�!/ي ، 

  وت�3ل ال���ول�ة وال�ع�4! ع� آرائه D!3Aه في ا\ار م� االح�!ام . 
ی��ي دافع�ة ال�فل لإلن,از وال!غ4ة في ال�d3ـــــــــ�ل وح� اســـــــــل1ب ال�8ـــــــــ,�ع علي االن,از :   -

�اء علي  oع4ارات ال�%ح وال kD!\ �1ن عe- %وال�8ــــــــــــــ,�ع ق ، �D!ال علي االخSالع�ل وع%م االت
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ال�ــل1ك ال3�ــ� لل�فل ، وال�عل�قات اال-,اب�ة علي ما ی��ــ( Aه ال�فل م� ســ�ات ا-,اب�ه ت�ــاع%ه  
ــع1ر Aانه م!غ1ب وم���r . وهgه ال ــاع% علي اpهار م1اه� ال�فل وق%راته  علي ال8ـــــــــ �!Dقة ت�ـــــــــ

�ـــــعي ال�فل الي اث4ات وج1ده للd3ـــــ1ل علي ال�8ـــــ,�ع . ( - `gـــــل1ك ال,�% ال�واالتdـــــاف Aال
  ) ٢٠:  ٢٠١٥) ، ( م�3% زDان :  ٥٩:  ٢٠١٨ل1/�ي اب� ماضي : 

م�   و/gلU فأن اســ�!ات�,�ات واســال�� ال�!/�ة اال-,اب�ة ال ت�ــ�ه%ف تMل�� شــdMــ�ة ال�فل    
ــ�ات ال�ي   ــ�ئ ، وان�ا ته%ف الي ت4�ي ان1اع م� ال�هارات والق%رات وال�ـــ ــل1=ها ال�ـــ ــعفها او ســـ ضـــ
ت�ـاع% شـdMـ�ة ال�فل ل�1Sن ا-,اب�ة وفعالة وم�ث!ه وم��,ة ، هgا Aاإلضـافة الي ال8ـع1ر Aال!ضـا  
�ــــــــا- `gال ، �D!ف االج��اعي مع االخ�Sال� kاح والق%رة علي االن,از وت3ق�,�ع%  وال�ــــــــعادة وال

  ال�فل في الق�ام Aأدواره االج��اع�ة ال���ق4ل�ة ب�,اح والق%رة علي ت�3ل ال���ول�ة االج��اع�ة . 
و/gلU ت��ـــــ! ال�!/�ة اال-,اب�ة ت���ة ال�ـــــ�ات اال-,اب�ة ل%` ال�فل ال�ي ب%ورها ت1ل% ال4M!ات      

ل -ع1ق ع�ل�ة  ال8ــdMــ�ة اال-,اب�ة و=ل عامل -�ــه( في ت3ق�k ال��1 -ع% عامل وقا-ة و=ل عام
ال��1 -ع% عامل خ�! ، وعلي ذلU تق�( ال�!/�ة اال-,اب�ة علي اســـاس ما ت��3ه لل�فل م� ف!ص 
وت3ـــ%-ـــات ا-,ـــاب�ـــة ت��ح له( االزدهـــار ، وت3قk االداء ال�p1في االمoـــل و\�ـــ� ال�3ـــاة الـــgات�ـــة  

  )  ٤:  ٢٠١٨وال�,��ع�ة وال!ضا Aال�3اة . ( زه�! ع4%ال%��3 : 
@ëû�½a@Z@,bîãbq@Z@@ÝÐİÜÛ@òîÇbànuüa@òîÛ@ @

، وال��oــاق االف!Dقي ل3ق1ق ال�فــل    ١٩٨٩م�ــg اق!ار االتفــاق�ــة الــ%ول�ــة ل3ق1ق ال�فــل عــام       
الg` ن� علي ان لل�فل حk في ال�!/�ة ال�ي    ١٩٩٠ورفاه��ه ال�ع��% في اد-; أAاAا في ی1ل�1  

ــًال ع� ق%راته الgه��ة و  ــ��ه وم1اه4ه فXـ ــdMـ ــ�ه%ف تعrDr وت���ة شـ ــ1جها  ت�ـ ال4%ن�ة الي ح�� نXـ
الSامل ، وت8ـــــ�ل ال�!/�ة ته�7ة ال�فل لSي -ع�� ح�اة م�ـــــ�ولة في م,��ع ح! ب!وح م� ال�فاه(  

) وفي ا\ار ال��اخ الX3ـــا̀ر ٥١:   ٢٠١٧وال��ـــامح وال13ار واالح�!ام ال��4ادل ( ح%ة وح�%ة : 
ــاني لoقافة االح�!ام لل�فل وحق1قه ال�ي ارســـــــــــ�ها هgه االتفاق�ا ت وتالزما مع اق!ارها واقعا واالن�ـــــــــ

وال�rاما ، صـــارت م8ـــار=ة اال\فال في ت�3ل ال��ـــ�ول�ة االج��اع�ة م1ضـــ1عا وم,اال ل�oS! م�  
ال,ه1د وال�4ادرات ال�ي ت�ــــــعي 8Aــــــأنها ال%ول وال�,��عات وال��ســــــ�ــــــات إلح!از ســــــk4 ومrا-ا ، 

%` قــ%رته( علي ت�3ــل  وادراكــا وتقــ%ی!ا م�هــا ل3ق�قــة ال�ف1لــة وامeــانــاتهــا وحــاجــات اال\فــال ومــ
  ال���ول�ة االج��اع�ة .
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١MZ@ÝÐİÜÛ@òîÇbànuüa@òîÛëû�½a@âìèÐß   
تعـ% ال��ــــــــــــــ�ول�ـة االج��ـاع�ـة م� ال�فـاه�( الD1�3ـة لل�,��ع وذلـU الرت4ـا\هـا ب���t( افعـال      

  االن�ان ، وما ی�!ت� علي تلU االفعال م� ن�ائج ا-,اب�ة او سل�4ة داخل ال�Sان االج��اعي ، وال
شــU ان ال8ــع1ر Aال��ــ�ول�ة وت�3ل ن�ائ,ها -3قk لإلن�ــان ال��Sف ال�ف�ــي واالج��اعي وت�Mي  
الdــــــــعاب ال�ي ق% تع�!ض \!Dقه ، =�ا ان ه�اك عالقة وث�قة ب�� اخالق الف!د ومعا-8ــــــــ�ه لق�(  
ال�,��ع ال�D1ة و/�� ت�3ل ال���ول�ة ، فالف!د ال���ول -�3!م نف�ه واالخ!D� =�ا ی�د` واج4اته  

  و�3Dل ال�M8 نف�ه م��ول��ه ع� م8اع!ه وافSاره وسل1=ه .  ،
      !t�وت8ــ�! Aع~ ال%راســات الي ان ال��ــ�ول�ة االج��اع�ة لها تع!Dفات م�ع%دة ، ف��ها م� ی

لل���ول�ة االج��اع�ة =ال�rام اج��اعي وفk ح%ود ما -ف!ضه القان1ن وما ه1 م�ل1ب م� الف!د ، 
ــ�ل االف ــ�,اAة اج��اع�ة ت��oل في رد فعل او =�فاعل اج��اعي وت8ــ عال ال�1اع�ة للف!د ، او =اســ

الف!د ات,ــاه االع!اف والق�( وت1قعــات االداء االج��ــاعي �3Aــ2 ی�dــــــــــــــف الف!د 3A; اج��ــاعي  
ــ�ول�ة   ــار=ة في فاعل�ات ال�,��ع ، او ال�t! الي ال��ـــــــ ــ�,اAة 8Aـــــــــeل \1عي لل�8ـــــــ ت1قعي واســـــــ

ا تلrم صــــاح4ها �A!اعاة حق1ق االخ!D� في ال�,��ع ( االج��اع�ة =ق��ة ح�2 ت�oل ال�rاما اخالق�
  ) .  ٢١٨:  ٢٠١٦اح�% غ���ي : 

   -وم� ه�ا تع%دت مفاه�( ال���ول�ة االج��اع�ة ، وم� اه( ال�ع!Dفات :   
) Aانها م�ـــــ�ول�ة الف!د ع� نف�ـــــه وم�ـــــ�ول��ه ت,اه اســـــ!ته  ٨:   ٢٠٠٨ع!فها ( ج��ل قاســـــ( :   -

ــ%ـقاـئه وت,ـاه دیـ�ه وو\ـ�ه ، م � خالل فهـ�ه ـل%وره في ت3ق�k اهـ%اـفه واه�ـ�اـمه ـAاألخ!D� م�  واصــــــــــــ
  خالل عالقاته اال-,اب�ة وم8ار=�ه في حل مe8الت ال�,��ع وت3ق�k اه%افه .

) ان ال��ــــ�ول�ة االج��اع�ة هي    ٤٥٦:    ٢٠٠٩وD̀! ( صــــالح العoام�ة واح�% الdــــ�اد` :   -
 1��` عل�ـــه م� اه��ـــام بهـــا وم3ـــاولـــة فه(  االل�rام الـــgاتي والفعلي للف!د ت,ـــاه ال,�ـــاعـــة ، ومـــا ی

م8ــــــــeالتها ، وال�8ــــــــار=ة معها في ان,از ع�ل ما مع االح�ــــــــاس 3Aاجات ال,�اعة وال,�اعات  
  األخ!@ ال�ي ی���ي ال�ها .

) االل�rام Aاح�!ام القان1ن وال�عا\ف واالح�ـاس االج��اعي    ٢٠:  ٢٠١٠وع!فها ( اح�% زای% :   -
وت%فع ال�1ا\��� الي ت4�ي مفاه�( ا-,اب�ة والي م�ارســـة ســـل1=�ات  واالل�rام Aال�عای�! االخالق�ة ، 

ت�dــــــــــف Aاالن%ماج في ال�3اة االج��اع�ة ، وت�3%د م�ــــــــــ�ول�ات االف!اد وال,�اعات وفقا لألدوار 
  ال�ي -ق1م1ن بها وال�ي ت3%دها ال�1قعات ال��4ادلة ال�!ت�4ة Aق�( ال�,��ع ومعای�!ه .
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) Aانها عامل مه( ی�علA kال�ـل1ك ال�1افقي مع   kim , kim , lee : 2012وع!فها =ال م�  (   -
  ال�,��ع ، فه1 ی�dل مع مفه1م ال�1ا\�ة ا` ق�ام الف!د ب%وره ات,اه م,��عه .

) Aــانهــا م,�1عــة ال,ه1د ال��Sــاملــة ال�ي تق1م بهــا  ١١:    ٢٠١٣وع!ف�هــا ( ســــــــــــــه�! م�3ــ% :    -
ان وال1\� ب�اءا ســـــــل��ا قD1ا -�e�  ال��ســـــــ�ـــــــات ال�!/D1ة به%ف ال1صـــــــ1ل الي اعادة ب�اء االن�ـــــــ

االع��اد عل�ه ، فهي ن1ع م� ال�8ـــــــار=ة ال8ـــــــاملة ال�ي ت��لk م� شـــــــع1ر صـــــــادق Aاالســـــــ�,اAة  
  ل���ل4ات ال1اج� االج��اعي وال1\�ي .

) Aـانهـا ت�1Sن م� ع�ـاصــــــــــــــ! ثالث    ١٩٥:    ٢٠١٣وع!ف�هـا ( دعـاء ع1ض ون!م�� م�3ـ% :    -
ر=ـة االج��ـاع�ـة ، ح�ـ2 انهـا ت��1 تـ%رD,�ـا ع� \!kD  تع4! ع� درجـة االه��ـام والفه( وال�8ـــــــــــــــا

ال�!/�ة وال���4ع االج��اعي داخل الف!د ، وهي ن�اج الt!وف االج��اع�ة وال��ث!ات ال�!/D1ة ال�ي  
  ی�ع!ض لها الف!د ع4! م!احل ن�1ه ال��Mلفة .

وعــاداتــه وق1ان��ـه  ) Aــانهــا االل�rام Aق�( ال�,��ع    ٥٥٠:   ٢٠١٥وع!ف�هــا ( ســــــــــــــه�! م�3ــ%  :    -
ومعــای�!ه ، وت3ق�k اهــ%اف هــgا ال�,��ع وفه( ال�8ــــــــــــــeالت ال�ي ی�ع!ض لهــا ، واتMــاذ الق!ارات  

  وت1ف�! ال%ع( واالمeانات الالزمة لgلU وت3%ی% ال4!امج واالن�8ة الالزمة .
�ـــــــ4ه الف!د وD%فعه ل�8ـــــــار=ة    ١٣٥٢:   ٢٠١٦وع!ف�ها ( فا\�ة خل�فة :   -�e- انها اســـــــ�ع%ادA (
خ!D� ف��ا -ق1م1ن Aه م� ع�ل وال��ـــــــاه�ة في حل ال�8ـــــــeالت ال�ي ی�ع!ضـــــــ1ن لها ، وتق4ل  اال

ال%ور الg` اق!ته ال,�اعة له والع�ل علي ت�ف�gه في م3اولة االن�ـــ,ام مع ال7�4ة ال�ي -ع�� ف�ها  
 .  
) Aــانهــا ال�rام اف!اد ال�,��ع Aــأداء مع عل�ه( م�    ٨:  ٢٠١٦وع!فهــا ( ا. جــاكــا رD,ــاك��ــا :    -
ق1ق وواج4ات ات,اه انف�ـه( واسـ!ته( واالخ!D� م� اف!اد ال�,��ع واسـهامه( في ت3ق�k االه%اف  ح

  ال�,��ع�ة ال��8!=ة . 
) Aانها م�ـــــــــ�ول�ة الف!د ع� افعاله ١٥:  ٢٠١٩وع!فها =ال م� ( اح�% علي و ع�!و م%�3 :   -

وت���r هgه ال���ول�ة  ح�ال ال�ل�ة االج��اع�ة وما ت�oله م� اع!اف وعادات وتقال�% ورا` عام ،  
ــ��ة ف�ها ، وت1Sن الع4!ة   ــل�ة ف�ها ل�!جع�ة ال�,��ع والoقافة وم�1tمات الق�( ال��Xــــــــ Aع1دة ال�ــــــــ

  ف�ها Aال��ائج ال�ي ت�3قk علي ساحة ال�,��ع .
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�� م1ســـــــي :   -Dات ال�فل لق�امه ب%وره    ١٢٣٤:   ٢٠٢٠وع!ف�ها ( زAــلة اســـــــ�,ا ) Aانها مd3ـــــ
ع!ف�ه ال,�%ة 3Aق1قه وواج4اته م� خالل ال�1اقف ال�ي ی�ع!ض لها  ن13 نف�ـه واسـ!ته وم,��عه وم

.  
ــ�,اAات الف!د ال%الة علي اه��امه Aال,�اعة      ــ�ول�ة االج��اع�ة هي م,�1عة اسـ و/gلU فان ال��ـ

ــ��7� م�!ا��A� وDع��% =ال  ال�ي ی���ي ال�ها وفه�ه م8ــــــــeالتها و=�ف�ة حلها ، فالف!د وال�,��ع شــــــ
ــه وت,اه  م�ه�ا علي االخ! ، و  ــ�ول�ة ت,اه نف�ـــــــــ ق��ة الف!د في م,��عه تقاس �A%` ت�3له ال��ـــــــــ

ــ�ول وت���ة   ــ7ة الف!د ال��ـــ ــارات ال��احة ألع%اد وت�8ـــ االخ!D� ، و/�ا ان ال�!/�ة ت�oل اح%` ال��ـــ
  مهاراته االج��اع�ة فهي بgلU ت�oل ج1ه! وم1�Xن مفه1م ال���ول�ة االج��اع�ة . 

RM@@òîÇbànuüa@òîÛëû�½a@òîàça@Z@@ÝÐİÛa@ð†Û@bènîàäm@ïÇaë…ë@ @
تع% ال��ـــــ�ول�ة االج��اع�ة حاجة اج��اع�ة مل3ة ، الن ال�,��ع Aاســـــ!ه في حاجة الي الف!د     

ــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل نt!ا لoS!ة   ــ�ول ، وان ال�,��ع حال�ا في حاجة الي ت���ة ال��ـ ال��ـ
ا وخــارج�ــا ، ول�ــا ی�!تــ� عل�هــا م�  ال�غ�!ات وال�13الت ال�ــــــــــــــ!Dعــة ال�ي -�! بهــا ال�,��ع داخل�ــ

ســــــل1=�ات م!غ1/ة -,� ان -�ــــــلSها ال�فل في تعامله مع االخ!D� ، =�ا تع% ر=�ًا اســــــاســــــ�ًا م�  
ار=ان ال����ة ال8ــــــــــــاملة في ال�,��ع . لgا ه�اك الع%ی% م� ال%واعي وال�4!رات ل�فع�ل م8ــــــــــــار=ة  

   -اال\فال في ت�3ل ال���ول�ة االج��اع�ة وم�ها :
ل��ـــــــــــ�ول�ة حk لل�فل : فاأل\فال ی�4غي ان ن�ع!ف علي وجهات نt!ه( واســـــــــــ��الع  ت�3ل ا  -

  آرائه( واالخA gق!اراته( ال��علقة �3Aاته( ، وه1 م�ل� اساسي ل��1 اال\فال وارتقائه( . 
-    sم� اســـ�!ات�,�ات وخ� gMه( : ف�ا ی�����ضـــ�ان ألتMاذ ســـ�اســـات رشـــ�%ة ل�3ا-ة اال\فال وت

  علي تلU ال!ؤDة الdادقة ل�3اة اال\فال وم�ال� ن�1ه( .  وم8!وعات لأل\فال م4�ي
ــ4ًا لل�ع!فة : فاأل\فال -ع!ف1ن ال�oS! ع� ح�اته( لgلU الق!ارات    - ــ%ر خdـــــــ -1eن اال\فال مdـــــــ

ال�ي تgMها ال4Sار 8Aأن الdغار ق% ت��1̀ في Aع~ ال3االت علي اثار سل�4ة ، لgلU ان ت1Sن  
/�ة اال\فال واتMاذ الق!ارات الMاصة به( مd%رها اال\فال  ال�عل1مات ال�ي تق1م عل�ها ع�ل�ات ت! 

  ) . ٥٠:  ٢٠١٤وال4Sار علي ح% س1اء ( \لع& م�1dر : 
ــة عـ�% ال�ـفل ، ألنهـا ت13ل ال�ـفل م�       ان ت��ـ�ة ال��ــــــــــــــ�ولـ�ة االج��ـاعـ�ة لهـا اه�ـ�ة خـاصــــــــــــ

sAـ1اXA مrاالج��اعي تل� s�3ـ�ة قادرة علي ال�فاعل مع ال�dMـ�ة ضـع�فة الي شـdMال�,��ع    شـ
ــاع% ال�فل علي االن�قال م� م!حلة االع��اد علي االخ!D� الي م!حلة الoقة في الgات  ، =�ا ت�ــــــ
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واالســــــــــــــ�قاللـ�ة واالع�ـ�اد علي ال�ف; ، وe�D� اجـ�ال اه�ـ�ة ت��ـ�ة ال��ــــــــــــــ�ولـ�ة االج�ـ�اعـ�ة ـل%` 
  ال�فل في ال�قا| ال�ال�ة : 

  ب�,اح م��ق4ًال .ت,عل ال�فل ع�d!ا فعاال في ال�,��ع ، و�Dارس دوره  -
ت,عل ال�فل ی%رك ال��ائج ال�ي ت�!ت� علي ســــــــل1=ه ، وال�Xــــــــ�3ة في ســــــــ�4ل الdــــــــالح العام    -

  وصالح ال,�اعة 
ت,عـل ال�فـل م�ق4ًال وواع�ـا ل�غ�!ات واالحـ%اث وال�8ــــــــــــــeالت ال�ي ت3ـ%ث في ال�,��ع و=�ف�ـة    -

  ) ١٢:  ٢٠١٦ال�8ار=ة ف�ها والع�ل علي حلها .( أ. جاكارD,اك��ا : 
ــ��ه وتrوD%ه Aال4M!ات ال,�اع�ة وال�ــــــل1=�ات ال�ق14لة م�    - م�ــــــاع%ة ال�فل علي ت���ة شــــــdMــــ

  ال�,��ع وال�ي ت�فk مع عادات وتقال�% وثقافة ال�,��ع .
ت�اع% ال�فل في ت���ة الق�( االج��اع�ة ال�ق14لة =الع%ل والd%ق واالمانة م� خالل ال��ارسة   -

  الع�ل�ة ل�3اة ال,�اعة . 
  .ل%` ال�فل الق%رة علي الق�ادة وال�4ع�ة ل�ق1م ب%وره في ال���ق4ل علي اح�� وجه م�e�ت��ي  -
  .ت�اع% ال�فل علي ال���3A Uق1قه وال��ال4ة بها ، واداء واج4اته لل1d3ل علي هgه ال3ق1ق  -
ت,اوز الف,1ة ب�� الdـــــــــغار وال4Sار ون8ـــــــــ! روح ا-,اب�ة في ال�,��ع ، وت���ة ال�ق%ی! الgاتي   -

  ) .٣٥:  ٢٠٠٨ال�فل وال�1افk اال-,ابي مع ال�,��ع ( اب��ام ع4%هللا  : ل%`  
و/gلU فان ال��ـــــ�ول�ة االج��اع�ة ت,عل ال�فل اكo! اســـــ�ع%ادا لل�ق4ل وال��Sف واشـــــ% م!ونة ،    

ح�ـ2 ی4ـ%ا Aـادراك ال3قـائk وال�1اقف وال�8ــــــــــــــاع! في ال�1اقف االج��ـاع�ـة ال��Mلفـة . وســــــــــــــل1ك 
ال ی��1 اال في ب�7ـة ت!/D1ـة ت��ــــــــــــــ( AـالD!3ـة وال�!ونـة وااله��ـام والفه(    ال��ــــــــــــــ�ول�ـة االج��ـاع�ـة

ــار=ـة ، ـلgـلU ی�4غي ال�ـأك�ـ% علي اه��ـة ت���ـة ال��ــــــــــــــ�ول�ـة االج��ـاع�ـة لل�فـل م� خالل  وال�8ــــــــــــ
  م�س�ات ال�!/�ة ال��Mلفة وم� خالل اسال��  واس�!ات�,�ات ال�!/�ة اال-,اب�ة . 

@@SM@@òîÇbànuüa@òîÛëû�½a@Š•bäÇ@@ÝÐİÜÛ@Z@ @
ال�8ـار=ة)   -الفه(   -ت�1Sن ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة م� ثالث ع�اصـ! رئ��ـ�ة وهي( االه��ام      

  وذلU =�ا یلي :
االه��ام : وه1 االرت4ا| العا\في م� جان� الف!د لل,�اعة مع ال3!ص علي االس��!ار تق%مها    -

�%رج ت3& ع�dـ! االه��ام ار/عة م�ـDاه%افها . و kها وت3ق�eات وهي : ( االنفعال مع  وت�اسـD1�
�ــs صــ1ر االه��ام وDقdــ% Aه م�ــای!ة الف!د انفعال�ا Aال,�اعة D!�Aقة ال اراد-ة  Aال,�اعة ) وه1 ا
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، وال��ــــــ�1̀ الoاني ( االنفعال Aال,�اعة ) وDع% هgا ال��ــــــ�1̀ افXــــــل م� ال�ــــــابk وDقdــــــ% Aه  
Dقdــ% Aه ان الف!د -8ــع! انه  ال�عا\ف مع ال,�اعة ، وال��ــ�1̀ الoال2 ( ال�1ح% مع ال,�اعة ) و 

 !Sـ4ح ال,�اعة في فdه ان تA %ـdقDع ( تعقل ال,�اعة ) وAـ�1̀ ال!ا�وال,�اعة شـئ واح% ، وال�
  ) .٩: ٢٠١٦الف!د وت1dره العقلي وااله��ام e8�Aالتها وم�d!ها ( أ . جاكارD,اك��ا : 

ــ��� ، االول وه1 فه( الف!   - ــ( الي ق�ــــــ �ق�ــــــDد لل,�اعة في حال�ها  الفه( : وه1 ال1عي واالدراك و
ال3اضـــ!ة وم� ناح�ة م�ســـ�ـــاتها ون�tها وعاداتها وتارMDها وق��ها و=gلU فه( الt!وف والع1امل 
ــ%   ال�ي تأث! في حاضـــــ! هgه ال,�اعة ، والoاني وه1 فه( الف!د لل�غr̀ االج��اعي ألفعاله وDقdـــ

:   ٢٠١٣ـ�& عـ4%هللا : ـAه ادراك الف!د ألـثار افعـاـله وتdــــــــــــــ!ـفاـته وق!ارـته علي ال,�ـاعـة ( ـفا\�ـة ب
٤١. (  
ــ4اع    - ــاع% ال,�اعة علي اشــ ــ�!اك الف!د مع االخ!D� في االع�ال ال�ي ت�ــ ــار=ة : وتع�ي اشــ ال�8ــ

�%رج ت3& ع�dـــــ! ال�8ـــــار=ة ثالثة ج1ان� Dالتها وال1صـــــ1ل الي اه%افها ، وeحاجاتها وحل م8ـــــ
�ات ، وال,ان� الoاني  وهي : االول تق4ل الف!د ل%وره االج��اعي وما ی!تA s4ه م� ت1قعات وســـل1=

ال�8ــــار=ة ال��فgة أ` الع�ل الفعلي ال�8ــــ�!ك مع ال,�اعة ل��ف�g وان,از ما ت�فk عل�ه ال,�اعة ، 
ال,ان� الoال2 وه1 ال�8ـــــــــــار=ة ال�ق1مة وهي م8ـــــــــــار=ة م1جهة ته%ف الي تقD1( اع�ال ال,�اعة  

�� م1سي : D١٢٤٢:  ٢٠٢٠وان,ازاتها ( ز  . (  
ب�� ع�اصـ! ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة الoالث الن =ال م�ه�ا ی��ي االخ!    وه�اك ارت4ا| وتSامل    

وDـ%ع�ـه ف�oال ن,ـ% ان االه��ـام -3!ك الف!د الي فه( ال,�ـاعـة ، و=ل�ـا زاد فه( الف!د لل,�ـاعـة زاد 
  kم� االه��ام وتع� %Drــار=ة ت ــار=ة ، وال�8ـ ــ!ورDان لل�8ـ اه��امه بها ، أ` ان االه��ام والفه( ضـ

Sقة  م� الفه( . ولAــا ي ن��ي ال��ـــــــــــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل الب% م� ت1اف! الع�اصـــــــــــ! ال�ـــــــــ
  Aاإلضافة الي ت1اف! الع�اص! األت�ة : 

ال�ـفل : ـفال�ـفل ـل%ـ-ه اســــــــــــــ�ـع%اد ف�̀! ل�عل( ال��ــــــــــــــ�ولـ�ة االج�ـ�اعـ�ة مع م!اعـاة مـ4%ا الف!وق  -
 ، �D!8ـــ,عه علي ال�عا\ف مع االخDات وgالف!د-ة ، وعلي ال�!/ي ان -8ـــ,ع ال�فل علي تق4ل ال

  وت���ة االه��ام والفه( وال�8ار=ة االج��اع�ة ل%` ال�فل لإلح�اس Aال,�اعة . 
ال1سـs : والg` ت�1ف! ف�ه ال1Mاص ال���ـ!ة ل��1 ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة ، لgلU -,� ان -1eن    -

ــ�ول�ة االج��اع�ة ، =�ا   ــ�ة ت�1اف! ف�ها ال��ـ ال1ســـs ال�!/1̀ وســـ�ا اخالق�ا ا-,اب�ا ل��ـــ�! شـــdMـ
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وهgا  -,� ان -1eن م�اخ ال1ســــs ال�!/1̀ ت�1اف! ف�ه ال�43ة والD!3ة والفه( وال�ق%ی! وال�8ــــار=ة ،
  ال��اخ اال-,ابي ی��ح ن�1 ش�dMة ال�فل . 

-    �D!األخA ــــــــــــــاس�ال�1ج�ه ( ال�!/�ة ) : ال�1ج�ه -,� ان -1eن اخالق�ا وا-,اب�ا م� خالل االح
  وال�1ح% مع ال,�اعة والع�ل ال��8!ك معها . 

�1ذج  ال�1جه ( ال�!/ي ) : وهo�A 1اAة ق1ة ال�1ضــــ�ح وال��8ــــ�s وال%افع إلرشــــاد ال�فل ، وه1 ن  -
  سل1=ي -A `g�3ه ال�فل و1�Dح% معه وD,� ان ت�1اف! ف�ه ع�اص! ال���ول�ة االج��اع�ة . 

ــ�% الي خ1اص ن�1    - ــ�ول�ة االج��اع�ة وت�ـــــــ ــ! ال��ـــــــ الع�ل�ات : وال�ي ت�د` الي ات�ام ع�اصـــــــ
ال�فل ، وت�3%د في الع�ل�ات اللف�tة ( اللغD1ة ) ومه��ها نقل ال�عل1مات الي ال�فل س1اء =ان&  

حeاما او اراء او وجهات نt! او تف�ــــــــ�! ، وال��ارســــــــة ال�ــــــــل1=�ة وهي الع�ل الt- `gه! في  ا
ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة في خ4!ات مالئ�ة وتق%م دل�ال ع�ل�ا علي م�ارسـة ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة ( 

  ) . ٢٥:  ٢٠١٦فا\�ة خل�فة : 
االج��اع�ة وع�اصـــ! ال�!/�ة   ولgلU فان الع�ل ال�!/1̀ ال�اجح ی%مج ب�� ع�اصـــ! ال��ـــ�ول�ة    

اال-,اب�ة ، ح�2 ان ال�!/�ة اال-,اب�ة ت��ح ف!ص وم1اقف م1ات�ة ل3�ـــ� انdـــات ال4Sار لأل\فال  
ــار=ة عال�ه( وتعrDr الفه( واالح�!ام   ــاع!ه( وحاجاته( ، وم� ث( م8ـــ ــ��اع الي افSاره( وم8ـــ واالســـ

ال وت�3له( ال��ـ�ول�ة ال��اسـ4ة  وال�8ـار=ة مع اال\فال وهgا ی1ف! ضـ�انات اسـاسـ�ة ل�3ا-ة اال\ف
  ألع�اره( . 

TM@@Z@@bèmüb©ë@òîÇbànuüa@òîÛëû�½a@Êaìãa@ @
   -ان لل���ول�ة االج��اع�ة ار/ع ان1اع وهي :       

ال��ـ�ول�ة ال%ی��ة : وت8ـ�ل ج��ع ال�Sال�ف ال�ي یل�rم بها الف!د م� ق4ل هللا تعالي سـ1اء اكان&    -
  ل1oاب ، او ال�1اهي و�D!ت� علي ارتSابها العقاب .اوام! ی�!ت� علي الق�ام بها ا

ــه ون13    - ــ�ل ج��ع االخالق ال�ي ی�4غي ان یل�rم بها الف!د ن13 نف�ـ ــ�ول�ة االخالق�ة : وت8ـ ال��ـ
  م,��عه ، وق14له ما ی�!ت� علي ذلU م� رضا وا\�7�ان .

ال�ي ی�gMها ال�,��ع    ال��ـ�ول�ة القان1ن�ة : ج��ع ال��ـ�ول�ات ال��ـ��%ة م� الق1ان�� وال%سـات�!  -
  نtاما له.

ال��ـــــ�ول�ة االج��اع�ة : وت8ـــــ�ل ج��ع ال�t( وال�قال�% والعادات والق�( ال�ي یل�rم بها الف!د م�    -
  ) .٨:  ٢٠١٦ق4ل ال,�اعة ال�ي -ع�� ف�ها ( أ. جاكارD,اك��ا : 
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   -=�ا ح%دت م,االت ال���ول�ة االج��اع�ة لل�فل في ثالث م,االت رئ���ة وهي :    
ال��ــ�ول�ة الgات�ة : وهي ال�ي ت%فع ال�فل لل�3افtة علي صــ�3ه ال4%ن�ة وم�ارســة ال!Dاضــة ،   -

  وت�اول االكل ال3dي وال1قا-ة م� االم!اض ، وضs4 رغ4اته وسل1=�اته . 
ال��ــــــــــ�ول�ة ت,اه االســــــــــ!ة : وتع�ي االل�rام Aالع%ی% م� ال1اج4ات ت,اه اف!اد االســــــــــ!ة واالقارب   -

  لق�ام Aأدوار مع��ة ألداء هgه ال���ول�ات .وال,�!ان ، وا
ال��ــــــــ�ول�ة ت,اه ال��ســــــــ�ــــــــات ال�عل���ة : وتع�ي ال�rامات ال�فل ت,اه العامل�� Aال��ســــــــ�ــــــــة    -

  ال�عل���ة م� معل��� واص%قاء وادارة وم4اني والقXا-ا وال�e8الت ال��علقة Aال��س�ة ال�عل���ة .
�فـل ت,ـاه اف!اد ال�,��ع وال���لSـات العـامـة ال��ــــــــــــــ�ول�ـة ت,ـاه ال�,��ع : وهي م�ــــــــــــــ�ول�ـة ال  -

  ) .١٦٣:  ٢٠١٧وال�!افk وقXا-ا ال�,��ع ومe8الته ( ن1̀8 سع% : 
UM@@Z@@ÝÐİÛa@ð†Û@òîÇbànuüa@òîÛëû�½a@òîàäm@†ÇaìÓ@ @

ــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل ت��ل� الD!3ة ، أ` ضـــــــــــ!ورة شـــــــــــع1ر ال�فل       ان ت���ة ال��ـــــــــ
ا ی�!ت� عل�ه م� م�ــــــــــــــ�ول�ات ، اذ ال م,ال لل��ــــــــــــــ�ول�ة في عال(  AالD!3ة في اخ��ار الفعل وم

ت�ــــ1ده ال,D!4ة والقه! . وا-Xــــا ت��ل� ال��ــــ�ول�ة ال�ع!فة أ` مع!فة الق1اع% ال�ي ی�4غي االل�rام  
بها في اداء ال�ــل1ك ، ح�2 تrداد ال��ــ�ول�ة بDrادة ال�ع!فة وال�1ج�ه لل�فل ( خ1لة ع4%ال1هاب : 

٨:  ٢٠١٠ . (  
=% اال3Aاث ال�!/D1ة ان -�3ا ال�فل خ4!ات ی�عل( م�ها ال��ــ�ول�ة االج��اع�ة و/gلU ت1Sن  وت�     

ال,�اعة ال�!/D1ة وســــــ�ا م�اســــــ4ا لgلU ، وه�اك Aع~ الق1اع% ال�!/D1ة االســــــاســــــ�ة ال�ي ت�ــــــاع%  
   -ال�!/ي في ت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل وم�ها :

  Aع~ االن�8ة واداء Aع~ ال�هام الdغ�!ة �Aف!ده . تعل�( ال�فل Aع~ ال�هارات وتق%-( -
  ع%م ان,از ال�هام واالدوار الMاصة Aال�فل \ال�ا انه قادر علي ان,ازها ب�ف�ه . -
-    rــه لل�3ف� ــ��!ار ع� \!kD م%ح الفعل ول�; ال�فل نف�ــ الoقة في ق%رات ال�فل وت8ــــ,�عه Aاســ

�اء .oعلي االن,از دون ال�4الغة في ال�%ح وال  
ــ�4  - ــ7لة ، ح�2 ان ال�1ج�ه ال��ــــــ��! واع�اء االوام! لل�فل -Xــــــعف م�  اســــ %ال االوام! Aاالســــ

  ق%رته االب%اع�ة واع�اءه م�احة التMاذ الق!ارات .
ــ�ول�اته وت1=�ل Aع~ ال�هام ال��rل�ة ال�1م�ة ال�ي ت��اســـ� مع    - ــ!ح لل�فل اله��ة دوره وم�ـ ال8ـ

  ق%راته ال,�%-ة .
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ح�ي ی�عل( ق��ـة ان,ـاز االع�ـال دون ان�tـار مقـابـل مـاد` ،  ت,�ـ� اســــــــــــــل1ب ال�eـافـأة ال�ـاد-ـة  -
  ل�1eن ال%افع ال%اخلي ل%` ال�فل ه1 ادراكه اه��ة دوره .

االشـــ�!اك في Aع~ االن8ـــ�ة ال,�اع�ة مoل ال�ع�ـــe!ات الdـــ�ف�ة واالن8ـــ�ة ال��1ع�ة ل����ة    -
  روح ال�8ار=ة وح; ال���ول�ة ل%` ال�فل .

-  4�ــ�ة لل�فل ، ی ــ�ول�ة  الق%وة ال3�ـــــــــــ غي علي ال�!/ي ان -1eن علي ق%ر =�4! م� ت�3ل ال��ـــــــــــ
  ) . kim , kim , lee :2012:60ل�1eن ق%وة لل�فل ( 

ــ�ول�ة االج��اع�ة ی��ـــــــ�1ن      ــات ان اال\فال الgی� ی��3ل1ن ال��ـــــ وق% اث�4& الع%ی% م� ال%راســـــ
   -�A,�1عة م� الdفات مoل :

-  %�  االن,از ، وم�عة ال�عل( به%ف ال1ص1ل الم��از ما .ل%یه( الق%رة علي ال�عاون وال!ضا ع
ــال3ه(    - اكA !oع%ا ع� الXــــعف امام ضــــغ1| االق!ان ، الق%رة علي صــــ�ع ق!ارات ت�فk مع مdــ

  ح�ي ل1 تع!ض1ا لل�D!Mة او ال!ف~ . 
ل%یه( الق%رة علي دراسة ال�Mارات وال4%ائل ال��احة ، ب%ال م� فعل ما ی�م!ون Aه ، فه( -��ل1ن    -

  لل�عاون علي ن13 اكo! وع�ا . 
  ت�3ل م��ول�ة ال�Mارات الMا\7ة ن��,ة نق� ال4M!ة . -
ــ�ة وال�ع�4! ع�ها ، والق%رة علي ال�أث�!  - ــdMـــــــ ــه( وفه( حاجاته( ال8ـــــــ   الق%رة علي الع�ا-ة Aأنف�ـــــــ

  وال��3A )e3اته( 
ال!/s ب�� ال�ــــل1ك وعاق4ة ال�ــــل1ك ، وت1ج�ه االســــ7لة والق�ام Aال�4ادرة ( مdــــ�في اب1 ســــع% :   -

٢٧:  ٢٠٠٦ (  
ولgلU ی�4غي ته�7ة ال�,��ع ل�ق4ل ت�3ل اال\فال ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة ، وهgا ی��ل� ت1ج�ه      

ــار=ة واداء ادواره ، ال�!/ي الي تق%ی! امeانات ال�فل والoقة Aق%راته وم�ح  ــة لل�8ـــــــــ ال�فل الف!صـــــــــ
وه�اك الع%ی% م� اســـــال�� ال�!/�ة اال-,اب�ة ال�ي ت�ـــــاع% ال�!/ي في ت���ة ال��ـــــ�ول�ة االج��اع�ة  

  لل�فل : 
م!اق4ـة اـلgات : وتغ��! وجهـة نt! ال�!/ي في ال�t!ة ال�ــــــــــــــل�4ـة ع� ال�فـل ، واال-�ـان Aقـ%راـته    -

  �ة .علي ت�3ل ال���ول�ة واداء دوره Aفاعل
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ب!امج ال�!/�ة اال-,اب�ة : ح�2 ان م%خل ال�!/�ة اال-,اب�ة ه1 م%خل ق1ة لفه( اال\فال ول3ق�قة    -
عـال�ه( اـل%اخلي والMـارجي ، حـ�2 ی!=r علي تـق%ی! ف!دـ-ة ال�ـفل دون مـقارنـ�ه ـAاالخ!D� ، االم!  

  الg` یDr% م� الoقة Aال�ف; والق%رة علي ت�3ل ال���ول�ة .
: -ع��ــ% علي عالقــات ا-,ــاب�ــة ب�� اال\فــال وال4Sــار وDع��ــ% علي الoقــة    ت1ف�! م�ــاخ ا-,ــابي  -

وال�ق4ل وال�ق%ی! وال��ان%ة . وتلU مق1مات رئ���ة ت�اع% علي ت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة لل�فل  
.@Z@òîÇbànuüa@òîÛëû�½a@òîàämë@ÝÐİÜÛ@òîib¯üa@òîi
Ûa@¿@òíìi
Ûa@pb��û½a@‰ë…@ZbrÛbq@ @

ســ�ــات ال�!/D1ة ال��Mلفة =األســ!ة وال�%رســة ووســائل االعالم ودور الع4ادة م�ســ�ــات  تع% ال��     
ــ��ا وعا\ف�ا وفD!Sا واج��اع�ا خالل م!احل ح�اته   ــ7ة االج��اع�ة لل�فل ، ت�1لي رعای�ه ج�ـــ ل��8ـــ
ال��Mلفة ، واع%اده لل�3اة في ض1ء ال�عای�! والعادات والق�( االج��اع�ة ال�ائ%ة في ال�,��ع وفي 

ــاســــي في اك�ــــاب ال�فل ال��ــــ�ول�ة  ضــــ1  ء ال�!/�ة اال-,اب�ة ، و/ال�الي ی�dــــ� عل�ها ال%ور االســ
االج��اع�ة ل�3ق�k االن%ماج ال�ـــــ1̀ لل�فل في ال�,��ع واع%اد شـــــdMـــــ�ة ســـــD1ة لها الق%رة علي  

  ال��Sف االج��اعي .
QM@@@@ÝÐİÜÛ@òîib¯üa@òîi
Ûa@¿@ñŠ�üa@‰ë…@Z@ @

ــعة ب�� اال      ــال�� ت!/�ة  ی1ج% ف!وق واســـــ ــ1راته( ع� \!ق واســـــ Aاء واالمهات ف��ا ی�علk ب�dـــــ
ال�فــل ومعــامل�ــه ، وال ی1جــ% ادني شـــــــــــــــU في ان =ــل االAــاء ی���1ن ال�M! ألب�ــائه( وان -1eن1ا  
االفXـــل ، و1Dج% في ذه� =ل اب وام تdـــ1ر ع� ماه�ة ال�فل ال��1ذج وD,�ه%ون في صـــ�اعة  

ــ1رة اق!ب ما -1eن الي ا ــ�eل ال�فل dAــــ ل�فل ال��1ذج، وعلي ال!غ( م� =ل ال�1ا-ا ال��4ة  او ت8ــــ
ر/�ا -��M%م Aع~ األAاء \!ق واسال�� معاملة مع ا\فاله( ت3!فه( ع� م�ار ال�!/�ة ال3�3dة  
ــات اث4ـ�& ان ال�!/ـ�ة الغ�! فعـاـلة ی��ج ع�هـا زـDادة في اح��ـاالت   ، ـفالعـ%ـی% م� اال3Aـاث واـل%راســــــــــــ

 Beataال�فـل لإله�ـال او الع�ف او ال�4ـg (  ات�ـان اال\فـال ل�ــــــــــــــل1=�ـات ســــــــــــــ�7ـة ن��,ـة تع!ض 

souders : 2019:2  (  
ولgلU فان ال�3 وال�1ا-ا ال��4ة لل1ال%ی� ال تSفي ل,عل األ\فال صــــــال�3� واصــــــ3اء نف�ــــــ�ا      

واج��اع�ا ، ولgلU ی�4غي علي االســــــــ!ة وخاصــــــــة في هgا العdــــــــ! ان ت�4�ي االســــــــال�� ال�!/D1ة  
ت�,ـ�ات بـ�اءة في ال�ـعاـمل مع ال�ـفل ، إل-,ـاد جـ�ل م� االبـ�اء  اال-,ـابـ�ة ال�ي تع�ـ�% علي اســــــــــــــ�!ا

ی��ــــــــ( Aالdــــــــ3ة ال�ف�ــــــــ�ة واالج��اع�ة والق%رة علي ال��Sف وال�عامل ال�اجح مع االخ!D� وت�3ل  
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ال��ــــــ�ول�ة االج��اع�ة ، م�ا -3قk له( ال!ضــــــا ع� ال�3اة وادراكها 8Aــــــeل ا-,ابي ، وهgا -�oل  
  اله( . اقdي ام��ات ال1ال%ی� ات,اه ا\ف

ــ�!ات�,�ات ب�اءة في       ــال�� ال�!/D1ة ال�ي تع��% علي اســــــــــ وتع% ال�!/�ة اال-,اب�ة م� اه( االســــــــــ
ــ(   ال�عامل مع ال�فل م� خالل ال�ع�4! ع� ع1ا\ف ا-,اب�ة ن13 ال�فل، و/اســــــــــــ�M%ام لغة ت��ــــــــــ
ة  Aالdــ%ق وال��ــامح وال�عا\ف ، ح�2 ل( -ع% دور االســ!ة -ق�dــ! علي ت1ف�! ال3اجات االســاســ� 
ــل1ب ثاب& في ال�عامل ال�1مي مع ال�فل   ــ34& ال1ال%-ة و�pفة ت�3اج لل�A s��Mأســ لل�فل بل اصــ
  kارها ل�3ق��oها واسـ��، وت234 ع� ال�اقات الSام�ة ب%اخله وم�ـاع%ته في اpهارها واالسـ�فادة م

  ) . ١٥٨٦:  ٢٠١٦ج1دة ح�اته االن�ان�ة ( عrة ف�3ي : 
) Aــانهــا ت1ج�ــه األAــاء ن13 تــأســــــــــــــ�;     (positive parentingوتع!ف ال1الــ%-ــة اال-,ــاب�ــة      

ــ1ء ال�ق4ل   عالقات تفاعل قD1ة وع��قة قائ�ة علي ال�1اصـــل واالح�!ام ال��4ادل مع ا\فاله( في ضـ
وال�1اد وال�!اح( ، وت�ــ�ه%ف ت���ة ثالث م3%دات في شــdMــ�ة ال�فل ، ت���ة الgات�ة االســ�قالل�ة  

ل ل��3ل ال��ــــــــــ�ول�ة وت���ة مق1مات الSفاءة ال8ــــــــــdMــــــــــ�ة  واالع��اد علي الgات م�ا ی%فع ال�ف
  �D!األخA اال-,ابي kاألن��اء وال�علA ة ال8ع1ر���ال�ع!ف�ة وال1ج%ان�ة واالج��اع�ة واالخالق�ة ، وت

 )Laali , Askari :2015 :71  . (  
ــ��� لل�عاملة ال1ال%-ة ی!ت�4ان Aال��ائج     ــاســــــ ــ�! ج��ع اال3Aاث الي وج1د ع�dــــــــ!D� اســــــ   وت8ــــــ

ــار=ة ، وع�dــــــ!   ال��ائ�ة اال-,اب�ة لل�فل وه�ا ،ع�dــــــ! دع( �Aا ی�Xــــــ�� م� دفئ وح� وم8ــــ
  rSت!ت Uلg/عة واالشـــــــ!اف . وAفي ب�7ة ال�فل ووضـــــــع الق�1د وال��ا )e3ـــــــ�� ال�Xا ی��A ســـــــ��!ة
ال�!/ـ�ة ال1ال%-ة اال-,ـابـ�ة علي ال�1اصــــــــــــــل ب�� االAاء وال�ـفل وال�علk والعالقات اال-,ـابـ�ة ، وق%رة 

Aاء علي ادارة وال�e3( في ســـــــل1ك ال�فل وحل الdـــــــ!اعات ب�� االAاء وا\فاله( وت3�ـــــــ�� ن�1  اال
  ) . ٢٤:  ٢٠١٩ال�فل ( رنا س�3( : 

   -وe�D� تل��M اه( ج1ان� ال�!/�ة ال1ال%-ة اال-,اب�ة لأل\فال في :     
( م8ـــــــــeالته  ال�ق4ل : وo��Dل في شـــــــــع1ر ال�فل ب�ق4ل ال1ال%ی� له واالل�فاف الي م3اســـــــــ�ه وفه  -

  واالنdات آلرائه والفM! الن,ازاته . 
�ل1ك    -A ما -ق1م%�ال��امح : وo��Dل في ال��اهل اح�انا مع ال�فل وع%م الrامه Aق1اع% صارمة ع

  او فعل س�ئ .



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥ < <<<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèQ<DNLNL <
 

  ٢٨٠  

االســــــــــ�قالل�ة : وo��Dل في اع�اء ال�فل ن1ع م� االســــــــــ�قالل وت�3ل ال��ــــــــــ�ول�ة والD!3ة في    -
  ل��علقة Aال�فل وال�!ور ب4ع~ ال4M!ات .االخ��ار وخاصة في االش�اء ا

ال�dـ%اق�ة وال4oات : وت��oل في اpهار ال�dـ%اق�ة وال4oات في ال�1قعات واالق1ال واالفعال مع    -
  ال�فل .

ال��اAعة واالشــــــــــ!اف وال��gجة : وo��Dل في ت8ــــــــــ,�ع ال�ــــــــــل1ك ال�!غ1ب وتق%-( ال�oل االعلي    -
  ) .  Tsemrekal : 2016 : 10والق%وة وال�1ج�ه لل�فل ( 

وهgه ال�ــل1=�ات واالســال�� ال�ــاAقة ت��ل� مهارات واســ�ع%اد لل�عل( وال�غ�! م� ق4ل االAاء ،     
والفه( الع��k لdMــــــــــائ� م!حلة ال�ف1لة ، ورغ4ة وفاعل�ة االAاء في ت3�ــــــــــ�� ادائه( ال�!/1̀ . 

Aاء ال�%ر�D وال%راســـــــة و/gلU تع% ال�!/�ة اال-,اب�ة القائ�ة علي ال�عل( ضـــــــ!ورة واج4ة ،  وعلي اال
ــاب ال�هـارات الفعـاـلة في ال�عـامـل مع ا\ـفاله( ، ـلgـلU االه��ـام ـAال�!/ـ�ة اال-,ـابـ�ة وـفاعلـ�ة   الك��ــــــــــــ
  1��ال�!/�ة ال1ال%-ة م�ل4ا هاما -,� ال���ــــA Uه اســــ1ة Aال%ول ال��ق%مة ل��ــــاع%ة اال\فال علي ال

  ال�3dح وس% الف,1ة ال�1ج1دة ب�� االAاء واالب�اء .
  -) ادوار ال�عاملة ال1ال%-ة اال-,اب�ة =�ا یلي : Aye , lau , Nie : 2015 : 17صف ( وو     

الفه( : مالحtة وتفه( اال\فال وم��D1ات ن�1ه( وال�ع!ف علي م%` تأث! اال\فال واس�,اب�ه(    -
  ل�ا -3%ث ح1له( .

ال�1ج�ه : ن�gجة ال�ـــل1=�ات ال�الئ�ة ال�!غ1/ة م� ال�فل وال3فا� علي ح%ود معق1لة لل�ـــل1ك   -
، وتrوD% اال\فال Aالف!ص ال�الئ�ة ن�ائ�ًا ل�عل( ال��ـــ�ول�ة وتعل( مهارات حل ال�8ـــeالت وم!اق4ة  

  ان�8ة ال�فل ودع( ال�1اصل ب��ه و/�� االق!ان وال4Sار. 
ــ7ة : ال�ع�4! ع� ال�3   - ــات   ال��8ــــــ وال�!اح( ، وت���ة اح�!ام الgات واالمل ل%` ال�فل ، االنdــــــ

واالن�4اه ل�8ــاع! وافSار ال�فل ، تrوD% ال�فل 3Aاجاته االســاســ�ة ، م�ــاع%ة ال�فل علي ال��Sف  
  االج��اعي . 

ال%افعـ�ة : دع( الفXــــــــــــــ1ل والMـ�ال وال34ـ2 ع� ال�ع!فة ل%` ال�ـفل ، م�ــــــــــــــاع%ة ال�ـفل علي   -
  ل1مات ، فه( ال�فل لgاته واالخ!D� والعال( ال�A s�3ه . معال,ة وادارة ال�ع

ــ�M%ام ال�1ارد ال�,��ع�ة    - ال3ق1ق�ة وال%فاع ع� ال�فل : خلk ب�7ات داع�ة لل�فل ول3ق1قه ، اسـ
  ل�3��� ح�اة ال�فل ، تعrDr ال�غ�! االج��اعي . 
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الع1امل  ) في دراســــــــ�ه الي ان ه�اك م,�1عة م�  Bembenutty : 2014 : 5واشــــــــار (      
ــال�� ال�عاملة ال1ال%-ة اال-,اب�ة مoل ال3الة ال�rاج�ة لل�فل واالAاء وج1ان� الق1ة  ال��ث!ة علي اســــــ
والXـعف في ال8ـdMـ�ة ، وال4M!ات ال�ـاAقة ، والt!وف ال�3ات�ة ال3ال�ة ووسـائل ال%ع( ، =�ا ان  

اء مoـل ال4M!ات  ه�ـاك م,�1عـة م� الع1امـل ت�ــــــــــــــه( في انMفـاض ال�!/�ـة اال-,ـاب�ـة م� ق4ـل االAـ
ال�ــــل�4ة ، الفق! وال3!مان االج��اعي والعrلة ، ال7�4ة الفق�!ة وانMفاض م�ــــ�1̀ ال�عل�( ، ضــــعف  
الdـــ3ة العقل�ة لآلAاء ن��,ة ال�عا\ي ، ال�الق واالنفdـــال ب�� ال1ال%ی� ، ثقافة الع�ل ال�D1لة ، 

  صغ! س� االAاء . 
ة ال�ي تقــ%م لــ%ع( االAــاء م� اجــل ت3�ــــــــــــــ��  لــgلــU ت1جــ% العــ%یــ% م� ان1اع الMــ%مــات ال��Mلفــ    

ال�عـاملـة ال1الـ%-ـة اال-,ـاب�ـة وDع4! مفه1م دع( ال1الـ%-ـة ع� م,�1عـة ال�عل1مـات والـ%ع( وال�ـ%رDـ� 
وال�عل( واالرشــــاد وغ�!ها م� الM%مات ال�ي ت!=r علي فه( االAاء وت�ف�g االدوار ال1ال%-ة اال-,اب�ة  

اشــeال دع( ال1ال%-ة اال-,اب�ة في ت1ف�! ال�عل1مات   Aye, lau , Nie : 2015 :12 )، وح%د ( 
  )�t�العـامـة لآلAـاء م� خالل ال�8ــــــــــــــ!ات وال�Sـ� واال3Aـاث والMـ%مـات االرشـــــــــــــــاد-ـة وغ�!هـا ، وت
ال,ل�ـات االرشـاد-ة الف!د-ة او ال�,!�4Dة ال��علقة Aالdـ3ة وادارة ال�ـل1ك ال1ال%` ، وت��t( ال4!امج  

  ل م��ddM� في ال�!/�ة . وال%ورات ال�%ر�4Dة لآلAاء م� خال
وتق�!ح ال!ا�Aة االم!�eDة ل!عا-ة ال�ف1لة وال,�ع�ة ال1\��ة ل��ع الق�1ة ض% اال\فال م,�1عة      

)   Mir , Sankar : 2017 : 1567م� ال�dــائح لآلAاء ل�3ق�k ال�!/�ة اال-,اب�ة لل�فل وهي ( 
:  
وتD1S� عالقـات ا-,ـاب�ـة مع    قـ%ر ق��ـة اللعـ� ، ح�ـ2 -عـ% وســــــــــــــ�لـة \�4ع�ـة ل�عل( اال\فـال ،  -

. �D!االخ  
  ت3%ث مع ال�فل وانd& له Aاه��ام م� خالل مهارات ال�1اصل اال-,اب�ة . -
�اء علي ال�فل ع�%ما ی�dــــــــــــــ!ف    -oاالن�قاد وتعل( ال ��حاول اال ت1Sن ســــــــــــــل�4ًا مع ال�فل وت,

  .Aإ-,اب�ة ، وال�3%ث معه ع�%ما ی!ت�S خ�ا ما واتاحة الف!صة ل��3dح اخ�اءه 
=� مdـــ%ر ال�عل1مات االول لل�فل وشـــ,عه علي \!ح االســـ7لة واالجاAة Aالdـــ%ق والdـــ!احة   -

  ألن8اء عالقة م4��ة علي الoقة واالح�!ام ال��4ادل .
  ق%ر خ1dص�ة ال�فل وادع( اه��اماته وم�1له وم1اه4ه . -
  حاول قXاء Aع~ ال1ق& =ل ی1م مع ال�فل . -
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  gا -�اع% ال�فل علي ال8ع1ر Aاألمان .ضع م,�1عة م� الق1اع% وال3%ود وه -
  ح%د وق& ألن�8ة ال�فل والق�ام Aأن�8ة م�8!=ة معه .  -
RM@@@@ÝÐİÜÛ@òîÇbànuüa@òîÛëû�½a@òîàäm@¿@êŠ�üa@‰ë…@Z@ @

ــ�1ات ح�اته       ــات ال�!/D1ة ع�% ال�فل م�g ســـــ ــ�ـــــ ــ�ول�ة االج��اع�ة ال�ي ت���ها ال��ســـــ ان ال��ـــــ
ج��اع�ة ت�ــه( في تعل�( ال�فل ال�هارات االج��اع�ة واداء االدوار ال�e4!ة ع4! ع�ل�ة ال��8ــ7ة اال

ال�p1ف�ة ، لgلU تع% ال��ســـــــــ�ـــــــــات ال�!/D1ة االســـــــــاس االول لل�فل ل����ة االح�ـــــــــاس Aاالن��اء  
لل,�اعة ، والق�ام Aال%ور االج��اعي ال��ل1ب م�ه ومع!فة حق1قه وواج4اته وم�ــــــــــ�ول�اته ، -1eن  

  ما عل�ه م� واج4ات ات,اه م,��عه . م1ا\�ا صال3ا ی%رك ما له و 
ــ�ول�ة االج��اع�ة ع�% ال�فل وهي علي        ــ1ن ) ثالث م!احل ل��D1! ال��ـــــــــــ و3D%د (ه�%رســـــــــــ

  ال�13 ال�الي :
-    !D1ة هي م!حلة هامة ل��!e4ــاســـــــ�ة االخالق�ة ف�!حلة ال�ف1لة ال� ال�!حلة االولي : ن�1 ال3�ـــــ

حلة ال��!=r ح1ل الgات واالح�ــــــاس Aاألخ!D�  ق%رات ال�فل ل���r نف�ــــــه ع� االخ!D� ، وهي م! 
. �D!علي شع1ر االخ Uا والق%رة علي ت1قع ن�ائج سل1ك وافعال واثار ذل�,Dت%ر  

ال�!حلة الoان�ة : ن�1 الق%رة االخالق�ة ح�2 ی�عل( ال�فل الق%رة علي تق%ی! االفعال وفه( ال��ائج    -
��ي =ــgلــA UــالDج م� ج!اء ســــــــــــــل1ك مع�� ، و���ــ%رDج الXــــــــــــــs4 وت1ج�ــه انفعــاالتــه  ال�ي -�e� ت

  واح�اس�ه الي ما -ف�% ان��8ه االج��اع�ة 
ال�!حلة الoالoة : ن�1 ال�8ــا| االخالقي ح�2 -ق�!ب ال�فل م� م!حلة ال�Xــج و��Dح له ف!صـة    -

ت3ق�k اه%افه مع��%ًا علي ســـ�ات شـــdMـــ��ه وارادته ن��,ة لل�,ارب العقل�ة والعا\ف�ة ، وهي م�  
٢٣٤:  �٢٠١٦��ول�ة االج��اع�ة ع�% ال�فل ( اح�% غ���ي : اه( ع1امل ن�1 ال. (  

وت�dـــف االســـ!ة dMAـــائ� ف!D%ة ت,علها وســـ�ا ن�1ذج�ا ل�عاون وال�فاه( مع ال�فل وتعل��ه      
 yول�ة  وم4اد��ال���ول�ة االج��اع�ة م� خالل الفعل وال��ارسة وتعل( الق�( ال�!ت�4ة ب��3ل ال�

�ة ، وذلU م� خالل العالقات والع1ا\ف االســ!Dة ال�4��ة علي ال�3 ال�ــل1ك والعالقات االج��اع
العا\في وال�8ـــاع! الdـــادقة وم� خالل ال��اخ االســـ̀! الg` -,� ان ی�dـــف Aال�ق4ل    ءوال%في

واالح�!ام والD!3ة في ال�ع�4! واب%اء ال!ا` �Aا ی1ف! الف!صــــة لل�فل لل�ع�4! ع� الgات واالفdــــاح  
  ) . ١١٩: ٢٠١٤ال�e8الت ( \لع& م�1dر:ع� ال3اجات وااله��امات و 
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ــ�7ه ذات اث! =�4! في تعل�(       ــال�� ال�ي ت�ـــــــ�M%مها االســـــــ!ة في ت!/�ة ال�فل وت�8ـــــ وتع% االســـــ
ال�فل ال��ـــ�ول�ة االج��اع�ة ، فال�!/�ة اال-,اب�ة القائ�ة علي ال�ق4ل وال13ار وال�8ـــاور ت�د` الي 

ل�ــالي ال�,ــاح في اقــامــة عالقــات اج��ــاع�ــة  ت�D1! مفه1م ا-,ــابي ع� الــgات لــ%` ال�فــل ، و/ــا
 Uأه��ة ال,�اعة وال�,��ع . وذلA ــ�! ال�فلd4ناج3ة مع االســ!ة وال�%رســة وج�اعة ال!فاق ، وت
ب�1ف�! ب�7ة م��tة داخل االســــــــــ!ة وج%ول اع�ال -�ــــــــــ�ح لل�فل ب1ق& لالســــــــــ�g=ار ووق& ألداء 

ول والعادات االج��اع�ة ال�ـD1ة واشـ!اك ال1اج4ات ال��rل�ة ، وتق%-( ال�oل وال��1ذج لل�ـل1ك ال��ـ� 
اال\فال في ال�s��M وصــــــ�ع الق!ارات وحل ال�8ــــــeالت االســــــ!Dة ودع( وت8ــــــ,�ع ما یg4ل1نه م�  

  ) . ١١٤: ٢٠٢٠جه% ( م�3% ب� فه% : 
و/ـgلـU تعـ% االســــــــــــــ!ة هي ال��4ـ& ال3ق�قي ل�ع!zD ال�فـل �Aع�ي ال��ــــــــــــــ�ول�ـة االج��ـاع�ـة       

ــابه( ال�هارات ال�ي ت� �ل4ها ، وت��1 م� خالل االدوار وال�هام ال�ي تق1م بها االســــــ!ة ل����ة  واك�ــــ
  ال���ول�ة االج��اع�ة وهي =�ا یلي : 

تق%-( م1اقف ال�فاعل وال�8ـــــــار=ة وت�3ل ال��ـــــــ�ول�ة ب�� اف!اد االســـــــ!ة ، وما ت�dـــــــف Aه م�    -
ــات وتق%ی! اآلراء ووجهات ال�t! ال��Mلفة ل�ق%-( ن�1ذج   ال�فاه( واالح�!ام ال��4ادل وح�ــــ� االنdــ

  ی�عل( م�ه ال�فل =�ف�ة ت�3ل ال���ول�ة االج��اع�ة . 
ال1ال%ی� ن13 ال�فل قائ�ة علي ال�!/�ة اال-,اب�ة وان -1eن  ان ت1Sن اســــال�� ال�!/�ة وات,اهات    -

ال�فاه( واالح�!ام وال��ــــامح اســــاســــا هاما إلرســــاء ودع( ال�ــــل1ك االج��اعي اال-,ابي ل%` ال�فل  
اتاحة م1اقف وف!ص داخل االســــــــــــــ!ة لل�8ــــــــــــــار=ة ل��3ل    -وت���ة مهارات العالقات االج��اع�ة  
ما ت�Xــــــ��ه م� ت3%ی% لقXــــــا-ا او مهام او م8ــــــeالت في  ال��ــــــ�ول�ة في ســــــ4اق ال�3اة ال�1م�ة و 

  االس!ة ، وت4ادل ال!أ` وال13ار ف�ها واتMاذ الق!ارات ال��اس4ة .
ان -1eن ت�3ل ال��ـــ�ول�ة اســـل1ب ح�اة داخل االســـ!ة وت1زDع االدوار وال�عامل مع ال�8ـــeالت   -

  ال�ي ت1اجه االس!ة Aاش!اك ال�فل ف�ها .
ل ت�3ل ال��ـ�ول�ة م� خالل تل�4ة اح��اجاته وم�ال� ن�1ه وال�3%-ات  تق%-( م1اقف ل�عل�( ال�ف  -

والdـع1/ات ال�ي ت1اجهه ف��ا ی�علA kال%راسـة واالصـ%قاء واالن8ـ�ة االج��اع�ة ( \لع& م�dـ1ر  
 :٦٥:  ٢٠١٤ . (  
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-    )t�وال�ـقال�%  تعل�( ال�ـفل =�فـ�ة ال�ـفاعل االج�ـ�اعي وتD1S� العالقات االج�ـ�اعـ�ة مع م!اعاة ال
االج��اع�ة ، وان ت1Sن االسـ!ة ق%وة ح�ـ�ه لل�فل في االل�rام Aاآلداب االج��اع�ة في ال�عامل مع  

�D!االخ  
حـ2 اال\فـال علي ال�3ـافtـة علي ال���لSـات العـامـة وم!اعـاة االن�tـة والق1ان�� ال�,��ع�ـة (   -

  ) . ٢٣٨:  ٢٠١٦اح�% غ���ي : 
@@@SM@b¯üa@òîi
Ûa@¿@ò�‰†½a@‰ë…@Z@@@òîi@ @

�ــــــ4ة لSل الفاعل�� �A,ال ال�!/�ة وال4M!اء واول�اء     �تع% صــــــ3ة اال\فال م1ضــــــ1ع ال�ــــــاعة Aال
االم1ر ، Aاع�4ارها مdــــ%ر رهانات م�ــــ�ق4ل�ة ، وتع% ال�%رســــة م,اال الك��ــــاب ال�عارف وال�عل(  
kاســ� -3ق�له(    وهي ت�ــ�لrم م� اال\فال ال��Sف مع م��ل4ات ال�عل�( ل�3ق�k تd3ــ�� دراســي م

ال��1 ال�ع!في واالســ�قالل�ة وت�3ل ال��ــ�ول�ة ، =�ا تع% ال�%رســة م,اال لل�فاعل وتD1S� عالقات  
  اج��اع�ة ناج3ة وت3ق�k ال!فاه�ة وال!ضا في ح�اة ال�فل .

وفي هgا العdـــــــــــ! ت�ارس ال�!/�ة اال-,اب�ة في ال�%ارس ل����ة مهارات ال�فل وت3ق�k رفاه��ه    
قة لل�عل( الg` ی!=r علي ال�d3ــــــــــ�ل ال%راســــــــــي ، ح�2 تعrز ال�!/�ة  وال�Mلي ع� ال�t!ة الXــــــــــ�

اال-,اب�ة في ال�%ارس االنفعاالت اال-,اب�ة ل%` اال\فال وشــــع1ره( اال-,ابي Aالgات ، وعالقاته(  
اال-,ـاب�ـة مع االخ!D� وال34ـ2 ع� نقـا| الق1ة لـ%` ال�فـل وال�!=�r علي ال4M!ات اال-,ـاب�ـة مoـل  

:   ٢٠١٧ات اال-,اب�ة مoل ال�!ونة والق%رة علي ال�أقل(  ( ح%ة وح�%ة : ال�ـــــــــعادة والف!ح والdـــــــــف
٤٤  . (  
Aال�عاون مع م%رسـة   ٢٠٠٦وت!تrS ال�!/�ة اال-,اب�ة ال�%رسـ�ة علي ما اب�S!ه سـ�ل,�ان عام       

Geelong Grammar school    ل =املe8ـــــــA ال�%رســـــــة &�االب�%ائ�ة في اســـــــ�!ال�ا ، ح�2 ت4
ــة، م� خالل ت1ف�!  نtـام ال�عل�( اال- ,ـابي وادمـاجـه في م�Mلف الع�ل�ـة ال�عل���ـة داخـل ال�ـ%رســــــــــــ

ــة داخـــل  ــاب�ـ ــة اال-,ـ ــة ت3ق�k ال�!/�ـ ــاء االم1ر علي =�ف�ـ ــة لل�عل��� واالدار�D� واول�ـ ــ%ر�4Dـ ب!امج تـ
ال�%رســــــــــــــة ، واث�!ت هgه ال�4ادرة ع� ان8ــــــــــــــاء معه% ال�عل( اال-,ابي ، وق% \4ق& ب!امج ال�عل�(  

%ـی% م� اـل%ول وج̀! ت�ف�ـgهـا علي ف7ـات ع�!ـDة واســــــــــــــعـة ال��ـاق ـب%ا م� م!حـلة  اال-,ـابي في العـ
ال!وضـــــــــــــة وح�ي ال�عل�( ال,امعي . وهgه ال4!امج ت�rج ب�� ال�عل�( االكاد-�ي وت3ق�k ال�ـــــــــــــعادة 

�ج یي ت8ان : Dول�ة ل%` اال\فال ( و��  ) .٢:  ٢٠١٩وال�هارات ال�3ات�ة وال�!ونة وت�3ل ال�
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�3اة ه%فا معل�ا لل�!/�ة اال-,اب�ة لأل\فال ، واصــ4ح ال8Sــف ع� ع1امل  ح�2 اصــ4ح \�� ال    
ال�M! ال�ي ت1اجــه اال\فــال داخــل ال�ــ%رســـــــــــــــة وتع�t( ع1امــل ال1قــا-ــة وال�عD1~ ال�ي ت3ــ% م�  
تأث�!اتها ال�ـل�4ة ، سـ�اسـة معل�ة ت�oل& في تق%-( ال4!امج ال1قائ�ة في ج��ع م!احل ال�عل�( ، وتق%م  

ث م�ــــــــــــــ�D1ـات ، االول وه1 ال1قـا-ـة االول�ـة ل��ع ال�8ــــــــــــــeالت في ال�,��ع  هـgه ال4!امج في ثال
ال�%رسـي ( مoل ب!نامج ال3% م� الXـعف واالسـ�ق1اء وال���! داخل ال�%رسـة ) ، وال��ـ�1̀ الoاني  
وه1 ال1قا-ة الoانD1ة و1Dجه لأل\فال ال�ع!ضـــــ1ن لل�M! =�ق%-( ب!امج ل�أه�ل اال\فال في ال7�4ات  

ــ�1̀ الoال2 ف�ق%م  ال�3!ومة م� االل ــل ، اما ال��ـــــــــ ــة ل1قای�ه( م� ال�ع!ض للف8ـــــــــ �3اق Aال�%رســـــــــ
لأل\فال ال�ع!ضــ�� ل�M! =�4! وم� ل%یه( م8ــeالت فعل�ة =فق% اح% ال1ال%ی� او م8ــeلة ال�الق 
االســــــــــــــ̀! ، وتقـــ%م هـــgه ال4!امج ال1قـــائ�ـــة في ج��ع م!احـــل ال�عل�( وت!تrS علي ب�ـــاء الSفـــاءة  

ــفاء ی1ســـف : االج��اع�ة واالنفعال�ة ل ــل1=�ات ال��M!ة ( صـ )   ٨٢:   ٢٠١٨ل�فل لل1قا-ة م� ال�ـ
.  

ولS� لألســـــف مازال االســـــل1ب ال�ـــــائ% في ال�%رســـــة Aال�,��ع ال�dـــــ̀! الیrال قائ( علي رد     
الفعل ات,اه ال�ــــــل1ك ال�ــــــ�ئ لل�فل وال�!=�r علي ال�d3ــــــ�ل ال%راســــــي ، ب%ًال م� تق%-( خ%مات 

لgلU ی�4غي ت�k�4 اســـــــــــ�!ات�,�ات ال�!/�ة اال-,اب�ة في ج��ع    ا-,اب�ة ل�1اجهة صـــــــــــع1/ات ال�عل(
�ه( م� ال�عامل  e�- `gالق%ر الA )ان�اتهeاء =فاءاته( وام�م!احل ال�عل�( وخاصـــــــــــة ل%` اال\فال ل4
Aـإ-,ـاب�ـة مع م�Mلف م1اقف ال�3ـاة . ولSي ت3قk ال�ـ%رســـــــــــــــة دورهـا في ال�!/�ـة اال-,ـاب�ـة ی�4غي  

  م!اعاة ال�الي : 
ال��ـــــ��! لل�ق!رات ال�عل���ة وتق%-�ها لل�فل D!�Aقة ســـــهلة الفه( ، وت�ـــــاع% في ت���ة  ال�,%ی%   -

  العالقات االج��اع�ة اال-,اب�ة . 
اســـــ�M%ام االن8ـــــ�ة الdـــــف�ة والالصـــــف�ه في ت3ق�k ان%ماج ال�فل مع االخ!D� وال�8ـــــار=ة في    -

   اللع� ال,�اعي م�ا یDr% م� به,ة ال�فل وق%رته علي ت�3ل ال���ول�ة .
م�ــــــــــاع%ة ال�فل علي ال�عل( الgاتي م� خالل ال�8ــــــــــار=ة في االن8ــــــــــ�ة ال��Mلفة ل����ة الoقة    -

  Aالgات والق%رة علي اتMاذ الق!ار .
  اتاحة الف!صة لل�فل لل�!ور 4MA!ات وت,ارب ا-,اب�ة ل��D1! مهارات ال�فل ال�3ات�ة .  -
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ــعاد   - ــان�ة لل�فل وت3ق�k ال!فاه�ة وال�ـ ــ4اع ال3اجات االن�ـ ــاف نقا| الق1ة ل%-ه وق%راته  اشـ ة واك�8ـ
  ٢٠١٧وم1اه4ه م� خالل ب!امج تعل���ة ته%ف ل�3�ـ�� ال�عل�( وال�ف�S! االب%اعي ( ح%ة وح�%ة : 

 :٤٨ . (  
ول��k�4 ال�!/�ة اال-,اب�ة داخل ال�%رســـــة ی�4غي ان ت��لU ال�%رســـــة خ�; ســـــ�ات اســـــاســـــ�ة      

اال\فال،  ان تع�ل علي اســــــاس الف!وق الف!د-ة وهي : ان -1eن ل%یها الق%رة علي ت3ق�k رفاه�ة  
ــ�ة او االه��ام او الق%رات ، ت3اول ال�1ائ�ة ب�� ال4M!ات   ــdMـــ ــ1اء ف!وق في ال8ـــ ب�� اال\فال ســـ
وت,ارب ال�%رســـــة واح��اجات اال\فال ، =�ا ی�4غي ان ت�ـــــاع% في ب�اء عالقات ا-,اب�ة ب�� =ل 

ــا ل%یها ( اب��ــــــام  اف!اد م,��ع ال�%رســــــة ، وتق1م علي ب!امج دع( م8ــــــا ر=ة اال\فال وزDادة ال!ضــــ
  ) . ٥٢:  ٢٠١٦صاح� واخ!ون : 

ــع! ال�عل( Aالoقة و/إمeان�ة ن,احه في ال�عامل        ــة -8ـ وع�% ت�k�4 ال�!/�ة اال-,اب�ة في ال�%رسـ
مع اال\فال ح�ي ذ̀و ال�ل1ك ال��ئ ، وذلU م� خالل اس�M%ام اس�!ات�,�ات ت!تrS علي مeاف7ة  

بي واســ�M%ام اللغة اال-,اب�ة في ال�عامل مع اال\فال ، واشــ4اع حاجاته( االن�ــان�ة  ال�ــل1ك اال-,ا
ــاب العـ%ـی% م� ال�هـارات اال-,ـابـ�ة لل�ـفاعـل ـAإ-,ـابـ�ة مع اال\ـفال   ، =�ـا ی�4غي علي ال�عل( اك��ــــــــــــ
مoل مهارة اشــعار ال�فل Aال�3 والق14ل واالح�!ام ومهارة االتdــال اال-,ابي واالنdــات اال-,ابي  

  ) �Sherrington : 2013 : 5% العالقة ب�� ال�عل( وال�فل ( ل�1\
وع�ـ%مـا یل,ئ ال�عل( الي ال�!/�ـة اال-,ـاب�ـة فـانـه ی�م� Aقـ%رات اال\فـال و�Dعـامـل معه( ب1د واح�!ام  
�ـاع%ه( علي ت�3ل م�ـ�ول�ة تdـ!فاته( الMاصـة  - Uلg/قة ا-,اب�ة ، وD!�A )ـل1=�اته��ـ�,�� لDو

  وت�Mف~ اح��ال اساءة ال�d!ف م� ق4ل اال\فال . 
الdــــــف ال�%رســــــي ی�4غي ان ن�أك% م� ان ع�ل�ة ال�عل�(   ولSي ت�3قk ال�!/�ة اال-,اب�ة داخل    

م��عــة لأل\فــال ، وان اال\فــال ی!ون الهــ%ف م� ال�عل�( وق���ــه وفــائــ%تــه في ح�ــاته( ال�1م�ــة ، 
وه�ـاك م,�1عـة م� الق1اعـ% واالســــــــــــــ�!ات�,�ـات ال�ي ی�4غي علي ال�عل( ات4ـاعهـا ح�ي یه�ئ  ب�7ـة  

  -ل الdف مoل :تعل���ة ت8,ع علي ال�!/�ة اال-,اب�ة داخ
  وضع ق1اع% واج!اءات واض3ة واع�اء اال\فال ت1ج�هات ح1ل =�ف�ة ت�ف�gها . -
  ال3فا� علي ت1قعات سل1=�ة عال�ة ت�علA kال�عل( وال�فل وا-dال هgه ال�1قعات . -
  مeافاة ال�d!ف اال-,ابي لل�فل ، الن ال�d!ف الe- `gافئ عل�ه ه1 الg` س�e!ره . -
�ه .ت�ف�g ق1اع% الdف  -�  r3Aم وانdاف و/ان�tام \1ال ا-ام ال
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  ق14ل ال�فل =�ا ه1 ول�; =�ا -,� ان -1eن . -
ــة م�ا یDr% م� الoقة Aالgات ل%` ال�فل (   - ــ!اك االهل في مع!فة ان,ازات ال�فل في ال�%رســـ اشـــ

 : 1e�  ) . ٧٦:  ٢٠١٤ال�1ن
  �اماته ومe8الته .االصغاء Aان�4اه وم�اع%ة ال�فل في ال�ع�4! ع� آرائه وم8اع!ه واه� -
م�ح اال\فال ف!صة للق�ام Aال�Mارات واتMاذ الق!ارات وم�اع%ته( علي ت�3ل م��ول�ة اخ��اره(    -
.  
  اب�Sار ف!ص لأل\فال ح�ي -4�M!وا ال�,اح في تعل�ه( وفي سل1=ه( االج��اعي . -
  جعل ب�7ة الdف م!3Dة وجgاAة وم��عة وت3قk رفاه�ة اال\فال . -
  ) .  ٨٠:  ٢٠١٨ن�1ذج وق%وة في سل1=ه اال-,ابي ( صفاء ی1سف :  ان -1eن ال�عل( -

و/gلU فان ال�%رســة ال�ي ت�k4 اســال�� واســ�!ات�,�ات ال�!/�ة اال-,اب�ة ت3قk لل�فل ال�ــعادة     
وال!ـفاهـ�ة وت��ح ـله ال�!ور ـAالعـ%ـی% م� ال4M!ات اال-,ـابـ�ة مع اق!اـنه ومعل�ـ�ه ، وتعـ% ال�ـفل ل�1eن  

اع�ــة  م1ا\� م�ــــــــــــــ�ول ولــ%-ــه القــ%رة علي ال�A )e3ــالــgات والoقــة Aــال�ف; وتD1S� عالقــات اج��ــ
صـ3�3ة ، م� خالل اح�!ام ال�فل و=!ام�ه وضـs4 ال�ف; في ال�عامل مع ال�فل ، ورفع م8ـار=ة 
ــانـ�ة ودوافـعه . علي ان -8ــــــــــــــارك في   ال�ـفل في الع�لـ�ة ال�عل��ـ�ة واح�!ام حـاجـات ال�ـفل االن�ــــــــــــ

  ت�ف�gها ج��ع العامل�� في ال�%رسة ب%ا م� االدارة ح�ي ال�عل��� . 
TM@îàäm@¿@ò�‰†½a@‰ë…@Z@@@òîÇbànuüa@òîÛëû�½a@ò@ @

ــ�ول�ة االج��اع�ة ع�% ال�فل م� خالل تقD1ة       ــ!ة في ت���ة ال��ــــــ ــة ت�Sل دور االســــــ وال�%رســــــ
ــاد ال�فل   ــه في ن,احاته وان,ازاته ، وارشـــ ــاع! ال,�اع�ة ل%-ه وحoه علي االع��اد علي نف�ـــ ال�8ـــ

D� ، وتــأد-ــة ال1اج4ــات وت�3ــل  الي اح�!ام ال�ل�Sــة العــامــة وتقD1ــة ال!واsA االج��ــاع�ــة مع االخ! 
ــ�ول�ة   ــة وت,اه ال�,��ع . ح�2 ان اع��اد ن�1ذج ال��ـــــــــ ــ�ول�ة ات,اه الgات وت,اه ال�%رســـــــــ ال��ـــــــــ
ــ�لة ل�عrDr ال�عل�( ال8ـــامل وال�1ا\�ة ال��ـــ17لة وال�ف�S! ال�ق%`  االج��اع�ة Aال�عل�( ه1 افXـــل وسـ

:   ٢٠٠٩( ع4ـ%ال!ازق جـ%وع :    وال�عل( الـgاتي وزDـادة ال1عي في م1اجهـة ال�8ــــــــــــــeالت ال�,��ع�ـة
٤٣٥. (  
      kـ�وتع% ال�%رسـة =��سـ�ـة ت!/D1ة ب�7ة مoلي ل�عل( ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل داخل ن

ال�عل( وال��%رس ال,�% وال�عل�( ، فال�%رسـة تع��% �4�Aع�ها واه%افها وما ت��tه وتق%مة م� خ4!ات  
\فال ال��عل��� وتأهله( لل�3اة وال�8ار=ة في ادوار علي ال���ول�ة والفاعل�ة الgات�ة م� جان� اال
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وم��ول�ات ال4Sار ، و/ق%ر ما ت�,ح ال�%رسة في تق%-( تعل( حق�قي وفعال وت��1ع اشeال واسال�� 
ــ�ول�ة ال�,��ع�ة ، وم�   ــة =7�4ة تعل( ون�1 یDr% تعل( اال\فال لل��ــــ ــار=ة اال\فال في ال�%رســــ م8ــــ

  -امoلة هgه االسال�� :
�ها ال��اهج ال%راس�ة .8Aأن ال4M!ا�Xت ال�ي ت  

ال�!=�r علي اســـال�� ال�عل( ال�ي ت�ـــ��% الي ت�p1ف ال�8ـــار=ة وت�3ل ال��ـــ�ول�ة مoل اســـل1ب   -
. kD!اق8ة ال,�اع�ة وال�8!وعات ال�ي ی�دیها اال\فال والع�ل =ف�  حل ال�e8الت وال13ار وال�

ــ  - ف�ة ال�ي ت��ي ه1ا-ات ال�فل وتل4ي  اث!اء ال7�4ة ال�%رســـ�ة Aأشـــeال م��1عة م� االن8ـــ�ة الالصـ
رغ4اته وم�1له ، وم� خالل ت��t( م,�1عات م� اال\فال وت1زDع االدوار ل��ارســة هgه االن8ــ�ة  

  وت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة ل%یه( .
ال��اثلة لل��ســــــــــــ�ــــــــــــات ال1e3م�ة وال�%ن�ة في ال�,��ع ، =��اذج داخل ال�,��ع ال�%رســــــــــــي   -

ج�اعات م�اصـ!ة لقXـا-ا    -ناد` اال\فال   -م,ال; اال\فال   -\فال  وم3اكاتها مoل ب!ل�ان اال
  ) . ١١٩: ٢٠١٤ومe8الت ال�,��ع ( \لع& م�1dر : 

      Uــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل وذل ــة دورا مه�ا في ت���ة ال��ــــــ =�ا والب% ان ت�د` ال�%رســــــ
�عe; ذلـU في  م� خالل الـ%ور الـg` -ق1م Aـه ال�عل( ، فـال�عل( ی�ث! في اال\فـال وســــــــــــــل1=Dه( و

تd3ــــــــــ�له( وات,اهاته( وم�1له( ، لgلU ی�4غي ان -1eن ال�عل( ق%وة ول%-ه ع�اصــــــــــ! ال��ــــــــــ�ول�ة  
ال�8ـار=ة ) ح�ي ی�د` دوره Aفاعل�ة في ت���ة ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة    -الفه(    -الoالث ( االه��ام

  ) . ٢٤٤:  ٢٠١٦ل%` اال\فال Aأق1اله وافعاله ومtه!ه وسائ! تd!فاته ( اح�% غ���ي : 
ــ�ول�ة       ــل1=�ات ال�ي ی�4غي علي ال�عل( تعل��ها لأل\فال ل����ة ال��ــــ وم� امoلة ال�هارات وال�ــــ

االج��اع�ة ل%یه(  ت8ـــــــــــ,�ع اال\فال علي ال�8ـــــــــــار=ة في الع�ل ال,�اعي وت!ت�� القاعة واعادة 
والق�ام ب4ع~    ال1سائل ال���M%مة ، ت%ر�D اال\فال علي ت�3ل م��ول�ة نف�ه مoل ت�اول ال�عام

ــ�ة ، والrام اال\فال Aق1اع% الع�ل داخل القاعة والق1ان��   ــة Aال�tافة ال8ـــــــــــdMـــــــــ االع�ال الMاصـــــــــ
ال���tة لل7�4ة ال�%رس�ة ، واح�!ام مل�Sة االخ!D� وال�ل�Sة العامة ، م�اع%ة االص%قاء واالس�g7ان  

  �ة امام اال\فال .واالع�gار ع�% ال�Mأ ، وان -1eن ال�عل( ن�1ذج وق%وة في ت�3ل ال���ول
=�ا تع% االن8ــ�ة ال�%رســ�ة الهادفة لها دور هام في اشــ4اع حاجة ال�فل الي الق14ل وال�ق%ی!      

�ــــــــــــ� ال�فل ال�هارات Sواالن��اء الي ال,�اعة ، =�ا ت �D!ــــــــــــ�ول�ة ن13 االخ�واالح�ــــــــــــاس Aال�
ــا ــي دورا في اك�ـــ ــل1ك القD1( =�ا ی�د` ال��هج ال%راســـ ــل1ك االج��اع�ة ومعای�! ال�ـــ ب ال�فل ال�ـــ
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 �D!Mقة وال�!�االج��اعي ال�3dح وتع%یل ال�ل1ك ال��ئ ع�% Aع~ اال\فال =�ل1ك الgSب وال
ــ�1ات الع�! االولي لل�فل ( فا\�ة ب�& ع4%هللا   ــ��ا في سـ ال��ع�% ل���لSات الغ�! والع�ف ، والسـ

ــاب اال\فال    ١١٤:   ٢٠١٣:  ــاف واك��ــ ــائل ال�عل���ة في اك�8ــ ــاه( ال1ســ لل�عل1مات ) . =�ا ت�ــ
�ه م� تعل( اشـ�اء ج%ی%ة eف; ل���Aأنف�ـه( م� خالل ال�عل( الgاتي ، والg` -8ـع! ال�فل Aالoقة Aال
  rDrــاب وتع�ب�ف�ــه =�ا ت��ح له الع�ل ال,�اعي 8Aــeل اوســع واع�k م�ا -�ــاع% ال�فل علي اك�

  ان��ائه لل,�اعة ال�ي ی���ي ال�ها وال�8ار=ة الفعالة في االن�8ة ال�عل���ة . 
اال ان ه�اك الع%ی% م� ال�3%-ات ال�ي ت1اجه االسـ!ة وال�%رسـة في ت���ة ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة     

   -ع�% ال�فل وم� اه�ها :
-    %�ت%ني ال1عي االج��اعي : ی�د` الي ع%م ق%رة االســـــ!ة علي غ!س ال��ـــــ�ول�ة االج��اع�ة ع

�ة ادواره( ال�p1ف�ة م�ا -,عله(  ال�فل وال����r ب�� ما ه1 نافع وما ه1 ضــــــــــار ، وال تعل�ه( ماه
ال -��rون ب�� ال3ق1ق وال1اج4ـات فـال��8ــــــــــــــ7ـة الdــــــــــــــارمـة لل�فـل تع�k قـ%رة ال�فـل علي ال�ع�4!  

 . �D!ا ع� ال�عامل مع االخrا عاجD1��  وال�8ار=ة اال-,اب�ة ت,عله م
ــال�4ها ال�ي ی�القها    - ــارب \!ق ال�!/�ة واســـــــ ــارب ال,�اعات االج��اع�ة : تXـــــــ ال�فل م�  تXـــــــ

ال��س�ات ال�!/D1ة ال��Mلفة تقلل م� ق%رة االس!ة علي ت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة لل�فل ، وهgا 
  ال��اق~ -ق1د الي بل1رة ال�rعة الف!د-ة واالنان�ة ع�% ال�فل .

ــل3ة ال,�اع�ة : ت1اجه االســـــ!ة م8ـــــeلة تغل�� ال�dـــــل3ة   - تغل�� ال�dـــــل3ة الgات�ة علي ال�dـــ
ل3ة ال,�اع�ة وتلU ال�8ـeلة ت�د` الي ف8ـل االسـ!ة في ت%ر�D ال�فل علي فه(  الgات�ة علي ال�dـ

  ٢٠٠٩اه��ة ال!وح ال,�اع�ة وف� ال�عامل مع االخ!D� والع�ل ضـ�� ف!kD ( ع4%ال!ازق ج%وع : 
 :٤٣١ . (  
وم� ه�ــا واجــ� علي ال�!/�ــة ال�ــ%رســــــــــــــ�ــة اخ!اج ال�فــل م� دائ!ة االنــا الXــــــــــــــ�قــة الي الــ%ائ!ة    

االوسـع وال�ي تع�ي زDادة في اسـ��عاAه له�eل وع�ل ال�tام االج��اعي =eل وعالقاته  االج��اع�ة  
��Aســـــ�ـــــاته االج��اع�ة ال�1eنة له وت%ر�D ال�فل علي =�ف�ة االل�rام Aال�قال�% والق�( ال�,��ع�ة و  
  . تعل�( العادات ال�ل1=�ة اال-,اب�ة ال�ي تDr% م� ق%رة ال�فل علي ت�3ل ال���ول�ة االج��اع�ة 

UM@@Z@@@ÝÐİÜÛ@òîÇbànuüa@òîÛëû
½a@òîàämë@òîib¯üa@òîi$Ûa@¿@âýÇüa@Ýöb)ë@‰ë…@ @
ان االن�ـان ال�عاصـ! في عال( ال�1م -ع�� في ب�7ة م8ـ4عة Aال�1اد االعالم�ة ، ت���A rال�ع%د      

dـــ! ، الهائل وال��1ع ال�4S! في وســـائل االعالم ال��Mلفة ح�2 ات�ـــع& دائ!ة االعالم في هgا الع
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ــائل االعالم ال�!ئ�ة وال��ــــ�1عة وال�ق!وءة وم1اقع  ــ�ل ان1اع ع%ی%ة وم�Mلفة م� وســ ــ34& ت8ــ واصــ
شــــe4ات ال�1اصــــل االج��اعي ، ح�2 اصــــ4ح ع%د وســــائل االعالم م� الoS!ة ما -�ــــ�عdــــي ع�  

 . !d3ال  
ــل       ولق% ف!ضــــ& وســــائل االعالم وج1دها علي االن�ــــان Aع%ما بلغ& اوج ق1تها وت�1رها AفXــ

ــل ب�� االف!اد في  ا ــال وال�1اصـ ــائل ع�ل�ة االتdـ ــهل& هgه ال1سـ �1ل1جي الهائل ، ح�2 سـSل�ق%م ال�
م�Mلف ال�,��عات ، وجعل& م� العال( ق!Dة صـــــغ�!ة -�ـــــهل ال�1اصـــــل ب�� اف!ادها في أ` وق& 
ــ7ة االج��اع�ة لل�فل فق%  ــائل االعالم دورا هاما في ال��8ــــــــــ وفي أ` زمان م�اح ، =�ا ادت وســــــــــ

 gقل االخ4ار  اصــــــ34& ه�ه ال1ســــــائل تالحk ال�فل في =ل مeان وزمان Aالdــــــ1رة والdــــــ1ت ، ل�
  !oة االكD!ي عقل ال�فل وت!/ي ع1ا\فه وخاصــــة ان اال\فال ه( الف7ة الع���وتف�ــــ! االح%اث ف�
ع!ضــة الســ�M%ام هgه ال1ســائل ، و/ال�الي اح��ال تأث!ه( بها اك4! م� غ�!ه( م� الف7ات الع�!Dة  

  ) . ٨٠: �٢٠١٨ : األخ!@ ( عrوز ت
وال�فل =ف!د في ال�,��ع ی�أث! �Aا -A s�3ه م� افSار وســـل1=�ات وه3A 1اجة الي ان ی���ع      

eAامل حق1قه في هgا ال�,��ع ، وم� ب�� هgه ال3ق1ق حقه في اعالم -�ـ�,�� ل���ل4اته الفD!Sة  
في    ١٩٨٩ل��3ـ%ة عـام  واللغD1ـة وال�ف�ــــــــــــــ�ـة واالج��ـاع�ـة  ـلgـلU تلrم اتفـاق�ـة حق1ق ال�فـل لألم( ا

ال%ول اال\!اف في م�ـــــــــ�ول��ها ات,اه ال�p1فة ال�ه�ة ال�ي ت�دیها وســـــــــائs االعالم ،   ١٧ال�ادة 
ــادر ال1\��ة وال%ول�ة  ــ�ي ال�dــــ وتXــــــ�� امeان�ة حdــــــ1ل ال�فل علي ال�عل1مات وال�1اد م� شــــ

�ــ%-ة والعقل�ة  و/Mاصــة ال�ي ت�ــ�ه%ف تعrDr رفاه��ه االج��اع�ة وال!وح�ة وال�ع�D1ة وصــ�3ه ال,
، ع�ال علي ت8ــــــــــ,�ع وســــــــــائs االعالم علي ن8ــــــــــ! ال�عل1مات وال�1اد ذات ال��فعة االج��اع�ة  
ــ��ه وم1اه4ه وق%راته الي اقdـــــي  ــلي وت���ة شـــــdMـــ ــالح ال�فل الفXـــ والoقاف�ة لل�فل ل�3ق�k مdـــ
ل( امeان�اتها ، واع%اد ال�فل ل�3اة ت�ـــــــ�8ـــــــع! ال��ـــــــ�ول�ة في م,��ع ح! ب!وح م� ال�فاه( وال�ـــــــ

  ) . ١٢١:  ٢٠١٤وال��امح ( \لع& م�1dر : 
و/gلU الrم& ال%ول وسـائل االعالم Aان ت1Sن ت8ـار=�ة ، ول��ـ& اعالما م� \!ف واح% ی24      

ما ی!D% و=�ف�ا ی!D% ، وعل�ه فل( -ع% ال�فل ســــل4ي االســــ�,اAة لل!ســــالة االعالم�ة بل ه1 م8ــــارك 
مي ، فاألعالم االن ه1 اعالم اتاحة لل�ع!فة فعال وم��ج م�ــــ�ول وم4%ع م���r في الع�ل االعال

وال�8ـــــــــــــــار=ـة في ال�ع!فـة وفي ادارة ال�ع!فـة وفي وعي وال�rام وم�ــــــــــــــ�ول�ـة Aـال�عـای�! االخالق�ـة  
  )  ٩٠:  ٢٠١٨وال�,��ع�ة وال�ه��ة لل�عامل االعالمي مع اال\فال . ( عrوز ت� : 
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ان�ـة Aعـ% االســــــــــــــ!ة في ال�ـأث�! علي  و�D=ـ% العل�ـاء ان وســـــــــــــــائـل االعالم تـأتي في ال�!ت4ـة الoـ    
ســـــل1=�ات اال\فال ، وخاصـــــة ال4!امج االعالم�ة ال�ع%ة لأل\فال لها تأث�! في اك�ـــــابه( ال�ـــــل1ك 
االج��اعي ال�!غ1ب و/ل1رة ات,اهاته( وتغ��!ها ، ح�2 -قXـــــــــــــي اال\فال ســـــــــــــاعات \D1لة امام  

ل االعالم اثار ا-,اب�ة  وســـــــــــائل االعالم ال��Mلفة ، وت�ف�o= k! م� ال%راســـــــــــات علي ان ل1ســـــــــــائ
م�عـ%دة علي ت!/�ـة ال�فـل فهي ت�ــــــــــــــاعـ%ه علي ال�D1S� العل�ي والoقـافي واللغ1̀ ، وت��ي قـ%راتـه  
االب%اع�ة وت%ع�( ع%د م� الق�( اال-,اب�ة =ق�( ال�Xــــام� واالن��اء وال�عاون ، والقاء الXــــ1ء علي  

  رغ4ات ال�فل وه1ا-اته واpهار ال��1ل اال-,اب�ة ل%-ه . 
) الي اه��ة وســائل االعالم في =�ــ�   ١٦٠:   ٢٠١٠فق% ت1صــل& دراســة (ع4%هللا خ��; :      

ــة الي انه -,� ان ت�1اف! م1اد  ــارت ال%راســـ ــD1قه( الي الع�ل�ة ال�عل���ة ، واشـــ اال\فال لل�عل( وت8ـــ
تعل���ة ت,gب ان�4اه اال\فال لل�عل( Aأســـــــــل1ب ال�عل( Aال�!ف�ه ، وتق%-( Aع~ ال%روس في صـــــــــ1رة  

ــة ( افال ــ!Dة ونادت دراســــ ) XAــــــ!ورة    Peiter , Nancy : 2014 : 800م وثائق�ة جgاAة وعdــــ
م�اش%ة اله�7ات ال!س��ة إلدخال وسائل االعالم ال�1جهة لل�فل الي ال��س�ات ال�عل���ة ل�3%ی2  
ال�عل�( واخ!اجه م� دائ!ة ال�لق�� وال����ة واع��اده علي ال1ســــــــــــــائل ال�قل�%-ة =ال�ــــــــــــــ14رة وال�Sاب 

  رسي ال�ي اص34& ال تSفي وح%ها ل�3ق�k تعل�( ناجح وت!/�ة ا-,اب�ة لل�فل . ال�% 
) ان وســـــــائل االعالم ت��ي ال��ـــــــ�ول�ة    ١٢٩:    ٢٠١٥واث�4& دراســـــــة ( معل1̀ ب� ع4%هللا :    

االج��اع�ة ل%` ال�فل وال�ي ت�Xـــ�� م�ـــ�ول�ه ال�فل ع� نف�ـــه وع� ال,�اعة ال�ي ی���ي ال�ها  
ال\فال اسه�& في زDادة ال1عي االج��اعي ل%یه( . =�ا ت1صل& دراسة  ، وخاصة ق!اءة ص3ف ا

) الي ان وسائل االعالم ساه�& في ال��78ة الoقاف�ة لأل\فال م� خالل   ٢٠١٦( ناد-ة اب!اه�( : 
ــ�لة اللغD1ة وال�ع!ف�ة  ــع�4ة  =�ا انها تDr% م� الd3ـــــ ــه م� عادات وتقال�% وم1رثات شـــــ ما تع!ضـــــ

وت��ـ�ة ـق%راته( االـب%اعـ�ة وتrوـD% ال�ـفل ـAال4M!ات وال�ـهارات اال-,ـاب�ة  لأل\ـفال في ســــــــــــــ� مe4!ة ، 
ــل�4اتها   ال�ي ت%فعه الي ات4اع العادات وال�ـــــــــل1=�ات اال-,اب�ة في ســـــــــل1=ه ال�1مي ، ولS� م� ســـــــ

  .ال�عف ال1ارد في Aع~ ال�1اد االج��اع�ة والg` ق% -قل%ه ال�فل دون وعي 
) ان ل1سائل االعالم الع%ی% م� االثار اال-,اب�ة    ٢٠١٩:    =�ا اث�4& دراسة ( م1ل1دة ه%ی4ل     

في ت!/�ة ال�فل علي شـــــــــ!| ان ی��قي ال�!/ي ال4!امج ال�oق�ف�ة وال�!ف�ه�ة ال�الئ�ة لل�فل والMال�ة  
م� صــــــ4غة ثقاف�ة واج��اع�ة وعقائ%-ة مMالفة لل�,��ع ، =�ا اث�4& دراســــــة (نdــــــ�!ة شــــــ�اد` : 

دور في ت!/�ة اح��اجات ال�فل واك�ــــــاAه ال�عل1مات وال�هارات  ) ان وســــــائل االعالم لها  ٢٠١٩
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االج��ــاع�ــة ، وتعل�( ال�فــل العــادات وال�قــال�ــ% وال�فــاه�( وال�4ــادy االخالق�ــة والــ%ی��ــة م� خالل 
)   A٢٠١٩ع~ ال4!امج والق�1ات الفXـائ�ة الMاصـة Aاأل\فال . وت1صـل& دراسـة ( شـاف�ة جالب :

هامة في ال��8ــ7ة االج��اع�ة لل�فل ، وتع% شــ!eDا م�اف�ــا لألســ!ة  الي ان وســائل االعالم وســ�لة  
في ت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة لل�فل ، ح�2 انها ت���r ع� غ�!ها م� ال��س�ات ب%ورها ال%ائ(  
، وهي ســــــــالح ذو ح%ی� اذ ت1Sن ا-,اب�ة اذا اح�ــــــــ� ال�عامل معها وخاصــــــــة الق�1ات الMاصــــــــة  

  Aال�فل .
ــائل   ٢٠١٩ع4%هللا ال!اشـــــ% :   واوصـــــ& دراســـــة ( ن,(     ) Aال�!=�r علي ال,1ان� اال-,اب�ة ل1ســـ

االعالم علي ال�فل وم3اولة تقل�ل ال�ــــــل�4ات وال�ــــــ��!ة عل�ها م� خالل االشــــــ!اف علي م1̀�3  
ال4!امج ال�ق%مة لل�فل وان�اج ب!امج لأل\فال ت��اس� مع الoقافة الع!/�ة . ن��Mل� م� ال%راسات 

   -الم لها الع%ی% م� االثار اال-,اب�ة علي ال�فل ت��oل في :ال�اAقة ان وسائل االع
ت��ـ�ة ال,ـاـن� االج�ـ�اعي في ال�ـفل وت3ـ�ل ال��ــــــــــــــ�ولـ�ة وم8ــــــــــــــارـ=ة االخ!D� وتـ4ادل ا\!اف   -

  االحادی2 معه( ع�% ال�8اه%ة .
  تoقل وج%ان ال�فل واح�اس�ه �Aا تعrزه م� ج1 ال�!ف�ه وال��ل�ة . -
ت��ح لل�فل ال�!/�ة اال-,اب�ة م� خالل ت���ة ال�لSات العقل�ة والفD!Sة ل%` ال�فل واشـ4اع ح�   -

  االس��الع ل%-ه 
  ت%ر�D ح1اس ال�فل علي االصغاء وال��اAعة وال!/s وال�3ل�ل .  -
  ت�o! خ�ال ال�فل وت�قله خارج ح%ود ال�4& وال8ارع وال�%رسة . -
اال-,اب�ة ال�ي ت%فعه الي ات4اع ال�ــل1=�ات اال-,اب�ة في ســل1=ه  تrود ال�فل 4MA!ات وال�هارات    -

  ال�1مي .
  زDادة ال�1d3ل اللغ1̀ لل�فل واع%اده لل�%رسة . -

ومع ان وسائل االعالم وم1اقع ال�1اصل االج��اعي هي وسائs وادوات لالس�M%ام اال-,ابي       
ل ل�3ق�k غا-ات ا-,اب�ة ، ولS�  ال�1جه ل!فاه�ة االن�ـــــان ، وم� ال�ف!وض لgلU ان ت1Sن وســـــائ

هgه ال1ســـائل شـــأنها في ذلU شـــأن ا` ادوات او رم1ز اب�%عها االن�ـــان علي م! العdـــ1ر ت�3ل  
Aع~ ال,1ان� او االثار ال�ـــــــــــل�4ة ، ال تعr̀ الي تلU ال1ســـــــــــائل في ح% ذاتها ولS� الي ســـــــــــ1ء 

ــeال�ة   ــ1ء ال�1ج�ه وقdـــ1ر ال�عل�( وال�oق�ف ، وت4قي االشـ ــ�M%امها وسـ م��!=rة ح1ل =�ف -�e�  اسـ
ــeلة رئ��ـــ�ة   ــل�4ة ، تلU م8ـ ــ% اثارها ال�ـ ــ��ه( ضـ ــائل وتd3ـ ــ�M%ام هgه ال1سـ اال\فال م� ح�ـــ� اسـ
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ت1اجه ج��ع ال��ســـــ�ـــــات ال�!/D1ة ال�ي ی�4غي ان تأخA gأســـــال�� واســـــ�!ات�,�ات ال�!/�ة اال-,اب�ة  
. sه ال1سائgام ه%Mل�فع�ل وت!ش�% اس�  

!/D1ة اال ت�gM م1قف مع او ضـــ% اســـ�M%ام وســـائs االعالم  لgلU ی�4غي علي ال��ســـ�ـــات ال�    
وم1اقع ال�1اصـــل االج��اعي ، وان�ا ت�gM م1قف -�ـــ��% الي ت���ة مهارات اســـ�ع%ادات واخالق�ات 
ال�فل ل3�ـــــ� ت�p1ف تلU ال1ســـــائs واالســـــ�M%ام ال�1جه وال��ـــــ�ول ، وت�p1فها في ت�D1! ح;  

%راته( في ح�ــ� اســ�M%امها في ادارة ح�اته( وت3�ــ��  ال��ــ�ول�ة االج��اع�ة ع�% اال\فال و/�اء ق
ج1دة ال�3ــاة . لــgلــU ی�4غي علي االعالم االل�rام �A,�1عــة م� ال��ــــــــــــــ�ول�ــات ع�ــ% الع�ــل مع  

   -اال\فال وم�ها :
ــائل االعالم ال��Mلفة وال�ع�4! ع�    - ــ1ل الي وســ ــ�ول�ة تrوD% اال\فال Aاإلتاحة الالزمة لل1صــ م�ــ

  وجهات نt!ه( .
  1رة صادقة وام��ة ع� اال\فال وع%م اس�غالله( واح�!ام خ1dص�ة اال\فال . تق%-( ص -
  ان -ق%م االعالم ن�اذج -ق�Xي بها ال�فل في ت�3ل ال���ول�ة االج��اع�ة . -
ن8ـ! ال�4ادy واالت,اهات والق�( وال�هارات ال�ي تعrز روح وم4ادy ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة ل%`   -

  ال�فل .
-  k4ار .=فالة حSاره( مع ال�,��ع وم,��ع الSاال\فال في ت1ص�ل اه��اماته( وه�1مه( واف  
  تعrDr االح�اس بهD1ة الgات الoقاف�ة مقابل ال�4ع�ة الoقاف�ة لل4!امج وال�1اد ال���1ردة . -
=فالة حk اال\فال في ت�3ل ال��ـــــــــ�ول�ة االج��اع�ة م� خالل صـــــــــ�اغة ال�ادة االعالم�ة او    -

  ها .ان�اجها وتق%-�
ــادقــا ی!ت3A s4ــاجــات اال\فــال وم�فــاعال ا-,ــاب�ــا مع عــال�ه( وp!وفه(   - ان -1eن االعالم صـــــــــــــ

  واه��اماته( .
ال�!وDج لق�( ال�فاه( وال�ــــــــــــل( وال��ــــــــــــامح وت�3ل ال��ــــــــــــ�ول�ة واال-,اب�ة م� اجل عال( ج%ی!    -

  ) .   AUNICEF: 2017 : 6األ\فال ( 
ال�قــ%مــة لل�فــل البــ% م� اح�1اء ال�ــادة االعالم�ــة    لــgلــU ل4ل1غ فــاعل�ــة ال!ســـــــــــــــالــة االعالم�ــة     

ــاكله( وت�فk مع   ــة لأل\ـفال علي ام1ر واه��ـامـات ت�; حـاجـات اال\ـفال وم8ــــــــــــ ال�dMــــــــــــــdــــــــــــ
ــه( العقل�ة واالدراك�ة ، وت!اعي ال�!/�ة اال-,اب�ة في تعل�( وتoق�ف وت1ج�ه اال\فال ،  ــائdــــــــ خdــــــــ
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ج��اعي �Aا -3ف� له( ال�1ازن ال�ف�ي  ح�ي ت�د` دورها في ت���ة ق%رات ال�فل وت3ق�k ت�Sفه اال
  واالج��اعي وتDr% م� تع��k وع�ه( 3Aق1قه( وواج4اته( وم��ول�اته( وأدواره( ال���ق4ل�ة .

و4Dقي الق1ل ان ت!/�ة اال\فال ت!/�ة ا-,اب�ة ت3قk اله%ف ال��8ــ1د في اع%اد ج�ل ســ1̀ قادر     
ــ�ول�ة االج��اع�ة eAفاءة واق�%ار ، و  ــ!ة م� جهة  علي ت�3ل ال��ـ ــ�!=ة ب�� االسـ ــ�ول�ة م8ـ هgه م�ـ

وال�%رســـــــة ووســـــــائل االعالم م� جهة اخ̀! ، مع االخg في االع�4ار دور ال��ســـــــ�ـــــــات ال%ی��ة  
وال�%ن�ة وم��tات ال�,��ع ذات االه��ام AقXا-ا ال�فل ، Aال�ع!zD وال�1ع�ة ال�,��ع�ة Aأسال��  

ا\! ال�ي ت�!/� به( ، وال�ي ت�rایـ% في  و\!ق ال�!/�ـة اال-,ـاب�ـة لأل\فـال وح�ـای�ه( م� =ـل ال�Mـ
  ال7�4ة ال�ي ال ت�1اف! ف�ها الt!وف ال�الئ�ة لل�!/�ة اال-,اب�ة . 

ــU ان االه��ــام حــال�ــا ب4!امج ال�!/�ــة اال-,ــاب�ــة وال�ــأدیــ� اال-,ــابي وال�!/�ــة ال1الــ%-ــة        والشـــــــــــــ
kD!\ علي !�oــــــــــ̀! -ع% خ�1ة ا-,اب�ة واســــــــــهام مdال8ــــــــــ!اكة   اال-,اب�ة في ال�,��ع ال� rDrتع

ال�,��ع�ة في هgه القXــا-ا الهامة وال3�ــاســة لل�فل ، وهي ال1�Mة ال�ي ی�4غي ان ت�4عها الع%ی% 
م� ال1�Mات األخ!@ والفاعل�ات ال�!/D1ة م� اجل تع��( الفائ%ة والع�ل علي تd3ــــ�� ال��ــــ�ق4ل  

  ة ل%یه( . م� خالل ال�!/�ة اال-,اب�ة لألج�ال القادمة وت���ة ال���ول�ة االج��اع�
@@Z@@òîib¯üa@òîi
Ûa@õì™@¿@ÝÐİÜÛ@òîÇbànuüa@òîÛëû�½a@òîàänÛ@éy
Ôß@éíú‰@ZbÈia‰@ @

ت3ق�قا لله%ف االســـاســـي لهgة ال%راســـه وه1 وضـــع رؤDه مق�!حه ل����ة ال��ـــ�ول�ة االج��اع�ة      
ــفة ت��لk م�ها   ــ��ه  فل�ـ ــع هgا ال!ؤDه م�Xـ ــ1ء ال�!/�ة اال-,اب�ة ، ت( وضـ ، واســـ; لل�فل في ضـ

ت�ـــــ��% عل�ها ، واه%اف ت�ـــــعي الي ت3ق�قها ، وال�ات واج!اءات -�e� ات4اعها ل�3ق�k االه%اف ، 
  اضافة الي ض�انات ی�4غي ت1اف!ها ل�,اح ال!ؤDه ال�ق�!حه وذلU =�ا یلي : 

QM@@Z@@@@éy
Ô½a@éíúŠÛa@òÐ�ÜÏ@ @
فة ال�,االت ، وسـ!عة ال�غ�!  ی��ـ( العdـ! ال3الي Aال�غ�!ات ال��الحقة وال�ق%م الهائل في =ا     

الoقـــافي واالج��ـــاعي وpه1ر العـــ%یـــ% م� ال�3ـــ%-ـــات ال�,��ع�ـــة ، لـــgا فـــأن ت���ـــة ال��ــــــــــــــ�ول�ـــة  
االج��اع�ة لل�فل م��ل� اســـــــاســـــــي م� م��ل4ات دع( االم� واالســـــــ�ق!ار في ال�,��ع ، وo�Dل  

��ل� م� م�ســـــ�ـــــات ال%رع ال1اقي ل�1اجهة ال�3%-ات ال�,��ع�ة ال�عاصـــــ!ة وال��ـــــ�ق4ل�ة ، وهgا ی
ال�!/�ة ت4�ي فل�ـفة ت!/D1ة ج%ی%ة ت�ـ��% الي فه( حاجات ال�فل وم��ل4اته ومع!فة حق1قه وواج4اته  
واح�!ام شــdMــ�ة ال�فل =�eان م�ــ�قل واشــعاره Aال�3 وال�ق4ل واالح�!ام ، وذلU م� خالل تفع�ل  

  اسال�� واس�!ات�,�ات ال�!/�ة اال-,اب�ة .
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RM@@éy
Ô½a@éíúŠÛa@��a@Z@ @
�% ال!ؤDة ال�ق�!حة علي م,�1عة م� االس; -�e� ا-,ازها ف��ا یلي :    ��  ت

ــها    - ــات ال�!/D1ة علي غ!ســ ــ�ــ ــ�ول�ة االج��اع�ة م� اه( الق�( ال�ي ت3!ص ال��ســ ان ت���ة ال��ــ
  ل%` ال�فل م�g الdغ! ، ل�ا ی�!ت� عل�ها م� سل1=�ات م!غ1/ة في ال���ق4ل .

%ی% م� ال�فاه�( والق�( األخ!@ مoل االن��اء وال1\��ة والع�اء ت!تs4 ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة Aالع  -
وال�Xـ�3ة وال�عاون ، وهgا یلقي علي ال��سـ�ـات ال�!/D1ة م�ـ�ول�ة ت����ها ل%` ال�فل في م!حلة 

  مe4!ة .
ت!/�ة ال��ــــــــــ�ول�ة االج��اع�ة مoل ال�!/�ة في ع�1مها ، ان�اء في وســــــــــs ع�ل�ات ، فال تأتي    -

  ة ث�ارها اال اذا ت3!=& في وسs ت!/1̀ ا-,ابي .الع�ل�ات االن�ائ�
ال�!/�ة اال-,اب�ة ل��ــ& م�ــ�ول�ة م�ســ�ــة مع��ة بل م�ــ�ول�ة م8ــ�!=ة ل,��ع م�ســ�ــات ال�!/�ة    -

  م� اس!ة وال�%رسة ووسائل االعالم .
ان \فل ال�1م ه1 رجل ال���ق4ل واساس ال�,��ع ، و/ال�الي فان االه��ام Aه وت���ة ال���ول�ة    -

�ـــــــــل1=�ات  A ــال�� ال�!/�ة اال-,اب�ة ی�د` الي الق�ام االج��اع�ة ل%-ه م�g الdـــــــــغ! م� خالل اســـــــ
  م!غ1/ة بها في ال���ق4ل واداء ادواره ال3ال�ة وال���ق4ل�ة Aإ-,اب�ة . 

SM@@@@@éy
Ô½a@éíúŠÛa@Òa†ça@Z@ @
  -ته%ف ال!ؤDة ال�ق�!حة الي :      

  ت1ج�ه االن�4اه الي اه��ة ت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل في س� مe4!ة . -
تعrDr مفه1م ال��ـــ�ول�ة االج��اع�ة داخل ال��ســـ�ـــات ال�!/D1ة ، ل�1اجهة ال�3%-ات ال�ي ته%د   -

  ام� ال�,��ع واس�ق!اره .
ل�1صــــل الي ال�ات فعالة لل�!/�ة اال-,اب�ة وت��4قها في ال��ســــ�ــــات ال�!/D1ة ال��Mلفة ل�3ق�k  ا  -

  سعادة ورفاه�ة ال�فل وت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة ل%-ه .
ــال�� وال�ات ج%ی%ة   - ــ1ل الي اســــــــــ ــ�ول�� ع� ت!/�ة ال�فل علي ال1صــــــــــ معاونة ال�!/��� وال��ــــــــــ

��ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل للق�ام Aأدواره ال���ق4ل�ة .وا-,اب�ة في ال�!/�ة ت�ه( في ت���ة ال�  
م3اولة ال�غل� علي ال�ع1قات ال�ي ت13ل دون ق�ام ال��ســـــــــــــ�ـــــــــــــات ال�!/D1ة ب%ورها في ت���ة    -

  ال���ول�ة االج��اع�ة لل�فل .
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ت1ضــــــــــــــ�ح االدوار ال��1قعــة م� ال�!/��� والقــائ��� علي ت!/�ــة ال�فــل في ت���ــة ال��ــــــــــــــ�ول�ـة    -
  اع�ة Aات4اع اس; واسال�� ال�!/�ة اال-,اب�ة .االج��

 TM@@Z@@@@éy
Ô½a@éíúŠÛa@ˆîÐänÛ@òîöaŠuüa@pbîÛüa@ @
  -ی��ل� ت3ق�k االه%اف ال�اAقة م� ال��س�ات ال�!/D1ة الق�ام Aاإلج!اءات ال�ال�ة :   

   -دور االس�ة : -أ
�ها وســ�ا ن�1ذج�ا  ت�dــف االســ!ة =��ســ�ــة رئ��ــ�ة في ت!/�ة ال�فل dMAــائ� ف!D%ة ت,عل م  

ل�عل�( ال�فل ال��ـــ�ول�ة االج��اع�ة Aالفعل وال��ارســـة ، وتعل( ما ورائها م� ق�( وم4ادy لل�ـــل1ك 
  -والعالقات ، وذلU الم�الك االس!ة الdMائ� ال�ال�ة :

ــادقـة وغ�!هـا م� الع1ا\ف   ءال!ا�Aـة ال1جـ%ان�ـة م� ال3ـ� واـل%في  - ــاع! الdــــــــــــ العـا\في وال�8ــــــــــــ
�  1د ال�3اة االس!Dة .واالنفعاالت ال�ي ت

ــفاف�ة وال�ق4ل واالح�!ام والD!3ة في ال�ع�4! واب%اء   - ــ̀! الg` ی�dـــف Aالdـــ!احة وال8ـ ال��اخ االسـ
وال�ع�4! ع�    ،  !t�ال ــات  ــادل اآلراء ووجهـــ وت4ـــ ــgات  الـــ لل�ع�4! ع�  ــل  لل�فـــ ی1ف! ف!ص  ال!أ` 

ــ!ة -ق1م1ن  ال3اجات وااله��امات وال�8ـــــــــeالت وهgا ال��اخ ال%-�1ق!ا\ي -,عل ج��ع اف!ا د االســـــــ
��ول��ه( االج��اع�ة .�A  

ی�3%د في االسـ!ة اسـال�� الXـs4 وت1زDع االدوار وال�هام وال��ـ�ول�ات علي اسـاس م� ال�عاون    -
  وال�8ار=ة ل�3ق�k اه%اف االس!ة .

ــ�ول�ة      ــ!ة لغ!س وت���ة ال��ــــــ ــ�M%مها االســــــ ــال�� ال�!/�ة اال-,اب�ة ال�ي ی�4غي ان ت�ــــــ وم� اســــــ
  -ال�فل ما یلي : االج��اع�ة ل%`

ــ�ع    - ــ��ه D!3Aة وت1سـ ــة ان8ـ ــ�اح ال1ال%ی� لل�فل ل��ارسـ ــ�قالل : وذلU م� خالل سـ ــل1ب االسـ اسـ
 Uـع% ذلA اءAى لآل��ــــــــــــــ�Dم� اب!از ج��ع \اقاته وق%راته ، و �eح�ي ی�� Uدائ!ة ح!=ة ال�ـفل وذل

ال�فل    اصـــالح ما -�e� اصـــالحه م� ال�ـــل1ك الغ�! ســـ1̀ ، وهgا ال�1ع م� االســـل1ب ی��ي ل%`
. �D!ة وع%م االع��اد علي االخ�  الoقة Aال�ف; وال��أن�

اسـل1ب ال��ـامح : -ع�ي اح�!ام رأ` ال�فل وتق4له =�ا ه1 وتdـ�3ح اخ�اءه دون ق�ـ1ة ، وهgا   -
  االسل1ب م!تs4 ا-,اب�ا Aالق%رة علي ت�3ل ال���ول�ة والق%رة علي ال�ف�S! االب%اعي ل%` ال�فل .
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ال1ال%ی� علي ت8,�ع ال�فل علي اداء االع�ال ال�1=لة ال�ه واتقانها  اسل1ب ال�8,�ع : -3!ص   -
ــ1ل علي ال�عrDr م� ق4ل االAاء   ــل1ك ال�ق14ل اج��اع�ا للd3ـ ــ,ع ال�فل علي ات4اع ال�ـ ، وه1 -8ـ

.  
ــل1=�ات ال�فل وذلU ب�ع!Dفه ما له وما عل�ه م�    - ــs4 اال-,ابي : -ق1م ال1ال%ی� ی�dــــ3ح ســ الXــ

�rامه �A,�1عة م� الق1اع% ال�ــــــــل1=�ة في االســــــــ!ة واداء م�ــــــــ�ول�اته  حق1ق وواج4ات وضــــــــ!ورة ال
  وادواره .

اســــــل1ب ال�عا\ف ال1ال%` : ح�2 -ق1م ال1ال%ی� Aإpهار ال�3 لل�فل ســــــ1اء Aاللف� او الفعل ،   -
  وت8,�ع ال�فل علي ال�4ادرة واالق%ام وت�3ل ال���ول�ة .

ل ع� \!kD ال�8ــــــــــــــارـ=ة في ال�1اقف  وـ/gـلU ت��ي االســــــــــــــ!ة ال��ــــــــــــــ�ولـ�ة االج��ـاعـ�ة لل�ـف     
االج��اع�ة وتعل( ان�ا| ال�ـل1ك االج��اعي وات4اع م,�1عة م� الق1اع% ال�ي تل�rم 4�Aادy ال�!/�ة  

   -اال-,اب�ة مoل :
االل�rام بoقـافـة ال�!/�ـة ال1الـ%-ـة اال-,ـاب�ـة ، مع!فـة حـاجـات اال\فـال و=�ف�ـة اشــــــــــــــ4ـاعهـا D!�Aقـة    -

  م�Sاملة وم�1ازنة .
  ل��اخ الoقافي داخل االس!ة ل����ة ال���ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل .ته�7ة ا -
تـــ%ع�( ثقـــافـــة ال13ار ب�� االAـــاء واالب�ـــاء في ج1 -�ــــــــــــــ1ده اح�!ام رأ` ال�فـــل وتعل��ـــه آداب   -

  االخ�الف وت%ع�( ح!Dة ال!أ` .
-    �D1Sة ال1ازع االخالقي ل�D1ـال3ة في ت!/�ة اال\فال وتقdأه��ة الق%وة الA �ضـ!ورة وعي ال1ال%ی

  ال�فل ال�1̀ اج��اع�ا ونف��ا . 
اســـــــ�M%ام اســـــــ�!ات�,�ات ال�!/�ة اال-,اب�ة القائ�ة علي االســـــــ�قالل�ة ل�عD1% ال�فل علي قXـــــــاء   -

  حاج�ه الX!ورDة ب�ف�ه .
ت���ة ثقة ال�فل Aالgات لإلح�ــــاس Aق��ة ج1دة ال�3اة وال�ــــعي ن13 ت3ق�قها ب�ف�ــــه وهgا ی%ع(    -

  االح�اس Aال���ول�ة ع� الgات ل%` ال�فل . 
ان تق%م االســــ!ة ن�اذج ح�ات�ة في عالقاته( داخل االســــ!ة وخارجها في =�ف�ة ت�3ل ال��ــــ�ول�ة    -

ـفاه( وال�ـفاعـل وال3ـ� واالح�!ام ال��ـ4ادل  االج�ـ�اعـ�ة ، م� خالل عالـقات اســــــــــــــ!ـDة ت�dــــــــــــــف ـAال�
  وح�� االنdات . 
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ت�oل ات,اهات ال1ال%ی� ن13 اال\فال واســــــــــــــال�4ه�ا في ال�!/�ة ال�ي تق1م علي ال�فاه( واالح�!ام    -
  وال��امح ، اساسا مه�ا في دع( ال�ل1ك االج��اعي اال-,ابي ل%` اال\فال .

�ة االج��اع�ة م� خالل م1اقف ال�3اة ال�1م�ة ، ت1جه االســــ!ة ال�فل الي =�ف�ة ت�3ل ال��ــــ�ول  -
�ه م� ت1زDع ال���ول�ات واالدوار وال�هام .�Xوما ت  

ی�عل( ال�فل م� خالل االســــــ!ة ات,اهات عقل�ة ا-,اب�ة في ال�عامل مع ال�3%-ات والdــــــع1/ات   -
  وال�e8الت م� خالل م1اقف ال1ال%ی� في حل الMالفات ال�ي ت1اجه االس!ة . 

�ـــــــــــاحة =اف�ة في قXـــــــــــاء وق& م8ـــــــــــ�!ك ب�� االAاء واال\فال ، Aاع2 علي االرت�اح  اتاحة م  -
  gول�اته( ، مع االخ��وال4ه,ة ، وف�ه ی�8ار=1ن في ح1ارات وم3ادثات ح1ل اال\فال وادواره( وم

  �Aهارات ال�!/�ة اال-,اب�ة م� ح�� االنdات واالس��اع الي آرائه( الMاصة وتق%ی!ها . 
ل�عل�( ال�فل ت�3ل ال��ــــــ�ول�ة داخل االســــــ!ة م� خالل اع�اء الف!صــــــة اتاحة ف!ص م�اســــــ4ة    -

لل�فل في اتMاذ الق!ارات في ال�1اقف ال��علقة 3Aاجاته وال�3%-ات ال�ي ت1اجهه ، وخاصـــــــــــــة ف��ا  
  ی�علA kال%راسة واالص%قاء وال��1ل واله1ا-ات واالن�8ة .

ــ!ة ، وذلU م� خ  - ــل1ك داخل االســـ ــل1ك ال��ل1ب تغ��!ه  االل�rام Aق1اع% تغ��! ال�ـــ الل ت3%ی% ال�ـــ
في ال�فــل وال�3ــ%ث معــه وت3ــ%یـ% مـا ی��t!ه االAـاء م� ال�فــل و=�ف -3قk ذلـU ، ومـ%ح ال�فـل  

. ��  وشe!ه علي ال�ل1ك ال3
الMا\7ة و�3�Dل م�ـــ�ول�ة    هان ت�ـــ�ح االســـ!ة لل�فل Aأن -�! 4MA!ات و�3�Dل ع1اق� اخ��ارات  -

�ل1ك الغ�! م�اس� .   سل1=ه ، وال��اح له Aف!صة ل�غ��! ال  
   -دور ال�رسة : -ب

تع% ال�%رســـة =��ســـ�ـــة ت!/D1ة لل�فل ب�7ة مoلي ل�عل�( ال�فل ال��ـــ�ول�ة داخل ن�ـــk ع�ل�ات      
ــة �4�Aع�هـا واهـ%افهـا تع��ـ% في =ـل مـا ت��tـه   ال�عل�( وال��ـ%رس ال,ـ�% وال�عل�( الفعـال ، ـفال�ـ%رســــــــــــ

ــار=ة وت�3ل ا ــ�ول�ة م� جان� اال\فال ال��عل��� ، وت��1ع  وتق%مه م� خ4!ات تعل( علي ال�8ـ ل��ـ
اشـeال واسـال�� ال�!/�ة اال-,اب�ة ال�ي ت�ـ�M%مها ال�%رسـة في ت���ة ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة لل�فل  

: Uلة ذلoوم� ام ،-  
اتـــاحـــة الف!ص امـــام اال\فـــال لل�ع�4! ع� اح��ـــاجـــاته( و\�1حـــاته( واه��ـــامـــاته( م� خالل   -

  االن�8ة ال��Mلفة 
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ة الف!صــــــة لأل\فال لل�8ــــــار=ة في ال4M!ات ال�ي تXــــــ��ها ال��اهج ال%راســــــ�ة ، وان ت1Sن  اتاح  -
  رؤDة اال\فال م1ضع اع�4ار امام ال4M!اء في ال�s��M لل��اهج .

ال�!=�r علي اسـال�� ال�عل( اال-,اب�ة ال�ي ت�ـ��% الي ت�p1ف ال��ـ�ول�ة وال�8ـار=ة ل%` ال�فل    -
ل( ال�عاوني ، ال13ار وال��اق8ــــات ال,�اع�ة ، ال�8ــــ!وعات ، مoل اســــال�� حل ال�8ــــeالت ، ال�ع

. kD!وال134ث ال�ي -ق1م بها اال\فال الع�ل ض�� ف  
ــف�ة ال�ي ت��ي ه1ا-ات اال\فال وتل4ي رغ4اته( وم�1له(    - اث!اء ال7�4ة ال�%رســــ�ة Aاألن8ــــ�ة الالصــ

  وحاجاته( 
-  Dم,�1عات م� اال\فال ل��ارسـة االن8ـ�ة الالصـف�ة وت1ز )�t�ع االدوار وال��ـ�ول�ات ل����ة  ت

  مهارات ت�3ل ال���ول�ة ل%` اال\فال .
م3اكاة ون�gجة ال��سـ�ـات ال1e3م�ة داخل ال�%رسـة م�ا -�ـاع% اال\فال علي ت�3ل م�ـ�ول�ة    -

  ادواره( ال���ق4ل�ة مoل ب!ل�ان اال\فال ، م,ال; اال\فال ، ناد` اال\فال .
ل�ة في الd3ـ1ل علي ال�عل1مات وال4M!ات ح�ي ی��3ل  ت8ـ,�ع مهارات ال�عل( الgاتي واالسـ�قال  -

  ال�فل م��ول�ة تعل�ه .
تعل�( ال�فــل الع�ــل Aفــاعل�ــة مع االخ!D� في االن8ــــــــــــــ�ــة ال�عــاون�ــة م� خالل ت1زDع االدوار   -

. kD!ول�ات والع�ل =ف��  وال�
�ـــــــ�ول�اته ع� ســـــــل1=ه( وافعاله( ،  -�A أشـــــــعار ال,��ع ت3& ســـــــل��هA ان -ق1م م%ی! ال�%رســـــــة 

  وال�1اصل e8Aل فعال مع ج��ع اعXاء ال�,��ع ال�%رسي .
ــل1ك   - ــ1نها ، وم�اAعة ســـــــــ ــة مع اال\فال و�DاAع االع�ال ال�ي -�ارســـــــــ ان ی�فاعل م%ی! ال�%رســـــــــ

  اال\فال وال�عل��� داخل ال�%رسة وال�e8الت والdع1/ات ال�ي ت1اجهه( .
م� االح�!ام ال��4ادل ، وا\الع  ال�1اصل e8Aل م���! مع اول�اء االم1ر ، وال3فا� علي م�اخ    -

  اول�اء االم1ر علي س�اسات ال�%رسة وق1اع%ها . 
ــال�� و\!ق ال�!/�ة    - ــة ب���t( دورات ت%ر�4Dة ألول�اء االم1ر وال�عل��� ع� اســـــ ان تق1م ال�%رســـــ

  اال-,اب�ة لأل\فال.
ت ت%ر�4Dة  االســـــ�عانة Aال4M!اء وال��dMـــــdـــــ�� في م,ال ال�!/�ة وعل( ال�ف; لعق% ن%وات ودورا  -

  لآلAاء وال�عل��� في =�ف�ة ت3ق�k ال�!/�ة اال-,اب�ة لل�فل وت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة ل%-ه .
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ــي   - ــع الق1ان�� والق1اع% ال���tة للع�ل ال�%رســــ ــة في وضــــ ــ�!ك اال\فال مع ادراة ال�%رســــ ان -8ــــ
  وت�3ل ال���ول�ة في ت�ف�gها . 

�ال ال��1ع�ة داخل ال�%رســــة وخارجها وت8ــــ,�ع  ال�8ــــار=ة الفعالة م� جان� اال\فال في االع  -
  اال\فال علي ذلU ل����ة ح; ال���ول�ة االج��اع�ة ل%یه( .

  نقل م8اع! ال�3 والق14ل م� اعXاء ال�,��ع ال�%رسي الي ال�فل دون ق�% او ش!| . -
ــ�ة    - ــ�ول�ة ال8ــــــــــdMــــــــ ان -3!ص ال�عل( ان -1eن ق%وة ومoل -A `g�3ه ال�فل في ت�3ل ال��ــــــــ

  ل�ل1=ه .
ــال�� ال�عل( ال�ع��%ة   - االه��ام Aالع�ل�ة ال�!/D1ة ب1جه عام ، وال�Sف�ة ال�ي ی�عل( بها ال�فل واســـــــ

  علي ال�عاون وال�8ار=ة وت�3ل ال���ول�ة . 
  وال1oاب في ال�عامل مع سل1=�ات ال�فل ال��Mلفة . ةاس�M%ام اسال�� ال�ق4ل وال�3 وال�eافا -
�ة علي ف!ص الع�ل ال,�اعي ، م�ا -�ـــاع% اال\فال علي اك��ـــاب  ان ت1̀�3 ال%روس ال�عل��  -

  مهارات ت�3ل ال���ول�ة وتعrDr ان��ائه( الي ال,�اعة ال�ي ی���1ن ال�ها .
ان ت1Sن اللغة ال�ه��ة ال�ــــــــــائ%ة في ال�%رســــــــــة هي اللغة اال-,اب�ة ب�� االدارة وال�عل��� و/��    -

  ال�عل��� انف�ه( و/�� ال�عل��� واال\فال . 
ان ی�1ف! في ال�%رسـة اسـ�!ات�,�ات ال�عل( اال-,ابي ال�ي ت3قk ال!فاه�ة وال�ـعادة لل�فل وت8ـ4ع    -

  حاجاته االن�ان�ة 
دع( ب!امج ال�ــــــل1ك اال-,ابي داخل ال�%رســــــة ل�D1S� عالقات داع�ة ب�� ج��ع اف!اد ال�,��ع    -

  ال�%رسي . 
   -دور وسائل االعالم : -ج

ان وســـــائل االعالم في العdـــــ! ال3%ی2 ل��ـــــ& وســـــ�لة لل��ـــــل�ة وال�!ف�ه فقs ، ولS� الب% ان     
ت�1اف! بهــا تق��ــة ال�1ج�ــه وال�!/�ــة وت3قk غــای�هــا االخالق�ــة وت��ي ال�عــای�! ال�!/D1ــة الMــاصـــــــــــــــة  
�A,��ع ال�فل ، وخاصــــــــة ال�ادة االعالم�ة ال�dMــــــــdــــــــة لأل\فال . وم� ه�ا تdــــــــ4ح ال3اجة  

ــة ال ــeالته D!�Aقة  ال�اسـ ــ̀! وم8ـ ــا-ا ال�,��ع ال�dـ ــ1ء علي قXـ ــلs الXـ �1م الي مادة اعالم�ة ت�ـ
���ة -��1ع4ها ال�فل ، وان ت�Sامل ال,ه1د ال�!/D1ة مع ال,ه1د االعالم�ة ل�!/�ة ال�فل D!�Aقة  A
ا-,اب�ة ل����ة ال��ــــــ�ول�ة االج��اع�ة ل%-ه . لgلU ی�4غي ان تق1م وســــــائل االعالم Aاألدوار األت�ة  

:-   
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ت��ـ�ة مـهارات ال�ـفل وث!وته اللغD1ة واث!اء خـ�اله وانـ�اء ق%رته علي ال�ع�4! وال�3ـ%ث وح�ــــــــــــــ�    -
  االنdات .

ــاف    - ــ��الع وال!غ4ة في االك�8ـ ت���ة معارف ال�فل وق%راته العقل�ة ال��Mلفة ، وت���ة ح� االسـ
 . �D!ق% آلراء االخ�  ، م�ا -,عل ال�فل قادر علي ال13ار وال

ل Aالق�( الdــ3�3ة ، وتهgی� ال�ــل1ك وفقا الت,اهات ال�,��ع وتقال�%ه وق��ه ل����ة  ام%اد ال�ف  -
  ال���ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل .

ت��e� ال�فل م� ال�ع�4! ع� نف�ـه م� خالل ال�ادة االعالم�ة ال�dMـdـة لأل\فال واك�8ـاف   -
  م�1له وم1اه4ه وت1ج�هها .

ع�ة ا-,اب�ة وم�ـــ�ول��ه ات,اه ذاته وت,اه اصـــ%قائه  تd4ـــ�! ال�فل �eAف�ة تD1S� عالقات اج��ا  -
  وت,اه اس!ته وم,��عه .

-    )t�اسـ�M%ام وت�D1! وسـائل االعالم ال�!/D1ة وت1ج�هها لM%مة الع�ل�ة ال�!/D1ة 8Aـeل م!=r وم
  ومالئ( لل�!حلة الع�!Dة لل�فل . 

ة الق�ام Aال�!/�ة اال-,اب�ة  االسـ�فادة م� وسـائل االعالم في تق%-( ب!امج ت!/D1ة لل�!/��� في =�ف�  -
  لل�فل وما -�3اج ال�ه اال\فال م� اسال�� لل�عامل وفه( اح��اجاته(. 

ــاع%    - ــاحات ت!ف�ه�ة هادفة وا-,اب�ة لأل\فال واكo! ام�ًا ، م�ا -�ـــــــ ــ!ة في تأم�� م�ـــــــ دع( االســـــــ
  االس!ة في الق�ام ب%ورها في ال�!/�ة اال-,اب�ة . 

�ــ�k ب�� االعالم��� وال�!/  -��D1� في ال�s��M االعالمي ال�!/1̀ ل�1̀�3 ال!ســالة االعالم�ة  ال�
  ال�ق%مة لل�فل .

ت��e� اال\فــال م� ال�عــامـل اال-,ــابي مع ال!ســـــــــــــــائـل االعالم�ــة م� خالل ال�ف�S! ال�ــاقـ% لهـا    -
  وت3ل�ل مXام��ها ل!ص% ال!سائل ال�ل�4ة وم�ع تأث�!ها .

ــامـلة لإلصــــــــــــــالح ال�!/1̀  ال�s��M لل�!/�ـة االعالم�ـة Aـاع�4ـارهـا م�1tمـة ف  - !ع�ـة في خ�ـة شــــــــــــ
  ال�ع��% علي دمج ال�!/�ة االعالم�ة في ال��س�ات ال�!/D1ة وال�عل���ة . 

ال�s��M إلن�اج مادة اعالم�ة خاصـــــــة Aاأل\فال ، ت1Sن م1ضـــــــ1عاتها م�ـــــــ��%ة م� قdـــــــ�   -
  واه��امات اال\فال وواقعه( ، وت�اق� القXا-ا وال�1اض�ع ال�ي ته( اال\فال .

�,�ة مع الهD1ة الع!/�ة والق�( االن�ان�ة العال��ة .ت8,� -�  ع ال�1اد االعالم�ة ال�
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تق%-( ال�Dr% م� ال�%ر�D وال�أه�ل ل�ع%` ومق%مي ال4!امج الMاصـــــــة Aاأل\فال وت1ف�! ع�dـــــــ!    -
  ال�8ار=ة الفعل�ة م� اال\فال في ب!ام,ه( . 

ــة م1اه4ه( مع ع!ض    - ــة ، وت���ـ ــ%اع�ـ ــال االبـ ــات اال\فـ ــة ملSـ ــاته( م� خالل ب!امج  ت���ـ ــ%اعـ ابـ
  اال\فال وال��اAقات لDrادة الoقة Aالgات ل%` اال\فال .

تـق%-( ن�ـاذج ـناج3ـة في ال�,��ع ودورهـا وم�ــــــــــــــ�ولـ�اتهـا ل�1eن1ا ـق%وة لأل\ـفال في =�فـ�ة ت�3ـل   -
  ال���ول�ة االج��اع�ة .

�ــا ی�قلــه  ان ت�ــاح ف!ص حق�ق�ــة لأل\فــال ل��3ــل ال��ــــــــــــــ�ول�ــة وال�ع�4! ع� وجهــات ال�t! ف�  -
  االعالم لأل\فال ، وان ت1Sن آرائه( م1ضع اع�4ار وتق%ی! م� م�gM` الق!ارات .

ت��e� اال\فال Aال�عل�( وال�1ج�ه وال�%ر�D في ت�3ل م�ـــــــــ�ول�ة اســـــــــ�M%ام وســـــــــائs ال�1اصـــــــــل   -
  االج��اعي وح�� اس�M%امها وت�p1فها ل��ارسة ال�8ار=ة اال-,اب�ة لأل\فال .

ــائل االعال  - ــ�انة االم� ال1\�ي  ان تق1م وســـــــ ــاء الق�( وســـــــــل1=�ات اخالق�ة ا-,اب�ة لdـــــــ م Aإرســـــــ
وال�ــــالمة العامة وح�ا-ة اآلداب وال���لSات العامة ، وحق1ق الغ�! وح!Dاته( ، ل����ة ال��ــــ�ول�ة  

  االج��اع�ة ع�% اال\فال . 
   متطلبات الرؤيه المقترحه   : -٥

   -ی��ل� ت3ق�k االه%اف واالل�ات ال�اAقة ما یلي :    
ــ7ة    - ــات ال�!/D1ة واالعالم�ة ل�فع�ل ب!امج ال�!/�ة اال-,اب�ة في ت�8ـــــ ــ�ـــــ زDادة ال�عاون ب�� ال��ســـــ

  ال�فل اج��اع�ا .
ــات ال�!/D1ة Aأه��ة غ!س وت���ة    - ــ�ــــ ــائل االعالم وج��ع ال��ســــ ــة ووســــ ــ!ة وال�%رســــ ت1ع�ة االســــ

  ع�ة ل%` ال�فل م�g الdغ! .ال���ول�ة االج��ا
عق% ن%وات ت!/D1ة وتoق�ف�ة في ال�!اكr الoقاف�ة وال,�ع�ات ال��dMـــdـــة وال��ســـ�ـــات ال�!/D1ة    -

ل�1ع�ة ال�!/��� ح1ل اسـ�M%ام اسـال�� ال�!/�ة اال-,اب�ة في ال�عامل مع اال\فال م�ا -عrز دوره(  
  في ت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل . 

ئل االعالم ل�dMــ�� ب!امج ولقاءات ت!/D1ة مع مd�Mــ�� به%ف تق%-( ارشــادات  ت�p1ف وســا  -
  لل�!/ي ع� =�ف�ة ال�عامل مع اال\فال واع%اده( لل�3اة االج��اع�ة ال�ل��ة .

ان ت1لي ال��ســـ�ـــات ال�!/D1ة اه��اما Aالغا �A!حلة ال�ف1لة واشـــ4اع اح��اجاته( Aأســـل1ب ت!/1̀    -
�  1ة وااله�ال .ا-,ابي Aع�%ا ع� ال��لs والق
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ق�اعة ال��ســـ�ـــات ال�!/D1ة Aأه��ة دورها في ت���ة ال��ـــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل ل�1اجهة   -
  Aع~ ال�3%-ات ال�,��ع�ة ال�عاص!ة . 

-    kــامح واالن��اء وال�عاون ، وان ت��اب ــ1د ال��اخ ال�!/1̀ في ال�,��ع وق�( ال�3 وال��ـــــ ان -�ـــــ
ان ت��ــــــ( العالقات ب%اخل ال�,��ع علي ال��ــــــاواة واال-,اب�ة  االق1ال مع االفعال وال�ــــــل1=�ات ، و 

ــ�ول�ة االج��اع�ة ل%`  ــ�ـــــات ال�!/D1ة م� اداء دورها في ت���ة ال��ـــ والفاعل�ة ، م�ا -�e� ال��ســـ
  ال�فل 1dAرة ا-,اب�ة .

VM@bèîÜÇ@kÜÌnÛa@òîÐî×ë@éy
Ô½a@éíúŠÛa@ˆîÐäm@pbÓìÈß:  

ه�اك Aع~ العق4ات ال�ي ت13ل دون ق�ام ال��ســــــــ�ــــــــات ال�!/D1ة ب%ورها في ال�!/�ة اال-,اب�ة      
  -لل�فل وت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة ل%-ه وم�ها :

ضـــعف ال�عاون ب�� ال��ســـ�ـــات ال�!/D1ة ل��ف�g األل�ات ال�ق�!حة ل����ة ال��ـــ�ول�ة االج��اع�ة    -
  ل%` ال�فل

وال84ــــــ!Dة ال��احة ، وم8ــــــاكل الفق! وال�Mلف وال,هل ال���8ــــــ!ة في  ضــــــعف االمeانات ال�اد-ة   -
. !̀dال�,��ع ال�  

  غ�اب دور ال�عل( =�!ش% وم1جه ل�ل1ك ال�فل في ت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة لل�فل . -
  ضعف ق�ام ال�عل( Aأداء رسال�ه ال�!/D1ة داخل ال�%رسة واه��امه فقA sال��d3ل االكاد-�ي  -
ل�عل��� في معt( ال�%ارس ال�dــــــــــ!Dة ل�هارات ادارة ســــــــــل1ك ال�فل وفk ال�!/�ة  قله ام�الك ا  -

  اال-,اب�ة .
ضــــــــــــــعف اه��ـام ال�ـ%رســـــــــــــــة Aعقـ% دورات تـ%ر�4Dـة ألول�ـاء االم1ر وال�عل��� في =�ف�ـة ال�!/�ـة    -

  اال-,اب�ة لل�فل وت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة ل%-ه .
ــار الع�ف وال���! في معt( ال�%ارس ال�  - ــعف  ان�8ـ ــال�� ال�!/�ة اال-,اب�ة وضـ ــ!Dة لغ�اب اسـ dـ

  ت���ة ال���ول�ة االج��اع�ة ع�% اال\فال .
=o!ة الMالفات االســـــ!Dة وانMفاض ال��ـــــ�1̀ االق�dـــــاد` لألســـــ!ة والع�ل ال��ـــــ��!، -قلل م�    -

  فاعل�ة االس!ة في ال�!/�ة اال-,اب�ة لل�فل .
  اح�!ام ال�فل =�eان م��قل .وعي االس!ة Aأه��ة اسال�� ال�!/�ة اال-,اب�ة و  قله -
  ضعف ال��1ع في اسال�� ال�عامل مع اال\فال ، وت�اق� سل1=�ات االAاء مع اق1اله( . -
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ــاه( في ضـــــعف فاعل�ة ال�!/�ة اال-,اب�ة    - ــ̀! وقلة خ4!ة االAاء في ال�!/�ة ســـ غ�اب ال13ار االســـ
  في االس!ة .

ــات ال�!/D1ة ال��Mلفة ، وهgا ه�اك ف,1ة ب�� الق1ل والع�ل في ال�s��M لل�!/�ة في ا  - ــ�ــــــــ ل��ســــــــ
انعe; علي ال��k�4 الع�لي ف4%ت ال�!/�ة اال-,اب�ة وال��ـــــــــ�ول�ة االج��اع�ة غ!4Dة ع� ع�ل�ات  

  اتMاذ الق!ار في ال��س�ات ال�!/D1ة ال��Mلفة  .
  االف�قار الي اسـ�!ات�,�ة ال�!/�ة اال-,اب�ة في ال�%رسـة واالسـ!ة واالع��اد علي م�ارسـات ت!/D1ة  -

  تقل�%-ة تف�ق! الي االش!اف وال�1ج�ه .
اســــ�M%ام اســــال�� ال��ــــلs والع�ف في ت!/�ة اال\فال في معt( ال��ســــ�ــــات ال�!/D1ة وضــــعف   -

  ال13ار وال��اق8ة واب%اء ال!أ` م� جان� اال\فال .
  -وe�D� ال�غل� علي هgه العق4ات وذلU م� خالل :     

ل�ف1لة ، ح�2 ت1Sن تلU ال��ســـــــ�ـــــــات o�AاAة  تفع�ل دور ال��ســـــــ�ـــــــات وال���tات ال�ع��ة Aا  -
العامل الفعال في تق%-( ادوار فعالة الح�1اء اال\فال وت��e� االســـــــــــــ! وال�عل��� ورجال االع�ال  

  م� مهارات واس�!ات�,�ات ال�!/�ة اال-,اب�ة .
ــة   - ــ!ة وال�%رســـــــ ــ�ول�ات في االســـــــ تق%-( ن�اذج فعل�ة م� ال�فاه( واالح�!ام وت4ادل االدوار وال��ـــــــ

  ووسائل االعالم ل����ة ال���ول�ة االج��اع�ة ل%` ال�فل . 
ت�D1! م8ـ!وعات اح�1اء اال\فال ال�3!وم�� م� ال!عا-ة م� خالل م�ارسـات وادوار وان8ـ�ة    -

  تع�XD1ة واث!ائ�ه .
ــاـئل االعالم   - عـق% ـن%وات ودورات ـت%ر4Dـ�ة م� خالل م�tـ�ات ال�,��ع الـ�%ني وم� خالل وســــــــــــ

ح�ـ� انdـات ال4Sار لأل\فال واالسـ��اع الي افSاره( وم8ـاع!ه( وحاجاته( ، وم8ـار=�ه(    ةلأله��
عال�ه( وتعrDr الفه( واالح�!ام والoقة ال��4ادلة ، وهgا ی1ف! ضـــــــ�انات اســـــــاســـــــ�ة ل�3ا-ة اال\فال  

  وت���ة ق%رته( علي ت�3ل ال���ول�ة ال��اس4ة ألع�اره( . 
ــاـئل االعالم وج��ع ال��tـ�ات  تفعـ�ل ب!امج ال�!/ـ�ة اال-,ـابـ�ة في ا - الســــــــــــــ!ة والـ�%رســــــــــــــة ووســــــــــــ

وال��ســـــــ�ـــــــات ال��ـــــــ�ولة ع� ت�8ـــــــ7ة اال\فال وح�ای�ه ، ل�ع!فة =�ف�ة ال�عامل ال�!/1̀ اال-,ابي  
الفعـال مع ال�فـل ، واع��ـاد اســــــــــــــ�!ات�,�ـات ت!/D1ـة هـادفـة ل�ـأه�ـل اال\فـال ل��3ـل ال��ــــــــــــــ�ول�ـة  

  Aاء وامهات . االج��اع�ة واداء دوره( ال�!/1̀ في ال���ق4ل =آ
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و/ـgلـU حـاولـ& هـgه الـ%راســــــــــــــة ال�3ل�ل�ـة ع!ض االدب�ـات والـ%راســــــــــــــات ال�ي ت�ـاولـ& ال�!/�ـة       
ه1 م�ـــــ�ق4ل   ءاال-,اب�ة لل�فل ودورها في ت���ة ال��ـــــ�ول�ة االج��اع�ة الن ما یه( ق4ل =ل شـــــي

ال�فل ، ت3%` ورهان ال��ـــــــ�ق4ل ، =�ا ان االع��اء Aال�فل م�g الdـــــــغ! -Xـــــــ�� لل�,��ع اف!اد 
-�e� االع��اد عل�ه( في ال��ـــــــــ�ق4ل في pل ت3%-ات ال�,��ع وت�1ره ال�ـــــــــ!Dع ، اف!اد اســـــــــD1اء 

  ا-,اب��� ی���ع1ن Aأداء ال�هام وال���ول�ات ال���t!ة م�ه( ان,ازها في ال���ق4ل .
  اجع الدراسةمر 

  أوالً : المراجع العربية
 - عل� ال�ف� اال��ابي  ) :   ٢٠١٦(   ااب��ـام صـاح� وران%ة ح�ـ�� وال����ي ع4% ال!ضـ - ١

 ، دار الdفا لل�8! وال�1زDع ، ع�ان  . ١، |  ت)'&قاته -اه�افه -ن!أته 

ــ+ول&ة االج(اع&ة) :   ٢٠٠٨اب��ـــــام ع4%هللا (  - ٢ ــ� ال-ـ  ، جامعة االم�!ة ن1ره ب�&   ع�اصـ
 ع4%ال!ح�� ، ال!Dاض .

ال+ت�  ) : ال�1ا\�ـة وال��ــــــــــــــ�ول�ـة االج��ـاع�ـة : مـ%خـل نt̀! ،   ٢٠١٠اح�ـ% زایـ% (    - ٣
ال�!=r الق1مي لل134ث  ، ال-ـــ�31 ال4اد3 ع!ـــ� ( ال-ـــ+ول&ة االج(اع&ة وال1ا�0ة)  

  االج��اع�ة وال,�ائ�ة  ، القاه!ة .

ت���ة ال��ـــــــ�ول�ة االج��اع�ة  ) : دور ال��ســـــــ�ـــــــات ال�!/D1ة في   ٢٠١٦اح�% غ���ي  (   - ٤
) ، ال,�ع�ة ال�dـــــ!Dة ٤)، مج (٧، ع( م�لة الع�فة ال(�516ةل%` ال8ـــــ4اب ال�dـــــ̀! ،  
 .  ٢٥٨-٢٠٤ألص1ل ال�!/�ة ، القاه!ة ، 

) : ال��اهج ال�عل���ة ودورها في تعrDr ال��ــ�ول�ة االج��اع�ة    ٢٠١٦أ . جاكارD,اك��ا (  - ٥
ــ&ة وال(�516ةم�لة العل%` \ل4ة ال�عل�( العالي ،    ٢٠٦)  ، ٣) ، مج (٢، ع (  ل1م ال�ف-ــ

- ٢٣٠ . 

ــاد` في ت��ـ�ة ال��ــــــــــــــ�ولـ�ة   ٢٠١٩اح�ـ% علي وع�!و م�3ـ% (   - ٦ ) : ـفاعلـ�ة ب!ـنامج ارشــــــــــــ
،     )٥٩ع (  ال�ـلة ال(�16ـ5ة ،  االج��ـاع�ـة وتعrDr ق�( ال�1ا\�ـة لـ%` \الب ال,ـامعـة ،  

  . ٦٦-١٠كل�ة ال�!/�ة ، جامعة س1هاج ، 

٧ -  ) )D!= rقة العالج ال1اقعي    ٢٠٠٧اح�% ع4%ال�,�% و فایD!�A اث! االرشــــــــاد ال,�عي : (
م�لة العل1م  في ت���ة ال��ــــــــــــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` ع��ة خاصــــــــــــة م� ال�ل4ة االی�ام ،  

 . ١٣٢ -١١١)  ،  ٨) ، مج (١، ع (  ال(�516ة وال�ف-&ة 
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ــ�ول�ة االج��اع�ة وعالق�  ٢٠١٢اح�% م%�3 (  - ٨ ــة ل%`  ) : ال��ـــ �1tمة الق�( ال��ارســـ�A ها
) ، مج  ٣، ع (    ال�ـلة االردنـ&ة في العل1م االج(ـاعـ&ة\لـ4ة جـامعـة ال4لـقاء ال���4قـ�ة ،  

 .  ٣٦٧ -٣٤٢) ، االردن ،  ٥( 

ــ�ة ال�,��ع�ة لل��ء   ٢٠١٣ا-�ان ع4%العال  (  - ٩ ــار=ة في االن8ــــــــــ ) : العالقة ب�� ال�8ــــــــــ
ـسات في ال:�مة االج(اع&ة والعل1م االنـ-ان&ة  م�لة دراوت���ة ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة ،  

 -   ٦٧٢٥) ، =ل�ــة الMــ%مــة االج��ــاع�ــة ، جــامعــة حل1ان ،    ١٨) ، مج (    ٣٤ع (    ،  
٦٧٦٣ . 

) : اسال�� ال��78ة االس!Dة وعالق�ها �Aفه1م الgات وال�ل1ك    ٢٠٠٩ا-�ان رافع  (   - ١٠
   رسالة ماج-(&� !س��ة ،   الع%واني ل%` \ل4ة االول الoان1̀ العام �A%ارس م%ی�ة دمk8 ال

.  k8ل�ة ال�!/�ة ،  جامعة دم= ، 

) : ال1ال%-ة اال-,اب�ة وعالق�ها Aال�1افk ال�ف�ي واالج��اعي    ٢٠١٢ا-�ان ع4اد (   - ١١
) ، =ل�ة ال4�ات لآلداب والعل1م   ٣) ، مج (    ١٣، ع (    م�لة ال'4> العلي في ال(�6&ة،  

 .    ١٦٠٥  -  ١٥٨٥وال�!/�ة ، جامعة ع�� ش�; ، 

) : ال�عاملة ال1ال%-ة وتأث�!ها علي ال��d3ل    ٢٠٢٠ام��ة ع4اسة �م�3% لق��  (   - ١٢
  ١٢) ، مج (    ٣، ع (    م�لة ال'اح> في العل1م االن-ان&ة واالج(اع&ةال%راسي لألب�اء ،  

   .  ٢٨٢  -  ٢٧١ورقلة ، ال,rائ! ،  - ) ، جامعة قاص%` م!Dاح 

ــاو  (  - ١٣ ــ�1eل1ج�ة ال�فل ،  ) : ال�!/�ة ال1ال%-  ٢٠١٧الغالي أح!شـــــــــــ م�لة  ة وســـــــــــ
) ، ال,�ع�ــة ال��D1Sــة ل�قــ%م ال�ف1لــة الع!/�ــة،   ١٨) ، مج (    ٧٠، ع (    ال)ف1لـة الع�6&ـة

، &D1S٧٩ -٧٥ال. 

١٤ - )  1eــ� ال�امع ال?ـ�یB لل(عل� -ال(أدی@ اال��ابي في ال?ـف ) :   ٢٠١٤ال�1ن
 ، م��e ال�1ن�1e االقل��ي لل�!/�ة في ال%ول الع!/�ة ، ب�!وت .

، وزارة ال�Xــام�   فق� اال0فال م(ع�د االDعاد في م?ـ�  ) : ٢٠١٧ن��ــ�ف  (ال�1  - ١٥
  االج��اعي ، القاه!ة .

�ـــ�ة حالوة  (   - ١٦A٢٠١١    %�) : دور ال1ال%ی� في تD1S� ال8ـــdMـــ�ة االج��اع�ة ع
) ، مج  ٤،   ٣، ع (   م�لة جامعة دم!ـBدراســة م�%ان�ة في م%ی�ة دم8ــk ،    -االب�اء  

 )٢٧  ، k8١٠٩ - ٧١) ، =ل�ة ال�!/�ة ، جامعة دم . 
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، م4�eـة ج!D! ، ال(هـFـی@ اال��ـابي  ) :    ٢٠١٧جـان ن�ل�ــــــــــــــ� و ج�� ل1ت  (   - ١٧
 ال��لSة الع!/�ة ال�ع1د-ة  .

) : فاعل�ة ب!نامج ارشـاد` ل����ة ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة    ٢٠٠٨ج��ل م%�3  (  - ١٨
ــ(&�  ،   ل%` \الب ال�!حلة الoانD1ة ــالة ماج-ـ  - ، =ل�ة ال�!/�ة ، ال,امعة االســـــالم�ة   رسـ

 غrة   .

  -) : ال�!/�ة ال�عاصـــــ!ة م� م�1tر عل( ال�ف; اال-,ابي    ٢٠١٧ح%ة وح�%ة  (  - ١٩
ــاتمفاه�( وت��4قات في ال�!احل ال�عل���ة ل�3ق�k رفاه�ة اال\فال ،   ، ع (    م�لة دراســـ

 .  ٥٤-٤٣) ، جامعة ع�ار ثل�,ي Aاألغ1ا| ،  ٥٤

اال-,اب�ة    ) : فاعل�ة ب!نامج قائ( علي اس�!ات�,�ة ال�!/�ة  ٢٠١٤خ%-,ة م%�3 (  - ٢٠
م�لة ال�راســــــات   في ت���ة تق%ی! الgات ل%` ا\فال ال!وضـــــــــة ذ̀و صـــــــــع1/ات ال�عل(  ،

ــل�ان قاب1س ،   ٨) ،مج (   ١، ع (ال(�516ة وال�ف-ـــ&ة   ٢١٤) ،كل�ة ال�!/�ة ، جامعة ال�ـــ
– ٢٣٠. 

) : فاعل�ة ب!نامج ت%ر4Dي في ت���ة    ٢٠٢٠خال% ســــــــــــع% �م�3% ع4%الهاد`  (  - ٢١
اال-,اب�ة ل%` ال1ال%ی� واث!ه في ت3�ـ�� م�ـ�1̀ ال�ف�S! اال-,ابي ل%`  ال��ارسـات ال1ال%-ة 

 .   ٤٤٩  -  ٤٠٥) ،   ٢١) ، مج (   ١، ع (   م�لة العل1م ال(�516ة وال�ف-&ة  ا\فاله( ، 

) : ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة أل\فال ال!Dاض االهل�ة    ٢٠١٠خ1لة ع4%ال1هاب   (   - ٢٢
 .  ٢٢-١) ،  ٣٠، ع (  م�لة ال'14ث ال(�516ة وال�ف-&ة ،  

) : الSفــاءة الــgات�ــة ال�ــ%ر=ــة وعالق�هــا    ٢٠١٣دعــاء ع1ض ون!م�� ع1ني  (   - ٢٣
Aـال��ــــــــــــــ�ول�ـة االج��ـاع�ـة في ضــــــــــــــ1ء Aع~ ال��غ�!ات لـ%` \الب =ل�ـة ال�!/�ـة جـامعـة  

�%رDة  ، eال�ف�  االسـ �  ١٩١) ،   ١٢) ، مج (   ٢،  ع ( م�لة دراسـات ع�6&ة في عل
- ٢٣٢ . 

�ة م�ارســــــات ال��ــــــ�ول�ة االج��اع�ة ن13 ح�ا-ة ال7�4ة  ) : ت��٢٠١٦ران�ا ف�اد ( - ٢٤
 ، =ل�ة ال�!/�ة ، جامعة \��ا .رسالة ماج-(&� ل%` \فل ال!وضة ،  

) : ال��ــــ�ول�ة االج��اع�ة لل��ســــ�ــــات ال�عل���ة d�Aـــ!    ٢٠١٦رضــــا ع�ا  (  - ٢٥
 ، =ل�ة ال�!/�ة ، جامعة دم�ا|  . رسالة ماج-(&� في ض1ء Aع~ ال�عای�! ال%ول�ة ،  
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ــ�3(  ( رن - ٢٦ ــال�� ال�عاملة ال1ال%-ة وعالق�ها Aالoقة Aال�ف; ل%`   ٢٠١٩ا ســـ ) : اســـ
) ، =ل�ـة رDـاض  ١١) ، مج (   ٣٨، ع (    م�ـلة ال)ف1ـلة وال(�6ـ&ة  \فـل ال!وضــــــــــــــة ،   

�%رDة ، e٧٢-١٥اال\فال ، جامعة االس  . 

�� م1سـي (  - ٢٧Dـ�ول�ة االج��اع�ة    ٢٠٢٠ز�) : دور رDاض اال\فال في ت���ة ال�
) ، =ل�ة رDاض اال\فال ،    ١٦، ع (  م�لة Jل&ة ر5اض اال0فال ال!وضـــة  ،   ل%` \فل

 .  ١٣٠٩ - ١٢٢٥جامعة ب1رسع�% ، 

،   �0ق فـعاـلة لل(�6ـ&ة اال�ـ�ابـ&ة لل)ـفل في ـعال� م(غ&�) :    ٢٠١٣زج زجل!  (   - ٢٨
 دار الoقافة ، القاه!ة . 

ــeا  ٢٠١٨زه�! ع4%ال%��3 (  - ٢٩ ــاد` ل����ة Aع~ اشـــــــــــ ل ) : فاعل�ة ب!نامج ارشـــــــــــ
م�ـلة جـامعـة اال-,ـاب�ـة واث!هـا في ج1دة ال�3ـاة لـ%` ع��ـة م� ال�!اهق�� 3�Aـافtـة غrة ،  

) ،    ١٠) ، مج (   ٢٧، ع (   الق�س الف(1حة لأل4Dاث وال�راســـات ال(�516ة وال�ف-ـــ&ة  
 . ١٨ -١جامعة الق%س ال�ف�1حة ، 

ــة  (  - ٣٠ ــ��ة ع�ارة و ن1ره ب1ع�8ـــــ ــ̀! وعالق�ه Aاالتrان  ٢٠١٣ســـــ   ) : ال13ار االســـــ
دراسـة م�%ان�ة لع��ة م� ال�!اهق�� Aاق�ـام ال!/عة م�1سـs ب1ال-ة    -االنفعالي ل%` ال�!اهق��  

ــان�ة واالج��اع�ة ، جامعة قاصــــ%`   الل(قي ال�01ي الOاني  ورقلة  ،  ، =ل�ة العل1م االن�ــ
 م!/اح ورقلة  .

) : فل�ـــــفة الع�ل ال��1عي وال��ـــــ�ول�ة االج��اع�ة في    ٢٠١٣ســـــه�! م%�3 (  - ٣١
) ، =ل�ة ال%راســـات   ٢١) ، مج (   ٤، ع (  م�لة العل1م ال(�516ة ات ال�!/D1ة  ، ال��ســـ�ـــ

 العل�ا لل�!/�ة ، جامعة القاه!ة . 

) : ال��ـ�ول�ة االج��اع�ة Aال�عل�( : مقار/ات وم%اخل  ،   ٢٠١٥سـه�! م%�3 (  - ٣٢
جامعة ) ، =ل�ة ال%راســــات العل�ا لل�!/�ة ،   ٢٣) ، مج (   ٣،  ع ( م�لة العل1م ال(�516ة  

 . ٥٧٤ - ٥٤٣القاه!ة ، 

ــاف�ة جالب  (  - ٣٣ ــ7ة االج��اع�ة    ٢٠١٩شــــــ ــائل االعالم علي ال��8ــــــ ) : تأث�! وســــــ
) ، م�ســــ�ــــة مقار/ات لل�8ــــ! والdــــ�اعات الoقاف�ة    ٣٦، ع (  م�لة مقار6ات  ،  لل�فل  

 .  ٤٠ - ٣٤واس�!ات�,�ات ال�1اصل ، 
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ــ��اء اح�% (  - ٣٤ ) : ت���ة Aع~ مهارات ال1ال%-ة اال-,اب�ة ل%` امهات   ٢٠١١شــــــــــ
 ، جامعة ع�� ش�; . رسالة دJ(1راه االب�اء ال�!اهق�� ، 

ل�!حلة الoانD1ة في تعrDr  ) : دور معل�ي ا  ٢٠١٤شـــــ��اء زDاد اب!اه�( مق%اد  (  - ٣٥
رســالة ال��ـــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` \ل�4ه( وســـ4ل ت�D1!ه في ضـــ1ء ال�عای�! االســـالم�ة ، 

 ، =ل�ة ال�!/�ة االساس�ة ، ال,امعة االسالم�ة Aغrة .  ماج-(&�

) : الع,r ال��عل( وعالق�ه Aاســــــــــال�� ال�عاملة    ٢٠١٨صــــــــــف�ة ب�& صــــــــــالح (  - ٣٦
، ع  م�لة Jل&ة ال(�6&ة  %ر=ها \ال4ات ال�!حلة ال��1سـ�ة ،  ال1ال%-ة وال7�4ة الdـف�ة =�ا ت

 .  ٥٢٦ - ٤٩١) ، =ل�ة ال�!/�ة ، جامعة =ف! ال�8خ ،  ١١) ، مج (  ١( 

) : ال��ـــــ�ول�ة االج��اع�ة ل%`   ٢٠٠٩صـــــالح العoام�ة و اح�% الdـــــ�اد`  (  - ٣٧
 .  ٤٦٩ - ٤٥٤، ب�!وت ، ال+ت� ال�ولي لل(عل&�  \ل4ة ال,امعات االردن�ة  ، 

) : نtام ال�عل��ي م� م�1tر عل( ال�ف; اال-,ابي ،   ٢٠١٨صــفاء ی1ســف   (  - ٣٨
ــ�ة ع افRـــــل في Qل ال(غ&�ات العاصـــ)�، =ل�ة   ال+ت� ال�ولي االول : ب�اء 0فل ل

 . ٨٨ - ٧٧رDاض اال\فال ، جامعة اس�1| ، 

ــارJة اال0فال ) :    ٢٠١٤\لع& م�dــــــــــــــ1ر (  - ٣٩ تT&U وحا�ة وت�&ة   -م!ـــــــ
 ، ال�,ل; الع!/ي لل�ف1لة وال����ة ، القاه!ة .واس(�امة 

) : ب!نــامج إلك�ـــــــــــــــاب معل�ــة عل( االج��ــاع مهــارات ادارة ٢٠١٦(  عrة ف�3ي   - ٤٠
ســــــــــــــل1ك ال�الب وفk ال�!/ـ�ة اال-,ـابـ�ة واث!ه علي ج1دة ال3ـ�اة ال�ف�ـــــــــــــــ�ة لل�الب داخـل  

ــي واالمل ،  ــع1ر ال�عل�ة Aاالم� ال�ف�ـ وعل�    م�لة دراســات ع�6&ة في ال(�6&ةالdـــف وشـ
 . ٢٠٢ - ١٤٧)،  ٧٠، ع (  ال�ف� 

) : اســــال�� ال�عاملة ال1ال%-ة =�ا ی%ر=ها االب�اء    ٢٠٠٨ع4%ال!ح�� ب� م%�3 (  - ٤١
ــ�( ، ال��لSة الع!/�ة  رســـــــالة ماج-ـــــــ(&�  وعالق�ها Aال�1افk ال�ف�ــــــــــي ،  ، جامعه القdــــــــ

 ب!D%ة .  -ال�ع1د-ة 

ج��اع�ة ل%` ال�فل  ) : دور االســ!ة في ت���ة الق�( اال  ٢٠١٤عr̀ ال3�ــ��  (  - ٤٢
 - ، =ل�ة ال�!/�ة ، جامعة م1ل1د مع�̀! رـسالة ماجـ-(&�   في م!حلة ال�ف1لة ال��أخ!ة  ،

 ال,rائ!  .
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) : فاعل�ة ب!نامج ت%ر4Dي في ت���ة ال��ــ�ول�ة االج��اع�ة    ٢٠١٣عائ%ة ذی� (  - ٤٣
  . ١١٩ - ٩٨) ،  ١، ع ( م�لة العل1م ال(�516ةل%` ا\فال ال!وضة  ، 

) : فـاعل�ـة ب!نـامج مق�!ح ل����ـة الoقـة Aـال�ف; =�ـ%خـل   ٢٠١٣ادل  (  ع4ـ%هللا عـ - ٤٤
ــالة دJ(1راه ل�3�ــــــ�� ال��ــــــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` \الب ال�!حلة الoانD1ة  ،  ، =ل�ة  رســ

 ال4�ات لالداب والعل1م وال�!/�ة ،  جامعة ع�� ش�;  .

) : الف!وق في ال��ــــــــــــــ�ول�ة    ٢٠١٥عـ4%ال�,ـ�% الdـــــــــــــــ�اد` وعـقل ال4قـعا̀و  (   - ٤٥
ــع1د-ة في  االج��اع�ة ل%` \الب ال�!حلة الoانD1ة في م��قة حائل Aال��لSة الع!/�ة ال�ــــــــ

)    ١١) ، مج (  ١، ع ( ال�لة االردن&ة في العل1م ال(�516ةضـــ1ء ع%د م� ال��غ�!ات  ، 
 . ٨٢ - ٧٣، االردن ،

ــام م�Mار (  - ٤٦ ــ�% اح�% وعdـــ ــل1ك  ) :  ٢٠١٠علي ال�ـــ ال��gجة =�%خل ل4�اء ال�ـــ
) ، ال�!=r الق1مي لل134ث   ٩) ، مج (    ٢، ع (  م�لـة ال'4ـ> ال(�316    ،  االج��ــاعي

 ال�!/D1ة ، القاه!ة .

ــ�ول�ة    ٢٠٠٩ع4%ال!ازق ج%وع (  - ٤٧ ــات ال�!/D1ة في ت���ة ال��ـــــ ــ�ـــــ ) : دور ال��ســـــ
) ، م!=r    ١) ، مج (    ١، ع (    م�لـة آداب الف�اه&ـ�3  االج��ــاع�ــة ع�ــ% اال\فــال ،   

 .  ٤٤٢ - ٤١٦م1مة ، جامعة د-الي ،ا3Aاث ال�ف1لة واال

) : ال��ـــــــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` \ل4ة ال,امعة في    ٢٠١٦م�3% (   `ع4% ال�ه%  - ٤٨
ــ1ء Aع~ ال��غ�!ات  ،   ) ،    ١١) ، مج (   ١، ع (   م�لة ج�ش لل'14ث وال�راســــاتضـــ

 .  ٥٢٢ - ٤٩٩جامعة ج!ش ،

بها ،    ) : افالم ال8ــــــــــــــ4اب وضــــــــــــــ!ورة اه��ام ال�!/�D1�  ٢٠١٠( ع4%هللا خ��;   - ٤٩
 .  ١٦٢ - ١٤٩) ، ص . ص  ٢٨، ع (  م�لة رسالة ال(�6&ة 

) : تأث�! ال�لف1Drن علي ال��8ــــــــــــ7ة االج��اع�ة لأل\فال ،    ٢٠١٨عrوز ت�  (  - ٥٠
ــانـ&ة واالج(ـاعـ&ة ) ، م!=r جـ�ل لل34ـ2 العل�ي ،    ٣٩، ع (   م�ـلة جـ&ل للعل1م االن-ـــــــ

٩٤ - ٧٥  . 

شـــــــــاد` ان�قائي ل����ة ال��ـــــــــ�ول�ة  ) : فاعل�ة ب!نامج ار   ٢٠١٦فا\�ة خل�فة  (  - ٥١
، =لـ�ة اآلداب ، جامـعة \��ـا ،    م�ـلة Jلـ&ة اآلداب االج�ـ�اعـ�ة ل%` \الـ4ات ال,ـامـعة  ،  

١٣٨٥ - ١٣٤٠ . 
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ــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` \ل4ة =ل�ة اآلداب   ٢٠١٥فا\�ة ســـــــــــ3اب (  - ٥٢ ) :  ال��ـــــــــ
ــات ت�516ة و   والعل1م في م3افtة ال!س في ضــــ1ء Aع~ ال��غ�!ات ،  ــ&ة  م�لة دراسـ نف-ـ

 .  ٧١ - ٤) ، =ل�ة ال�!/�ة جامعة الrقازkD  ،  ٨٧، ع ( 

٥٣ -   )  U�) : اســال�� ال��8ــ7ة االســ!Dة وال�فاعل االج��اعي لل�فل    ٢٠١٩ف��3ة ح
)    ١، ع (  م�لة العل1م االن-ـان&ة  دراســة م�%ان�ة علي Aع~ االســ! ب1ال-ة ج�,ل  ،   -

 .  ام ال14اقي -) ، جامعة الع!/ي ب� مه�%`  ٦، مج ( 

) : فاعل�ة اســــــــ�M%ام ال1ســــــــائs ال��ع%دة في تعل�(    ٢٠١٣فا\�ة ب�& ع4%هللا (  - ٥٤
ــة االب�%ائ�ة في م%ی�ة ال�ائف  ،  ــ�ول�ة االج��اع�ة ل%` ا\فال ما ق4ل ال�%رســ م�لة ال��ــ

 ال��لSة الع!/�ة ال�ع1د-ة . -، جامعة ام الق̀! كل&ة ال(�6&ة 

٥٥ -  )  zD!اء ، ) : =فاءة ال1ال%ی� في ال  ٢٠١٤ل�لي شــــــــــ��!/�ة م� وجهة نt! االب
  Bــ ) ، =ل�ة ال�!/�ة ، جامعة دم8ــــــــk ، ص    ٣٠) ، مج (   ٢، ع (   م�لة جامعة دم!ـــ

٨٠ - ٤٧ . 

) : اســــــــــال�� ال�عاملة ال1ال%-ة لألب�اء ال��ف1ق��    ٢٠١٨ل1/�ي اب� ماضــــــــــي  (   - ٥٦
ة لل�راسـات ال(�516ة وال�ف-ـ&ة  دراسـ�ًا ، U4١٦، ع (  م�لة ال  e31ز ال��ة ) ، م�سـ�ـة =

 .  ٧١ - ٥٤لل�8! وال�1زDع ، 

) : الSفـاءة االج��ـاع�ـة وعالق�هـا Aـأســــــــــــــال�ـ� ال�عـاملـة   ٢٠٢٠م�3ـ% ب� فهـ%  ( - ٥٧
ال�ـلة العلـ&ة للعل1م ال(�16ـ5ة  ال1الـ%-ـة =�ـا یـ%ر=هـا االب�ـاء ال�!اهق�� �Aـ%ی�ـة ال!Dـاض  ،  

�1ل1ج�ة ) ، ال��س�ة العل��ة للعل1م ال�!/D1ة و   ٢) ، مج (   ٢، ع ( وال?4ة ال�ف-&ة  Sال�
 .١٥٣ - ١١١وال�!/�ة الMاصة، 

، دار ال�!/�ة     ال1ال��ة ال�اج4ة وت�&ة م1اه@ االب�اء) :    ٢٠١٥م�3% زDان (   - ٥٨
 ال3%یoة لل�8! واالس��oارات ، س1رDا . 

ال1ال��ة اال��اب&ة مT خالل اســــ(�ات&�&ات  ) :   ٢٠١٦مdـــــــ�في اب1 ســـــــع%  (  - ٥٩
 ، دار اق!أ ، القاه!ة .ال(�6&ة اال��اب&ة 

ب�نامج علي ت�ر5'ي في مهارات تع�یل  ) :   ٢٠٠٦مdــــــــــــــ�في اب1 ســــــــــــــع% (   - ٦٠
 . ،م4�eة االب%اع الفS̀! ، القاه!ة ال-ل1ك ل�3 ال)فل
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،  ع�6ي ب�امج ال1ال��ة في العال� ال) :    ٢٠١٨معه% ال%وحة ال%ولي لألســـــــ!ة  (   - ٦١
 معه% ال%وحة ال%ولي لألس!ة وال134ث ل%ع( ال��اسات االس!Dة ، م�س�ة ق�! .

) : تأث�! وســــائل االعالم في ال��ــــ�ول�ة االج��اع�ة  ٢٠١٥معل1̀ ب� ع4%هللا  ( - ٦٢
ــ�0يلأل\فال ،   ) ، الق�ادة العامة ل8ــــــــــ!\ة    ٢٤) ، مج (    ٩٣، ع (  م�لة الف^� ال!ــــ

 .  ١٣١ - ٦٥ال8ارقة، االمارات ، 

م�ـلة  ) : ـتأث�! ال4!امج ال�لف1Drنـ�ة علي ن�1 ال�ـفل  ،    ٢٠١٩م1ل1دة هـ%یـ4ل  (   - ٦٣
ــان&ة   ــات االج(اع&ة واالن-ـ ــ�4ة ب� ب1علي    ٢١، ع ( االكاد�&ة لل�راسـ ) ، جامعة ح�ـــ

 . ٢٢٨ -٢٢٢ال8لف ،  

) : فاعل�ة ب!نامج ت%ر4Dي ل!فع   ٢٠١٢ناصــــــ! ال%ی� اب1 ح�اد واح�% صــــــالح (  - ٦٤
م�لة دراسـات ع�6&ة  ج��اع�ة ل%` \ل4ة ال�!حلة االسـاسـ�ة العل�ا  ، م�ـ�1̀ ال��ـ�ول�ة اال

ــة وعل� ال�ف� ــه ال�!/�D1� الع!ب ،  ٢) ، مج (    ٣٠، ع (    في ال(�6&  -   ٥٣) ، را�Aـ
١١٢  . 

) : تفع�ل دور ال,امعات ال�dـــــ!Dة في ت���ة ال��ـــــ�ول�ة    ٢٠١٧ن8ـــــ1ه ســـــع% (   - ٦٥
دراســـــــــة حالة  -,��ع�ة ال�عاصـــــــــ!ة  االج��اع�ة ل%` \البها ل�1اجهة Aع~ ال�3%-ات ال�

 ،  ;D1ــــــ�) ،    ٨٨، ع (  م�لة دراســــات ع�6&ة في ال(�6&ة وعل� ال�ف� ل,امعة ق�اة ال
 .  ٢١٨ - ١٤١را�Aة ال�!/�D1� الع!ب ، 

ــائـ�ات علي ت��ـ�ة اال\ـفال  ،    ٢٠١٦ـنادـ-ة اب!اه�(  (   - ٦٦ ال�ـلة ) : ـتأث�! الفXــــــــــــ
=r رؤDة ل%راسـات ال!أ` العام ، ال�ـ1دان  ) ، م!  ٥، ع ( ال-ـ1دان&ة ل�راسـات ال�أ3 العام  

 ،٨٠ - ٦١ . 

) : تأث�! الdـــــــ1رة ال�!ئ�ة في ال��8ـــــــ7ة االج��اع�ة    ٢٠١٩ناصـــــــ!ة شـــــــ�اد`  (  - ٦٧
) ، م�ســــــ�ــــــة مقار/ات لل�8ــــــ! والdــــــ�اعات الoقاف�ة    ٣٥، ع (  م�لة مقار6اتلل�فل  ، 

 . ١٢٧ - ١٢١واس�!ات�,�ات ال�1اصل ، 

  -ال�لفاز واث!ه علي الل4�ة االســـاســـ�ة لل�,��ع   ) :  ٢٠١٩ن,( ع4%هللا ال!اشـــ%  (  - ٦٨
 . ٣٧٧ - ٣٤١) ،  ١٢٦، ع (  م�لة راD)ة االدب ال4�ی> اال\فال  ، 
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�ج بي ت8ــان و ج���ف! ســل�1ن  ( - ٦٩D5̀` رفاه ال!ـ'اب ع'� ال?ـ4ة  ) :  ٢٠١٩و تع
ــة ران% ،   وال(عل&� : رؤ3 وف�ص   ــ�ـــ ــاد` ��Aســـ ، ق�اع 13Aث ال!فاه االج��اعي واالق�dـــ

  ق�!  .

ــال( (  - ٧٠ ــ�ول�ة االج��اع�ة ل%`   ٢٠١٨-3ي ســـــ ــة في ت���ة ال��ـــــ ) : دور ال�%رســـــ
م�ـلة العل1م ال(�16ـ5ة \ل�4هـا م� وجهـة نt! مـ%ی̀! مـ%ارس م3ـافtـة ع,ل1ن Aـاألردن  ،  

 .  ٩ - ١) ،  ٢) ، مج (  ٢٤، ع (  وال�ف-&ة 
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