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، اؾخسضم الباخثان اإلاىهج الىصكيولخدهُو َضف البدث  .هظغ ة ألاَالي لضوع الغوطت في حػلُم أػكالهم، الٌخب وأصلت اإلاغبُاث مكٌالث

ُ و  إلاػغقت جهضًغاتهً خُى اإلاكٌالث. ػبهخا  الغوطاثواؾدباهت اإلاكخؿالث في ، ىاهجوانؼ اإلا جم بىاء بؼانت الغوطت لجمؼ اإلاػؼُاث خى

 ( مً اإلاكخؿالث في عوطاث ألاػكا89ُ)و ،2018/2019مً عوطاث ألاػكاُ الخٍىمُت وألاَلُت في مداقظت غضنعوطت  15غلى 

مؼ جىاقغ أصلت اإلاغبُاث في الغوطاث ، ال جىحض وزاةو للمىاهج في الغوطاث: و أظهغث هخاةج البدث آلاحي.مغبُاث(، مىحهاث، مضًغاث)

ت في الغوطاث ألاَل ًاف في الغوطاث ومضزالث حػلم ألاػكاُ للمىاهج ،ُتالخٍىمُت والٌخب الخجاٍع جهضًغ  أنو  ،ؾحر مخىاقغة بكٍل 

ًان بمؿخىي مخىؾؽ اإلاكخؿالث إلاكٌالث ومكٌالث الٌخب ، للمجاالث( %(73.00 -%68.4) ( وطمً مضي%70.2) أصلت مغبُاث ألاػكاُ 

ت أولُاء  ةىظغ لن جهضًغاث اإلاكخؿالث في عوطاث ألاػكاُ وحىص قغوم طاث صاللت ئخصاةُت بحو  .(%67.60) ًان بمؿخىي مخىؾؽ الخجاٍع

ألاَلُت. ونض نضم  لصالح اإلاكخؿالث في الغوطاث، َليخٍىمي/أ: أمىع ألاػكاُ لضوع الغوطت في حػلُم أػكالهم جغحؼ إلاخؿحر هىع الغوطت

 طىء طلَ.وجؼىٍغ الٌخب وألاصلت في ، ئغضاص وزُهت منهاج مىخضة لغوطاث ألاػكاُ: البدث جىصُاث أَمها

 .آقام اإلاؿخهبل، وانؼ، غضن، الجمهىعٍت الُمىُت، عوطاث ألاػكاُ، اإلاىاهج: عكيلمات عملفحاخُة

 Curricula of Kindergartens in the Republic of Yemen 

The Reality and the Future Prospects. Aden, a model 

Dr. Saeed Abdo Ahmed Mokbel 

Dr. Wahda Qassem Ali Mohammed 

Abstract: The research aimed to diagnosing the reality of kindergarten curricula in the Republic of Yemen in terms of: 

children's learning inputs to the curriculum, problems of books and guides of nursemaids, parents' view of the role of 

kindergarten in the education of their children. To achieve the research objective, the two researchers used the descriptive 

approach. and a kindergarten card was built to collect data on the curricula reality. A questionnaire for female employees in 

the kindergartens to know their estimates of the problems. They were applied to 15 government and private kindergartens 

in the governorate of Aden 2018/2019, and (89) female employees in the kindergartens (headmistresses, supervisors, 

nursemaids). 

The research results showed the following: There are no curriculum documents in the kindergartens, with nursemaids 

guides available in the government kindergartens and commercial books in the private kindergartens, and that the 
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children's learning inputs of the curricula are not sufficiently available in the kindergartens. The female employees 

estimation of the problems of the nursemaids guides was 

 medium (70.2%), Within the range (68.4%- 73.00%) for domains), and the problems of the commercial books was medium 

(67.60%). The results also showed that there are statistically significant differences between the estimates of female 

employees in the kindergartens to the view of parents of the role of kindergarten in the education of their children due to 

the type of kindergarten: government / private, for the benefit of female employees in the private kindergartens. The two 

researchers presented the most important Recommendations: Preparing a unified curriculum document for kindergartens. 

And develop books and guides in the light of this.  

Keywords: Curricula, , kindergartens, Republic of Yemen, Aden. Reality, Future Prospects. 

 ئػا  عكبدث -1

 ة عكبدثملام 1.1

إلاا جتريه مً آزاع  اهظغ  ، في الضعاؾاث والبدىر الػلمُت والتربىٍت امهم   اللؼكل مدىع  جدخل التربُت اإلابٌغة 

ًاقت خُث حكحر مػؼُاث غلم ألاغصاب وغلم الىكـ اإلاػغفي ئلى ايدكاقاث حضًضة ، مؿخمغة في حىاهب همى الؼكل 

ًان لُدضر لىال جىاقغ جهىُاث الخصىٍغ ، لضماؽ الؼكل ويُكُت حػلمهفي مجاُ جغيُب الىظام الػصبي  ظا ما  َو

 ، الضماغي
 
ى ما وقغ صلُال  غلمُ ألامغ الظي أصي ئلى بغوػ ئمٍاهاث ؾحر مؿبىنت لخػغف الػملُاث الضازلُت للضماؽ َو

 
 ا

 ؼىعٍ ألاولي.ًإيض الاقتراض الهاةل بأن الؿىىاث ألاولى مً غمغ الؼكل هي الكترة اإلاىاؾبت لضغم ج

ئلى أن الؿىىاث ألاولى مً خُاة الؼكل حكٍل مغخلت ( 927، 2007) في َظا الؿُام حكحر أبى صنت وآزغون و 

ًاقه؛ خغحت  .ألامغ الظي ًخؼلب الاَخمام بىمى الؼكل في حىاهب همىٍ 

أعبؼ مغاخل  اإلاُالص ئلى زمان ؾىىاث(. ًمًٌ جهؿُم َظٍ اإلاغخلت ئلى) مغخلت الؼكىلت اإلابٌغة جمخض مًئن 

 .( ؾىىاث6 -4) ألاػكاُ وعوطاث، ؾىىاث( 3 -2، )صوع الخظاهت، (ؾيخان -اإلاُالص) صوع الغغاًت: قغغُت أو مإؾؿاث

ظٍ جمثل مغخلت التربُت   (. 3 -1) باإلطاقت للصكىف ألاولى مً الخػلُم ألاؾاس ي اإلاضعؾت. لما نبَو

وئن لالؾدثاعة الاحخماغُت ، خل الىمى التي جليهاجأؾِؿُت جبجى غليها مغا ألاػكاُ مغخلت عوطتلهظا حػض 

ئًجابُت في جٍىًٍ شخصُت الؼكل واؾخمغاع همىٍ ا والخؿُت الخغيُت وؤلاصعايُت والػهلُت واللؿىٍت في َظٍ اإلاغخلت أزاع  

 (.40 -39، 2008، غبضالغخمً) الؿىي في خُاجه اإلاؿخهبلُت

قهي جىمي لضًه الاؾخػضاص الهغاتي والٌخابي مً ، عؾتئغضاص وتهُئت الؼكل للمضالغوطت ئلى مغخلت  و تهضف

ما مً مهاعاث اللؿت، زالُ الخمُحز الؿمعي والبصغي واؾخسضام الخىاؽ  ويظا حػلمه مهاعة الخضًث وؤلاصؿاء َو

الغوطت ًؼىعون مىظ مغخلت مبٌغة مً خُاتهم مُىال واججاَاث بن ألاػكاُ مً زالُ الخدانهم ئ .(53، 2001، غضؽ)

ًاصًم؛ ؿهم والتربُت التي ًخلهىنها في الغوطتهدى أهك  مؼغ: في) يوبالخالي لخبراث الىجاح والككل صوع في مؿخهبلهم ألا

 .(27، 2011، وآزغون

ظ ًغجبؽ بىىغُت اإلاىاهج في عوطاث ألاػكاُ باغخباٍع ألاصاة اإلاىىغ بها جؼىٍغ  امهم   ااإلانهاج صوع   يًإصئط ، َو

غي شخصُت الؼكل مً مسخلل حىاهبها.  ٍامب) Cobble& Wikampٍو ئن مجاالث جؼىع ألاػكاُ  (3، 2011، ًىبل ٍو

الاَخمام بدىمُت الخػلم  لى اإلاغبُاثغلظا قان ، وحػلمهم مترابؼت قالػىامل الاحخماغُت جإزغ في اإلاجاُ اإلاػغفي والػٌـ

خدهو َظا الىمى مً زالُ منه ويظلَ في اإلاجالحن الاهكػالي والاحخماعي.، في ًليهما  اج مخٍامل وقامل ومخىاػن.ٍو
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صاع الاَخمام بمغخلت عوطاث ألاػكاُ وما جهضمه مً بغامج أو مىاهج مً الهظاًا اإلالخت في مجاُ  لهظا

جمغيؼ ألاُو خىُ الؼكل والثاوي : خىُ زالزت أهىاع مً اإلاىاهج ٍذكي الضعاؾت الؼىلُت التي احغ . قالبدث والخؼىٍغ

 ، خىُ اإلاػلم
 
ًان وؾؼ ًاصًمي اإلاباقغ أظ،ن ألاُو والثاويبح اوالثالث  هغث الىخاةج أن ألاػكاُ الظًً جلهىا البرهامج ألا

 ئال أن غالماث ألاػكاُ في نهاًت الصل الؿاصؽ، ًاهىا أنل ئغاصة للصكىف مهاعهت بغقانهم في البرامج ألازغي 

 (. 29، 2011، وآزغونؼغ م: في) ًاهذ لصالح ألاػكاُ الظًً جلهىا حػلُما مً زالُ اإلانهاج الىماتي ألاؾاس ي

 وحػؼي الضُو اَخمام
 
 متزاًض ا

 
وفي الجمهىعٍت الُمىُت ما ، للبدث في مجاُ مىاهج عوطاث ألاػكاُ وهىغُتها ا

لًٌ ، مىطىع هىغُت اإلانهاج اإلاىاؾب لغوطاث ألاػكاُ ئط لم جدىاُو البدىر التربىٍت، في اإلاجاُ االبدث مخىاطػ   ًُؼا

هت مباقغة وجهلُضًت في الغوطتَىاى بػع الضعاؾاث خظعث مً  ئط حكحر ، مساػغ التريحز غلى حػلم الهغاءة بؼٍغ

و مً مغيؼ البدىر والخؼىٍغ التربىي/غضن حػلُم ألاػكاُ الهغاءة  ( ئلى أن65، 2006، غلىي وآزغون) صعاؾت قٍغ

هجؼجه في حػلُم ألاػكاُ بما أ أن جكازغ بػع عوطاث ألاػكاُو  الٌخابت في ؾً مبٌغة له مساػغ ال ًجب الاؾتهاهت بها

غي الباخثان أن الضعاؾاث التربىٍت  .مً نغاءة ويخابت ئعطاء أولُاء ألامىع ال ًإصي صاةما ئلى جهضم ألاػكاُ وجؼىعَم ٍو

ا.، ًان مخىانظت لِـ خىُ هىغُت اإلاىاهج خىُ وانؼ عوطاث ألاػكاُ في الُمً  وئهما خىُ جىاقَغ

، الكِباوي؛ 1999، الؿمحن؛ 1999، غلي، قغف الضًً) مً ًل اثصعاؾ وفي َظا الؿُام أظهغث هخاةج

م، قغف الضًً؛ 2001 ، في عوطاث ألاػكاُ ( بأهه ال جىحض مىاهج مػخمضة مً وػاعة التربُت والخػلُم2002، غبض الٌٍغ

صعاؾت مغيؼ البدىر هخاةج  بِىما أظهغث، مؿخىعصة مً بِئاث مسخلكت غً اإلاجخمؼ الُمجي وحػخمض غلى مىاهج

اإلاؿتهضقت حػمل بمىاهج  % مً الغوطاث الخٍىمُت93.43( أن 2001، غلىي وآزغون) غضن /ؼىٍغ التربىي والخ

  .أغضصتها وػاعة التربُت والخػلُم

الىخاةج التي  الهىُ الكصل في جىاقغ اإلاىاهج مً زالُ مهابلت( 71، 2005، وآزغون الخىعي) صعاؾت وخاولذ

وحىص مىاهج ) " والخهُهت أن اإلاهصىص بظلَ: الؿابهت بهىلهم ثً الضاعؾاغ غضن -ئليها صعاؾت مغيؼ البدىر جىصلذ

قهض أقاعث الضعاؾاث الؿابهت أهه ال جىحض مىاهج ًمىُت ، لِؿذ اإلاىاهج اإلابيُت غلى أؾـ غلمُت(صعاؾت اإلاغيؼ–

ٍ الىدُجت جبحن أن وئهما ما جم ئغضاصٍ َى أصلت إلاغبُاث عوطاث ألاػكاُ. وبػض الخأيض مً َظ، إلاغخلت عوطاث ألاػكاُ

مٍاجب التربُت والخػلُم في اإلاداقظاث في حػخمضَا اإلاهصىص مً اإلاىاهج الغؾمُت هي مكغصاث للمىاص الضعاؾُت التي 

  غلى قٍل زؼت ؾىىٍت مىػغت قيها اإلاكغصاث غلى أقهغ الؿىت.، صىعة وكغاث حػلُمُت

ظا الخػمُم الظي جىصلذ ئلُه الضعاؾت ؾحر صنُو وملخبـ وػاص  ئط ، مً ؾمىض وانؼ اإلاىاهج في الُمًَو

 أؾكل أصلت البرهامج التربىي اإلاخضاولت في الغوطاث الخٍىمُت في اإلاداقظاث الجىىبُت والكغنُت.

 التي نامذ بها مإؾؿاث عؾمُت لم جدؿم الجضُ خىُ مىطىع اإلاىاهج. أما الضعاؾاث الخضًثت

( ئلى " 42، 2010) بمجلـ الكىعيبدث الػلمي التربُت والخػلُم والَظا الؿُام جىصلذ صعاؾت لجىت  وفي

وما َى مىحىص غباعة غً مىاهج ؾحر ، الخٍىمُت وألاَلُت غوطاث ألاػكاُغضم وحىص مىاهج صعاؾُت عؾمُت مػخمضة ل

ظٍ الىدُجت لم جأزظ بػحن الاغخباع ما جم جضاوله في عوطاث اإلاداقظاث  ًمىُت جسظؼ الحتهاصاث ئصاعاث الغوطاث". َو

 ومؿىصاث ألاصلت للكئاث الثالر/صىػاء، ( وحػضًالتها1975) والكغنُت مً أصلت البرهامج التربىي/غضنالجىىبُت 

الخأؾِؿُت  وهي مً مخؼلباث ئغضاص الىزُهت (2015، قغف الضًً وآزغون) إلاىاهجنؼاع اأما صعاؾت  (.2012 -2004)

ًان مً اإلاكترض أن حػجى بٍلاو ، إلانهاج عوطاث ألاػكاُ في الُمً ، أقٍاُ اإلاىاص الخػلُمُت الؿابهت لها وجهىٍمها لتي 

اإلاضعس ي حكغف  لما نببل وعص ؾإاُ مً أؾئلت الضعاؾت ًىص" َل ًىحض مىهج عؾمي للخػلُم ، ئال أن طلَ لم ًدضر

ظا الؿإاُ  ألهه ًكترض أن الباخثحن زاعج مإؾؿت اإلاىاهج ٌؿألىا مثل َظا ، غبثيغلُت وػاعة التربُت والخػلُم؟" َو
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 ": لها وهي وجىصلذ الضعاؾت ئلى هدُجت مػغوقه ؾلكا، ُ وػاعة التربُت والخػلُم وأحهؼتها اإلاػىُت ولِـ الػٌـالؿإا

 مىخض لٍاقت مإؾؿاث الخػلُم ما نبل اإلاضعس ي بالجمهىعٍت الُمىُت". منهاج عؾمي غضم وحىص

 ُ ظٍ الىخاةج حػُض اإلاىطىع ئلى اإلاغبؼ ألاو ، بدىر غضن والضاعؾاث ألازغي اإلاثاع ؾابها في صعاؾت مغيؼ ال َو

 . وفي ؾُاب الخػٍغل ؤلاحغاتي للمىاهج في جلَ الضعاؾاث

وؾلؿت الٌخب الخاعحُت اإلاخضاولت في عوطاث ، أصلت مغبُاث عوطاث ألاػكاُ "اإلاىاهج"وخىُ مظمىن َظٍ 

إلاػغقت اإلاكٌالث  الخػلُمُت بصىعة مباقغة مىظم لهظٍ اإلاىاص لم جىحض صعاؾاث نامذ باؾخهصاء، ألاػكاُ ألاَلُت

 .ومىاؾبتها لىمى الؼكل، والازخالالث التي حكىبها

 عكبدث ئشياكُة 2.1

التي اؾخػملها الباخثىن في صعاؾاتهم في اإلاكهىماث  اأظهغ غغض الضعاؾاث الُمىُت الؿابو أن َىاى ؾمىط   -1

 .جىانظا في الىخاةج والاؾخيخاحاث قُما ًسص اإلاىاهج في عوطاث ألاػكاُ وأظهغث

ؾُاب ناغضة بُاهاث غً اإلاىاص  -في صىػاء وغضن أجطح عوطاث ألاػكاُُ اللهاء اث مؼ مضًغحي ئصاعحي مً زال -2

ئصاعاث عوطاث لضي  وبػع الغوطاث الخٍىمُت، ؾلؿت الٌخب اإلاخضاولت(في الغوطاث ألاَلُت) الخػلُمُت

 في الىػاعة ومٍاجبها في اإلاداقظاث. ألاػكاُ

اإلاكخؿالث في  وبػع، اإلاضعس ي لمؼ بػع اإلاؿإوالث في هظام الخػلُم ما نب اءاثوالله ،زبرة الباخثان في اإلاىاهج -3

 .أجطح لهما وحىص ازخالالث في أصلت اإلاغبُاث، عوطاث ألاػكاُ

وصاع ؾػض أن َىاى ، وأَلُت في مضًغحي الكُش غثمان، أظهغث الضعاؾت الاؾخؼالغُت في زالر عوطاث خٍىمُت -4

 
 
وأن َىاى ، وفي الكٍل الخىظُمي لخهضًمها، خضاولت في الغوطاث الخٍىمُت وألاَلُتالخػلُمُت اإلا في اإلاىاص اازخالق

جىاحه طؿىػاث مً أولُاء ألامىع  باإلطاقت ئلى ئن ئصاعاث الغوطاث، ازخالالث في ؾلؿلت الٌخب الخاعحُت

هت مضعؾُت -لخػلُم أػكالهم  الهغاءة والٌخابت والخؿاب. -بؼٍغ

ُ ئقٍالُت البدث في الهظا جغيؼث   : آلاحي الغةِـ لدؿاؤ

 في الجمهىعٍت الُمىُت؟الخٍىمُت وألاَلُت  ما وانؼ مىاهج عوطاث ألاػكاُ

 : هبثو غً الدؿاُؤ الغةِـ الدؿاؤالث آلاجُتاو 

، اإلاغبُاث، الكػب: إلاىاهج في عوطاث ألاػكاُ الخٍىمُت وألاَلُت مً خُثاما مضي جىاقغ مضزالث حػلم  .1

 مجاالث جهىٍم الؼكل وأصواجه؟و  ،الخضَعـ الدؿهُالث اإلااصًت ووؾاةل، ب اإلاخضاولتألاصلت والٌخ، البرهامج الُىمي

أصلت مغبُاث عوطاث ألاػكاُ اإلاهغة مً وػاعة ب تخػلهجهضًغ اإلاكخؿالث في عوطاث ألاػكاُ للمكٌالث اإلا ما .2

 التربُت والخػلُم؟

ب الخاعحُت اإلاخضاولت في عوطاث ؿلؿلت الٌخبت خػلهما جهضًغ اإلاكخؿالث في عوطاث ألاػكاُ للمكٌالث اإلا .3

 ألاػكاُ؟

 مىع لضوع الغوطت في حػلُم أػكالهم؟ألا أولُاء ة ىظغ لما جهضًغ اإلاكخؿالث في عوطاث ألاػكاُ  .4

ة ىظغ ل( بحن جهضًغاث اإلاكخؿالث في عوطاث ألاػكاُ α≤0.05) َل جىحض قغوم صالت ئخصاةُا غىض مؿخىي  .5

 خٍىمي/أَلي؟: حر هىع الغوطتغحؼ إلاخؿجأولُاء أمىع ألاػكاُ لضوع الغوطت 
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 أهاعف عكبدث 3.1

وبصىعة ، في الجمهىعٍت الُمىُتألاػكاُ الخٍىمُت وألاَلُت وانؼ مىاهج عوطاث  ٌؿعى البدث ئلى حصخُص

 : أؾاؾُت َضف البدث الخدهو مً آلاحي

البرهامج  ،اإلاغبُاث، الكػب: إلاىاهج في عوطاث ألاػكاُ الخٍىمُت وألاَلُت مً خُثاجىاقغ مضزالث حػلم  -1

 .مجاالث جهىٍم الؼكل وأصواجهو  ،الخضَعـ الدؿهُالث اإلااصًت ووؾاةل، ألاصلت والٌخب اإلاخضاولت، الُىمي

أصلت مغبُاث عوطاث ألاػكاُ اإلاهغة مً وػاعة ب تخػلهجهضًغ اإلاكخؿالث في عوطاث ألاػكاُ للمكٌالث اإلا -2

 .التربُت والخػلُم

ؿلؿلت الٌخب الخاعحُت اإلاخضاولت في عوطاث بت خػلهالث اإلاجهضًغ اإلاكخؿالث في عوطاث ألاػكاُ للمكٌ -3

 .ألاػكاُ

 .مىع لضوع الغوطت في حػلُم أػكالهمألا أولُاء  ةجهضًغ اإلاكخؿالث في عوطاث ألاػكاُ لىحهت هظغ  -4

 ة( بحن جهضًغ اإلاكخؿالث في عوطاث ألاػكاُ لىحهت هظغ α≤0.05) قغوم صالت ئخصاةُا غىض مؿخىي  وحىص -5

 .خٍىمي/أَلي: ػكاُ لضوع الغوطت ًغحؼ إلاخؿحر هىع الغوطتأولُاء أمىع ألا 

 .عوطاث ألاػكاُ ىاهجم خؼىٍغل تمهترخوطؼ ئػاع زؼت و  

 : أهمُة عكبدث 4.1

ُ  ٌػض وانؼ مىاهج عوطاث ألاػكاُ  مباقغة بصىعة ضعؽً مىظم مُضاوي اؾخهصاتي غمل َظا البدث أو

 : منها ُضأن ٌؿخك ًمًٌ ومهترخاجه هخاةجه ولػّل ، نحالباخث غلم خؿب الخٍىمُت وألاَلُت

ئغضاص أصلت  التربىٍت في عوطاث ألاػكاُ في الػملُت بكإون اإلاػىُت لها الخابػت وألاحهؼة التربُت والخػلُم وػاعة نُاصة .1

 اإلاؼىعة. وزُهت منهاج عوطاث ألاػكاُ طىء ويغاؾاث اليكاػاث لألػكاُ في اإلاغبُاث

ا وقها إلاا زلصذ ئليها هخاةج البدث.، الخػلُمُت اإلاىحهت لألػكاُ اإلاإؾؿت اإلاػىُت باغضاص الٌخب واإلاىاص .2  وجؼىٍَغ

بما ًدهو همى ، مىحهاث ومغبُاث عوطاث ألاػكاُ في جهضًم اليكاػاث لألػكاُ بصىعة جٍاملُت وجهىٍمها .3

 شخصُت الؼكل مً مسخلل الجىاهب.

ًاقت. .4  جدؿحن الىمى اإلاخٍامل لصخصُت الؼكل مً الىىاحي 

اصة وعي آلا  .5 ًاث أػكالهم وجؼىٍغ اؾخػضاصاتهٍػ وجٌُكهم  مباء وألامهاث بضوع الغوطت ألاؾاؽ في جىمُت ئصعا

 اإلاضعس ي.

ض مً البدث في اإلاجاُ. في ئحغاء حػلم ألاػكاُ وججىٍض بخدؿحن الباخثىن واإلاهخمىن  .6  اإلاٍؼ

 د عكبدثو خا 5.1

 : غلى البدث ًهخصغ ؾىف

اإلاكٌالث و ، الخٍىمُت وألاَلُت ج في عوطاث ألاػكاُألاػكاُ للمىاه مضزالث حػلم: الخضوص اإلاىطىغُت -

 وصوع الغوطت ألاؾاؽ.، الٌخب الخاعحُتومكٌالث ، غبُاث اإلاهغة مً وػاعة التربُت والخػلُماإلاأصلت بت خػلهاإلا

ت -  .( عوطت15) غُىت مً مىحهاث ومضًغاث ومغبُاث عوطاث ألاػكاُ في: الخضوص البكٍغ

 الخٍىمُت وألاَلُت في مداقظت غضنعوطاث ألاػكاُ : الخضوص اإلاٍاهُت -

 .2018/2019جم ئحغاء البدث في الىصل الثاوي مً الػام الضعاس ي : الخضوص الؼماهُت -



ة ولانضانُة ــ عملجلا ألاول  رة عكعرب كلبدىذ عكتردٍى  م/ 2019/ أهحىبر -هـ1144/ صفر -ثاكثــ عكعاد عك مجلة مرهس حٍس

 

 في الجمهىريت اليمنيت مناهج روضاث األطفال  

 اعدن أنمىذج   -المستقبلىاقع وآفاق ال      

 

  قاسم محمد، وحدةعبده؛  سعيد مقبل، (64)

 

 عكبدث مصؼلخات 6.1

 : غلى الىدى آلاحي الغةِؿتاإلاصؼلخاث  حػٍغلالبدث  َظا جم في

 : عكىعكع .1

 ، لىانؼا( 2019) ٌػغف نامىؽ اإلاػاوي
 
ع بل ُوحىص خاِطغما لِـ ب، ما َى مىحىص ِقْػال غة أو جصىُّ

ْ
 ...ِكٌ

ػغف الباخثان الىانؼ  مضزالث حػلم ألاػكاُ : َى الخالت الغاَىت إلاىاهج عوطاث ألاػكاُ، لؿغض البدث –َو

ت أصلت اإلاغبُاث والٌخبومكٌالث ، للمىاهج  وهظغة أولُاء ألامىع لضوع الغوطت ألاؾاؽ.، الخجاٍع

 : ج  وطات ألاػفالامنه .2

ُو : واإلِانَهاُج ، َمىاَُُج و  َمىاِهُج : والجمؼ، (اؾم): ِمنهاج: (2019) الجامؼ اإلاػاوي معجم في ٌػغف اإلانهاج ٍغ
َّ
 الؼ

ىت ؾاًت ئلى جىّصل مدّضصة وؾُلت؛ الىاضح ُّ مت. مغجبؼت مباصب أو أقٍاع مجمىغت؛ مػ
َّ
 ومىظ

ت وأؾالُب ما جهضمه الغوطت مً مىانل وزبراث وأوكؼ اإلانهاج بأهه ًل (6، 2007) َػغف الكغاًغي و 

 ووؾاةل جخجه في مجمىغها هدى جدهُو الخٍامل في مظاَغ همى الؼكل اإلاسخلكت.

هصض بمنهاج عوطاث ألاػكاُ  ومصكىقت ، ئػاع غام للمنهاج جخظمً وزُهت جغبىٍت -لؿغض البدث–ٍو

ي طىء َظٍ الخهىٍم. وفو  جهضًم اليكاػاث اؾتراجُجُاث باإلطاقت ئلى، اإلادخىي  جخابؼ ومضي، الىخاحاث الخػلمُت

في طىء حؿلؿل اليكاػاث وألاَضاف يغاؾاث وكاغ ألاػكاُ حػض و ، ؤلاطاقُتالىزُهت حػض أصلت اإلاغبُاث والٌخِباث 

 اإلادضصة في أصلت اإلاغبُاث.

 :  وطات ألاػفال .3

والبؿخان  عض مسظغة بأهىاع الىباثأوعٍظان والغوطت ، َعْوطاثو  ،ِعٍاضو  َعْوض حمػهاالغوطت : لؿت

  .(287، 2018 ،جغص وآزغونمى ) ...الخؿً

م وختى : ( بأنها1996) ٌػغقها معجم اإلاصؼلخاث التربىٍت مإؾؿاث ًلخدو بها ألاػكاُ مىظ الغابػت مً غمَغ

حؿغؽ قُه و ، وحؿبو اإلاغخلت الابخضاةُت وحؿعى لخؼبُو بػع اإلاباصب التربىٍت الخضًثت في جغبُت الؼكل، الؿاصؾت

توحػخمض غلى اؾ، بػع الصكاث الخمُضة زضماث جغبىٍت مخٍاملت مبيُت  وجهضم، خسضام الىؾاةل الؿمػُت والبصٍغ

 .(47، 1996، اللهاوي والجمل) وجدُذ له الىمى في حمُؼ حىاهبه، غلى اللػب والخبراث الؿاعة

مإؾؿاث التربُت ما نبل اإلاضعؾت  بأنها: (2ماصة ) (2011) غوطاث ألاػكاُالالةدت الخىظُمُت ل هاغغقت يما

ت ألاؾاؾُت   .(ؾىىاث6 -3) مباقغة والتي ًهبل قيها أػكاُ الكئت الػمٍغ

ػغف الباخثان عوطاث ألاػكاُ ئحغاةُ مً غمغ جغبىٍت حػجى بتربُت ألاػكاُ  ثبأنها مإؾؿا: لؿغض البدث اَو

يخظم ألاػكاُ قيها في زالر زالر أو أعبؼ ؾىىاث ختى ؾً الؿاصؾت . والغوطاث الخٍىمُت مؿخهلت غً اإلاضاعؽ ٍو

ت قئاث يخظم ألاػكاُ ، أما الغوطاث ألاَلُت أؾلبها ملخهت باإلاضعؾت (6 -5يبري ، 5 -4وؾؼى ، 4 -3صؿغي ) غمٍغ ٍو

 (ؾىىاث ومدضوصًت وحىص الكئت الصؿغي.6 -5)و (ؾىىاث5 -4) قيها في قئخحن
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 وعكا عصات عكضادلة . لاػا  عكنظري 2

 ماهُحه وئػا ه عملرحعي: عكروطات منهاج 1.2

ئخضار جأزحراث مسخلكت في غملُاث جغبُت  جغبُت ألاػكاُ مً زالُ في امهم   اوطاث صوع  الغ ًإصي منهاج 

اإلانهاج وبِئت الخػلم  قٍل منهاج له أَضاقه واؾتراجُجُاجه للخػامل مؼ الؼكل وهىغُت اليكاػاث التي ًخظمنها، ألاػكاُ

 (.27، 2011، وآزغون مؼغ : في) التي ًجغي الخكاغل بحن اإلاغبُت وألاػكاُ

م، اؾتراجُجُاث الخػلُم والخػلم، اإلادخىي ، الٌكاًاث: ٍخٍىن اإلانهاج مً غىاصغ مترابؼتو  خألل  .والخهٍى ٍو

 وزؼؽ وزبراث الخػلم التي ؾخدضر، مدخىي اإلانهاج مً مػاعف ونضعاث ومهاعاث ًيبػي أن ًٌدؿبها ألاػكاُ الصؿاع

كط ي جؼبُو منهاج ما اإلاٍاؾب مً زاللها. ويُل ، ولًٌ ما ًدضر َىا َى أي هخاحاث، مػحن ئلى هخاحاث مً هىع ٍو

ٍامب جُب ًىبل ٍو ئن اإلانهاج ٌؿاغض ألاػكاُ الصؿاع في اإلاماعؾت اإلاالةمت لخؼىعَم  (85، 2011) ًدههها اإلانهاج؟ ٍو

 غلى جدهُو هخاحاث طاث مؿؼي هماتي وجغبىي.

غي  اصغة مىحه ئلى الخىمُت الكاملت الاَخمام ألايبر في مىاهج عوطاث ألاػكاُ اإلاػ أن (183، 2010) حاصٍو

 .ولظلَ ؾمي منهاج عوطاث ألاػكاُ اإلاػاصغ بمنهاج ألاوكؼت، اإلاخٍاملت للؼكل مً زالُ الخػلم اليكؽ

وألَمُت اإلانهاج في جؼىٍغ شخصُت ػكل الغوطت وجىمُت اؾخػضاصٍ للخػلم الالخو قهض نضم اإلاغبىن 

. والكالؾكت جصىعاث مهمت في يُكُت الخػامل مؼ حػلم  الؼكل ؾاغضث في بىاء اإلاىاهج اإلاخىاؾبت مؼ مغاخل همٍى

مًٌ غغض أَم آعاء اإلاغبحن والكالؾكت باالؾدىاص ئلى ًل مً  : (2000، ػمؼمي؛ 2016، مدمىص): ٍو

وهدى ألاقُاء ، ًغي أن حػلُم الؼكل ًخم مً زالُ جىحيهه هدى مكاَضة الؼبُػت، 1670 -1592ًىمىُىؽ .1

 ة واإلاػغقت إلاػاوي اإلااء والهىاء واإلاؼغ. التي جدُؽ به لٌُدؿب الخبر 

مً زالُ خىاؾه وججاعبه الصخصُت وأن الؼبُػت أ يبر  أيض غلى أَمُه جغبُت الؼكل، 1778 -1712عوؾى .2

ؿدىج منها يثحر مً اإلاػلىماث وأن عوطاث ألاػكاُ ؾاًت في طاتها تهضف ئلى جدهُو اإلاخػت ، مسخبر ٌؿخسلص َو

غي أهه ال ًجب أن ًكغض غلى الؼكل حػلُم الهغاءة والٌخابت ، واليكاغ والؿغوع للؼكل مً زالُ اللػب ٍو

  .نبل ؾً الػاقغة

غي أهه ًجب جغجِب ، في حػلُم الؼكل أيض غلى أَمُت الػمل الُضوي والخجغبت، 1827 -1746بؿخالىػي  .3 ٍو

ُاء اإلادؿىؾت في والاؾخػاهت باألق، والغؾم نبل الٌخابت، الخضًث نبل الهغاءة: اإلاهماث الخػلمُت للؼكل

وأن ًٍىن اليكاغ ، والاَخمام بدىمُت حمُؼ نضعاث الؼكل، مؼ أَمُه انتران الػمل الُضوي بالػهلي، احػلمه

 الظاحي للؼكل أؾاؽ حػلُمه. 

بيُت وقىاعع أأشجاع وصخىع أو  ًغي أن ًبضأ بخػلُم الؼكل مما ًدُؽ به مً، 1852 -1728قغوبل  .4

وأغؼى نُمت يبحرة للػب في جغبُت ألاػكاُ الصؿاع والاَخمام ، ػبُػُتوخُىاهاث وهباجاث وحماص وظىاَغ 

ت  جىمُت نضعاجهو  في جغبُت الؼكل وأيض غلى صوع الهصت، جلىًٍ، عؾم، حكٌُل: باألقؿاُ وألاغماُ الُضٍو

 غه.ابضئالػهلُت واحؿاع مضاعيه وجكخده و 

ا غلى أؾاؽ جىمُه اللؿت، 1827 -1746مىهخِؿىعي  .5 غىض الؼكل (الخدضرو  ث الاؾخماعمهاعا) ًهىم قٌَغ

و جىاُو بػع ألالػاب الخػلُمُت والاَخمام باغضاصٍ للهغاءة  .والٌخابت مً زالُ الخىاؽ غً ػٍغ

هُت، 1980 -1896 بُاجي .6 اطُت مً زالُ ما ًهىم مً ، ًغي أن ًل ػكل ًبجى مػغقخه الكحًز واإلاىؼهُت الٍغ

 ، ثوالؿلىيُامنهم الػاصاث الظًً ًخػلم ، والىاؽ، أغماُ وجكاغالث مؼ ألاقُاء
 
 اوجخؼلب غملُت البىاء وكاػ

 
 
 الىاؽ. و  ألاقُاء، الؼكل هكؿه: اإلاػغقت لضي الؼكل زالزت وأن مصاصع، مً الؼكل هكؿه قػاال
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ُ   ائػاع  َظٍ آلاعاء  لهض قٍلذ ظت آلاجُت امغحػ عيؼث غلى : إلغضاص البرامج واإلاىاهج ئط مثلذ الخؼىغ الػٍغ

التريحز ، الؼبُػت /ألاقُاء والىاؽ في جكاغل الؼكل مػها بىاؾؼت خىاؾت: ومصاصع اإلاػغقت، كلالتربُت الكاملت للؼ

ًل طلَ لخىمُت اؾخػضاص ، الهص، الػمل الُضوي ، واليكاغ الظاحي اللػب: اؾتراجُجُاث غلى اإلادؿىؾاث واؾخسضام

ًاقه.  الؼكل للهغاءة والٌخابت وجىمُت نضعاجه 

 .اإلاىاهج الخاصت بغوطاث ألاػكاُو البرامج باَخمام التربىٍحن  ووقو َظا ؤلاػاع الىظغي اججه

 عثجاهات خاًثة في درعمج  وطات ألاػفال 2.2

اججاَاث خضًثت في بغامج عوطاث ألاػكاُ ًمًٌ جىطُدها  ىع ظهمهضمت ل قٍل الخىظحر الكلؿكي والتربىي 

 : غلى الىدى آلاحي

سخاع ألاوكؼت بىكؿه، هاع الػمل بكٍل غامَظٍ البرامج ًدضص الؼكل ئًفي : بغامج اليكاغ الخغ .1 ، ٍو

. ىصغف ئلى اللػب الظي ٌػٌـ مؿخىي همٍى  ٍو

جهىم َظٍ البرامج غلى ما ٌؿمى بـ "ػغاةو الاؾخٌكاف" وهى جخمثل في جٍىًٍ زبراث : بغامج اليكاغ الكٌغي  .2

اإلاٌثل بحن مباقغة لضي الؼكل بالخكاغل مؼ غضص مخىىع مً اإلاىاص مً زالُ اللػب والخكاغل اللكظي 

 (.29 -28، 2009، الكبراوي ) ألاػكاُ والغاقضًً وبحن ألاػكاُ

ًاصًمي .3 ًاُع بحرهغ لخؼىٍغ اإلاهاعاث : بغامج اليكاغ ألا وهي بغامج همؼُت مىظمت حؿدىض ئلى الىمىطج الظي ػىعٍ 

ًاصًمُت لضي ألاػكاُ في مغخلت عوطاث ألاػكاُ وئغضاصَم للمغخلت اإلاضعؾُت الالخهت جؼبُهاث وظهغث ، ألا

ًاصًمي ألػكاُ مغخلت َظا البرهامج في هظام صٌؿخاع الخػلُمي الظي صممذ زبراجه لخهضًم الخػلم ألا

 .الغوطاث في اللؿت والخؿاب

ٍمًٌ الاؾخكاصة مً َظٍ البرامج في التهُئت اللؿىٍت و  ،هي بغامج الخضزل لخؿُحر ش يء ما: البرامج الخػىٍظُت .4

 .ُت الثروة اللؿىٍت ومهاعاتهالألػكاُ الظًً لضيهم مكاًل في يم

وهي جخظمً هىغا حضًضا مً الخبراث التربىٍت التي جخماش ى مؼ اؾخػضاصاث وئمٍاهاث : بغامج الخػلُم اإلاكخىح .5

 .ألاػكاُ والبِئت ومً زاللها ًىاحه ألاػكاُ مىانل جغبىٍت وخُاجُت حضًضة طاث بضاةل جغبىٍت مخػضصة

ت .6 ا: بغامج الكػالُت ألاؾٍغ ؼ ، صة قاغلُت ألاؾغ في جغبُت ألاػكاُجغيؼ غلى ٍػ وتهضف َظٍ البرامج ئلى حػٍؼ

دثهل آلاباء لُصبدىا أيثر نضعة غلى الخػامل الؿلُم مؼ أػكالهم، الػالناث بحن اإلاجُز وعوطاث ألاػكاُ ، ٍو

 ختى ًخم الخػاون الٍامل في جغبُت وعغاًت ػكل الغوطت؛ وغلى جكهم ما جهضمه مإؾؿاث عوطاث ألاػكاُ

 ئط .(191 -189، 2010انغثم)
 
 ما غالنت البرامج باإلاىاهج؟ ا

 نماذج مناهج  وطات ألاػفال 3.2

ئط أصبذ الؼكل مدىع ، هدُجت لخؼىعاث في الػلىم الىكؿُت والتربىٍت، جؼىع مكهىم البرامج ئلى اإلاىاهج

ج وآزغون؛ الاَخمام مًٌ جىطُذ طلَ باالؾدىاص ئلى الضٍع ؾمُت جخظمً لىاةذ اإلاىاص ًاهذ البرامج الغ : (2، 2011) ٍو

ؿها ُ ، واإلاىاطُؼ التي ًخم جضَع  .وفي اؾخػماالث الؼمً التي جدضص الخىػَؼ ألاؾبىعي لخلَ اإلاىاص، مسخصغة في حضاو

م غً البرامج التي جغيؼ غلى اإلااصة الضعاؾُت ومدخىٍاتها، قػمل الغواص في جسؼُؽ البرامج غلى هدذ ، وختى ًثبخىا جمحَز

 والظي ًغيؼ غلى الخلمُظ  curriculum مصؼلح اإلانهاج
 

وغغقىا اإلانهاج بكٍل غام بأهه "مجمىع  .مً اإلااصة الضعاؾُت بضال

ت لىمى الخلمُظ". وفي ئػاع مىاهج عوطاث ألاػكاُ ظهغث الػضًض مً الىماطج ونض نام ماًغ  ،ججاعب الخُاة الظغوٍع
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ت) ُدها باالؾدىاص ئلىًمًٌ جىط، طج مىاهج عوطاث ألاػكاُ في أعبػت اججاَاثهمابمهاعهت  ، وػمؼمي؛ 2011، غكٍغ

 : يما ًلي (2000

ً، عكنمىذج عكنمائي -1 جؼىٍغ و ، يهضف الىمىطج ئلى حػلُم الؼكل يُكُت الخكاغل والخػاون مؼ ألاػكاُ آلازٍغ

ؤلاخؿاؽ لضي الؼكل ىمُت جو  ،وؾاةل الخدٌم الضازلي للؼكل بما ًخكو مؼ الؿلىى اإلاهبىُ واإلاغؾىب قُه

ض غً البِئت الىاؾػت اإلادُؼت به.باخترام ال َؿخسضم َظا الىمىطج و  ظاث والثهت بالىكـ وحػلُم الؼكل اإلاٍؼ

ٌُت يما أن مكغوع البضاًت اإلاىؼلهت نض  (Head start) في مػظم عوطاث ألاػكاُ في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 طمً بغامجه ألحل ئهماء خصُلت ألاػكاُ اإلادغومحن زهاقُ اؾخسضم َظا الىمىطج
 
 واحخماغُ ا

 
 وانخصاصً ا

 
 .ا

خؼلب َظا اإلانهاج تهُئت و الػمل  ًخم حػلُمهم خُث، بِئت حػلمُت مدكؼة ٍو  Learning by Doingغً ػٍغ

ًي خُث  يما، بخىحُه ومغانبت اإلاغبُت ٌػؼي أَمُت زاصت للػالناث بحن مجاالث الخؼىع الاحخماعي والاهكػالي وؤلاصعا

  .لى ؾالمت وطػه الاهكػاليالخػلم حػخمض غ ن نضعة الؼكل غلىئ

جؼىٍغ  باإلطاقت ئلى، الاحخماغُت واإلاىؼهُت، يهضف ئلى جؼىٍغ مػغقت الؼكل اإلااصًت، نمىذج لاد عن عكلفظي -2

ت و نضعة الؼكل في الخمثُل بالغمؼ.   بُاجي "ٍإيض َظا اإلانهاج غلى أَضاف غهلُت ئصعايُت جهىم أؾاؾا غلى هظٍغ

ًإيض غلى أَضاف احخماغُت واهكػالُت بؿُت جدهُو أؾغاض الخؼىع ؤلاصعاًي  في جؼىع الىمى الػهلي. يما أهه"

ويظلَ مً وظُكت ، اومِؿىع   اممٌى  ا أمغ  غجب بصىعة ججػل غملُت الخػلُم جُ ىظم و يما أن البِئت جُ ، للؼكل

و ئلهاء ألاؾئلت والخػلُماث غليها  اإلاغبُت الغةِؿت الخىمُت اللؿىٍت للؼكل وجىقحر اؾتراجُجُاتها غً ػٍغ

؛ ٍهىم اإلانهاج في البضاًت بخبؿُؽ البِئت اإلادُؼت بالؼكلو ، باؾخمغاع طمً بغامج ًىمُت مدضصة في الغوطت

جصيُل حجمحن مً اإلاٌػباث قهؽ زم ًخضعج بازغاء البِئت ، بؿُت حؿهُل جؼىع نضعاجه الؿابهت مثل

 لألػكاُ في ازخُاع ونض ًكسح َظا ا الخػلُمُت باطاقت أيثر مً اإلاٌػباث وبأيثر مً حجمحن.
 
إلانهاج مجاال

 اليكاػاث ئال أن َظا الازخُاع زاطؼ لهُىص وخضوص جكغطها اإلاغبُت.

اإلاهابلت : يهضف الىمىطج ئلى جٍىًٍ الهضعاث آلاجُت لضي الؼكل، نمىذج عملنهاج عملبني على لاد عن علخس ي -3

ِب اإلاىاص خؿب جؼاًض الدجم والكٍل جغج، والخمُحز بضعحاث مػُىت في ألالىان وألاصىاث وألاوسجت وألاوػان

والاَخمام  (واعجضاء اإلاالبـ، الخىظُل، الؿؿل) الػىاًت بالىكـ مثل، الػىاًت بالىباجاث والخُىاهاث، والىؿمت

جؼىٍغ اإلاهاعاث الخغيُت مً أحل جٍىًٍ الاؾخػضاص ، بالػض والػضص وألاعنام وجٍىًٍ مكاَُمها الصخُدت

  الاؾخػضاص للهغاءة وجؼىٍغ الاهدباٍ لضي الؼكل.، حػلم أصىاث الخغوف ،للٌخابت

هت  هىم َظا اإلانهاج غلى ػٍغ هت  "مىدؿىعي"ٍو في جغبُت ػكل الغوطت خُث ًخم جغجِب صل الغوطت بؼٍغ

للهغاءة  صمىخظمت وؾحر مٌخظت وجىقغ قيها اإلاىاص وألاحهؼة للمهاعاث الخؿُت ووكاػاث الخُاة الخػلُمُت في الاؾخػضا

( ؾىىاث في 5و 4) وجٍىن اإلاغبُت مؿإولت غً حػلُم مجمىغت مً ألاػكاُ في مسخلل ألاغماع بحن؛ ابوالٌخابت والخؿ

جؼىٍغ نضعة الؼكل غلى الخمُحز الخس ي  بهضفاللكظُت  الصل الىاخض. يما أن اإلانهاج ًإيض غلى الخبراث اإلااصًت ؾحر

وكاغ ئلى وكاغ آزغ خؿب عؾبخه وؾغغخه في  في الاهخهاُ مًوازخُاع وكاػه  فيخه وللؼكل خٍغ، والهضعاث الخغيُت

 اًٍىن اللػب حاهب   .ولًٌ اإلاىاص وألاوكؼت الخػلُمُت مغجبت ومدؿلؿلت بػىاًت قاةهت وبصىعة مترابؼت ومخٍاملت، الخػلم

ألهه  ًإيض غلى اليكاػاث ؛ ولًٌ اللػب الاحخماعي والضعاماجٍُي ؾحر مؿمىح به في اإلانهاج، طمً َظا اإلانهاج امهم  

 لخُت ؤلاصعايُت الكغصًت.ا

هىم َظا الىمىطج غلى ، عكنمىذج عكلفظي كلحعبير .4 حل جؼبُهه في أل  Beriter & Engelma اإلانهاج الظي وطػهٍو

ُ   اونض هظم اإلانهاج جىظُم  ، عوطاث ألاػكاُ ًاصًم ُ   اأ ُ   األحل اؾخسضامه مؼ ألاػكاُ اإلادغومحن زهاق  اواحخماغ
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  ً لػب الخػلُم اإلاباقغ في مجاالث اللؿت وطلَ لُدؿاووا مؼ ألا ؛ اوانخصاص ً في الخدصُل الضعاس ي. ٍو ػكاُ آلازٍغ

الُىمي للغوطت. ونض وطػذ مىاص البرهامج غلى  في البرهامج اعةِؿ   اوالخؿاب ونغاءة الهصص واإلاؿغخُاث صوع  

 هدى مدؿلؿل جبػ
 
 .لصػىبت اإلاكاَُم وحػهُضَا ا

ًاصًمي واإلانهاج الىماتي: َحن عةِؿحن َماوبصىعة غامت ًمًٌ جصيُل مىاهج الغوطت في اججا ئط ، اإلانهاج ألا

ًاصًمي غلى حػلُم مهاعاث الهغاءة والٌخابت والخؿاب ظا ًخؼلب يخب، ًغيؼ ألا  َو
 
الصؿاع للمهاعاث وصقاجغ ًهىم ألاػكاُ  ا

الثاوي  ٍوالاججاًاقت.  ثغبر اإلاجاال وخل الىاحباث في ؾُاب اليكاػاث اإلاخٍاملت التي جىمي شخصُت الؼكل  تبالٌخاب

 .Child- Centered ؾلىب اإلاػخمض غلى الؼكلألا إلانهاج الىماتي الظي ٌػخمض  َىا

ًاصًمي -الىماتي جظهىع اإلانها ئن يىدُجت للخؼىعاث في مجالي التربُت وغلم هكـ الىمى الظي  -مهابل اإلانهاج ألا

صون التريحز غلى مهاعاث ) ُت والاحخماغُتىحضاهال، الػهلُت، الجؿمُت) ًإيض غلى جٍامل مجاالث الىمى لضي الؼكل

ًاصًمُت مهُضة  (.28، 2011، وآزغون مؼغ في ) الهغاءة والٌخابت والخؿاب يمهاعاث أ

عوطاث ألاػكاُ جلهحن الؼكل في  حكحر هخاةج بػع الضعاؾاث " ئلى أهه لِـ غلى التربُت وفي َظا الؿُام

ل أن جلَ الضعاؾاث حػخبر أن الخُاة الؼبُػُت التي جدُؽ وجظُ، مػلىماث مىهجُت ومىظمت غلى قٍل منهاج حػلُمي

ُ   امىعص  بالؼكل جمثل  ، 1998، ألاخمضفي ) اإلاػلىماث التي ٌؿخؼُؼ الؼكل بيكاػه الظاحي ايدكاقها وايدؿابها مً اًاق

16).  

هت مضعؾُت ًاصًمي وبؼٍغ  عؽ غلىعبما ٌػؼي للظؿىغ التي جما، ئن التريحز مً بػع اإلاغبُاث غلى اإلاجاُ ألا

في  Miller& Almon ( 2009)ٌكحر الظي نض ًإصي ئلى زلو وطؼ ؾحر ػبُعي صازل الغوطت. خُث  ألامغ، الغوطت

ئلى حؿحراث ػغأث غلى عوطت ألاػكاُ " يخابهما" ألاػمت في عوطاث ألاػكاُ إلااطا ًدخاج ألاػكاُ ئلى اللػب في الغوطت؟

ً في الىالًاث اإلا ٌُتبكٍل حظعي في الػهضًً ألازحًر  أػىُ بٌثحر ائط ًهط ي ألاػكاُ في الغوطت آلان ونخ  ، خدضة ألامٍغ

مما ًخػلمىن مً زالُ اللػب والاؾخٌكاف  أيثر، في الخػلُم والازخباعاث في مهاعاث الهغاءة والٌخابت والخؿاب

ظُكا أن الػضًض مً عوطاث ألاػكاُ حؿخسضم مىاهج ئعقاصًت غ واؾخسضام زُالهم.، ومماعؾت مهاعاتهم الُت ٍو

  .مىحهت وقو مػاًحر الضولت الجضًضة وجغجبؽ باالزخباعاث اإلاىخضة

ًاصً التي ال حؿدىض ، َظٍ اإلاماعؾاث :مُت اإلاىخضة ًجُبا مُلغوأإلاىن أنوخىُ الىخاةج اإلاترجبت غً اإلاماعؾاث ألا

ومً ، ػلُم الجُضجىتهَ اإلاباصب الغاسخت مىظ قترة ػىٍلت في جىمُت الؼكل والخ، ئلى أؾـ مهبىلت في مجاُ البدث

 الىاضح غلى هدى متزاًض أنها حؿاوم غلى ًل مً صخت الؼكل وجؼىعٍ غلى اإلاضي الؼىٍل للىجاح في اإلاضعؾت.

 .َظا الخػغف غلى وانؼ اإلاىاهج الُمىُت وباؾخػغاض هماطج اإلاىاهج في عوطاث ألاػكاُ الؿابهت ٌؿاغض

 وعكع مناهج  وطات ألاػفال في عكُمن 4.2

  اأمغ   مىطىع مىاهج عوطاث ألاػكاُ في الُمً ًبضو ئن الٌخابت في 
 
. ئقٍالُت 1: باإلاساػغ لؿببحن امدكىق

الٌمُت والىىغُت وجىزُهها لضي اإلاإؾؿاث  .هضعة اإلاػؼُاث2، التي جٌخىل الضعاؾاث وألاصبُاث في اإلاجاُ اإلاكهىماث

ومً . ؼُاث التي خصال غليها بدٌم غملهماومؼ َظا خاُو الباخثان جهضًم بػع اإلاػ. اإلاضعس ي لاإلاػىُت بالخػلُم ما نب

في الُمً ئلى مغاخل لؿغض  الباخثان جؼىع مىاهج الغوطاث وصىل، زالُ الكدص واإلاهاعبت لألصب التربىي في اإلاجاُ

وئجاخت الكغصت للباخثحن واإلاهخمحن إلؾىاء اإلاىطىع ومىاصلت البدث. ونبل غغض الخصيُل إلاغاخل جؼىع ، الضعاؾت

 : آث ى وطلَ غلى هدى ما َ، اإلاضعس ي في الُمً لضم الباخثان ئطاءة لبضاًاث الخػلُم ما نباإلاىاهج ؾىف ًه
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 نشأة عكروطات وثؼى ها  .1

ؾخِىُاث الهغن اإلااض ي ظهغث عوطاث ألاػكاُ ألُو مغة في الكؼغ الجىىبي مً الُمً بمضًىت غضن زالُ 

اط  ، الاؾخهالُنبل  ًاهذ ٍع اض قهؽولم ًؼص غضصَا غلى زالر ، زاصت اخُث  ًان الالخدام بها مدضوص  ، ٍع  .احض   او

ؼاوي في غام  ًان ، قيها والخىؾؼ عوطاث ألاػكاُم بضأ الاَخمام باوكاء 1967وبػض الاؾخهالُ غً الاؾخػماع البًر و

ًان للمىظماث اليؿىٍت  طلَ طمً الاَخمام الكامل للضولت الكخُت بهظُت التربُت والخػلُم. وفي الىنذ هكؿه 

اض ألاَلُتاإلاىحىصة آهظ  . (2008، هاصغ) اى صوع ملمىؽ ججؿض في ئوكاء الٍغ

اض في مؼلؼ الثماهُيُاث و ، أما في اإلاداقظاث الكمالُت قهض أوكئذ الٍغ ًاهذ بضاًت وكأتها غً ػٍغ و

اض ألاَلُت الخابػت لبػع ، حمػُت اإلاغأة وبضغم وئقغاف وػاعة الخأمُىاث والكإون الاحخماغُت يما أوكئذ الٍغ

 .(هاصغ...) اإلاهخمحن بالػمل مؼ ألاػكاُألاشخاص 

ًاقت خُث جؼىع غضص اهدكغث عوطاث ألاػكاُ في اإلاداقظاث  1990وبػض نُام الجمهىعٍت الُمىُت غام 

 9847) ًىدؿب ئليها، (عوطت51) ًألاَلُت والخٍىمُت م الغوطاث
 
، (عوطت522) ئلى 90/91في الػام الضعاس ي  ( ػكال

، صعاؾت مجلـ الكىعي؛ 2002، وعنت نؼاع الخػلُم) 2009/2010الػام الضعاس ي ( ػكل في 26800) ًىدؿب ئليها

ػاوجم .(2010 والخىظُم اإلاإؾس ي اإلاىظمت للؼكىلت اإلابٌغة وعوطاث ألاػكاُ غلى وحه الخصىص  ثجؼىٍغ الدكَغ

وطاث غ ل تئصضاع الالةدت الخىظُمُ) 2011الخىنُؼ غلى اجكانُت خهىم الؼكل( وختى ) 1993زالُ الكترة مً 

ض مً اإلاػلىماث عاحؼ مهضمت وزُهت منهاج ) ونغاع حكٌُل مغيؼ جىمُت الؼكىلت اإلابٌغة.، ألاػكاُ في  عوطاث ألاػكاُإلاٍؼ

 (.2015، الُمً

 وعكع مناهج  وطات ألاػفال .2

 ولم ، ٌؿحر باحتهاصاث طاجُتزالُ َظٍ الكترة  في عوطاث ألاػكاًُان الػمل التربىي  ،(1974 -1966) الكترة

 (.2008، هاصغ) منهاج حؿّحر به غملها التربىي  أو  ها بغهامج جغبىي ًًٌ ل

 غالمت قاعنت في جؼىع الخػلُم  م1972لػام  26ع ناهىن التربُت والخػلُم عنم و صضقٍل ، (1990 -1975) الكترة

غلى أؾاؾه صضع ناهىن زاص ئط ؛ في الجؼء الجىىبي مً الُمً، ألاػكاُ بصىعة زاصت ثبصىعة غامت وعوطا

بمىحب َظًً ؛ عوطاث ألاػكاُوالظي خضص وػاعة التربُت والخػلُم يجهت مؿإولت غً ، اًت الؼكىلتلغغ

مهض َظا ؤلاػاع الهاهىوي إلغضاص و  ؛خلهت مً خلهاث الؿلم الخػلُمي الػام عوطاث ألاػكاُالهاهىهحن أصبدذ 

جم ئغضاص ئلى أهه  (2019 ؛ؾبخمبر 25، جصاُ شخص يا) ف. هاصغ وفي َظا الؿُام أقاعث. وزاةو جغبىٍت مهمت

ومنها اهبثهذ ألاصلت التربىٍت اإلاؿاغضة إلاغبُت ؛ ًمىُحن اصُحنزخصامً نبل  غوطاث ألاػكاُالبرهامج التربىي ل

اطُاث، ألاماللؿت : ، وجٍىهذ أصله البرهامج مً زمؿت أصلت هي1975في غضن في غام  الغوطت التربُت ، الٍغ

 أيخىبغ 2، أجصاُ شخص ي) هاصغف.  أما الغوطاث ألاَلُت أقاعث البضهُت. تالتربُ، التربُت الكىُت، الاحخماغُت

 ئلى أنها اؾخمغ ث بالػمل بؿالؾل الٌخب الخاعحُت وماجؼاُ. (2019

، الكِباوي؛ 1999، الؿمحن؛ 1999، قغف الضًً) ًل مً اثصعاؾأما في الجؼء الكمالي مً الُمً أيضث 

ماغبض ، قغف الضًً؛ 2001 اغخمضث غلى ؾلؿلت يخب مً بػع الضُو الػغبُت  وطاث ألاػكاُأن ع (2002، لٌٍغ

 .زالُ َظٍ الكترة

ًمًٌ ؤلاقاعة ئلى أَم الخدىالث غلى صػُض ، مهما األاػكاُ جؼىع   ( جؼىعث عوطاث2015 -1990) الكترة

 : اإلاىاهج زالُ َظٍ الكترة
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ػاع اإلاغحعي لخؼىٍغ اإلاىاهج الظي قٍل ؤلا ، 1992( لؿىت 45) عنم صضوع الهاهىن الػام للتربُت والخػلُم -1

 واإلاىاص الخػلُمُت.

و الىػجي إلغضاص أصله مغبُاث  -2 ختى  واؾخمغ الػمل في ئغضاص ألاصلت، 2004في  عوطاث ألاػكاُحكٌُل الكٍغ

 ئغضاص ألاصلت لؼىُ قترة اوهظغ  ، 2012/2013مً الػام الضعاس ي  عوطاث ألاػكاُجم جىػَؼ أصلت مغبُاث 

 : غلى الىدى آلاحي(اإلاىاص الخػلُمُت) اإلاىاهج قهض اؾخمغ الخػامل مؼ

ئط حكحر الخؼت الخكصُلُت للمىاص الضعاؾُت للػام الضعاس ي ؛ ػىعث مىاص البرهامج التربىي في غضن -

اصة اإلاىاص آلاجُت 2004/2005 ت، التربُت ؤلاؾالمُت، التربُت الؼبُػُت: للثالر الكئاث بٍؼ ، الاغماُ الُضٍو

 مىاص. 9ئلى اإلاىاص الخمـ للبرهامج التربىي لخصبذ ، (73، ٍت وآزغونخىع ) التربُت اإلاىؾُهُت

في الغوطاث الخٍىمُت ختى الػام  اؾخمغاع الػمل في اإلاداقظاث الجىىبُت والكغنُت بأصلت البرهامج التربىي  -

و الىػجي في صىػاء زالُ الك (وبكٍل مالػم ؾحر مهغة) ألاصلتمؿىصة زم الػمل ب، 2007 ترة التي أغضَا الكٍغ

. ئما باليؿبت للغوطاث (2019ؾبخمبر  25، جصاُ شخص يا) خؿب ئقاصة ض. أ. زان 2012 -2007مً 

 .ألاَلُت اؾخمغ الػمل بؿالؾل الٌخب الخاعحُت

عوطاث في اإلاداقظاث الكمالُت والؿغبُت اؾخمغ الػمل بؿالؾل الٌخب الخاعحُت ختى جىػَؼ أصلت مغبُاث و -

اغخمضث غلى  أما الغوطاث ألاَلُت، 2012/2013الػام الضعاس ي  الغوطاث الخٍىمُت في غلى ألاػكاُ

 25، جصاُ شخص يا) أ. نباػيو  ،ن. الػبس ي .ؾلؿلت يخب مً بػع الضُو الػغبُت زالُ َظٍ الكترة

 . (2019ؾبخمبر 

ًاهذ جصضع .2013ختى  -ًاهذ اإلاكغصاث اإلاىحهت للغوطاث الخٍىمُت ؾحر مىخضة - غً وػاعة  قاإلاكغصاث التي 

ُت والخػلُم ممثلت باإلصاعة الػامت لغوطاث ألاػكاُ بصىػاء جسخلل غً اإلاكغصاث التي جصضع غً مٌخب الترب

أن زؼت اإلاهغعاث الؿىىٍت ؾحر  (73، 2005، وجإيض صعاؾت خىعٍت وآزغون التربُت والخػلُم بمداقظت غضن.

اض في وما ًإيض ازخالف اليكغة أو الخؼت الت، مىخضة بدُث جلتزم بها حمُؼ الغوطاث ي أصضعتها ئصاعة الٍغ

 عوطاث ألاػكاُالٌالم لخىعٍت...( لم ًخطح لىا مضي التزام ) ولظلَ؛ صىػاء غً زؼت مٌخب التربُت/غضن

 ألن الىانؼ اإلالمىؽ ًإيض أنها حؿخسضم مىاهج مخىىغت.؛ بخلَ الخؼؽ واإلاهغعاث

ضاف الػامت والىخاحاث الخػلمُت ( الظي خضصث قُه ألا2013َ) ئغضاص ؤلاػاع الػام إلاىاهج الخػلُم الػام -

 في الجمهىعٍت الُمىُت. غوطاث ألاػكاُل

و مٍلل مً نؼاع اإلاىاهج بصىػاء بضغم مً 2016) .عوطاث ألاػكاُمنهاج ئغضاص وزُهت  - (. بىاؾؼت قٍغ

 .(2016، عوطاث ألاػكاُوزُهت منهاج ) ؾؼت مىظمت ؾىُ للخىمُتابى ، الُىهِؿل

 ة كروطات ألاػفال في عكُمنورائم عملنهاج وعملىعد عكحعلُمُ .3

 : قُما َى آث وصل لىزاةو اإلانهاج واإلاىاص الخػلُمُت لغوطاث ألاػكاُ

 .ورُلة غير معممة –( 2016) لاػا  عكعام وعكنحاحات:  وطات ألاػفالورُلة منهاج 

و -بضغم مً مىظمت الُىهِؿل  -نامذ وػاعة التربُت والخػلُم ( 2015، قغف الضًً وآزغون) بخٍلُل قٍغ

: وزُهت منهاج لغوطاث ألاػكاُ طمً مكغوع "اؾخػضاص الؼكل للمضعؾت " ونض جٍىهذ الىزُهت مً قصلحن باغضاص

 ُ اإلاىؼلهاث واإلاباصب واإلاغجٌؼاث ألاؾاؾُت للمنهاج. ، واعي بىا اإلانهاجص ،مضزل ،ؤلاػاع الػام جظمً: الكصل ألاو
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ئحغاءاث بىاء اإلانهاج  ،اإلاصؼلخاث، ىماةُت الؼكل الغوطتاإلاجاالث ال، غوطاث ألاػكاُالىخاحاث الخػلمُت الػامت ل

 .(تمُُزاعػت جىظ) ومداوعٍ عوطاث ألاػكاُمجاالث منهاج 

التربُت : مً ؾبػت مجاالث هي غوطاث ألاػكاُالػامت والخاصت ب الىخاحاث اإلاػاًحر: وجظمً الكصل الثاوي

اطُاث ، الضعاؾاث الاحخماغُت ػلىم والخهىُت ،ؤلاؾالمُت ، اللؿت الػغبُت ، التربُت الصخُت والبضهُت ، ال التربُت ، الٍغ

 .ز اإلادىعٍت. للغوطت ألاولى والغوطت الثاهُتحاغ التريهمداوع غضة جمثل ه وجٍىن ًل مجاُ مً؛ الُتمجال

 (2011) .أدكة عملربُات كحنفُذ منهج علخبرعت عملحياملة ملرخلة  وطات ألاػفال2

وجىػَػها للغوطاث  2013 /2012للكئاث الثالر مً الػام الضعاس ي ألاػكاُعوطاث مغبُاث ألاصلت جم حػمُم 

، بمىحب نغاع وػٍغ التربُت والخػلُم آهظاى الخٍىمُت وبػع الغوطاث ألاَلُت غلى أؾاؽ الػمل بها في ًل الغوطاث

( 6 -5، 5 -4، 4 -3) ٍتالػمغ  اثالكئونض نام الباخثان بخدلُل مدخىي أصلت  ئال أهه لم ٌػمل بها في الغوطاث ألاَلُت.

وقُما ًأحي  غبُاث عوطاث ألاػكاُاإلاأصلت ب تخػلهعوطاث ألاػكاُ للمكٌالث اإلالؿغض ئغضاص اؾدباهت اإلاكخؿالث في 

 : زالصت إلاٍىهاث ألاصلت

 ألاهاعف عكعامة، أه  مظاهر وزصائص عكنمى، أػفال عكروطة –عكؼفىكة عملبىرة : ئػا  نظري ًحظمن -

 . ثنفُذ عكىخاةوهُفُة ، مربُة عكؼفىكةلمىحهات عامة ك، عكؼفىكةكاكُل عملربُة في 

 .ئطاقت ئلى مغاحؼ الضلُل، الىخضاث الخاصت بٍل صلُل -

 : وقُما َى آث اإلاضي والخخابؼ لىخضاث الخبرة بدؿب الكئاث

 كلفئات عكثالذ  وطات ألاػفالعملاي وعكححابع كىخاعت علخبرة في أدكة مربُات ( 1حاول )

ة م عكىخاة ة (4 -3) عكفئة عكعمٍر ة (5 -4) عكفئة عكعمٍر  (6 -5) عكفئة عكعمٍر

 عوطتي عوطتي عوطتي 1

 أها وأؾغحي أؾغحي أها وأؾغحي 2

 بلضي الُمً بلضي بلضي الُمً 3

 صختي وؾالمتي صختي وؾالمتي صختي 4

 اإلااء اإلااء الخُىان 5

 الخُىان الخُىان اإلاىاصالث 6

 الىباث الىباث  7

 اإلاهً هًاإلا  8

 اإلاىاصالث اإلاىاصالث  9

اطُت 3؛ ت الػغبُت. اللؿ2؛ التربُت ؤلاؾالمُت .1: زبراثوجٍىهذ بيُت الىخضة مً   5؛ الػلمُت 4؛ الٍغ

 وجهىٍم زبراث ألاػكاُ.، . التربُت الكىُت7؛ . التربُت البضهُت6؛ الاحخماغُت

الخظ أن ألاصلت والتي ؾمُذ" ، (2011) ألاػكاُ ضاٍالخبراث اإلاخٍاملت إلاغخلت ع أصلت اإلاغبُاث لخىكُظ مىهج  ٍو

لٌنها ، ( لتزغم جبجي وخضة الخبرة1975) خاولذ الهغوب مً جىظُم أصلت اإلاىاص اإلاىكصلت يما في أصلت البرهامج التربىي 

ً ألاصلت يأنها مبِىت غلى وزُهت منهاج  ههلذ اإلاىاص ئلى نلب الىخضة. ألاصلت حكحر وبالغؾم مً أن أؾلكت  -يما جىحي غىاٍو

و اإلاٍلل مً نؼاع اإلاىاهج لصُاؾت -2011ئلى ؾىت الؼبؼ  غ الكٍغ ، غبض هللا وآزغون) أصلت اإلاغبُاث ئال أهه وحض في جهٍغ



ة ولانضانُة ــ عملجلا ألاول  رة عكعرب كلبدىذ عكتردٍى  م/ 2019/ أهحىبر -هـ1144/ صفر -ثاكثــ عكعاد عك مجلة مرهس حٍس

 

 في الجمهىريت اليمنيت مناهج روضاث األطفال  

 اعدن أنمىذج   -المستقبلىاقع وآفاق ال      

 

  قاسم محمد، وحدةعبده؛  سعيد مقبل، (:6)

 

عوطاث  إلاغخلت اإلاخٍاملت الخبراث بغهامج لخىكُظ اإلاغبُت جىصُاث إلغاصة جؼىٍغ الػىىان لخصبذ " صلُل (2012

 وبما الؼكل همى ومغاخل اإلاسخلكت الخػلم حىاهب جغاعى اإلابٌغة الؼكىلت نهاجإلا وزُهت .وجىصُت أزغي " وطؼ(ألاػكاُ

  .اإلابٌغة الؼكىلت مجاُ في التربىٍت الخجضًضاث مؼ ًخكو
 
غً عوطاث ألاػكاُ  "وبالغؾم مً ئندام الؼكىلت اإلابٌغة بضال

غ اللجىت اإلاسخصت ٌكحر بىطىح ئلى غضم وحىص وزُهت منهاج لغوطاث ألاػ وال ًىؼبو مصؼلح ، كاُ في الُمًئال أن جهٍغ

 غلى حؿمُت ألاصلت. اإلانهاج

ةىح  عكصل صال  .3  روطات ألاهلُة في عك عكحجاٍ 

بُت وحض الباخثان أن اعاث الاؾخؼالغُت والخجٍغ ٌخب الؾلؿلت  حؿخػمل غوطاث ألاَلُتال ومً زالُ الٍؼ

ت اإلا ض مً ) مً الضازل اصؿحر   اوحؼء  الخاعج ؿخىعصة مً الخجاٍع اإلاىطىع في  اإلاػلىماث اهظغ مبدث الخو غًللمٍؼ

مًٌ، َظا البدث( ُ  ٍو ت  ؾلؾال ئن : الهى إلاؿخىي همى صالخُتها  لم جسظؼ لخهىٍم جغبىي إلاػغقتالٌخب الخجاٍع

( ئلى أن أخض 71، 2005، خُث أقاعث صعاؾت خىعٍت، ومغاغاتها لخصىصُت البِئت اإلادلُت، ألاػكاُ واخخُاحاتهم

عوطاث ألاػكاُ وال جسظؼ  حػخمضَا امىهج   19أقاص أن َىاى أيثر مً }صىػا {طاث ألاػكاُ اإلاؿإولحن في ئصاعة عو 

 الخػلُم و  إلقغاف أو عنابت وػاعة التربُت

 عكا عصات عكضادلة 2.5

مً زالُ اػالع الباخثحن غلى ألاصبُاث التربىٍت لم ًجضا صعاؾاث جىاولذ وانؼ مىاهج الغوطاث بصىعة 

وقُما َى ، وأزغي جىاولذ اإلاىاهج في ئػاع وانؼ الغوطاث بصىعة غامت، ػظها نظاًا في اإلاىاهجوئهما جىاولذ ب، مباقغة

 : آث غغض الضعاؾاث الؿابهت مً ألاخضر الى ألانضم

 -التي ٌػؼيها اإلاػلمحن إلاجاالث الخػلم اإلاسخلكت اؾخٌكاف ألاولىٍت ئلى (etal,2016) Bautista هافد د عصة

ًاصًم ًاصًمُت وؾحر ألا ً" ومضي ازخالف اإلاػلمحن الظًً لضيهم مػخهضاث  -ُتألا في ئػاع مىهج "عغاًت اإلاخػلمحن اإلابٌٍغ

 في امػلم   123وجٍىهذ الػُىت مً ، لخدهُو َضف الضعاؾت اؾخسضم الباخثىن اإلاىهج الىصكيو  مسخلكت غً ألاػكاُ.

اض ( اإلاجاالث 1) وأقاعث الىخاةج ئلى أن .جم حمؼ البُاهاث مً زالُ اؾخبُان غبر ؤلاهترهذو  بؿىؿاقىعة. ألاػكاُ ٍع

ًاصًمُت مترابؼت في جغجِب أولىٍاث اإلاػلمحن ًاصًمُت وؾحر ألا غلى الغؾم مً أن الخىمُت الاحخماغُت والػاػكُت ، ألا

ًاهذ مجاُ الخػلم ألاُو في اَخمام مػظم اإلاػلمحن ( ًمُل اإلاػلمىن الظًً ًدملىن مػخهضاث أيثر جهلُضًت 2) .للؼكل 

ًاصًمُتئلى ئغؼ  .اء ألاولىٍت للمىطىغاث ألا

ضقذ اضئلى جهىٍم مىهج  (2016) زير عكاًن د عصة َو أبخٌغ " مً وحهت و  أحػلمو  " خهي ألػب ألاػكاُ ٍع

وجم ئغضاص ، ( مػلمت151) وجٍىهذ الػُىت مً، اؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىصكي، هظغ اإلاػلماث في مداقظت الجحزة

اضاؾدباهت. وأظهغث الىخاةج ئن جهضًغ اإلاػلماث إلاضي مالءمت مىهج  ناةمت باإلاػاًحر وجدىٍلها ئلى للمػاًحر  ألاػكاُ ٍع

ًاهذ بمؿخىي يبحر غلى مجاُ ألاَضاف ا قُه  ًاهذ َظٍ الخهضًغاث بمؿخىي مخىؾؽ غلى بهُت ، الىاحب جىاقَغ بِىما 

( بحن مخىؾؼاث صعحاث مػلماث 0.05) جىحض قغوم طاث صاللت ئخصاةُت غىض مؿخىي  وال .اإلاؿخىي الػامو  ،اإلاجاالث

اض ا قُه حػؼي ئلى مخؿحر الىظُكت ألاػكاُ ٍع  ،في جهضًغاتهً إلاضي مالءمت اإلاىهج الجضًض للمػاًحر الىاحب جىاقَغ

ل الػلميو   يظلَ الخبرة.و  ،اإلاَإ

ئلى وطؼ جصىع لبىاء ؤلاػاع الػام لىزُهت اإلانهاج  قهض َضقذ( 2015) د عصة شرف عكاًن وآزرونأما 

ولخدهُو أَضاف  .مً زالُ حصخُص وانؼ مإؾؿاث الخػلُم ما نبل اإلاضعس ي، ت بالخػلُم ما نبل اإلاضعس يالخاص

اضمً اإلاكخؿالث في  140وجٍىهذ غُىت الضعاؾت مً ، الضعاؾت اؾخسضم اإلاىهج الىصكي  20، مضًغة 30) ألاػكاُ ٍع
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 في الجمهىريت اليمنيت مناهج روضاث األطفال  

 اعدن أنمىذج   -المستقبلىاقع وآفاق ال      

 

  قاسم محمد، وحدةعبده؛  سعيد مقبل، (;6)

 

ػبهذ ألاصواث غلى ، ألولُاء أمىع ألاػكاُأعبؼ اؾدباهاث للمكخؿالث وصخُكت مهابلت  ببىاء جم ،مغبُت( 90، مىحهت

. أيضث 2والىؾاةل اإلاؿاغضة غلى الخػلم. .غضم يكاًت اإلاىاص وألاحهؼة1: الكئاث اإلاؿتهضقت وأظهغث غضة هخاةج أَمها

اض% مً غُىت مضًغاث ال68 باإلطاقت ئلى بػع اإلاىاهج ، مػخمض مً الىػاعة (صلُل اإلاغبُاث) غلى وحىص منهاج ٍغ

اض.غضم وحىص منهاج عؾمي مىخض ل3جىاقو غليها الىػاعة.  ألازغي التي ًاقت في الجمهىعٍت الُمىُت. ٍغ  ألاػكاُ 

اضمػغقت مضي الخباًً في منهاج َضقذ ئلى  ( د عصة2011) وأحري مؼر وآزرون في ألاعصن وأزٍغ  ألاػكاُ ٍع

وجٍىهذ غُىت ، اإلاىهج الىصكي لباخثىن واؾخسضم ا، في الجىاهب الاحخماغُت واإلاػغقُت والجؿضًت. في الكغوم الىماةُت

 353) مً الضعاؾت
 

  (119) منهم، ( ػكال
 

ًاصًمي مً الهؼاع الخاصػكال  ( 95 (و،  طمً اإلانهاج ألا
 

طمً اإلانهاج  ػكال

 الىماتي مً الهؼاع الخاص أًظ
 
 ( 118)و ،ا

 
 باإلطاقت ئلى وحىص، الىػجي الخكاغلي مً الهؼاع الػام طمً اإلانهاج ػكال

ولخدهُو أؾغاض الضعاؾت جم اؾخسضام مهُاؽ أصاء أػكاُ ما نبل اإلاضعؾت ، لم ًلخدهىا بالغوطت ( ػكال 21)

وأظهغث الىخاةج ئلى أن ، اؾدباهت اإلاهماث واإلاماعؾاث التربىٍت الكػلُت التي ماعؾتها اإلاػلمت في الغوطتو  ،ألاؾاؾُت

ًاصًمي والىماتي نض اخخال مجزلت مخهضمت غلى اإلانها اإلانهاححن ج الىػجي الخكاغلي لضي نُاؽ الجىاهب الىماةُت الثالزت ألا

 الاحخماغُت واإلاػغقُت والجؿضًت. 

اضَضقذ ئلى وطؼ منهاج ل صعاؾت (2007) وأحري شرف عكاًن واؾخسضم الباخث ، في الُمً ألاػكاُ ٍغ

بي  120) مًوجٍىهذ الػُىت ، اإلاىهج الخجٍغ
 
اضؾىىاث في مغخلت  6: 4مً ؾً  ( ػكال جىػغذ ئلى  ،ألاػكاُ ٍع

بُت وطابؼت وبىاء ازخباعاث  ،ولخدهُو َضف الضعاؾت جم بىاء زمـ وخضاث مً زمـ مىاص ،مجمىغخحن ججٍغ

وحىص قغم طي صاللت ئخصاةُت بحن اإلاخىؾؼحن اإلاػضلحن : لهُاؽ قاغلُت اإلانهاج. وجىصلذ الضعاؾت ئلى غضة هخاةج هي

بُت والظابؼت غلى الا  زخباعاث يٍل للمؿخىٍحن ألاُو والثاوي لصالح أػكاُ لضعحاث أػكاُ اإلاجمىغخحن الخجٍغ

بُت وحىص قغم طي صاللت ئخصاةُت بحن ، و في جىمُت اإلاكاَُم اإلاهترختج امما ًضُ غلى قػالُت اإلانه ،اإلاجمىغت الخجٍغ

بُت والظابؼت غلى ازخباع اإلاكاَُم ، اللؿىٍت، الضًيُت: اإلاخىؾؼحن اإلاػضلحن لضعحاث أػكاُ اإلاجمىغخحن الخجٍغ

اطُتا بُت. ، الػلمُت، لٍغ  الجؿغاقُت للمؿخىٍحن ألاُو والثاوي لصالح أػكاُ اإلاجمىغت الخجٍغ

اضقهض َضقذ ئلى حصخُص حىصة الخػلُم في ( 2007) وآزرون، عصة أدى دكةأما صع في نؼاع  ألاػكاُ ٍع

اض، يكاءة اإلاغبُاث، اإلاىهج: مً زالُ، ؾؼة وجدضًض مإقغاث ، أولُاء ألامىع مكاعيت ، اإلاىاص التربىٍت اإلاؿخسضمت في الٍغ

وػبهذ أصواث الضعاؾت غلى الػُىت ، اؾخسضم اإلاىهج الىصكي .الجىصة الىىغُت والٌمُت لهُاؽ جدهو َظٍ الىخاةج

ًاهذ بالكٍل الخالي باإلطاقت ئلى ، ( اؾدباهت أولُاء ألامىع 112، )( اؾدباهت اإلاغبُاث106، )(اؾدباهت مضًغة الغوطت54): و

اض( بؼانت جدلُل الٌخب اإلاؿخسضمت في 18، )انت مالخظت أصاء مغبُتبؼ(15) اؾخسضام ( بؼانت 31، )ألاػكاُ ٍع

اإلاهابلت الصخصُت مؼ مضًغ الخػلُم و  ،( بؼانت جدلُل الخؼت الُىمُت للغوطت20، )جدلُل الخؼت الؿىىٍت للغوطت

 ( مسخص12) اإلاجمىغت البإعٍتباإلطاقت ئلى ، الخاص بالىػاعة
 
ُ الؼكىلت اإلابٌغة. ونض بُيذ هخاةج وزبحرا في مجا ا

، مكاعيت أولُاء ألامىع ، اإلاىاص التربىٍت، يكاءة اإلاغبُاث، اإلاىهج: .الخاحت ئلى الػضًض مً الخضزالث في مجاالث1الضعاؾت 

ُمىت ، هظام الخصص() . اؾخسضام هظام الصل الخهلُضي2ويظلَ وحىص الػضًض مً اإلاػىناث باليؿبت للمىهج  َو

. أما باليؿبت 3، يأَضاف عةِؿت للغوطت مً وحهه هظغ اإلاضًغاث واإلاغبُاث وأولُاء ألامىع  خماعي واإلاػغفيالبػضًً الاح

ل حامعي، لٌكاءة اإلاغبُاث قجمُػهً لضيهً قهاصة الثاهىٍت الػامت وباليؿبت للمىاص ، وزلث أقغاص الػُىت لضيهً مَإ

ًاف في  اضالتربىٍت قهض بُيذ الىخاةج أنها ؾحر مخىقغة بكٍل  . أما باليؿبت إلاكاعيت أولُاء ألامىع قهض بُيذ ألاػكاُ ٍع

 الىخاةج أن مكاعيتهم ال جخػضي صقؼ الغؾىم.
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 في الجمهىريت اليمنيت مناهج روضاث األطفال  

 اعدن أنمىذج   -المستقبلىاقع وآفاق ال      

 

  قاسم محمد، وحدةعبده؛  سعيد مقبل، (74)

 

اض حػغف وانؼ ئلى (2006) علىي وآزرون صعاؾت َضقذو  ولخدهُو ، في الجمهىعٍت الُمىُت ألاػكاُ ٍع

عوطت أَلُت  22و ،عوطت خٍىمُت 15عوطت منها ، 37وجٍىهذ الػُيُت مً ، أَضاف الضعاؾت اؾخسضم اإلاىهج الىصكي

التي َما غً  أماهت الػاصمت، غضن، حػؼ، لدج، أبحن( واؾخسضم لجمؼ اإلاػؼُاث أصاحي الضعاؾت) مً مداقظاث

اضألاولى مسخُت إلاؿإولي ئصاعاث ، اؾخماعجحن وأما الاؾخماعة الثاهُت قٍاهذ أصاة ، في مداقظاث الػُىت ألاػكاُ ٍع

 : اإلاغجبؼت بػُىت الضعاؾت أَمها أن–وأظهغث الضعاؾت غضص مً الىخاةج ، ئخصاء ومالخظت زاصت بالغوطت

اضمً غُىت ال %(93.34)  -  .حػمل بمنهاج وػاعة التربُت والخػلُم، عوطت أَلُت%( 13.64) مهابلالخٍىمُت  ٍغ

اضال -  .ض خٍىمُتٍاغ مً ال%( 6.66) التي حػمل بمنهاج مً وػاعاث أزغي  ٍغ

اض غُىت مً %(77.28)  - اض ألاَلُت  %(4.54)و ؛حػمل بمىاهج صُو غغبُت َلُتألا  الٍغ حػمل بمىاهج مً الٍغ

اض ألاَلُت  %(4.54) أًظاو  ،أحىبُت  .أزغي حػمل بمىاهج مً الٍغ

ًامل في1ىخج - ا%( مً 40) قغ ألاصلت بكٍل   .%( عوطت أَلُت13.64) مهابل الخٍىمُت ضغُىت الٍغ

اض%( 50.0) مهابل ٍاض الخٍىمُتالغ غُىت  %( م26.7ً) في حؼتيقغ ألاصلت بكٍل 1ىخج -  ؛ َلُتألا  مً الٍغ

اض الخٍىمُت33.3) قغ ألاصلت في1ىخجال  - اض%( 36.36) مهابل %( مً الٍغ  ، َلُتألا  مً الٍغ

اض الخٍىمُت وألاَلُت - ت خُث، البرامج الخػلُمُت مخهاعبت بحن الٍغ نها ئ مؼ الازخالف في جضَعـ اللؿت الاهجلحًز

 %( في ألاَلُت.100)و ت%( مً الخٍىم26ُ) جضعؽ في

اضبحن مىاهج  جدضًض مضي الخٍاملقهض َضقذ ئلى  (2005) د عصة علخى ي وآزرون أما ،  ألاػكاُ ٍع

 غُىه اإلاىاهج صاع: وجٍىهذ الػُىت مً، اؾخسضم اإلاىهج الىصكي ،ومىاهج الصل ألاُو مً الخػلُم ألاؾاس ي في الُمً

  220مًجٍىهذ غُىه الخالمُظ و ، وقغيه ؾكحر اإلانهل ألاعصهُت
 
ُ  اجلمُظ واؾخسضم اؾخماعة  ،وجلمُظة مً الصل ألاو

وجىصلذ الضعاؾت ئلى ،ازخباعاث نُاؽ اؾخػضاص ألاػكاُ اإلالخدهحن بالصل ألاُو ألاؾاس ي للخػلم و ،  جدلُل اإلاظمىن 

اضأن مؿخىي الخٍامل بحن مىاهج : غضة هخاةج منها  باإلاؿخىي ، ومىاهج الصل ألاُو ألاؾاس ي لم ًخدهو  ألاػكاُ ٍع

م والتربُت ؤلاؾالمُت: في مىاص اإلاؼلىب اضوالػلىم. وجدهو الخٍامل بحن مىاهج ، والهغاءة والٌخابت، الهغآن الٌٍغ  ٍع

اطُاث بضعحه ال ب ومىاهج الصل ألاُو ألاؾاس ي ألاػكاُ  ؽ بها. أفي الٍغ

ضقذ  اضئلى جهىٍم مىهج (2000) د عصة زمسميَو اضاًحر في الؿػىصًت في طىء مػ ألاػكاُ ٍع  .ألاػكاُ ٍع

 104، مضًغاث 10، مىحهاث 6: مً وجٍىهذ الػُىت، ولخدهُو َضف الضعاؾت اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصكي

ًاهذ أَم الىخاةج .مػلماث زصاص همى ، اإلادخىي ، ألاَضاف: . جىاقغ اإلاػاًحر بضعحت يبحرة في مػظم حىاهب اإلاىهج1: و

.اإلاىهج يهخم بالىمى 2، جهىٍم غملُاث جىكُظ اإلاىهج، ؾاةل الخػلُمُتالى ، ألاوكؼت، ػغم الخػلُم، وخاحاث الؼكل

وئجاخت قغص الخػلم ، وخبه لالؾخؼالع الكامل للؼكل وجىمُت شخصِخه وبىاء جٍىٍىه الىكس ي مً زالُ اقباع مُىله

غجبؼت الايدكاف ومً زالُ جهضًم وخضاث حػلُمُت مخٍاملت وم، الخىاؽ، الظاحي باؾخسضام اؾتراجُجُاث اللػب

 ببِئت الؼكل وأمىع خُاجه.

 : مىكع عكبدث علخالي

مؼ مػظم الضعاؾاث الؿابهت في اؾخسضام اإلاىهج الىصكي والاؾدباهت يأصاة لجمؼ  اجكو البدث الخالي

الخٍىمُت وألاَلُت بصىعة مباقغة وفي أخىاُ  ٍسخلل َظا البدث بأهه جىاُو وانؼ اإلاىاهج في الغوطاثو ، اإلاػؼُاث

اإلاُضاهُاث  الخػلم بىاؾؼت بؼانت الغوطت التي جم ئصاعتها مً نبل الباخثاث حمؼ اإلاػؼُاث غً مضزالثو ، اؾخثىاةُت

اعاث اؾخؼالغُت لبػع الغوطاث وجدلُل أصلت اإلاغبُاث والٌخب ، مؼ مضًغاث الغوطاث وجم ئغضاص ألاصواث بػض ٍػ
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ت وهي جسخلل غً الضعاؾاث  تخصىصُومً زم قالىخاةج حػٌـ جلَ ال؛ وجدضًض الازخالالث بكٍل زاص الخجاٍع

 الؿابهت.

لة ولاحرعءعت. 3  عكؼٍر

 عكبدث منهجُة 1.3

 اوصك   ووصكها الىانؼ في جىحض الظاَغة يما أو الىانؼ صعاؾت غلى ٌػخمض الظي الىصكي اإلانهاج اؾخسضام جم

 
 
ُ   اصنُه ُ   ايم  .اويُك

 وعُنحه مجحمع عكبدث 2.3

 مىحهاث: واإلاكخؿالث التربىٍاث قيها، وطاث الخٍىمُت وألاَلُتالغ  حمُؼ مً البدث اإلاؿتهضف مجخمؼ ٍىن ج

، أَلي( 78و خٍىمي12) ( عوطت90) خُث بلـ غضص الغوطاث، ومضًغاث ومغبُاث عوطاث ألاػكاُ في مداقظت غضن

 .(2019، نؼاع الخػلُم غضن) جغبىٍت أَلي( 478جغبىٍت خٍىمي و 212) ( جغبىٍت690) وغضص اإلاكخؿالث

 بالخيؿُو مؼ ئصاعحي عوطاث ألاػكاُ والخػلُم ألاَلي غضص مً عوطاث ألاػكاُ بازخُاع الباخثان نامو 

، اإلاؿتهضقتومضًغاث واإلاغبُاث ألاؾاؾُاث مً الغوطاث  مىحهاث زم ازخُاع حمُؼ، بمٌخب التربُت والخػلُم/غضن

 : ًىضح طلَ 2وحضُو 

 علخىىمُة وألاهلُة ألاػفال  وطات عملشحغالت في ػبُعة عمل وفم عكبدث عُنة ثىزَع (2) حاول 

 نى  عكروطة

 تحغال ػبُعة عمل عملش

 اإلاجمىع ؾحر مدضص مغبُت مكغقت مضًغة

 % غضص % غضص % غضص % غضص % غضص

 56.18 50 1.13 1 44.94 40 4.49 4 5.62 5 خىىمي

 43.82 39 3.3.6 3 35.96 32 2.25 2 2.25 2 أهلي

 100 89 4.49 4 80.90 72 6.74 6 7.87 7 عملجمى 

ُ مً  ًخطح ًاث مً% 56.18وؿبت أن (2) الجضو عوطاث  البدث مً ميؿىباث أصاة غلى الاؾخجابت في اإلاكاع

ألاَلُت. وقٍلً اإلاغبُاث الهىام الغةِـ  عوطاث ألاػكاُ ميؿىباث وؿبت ًمثلىن  % 43.82 بِىما، الخٍىمُت ألاػكاُ

ًاث   %. 80.90للمكاع

 أدوعت عكبدث 3.3

 وعتئعاعد ألاد 1.3.3

 نمىاهج عوطاث ألاػكاُ في الُمً. ولخدهُو َظا الهضف الػام جؼلب بىاء أصاجح حصخُص وانؼ بدثَضف ال

مال وجم بىاء ، واؾدباهت اإلاكخؿالث في الغوطت، بؼانت الغوطت: لبدث لجمؼ البُاهاث واإلاػلىماث مً اإلاُضان َو

الجزوُ الاؾخؼالعي ئلى و  ،ن في اإلاجاُحوزبرة الباخث ،ىاقغةالهغاءة الخدلُلُت للىزاةو واإلاغاحؼ اإلاخ: ألاصاجحن وقو آلاحي

، زالر مً عوطاث ألاػكاُ الخٍىمُت وألاَلُت في مداقظت غضن. ووقو طلَ جم بىاء قهغاث ألاصاجحن بصىعتهما ألاولُت

و الخدٌُم مً الازخصاصحن في اإلاجاُ.  وغغطهما غلى قٍغ
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مً ئصاعة الغوطت غً مضزالث حػلم  مؼ اإلاػؼُاثح الهضف مً بىاء البؼانت: عكروطةدؼاكة  1.1.3.3

الػامت غً  . البُاهاث1: ونض جٍىهذ بؼانت الغوطت مً مداوع زماهُت، الباخثت اإلاُضاهُت ألاػكاُ للمنهاج بىاؾؼت

ت اإلاػخمضة الٌخب.5، اإلانهاج/ألاصلت.4، البرهامج الُىمي. 3، ألاػكاُ/ اإلاغبُاث.. قػب 2، الغوطت الث الدؿهُ. 6، الخجاٍع

 .ُم الؼكلُجه..8 ،وؾاةل جىكُظ اإلانهاج. 7، اإلااصًت

ًاث في البدث ػغقت جهضًغالاؾدباهت ئلى م َضقذ: عصخبانة عملشحغالت في عكروطة 2.1.3.3  غُىت اإلاكاع

ونض جٍىهذ ألاصاة مً أنؿام  .وهظغة أولُاء ألامىع لضوع الغوطت، كٌالث ألاصلت والٌخبإلامغبُت( ، مكغقت، مضًغة)

ُ ال: ؾخت ًاث في البدث: الهؿم الثاوي، البُاهاث الػامت: هؿم ألاو الهؿم ، قهغاث (9) اإلاضزالث الىظُكُت للمكاع

ُ مىػغت ئلى ؾخت مجاالث عةِؿت ، اإلاكٌالث اإلاكترطت في أصلت مغبُاث عوطاث ألاػكاُ: الثالث  (3) يما في حضو

 ( عاد فلرعت مجاالت مشيلة أدكة مربُات ألاػفال3) حاول 

 عملجال م
عاد 

 عكفلرعت
 عملجال م

عاد 

 عكفلرعت

 9 اليكاػاث 4 11 الخسؼُؽ اإلانهجي الػام 1

ـاؾتراجُجُاث  5 10 ألاَضاف 2  10 الخضَع

 11 الخهىٍم 6 20 اإلادخىي  3

 71 عكىلي

أولُاء ألامىع ألاػكاُ وصوع : (قهغة. والهؿم الخامـ18) الخاعحُت كٌالث الٌخبم، وجظمً الهؿم الغابؼ

)الخماس ي ٌُغثلخُث أغؼي لٍل قهغة وػن مضعج وقو ؾلم  ..قهغاث(4)و الغوطت  (.4، ويما ًبُنها الجضُو

 وفل وزن وصل  لاحادة( 4) حاول 
 
 علخماس ي ُىرتكضل  ك ا

5 4 3 2 1 

 ؤلاػالم غلى مكٍلت ال جمثل مكٍلت ال جمثل مخأيض ؾحر مكٍلت يبحرة حاع مشيلة هبيرة

 : ينألادعث صاق 2.3.3

 و ئغضاص ، والازخصاص في اإلاجاُ مً طوي الخبرة (9) غلىبؼانت الغوطت والاؾدباهت : حنجم غغض ألاصاج وقٍغ

 ونض ابضأ اإلادٌمىن مجمىغت مً اإلاالخظاث، بهضف الخٌم غلى صالخُت ألاصاجحن، وزُهت منهاج عوطاث ألاػكاُ

 جم اؾدُػابها. خىُ طبؽ صُاؾت بػع الكهغاث

  ب في عوطت خٍىمُت وأزغي أَلُتمغاحػت ألاصواث في طىء هخاةج الخدٌُم ا إلاغخلت الخجٍغ إلاػغقت ، وججهحَز

 وخؿاب زباث الاؾدباهت.، اإلاالخظاث مً اإلاؿتهضقحن

 الاصخبانة ربات 3.3.3

مً اإلاكخؿالث في عوطتي 15غضصَا  نام الباخثان بالخأيض مً زباث الاؾدباهت بخؼبُهها غلى غُىت اؾخؼالغُت

ُ  ،باؾخسضام ألكا يغوهبار اب مػامل زباث الاؾدباهتوجم خؿ أػكاُ خٍىمُت وأزغي أَلُت.  (ًىضح طلَ. 5) والجضو
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 ( معامالت ربات عصخبانة عملشحغالت في  وطات ألاػفال داصحعمال أكفا هرونبار5) حاول 

 معامل أكفا هرونبار عملجال م

 9630. الخسؼُؽ اإلانهجي الػام 1

 9700. ألاَضاف 2

 9640. اإلادخىي  3

 9640. اليكاػاث 4

ـاؾتراجُجُاث  5  9660. الخضَع

 9650. الخهىٍم 6

 9570. إلاجاالث مكٌالث أصلت اإلاغبُاث الٌلي 7

 9760. مكٌالث الٌخب الخاعحُت 8

 782.0 صوع الغوطت ألاؾاؽ 9

ُ الًخطح مً مػامالث الثباث في   الؾخػماُ الاؾدباهت في الخؼبُو.أنها مىاؾبت  (5) جضو

 اتئدع ة حمع عملعؼُ 4.3

 ت مً زالُ غمل ، بػض ؤلاحغاءاث الؿابهت جم ججهحز ألاصواث للخؼبُو اإلاُضاوي اإلاىؾؼ واؾخٌماُ ؤلاحغاء اث ؤلاصاٍع

جم ، ئلى مضًغ مٌخب وػاعة التربُت والخػلُم غضن لدؿهُل اإلاهمت /غضنعؾالت مً مغيؼ البدىر والخؼىٍغ التربىي 

هت الخؼبُو في  ( اإلاخؼىغاث في البدث اإلاُضاوي وجم قغح ػبُػت1) اللهاء بالباخثاث اإلاهمت ومىانكت ألاصواث وػٍغ

 عوطاث ألاػكاُ.

  نامذالُىم ألاُو  يف: آلاجُتوقو ؤلاحغاءاث ، 14/4/2019وختى  1/3/2019بضأث غملُت حمؼ اإلاػؼُاث في 

كها بؼبُػت الب الباخثت في  اللهاء مؼ الكئاث اإلاؿتهضقت وأَمُخه زمدث ًل عوطت باللهاء مؼ ئصاعة الغوطت وحػٍغ

والؼلب منهً ، وؤلاحابت غلى حؿاؤالتهً لهً يُكُت الاؾخجابت غلى الاؾدباهت ذمغبُاث( وقغخ، مضًغة، مىحهه)

مدخىي الٌخب غلى  الباخثت باصاعة بؼانت الغوطت مؼ ؤلاصاعة والاػالع نامذزم  حػبئت الاؾدباهت للُىم الخالي.

الباخثت  ذؾخٌملاوفي الُىم الثاوي . وػاعة التربُت والخػلُم لغوطت والصاصعة مً حهاث زاعج ئػاعاإلاخضاولت في ا

 ُ  الاؾدباهاث مً الكئاث اإلاؿتهضقت. ذوحمػ، غمل الُىم ألاو

 عملعالجة لاخصائُة كلمعؼُات 5.3

لىؾاةل ؤلاخصاةُت ( إلاػالجت اإلاػؼُاث مً زالُ اSPSS) جم اؾخسضم البرهامج ؤلاخصاتي للػلىم الاحخماغُت

 : آلاجُت

 الخٌغاعاث واليؿب اإلائىٍت في ؤلاحابت غلى الدؿاُؤ ألاوُ. -

ًاث في البدث لإلحابت غلى  - ت واليؿب اإلائىٍت الؾخجاباث اإلاكاع اإلاخىؾؼاث الخؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاٍع

 الدؿاؤالث الثاوي والثالث والغابؼ.

 ( لإلحابت غلى الدؿاُؤ الخامـ.T- test) ازخباع -

                                                                    
اُ ؾػُض مهبل/ مدبىبت غباصي 1   قٍغ
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 لخؿاب مػامل الثباث.ألكا يغوهبار مػاصلت  -

 . عكىزن عكنضبي كلمحىصؼات6.3

وجم ، نام الباخثان بخدىٍل الخهضًغاث في اؾخجابت اإلاكخؿالث غلى اؾدباهت البدث ئلى جهضًغاث عنمُت

مً زالُ جدضًض الىػن اليؿبي ، مىسكع، مخىؾؽ، مغجكؼ: هً للمكٌالث ئلى زالزت مؿخىٍاثاتجهضًغ  جصيُل

الخض ألاصوى للبضاةل /  –الخض ألاغلى للبضاةل : (2013، أخمضو  ،الخغاقت): باالغخماص غلى اإلاػاصلت الخالُتكٌالث للم

 .غضص اإلاؿخىٍاث

ى واخض1.33=1/3 -5= الىػن اليؿبي ٌظا أصبذ ، . وجم ئطاقت َظٍ الهُمت ئلى أنل نُمت في اإلاهُاؽ َو َو

ُ  مإقغ اإلاكٍلت  : : (6) وقو الىػن اليؿبي مىضح في حضو

 ( عكىزن عكنضبي ملحىصؼات ثلاًر عملشحغالت في  وطات ألاػفال كلمشىالت6) حاول 

ة عكىزن عكنضبي كلمحىصؼات  مضحىي عملشيلة عكنضبة عملئٍى

 مغجكؼ % 73.4 3.67أهبر من أو جضاوي 

 مخىؾؽ 73.4% وأنل مً 46.65مً  أيبر  3.67وأكل من  2.33أهبر من 

 مىسكع % 46.6مً أو ٌؿاوي.  أنل 2.33أكل من أو ٌضاوي 

 نحائج عكبدث ومناكشتها .4

إلاىاهج في عوطاث ألاػكاُ الخٍىمُت وألاَلُت اما مضي جىاقغ مضزالث حػلم : وهصتألاُو  ُ ئحابت الدؿاؤ  1.4

الث مجاو  ،الخضَعـ الدؿهُالث اإلااصًت ووؾاةل، ألاصلت والٌخب اإلاخضاولت، البرهامج الُىمي، اإلاغبُاث، الكػب: مً خُث

 جهىٍم الؼكل وأصواجه ؟

 وعملربُات ألاػفالشع   1.1.4

 غضص الكػب 

ع  في  وطات ألاػفال علخىىمُة وألاهلُة (7) حاول 
ُ

 عاد عكش
ُة

ىم
خى

عل
ت 

طا
و ر

عك
 

 6 -5 5 -4 4 -3 عاد عكشع  في عكروطة/عكفئة

    - 0 %25.0 2 شعبة

 %62.5 5 %25.0 2 %62.5 5 شعبحان

 %37.5 3 %50.0 4 %12.5 1 رالذ شع 

   %12.5 1   أ بع شع 

   %12.5 1   زمط شع 

 %100 8 %100 8 %100 8 مجمى  عاد عكروطات

 

ُة
هل

ألا
ت 

طا
و ر

عك
 

 عكروطة/عكفئة عاد عكشع  في
3- 4 

 
4- 5 5- 6 

 %28.6 2 % 57.1 4   شعبة

 %42.8 3 %14.3 1 %14.3 1 شعبحان

 %14.3 1     رالذ شع 

 %14.3 1 %14.3 1   أ بع شع 

       زمط شع 
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   - %14.3 1 %85.7 6 ال ًىحا

 %100 7 %100 7 %100 7 مجمى  عاد عكروطات

الكئت ، ( ؾىىاث4 -3) الكئت الصؿغي : ًخم جىػَؼ ألاػكاُ في الغوطاث الخٍىمُت الى زالر قئاث خؿب الػمغ - -

خىُ قػب  وحكحر الىخاةج .ها قػبها الخاصتولٍل قئت ل، ( ؾىىاث6 -5) الكئت الٌبري ، ( ؾىىاث5 -4) الىؾؼى

% مً 50بِىما ، جخٍىن مً قػبخحن هي عوطاث % مً الغوطاث الخٍىمُت62.5الكئت الصؿغي ئلى أن 

الغوطاث الخٍىمُت مً الكئت الىؾؼى هي عوطاث مً طوي الثالر الكػب وجدؿاوي الكئت الٌبري مؼ الكئت 

 بخحن.% مً الغوطاث اإلاٍىهت مً قػ62.5الصؿغي في 

ونلُل ما ًخم نبىُ أػكاُ .KG1/KG2 (2/عوطت 1عوطت ) في الغوطاث ألاَلُت الؿالب ًخم جىػَؼ ألاػكاُ ئلى - -

% وجغيؼ 14.3ظهغث الىخاةج وحىص قػبخحن بيؿبت أ( ؾىىاث ماغضا عوطت واخضة 4 -3) في ؾً الخظاهت

جغيؼث في  KG2ما في أ، اث% مً الغوط57.1في الغوطاث طاث الكػبت الىاخضة وبىانؼ  KG1الكػب في 

 %.42.6الغوطاث مً طوي الكػبخحن وبيؿبت 

 محىصؽ عاد ألاػفال في عكشعبة

 محىصؽ عاد ألاػفال في عكشعبة في  وطات ألاػفال علخىىمُة وألاهلُة (8) حاول 

ُة
ىم

خى
عل

ت 
طا

و ر
عك

 

محىصؽ عاد ألاػفال 

 عكشعبة /عكفئة في
3- 4  4- 5 5- 6 

10- 20       

21- 30 1 12.5%     

31- 40 2 25.0% 4 50.0% 2 25.0% 

 %75.0 6 %50.0 4 %62.5 5 قأيثر -41

 %100 8 %100 8 %100 8 مجمىع غضص الغوطاث

ُة
هل

ألا
ت 

طا
و ر

عك
 

مخىؾؽ غضص ألاػكاُ 

 الكػبت /الكئت في
3- 4 4- 5 5- 6 

10- 20   3 42.8% 2 28.6% 

21- 30 1 14.3% 2 28.6% 4 57.1% 

31- 40   1 14.3% 1 14.3% 

   %14.3 1 %85.7 6 ال ًىحض

 %100 7 %100 7 %100 7 مجمىع غضص الغوطاث

  41) أظهغث الىخاةج الخاصت بالغوطاث الخٍىمُت أن ألاػكاُ ًتريؼون في الكئت -
 

 قأيثر( في ًل اإلاؿخىٍاث ػكال

ظٍ الىخاةج، % غلى الخىالي75 ،%50، %62.5 وبيؿب (يبري  –وؾؼى  –صؿغي ) حكحر لٌثاقت غضص  َو

 بالخالي جٍىن اؾخكاصتهم مدضوصة.و  ألاػكاُ في الكػب

ولظلَ قان جغيؼ مخىؾؽ غضص  -بكٍل مدضوص -( ؾىىاث4 -3) ًخم الهبىُ في قئت أما في الغوطاث ألاَلُت -

ًان   20 -10) % مً الغوطاث ألاَلُت في الكئت42.8ألاػكاُ 
 
 30 -21) وفي الكئت، KG1 ( ػكال

 
 KG1في  ( ػكال

 % مً الغوطاث ألاَلُت. 57.1في 
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جٌمً في طُو مؿاخت ناغاث  ئال أن اإلاكٍلت، وبالغؾم مً نلت مخىؾؽ غضص ألاػكاُ في الغوطاث ألاَلُت

ا بمىحب مػاًحر مدضصة ئال أن ، وكاغ ألاػكاُ أو ناغاث الضعؽ مهاعهت بمؿاخت الغوطاث الخٍىمُت التي جم ئوكاَؤ

 .هبل أػكاُ قىم الهضعة الاؾدُػابُت للغوطاثجالخٍىمُت ًجػلها طؿؽ الؼلب الاحخماعي غلى الغوطاث 

 :عاد عملربُات

 عاد عملربُات في  وطات ألاػفال علخىىمُة وألاهلُة (9) حاول 

ُة
ىم

خى
عل

ت 
طا

و ر
عك

 

عاد عملربُات في 

 عكروطة/عكفئة
3- 4  4- 5 5- 6 

       مغبُت

 %25.0 2 %12.5 1 %37.5 3 مغبِخان

 %12.5 1 %25.0 2 %25.0 2 زالر مغبُاث

 %37.5 3 %12.5 1 %37.5 3 أعبؼ مغبُاث

       زمـ مغبُاث

 %25.0 2 %25.0 2   ؾذ مغبُاث

   %25.0 2   ؾبؼ مغبُاث قأيثر

 %100 8 %100 8 %100 8 اإلاجمىع

ُة
هل

ألا
ت 

طا
و ر

عك
 

  6 -5  5 -4  4 -3 غضص اإلاغبُاث

 %28.6 2 %42.8 3   مغبُت

 %42.8 3 %28.6 2   مغبِخان

 %28.6 2   %14.3 1 زالر مغبُاث

   %14.3 1   أعبؼ مغبُاث

   %14.3 1 %85.7 6 ال ًىحض

 %100 7 %100 7 %100 7 مجمىع غضص الغوطاث

 : حكحر اإلاػؼُاث الخاصت بػضص اإلاغبُاث ئلى

ئط ، اخضة غلى مؿخىي الكئتفي الغوطاث الخٍىمُت ال ًىحض ما ًمًٌ أن جؼلو غليها عوطت طاث اإلاغبُت الى  -

ظا مإقغ مهم للػىاًت بالؼكل وجغبِخه. قكي الكئت الصؿغي حكحر ، حكحر الىخاةج ئلى وحىص مغبِخحن لٍل قػبت َو

بِىما في الكئت الىؾؼى ، اعبؼ مغبُاث( بىكـ اليؿبت -مغبِخان) % مً الغوطاث ًخىاقغ قيها37.5 الىخاةج ئلى أن

ىاى ، % مً الغوطاث قيها زالر مغبُاث25قهىاى : جسخلل الغوطاث في غضص اإلاغبُاث أزغي مً  % 25َو

 أًظ -% مً الغوطاث25 باإلطاقت ئلى، الغوطاث قيها ؾذ مغبُاث
 
 ؾبؼ مغبُاث قأيثر. قيها -ا

وأزغي ، % ًخىاقغ قيها مغبِخان25و ،% منها قيها أعبؼ مغبُاث 37.5 وفي الكئت الٌبري حكحر الىخاةج ئلى أن

  .لغوطاث جخىاقغ قيها ؾذ مغبُاثمً ا %25بيؿبت 

ئط  KG1 ،KG2عوطت طاث اإلاغبُت الىاخضة غلى مؿخىي  جىحض ما ًمًٌ أن ًؼلو غليها أما في الغوطاث ألاَلُت -

مً الغوطاث في  %28.6ومغبِخان في .KG2% في 28.6و KG1% في 42.8جتريؼ الغوطت طاث اإلاغبُت الىاخضة في

KG1 ،في 42.8و %KG2. ئاث مغبُ 4وال جىحض 
ّ
 % مً الغوطاث.14.3 فيال
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 ثنظُ  نشاػات عملنهاج وثنفُذها 2.1.4

مً وحىص ازخالقاث بحن الغوطاث الخٍىمُت وألاَلُت مً خُث قئاث ألاػكاُ اإلاؿتهضقحن ومخىؾؽ  بالغؾم

غي ، غضص ألاػكاُ في الكػبت  أهه في جىظُم وكاػاث اإلانهاج وجىكُظَا ًٌمً الازخالف الجَى
ّ
الغوطاث  بحنئال

ونض أقاعث الىخاةج ئلى أن ًل الغوطاث الخٍىمُت حؿخسضم البرهامج الُىمي في جىكُظ اإلانهاج وهي ، الخٍىمُت وألاَلُت

ًاهذ ًل الغوطاث ألاَلُت حؿخػمل حض، أصلت اإلاغبُاث اإلاهغعة مً وػاعة التربُت والخػلُم ُو الخصص في اوفي اإلاهابل 

والخػلُم. ئن اؾخسضام  ة مً وػاعة التربُتوهي ؾالؾل ؾحر مهغ  ، ؾالؾل الٌخب الخاعحُت، جىظُم جهضًم اإلاىاهج

هت جٍاملُت تهضف ئلى جؼىٍغ شخصُت الؼكل حؿضًا وغهلُا  البرهامج الُىمي ٌػجي جهضًم وكاػاث اإلانهاج بؼٍغ

خٍىن البرهامج الُىمي مً ألاوكؼت آلاجُت ، باخُتالخلهت( الص) الضاةغة، اؾخهباُ ألاػكاُ: ووحضاهُا واحخماغُا. ٍو

ًان، ( الىحبت الؿظاةُت1) اللػب في الخاعج، اليكاغ اإلاىحه  اللهاء ألازحر.، (2) اللػب في الخاعج، الػمل الخغ في ألاع

 مً زالُ اليكاغ اإلاىحه وَى ٌؿخؿغم  -في الغوطاث الخٍىمُت -ٍخم ئغؼاء الجىاهب اإلاػغقُت بكٍل مباقغو 

ًان الخػلمُتومثلها في اليكاصنُهت  30 -20صناةو مدضوصة مً  وئغؼاء اَخمام ، ػاث التي ًهىم قيها الؼكل في ألاع

: مً زالُ خصص ًىمُت مجؼأة للمىاص (الٌخب الضعاؾُت) أما في الغوطاث ألاَلُت ًتريؼ جهضًم اإلانهاج، للخػلم باللػب

اطُاث، لؿت غغبُت تئلؿت ، غلىم، ٍع هت ما ًهضم ...الخ.هجلحًز بالخالي ًخػاعض مؼ و ، في اإلاضعؾت الابخضاةُت بىكـ ػٍغ

الهضف الغةِـ للغوطت والظي ًخمثل في تهُئت الؼكل وجىمُت اؾخػضاصاجه للهغاءة والٌخابت والخؿاب والخٌُل 

ض مً اإلاػغقت عاحؼ ئحاباث الدؿاُؤ الغابؼ والخامـ) لاللخدام باإلاضعؾت الابخضاةُت  . (إلاٍؼ

 :عملنهاج وألادكة 3.1.4

وجخىاقغ في الغوطاث الخٍىمُت صالةل ، ت وألاَلُت ال جملَ وزُهت منهاجأظهغث الىخاةج أن الغوطاث الخٍىمُ

ا وػاعة التربُت والخػلُم ،%100اإلاغبُاث للكئاث الثالر وبىانؼ  ظٍ الضالةل مصضَع في مهابل وحىص الضالةل في ، َو

ا زاعجي ؾحر عؾمي وال ًخىاقغ في ، %14الغوطاث ألاَلُت بىانؼ   .% في الغوطاث ألاَلُت86مصضَع

 صالصل عكىح  عملحاعوكة 4.1.4

 عُنة عكبدث -(أصماء عكضالصل وعكىح  عملحاعوكة في  وطات ألاػفال10) حاول 

عكضلضلة/حهة 

لاصاع / دلا 

 عكنشر

 مىطى  عكىحاب/عكضلضلة

ي  ى
ضح

عمل
 

عكضلضلة/حهة 

 لاصاع / دلا عكنشر
 مىطى  عكىحاب/عكضلضلة

ي  ى
ضح

عمل
 

صلضلة دع   -1

 عملنهل

 ألا دن

اطُات هُا ئلى -  عكٍر

 هُا على عكعربُة -

 أجعل  لاصالم -

KG1 

 صلضلة دع  عملنهل -1

 ألا دن

 (1) وعخة لاًمان

 (1) وعخة عكعربُة -

اطُات -  (1) وعخة عكٍر

 (1) وعخة عكعلىم -

English-  KG1 

KG2 - اطُات  هُا ئلى عكٍر

 عكلرعءة -هُا ئلى عكعربُة -

ن -هُا ئلى عكعربُة -  عكحماٍ 

آدعب وثالوة  -لاًمانهُا ئلى  -

 عكلرآن

KG2 

اطُات  (2) درعع  عكٍر

 (2) درعع  لاًمان

 (2) وعخة عكعلىم

English-  

MACMILLAN- Surprise pupil's- Book-  KG1  Surprise pupil's Book- KG2 
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عكضلضلة/حهة 

لاصاع / دلا 

 عكنشر

 مىطى  عكىحاب/عكضلضلة

ي  ى
ضح

عمل
 

عكضلضلة/حهة 

 لاصاع / دلا عكنشر
 مىطى  عكىحاب/عكضلضلة

ي  ى
ضح

عمل
 

2-  

ؼانُا  دٍر

Activity Book-  

Surprise number- Book-  

English 

Activity Book 2-  

Surprise numbers Book 

2 

ALRowAD- 3 –

 مصر
Pioneers of science KG1 

 عكضنادل -5

 مصر

 : هُا نباأ -

 ثربُة ئصالمُة -

 كرآن –

I like English-  

KG2 

صلضلة  -7

عكعبلري كروطات 

ألاػفال دع  

 لاصرعء

 مصر() 

 خروف عكهجاء

 جعل  ألا كام

 وعخة عكؼفل عملإمن

 وعخة عكلرآن -

دع   -8

 عكرأ

 مصر()

Mg friend Bunny 

English-  

 شرهة صفير -10

 مصر() 

هُا نباأ 

 خلة 

 علخروف

عملبا   -4

مإصضة  -عكصغير

عكىصائل عكىػنُة 

كلنشر وعلخامات 

 عكحعلُمُة

 عكُمن() 

عكىٍر  وعكتردُة عكلرآن مها عت  -

 عكاًنُة

عملها عت عكلغىٍة( ) كغة -

 وعكىحادُة

اطُات  - عملها عت عكفنُة وعكٍر

 ولانشادًة

 عملبا  عكصغير() علخضاب

مها عت عكعلىم عكؼبُعُة  -

 وعكىمبُىثر

 عملها عت الاححماعُة وعكىػنُة -

English-  

 

ألاول كلحعل   -9

 مىحبة عدن زلاون 

 عكُمن() 

 ألاول ألاعاعد -

 ألاول علخروف -

 ألاول ألا كام -

KG1 - ألاول خروفي 

 ألاول علخضاب -

 ألاول ولماجي -

 

 

 

 دأهضفى   -6

ؼانُا()  دٍر
Countdown Meth-     KG2 

، هُا نحعل  -11

صلضلة عملناهج 

عكحعلُمُة فرصان 

 علجُل

 مصر() 

 علخروف عكهجائُة -

 نجليزي ئأ كام  -

 ألا كام علخضادُة -

 نجليزي ئخروف  -

 

، وعخة عكعلىم -12

عكىكُا كلنشر 

 وعكحىزَع

 عكضعىدًة() 

 علخُىعنات وعكؼُى   -

 
KG2 

ُ ًخطح مً اإلاػؼُ زاصت ؾلؿلت  (12) ( أن غضص الؿالؾل اإلاخضاولت في غُىت البدث10) اث الىاعصة في حضو

خُث حؿخسضم ًل الغوطاث الخٍىمُت أصلت مغبُاث الغوطاث " الخبراث  .في الغوطاث ألاَلُت اإلاكاعيت في البدث

ت في16.7حؿخػمل و  ،اإلاخٍاملت " ابل حػخمض ًل الغوطاث ألاَلُت وفي اإلاه، غملُاث ؤلازغاء % مً ؾالؾل الٌخب الخجاٍع

ا صوع وكغ زاعحُت ظٍ 100وصازلُت وبيؿبت  غلى الٌخب التي جصضَع %مً الؿالؾل اإلاخضاولت في غُىت البدث. َو

وخىُ ، ال حػخمضَا يما جكػل في بػع الضُو الػغبُتو  ،الؿالؾل ال ًىحض مػؼُاث غنها لضي وػاعة التربُت والخػلُم
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وجدظى مصغ بالىصِب  .% زاعجي85.7بِىما ، % منها مدلي14.3ئلى أن  ؾل حكحر اإلاػؼُاثالبلض التي جصضع قيها الؿال 

 %.50ألاوقغ مً وكغ َظٍ الؿالؾل بىانؼ 

 عكخضهُالت عملادًة كحنفُذ عملنهاج 5.1.4

 ( عكخضهُالت عملادًة كحنفُذ عملنهاج11) حاول 

 عكخضهُالت عملادًة م
 أهلي% خىىمي%

 جخىاقغ ال% جخىاقغ م %وػ جخىاقغ ال  م جخىاقغوػ

 57.1 42.9 50.0 50.0 مٌخبت 1

 28.6 71.4 12.5 87.5 مؿغح 2

 85.7 14.3 50.5 50.0 مغؾم 3

 14.3 85.7 0 100.0 ملػب 4

 57.1 42.9 12.5 87.5 خضًهت 5

 71.4 28.6 62.5 37.5 ناغت خاؾىب 6

 85.7 14.3 62.5 37.5 مؼبش ومؼػم 7

 ُ ( خىُ ألاصىُ اإلااصًت اإلاؿاغضة لخىكُظ اإلانهاج غلى جىاقغ مالغب ألاػكاُ بىانؼ 11) حكحر اإلاػؼُاث في حضو

% مً الغوطاث 87.5وجخىاقغ الخضًهت في  .% في الغوطاث ألاَلُت85.7مهابل ، %في الغوطاث الخٍىمُت 100

وطاث الخٍىمُت % مً الغ 50وجخىاقغ اإلاٌخبت في  .% في الغوطاث ألاَلُت42.9الخٍىمُت في خحن جخىاقغ بكٍل أنل 

خىاقغ اإلاؿغح بيؿبت  .% مً الغوطاث ألاَلُت42.9مهابل  % مً 71.4% في الغوطاث الخٍىمُت مهابل وؿبت 87.5ٍو

خىاقغ بكٍل أنل ناغت الخاؾىب  الخظ أن جىاقغ اإلاغؾم الغوطاث ألاَلُت. ٍو واإلاؼبش واإلاؼػم في الغوطاث ألاَلُت. ٍو

  .% مً الغوطاث الخٍىمُت50هابل % م14.3في الغوطاث ألاَلُت مدضص بىانؼ 

مً خُث ألاصىُ اإلااصًت ،ن الغوطاث ألاَلُت لم جغاع الخاحاث التربىٍت والىكؿُت للؼكل أومً طلَ ًخطح 

 ،حؿخسضم اإلاباوي ؾحر اإلاالةمت إلاىاصكاث الغوطاث ئط،والخغة  اإلاؿاغضة لخىكُظ اإلانهاج في ألاوكؼت التربىٍت اإلاىحهت

 .واإلاؿغح ،وناغاث الخػلم ،خضاةوال ،ؾاخاث اللػب: مثل 

 ألاصاصُة كحنفُذ عملنهاج وعملىعد عكىصائل 6.1.4 

 ألاصاصُة كحنفُذ عملنهاج وعملىعد عكىصائل (12) حاول 

 عكبُان م

 أهلي خىىمي

 محىعفر

% 

محىعفر ئلى 

 خا ما%

غير 

 محىعفر%

 محىعفر

% 

محىعفر ئلى 

 خا ما%
 غير محىعفر

 28.6 14.3 57.1 25.0 50.0 25.0 أدوعت فنُة 1

 14.2 42.9 42.9 25.0 25.0 50.0 صلصال 2

 71.4  28.6 12.5 50.0 37.5 أحهسة خاصىب 3

 14.3 14.3 71.4 62.5 12.5 25.0 مىعد جعلُمُة مدىصبة 4

 14.3 28.6 57.1 37.5 50.0 12.5 أحهسة جسجُل 5

 14.3 14.3 71.4 50.0 37.5 12.5 ثلفاز 6

 71.4 14.3 14.3 50.0 37.5 12.5 أدوعت مىصُلُة 7



ة ولانضانُة ــ عملجلا ألاول  رة عكعرب كلبدىذ عكتردٍى  م/ 2019/ أهحىبر -هـ1144/ صفر -ثاكثــ عكعاد عك مجلة مرهس حٍس

 

 في الجمهىريت اليمنيت مناهج روضاث األطفال  

 اعدن أنمىذج   -المستقبلىاقع وآفاق ال      

 

  قاسم محمد، وحدةعبده؛  سعيد مقبل، (84)

 

 عكبُان م

 أهلي خىىمي

 محىعفر

% 

محىعفر ئلى 

 خا ما%

غير 

 محىعفر%

 محىعفر

% 

محىعفر ئلى 

 خا ما%
 غير محىعفر

 14.3 14.3 71.4 25.0 37.5 37.5 أكعاب ثرهُبة 8

 14.3 14.3 71.4 25.0 50.0 25.0 أكعاب ثربىٍة 9

 14.3 28.6 57.1 25.0 37.5 37.5 ملصلات 10

  - 28.6 71.4 37.5 25.0 37.5 مجضمات كلخىعش 11

 71.4 14.3 14.3 37.5 37.5 25.0 مجضمات كألدوعت علخؼرة 12

 14.3 14.3 71.4 62.5 0 37.5 دعثاشى() حهاز عرض 13

 28.6 14.3 57.1 50.0 12.5 37.5 فُاًى 14

 ُ ( ئلى طػل جىاقغ الىؾاةل واإلاىاص ألاؾاؾُت في الغوطاث الخٍىمُت 12) حكحر اإلاػؼُاث اإلادضصة في حضو

ا اليؿبي في الغوطاث ألاَلُت مً  %38وفي، مُت الصلصاُ% مً الغوطاث الخٍى 50في خُث ًخىاقغ .وجىاقَغ

، مجؿماث للخىاؽ، ملصهاث، الػاب جغيُبُت، أحهؼة خاؾىب: الغوطاث الخٍىمُت جخىاقغ أؾلب الخجهحزاث واإلاىاص

مً الغوطاث ألاَلُت الخجهحزاث واإلاىاص  %71 في خحن جخىاقغ في أيثر مً، وأحهؼة قُضًى، صاجاقى() وأحهؼة غغض

 .صاجاقى() وأحهؼة غغض، مجؿماث للخىاؽ، ؼة الخلكاػ وألػاب جغيُبُت وجغبىٍتوأحه، مىاص حػلُمُت مدىؾبت: آلاجُت

، صاجاقى() اإلاىاص الخػلُمُت اإلادىؾبت وأحهؼة الػغض: بِىما أيثر ألاحهؼة والىؾاةل ؾحر اإلاخىاقغة في الغوطاث الخٍىمُت

ومجؿماث لألصواث الخؼغة ، ث اإلاىؾُهُتوألاصوا، أحهؼة الخاؾىب: في الغوطاث ألاَلُت أيثر ألاقُاء ؾحر اإلاخىاقغة أما

 % مً الغوطاث ألاَلُت.71في 

 ثلُُ  عكؼفل 7.1.4

 عملنهاج عنا ثلُُ  ثلام عكؼفل داكروطة ( عملجاالت عكتي ًإها عليها13) حاول 

 عملجال م

 أهلي خىىمي

 مكمىُ طمً الخهُُم مكمىُ طمً الخهُُم

 ال وػم ال وػم

ي 1  57.1 42.9 12.5 87.5 الخـ خًغ

 28.6 71.4  - 100.0 الػهلي –اإلاػغفي  2

 28.6 71.4  - 100.0 الاهكػالي 3

 71.4 28.6  - 100.0 الاحخماعي 4

 في ثداًا مضحىي ثلام عكؼفل عملضحعملة ( أدوعت عكحلُُ 14) حاول 

 أدعة عكحلُُ  م

 أهلي خىىمي

 عصحعمال ألادعة في عكحلُُ  عصحعمال ألادعة في عكحلُُ 

 ال نع  ال  نع

 42.9 57.1  - 100.0 نىاةم عصض الؿلىى 1

 42.9 57.1 12.5 87.5 ؾاللم الخهضًغ 2

 42.9 57.1 12.5 87.5 السجالث 3



ة ولانضانُة ــ عملجلا ألاول  رة عكعرب كلبدىذ عكتردٍى  م/ 2019/ أهحىبر -هـ1144/ صفر -ثاكثــ عكعاد عك مجلة مرهس حٍس

 

 في الجمهىريت اليمنيت مناهج روضاث األطفال  

 اعدن أنمىذج   -المستقبلىاقع وآفاق ال      

 

  قاسم محمد، وحدةعبده؛  سعيد مقبل، (84)

 

 أدعة عكحلُُ  م

 أهلي خىىمي

 عصحعمال ألادعة في عكحلُُ  عصحعمال ألادعة في عكحلُُ 

 ال نع  ال  نع

 42.9 57.1  - 100.0 ملل الؼكل 4

  - 100.0 12.5 87.5 الازخباعاث اإلاصىعة 5

 28.6 71.4  - 100.0 ازخباعاث ألاصاء 6

  - 100.0 12.5 87.5 بُتالازخباعاث الصكُت الٌخا 7

ُ  .جم البدث في مىطىع جهُُم ألاػكاُ مً خُث مجاالث الخهُُم وأصواجه  خُث أقاعث اإلاػؼُاث في حضو

ًاهذ قاملت11) الاهكػالي والاحخماعي وبىانؼ ، اإلاػغفي الػهلي: ( ئلى أن مجاالث جهُُم ألاػكاُ التي ًإيض غليها اإلانهاج 

لي100 ًي % مً الغوطاث الخٍىمُت ٍو ًان مجالي الخهُُم، %87.5ها مجاُ الخـ الخغ : وفي اإلاهابل الغوطاث ألاَلُت 

 والاهكػالي مخىؾؼ، الػهلي -اإلاػغفي
 
 وطػُك، ا

 
ًي  ا % مً الغوطاث 28.6الاحخماعي و ،%42.9في مجالي الخـ خغ

ى ما ًإقغ ئلى أن غملُت ئهماء ألاػكاُ لِؿ، ألاَلُت غلى الترجِب   .جٍاملُت ومخىاػهت ذَو

ُ الأما أصواث الخهُُم يما حكحر مػؼُاث  % في 100 -%88(.مخىىغت ومخىاقغة لٍل ألاصواث في 14) جضو

والازخباعاث  ،%100ماغضا الازخباعاث اإلاصىعة ، مدضوصة في الغوطاث ألاَلُتًاهذ  الغوطاث الخٍىمُت في خحن

ؾاللم ، نىاةم عصض الؿلىى: َلُت% مً الغوطاث ألا 57في خحن حؿخسضم في  ،%71وازخباعاث ألاصاء ، الٌخابُت 

الخظ أن ألازحر ٌؿخسضم بىانؼ ، السجالث، الخهضًغ % في 57الغوطاث الخٍىمُت مهابل  في% 100ملل الؼكل. ٍو

ظٍ نظُت لم  ػؽ لها الػىاًت في الغوطاث ألاَلُت غلى أَمُتها في جدضًض مؿخىي جهضم الؼكل. حالغوطاث ألاَلُت َو

مضي : في الغوطاث الخٍىمُت ًضعيً أَمُت أصواث الخهُُم وطلَ مً أحل الىنىف غلى ومً طلَ ًخطح أن اإلاغبُاث

تو  ما خههه الؼكل مً حػلم في اإلاجاالث اإلاػغقُت الصػىباث التي نض ًىاحهها في اإلاىانل و  ،الىحضاهُتو  اإلاهاٍع

لخػغف غلى مضي مالءمت الخػلم وا، الىؾاةل الخػلُمُت التي جثحر الؼكل و  مما ٌؿاغضَا في ازخُاع ألاوكؼت؛ اإلاسخلكت

غ و  ،جدضًض ألاوكؼتو  وإلحغاء الخػضًالث الالػمت لكٍل اإلادخىي  ،الؾخػضاص ونضعاث الؼكل يما ٌؿاغضَا في يخابت جهاٍع

 صوعٍت للىالضًً وحؿهُل وطؼ ألاػكاُ في مجمىغاث مخجاوؿت أو ؾحر مخجاوؿت.

مغبُاث عوطاث  اإلاخػلهت بأصلتي عوطاث ألاػكاُ للمكٌالث جهضًغ اإلاكخؿالث ف ما وهصت " ئحادة عكخضاؤل عكثاني 2.4

 ؟والخػلُمألاػكاُ اإلاهغة مً وػاعة التربُت 

ت لخهضًغ اإلاكخؿالث في  ولإلحابت غلى َظا الدؿاُؤ جم اخدؿاب اإلاخىؾؼاث الخؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاٍع

ًاقتغبُاث اإلاهغة مً وػاعة التربُت والخػاإلاعوطاث ألاػكاُ إلاكٌالث أصلت   : وغلى الىدى الخالي، لُم في اإلاجاالث 

 :مشىالت عكحسؼُؽ عملنهجي عكعام 1.2.4 

ة ملشىالت عكحسؼُؽ عملنهجي عكعام (15) حاول   مرثبه ثنازكُا عملحىصؼات علخضادُة والاندرعفات عملعُاٍ 

 نص عكفلرة م
عملحىصؽ 

 علخضابي

الاندرعف 

 عملعُا ي 

عكىزن 

 عملئىي%
 عملضحىي  عكرثبة

11 
ثىحا ئ شادعت في وخاعت عكاكُل كىُفُة جعامل ألاهل معها ال 

 ملضاعاة أػفاكه .
 مرثفع 1 74.20 1.28 3.71

 مرثفع 2 73.8 1.13 3.69 دناء أدكة مربُات  وطات ألاػفال ك  ٌضبلها د عصة علمُة 1

 حىصؽم 3 73.00 1.09 3.65ئغفال مجال عكنمى الاححماعي همجال أصاش من مجاالت نمى  4



ة ولانضانُة ــ عملجلا ألاول  رة عكعرب كلبدىذ عكتردٍى  م/ 2019/ أهحىبر -هـ1144/ صفر -ثاكثــ عكعاد عك مجلة مرهس حٍس

 

 في الجمهىريت اليمنيت مناهج روضاث األطفال  

 اعدن أنمىذج   -المستقبلىاقع وآفاق ال      

 

  قاسم محمد، وحدةعبده؛  سعيد مقبل، (84)

 

 نص عكفلرة م
عملحىصؽ 

 علخضابي

الاندرعف 

 عملعُا ي 

عكىزن 

 عملئىي%
 عملضحىي  عكرثبة

 ألاػفال.

10 
ال ثىحا ئ شادعت عامة كلحعامل مع عكنشاػات عكلغىٍة 

اطُة...  وعكٍر
 محىصؽ 4 72.60 1.31 3.63

 محىصؽ 5 71.6 1.19 3.58 ك  ثداد نشاػات وخاعت علخبرة في عكبرنامج عكُىمي. 7

8 
عرض علخبرعت وعكنشاػات دون ثداًا مىكعها في عكبرنامج 

 ألاصبىعي /عكُىمي.
 محىصؽ 6 70.6 1.31 3.53

5 
شهري(غير  -صنىي ) عكحىحيهات علخاصة دحسؼُؽ عكىخاعت

 مدادة.
 محىصؽ 7 67.6 1.32 3.38

 محىصؽ 8 65.6 1.22 3.28 ألادكة ك  ثبن وفم ورُلة منهجُة كروطات ألاػفال 2

 محىصؽ 9 65.4 1.35 3.27 عكبرنامج عكُىمي عملداد كلروطة في ألادكة غير دكُم. 6

 محىصؽ 10 65 1.26 3.25 عرفي وعكنشاػات عملرثبؼة ده.ثاعزل عملدحىي عمل 9

3 
 -ثربُة ئصالمُة) دناء وخاعت علخبرة ث  دمازل عملىعد عكا عصُة

 كغة عربُة...(.
 محىصؽ 11 54.00 1.22 2.70

 محىصؽ  - 68.4 0.92 3.42 عملجال هيل 

 ُ ًاث إلاكٌالث الخسؼُؽ اإلانهج15) حكحر مػؼُاث حضو  : في ي الػام طاث مؿخىي مغجكؼ( أن جهضًغاث اإلاكاع

وطلَ ألَمُت صوع ، ؾُاب ئعقاصاث لألَل في ألاصلت لٌُكُت مؿاغضة أػكالهم للخػامل مؼ وكاػاث الىخضاث -

 ألاَل وألامهاث غلى وحه الخصىص في اإلاكاعيت مؼ الغوطت في جغبُت أبىائهً.

يكاػاث لألػكاُ مً اإلاكٌالث التي جإزغ بىاء ألاصلت صون وحىص صعاؾت مؿبهت لٌُكُت بىاءَا ومىهجُت جهضًم ال -

هت اؾخسضام اإلاغبُاث لألصلت لتربُت ألاػكاُ  .غلى ػٍغ

ًاث أنها طاث مؿخىي مخىؾؽ ئؾكاُ مجاُ الىمى الاحخماعي يمجاُ : ومً أَم اإلاكٌالث التي جغي اإلاكاع

باإلطاقت لم جدضص ، ٍاطُتوؾُاب ئعقاصاث غامت للخػامل مؼ اليكاػاث اللؿىٍت والغ ، أؾاس ي مً مجاالث همى الؼكل

 ازخالف اليكاػاث وأَضاقها مً مغبُت ئلى أزغي.ئلى ما ًإصي  ؛وكاػاث وخضاث الخبرة في البرهامج الُىمي

 ألاهاعف مشىالت 2.2.4

ة ملشىالت ألاهاعف (16) حاول   مرثبه ثنازكُا عملحىصؼات علخضادُة والاندرعفات عملعُاٍ 

 ثص عكفلرة م
عملحىصؽ 

 علخضابي

عف الاندر 

 عملعُا ي 

عكىزن 

 عملئىي%
 عملضحىي  عكرثبة

 مرثفع 1 76.80 1.11 3.84 طعف شمىكُة ألاهاعف ملجاالت نمى عكؼفل وافة. 5

10 
ألاهاعف ال ثإها على ثنمُة شعى  عكؼفل داكثلة دنفضه وثلاًر 

 ذعثه وشعى ه داملضإوكُة.
 مرثفع 2 76.20 1.35 3.81

9 
ة والاصحىشاف وعكبدث ألاهاعف ال جصجع عكؼفل على عملالخظ

 وعكحجٍر .
 مرثفع 3 75.8 1.26 3.79

4 
، علجضمُة عكعللُة: ألاهاعف غير مصنفة ئلى مجاالت عكنمى

 الانفعاكُة والاححماعُة
 مرثفع 4 73.80 1.24 3.69

 مرثفع 5 73.40 1.35 3.67 ألاهاعف عكعامة كلىخاة ال ثرثبؽ دىخاة علخبرة. 1

 محىصؽ 6 73.20 1.25 3.66 ة كلىخاعت ك  ثىن دكُلة.صُاغة بعع ألاهاعف عكحعلمُ 7



ة ولانضانُة ــ عملجلا ألاول  رة عكعرب كلبدىذ عكتردٍى  م/ 2019/ أهحىبر -هـ1144/ صفر -ثاكثــ عكعاد عك مجلة مرهس حٍس

 

 في الجمهىريت اليمنيت مناهج روضاث األطفال  

 اعدن أنمىذج   -المستقبلىاقع وآفاق ال      

 

  قاسم محمد، وحدةعبده؛  سعيد مقبل، (85)

 

 ثص عكفلرة م
عملحىصؽ 

 علخضابي

عف الاندر 

 عملعُا ي 

عكىزن 

 عملئىي%
 عملضحىي  عكرثبة

 محىصؽ 7 72.80 1.26 3.64 ألاهاعف ال ثرععي عملضحىٍات عكنمائُة كلؼفل 3

2 
ألاهاعف عكتردىٍة وعكحعلمُة كلىخاة غير مخضلة مع ألاهاعف 

 عكعامة
 محىصؽ 8 72.40 1.15 3.62

 محىصؽ 9 70.20 1.06 3.51 عملعلىمات. ثذهر –ألاهاعف في معظمها ثرهس على عملجال عملعرفي  6

 محىصؽ 10 65.60 1.35 3.28 ثىرع  بعع ألاهاعف من وخاة ئلى أزري ومن فئة ئلى أزري. 8

 محىصؽ  - 73.00 0.99 3.65 عملجال هيل 

ًان في مؿخىٍحن ًاث  % مكٌالث طاث 50: حكحر اإلاػؼُاث اإلاغجبؼت بمكٌالث ألاَضاف أن جهضًغ اإلاكاع

ًاقت: جغيؼث مً خُث أَمُتها في مؿخىي مغجكؼ ، وحضاوي، غهلي: طػل قمىلُت ألاَضاف إلاجاالث همى الؼكل 

ئطا ًخم ، وجظهغ َظٍ اإلاكٍلت بكٍل أيبر في الغوطاث ألاَلُت، وأنها ؾحر مصىكت غلى َظا الىدى، احخماعي وحؿمي

ًاصًمي لت مكٌالث أزغي جغي بأن ألاَضاف ال جإيض وجغجبؽ بهظٍ اإلاكٍ، وخؿاب(، ويخابت، نغاءة) التريحز غلى اإلانهاج ألا

باإلطاقت ئلى أنها ال حصجؼ الؼكل غلى ، غلى جىمُت قػىع الؼكل بالثهت بىكؿه وجهضًغ طاجه وقػىعٍ باإلاؿإولُت

ب ظٍ ألاَضاف جمثل الضوع ألاؾاؽ للغوطت ئلى حاهب جىمُت . اإلاالخظت والاؾخٌكاف والبدث والخجٍغ اؾخػضاص َو

% مً اإلاكٌالث طاث مؿخىي مخىؾؽ جغيؼث خىُ بىاء ألاَضاف مً خُث  50 . والخؿابخابت، و الؼكل للهغاءة والٌ

وفي مػظمها جغيؼ غلى ، وطػل احؿانها مؼ ألاَضاف الػامت ،وطػل مغاغاتها للمؿخىي الىماتي للؼكل، الصُاؾت

ى ما ًإزغ غلى صوع اإلاغبُت في جهضً ؛الجاهب اإلاػغفي في خضٍ ألاصوى جظيغ اإلاػاعف م اليكاػاث لألػكاُ وبالخالي في َو

 جغبُت ألاػكاُ أهكؿهم.

 : مشىالت عملدحىي  3.2.4

ة ملشىالت عملدحىي  (17) حاول   مرثبه ثنازكُا عملحىصؼات علخضادُة والاندرعفات عملعُاٍ 

 ثص عكفلرة م
عملحىصؽ 

 علخضابي

الاندرعف 

 عملعُا ي 

عكىزن 

 عملئىي%
 عملضحىي  عكرثبة

 مرثفع 1 78.40 1.14 3.92 ضخةعكصى  مداودة وغير وع 14

 مرثفع 2 77.40 1.19 3.87 ال ثىحا هحِبات مصى ة كألػفال مصاخبة كألدكة 17

 مرثفع 3 76.4 1.12 3.82 مىطى  علخروف في دكُل عكفئة عكصغري ك  ًح  عكتهُئة كه. 9

 مرثفع 4 76.00 1.00 3.80 غُاب مىطىعات الاصحعاعد عكلرعئي وعكىحابي. 8

 مرثفع 5 75.60 1.30 3.78 ا هرعصات نشاغ كألػفالال ثىح 20

 مرثفع 6 75.00 1.13 3.75 عكلصص مداودة في ألادكة 14

 مرثفع 7 74.80 1.06 3.74 بعع عملىطىعات ال ثخضم مع مىطى  وخاة علخبرة. 13

 محىصؽ 8 72.40 1.08 3.62 ألاعاعد غير مرثبة في دكُل عكفئة عكىصؼى. 12

 محىصؽ 9 71.60 1.12 3.58 ىي مع ألاهاعف.طعف ع ثباغ عملدح 1

7 
مىطىعات علخبرعت عكلغىٍة في معظمها ك  ثىضح عملها عت 

 عملؼلىب ئهضابها كألػفال.
 محىصؽ 10 71.20 1.15 3.56

4 
بعع عملىطىعات ال ثخضم مع عملىطى  عكفرعي ملا ٌضمى دسبرعت 

 عملىعد.
 محىصؽ 11 70.60 0.89 3.53

 محىصؽ 12 70.40 1.10 3.52 وحىد أزؼاء علمُة 2

 محىصؽ 13 69.60 1.22 3.48 غُاب علخبرعت عملدىصبة مصاخبة داألدكة 3



ة ولانضانُة ــ عملجلا ألاول  رة عكعرب كلبدىذ عكتردٍى  م/ 2019/ أهحىبر -هـ1144/ صفر -ثاكثــ عكعاد عك مجلة مرهس حٍس

 

 في الجمهىريت اليمنيت مناهج روضاث األطفال  

 اعدن أنمىذج   -المستقبلىاقع وآفاق ال      

 

  قاسم محمد، وحدةعبده؛  سعيد مقبل، (86)

 

 ثص عكفلرة م
عملحىصؽ 

 علخضابي

الاندرعف 

 عملعُا ي 

عكىزن 

 عملئىي%
 عملضحىي  عكرثبة

 محىصؽ 14 69.00 1.14 3.45 وحىد أزؼاء مؼبعُة 18

 محىصؽ 15 68.80 1.24 3.44 بعع ألاناشُا عرطد دون هاف 15

ة. 11  محىصؽ 16 66.20 1.13 3.31 عكا عما ك  ًح  ثناوكها طمن مىىنات عكفنىن عكحعبيًر

 محىصؽ 17 65.60 1.11 3.28 ثىرع  عملفاهُ  من فئة ئلى أزري دون عمم. 6

 محىصؽ 18 65.00 1.25 3.35 مداودًة عكترهيز على علخبرعت عملىصُلُة. 10

5 
بعع زبرعت عكتردُة لاصالمُة غير مرثبؼة دالخبرة عكرئِضة 

 كلىخاة.
 محىصؽ 19 64.80 1.16 3.24

16 
دين علخبرعت عكفرعُة بضب  ثلضُ  عكىخاة ئلى زبرعت وحىد زلؽ 

 مىعد.
 محىصؽ 20 62.40 0.98 3.12

 محىصؽ  - 70.80 0.72 3.54 عملجال هيل 

ًان بمؿخىي مغجكؼ قُما ًسص ًاث في البدث  : حكحر اإلاػؼُاث الخاصت بمكٌالث اإلادخىي أن جهضًغ اإلاكاع

ػؼي ، طلَ ؾُاب يخِباث مصىعة لألػكاُ مصاخبت لألصلت عاقو، الصىع مدضوصة وؾحر واضخت في أصلت اإلاغبُاث َو

ومً اإلاكٌالث طاث اإلاؿخىي اإلاغجكؼ مً وحهت هظغ ، طلَ ئلى أَمُت الصىع في حكٌُل غهلُت ألاػكاُ في َظٍ اإلاغخلت

ًاث ـ الخغوف في صلُل الكئت الصؿغي : اإلاكاع وؾُاب مىطىغاث الاؾخػضاص الهغاتي ، مىطىع ؾُاب التهُئت لخضَع

ً أَمُت أن ؛ لٌخابيوا ًاث ًٍغ وَى ، جىمُت اؾخػضاص ألاػكاُ للهغاءة والٌخابت غلى ألاصلت جغيؼ ٌػؼي طلَ ئلى أن اإلاكاع

ومدضوصًت الهصص ، ئطاقت ئلى طلَ ؾُاب الٌغاؾاث الخاصت بيكاػاث ألاػكاُ، َضف أؾاس ي مً أَضاف الغوطت

ًاث أَمُت للهصص في عقؼ مؿخى ، في ألاصلت ؼ الهُم ؤلاًجابُت لضًه. ،ي الثروة اللؿىٍت للؼكلخُث ٌػؼحن اإلاكاع  وحػٍؼ

ًاث طػل اعجباغ اإلادخىي مؼ ألاَضاف - ، ومً اإلاكٌالث طاث اإلاؿخىي اإلاخىؾؽ مً وحهت هظغ اإلاكاع

ظا ًمثل زلل مً ، ومىطىغاث الخبراث اللؿىٍت في مػظمها لم جىضح اإلاهاعاث اإلاؼلىب ئيؿابها لألػكاُ َو

، وؾُاب الخبراث اإلادىؾبت، ئلى وحىص أزؼاء غلمُت ومؼبػُت باإلطاقت، ثخُث الهضف مً َظٍ الخبرا

ت والضعاما لم ًخم جىاولها في ألاصلت ًظاف ئلى طلَ مدضوصًت التريحز غلى الخبراث ، طمً مٍىهاث الكىىن الخػبحًر

ما مً ألاَمُت بمٍان ئط ًلػبان صوع  ، اإلاىؾُهُت ُ   اَو  في جؼىٍغ شخصُت الؼكل. اأؾاؾ

 عكنشاػاتمشىالت  4.2.4

ة ملشىالت عكنشاػات (18) حاول   مرثبه ثنازكُا عملحىصؼات علخضادُة والاندرعفات عملعُاٍ 

 ثص عكفلرة م
عملحىصؽ 

 علخضابي

الاندرعف 

 عملعُا ي 

عكىزن 

 عملئىي%
 عملضحىي  عكرثبة

 مغجكؼ 1 74.00 1.17 3.70 طػل التريحز غلى مكاعيت ألاػكاُ في اليكاػاث. 6

 مخىؾؽ 2 73.00 1.11 3.65 لت ال جغجبؽ مؼ أَضاف الىخضة.اليكاػاث في ألاص 1

 مخىؾؽ 3 72.60 1.07 3.63 أَضاف اليكاػاث ؾحر مدضصة. 2

4 
جضازل اليكاػاث مؼ بػظها صون جدضًض اإلاهاعاث 

 اإلاؼلىب مً الؼكل جىمُتها.
 مخىؾؽ 4 72.00 1.17 3.60

 مخىؾؽ 5 71.60 1.24 3.58 الىؾاةل واإلاىاص اإلاؼلىبت لخىكُظ اليكاغ لم جدضص. 9



ة ولانضانُة ــ عملجلا ألاول  رة عكعرب كلبدىذ عكتردٍى  م/ 2019/ أهحىبر -هـ1144/ صفر -ثاكثــ عكعاد عك مجلة مرهس حٍس

 

 في الجمهىريت اليمنيت مناهج روضاث األطفال  

 اعدن أنمىذج   -المستقبلىاقع وآفاق ال      

 

  قاسم محمد، وحدةعبده؛  سعيد مقبل، (87)

 

 مخىؾؽ 6 71.40 1.17 3.57 طػل جغابؽ اليكاػاث مؼ اإلاىطىع الغةِـ للىخضة. 8

 مخىؾؽ 8 68.4 1.16 3.42 اليكاػاث لم جغاع البِئاث اإلاسخلكت. 3

 مخىؾؽ 9 63.60 1.17 3.18 الاهخهاُ مً وكاغ ئلى آزغ ًخم بكٍل مكاجئ. 5

 مخىؾؽ 7 69.8 1.22 3.49 للؼكل.زلى ألاصلت مً اليكاػاث الكغصًت  7

 مخىؾؽ  - 70.60 0.92 3.53 اإلاجاُ يٍل 

ًان بمؿخىي مخىؾؽ ًاث للمجاُ  ماغضا  ،حكحر اإلاػؼُاث الخاصت بمكٌالث اليكاػاث أن جهضًغ اإلاكاع

ًاهذ طاث مؿخىي مغجكؼ وهي الخاصت بظػل التريحز غلى مكاعيت ألاػكاُ في اليكاػاث ظا ٌػجي أ، قهغة واخضة  ن َو

 الؼكل لِـ اإلادىع ألاؾاؽ للخػلم.

 مشىالت عصترعثُجُات ثلاً  عكنشاػات 5.2.4

ة ملشىالت عصترعثُجُات ثلاً  عكنشاػات (19) حاول   مرثبه ثنازكُا عملحىصؼات علخضادُة والاندرعفات عملعُاٍ 

 ثص عكفلرة م
عملحىصؽ 

 علخضابي

الاندرعف 

 عملعُا ي 

عكىزن 

 عملئىي%
 عملضحىي  عكرثبة

9 
كة ال ثرهس على ثنمُة كا ة عكؼفل على طبؽ صلىهه ألاد

 وعكضُؼرة على عنفعاالثه
 محىصؽ 1 73.00 1.14 3.65

10 
طعف عكنشاػات عكتي ثرهس على ثنمُة عكضلىهُات عكضلُمة ندى 

 عكنظافة وعكحغذًة وعملدافظة على عكصخة.

3.61 

 
 محىصؽ 2 72.20 1.28

 محىصؽ 3 71.60 1.26 3.58  وان عكحعلمُة.أصاكُ  عكحعلُ  عمللترخة ال جعحما على ألا  4

 محىصؽ 4 71.00 1.13 3.55 طعف عكترهيز على أصلىب ثمثُل شخصُات عكلصة. 6

ة الاصحىشاف وعكحجٍر  8  محىصؽ 5 69.80 1.13 3.49 ألادكة ال جضمذ كلؼفل ددٍر

 محىصؽ 6 69.40 0.92 3.47 طعف عكحىحُه على عصحساعم عملجمىعات عكصغيرة. 2

 محىصؽ 7 69.00 1.26 3.45 غُاب عكترهيز على أصاكُ  عكحعل  عكفردي. 3

 محىصؽ 8 68.8 1.28 3.44 طعف عكحأهُا على عصحساعم عكلصة هأصلىب جعلُمي 5

 محىصؽ 9 67.00 1.00 3.35 ألادكة ال ثرهس على أصاكُ  كع  ألادوع  7

 محىصؽ 10 59.60 1.17 2.98 ثرهس ألادكة دصى ة  ئِضة على عكحعل  علجمعي. 1

 محىصؽ  - 69.20 0.92 3.46 عملجال هيل 

ًاث لٍل قهغاث اإلاجاُ  حكحر اإلاػؼُاث الخاصت بمكٌالث اؾتراجُجُاث جهضًم اليكاػاث ئلى أن جهضًغ اإلاكاع

مًٌ ؤلاقاعة ئلى الكهغاث التي انتربذ مً مؿخىي مغجكؼ وهي، ًاهذ بمؿخىي مخىؾؽ طػل الاؾتراجُجُاث في : ٍو

باإلطاقت ئلى جىمُت ، ي جغيؼ غلى جىمُت الؿلىيُاث الؿلُمت هدى الىظاقت والخؿظًت واإلاداقظت غلى الصختألاصلت الت

وهي مً الهظاًا ألاؾاؾُت التي تهضف الغوطت جىمُتها في ، نضعة الؼكل غلى طبؽ ؾلىيه والؿُؼغة غلى اهكػاالجه

ً اإلاؿخجُباث أن مً اإلاكٌالث غ، شخصُت الؼكل ظٍ ئطاقت ئلى طلَ ًٍغ ًان الخػلمُت َو ضم اغخماص ألاصلت غلى ألاع

وجؼصاص خضة في الغوطاث ألاَلُت. باإلطاقت ئلى طػل الخأيُض غلى ، اإلاكٍلت مدضوصة في الغوطاث الخٍىمُت

 اؾخسضام الهصت يأؾلىب حػلُمي له أَمُت يبري في جؼىٍغ شخصُت الؼكل.



ة ولانضانُة ــ عملجلا ألاول  رة عكعرب كلبدىذ عكتردٍى  م/ 2019/ أهحىبر -هـ1144/ صفر -ثاكثــ عكعاد عك مجلة مرهس حٍس

 

 في الجمهىريت اليمنيت مناهج روضاث األطفال  

 اعدن أنمىذج   -المستقبلىاقع وآفاق ال      

 

  قاسم محمد، وحدةعبده؛  سعيد مقبل، (88)

 

 مشىالت عكحلٍى  6.2.4

ة ملشىالت عكحلٍى عملحىصؼات علخضادُة والا  (20) حاول   مرثبه ثنازكُا ندرعفات عملعُاٍ 

 ثص عكفلرة  م
عملحىصؽ 

 علخضابي

الاندرعف 

 عملعُا ي 

عكىزن 

 عملئىي%
 عملضحىي  عكرثبة

1 
لا شادعت ك  جشمل على ثلىٍ  مضحىٍات نمى ألاػفال في مجال 

 خروي. -عكنفط
 مرثفع 1 74.40 1.11 3.72

3 
ٍات نمى ألاػفال في لا شادعت ك  جشمل على ثلىٍ  مضحى 

 عملجال الاححماعي.
 محىصؽ 2 73.20 1.10 3.66

2 
لا شادعت ك  ثإها على ثلىٍ  مضحىٍات نمى ألاػفال في عملجال 

 الانفعالي.
 محىصؽ 3 72.60 1.04 3.63

 محىصؽ 4 69.8 1.36 3.49 غُاب نمىذج كحلُُ  عكؼفل في ول عكىخاعت 5

 محىصؽ 5 69.20 1.30 3.46  عت عملصى ة.ك  ثلام ئ شادعت خىل دناء الازحبا 8

 محىصؽ 6 68.6 1.12 3.43 ك  ثلام ئ شادعت خىل دناء عزحبا عت ألادعء. 9

 محىصؽ 7 67.60 1.34 3.38 ك  ثلام ئ شادعت خىل عصحساعم ملف عكؼفل. 10

 محىصؽ 8 67.20 1.35 3.36 غُاب عكحلىٍ  في بعع عكىخاعت. 5

 محىصؽ 9 67.00 1.29 3.35 خاعت ال ًخضم مع أهاعفها.عكحلىٍ  عكىع د في بعع عكى  6

7 
، كىعئ   صا عكضلىن) عكحلىٍ  ال ًرهس على أدوعت عملالخظة

 عكسجالت(.، صالك  عكحلاًر
 محىصؽ 10 66.20 1.08 3.31

4 
ثذهر –ًرهس عكحلىٍ  في بعع عكىخاعت على عملجال عملعرفي 

 عملعلىمات.
 محىصؽ 11 66.00 1.19 3.30

 محىصؽ  - 69.20 0.89 3.46 هيل عملجال 

ًان بمؿخىي  ًاث إلاكٌالث الخهىٍم  الكهغة الخاصت بالكهغة  ماغضا ،مخىؾؽحكحر اإلاػؼُاث أن جهضًغ اإلاكاع

ًي " ى له أَمُت باليؿبت لخهىٍم ، ألاولى "ؤلاعقاصاث لم ٌكمل غلى مؿخىٍاث جهىٍم همى ألاػكاُ في مجاُ الىكـ خغ َو

 .الؼكل مضي همى وجهضم

ؿلؿلت الٌخب بت خػلهما جهضًغ اإلاكخؿالث في عوطاث ألاػكاُ للمكٌالث اإلا .3ونصة" ئحادة عكخضاؤل عكثاكث 3.4

 الخاعحُت اإلاخضاولت في عوطاث ألاػكاُ؟

ت لخهضًغ اإلاكخؿالث في  ولإلحابت غً َظا الدؿاُؤ جم اخدؿاب اإلاخىؾؼاث الخؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاٍع

ت عوطاث ألاػكاُ إلاكٌالث الٌخب َ. 21وحضُو  ،غوطاث اإلاؿتهضقتالاإلاخضاولت في  الخجاٍع  ًىضح طل

ة كلمشىالت عملفترطة في عكىح  علخا حُة عملحاعوكة21) حاول   ( عملحىصؼات علخضادُة والاندرعفات عملعُاٍ 

 مرثبه ثنازكُا ألاػفال دروطات

 ثص عكفلرة م
عملحىصؽ 

 علخضابي

الاندرعف 

 عملعُا ي 

عكىزن 

 عملئىي%
 ضحىي عمل عكرثبة

 مرثفع 1 74.80 1.24 3.74 عكنشاػات ال ثرععي مضحىي نمى ألاػفال. 2

 محىصؽ 2 73.00 1.21 3.56 عكنشاػات ال ثرهس على حىعن  نمى عكؼفل وافة. 3

 محىصؽ 3 71.00 1.23 3.55 عكنشاػات ال ثرععي عصحعاعد ألاػفال كللرعءة وعكىحادة. 6

 محىصؽ 4 71.00 1.37 3.55 هخشاف...عكىح  ال ثنمي مها عت عملالخظة والا 14
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 في الجمهىريت اليمنيت مناهج روضاث األطفال  

 اعدن أنمىذج   -المستقبلىاقع وآفاق ال      

 

  قاسم محمد، وحدةعبده؛  سعيد مقبل، (89)

 

لة ثللُاًة. 8  محىصؽ 5 70.20 1.15 3.51 عكىح  جصجع على جعل  عكلرعءة وعكىحادة دؼٍر

 محىصؽ 6 69.00 1.31 3.45 عكىح  ال جعحما على أهاعف وعضخة. 1

 محىصؽ 7 69.00 1.12 3.45 عكىح  تهمل عملها عت علخُاثُة كلؼفل. 15

 محىصؽ 8 68.80 1.23 3.44 مها عت الاصحما  وعلخاًث.عكىح  جعىق نمى  10

 محىصؽ 9 66.80 1.11 3.34 عكىح  ال ثخُذ عكفرصة كلؼفل كلنشاغ عكذعجي 11

 محىصؽ 10 67.20 1.38 3.36 شيل عكىحاب غير حاذب كلؼفل. 17

 محىصؽ 11 67.20 1.37 3.36 عكصى  وألاكىعن في عكىحاب مداودة وغير وعضخة. 18

 محىصؽ 12 66.60 1.30 3.33 كىحاب ال ثخناص  مع عكؼفل.حج  ع 16

 محىصؽ 13 65.80 1.24 3.29 عكىح  ثنمي عثجاه صلبي كاي عكؼفل ندى عكىح  وعكلرعءة. 9

 محىصؽ 14 65.40 1.24 3.27 عكىح  جعحما في عكحلىٍ  على علخفظ وألاعمال عكىحادُة. 13

بات عكىحادُ 12  محىصؽ 15 64.80 1.30 3.24 ةعكىح  جعحما على عكنسخ وعكحاٍ 

5 
، عكيلمات، عكنشاػات ثرهس على علجان  عملها ي كىحادة علخروف

 وألاعاعد دصى ة محىر ة.
 محىصؽ 16 63.60 1.23 3.18

 محىصؽ 17 63.00 1.34 3.15 أعاعد(، ولمات، خروف) عكنشاػات ثرهس على علجان  عملعرفي 4

7 
رمىز وعكحعامل معها عكىح  ثلد  عكؼفل دصى ة مباشرة على عك

 كرعءة وهحادة.
 محىصؽ 18 62.00 1.23 3.10

 محىصؽ  - 67.60 0.80 3.38 عكىلي 

، وزاصت الغوطاث ألاَلُت ،حكحر اإلاػؼُاث الخاصت بمكٌالث الٌخب الخاعحُت اإلاخضاولت في عوطاث ألاػكاُ

ًاهذ بمؿخىي مخىؾؽ ًاث بالبدث للمكٌالث  الثاهُت "اليكاػاث ال جغاعي مؿخىي  ةماغضا الكهغ ، ئلى أن جهضًغ اإلاكاع

ظٍ مكٍلت يبحرة جإزغ غلى مؿخىي همى وجهضم ألاػكاُ، همى ألاػكاُ " غلى طػل صالخُتها  اغام   اوحػؼي خٌم  ، َو

ًاث في اإلاكٌالث طاث اإلاؿخىي اإلاخىؾؽ غلى أن الٌخب واليكاػاث التي  ثونض عيؼ  .إلاؿخىي همى ألاػكاُ اإلاكاع

هت جهلُضًت، ضاص ألاػكاُ للهغاءة والٌخابتجخظمنها ال جغاعي اؾخػ ظٍ اإلاكٍلت  .وحصجؼ حػلم الهغاءة والٌخابت بؼٍغ َو

ًاصًمي غ اإلاكٌالث في بغامج الخػلم ألا ت حكٍل حَى ئلى ، في الغوطاث ألاَلُت صون مغاغاة لىظُكت الغوطت اإلاغيٍؼ

مً حػلمها بصىعة مباقغة في الصل  لُخمٌىىا؛ حاهب جٌُل الؼكل وجىمُت اؾخػضاصٍ للهغاءة والٌخابت والخؿاب

 ألاُو مً اإلاضعؾت الابخضاةُت.

ًاث حكحر ئلى أن الٌخب الخاعحُت اإلاخضاولت في الغوطاث ألاَلُت ال جىمي مهاعاث  يما أن جهضًغاث اإلاكاع

اث في ومً اإلاكٌالث التي جغي اإلاكاًع .باإلطاقت ئلى ئَمالها للمهاعاث الخُاجُت، اإلاالخظت والايدكاف لضي الؼكل

وجغيؼ بصىعة عةِؿت غلى الجاهب اإلاػغفي واإلاهاعي لٌخابت الخغوف ، أنها ال حػخمض غلى أَضاف واضخت ومدضصة، الٌخب

ً اإلاسخلكتوألا  هت وسخ الخماٍع ألامغ الظي ًإصي ئلى غضم جىمُت الاؾخػضاص ، غضاص والٍلماث بصىعة مخٌغعة بؼٍغ

 ،قٍل الٌخاب: ئلى حاهب بغوػ مكٌالث قىُت في الٌخب مثل، ًاقت وبىاء شخصُاتهم اإلاخىاػهت مً الىىاحي، للمضعؾت

  .مما ًجػلها ؾحر حاطبت للؼكل؛ وألالىان ،وطىح الصىع 

 : ملخىظات عكباخثات على عكىح  علخا حُة

الهغآن والتربُت ، اللؿت الػغبُت: ؾلؿلت في مىاطُؼ (12) ؾالؾل الٌخب اإلاهضمت في الغوطاث ألاَلُت بلؿذ غضص -

ت، ُتؤلاؾالم اطُاث، اللؿت ؤلاهجلحًز ُ ) والٍغ  .(9 :اهظغ حضو
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 في الجمهىريت اليمنيت مناهج روضاث األطفال  

 اعدن أنمىذج   -المستقبلىاقع وآفاق ال      

 

  قاسم محمد، وحدةعبده؛  سعيد مقبل، (:8)

 

قمً اإلاظاَغ التي  .ال جلبي مخؼلباث النهىض بهضعاث ألاػكاُ وجىمُتها مً أحل حُل ناصع غلى ؤلابضاع والابخٍاع -

غاء، البكاةغ، مثل عوطت ؾبأ (ألاَلُت) عوطاث ألاػكاُجم عصضَا مً نبل الباخثاث في مىاهج وبغامج  ، الَؼ

 : عوطاث ألاػكاُأن جىظُم مىهج : ..وحض ما ًلي.اإلاىاَل، البيُان

ًىصب اَخمام َظا الخىظُم هدى اإلاىطىغاث أو اإلاكاَُم التي ًجب أن ؛ ٌػغف باإلاىهج يمهغع  ًخجه هدى ما 

ًي والخػبحر الابخٍاعي والخكاغل مؼ آلا ، جضعؽ للؼكل ًالىمى الخغ ً.وئَماُ أبػاص أزغي   زٍغ

مما ًخػاعض مؼ قلؿكت اإلاغخلت ، يثر مً الاَخمام باألوكؼت التربىٍت اإلاخىىغتيهخم بالهغاءة والٌخابت أ 

وأَضاقها التي حؿعى ئلى ئغضاص الؼكل وتهُئخه لاللخدام باإلاضعؾت مً زالُ مماعؾت ألاوكؼت التربىٍت 

 اإلاخٍاملت واإلاخىىغت التي جلبي خاحاجه حىاهب همٍى الػهلي والجؿمي والىحضاوي والاحخماعي.

 .خُث ال ًىحض طيغ لهظٍ ألاهىاع مً ألاوكؼت، ألاوكؼت اإلاىؾُهُتو،ً ألاوكؼت الخغيُت اإلاىظمت ًسلى م 

 قال جىحض أصواث أو أؾالُب إلاالخظت ؾلىى ألاػكاُ ومضي جهضمهم.، ٌؿكل حاهب الخهىٍم في مٍىهاجه 

اطاث" أيمل ألاغضاص    .اإلاغبػاث " في أؾلب الؿالؾل 6*6أوكؼت الٍغ

 وغام الؼبػت. ،ومً مصممي الٌخب، واإلاغاحؼ ،ؾتزلذ الٌخب مً الكهغ  

مىع لضوع الغوطت في حػلُم ألا أولُاء  ةىظغ لجهضًغ اإلاكخؿالث في عوطاث ألاػكاُ  ماونصه " ئحادة عكخضاؤل عكرعبع 4.4

 أػكالهم؟

ت لخهضًغ اإلاكخؿالث في  ولإلحابت غً َظا الدؿاُؤ جم اخدؿاب اإلاخىؾؼاث الخؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاٍع

ًاث في البدث  ًبحن  22وحضُو ، أولُاء أمىع ألاػكاُ لضوع الغوطت في حػلُم أوالصَم ةىظغ لعوطاث ألاػكاُ اإلاكاع

 طلَ.

ة كحلاًرعت عملشحغالت في  وطات ألاػفال  (22) حاول  أوكُاء  ةنظر كعملحىصؼات علخضادُة والاندرعفات عملعُاٍ 

 ثنازكُامرثبه  أمى  ألاػفال كاو  عكروطة في جعلُ  أوالده 

 ك  

 عكفلرة
 ثص عكفلرة

عملحىصؽ 

 علخضابي

الاندرعف 

 عملعُا ي 

عكىزن 

 عملئىي%
 عكرثبة

د حة 

 عملىعفلة

 يبحرة حضا 1 86.4 0.89 4.32 جأَُل الؼكل للخٌُل اإلاضعس ي 4

 يبحرة حضا 2 84.40 1.19 4.22 حػلُم الؼكل الهغاءة والٌخابت والخؿاب 1

2 
اءة والٌخابت جىمُت اؾخػضاص حػلُم الؼكل الهغ 

 والخؿاب
 يبحرة حضا 3 85.40 0.88 4.27

3 
اطُاث  اليكاػاث الكىُت واإلاىؾُهُت والٍغ

 لِؿذ مً مهام الغوطت
 مخىؾؼت 4 57.80 1.26 2.89

 يبحرة  - 78.40 0.72 3.92 الٌلي 

ُ الحكحر مػؼُاث  ًاث في البدث 22) جضو ضوع الغوطت أولُاء ألامىع ألاػكاُ ل ةىظغ ل( ئلى أن جهضًغاث اإلاكاع

ًاهذ مدؿهت ومخىانظت في آن ًاث مخكهاث وبضعحت يبحرة حضا في أن أصواع الغوطت ؛ في حػلُم أوالصَم  ئط أن اإلاكاع

، والٌخابت، الهغاءة: وجىمُت اؾخػضاصٍ لخػلم اإلاهاعاث ألاؾاؾُت، ألاؾاؾُت جخمثل في جأَُل الؼكل للخٌُل اإلاضعس ي

ًاث أن حػلُم الؼكل الهغاءة والٌخابت والخؿاب مً طمً ألاصواع ألاؾاؾُت وفي اإلاؿخىي هكؿه جغي اإلاكاع ، والخؿاب

ػؼي َظا الخىانع ئلى غضم وطىح صوع الغوطت ألاؾاس ي قُما ًسص حػلم الهغاءة والٌخابت لألػكاُ؛ للغوطت ى ، َو َو

  .ت والخؿابما ًلح غلُه ألاَل مً الغوطاث وزاصت في الغوطاث ألاَلُت في حػلُم أوالصَم الهغاءة والٌخاب
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 في الجمهىريت اليمنيت مناهج روضاث األطفال  

 اعدن أنمىذج   -المستقبلىاقع وآفاق ال      

 

  قاسم محمد، وحدةعبده؛  سعيد مقبل، (;8)

 

( بحن جهضًغاث α≤0.05) َل جىحض قغوم صالت ئخصاةُا غىض مؿخىي  ": ونصه ئحادة عكخضاؤل علخامط 5.4

 خٍىمي/أَلي؟: أولُاء أمىع ألاػكاُ لضوع الغوطت ًغحؼ إلاخؿحر هىع الغوطت ةىظغ لاإلاكخؿالث في عوطاث ألاػكاُ 
ت لخهضًغ اإلاكخؿالث في ولإلحابت غً َظا الدؿاُؤ جم اخدؿاب اإلاخىؾؼاث الخؿابُت  والاهدغاقاث اإلاػُاٍع

ًاث في البدث  أولُاء أمىع ألاػكاُ لضوع الغوطت في حػلُم أوالصَم بدؿب مخؿحر هىع  ةىظغ لعوطاث ألاػكاُ اإلاكاع

ًاهذ قغوم اإلاخىؾؼاث طا صاللت ئخصاةُت جم اؾخسضام ازخباع : الغوطت ُ  (Tخٍىمي/أَلي وقُما ئطا  ( 20) والجضو

.َ  ًبحن طل

ة ع( T( عزحبا  )23اول )ح حلاًر عملشحغالت في  وطات كملحىصؼات علخضادُة والاندرعفات عملعُاٍ 

 .أوكُاء أمى  ألاػفال كاو  عكروطة في جعلُ  أوالده  ددض  محغير نى  عكروطة: خىىمي/أهلي ةنظر كألاػفال 

 N نى  عكروطة
عملحىصؽ 

 علخضابي

الاندرعف 

 عملعُا ي 

د حات 

ة  علخٍر

كُمة ت 

 ضىبةعملد
 مضحىي عكاالكة

 0.789 3.77 49 خٍىمي
86 - 2.278 0.025 

 0.584 4.11 39 أَلي

 ُ هم ػكالأولُاء أمىع ألاػكاُ لضوع الغوطت في حػلُم أ ةىظغ ل( ئلى جهضًغ اإلاكخؿالث 23) حكحر مػؼُاث حضو

في ، (4.11) الغوطاث ألاَلُتئط بلـ اإلاخىؾؽ الخؿابي لخهضًغ اإلاكخؿالث في ، خٍىمي/أَلي: بدؿب مخؿحر هىع الغوطت

ًان ، (0.34) بكاعم ، (3.77) اإلاهابل بلـ اإلاخىؾؽ الخؿابي لخهضًغ اإلاكخؿالث في الغوطاث الخٍىمُت وإلاػغقت ما ئطا 

وأظهغ َظا الخدلُل أن الكغم صاُ ئخصاةُا ، َظا الكغم طا صاللت ئخصاةُت اؾخػمل الازخباع الخاتي لػُيخحن مؿخهلخحن

( غىض مؿخىي صاللت 1.990) وهي أيبر مً الهُمت الخاةُت الجضولُت (-2.278) لخاةُت اإلادؿىبتئط بلؿذ الهُمت ا

ت0.5) ئخصاةُت ػُؼ ، (لصالح اإلاكخؿالث في الغوطاث ألاَلُت86) ( وصعحت خٍغ الظؿىغ التي أن الباخثان طلَ ئلى  َو

وهي أيبر مً الظؿىغ التي  .مضعؾُت ىعةالهغاءة والٌخابت والخؿاب بص أػكالهملخػلُم ألاَلُت جماعؽ غلى الغوطاث 

 .تخٍىمُالغوطاث ال جماعؽ غلى

 آفاق عملضحلبل 

 ؾىف ًدىاُو الباخثان في َظا اإلادىع جىصُاث جمثل ئػاع 
 
 غام ا

 
لخؼىٍغ مىاهج عوطاث ألاػكاُ بالجمهىعٍت  ا

ب اإلاغبُاث غليها، الُمىُت م جهضًم مهترخاث لبدىر ز، وقو هخاةج البدث ومهترخاث اإلاكخؿالث في الغوطاث، وجضٍع

 مؿخهبلُت في اإلاجاُ.

ر ورُلة منهاج  وطات ألاػفال وعملىعد عكحعلُمُة  ئػا  ملترح كحؼٍى

  وطات ألاػفالورُلة منهاج  1.5

 جهىم غلى الخىظُم الخٍاملي لىخضة الخبرة مً نبل مغيؼ البدىر  جؼىٍغ وزُهت منهاج للغوطاث الخٍىمُت وألاَلُت

 : غلى أن ًغاعي اإلانهاج آلاحي، مكاعيت ألاػغاف طاث الػالنتوالخؼىٍغ التربىي مؼ 

ًاقت. تجىمُت شخصُ -  الؼكل مً الىىاحي 

 والخٌُل اإلاضعس ي. جىمُت اؾخػضاصاث الؼكل للهغاءة والٌخابت -

ت. ئغؼاء -  اَخمام أيبر للتربُت البضهُت وأوكؼت الكىىن الخػبحًر

 ب والخػلم الظاحي.اغخماص اؾتراجُجُاث عةِؿت لخػلم الؼكل مً زالُ اللػ -
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 اعدن أنمىذج   -المستقبلىاقع وآفاق ال      

 

  قاسم محمد، وحدةعبده؛  سعيد مقبل، (94)

 

 غضاص أصواث نُاؽ مىاؾبت لخهىٍم الجىاهب اإلاسخلكت لصخصُت الؼكل.ئ -

 أدكة عملربُات 2.5

  ا في طىءئغاصة الىظغ في ألاصلت اإلاخضاولت  : مؼ مغاغاة أن ًخم، اإلانهاج اإلاؼىع  وجؼىٍَغ

 ، ُؼ إلاىاص صعاؾُتولِـ ججم، بىاء وخضة الخبرة غلى أؾاؽ مىطىع مدىعي جضوع خىله اليكاػاث اإلاسخلكت -

 ئغضاص وكاػاث البرهامج الُىمي لٍل وخضة زبرة. -

 .ةأوكؼت الىخضألاصلت ئعقاصاث جىطُدُت في يُكُت جىكُظ اإلاغبُت  جظمً -

ُت ىواليكاػاث الك ًخم التريحز في ألاصلت غلى الؿلىيُاث الؿلُمت هدى الىظاقت والخؿظًت واإلاداقظت غلى الصخت -

  هاقُض في ًل وخضٍ.اؾخسضام الهصص وألا ، والبضهُت

 حؿلل اليكاػاث التي ًخىحب غلى ألاػكاُ الهُام بها في يغاؾاث اليكاغ. -

 كؼفلع ةهرعص 3.5

ٍىن مىاؾب   وقوص يغاؽ أوكؼت للؼكل ئغضا -  ، للؼكلا ظابوح اصلُل اإلاغبُت ٍو

 .اباغضاصَ الاؾخكاصة مً يغاؾاث ألاوكؼت التي نامذ بػع مىحهاث عوطاث ألاػكاُ في مضًىت غضن -

 طافُةلا عكىحِبات  4.5

 ئغضاص يخِباث جخظمً نصص -
 
باؾخسضام  الصخت ؾلىيُاث ؾلُمت هدى الىظاقت والخؿظًت واإلاداقظت غلىو  ا

 الصىع اإلالىهت والجاطبت.

  .للخػلم اإلاضعس ي. لألػكاُ اؾخػضاص لخىمُتوألاعنام  بجضًتلألخغف ألا ملىهه  جىطُدُت اثبِجألُل يخ -

 أػكالهم. مؼ ولُاء ألامىع ألا ت حػامل لٌُكًُت ئعقاصئغضاص يخِباث  5.5

ت 5.6  الٌخب الخجاٍع

 : الٌخب اإلاػخمضة غلى أن جٍىن ؾلؿت -في اإلاغخلت ألاولى -مغانبت واغخماص ؾالؾل الٌخب في الغوطاث ألاَلُت 

اصقت.وجدخىي غلى نصص وخٍاًاث  ،وطاث ألىان وأحجام مىاؾبت للؼكل ،حاطبت ومكىنت لألػكاُ -  مكُضة َو

 .(اللؿىي  –الاحخماعي  –الاهكػالي  –الػهلي  –الجؿمي ) لؼكلاهمى  مجاالثحمُؼ حػؼػ  أن -

  .واؾخػضاصَم للهغاءة والٌخابت، ؿخىي همى ألاػكاُمالةمت وطاث أَضاف مىاؾبت إلا أوكؼتها -

 .وألالىان ،وطىح الصىع ، قٍل الٌخاب: ً خُثحاطبت للؼكل م -

 دِئة عكحعل  6.5

 الػمت التي حؿهل صوعَا في جىمُت ػكل الغوطت.صغم الغوطاث باإلمٍاهاث وألاصواث ال -

 غمل وعقت جىغىٍت ألولُاء ألامىع بأَمُت َظٍ اإلاغخلت لخأَُل الؼكل للمضعؾت.. -

اصة(خٍىمُت) بىاء عوطاث ئطاقُت -  .في غضص ألاػكاُ وقو اإلاىاصكاث الػاإلاُت الؾدُػاب الٍؼ

 لخػلم ألاػكاُ.طغوعة عقض عوطاث ألاػكاُ بالىؾاةل اإلاخؼىعة  -

 .َخمام بالجاهب الؿظاتي للؼكلالا  -

خٌُل تهُئت البِئت اإلاىاؾبت ختى ًغؾب الؼكل -  .قيها بالغوطت ٍو

 .جىقحر ألاصلت وألػاب مىاؾبت لألػكاُ لضغم اإلانهاج -
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هت حلىؽ ألاػكاُ، جىقحر ناغاث مسصصت ليكاػاث ألاػكاُ واؾػت - مؼ يغاس ي صؿحرة  بكٍل صاةغي  وجىظم ػٍغ

 .الدجم

 .الهاغاث لخجاوػ اػصخام ػكاُنبىُ غضص مىاؾب مً ألا  -

 غضم الخمُحز بُنهم.و  ،جىقحر قغص حػلُم مخٍاقئت لجمُؼ ألاػكاُ -

 وجمىٍل أوكؼتها. الخٍىمُت ئقغاى اإلاجخمؼ اإلادلي في ئصاعة الغوطاث -

 ثاٍ   عملربُات على عصحعمال عملىعد عكحعلُمُة 7.5

ُ  جىمُت يكاًاث اإلاغبُاث - بُت خى  : مً زالُ بغامج جضٍع

  .م الخٌىىلىحُا في جىكُظ ألاوكؼتاؾخسضا -

 مً البِئت اإلادلُت. الىؾاةل الخػلُمُت صوئغضا ألاصلت اؾخسضام -

ت جىكُظ أوكؼت الكىىن  -  .مىؾُهى، مؿغح، عؾم: الخػبحًر

 الخػامل مؼ الؼكل وزصاةص همى ٌ في ًل مغخلت. -

 : لترح مرععاتها في عكروطات ألاهلُةًكظاًا  8.5

ُ للغوطاث في مضًىت غضن وحض الباخثان أن جىظُم الخػلُم في الغوطاث مً زالُ هخاةج البدث والجزو

 : ًلي بماالجهاث اإلاسخصت ولخجؿحر الكجىة هىص ي ، الغوطاث الخٍىمُت ًسخلل غً الخػلُم في ألاَلُت

بصىعة جغيؼ جلَ التي  ولِـ، ازخُاع ؾالؾل الٌخب التي تهضف ئلى جؼىٍغ شخصُت الؼكل مً الىىاحي ًاقت -1

 الهغاءة والٌخابت. لى حػلُممباقغة غ

 : الاغخماص في جهضًم وجىظُم اليكاػاث غلى .1

-  
 
 .غً حضُو الخصص البرهامج الُىمي بضًال

ًان الخػلم -  ت في جىظُم ناغاث اليكاػاث.ُألاع

ب مغبُاث ألاػكاُ ؾحر الازخصاصُاث نبل الػمل في الغوطت .2  جضٍع

 صكاث حػضٍ الجهت اإلاسخصت.غبها وقو مىامباوي الغوطاث ومغاقهها ومال  بىاء وازخُاع .3

ًان الخػلمُت باإلاىاص بدؿب جىىغها. .4  ججهحز وجؼوٍض ألاع

 ددىذ مضحلبلُة ملترخة 9.5

 .الخضًضة، خظغمىث، حػؼ، صىػاء: غلى مداقظاث -بىكـ مىهجُت البدث -ئحغاء بدىر أزغي  -

لتريحز غلى اإلاىاص يُكُت ويمُت الؾخهصاء وكىء الغوطاث وجؼىعَا با: مىاهج مخىىغت ئحغاء بدث باؾخسضام -

 اإلاؿخػملت في الغوطاث الخٍىمُت وألاَلُت. الخػلُمُت

 رعحع كائمة عمل
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