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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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 رياض األطفال 

  (العامة  أهدافها –نشأتها  – أسباب ظهورها –)مفهومها 

 موس ى أحمد أبوسيف. أ

 31املقدمة:

ة تررررريضتعنررررريض تة رررررةسضحفإلهرررررسضح    رررررسض     ررررر ،ضض،تعتبررررروضة إحدرررررسضت رررررع ضلتربررررر  ضة  ت ررررر ضة  و   رررررس

ض
ا
ضحةررررت إة ة

ا
،ضحتعتبررروضمررراًضةا  ررر  ضةلترررعة ة

ا
حتههةررر هحضاةهررر يض  ةررررهسضةكت   هرررسض نجررروض   عهرررسضح ا  ررر 

ض ع رراضةرع رررسضةا تعةوهررسضحةرإة رراضة تععه هررسضة ترريض
ا
،ض  رراضةر ررحضة تعررإ ضعيهرر فا    ضة بيت،ضحف  هعة

ضك ررررا ظ ررر  ض  ررر اضةا  رررر مض ررر ضة عرررر  ح،ضحلررر ض ررر ض مررررحض مرررعة   ،ض عيهررر ضح اررراضةارررررب  ضة تررريض   ضت رررراض

ضض ح حمضة ب  ثضلاضخالمضماةضة بحثضة تعإ فض ا ك.

 مشكلة البحث:

ة ترررريضحض ررررا،ضةتعتبرررروض  رررر اضةا  رررر مضلرررراض مررررحضةرإة رررراضة تععه هررررس،ضا هرررر ضة    ررررعيضةار رررررهسض  رررراًضةرإض

حفن هررسضرع ةفرر ضحةرررتععة ةف ضة  تع ررس،ضض،تعتبرروضلإ عررسضة ت ررريكضحة تيرر  اضرهرر مضحةفا مرر  ضة   ررا

 ررر ضة عررر  حضحلررر   ض مرررحضضةاررررب  ضة تررريض   ضت ررراضظ   مررر   ررراضةر رررحضة تعإ رررفضسهررراًضةرتربررر  ضحلررر   ض

ح مررعة ضةرع رررسضةا تعةوهررسض مررعة   ،ض هررثضلرراضةرال ررلضحكرر  ضخعرررض رراألض مررعة ض  رر اضةا  رر مض

 رررراضتههةررررسضحط ررررعة ضةا  رررر مض ع ع رررررسض،ض إ رررر اضةا  رررر مضتهررررع ضتهررررسة ت به ة ن  هررررسضة ع عهررررسضحضضلرررراض

ةا تعةوهس،ضح يبتض  ضةرع رسضةا تعةوهسض  ض عضذةته ،ضحلا كضفحررع ضل رريعسضة بحررثض رر ضة  برر  ا ض

ضةآلفهس:ض

 ؟ل ضم ضل   مض   اضةا   مض -1

 ؟  ضة ع  حضة تيض   ضت اضظ   ض   اضةا   مضض  ضحةارب  ل ضضض -2

 ؟   اضةا   مض  ضة ع  حضلتىضن   ض -3

 ؟ل ض  ض محضةامعة ضة ع لسض إ  اضةا   مض -4

ضل   ضةامعة ضة ع لسض إ  اضةا   مض  ض هبه ؟ض -5

 أهداف البحث:

ض:فح هقضةآلتيضة بحثضت اضضيهع 

 .   اضةا   مة تعإ فض     مضض -1

 . ارب  ضة تيض   ضت اضظ   ضماًضةرترب  ض  ضة ع  ح ة تعإ فضض -2

 .ن  يض   اضةا   مض  ضة ع  ح ااضضة تعإ ضض -3

 . ااض محضةامعة ضة ع لسض إ  اضةا   مة تعإ ضض -4

 ة تعإ ض ااضةامعة ضة ع لسض إ  اضةا   مض  ض هبه .ض -5
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 أهمية البحث:

ةرإة ررراضة تععه هرررسضح ررر ضلإ عرررسض  ررر اضةا  ررر م،ضضلإ عرررسضل  رررسضلررراض م هرررسضة بحرررثض ررر ضفن ح ررر ضضفك ررراض

ضظ   م ضح محض معة   ؟ضح رب  حة تعإ فضسه ضلاض هثضن  ته ض

 ةررر يضة به ررر  ضة تععه هررسضلرراضلس  رراألضحلبررتح األ،ضن رر ضفك رراض م هررسضة بحررثض رر ض  رر ضرررعض  هررعض

ض  ض   اضةا   م،ض ه  ض تععقضسهاًضةرإ عسضح معة   .حلع إة ضحلعع 

 منهج البحث:  

ضةرتسعمضة ب  ثضةرنهجضة  ص ي.

 حدود البحث:

ضة ةع يض  ضل يعسضة بحث. ب  ا ضة ض  تصإضة بحثض ااضةاك  سض اض

: مفهوم  
ً
 رياض األطفال:أوال

 رررر ضض،تهررررع ضت رررراضفح هررررقضة ن رررر ضةرتي لرررراض    رررر مض،  رررر اضةا  رررر مض رررر ضلتربرررر  ضفإل  ررررسضةكت   هررررس

 هررس،ض  ادرر  سضلرراضك هرر ضة نرر ةس ضةا برر هسضحة ع عهررسضحة ن بررهسضحةاكت  ضض،لإ عسضة     سضةربكررإي

ررررع ةتهحض ررراض إ رررقضة ععرررحضحة ة ررر ذضةاةرررإ،ضحتبررر ىضمررراًضةرتربررر  ض ررر ضلع رررحضت ررراضفرررع هحضحفن هرررسض

حيعرررررررررررعضةرإ ررررررررررريض ضررررررررررررن ة ض6-4رررررررررررراضلضحرررررررررررقضسهررررررررررر ضةا  ررررررررررر مض ررررررررررر ضت حمضة عررررررررررر  حضل  ررررررررررر اضةا  ررررررررررر م ،ضح ع

  ض ررر ضة  رررإألضةار نيل إ رررع  كض إح رررا ضمررر ض حمضلررراض  عرررقضلبررر ىض  ررر اضةا  ررر مض اررراضمررراًضةرتربرررض

أل ض ررراألضة إحدرررسضحلإةنررر ضة إ   رررسضحضضة ت رررر ض  رررإ،ضحررررعض رررا 
ا
ضنباررروة

ا
 ح ضةاةضررر  سض إح ررراض ألضمنررر ًض إرررر 

  ضة صرررر،اوي،ضمرررراةضة ببررررت ألض ن رررر ضة   رررراضل رررراضة نب فررررضض    رررر م،ض هررررثض  رررر م ض  رررريضة إحدررررسض حض رررر ض

ن رر ض ألضة إحدررسضتعنررىضةاةإ ررسضحةا  ررال ض    رر مضض، ألض ررحضحةمت رر مضلإلهررسضة إحدررسضلة ببررت ني  تع 

مضلبرررررر  عيضة كبرررررر  ضحفرررررر كيه حض  ررررررح،ضل رررررر ضعبرررررر  عض ارررررراضفررررررع هحضةرررررررتععة ةتهحضحرررررررع ةتهحضلرررررراضخررررررال

ض .14-13،ضض2000ض:لةا  هعس

إ عررسضت رراض حدررسض حضرعضك ءض  هاسضا ته جض  رراضمرراًضةرل   اضةا   م ضضحسهاةض ت نعض ألضماةضةارحضض

ضلاضخالمضة ععح. ض ع  سض اإيضح ععحضح    ض  ض  ح ئه ضح ي ألض  ً 

 :
ً
 األسباب التي أدت إلى ظهور رياض األطفال:ثانيا

ف كررررررعض رررررررب  ضلتعررررررع يض  عررررررتضةررررررررإلاألضةر ت رررررراألض   صرررررر،  ضت رررررراضة عن  رررررررسضسهررررررحضحة ت كارررررروض رررررر ضتن ررررررر ءض

ضلترب  ضخ صسضحة تيضلنه ضل ض ا :

حة ترريضض،ك رراضةارررإي:ضفإلهررسضةا  رر مضفت عررحضرررع ضنبارروضلرراضةر رر  ة ضحة  ررهحضة  و   ررسضة  تع ررسض -1

رررعضاضفترر ة إض ررع ضة ك ارروضلرراضةآل رر ءضحةال رر  ،ضررر محضمرراةضةالررإض رر ضف   ررسضة ررعة  ض حرر ضتن رر ءض

تي لرراض رر ضة نرر ةس ضلترب  ضفإل  سض     مضف  إض  حضرع ضك   ضلاضة  و هررسض تح هررقضة ن رر ضةر

 ا ب هسضحة ع عهسضحة ن بهسضحةاكت   هس.ة
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كررراضةربرررتع ل  ضة   ارررويض ررراضفررر  اوضة ،ررراةءضة صررر  ضحضضة ع ررر ضةرررر   ض  ررررإي:ضررررعضتع ررر ضةاررررإيض -2

  ض  رراًضة ررعحمض حررلضةا  رر مضلرراضةا ررعلضة ن لهررس،ة الزلررسض  و هررسضةا  رر مضحخ صررسض رر ضة ررعحمض

ااضذ كضلاضع  ضة عح ررسض رراضبببحضةالي  ه  ضة ةعح يضحل ض  وفحض ضضضلحعح ض حضشب ضلنععم

ضلرراض ألضف رريض  ةكاهرر ض ارراضة  كرر ضةان رراض رر ضلارر ا ضن ارروي،ضح رر ضمرراًضة ررعحمضة ن لهررسض
ا
 اررعضن ارروة

ض          إ  سضة  إح ضة تيضععي  ألض يه .ضةارإضف ًو

   ضخإحجضةرررإ يضت رراضة ع رراضت رراضة ت كارروض  رراضيهررتحض  و هررسضةا  رر مض رر ضمرراًضضضخإحجضةرإ يض عع ا:ض -3

ض
ا
ضض،ل رر ض اعرراض،ة عي ررسضة ف رر ضلبررت  ضضكع رر ةاة  ررس،ضحفرر  ة ضمرراًضةر رريعسضتع هررعة ةرررإ يضت رر ً 

حفرررر  اوض هرررر يضعبرررر  م ض رررر ب ضض، رررر ض   رررر  ضة بيررررتضة إكرررراضة ع رررراضحة كبررررحضلرررراض كرررراضةاررررر  م

فيبإضة ع اض ع إ يض  ض   يضلات ع  ضفحت جضت رراضخررعل  ضضضة يبإضحة إخ ء،ضحة  ت ع  ضة تي

ض ألضفرر  إض    رر مضلرراض إ رر محضح  رر مضل رر مضةام،ضضضة ةب ء
ا
لاض كاضة ت   ضحةا ت ج،ض ععيه ضتذة

صرررررر،  ضةا  رررررر مضحفة ررررررة هحضضح ألضفيرررررر ألضة بررررررع   ضة  و   ررررررسضحة تععه هررررررسض يهرررررر ضلبررررررتح سضفارررررر ً

ضح     هح.

ةا  ارررر  ة ضة برررري  هسضة ترررريضفك ىرررريضة عرررر  حضت رررراضفا هرررر ضةربرررر ناض رررر ضإضة برررري ني:ض   ضة ت اررررضض -4

ضشرررر سض رررر ضض  اةهرررر يض رررر  يضةارررررإيضحف نرررر ضي،  رررر  ة ضحلبرررر نيضارررر  س،ضحخ صررررسض رررر ضةرررررعألضة كباررررو

ضصررر،اويض يهررر ض  اةإنرررسض  رررحضعبررر  ضة تررريض حض    ررر مضة  صصرررسضةربررر  سضفيررر ألضضح ررر  يضصررر،اوي،

ضلتررن كضت ارر  ضت رراضض ررع  ضل رر ضةارررإ سض ه تهحض ةخاضةا   مضن  ذضضلاضضض حعضضحماةضضك  هس،ضضحغاو

ضن ررررر ضةالرررر ألضلرررراضضبشرررر يءضلنرررر ضح حبرررر ألضضةاةإ ررررس،ضلرررراضضبشرررر يءضلنرررر ض ن ع رررر ألضضة بيررررت،ضخرررر  جض  ررررح

  .79،1997حة  اة  :ضلة     ق ضض  حضي ألةرضح ألضت ه ض  ا ت  ءضع عإحأل

ضةامت رررر مض إ   ررررسضض -5 ف عررررحضة  ت رررر ضةرت،ارررروض نرررر ءضتنبرررر ألضكع ررررع،ضحف عررررحضمرررراةضةانبرررر ألض ررررعحً 

    تررررررر ض يررررررراضلررررررر ض ضررررررر اضة تة رررررررةسضة طرررررررةهحسضة برررررررعه سضحة ن ررررررر ضةرتي لررررررراض ترررررررىضفضررررررر ع ض

 ض ه ته ضةربت بعهسضحف ةك ضل ض   عصإضلاضفحع   .حض  بتض

ضتألضة عن  سض  ا  رر ض -6
ا
مضدررإح يضر لهررسضحةرتصرر   سضحررر يضم وعررسضرررتعخاضررر  ضة ع رراضلبررت بال

 ت  رررراضلا   ررررسضةا  رررر مض رررر ضة بررررن ة ضة بررررتضةاح رررراض ةررررسضنباررررويضلرررراضة بيةررررسضض،اضعبرررر ه ألضسهرررر 

 ة بي  هسض  ضة بال .

تألضرررررررع ة ضة   رررررراضة ةررررررعح يضحلبررررررت  ض خرررررر  ضاض  كنرررررر ضلرررررراضةن برررررر  ضةا برررررروة ضة  و   ررررررسضض -7

ت   هرررسضةرن رررربسض حألضف كهررر ضلررراضربررراضلرررإلاألضلتسصصررراألضلع ررراألضحةافا مررر  ضة عع هرررسضحةاك

   بهعسض   ضة   اضح  ك ف ضحلبت  ض خ  ضحةرتععة ً.

اضةرع رررررسضةا تعةوهررررسضعبرررر  عض ارررراضة  ضرررر ءض ارررراضت ررررعة ضة   رررراضحتههلترررر ض ت برررراضة تععررررهحضربررررضض -8

ضضبعضض رب  ضة تسعفضحة  بإ ض  ضة ص   ضةاح اضلاضةرإ عررسضةا تعةوهررس،ضحرررعض اهررتضبعررض
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ة رررعحمض رررا كض  ررررتسعلتض ررر ضلعة رررر  ضررررنسض حضررررةتاألضاررررت ب مضةا  ررر مضربررراضرررراضة رررتععحض

  .1987،79ل   ع:ض

   نررر ض ه ررر ضرررربقضبعرررضضة ع ةلررراضة تررريض   ضت ررراضف ة رررعض ن  رررسضة  ت عررر  ضةرع هرررسض  و هرررسضةا  ررر مض

 ضتاض  ررضض ه  ضرباضراضةا  ةم،ضح غحض ن  سضن اويضلاضة عحمض  ترب  ضةا   مضحةامت  مضسهح،

ض  كرررراضة  رررر مضتألضة ت صرررراوض رررر ضمررررراةضةا
ا
ح  رررر ض ررررريكضمنرررر ًض ح ررررسضلرررراضة رررررعحمضض،   ررررحضلرررر ضزةمضر و رررر 

ض
ا
ضكرررررر لال

ا
ض رررررر ضمرررررراةضةافارررررر ً،ض حض ألضف ررررررعمض إةلارررررر 

ا
ةرررررررت   تض ألضت رررررره ض  كرررررر  ضة     ررررررسضف  لرررررر 

،ضح  ررعضةختع ررتض
ا
ضاةرراضةر رريعسضكررا   

ا
ض  كةرر 

ا
ض د ررعل  ضة  و   ررسض  كرراض ألضععتبرروضل رر ا

ا
حلتيرر لال

تبرر    ،ض  رراضة ررعحمضلررع ضةة عحمض ه  ض هنه  ض رر ض   هررسضةا ررعل  ضذة ضة عالرررسض  ا  رر م،ضح رر ض

ضت رراضلرر ضربرراضةاة ررا   سضة     سضت رراضلرر ضربرراضة رر اضلاضف تعض يه ض ض
ا
،ضح عررضضة ررعحمض ي،ض رراضح  ه  رر 

ضفرررامحض بعرررعضلررراضمررراةضحاض 
ا
ا اررر  ض   ررر مضل ررر ماأل،ضحط  رررر ءض ررره ضة رررر حةجضتاض  ارررة ءضف    ررر 

حف تعضة عن  سضت اضةاة لرراضضيضاضذ حض   ض ه ،لاض ألضفسإجضت اضة ع ه ض  إاضح ةثضض ع    سضة بو ةس

ضاررررر ه  ءضة تيرررر  اضة ي لرررراض د نررررضحة ت،ا ررررسضدرررر   ضة  برررري رررر ضبعررررضضة ررررعحمض  اشررررإة ض
ا
األ،ضحلرررراض 

ضلرراضة نخررجضيضحة ،اةءضضبة عحمضلاض  عمضةاشإة ضة  
ا
ض ع  هررع،ض ررمذةضلرر ض صرراضة   هررعضرررع ة

ا
لا   

كضةاةضررر  سضحكرررعض ل لررر ض ررر ضبعرررضضة رررعحمض رررعةوقضةا  ررر مضحرررر    ضةا عررر  ،ضحمنررر ًضبعرررعضذ رررض

  .80،ضض1997حة  اة  ،ضضة     ألضح   اضةا   مضل

: نشأة رياض األطفال في العالم:ثالث
ً
 -ا

 ض نررعل ض ن رر ض1796حل  تحع ررعضرررنسضلض إكرر ضتن رر ءض  رر اضةا  رر مضت رراض حةررررضة  ررإألضة  رر لاض  ررإ

ح رر ضلن  ررسضشررب ضكررإ ةءض رر ضضسضحة عرر   اضةا رر ةلك ألض إ   كض حلررإ األ ض حمض حدررسض   رر مض رر ضلن  ررسض

ة  ررر  مضة  رررإق ضلررراض إنبررر ،ضحكررر ألضيهرررع ضلررراضح ةءضذ ررركضلبررر  عيضرررري ألضمررراًضةرن  رررسضة تررريضك  رررتض

 حلررإ األض تنررعض ارراض م هررسضة بررن ة ضألضتعرر نيضلرراضة   ررإضحررر ءضةا رر ةمضة طررةهسضحةارتصرر   س،ضحكرر 

 بررر ءضةر كررر  يض ررر ضاألضتم ررر مضفعررركضةرإ عرررسضععرررإاضةا  ررر مضت ررراض  ةلررراضةض،ةاح ررراضلررراض هررر يضة   رررا

ة بيةررسضة   اررويضة ترريضععي رر ألض يهرر ،ضن رر ض  برربحض رر ضتفررال ضاررة هحضحطاةرر  ضة ضررإ ض رر خالر حض ررا كض

ضل بررر سضةا  رررإة 
ا
ح رراألض يررراض ة ضلرررع إيضكررر ألضض،ةن رر ض حلرررإ األض ررر ضكرراض  عرررسضرررركنهسض حضلبررت  نسض ة ة

 رررررر  تععهحض ررررررع  ض كإمرررررر ضلرررررراضل  رررررر ضةا رررررر ت،ضح  رررررر مض ارررررراضتععررررررهحضةا  رررررر مضلإليترررررر ألضحة ررررررعيضفسررررررت ض

حةاخررإ ضفسررت ض   تررع  حض ارراضةر رر  ة ضة هعح ررسضحك  ررتض ن رر  هحضفت ارر ض رر  تن  ،ض ي  ررتضض،حة  و هرر 

ضلع  ررررررسض عنب فرررررر  ضحةاةه ة رررررر  ض
ا
تعع  ررررررحضةرإلهررررررسضةاشرررررر، مضة هعح ررررررسضحةا ه  ررررررسضحتعررررررإاض عرررررريهحضصرررررر  ة

عي  ألضخإةورض ع ن  سضة تيضعحضح ن  سضرصصهسضحتعإاض عيهحضخإةورضك،إة هسض  إنب ضح ح حل ض

ح مرررحضةرإةنررر ضةاةه  رررسض يهررر ،ضح بررربحض اررر رضفاإلرررسض حلرررإ األضظ رررإض ح ضل  ررر سهسض ررر ض حمض خررررإ ضض، يهررر 

ض .7،ض2005لخعف:ض
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فكررعسضةارررإضة   اررويض رر مضت رراضح  ض إ    ه ضتبببتضة    يضة صن  هسض  ضل ع ضة  إألضة ت ررر ض  ررإضض

 هرررثضةز ة ضةا تهررر جضت ررراضةا رررعيضة ع لعرررسضل ررر ض   ضت ررراضتاةررر  ضةا  ررر مض عع ررراضض،ةرنررر  قضة صرررن  هس

حيبت إض  ع حضلاضة صب رضة ب نإضت اضض،  رص ن ضحةرن كحضة تعةءضلاضة بنسضةا  لبسضلاض     مح

ضةن رر ء ضحض1811-ض1735ةرب ء،ضل  ضرعض سعقض كه مضلاضةالهاألض  ضمرراةضة بعررع،ض   ررإضل حلررإ ض  كرركض

حض  ررررع ضلرررراضة تععررررهحض ارررراض ررررعض  رررر مضةا ررررعضحف ررررعمعة سضةا ررررع،ضحك  ررررتضفا رررر ضة صرررر،  ضلرررر ضععررررإ ض  ررررض

هسضرررضةار ضكرر ألض  كرركض ررع  ض كرر  محضلرراض برر   ضةا رر ت،ضحكرر ألضةا  رر مض تعع رر ألضةربرر   ضلعع رراأل

ض .2005،7ن  ضفض نتضة  و هسضة ع ةهسضحة ت   حضةاخالق ضلخعف:ضض،حةاةب  ض ع إةءيضحة كت  س

 حمضلع رررررسض    رررر مضرررررنسضضةن رررر ءإ    هرررر ض ررررعتاضل حلررررإ ض ح ررررا ضح  رررراض ارررراضحظ ررررإضلإ رررريض خررررإض رررر ض 

ح إكرررر ضذ رررركضت رررراضةرتن  رررر ض  م هررررسضة بررررن ة ضض،  اضة ش صررررهسيررررض ضحررررر  م ضة ع ررررعضةا ع ررررعض ت1816ل

حلرراض   هررسض خررإ ضز رر  يضةا ترر جض رر ضلصررنع ض رراضضض،ةاح اض  ضفي  اضخعقضة   رراضحص صررهسضلرراض   هررس

 إ ررقض    ررسضةا  رر مض ين رر ضفت ررإوض ل رر تهحضح خرر تهحضةانبرروضلررنهحض رر ضة برراض عع ررا،ضحلرراضك  ررحض خررإض

 ارراض ررعضل  ررع حلا ضحلضك ز ررفضا كبرر و ضحةرررتسعمضكرراضظ إ ضفاإلت ألضل   سهت ألض  ضفإلهسضةا   مض

سض نبررروضلرررنهحض ررر ضة برررا،ضكررر   ةضررررعضتعع ررر ةض اررراض  رررعيضصررربهلنه ررر ض ررر ضفاررر  سهحض كرررإيض ألضعععرررحضةا  ررر مض

ض .2005،8م ذةألضةرإله ألضرباضلخعف:ض

 ضلررررراضةررررررإلاألضة رررررا اض1827ض–ض1746 لررررر ض ررررر ضر يبرررررإةض هعتبررررروضةرإ ررررريضلكررررر ألضم رررررويضببرررررت   زيض -

  ن رر ضلع رررسض رر ضت ررع ضةررر ة  ضض،نإررر ةض هرر تهحض عت كارروضحة تاإ ررحض رر ضلهررعةألضفإلهررسضةا  رر م

ةا رر  ضضة ببرر فاأل،ض لرر ءضة إ ررف،ضحلررع ضعععررحضةا  رر مضة رراك  ضة   ة ررسضح    ررسض تععررهحض  نرر ءض  ررإة

 يررر ألضععع  رررحضح رررع سهحض اررراضحةكبررر  ضةر ررر مضكررر   عيضحةا ه  رررس،ضحكررر ألض ا ع رررحض ةخررراضةر ررر مض

ح ح   حض  إة ضلاضةا اهاضحلب   ضة  إةءيضحة كت  س،ضح  ض هعع  حض    مضة ، مضحة ةبهجضض

،ضحكرر ألضععت ررعض رر ضة هترر ل لع نسضلرت    ض إ   سضحتععهحضةا  رر مض ض ن  ضلع رسض  ض1798  مضل

مرر ضلع رر سضحلحبرر سض رر ضتععررهحضضحةرال  ررس،ضحةرررتسعةمضكرراضلرر ضيتععه  حض ااضةا بويضةرب شإض

ة ععررر مضحةاةبررر  ضحل ررر معيضة  بهعرررسضحفرررع  اهحض اررراضدررربرضة رررن كضحة تعررر  ف،ضح ررر ضة عررر مض

 إ  ررسضفع يبرر ضة   اررويضحك  ررتض ض تععررهحض   رر مضةارررإضة ررايض عهرر ض ن رر ضلع رررسض رر ضل إكررعح  

ض ررررررر ضلع نرررررررسض1804سض اررررررراض رررررررركض  برررررررهس،ضح ررررررر ض ررررررر مضللن رررررررربسض عصررررررر،  ضحلبةهرررررررض
ا
 ض رررررررت ضلع رررررررعة

 ضا عة ضلعع يضة ص،  ضحف   إض إةوقضة تع يكضحفرر  هفضة كتررحضةرن ررربسض    رر مضلة  إ حألض

ع  كض إح ررا ضحة ررايض صررب ضة صرر،  ضحكرر ألضلرراض رراألضة ررا اض  عرر ةضلعرر ضحفررع ل ةض ارراض ع رر ضل إ ررض

ضلاض  المضفإلهسضةا   مض ه  ضبععضلخعفض:ض
ا
  .2005،9 ع  

 ض  ضحا سضلححفإضفرر حأل ض ارراض1855 ل ض  ض لإ ي ض  عضن   ض حمضلع رسض إ  اضةا   مضرنسضلض -

 رررعضررررهعيض ر  هرررسضفرررعتاضللبررر ضشررر  ز ضحكررر ألضة تععرررهحضسهررر ض   ع،رررسضةار  هرررسضحررررعضرررر  ع ضمرررراًض

 كرررررإيض  ررررر اضةا  ررررر م،ضحررررررعضر لرررررتضلة ا ة يرررررتض يبررررر  ي ضح ررررر ضزحكرررررسض  ررررر ضة إحدرررررسض اررررراضن رررررإض
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 ضحك  ررتض1860لم  ةسضل أل ض من  ءضلع رسض خإ ض إ  اضةا  رر مض رر ضحا ررسضل  ررر ا ضرررنسضل

 ض رررع  ض  ررر اضةا  ررر مضفة ررر ضناررر ءضلررراضة ن ررر مض1880تععرررحض   ع،رررسضةا اعا  رررس،ضحلنررراضررررنسضل

ض ض ترررىضكررر ألض رررع 1900ح رررحضفررر تيضررررنسضلضإ سة تعع ررريضة عررر م،ضحررررعضة   رررإ ض  ررر اضةا  ررر مضببرررض

  .1974،127 ض ة ضةاةض  سض  ض لإ ي ضللإس ى:ض4500ل

 ضا  ررر مضة  ب رررسضة ع لعرررسض ررر لإضلررراض هنررراأل،ضحكررر ألض1918ح ررر ض حرررره ض ن ررر  ض حمض حدرررسضررررنسضل -

 هناألضعب ىض ح ضةاةض  سضح   اضةا   مضل ةتضة  ه  هس ضح نعض م هررسضمرراًضةرتربرر  ض رر ض

 ررإض ح ض  حيه ضل ضة إكاض   ةببسض عح م ض  ضةا ت جضحةاةهرر يضةاكت   هررس،ضحفنةرإ يضحتبفحإ إضض

ة كبررو ،ضحةررر ة  ضةاةي لهررسضحةا    هررسضضحةرة رر يةاةضرر  سضح  رر اضةا  رر مض رر ضةرررعألضحةا هرر ءض

  .163،ض1974  ف ضلاضماًضةرترب  ضة  و   سضللإس ى:ض75 ضل1972 هثض عغض ع م ضرنسضل

 ض  ح   ررسضةاررركنع  س،ضوررحضفرر ة اض1918سض    رر مضة بنرراألضرررنسضلح  ضلصررإض ن رر  ض حمض حدررضض -

  .11،ض2005 ضلخعف:1943 ض حدسضرنسضل20 ت ض   اضةا   مضت اض ألضحصاضل

 ض رر ض ررإة عكضربرراض ه  ررسضةاةكررحضة ع  رر نيض1910ح رر ض هبهرر ضف ربررتض حمض حدررسض    رر مضرررنسضل -

ل ع  ررسضة   ررعةأل ضوررحضف ة ررعضتن رر ءض  رر اضةا  رر مضض  رررححلعة ررسضة ،رر حضةا  رر   ضحك  ررتضتبرر ىض

 ضح حدررررسض رررر ضلع نررررسض1921 ض حدرررر  ض رررر ضلع نررررسض ررررإة عكضحذ رررركضرررررنسضل3 تررررىضحصرررراض ررررع م ضل

  .180،ض1997 ن، زيضح حدسض خإ ض  ضلع نسض   سضل   عضحلإ ةأل:ض

: رابع
ً
 :األهداف العامة لرياض األطفالا

 ررررر ضححدررررر ض إةلا ررررر ضحلن شررررر   ضحفحع رررررعض إةو  نرررررعضة تس رررررهرض  و هرررررسضةا  ررررر مض ررررر ضلإ عرررررسضة إ ررررر اض

حفا ا ةتهررر ضمنررر ًضة ك اررروضلررراضضح و ثهررر ضح  حةتهررر حلإة   ررر ضحةختهررر  ضحرررر وع  ضضب  يهررر ح رررر  هاه ضحفصررر هحضل

ة عع هرررررررسضحةارررررررركضة ن برررررررهسضحة  و   رررررررسضحة إح هرررررررسض حضة ع ةهرررررررسضحةاكت   هرررررررسضحة به ررررررررهسضضةاة ررررررر وق

ضلررررراضض،حةارتصررررر   س
ا
ة تررررريض ةباررررر ضلإة  تهررررر ض ررررر ضذ ررررركضة تس رررررهرضحمررررراةضةاختهررررر  ،ضن ررررر ض ألضمنررررر ًضن اررررروة

ضض،ةربرررررر   ضة ع لررررررسضة ترررررريض ةبارررررر ض ألضف رررررر مض عيهرررررر ضفإلهررررررسضة   رررررراض رررررر ض  رررررر اضةا  رررررر م
ا
ضحفن هرررررراة

ا
فس ه رررررر 

ض
ا
حلحكررحضتعررع ض بعرر  ضض،حلن شرر   ح ألضفن عررقضلنهرر ضحتب وشررعضسهرر ض رر ضك  ررسض  عه تهرر ضحلإةلا رر ضض،حف    رر 

حك ة ررحضفإلهررسضة   رراض رر ضة إحدررسضح الرررسضمرراًضة  و هررسض رر نجوضلرراضك  ررحضلرراضك ة ررحض هرر يضة  ت رر ض

ض ع ررررعي،ضحلرررراض م  رررر :ضةاررررر سضة ن  رررر ي،ضحةاررررر سضة  و رررر ي،ض
ا
حةمت  ل فرررر ،ض ررررمألض  رررراًضة  و هررررسض ربرررر 

سضة  عبرررررررر ي،ضحةاررررررررر سضةاكت رررررررر ت ،ضحةارررررررر سضة ررررررررع ني،ضحةاررررررررر سضة به سرررررررر ي،ضحةاررررررررر سضحةارررررررر 

ضةارتص  ي،ضحةار سضةاةه ي،ضح ه  ض ا ض ه ألضحف ده ض  اًضةارك:

ستعررررفضة ن بررررهسضة ترررريضن رررر تض نهرررر ضح نررررعته ضلةاررررر سضة ن  رررر ي:ضح ررررعخاضفحترررر ضةاة رررر وقضض -1

ةا  رر مض رر ضمرراًضةرإ عررسضلرراضحة ترريضفبرراألضخصرر و ضض،ةا حرر  ضحة ععرر مضة ن بررهسحضة ع ةررر  ض

ة ن رر ،ضح  كرر تهحضةا برر هسضحة ن بررهسضحةاكت   هررسضححةكبرر  ض  رر مح،ضحلهرر   ح،ضح بهعررسض
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تشررب  ض  كرر تهح،ضحل رركالتهحضة ن   ي،ضحة ع ب  ضة تيضرعضف فض  ضررربهاضتعع  حضحفكه  حضض

ة ن برررهسضحةدررر إة   ضص صررره تهح،ضح رررإ ضت شررر  محضححرررر   هحضح الك رررحضة ن  ررر يضح بهعرررسض

  .130،ض92 ضة  إ  سض هنهحضلة  يب ني:ضة  إحض

ح الر هررررر ض   دررررر  ضةارررررر سضة  و ررررر ي:ضحي ررررر اضمررررراةضةارررررر سضلا   رررررسضةاة ررررر وقضة  و   رررررسضض -2

سضةاكت   هرررسضح  عهرررسضةن بررر  ضةا برررويضحة رررتععح،ضن ررر ضت ررر اض الررررسضة  و هرررسضة ن ررر ضحة تة رررة

 يرررراضلرررراضة  عبرررر سضحة     ررررسضحةارتصرررر  ضحة به رررررسضحة   ةوررررسضة بهلهررررس،ضحلي  رررر  ضةامررررعة ض

ة  و   سضحةرن هجضحة بوةلجضة  و   سضحغاوضذ كضلاضةا  ة حضة  و   سضة تيض   ررتضة ضرر ءض عيهرر ض

  .130،ض92ةر  ضحة عع مضة  و   سضلة  يب ني:ض   وقضحلع ه  ضة بح  ضحة ع ض

ة  وه ررسضة ترريضفررإلرضة  ررإ ضحة  ت رر ،ضحفرر واوضةار سضةاكت  ت :ضح عخاضفحت ض ه ألضة عالرررسضض -3

فيرررر  اضص صررررهسضة  ررررإ ،ضحة  بهعررررسضةاكت   هررررسض عع عهررررسضضة  ت رررر ضحة بيةررررسضةاكت   هررررسض رررر ض

يبرر اضت رراضن ررإم ض رر ض  رر سض  ررإة ًضة تععه هررس،ضحة  ررهحضةاكت   هررسضة ترريض ررتلاضسهرر ضة  ت رر ضحض

حط رراضف نهررعم ض رر ض ه فرر ضحةرعرر لال ضحة عالررر  ضةربرر  عيض يهرر ضحة عرر  ة ضحة ت   هررعضةا ا  هررسض

ة تررريض إغرررحض ررر ضةاة ررر اض عيهررر ضح ررر ضةررررت إة   ه ،ضحةآللررر مضحةر ررر ل ضحةامرررعة ضة تررريض ة رررعضت ررراض

الرررسض رر   ت  ضحة ترريض ةبارر ضفح ه  رر ،ضحف رع فرر ضلرراض  ررإة ًضت رراضغارروضذ رركضلرراضةالرر  ضذة ضة ع

ةا  ررررر مضضسضحفة رررررةسضح    رررررسضةا  ررررر مض ررررر ض  ررررر ا خرررررام ض ررررر ضةا تبررررر  ض نرررررعضة تس رررررهرض  و هرررررض

  .92،131لة  يب ني:ض

ةاررر سضة ررع ني:ضع رر اضمرراًضةاررر سضةربرر   ضة ترريض ررر   ضةارررالمض  و هررسضة   رراضحفة ررلت ضض -4

هررسضحة تععررهحض رر ضةارررالم،ضح    ترر ،ضح  رر  ضة   رراضحة  ررإ ،ضحل  صررعضح مررعة ضحغ  رر  ضة  و 

ح إةوررقضح ررر  هحضححررر واضة  و هررسضحة تة ررةسضحةرع لعررسضة ترريض    هرر ض صرر تضة  ررإ ألضة كررإ حض

حة برررررنسضة نب  رررررسضةر  رررررإي،ضحل   رررررر  ضحةك هررررر  ة ضح  يررررر  ضةررررررإلاألضحةر كرررررإ اضةربرررررع األض ررررر ض

  .92،131 ص  محضة  تع سضلة  يب ني:ضض

سضلا   ررسضةا يرر  ضذة ضة  بهعررسضة  عبرر هسضةاررر ضةاررر سضة  عبرر ي:ضح ررعخاضفحررتضمرراةض -5

ة تررريضف ارررريض بهعرررسضة  عبرررر سض حضة ن إ ررررسضة  و   رررسضح الر هرررر ض    عبررر سض حضة ن إ ررررسضة ع لررررسض

 ع ات رررر ،ضحل      ررررسضة برررر وعيض رررر ضة  ت رررر ،ضحةربرررر   ضحةرإفكرررر ة ضة ع لررررسضة ترررريضفإفكرررر ض عيهرررر ض

حة ت كيههررررررسضحة ت    هررررررسضة  عبرررررر سضة  و   ررررررسضة برررررر وعيض رررررر ضة  ت رررررر ،ضحة  ه ررررررسضة تس ه هررررررسض

حا  هرر ضض،ة  و   ررسضح م ه هرر ضححظه  هرر ض   ةبرربسضا  هرر ض ن صررإضة ع عهررسضة تععه هررس ع عبرر سض

  .92،130   ة ضحلبت    ضة تععهح،ض   ض  ضذ كضة تععهحض  ض   اضةا   مضلة  يب ني:ض

ح    ترر ض رر ضة ن إ ررسضضفحترر ضةربرر   ضذة ضة عالرررسض تة ررةسضة  ررإ ةاررر سضة به سرر ي:ضح ررعخاضض -6

ة  ت رررر ،ضح  رررر  ضة  ررررإ ضححةكب فرررر ضة به رررررهسضحةا حة ضحةربررررتح ه  ضضة برررر وعية به رررررهسض

،ضحةر ررر مهحضحة ت ك ررر  ضحح رررنهحضح لررر هحضة تررريض ت رع ررر ضة  ت ررر ضلررراض  رررإة ًضفاررر ًضلارررت ع ح
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ي:ض تهحضة ع لسضلة  يب ن ض ألضععي   ض  إة ًض  ضرع ن حضح هغحضة  ت  ض ة تيض إضة به رهسضض

92،131.  

ض ااضةاركضة ب   س ةامعة ضة ع لسض إ  اضةا   مض  ضة ن  ذضة ت  هس:ضضض محضضفتحع ضضحلن ءا

  221-220،ض2007للح ع:ض

 لب  عيضةا   مض ااضة عن  سض طة هحضلاضخالم:ض -1

 ل   ر هحض عع  ة ضة طةهسضة بعه سض  ض ه تهحضة ه لهس. -

 ة بعه س.ل   ر هحضةر   ة ضة بع هسضحةاةإنهسض -

 ف به  حض ع  ة عضة ببه سضةرتعع سض  لنهحضحرالل هح.ض -

  عن صإضة  كبسضةرتي لعس.ضةخته  محضة بعهح -

 لب  عيضةا   مض ااضف بهقضرهحضة  ت  ض  ض الر هحضل ضةآلخإ اضلاضخالم:ض -2

ض  ضرع ن حضة ش ص ي.ض -  ة  وةل حض ع  ة عضحة بعً 

   تهحضة ه لهس.ل ضم ضخ  ض  ضفصإضحض ت ها محض األضل ضم ضص ة ضض -

  تع  عمحض ااضشكإضهللاض ااضنع  ض عيهحض ع  ءضكاضصب ر. -

 ة ع ةهسض  ضلات  ضة إحدس.ض  ا ه ء   ت    حض -

 فن هسضرع يضةا   مض ااض اضةر كال :ض -3

 مو  يض حضةرت ال  حضةربت إضحةرت ص ئهحض اضةاة  وقضحةرع   ضة تيضفك فض -

  اض  ر حضةر  يضحةاكت  ت .

  ال   هحضةرن  سضرع  حض ية هح،ضحفاإ اهحض يه ضاشب  ضةمت  لرر تهحض عك ررفض رراضض -

  رإة م ضل ضلإة  يضة  إح ضة  إ  سض هنهح.

  مشإةن حض  ضة تس ه   ضةا    هسضةر  و سضاةاضل كالتهح. -

 ت ررررر    حضة ررررراةتيضا  ررررر   حضةا    هرررررسض عك رررررفض ررررراض خ ررررر ئهحضحةا ررررر  يضلنهررررر ض ررررر ض -

       حضةر بعس.

 الر  ض هبسضل ض رإة هحضحة ب  ،األ:ب  عيضةا   مض ااضفي  اضله مضح ضلض -4

 ةل حض ر  هحضل ا سض عتعباوض اضل   إمحض ح ضةآلخإ ا.  رتسع -

  شررر وةن حض ررر ضةا  ررر مضةا    هرررسضحةا عررر  ضة تررريض  ررر مض عيهررر ض إ ررر لا حضة هررر ليض ررر ض -

 ة إحدسضحتع ح هحض ااضفح ه   .
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 حهرررثضع رررعإحألضلررراضخرررالمضمررراًضةر   رررر  ضض  بررر  مضةاةرررحضحةا رررعل  ض ه ررر ض هرررنهح -

ض   ت  ئهحضت اضفن هحضة إحدس.
ا
 ك هع 

 و سضةا   مض  ضذةتهحضلاضخالم:فن هسضضض -5

 اوض  اةإنسضحة ع،سضحة  اض اضةمت  ل تهحضةاة  هس.ة تعب     ر هحض -

  م ا زمحض ع اض حضن  ذضل هعض ت قضحةرتععة ةتهحضة  إ  س.ض -

 لاض    ح. ت  اوضك ضلاضةاةحضحة     ينسضحةاضض -

ت به ررررر  ضة ع عهرررررسضسض ررررر ضةررررررتععة ةتهحضح ررررر ضل   رررررر هحض ع  إة ررررر يضة  رررررإح ضة  إ  رررررضض -

  عتععح.

 لب  عيضةارإض ااضفإلهسض      حض  إ  سضفإل  سضرعه س:ض -6

   افص مضة عةوحض  رإيضة   اض عتع حألضلع  ض ااض اضل كال ضة   اضة ه لهس. -

 .  ن هحض عحة ضرن ر سضل كال ضةا   مضة ه لهسض -

  إغاألض  ضة تن هحضةا ة يض عإحدس.بعضض ح ه ءضةال  ضةرتض  ش وةً -

  ن هحض إ  لجضة ه مضةر ت رضر   عسض ح ه ءضةالرر  ضلرر ض   رر   حضا ارر  ضح ررعيض كررإضض -

  بألضةآل  ءضحةرعع   ض  مضة  و هسضة بعه سض ع  ا.

   :
ً
ضأهداف رياض األطفال في ليبيا:خامسا

لا   ررسضلرراضض2012 إ رر اضةا  رر مض رر زة يضة  و هررسضحة تععررهحضرررنسض صررع  ضةا ة يضة ع لررسض

إةررررررسضةرعررررر  اوضلحزة يضة  و هرررررسضحة تععرررررهحضنضضةامرررررعة ضة ع لرررررسض إ ررررر اضةا  ررررر مضح ررررر ضن ررررر ض اررررر ض

ض .2012ة  هيعهسضحةر ة  ضة ب إ سض  ضة تععهحضةربكإ،ض إة عك،

 ي،ضة ع ارررر ضلبرررر  عيضة   رررراض ارررراضة ن رررر ضةرتي لرررراضلةا برررر ي،ضةاةإكرررريضةاة رررر ي،ضة ع،ررررضض -1

ةرعإ رر ،ضةاكت رر ت ،ضةا ع رري،ضةا  عرر    ،ضلرر ضةاخرراضبعرراألضةا تبرر  ضة  ررإح ضة  إ  ررسض رر ض

 ة  ع ة ضحةارتععة ة ضحةربت    ضة ن  وهس.

فإررررهلضة ع هرررعيضةارررراللهسض ررر ض  ررر سضةا  ررر مضحغرررإسضةا  ررر ألض ررر  ض ررر ضرعررر سهحضح رررحضض -2

 حةآل ة ضحة بع نه  ضةاراللهس.حتععه  حضة     سضضح  سصااضهللاض عه ضحرعحضضة إر مض

 فإرهلضلب   ضة   نهسضحةا ت  ءض ع  اض هبه .ض -3

تنبرررررررر  ضةا  رررررررر مضةر رررررررر مهحضحةر رررررررر  ة ض رررررررر ض ر ررررررررره  ضة ععرررررررر مضلنهرررررررر ضة ع،ررررررررسضة عإلهررررررررسضض -4

حة نررررررررر ةس ضحة إ  دررررررررره  ضحة ععررررررررر مضحة  نررررررررر أل،ضحة  و هرررررررررسضةاةإنهرررررررررس،ضحة طرررررررررةسضة ع لرررررررررس،ض

 ةاكت   هس.

 ة تة ةسضةاكت   هسضة بعه سض  ضظاضة  ت  ضحلب  و ،ضح  إة  ضة ب وعي.ض -5
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تعررررر  ض اررررراضة ن ررررر مضة سضحلررررر ض ت عبررررر ضذ ررررركضلررررراضة تررررر رعحضحة تكهرررررفضلررررر ضة بيةرررررسضة تععه هرررررضض -6

حفي  اض الر  ضتنب  هسضل ضة بيةسضةاكت   هسضة ةه سضحل   رررسض ن رر سضة ررتععحضة ترريض

ض  ضشتىضة   ا .  فت قضحةمت  ل  ضة   اضحلععا ض  ً 

 تههةسضة   اض عتععهحضة ن  ليض  رإة اضة تععه هسضةرت علس.ض -7

ضة تع رر  يضض -8  ع  ررا،ضحة تصررإ ضب ررياضل ررا ضحةرهرراضت رراضدرربرضة ررن كضحدرربرضة بررعً 

ة تع رراض حألضةا رررع   ضحف كهررراضتشرررب  ضة إغبررر  ،ض نرررعل ض ت عرررحضةر ررررفضذ ررركض حألض يض

 صإة ض حضف فإ.

ض ررر :ةررررتسعةمضة   رررعة ضةار ررررهسضة تررريض تضررر نه ضة ة ررر ذضةرعإ ررر ضحمررراًضة   رررعة ضضض -9

 ..ضحغاوم ة   ة ع.ة  ياضة ع م،ضة ص  ضة امنهس،ضة إل ز،ضةر  مهح،ض

ة ن ررررر ضةا ع ررررريضحة رررررايض   ررررراضررررررهحضحلعررررر  اوضة  ة رررررع ا،ضحة  ررررروةمضلعكهرررررسضة ،اررررروضح  ررررر  ض -10

ضة ععحةنيضحل ضت اضذ ك.ةآلخإ اضحة كفض اضض  ة بعً 

 ة  ع يض ااضة ععحضحة تع لاضل ضةآلخإ اضب ياض   اضحط ا  ي. -11

ة  ررع يضةا ا  هرررسض اررراضةافصررر مضلررر ض ن صررإضة ع عهرررسضة تععه هرررسضحةن بررر  ضة   ررراض -12

ضةر   ة ضة ع،  سض   تب  م ضحرهعسضتعباوضحف ةصا.

ض
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  :قائمة املراجع

لح ع .1 ت إةمهحض ةا   مضض.  ة فض لعع   ض   اض ت عة ض لنهجض ةرباويض ة ضض   أل،ضض،ضض ن ءض

 .2007،ضضحة ت زي ضحة  ب  س عة إض

ة  اة  ض .2 ة     ق ،ض لض ألض ةركنع  سضض.لح عض ة عإلهس،ض ة بال ض ة     يض  ض ةركتحض،ضضة تععهحض

 .1997،ضةا  ل  ضةاةع ث

،ضلة   ة ضك لعسضة   ف ،ضض إة عك،ضض ركض    سضة     سضة عإلهسضض.  إضلح عضة  يب ني .3

1992. 

،ضلكتبسضة نهضسضةرصإ س،ضضة   مإي،ضضة  و هسضة عإلهس  ةر  ض  ضضضض.ضض   عضضض  بعضة    لح عضض .4

1987. 

 .2000،ضة كت  ضةا  ل  ض،ض ة ضضة إ  ا،ضت ة يض   اضةا   مض.منعضل كعضةا  هعس .5

ة    ة بهعضض .6 ةا   مضض.ضشإ فضض  بعض حة ع ةهسض  ض   اض ةاكت   هسض  ة ض   أل،ضض،ضضة  و هسض

 .ض2006،ضةرباويض عة إضحة ت زي ضحة  ب  س

ض    ألض   ع .7 لإحةأل،ضضةربوًح ة ع اض حف   م ضض. احض ةرع صإيض ةا   مض ض،فإلهسض   اض

 .1997ضة  ةح س،ضلة   ة ضك لعسضة  ةح س،

 .1977،ض   حضة كتح،ضة   مإي،ضةافا م  ضةرع صإيض  ضة  و هسضةر    سض.لح عضلناوضل س ى .8

 .ض2014نت  سضة بح  ضة عع هس،ض ن، زي،ض ة ضة كتحضة   نهس،ضض. له س ت  ضلح عض .9

راللس .10 لح عض ح  ءض لح عض ع ي،ض ة بهعض بعة ع م،ض  ز سض ر اويض شإ ف،ض لح   ض ض.ض    سض

 .2006ةرنهجضة عإ يض إ  اضةا   م،ضف نك،ض

ت إةمهح .11 ة  إنيض لح عض  يكض لبع  ،ض لح عض اض ض.ة   مإض ة  ع م،ضض ة تع يكض ل   ة ض

 .2016ةرإرح،ضك لعسضضلة   ة 

إةرسضةرع  اوضة  هيعهسضحةر ة  ضة ب إ سض  ضة تععهحضةربكإ،ض إة عك،ضضحزة يضة  و هسضحة تععهح،ضنض .12

2012. 
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