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 الممخص:
يهدف البحث الى دراسة التباين المكاني لمؤشرات ميدان تنمية الطفولة المبكرة في قضاا  اعظظمياة       
لمتعرف ظمى نوع الخدمة والرظاية المقدمة لهم باعظتماد ظمى ثالثة مؤشرات التي تغطاي ذاذا  0202لعام 

مارة تغطااي منطقااة الدراسااة التااي تشااما ثالثااة وحاادات ( اساات022المياادان وظاان طاارع حةاام ظينااة بمغاات  
وتوصامت البحاث الاى ظادد مان  ادارية ذي   مركاز قضاا  اعظظمياة و ناحياة الراشادية وناحياة الفحاماة ( 

هرتفاااع نسار حرماان اعطفاااا لميادان تنمياة الطفولااة المبكارة فاي منطقااة الدراساة كمهااا  اذ  -النتااج  هذمهاا  
%(  كماا هرتفعات النسار فاي معظام الوحادات اعدارياة التابعاة لمنطقاة 65.0فا   بمغت نسبة الحرماان المرت

%( ثم ناحية الفحامة بنسبة  بمغت 84.2الدراسة  وسةمت اظمى نسر لمحرمان في ناحية الراشدية بنسبة  
%(  كما توصمت النتاج  الى ارتفاع نسر الحرمان فاي 42.4%( ومركز قضا  اعظظمية بنسبة  71.9 

شاارات مياادان تنميااة الطفولااة فقااد بمغاات نساابة الحرمااان لمؤشاار انتظااام اعطفاااا فااي برنااام  تنميااة كافااة مؤ 
%(  فاااي حاااين ساااةا مؤشااار مشااااركة الكباااار 8 .3الطفولاااة دون سااان خمساااة مظاااوام فاااي منطقاااة الدراساااة  

رت كماا اظها %( 86.0الراشدين في زيادة تعمم اعطفاا  اذ بمغت نسابة الحرماان لعماوم  منطقاة الدراساة  
 %( لعموم منطقة الدراسة 8 30الدراسة هرتفاع نسبة الحرمان لمؤشر وسيمة لعر اعطفاا والتي بمغت  

 دلة ومؤشرات، تنمية الطفولة المبكرة( لمفتاحية   التباين المكاني،  االكممات ا
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Spatial variation of early childhood development field evidence 

and indicators 

Adhamiya district for the year 2020. 

Sahar Hussein Ali                        Prof.Dr. Salah Mohsen Jassim 

College of Education for Girls - University of Baghdad 

Abstracts: 

The research aims at studying the spatial variation of indicators in the field of 

early childhood development in the district of Adhamiya for the year 2020 to 

identify the type of service and care provided to them based on three 

indicators that cover this field and by means of a sample size of (400) forms 

covering the study area, which includes three administrative units and these 

are ( Adhamiya district center, Rashidiya sub-district and Al-Fahama sub-

district). The research reaches a number of results, the most important of 

which are: - High rates of child deprivation in the field of early childhood 

development in the entire study area, as the high deprivation rate reaches 

(65.0%). The percentages have also increased in most of the administrative 

units affiliated to the study area, and the highest rates of deprivation are 

recorded in Al Rashidiya district with (84.2%), then Al-Fahama district with 

(71.9%) and Al-Adhamiya district center with (42.4%). The results reach  to 

the increase  of deprivation rates in  the child development indicators: The 

deprivation rate for the children’s regularity indicator in the child 

development program under five years in the study area reaches (86.3%), 

while the adult participation indicator in increasing children’s learning 

reaches (86.0%) for the entire study area. , The study also shows a high 

deprivation rate for the children's play method indicator, which amounted to 

(74.3%) for the entire study area. 

Keywords: (spatial variance, evidence and indicators, early childhood 

development). 

 المقدمة:

اعذتمام ببرام  تنمية الطفولة المبكرة من اولويات الدوا المتقدمة لما لهاا مان يعد       
داظمة لالطفاا تنعكس اذ ان توفير بيجة مستقرة و مةتم  مزدذر  نتاج  هيةابية في بنا  
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الخادمات نوظياة تحسين  لذا يةربأفضا صورة ظمى المةتم  بشكا ظام في المستقبا  
تطاااوير  خاااالا( ماااا قباااا المدرساااة مااان المؤسساااات التعمااايم  ريااااض اعطفاااااالمقدماااة فاااي 
لتعميميااااة حساااار المعاااااير الدوليااااة وتوسااااي  وزيااااادة البنااااى التحيتااااة لممؤسسااااات المناااااذ  ا

ماى التعميمية والترفيهية لالطفاا  وتاوفير الكاوادر التدريساية ذات الكفاا ة العالياة القاادرة ظ
   لطفولة المبكرةمواكبة مرحمة ا

ويعد تاوفير ذاذا اعماور تحاديًا صاعر فاي المةتمعاات النامياة التاي ع تتاوفر فيهاا       
ثااار سااامبي نتيةاااة العواقااار النفساااية تنمياااة الناةحاااة لمطفاااا  وذاااو ماااا يعكاااس االمقوماااات 

تربية الذماا مسارات المعاممة وا  السموكية  والمةتعية ظمى المدى الطويا نتيةة إلسا ة و 
ذيااا الصاااحيحة  اعمااار الاااذي يتطمااار وضااا  خطاااط لكيفياااة معالةاااة المشاااكالت ظااان تأالو 

طرياااع تطاااوير المهاااارات لمكباااار فاااي كيفياااة التعاماااا الصاااحي  مااا  الطفاااا وتقاااديم افضاااا 
ظان صور الرظاية والدظم  فضاًل ظن توفير مفضا مساتمزمات التأذياا والرظاياة لمطفولاة 

ذلك تهيجااة اةااوا  واماااكن مخصصااة وكااطريااع انتظااام الطفااا فااي باارام  تنميااة الطفولااة 
ومن ذنا يأتي دور البحث في استعراض واق  حاا لابعض وامنة لرفاذية ولعر اعطفاا 

ماان اةااا التعاارف ظمااى نااوع الخاادمات المقدمااة  الطفولااة المبكاارةمؤشاارات الخاصااة بتنميااة 
  0202لعام لالطفاا في منطقة البحث المتمثمة في قضا  اعظظمية 

  البحث :مشكمة  -اوالا 

 بعدة اسجمة رجيسة مفادا   تتمثا مشكمة البحث      

  ؟ماذو واق  تنمية الطفولة في قضا  اعظظمية   1
ماااااذي المحااااددات التااااي تحااااوا دون وةااااود تنميااااة حقيقيااااة لمطفولااااة فااااي قضااااا    0

 اعظظمية ؟
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 ماذي الوساجا واعليات التي بموةبها يتم تعزيز واق  الطفولة في القضا  ؟  8

  فرضية البحث : -ثانياا 

يفترض البحث ان ذناك العديد من المعوقات التي تحوا دون وةود تنمية حقيقياة       
ظااذرة الفقار وظادم تمبياة حاةاات الطفاا والحرماان لمطفولة في قضاا  اعظظمياة وابرزذاا 

فضال ظن القصور في الةانر الخادمي والترفيهاي  وان تحقياع تنمياة حقيقياة لمطفاا فاي 
ة يتطمر النهوض بالواق  التنموي من ةمي  ةوانبِه من خالا تخفيف حادة منطقة الدراس

الفقاار وتااوفير الخاادمات بانواظهااا واعذتمااام بميااادين حمايااة الطفااا وذناااك مقترحااات ماان 
  شأنها تعزيز البعد التنموي لهذا الةانر 

 اهمية البحث :  -ثالثاا 

فاي قضاا  اعظظمياة بسابر قماة  تأتي اذمية البحاث لميادان تنمياة الطفولاة المبكارة      
الدراسات فيها فالطفولة من اذم مراحا العمر بالنسبة لالنسان  وفيها تبدا شخصية الفرد 

لتحقياااع ذواتهااام اعةتماظياااة  المثماااىباااالتكوين وتنماااو مواذباااة وقدراتاااه وتغااارس فياااه القااايم 
 والتفكير المستقا واعبداع عنهم ةيا المستقبا  

  اهداف البحث  : -رابعاا 

يهااادف البحاااث الاااى ايةااااد مقترحاااات حقيقياااة مااان شاااأنها تحقياااع تنمياااة حقيقياااة   1
 لمطفا في منطقة الدراسة 

 تعزيز الواق  الخدمي المتعمع بالطفا في منطقة الدراسة   0
واذمهاااا مياااادين التعمااايم وحماياااة تنمياااة الطفاااا معرفاااة واقااا  المياااادين الخاصاااِة ب  8

 الطفا 
 خالا تقديم ورقة ظما لمتخذي القرار توفير بيجة مالجمة ومستقرة لمطفا من   0
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معالةااة مشاااكا اعطفاااا ماان خااالا تطااوير مهااارات الكبااار وتعااريفهم بمساااجا   5
 تنمية الطفا وتحديد المشاكا التي تحوا دون ذلك 

 مصادر البحث:  -خامساا 

تطمبااات الدراسااااة البحااااث اةاااارا  دراسااااة ميدانيااااة ماااان خااااالا اختيااااار مةموظااااة ماااان       
في الةهاز المركز لالحصاا  بالتعااون ما  البناك الادولي  تم وضعةِ بحسر ما المؤشرات 

ظينااة ظشااواجية اذ وزظاات , وتصااميم اسااتمارة اسااتبانة (* وبرنااام  اعماام المتحاادة اعنماااجي
مساااتمارة تااام توزيعهاااا بحسااار الوحااادات  (** (022مختيااارت فاااي منطقاااة الدراساااة بواقااا   
( مان مةاا الحصاوا ظماى 1 والموض  في ممحع اعدارية لقضا  اعظظمية ظمى اعسر

 .البيانات بأةرا  مقابالت م  اعسر في الوحدات اعدارية

 المفاهيم االساسية لمبحث: -سادساا 

ذو ظبارة ظان ظممياات نماو مساتمرة تبادم بقادرات فاي اعدراك  -اعستعداد لمقرا ة        
التعبياااار المغااااوي واكتسااااار الساااامعي والبصااااري وتمتااااد الااااى القاااادرة ظمااااى التمقااااي السااااري  و 

  (1 المهارات المغوية والنمو في ادراك المعاني والتعمم 

ذاااو المكاااان الاااذي يتااانفس فياااه اعطفااااا بمعااار حااار فاااي بجياااة  -ريااااض اعطفااااا       
  (0 يسودذا الود والتشةي  بدع من فرض المطالر ظمى اعطفاا

ذااااي خطااااط منظمااااة ظمااااى اسااااس ظمميااااة لتقااااديم الخاااادمات  -البرنااااام  التعميمااااي        
المباشاارة ورياار المباشاارة فااردًا او ةماظااة بهاادف مساااظدتهم ظمااى تحقيااع تااوافقهم ونمااوذم 

  (8 السوي
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 الحدود المكانية :  -سابعاا 

اعدارية  تتمثا الحدود المكانية لمدراسة في قضا  اعظظمية ظمى مساس الوحدات       
(  اذ يقااا  1اذ يقااا  فاااي الةانااار الشااارقي مااان محافظاااة بغاااداد كماااا موضااا  فاااي خريطاااة  

( شاااااماًع وخطاااااي طاااااوا 05 88ه -33.35هقضاااااا  اعظظمياااااة باااااين داجرتاااااي ظااااارض  
( شاارقًا  ظمااى الضاافة الشاارقية لنهاار دةمااة  وماان الةهااة الشاامالية 44.25ه - 44.20ه 

ضااا  الرصااافة  وماان الةاناار الغربااي قضااا  الطارميااة ومحافظااة ديااالى  وماان الةنااور ق
نهر دةمة الذي يعاد الحاد الفاصاا باين منطقاة الدراساة وقضاا  الكاظمياة وقضاا  الكارخ  
بينما يحدذا من ةهة الشارع محافظاة دياالى ويتوساطها قضاا  الصادر  اعولاى  والثانياة 
(  ويضاام قضااا  اعظظميااة وحاادات اداريااة تعاارف بااالنواحي  كمااا موضاا  فااي الخريطااة 

   ناحياااااة الراشااااادية  ناحياااااة مركاااااز قضااااا  اعظظمياااااةاذ يشااااما قضاااااا  اعظظمياااااة   (0 
الفحاماااة(  اماااا ناحياااة الزذاااور التاااي تااام فصااامها ظااان قضاااا  اعظظمياااة واصااابحت قضاااا  

   (0 مستحدث باسم قضا  الزذور في محافظة بغداد

  -:الحدود الزمانية -ثامناا 

ماااان خااااالا اةاااارا  مساااا  ميااااداني لتااااوفير  0202بالعااااام  تمثماااات الحاااادود الزمانيااااة      
 من بيانات وزارة التخطيط   البحثالبيانات الالزمة لعدم توفر بيانات متكاممة لموضوع 
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(1الخريطة )  

2020موقع منطقة الذراسة بالنسبة لمحافظة بغذاد للعام   

(2الخريطة )  

2020لقضاء االعظمية للعام الوحذات االدراية   

 –  ةحافظ, بغدا  تعمما  تع  زاار  الماار  الماية,  المدرير, الااة, لممااة,باال المصدر :

. 2015  (1000000 ⁄ 1بمقةاس )   

الماار  الماية,  المدرير, الااة, تعمما  تع  زاار  باال المصدر :

. 2015  (1000000 ⁄ 1بمقةاس )  –  ةحافظ, بغدا  لممااة,  
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 -المبكرة :تنمية الطفولة  -اوالا 

تعاااد مرحمااااة الطفولااااة المبكااارة نقطااااة منطااااالع فااااي مسااايرة الفاااارد لتكااااوين شخصاااايتة       
المساااتقبمية فهاااي المرحماااة التاااي تتحااادد فيهاااا مساااارات نماااو الطفاااا ةساااميًا وظقمياااًا ونفسااايًا 

 الروضاااة( مااان مذااام مراحاااا حيااااة واةتماظياااًا وتعاااد مرحماااة الطفولاااة المبكااارة ذاااي مرحماااة 
الطفا حياث تمثاا الكاف الاذي ساينقا الطفاا بكاا سمسامة الاى مرحماة المدرساة اعبتداجياة 
حيث يتعمم الطفاا مهاارات الحيااة الرجيساية مثاا التواصاا واعستكشااف وبناا  الصاداقات 
ة وكااا اعمااور التااي تةعااا منااه منسااانًا صااالحًا  فالطفااا فااي ذااذا المرحمااة بحاةااة الااى بيجاا

محفزا وسخية تثير طموحه وتشب  فضولُه وحبُه لألساتطالع والاتعمم وتعاد مرحماة ريااض 
اعطفاا مرحمة تربوية ذادفه وليست ترفانًا حضاريًا ألنماط خاصاه مان اعطفااا  فتربياة 
الطفااا لاام تعااد مةاارد مةتهاااد شخصااي ماان الوالاادين مو مةاارد وساااجا تكتساار بالمحاولااة 

  وتعارف مرحماة الطفولاة (0 فاا والتنمية المبكرة ظممًا وفناً والخطأ با مصبحت تربية اعط
المبكااارة بأنهاااا مرحماااة تمتاااد مااان بداياااة السااانة الثالثاااة مااان ظمااار الطفاااا الاااى نهاياااة السااانة 
الخامسة من ظمرا ويطمع ظميها مسم مرحمة ما قبا المدرسة  الروضة( وتمتد مان نهاياة 

رف بأنها مرحمة تبدم بنهاياة العاام مرحمة الرضاظة حتى مرحمة دخوا المدرسة وكذلك تع
الثاني من حياة الطفاا وتساتمر حتاى العاام الخاامس وذاي مرحماة ماا قباا المدرساة والتاي 
تعااد ماان مذاام المراحااا التعميميااة والتربويااة ألنهااا المرحمااة الحاساامة فااي تشااكيا مساساايات 

  (. مبعاد نمو الطفا من الناحية العقمية والةسمية واعنفعالية واعةتماظية

من لريااااض اعطفااااا دور مهااام بأظتبارذاااا مؤسساااة تربوياااة ترظاااى اعطفااااا فاااي المرحماااة  
مظوام( والتاي تسابع مرحماة اعبتداجياة مو التعمايم اعساساي وتقادم الروضاة   5-8السنية  

رظاية منظمة ذادجة محددة المعالم لها فمسافتها ومساساها ومسااليبها وطرقهاا لتنمياة الطفاا 
  ورياض اعطفاا توفر لمطفا الرظاياة بكاا صاورذا وتحقاع مطالار (3 موزيادة نموُا السمي
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نماوُا وتشااب  حاةاتاُه وتتااي  لاه فرصااة المعار المتنوظااه وتازودُا بالكتاار التاي تعاازز قدراتااُه 
وتنميها ويكتسر ثقافة مةتمعية فيعيش سعيدًا متوافقًا م  ذاته وتنمي شخصيتُه وبالتالي 

   (3 بنا  مةتم  ناض  صحي سميم ةيد

 ثانياا: مؤشرات ميدان تنمية الطفولة المبكرة: 

يهاتم ذاذا المؤشار باالتعميم ماا  أنتظام االطفاا  فاي برناامن تنمياة الطفولاة المبكارة :  1
قبا دخوا الطفا الى المدرسة اي مرحمة  رياض اعطفاا( حيث تؤكد ظمى امكانية 

ذتمااام بهااذا المرحمااة القيااام بالتوظيااة البيجيااة لمطفااا فااي مرحمااة مااا قبااا المدرسااة  واع
كخطاااوة اولاااى باتةااااا ساااموك بيجاااي ساااوي ضااامن برناااام  يؤكاااد ظماااى تعمااايم اعطفااااا 
واكتسااااابهم المهااااارات فااااي القاااادرة ظمااااى القاااارا ة والكتابااااة عسااااتعدادذم قبااااا اعلتحاااااع 
بالمدرسة  تهدف رياض اعطفاا الى تهيجاه المنااخ الترباوي الاذي ياوفر لمطفاا النماو 

نتقاله بالتدرج من البيت الى المدرسة و يساظد الطفا ظماى المتكاما ويسها ظممية م
التفاظا اعيةابي م  ظممية التعميم  من اعطفاا الذين منخرطوا في تةربة التعميم ما 
قبا المدرسة  الروضة( يكوناون قاد مكتسابوا مهاارات لغوياة ناةماة ظان ظممياة الاتعمم 

الةماظاة ومكتساابهم منظوماة  حيث يمكانهم األنادماج فاي مةتما  اعقاران ومحتارام قايم
( 1  ويوضا  الةاادوا  (9 مان المعاارف والمهااارات لمتهيجاة لممرحماة التعميميااة الالحقاه

( نساااار الحرمااااان لاااادليا مياااادان تنميااااة الطفولااااة المبكاااارة 8( والخريطااااة  1والشااااكا  
لالطفاا دون سن خمس مظوام في منطقة الدراسة والذي يتناوا ظدة مؤشارات منهاا  
ذا ينتظم الطفا في برام  تنمية الطفولة سوا  كان في القطاع خاص او الحكومي 

و مؤسسات الرظاية المةتمعية  ويعد الطفا محرومًا اذا لم بما فيها رياض اعطفاا م
يمتحع بهذا البرام  بسبر ظدم توفرذا بالحي  ولعدم مذتمام اعسرة بمثا ذكذا برام  
بساابر قمااة المااردود المااادي لالساارة  وصااعوبة تااوفر وساااجا النقااا  اذ سااةمت منطقااة 
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(  اذ ةاا ت 86.3%  الدراسة ككا نسبة حرمان مرتفعة ةدًا في ذذا المؤشر بمغت
(  تمتهااا ناحيااة الفحامااة بنساابة 30.0%ناحيااة الراشاادية بااأظمى نساابة حرمااان بمغاات  

(  وبعاااادذا ةاااااا  مركااااز قضااااا  اعظظميااااة بنسااااابة 29.8%حرمااااان مقاربااااة بمغاااات  
(  وذاااااذا يااااادا من نسااااار الحرماااااان موزظاااااة 26.5%محرومياااااة مقاااااا منهماااااا بمغااااات  

   اعظظمية لنفس اعسبار المذكورة منفًا بالتساوي تقريبًا في الوحدات اعدارية لقضا
يولااد الطفااا خاليااا ماان الخباارات مشاااركة الكبااار الراشاادين فااي زيااادة تعماام االطفااا :   0

والمعارف والسموكيات اعةتماظية ويتمقى الادروس اعولاى فاي العالقاات اعةتماظياة 
نين اعنسانية مان مسارته بشاكا ظاام ومان والدياه بشاكاًل خااص بماا يساهم فاي تكاو  -

لذاتاه ولمحيطاة اعةتمااظي  ولالسارة دور  ومدراكاهِ  شخصيته المتوازنه وتشاكيا وظياهِ 
مهاااام كبياااار فااااي تربيااااة و توةيااااه اعبنااااا  وفااااع منظومااااة القاااايم واعرشاااااد اعةتماااااظي 
لالطفاااااا بمااااا تتضاااامنه ماااان معااااايير وقااااوانين ومنظمااااة تحاااادد العالقااااات بااااين اعبنااااا  

المعر ومختيار مصدقاجُه والمشاركة في بعض  والوالدين  فمشاركة الوالدين لمطفا في
اعمور العاجمياة تسام  لاه بأظطاا  رمياُه يكسابه الثقاة باالنفس و بناا  شخصايه الساويه 
القادرة ظمى التفاظا م  اعخرين  بينما يؤدي حرمانه من المشااركة فاي تكاوين ذاتاه 

ناادماج يكااون ضااعيف الشخصااية ع يقااوى ظمااى المواةهااة الةماظيااة  وع يسااتطي  اع
ما  المحاايط العااام  من لمعالقاات التااي تقااوم باين الطفااا ووالديااه وعسايما فااي الساانوات 
اعولى من ظمرا اعثر اعكبر في تحديد مالم  شخصيته الذاتياه واعةتماظياة لاذلك 
فاااأن معامماااة اعباااا  واعمهاااات لمطفاااا ظماااى مسااااس اعحتااارام والتقااادير والتشاااةي  مااان 

حساااس بالسااعادة واعرتياااح فضاااًل ظاان نمااو قدراتااه شااأنها من تااؤدي بالطفااا الااى اع
( 1( والشااااكا  1  ويوضاااا  الةاااادوا  (12 الذاتيااااه وامااااتالك مهااااارة الااااتعمم والمعااااارف

( نساار الحرمااان لالطفااااا لمؤشاار ذااا توةاااد منشااطة لالطفاااا يشاااارك 8والخريطااة  
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نااات فيهاااا الكباااار الراشااادين لزياااادة تنمياااة تعمااام اعطفااااا  ويعاااد الطفاااا محروماااًا اذا كا
اعةابة محيانًا مو كال  ومذا لم يمارس اعطفااا اعنشاطة التالياة قارا ة الكتار  تصاف  
الكتر المصورة معهم  ومنشاد اعناشيد  العر م  اعطفاا وقضا  وقت معهم لتنمية 
اعشاايا  ظناادذم مو رساامها  وروايااة القصااص  وبمشاااركة الكبااار الراشاادين  اذ سااةمت 

( وتعاد ذاذا النسابة مرتفعااة 86.0%ان مرتفاا  بمغات منطقاة الدراساة ككاا نسابة حرما
(  وتمتهااا ناحيااة 29.3%ةاادًا  مذ ةااا ت ناحيااة الفحامااة بااأظمى نساابة حرمااان بمغاات 

(  وبعااادذا مركاااز قضاااا  اعظظمياااة بنسااابة 28.5%الراشااادية بنسااابة حرماااان بمغااات  
 (  28.3%حرمان بمغت  

ةميا  اعنشاطة التاي   يعرف ذذا المؤشر المعر ذو ظباارة ظان وسيمة لعب االطفا   8
يقوم بها الطفا عشباع حاةاتاه النفساية وتفرياا طاقاتاه  بحياث يةاد فيهاا متعاه ولاذا 
وذو في المعر يكون مدفوظًا بدواف  كثيرة مثا حر اعستطالع واعستكشاف والمعر 
نشاااط موةااه يقااوم بااه اعطفاااا لتنميااة سااموكهم وقاادراتهم العقميااة والةساامية والوةدانيااة 

قت المتعة والتسميه و اسمور التعمم ذو استغالا لالنشطة في اكتسار وفي نفس الو 
  والمعااار ذاااي (11 المعرفاااة وتقريااار مباااادل الاااتعمم لالطفااااا وتوزيااا  افااااقهم المعرفياااة

منفاااس الحياااة بالنساابة لمطفااا  مي منهااا حياتااه( ولاايس مةاارد مضاايعة لموقاات ومشااغاا 
   (10   والعمالمذات والمعر لمطفا ذو كالتربية والتعميم والتروي

وتعد مرحماة الطفولاة مان مخصار المراحاا فاي حيااة اعنساان وطبيعاة ذاذا المرحماة  
تحدد وبشكا كبير مساتقبمُه فاي الكثيار مان مةااعت الحيااة  والمعار يقاوم بادور مهام 
في تشكيا وظي وشخصية الطفا وفاي طريقاة تعامماة ما  اعشايا  وما  النااس ممان 

بمااااا تقدمااااه البيجااااة ماااان مدوات  حولااااه  ويتصااااف الطفااااا بكونااااه مسااااتعدًا داجمااااًا لمعاااار
ومعمومات وخبرات تبرز قدرتُه ظمى تسمم ذذا الخبرات وخزنها  فأن ةانر من حياة 
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الطفا ينقضي في المعر ويتمقى الطفا خالا لعبه اوا الدروس في تدرير الحاواس 
وانمااااا  الماااادارك فقااااد نالحااااظ معظاااام اعطفاااااا الااااذين يعيشااااون فااااي بيجااااات محرومااااة 

البيجااة التااي يعيشااون فيهااا متمثمااة بكثافااة المساااكن والمراكااز  معرضااون لمخطاار بساابر
التةارياااااة وسااااااجا النقاااااا مااااا  الضوضاااااا  و مخااااااطر التماااااوث وظااااادم تاااااوفير امااااااكن 
مخصصااه مالظاار او ساااحات امنااة لمعاار ةمياا  ذااذا العوامااا خمقاات بيجااة محفوفااة 

   (18 باعخطار تضر باعطفاا ومستقبمهم
ي واحاادة ماان مؤشاارات مياادان تنميااة الطفولااة ووساايمة المعاار لالطفاااا فااي المناازا وذاا

المبكارة  ويعااد الطفااا محرومااان اذا كاناات وسايمة المعاار فااي الشااارع  مو فااي محااالت 
( نسااابة الحرماااان 8( والخريطاااة  1( والشاااكا  1ريااار مرخصاااة  ويوضااا  الةااادوا  

( وذاااي نسااابة ظالياااة ةااادًا  مذ بمغااات 74.3%األةمالياااة فاااي منطقاااة الدراساااة بمغااات  
(  وذاي مظماى مان النسابة التاي ساةمتها 30.3%فاي ناحياة الراشادية   نسبة الحرمان

(  وتمتهااا مركااز قضااا  اعظظميااة بأقااا نساابة 27.7%ناحيااة الفحامااة والتااي بمغاات  
(  وماان الدراسااة الميدانيااة نسااتنت  من منطقااة الدراسااة تعاااني 16.3%حرمااان بمغاات  

صاااة لمعااار بسااابر مااان قماااة الوسااااجا الترفيهياااة والمالظااار والسااااحات األمناااة المخص
التةاوز ظمى الساحات والمنتزذات الخضرا  من قبا بعض المتطفمين وتحويمها الى 
مبااااني مو سااااحات لوقاااوف السااايارات و تحويمهاااا الاااى مكااار لمنفاياااات مماااا مدى الاااى 
حرمااان اعطفاااا فااي منطقااة الدراسااة لوساااجا الترفيااه والمعاار  وكااذلك مرتفاااع مسااعار 

المسااااب  ومفتقاااار المنطقاااة عمااااكن نموذةياااة تخاااتص الااادخوا الاااى اعمااااكن الترفياااة و 
 برظاية وتنمية مهارات اعطفاا 
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 (1جدو  )
 )%( 0202نسب الحرمان لمؤشرات ميدان تنمية الطفولة في منطقة الدراسة لعام 

 (0المصدر  من ظما الباحث باعظتماد ظمى نتاج  الدراسة الميدانية  الممحع        

 (1الشك  )
 )%( 0202نسب الحرمان لمؤشرات ميدان تنمية الطفولة في منطقة الدراسة لعام 

 

 ( 1المصدر   من ظما الباحث باعظتماد ظمى الةدوا            

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

اًتظام االطفال في  
برًاهج تٌويت  
 الطفولت الوبكرة

هشاركت الكبار  
الراشذيي في زيادة  

 تعلن االطفال

 وسيله لعب االطفال

ة  
مئ

ببل
ة 

سب
لن
ا

 

 هركس قضاء االعظويت

 ًاحيت الراشذيت

 ًاحيت الفحاهت

 قضاء االعظويت

 مؤشرات ميدان تنمية الطفولة المبكرة
مركز قضاء 
 االعظمية

ناحية 
 الراشدية

ناحية 
 الفحامة

 المجموع

االطفا  في برنامن تنمية انتظام 
 الطفولة المبكرة

26.5 30.0 29.8 86.3 

مشاركة الكبار الراشدين في زيادة تعمم 
 االطفا 

28.3 28.5 29.3 86.0 

 74.3 27.7 30.3 16.3 وسيمه لعب االطفا 
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 (3الخريطة )
 )%( 0202نسب الحرمان لمؤشرات ميدان تنمية الطفولة في منطقة الدراسة لعام 

 

 ( 1اعظتماد ظمى الةدوا  المصدر   من ظما الباحث ب               
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ثالثاا: التباين المكاني لمتوسط حرمان االطفا  وفا  ميادان تنمياة الطفولاة فاي منطقاة 
 :0202الدراسة لعام 

( قيماااة المتوساااط الحساااابي لمحرماااان لااادليا ميااادان 0( والشاااكا  0يوضااا  الةااادوا       
لاادليا تنميااة الطفولااة المبكاارة تفاااوت بقاايم ونساار الحرمااان لالطفاااا فااي منطقااة الدراسااة 

( بااعلف وذاي مرتفعاة 689.00ميدان تنمية الطفولة المبكرة اذ سةمت منطقاة الدراساة  
لمتوسااااااطات الحرماااااان فاااااي منطقااااااة الدراساااااة بمغاااااات وقيماااااة اعنحااااااراف المعيااااااري  ةااااادم 

اذ ( بااعلف وذاو يمثاا مقاادار الفارع فاي التبااين المكاااني فاي منطقاة الدراسااة  233.70 
ةا ت ناحية الراشدية بالترتير األظمى في سمم المحرومية لمتوسط الحرمان حيث بمغت 

ناحياااة الفحاماااة ( بااااعلف  وتمتهاااا بالترتيااار الثااااني فاااي سااامم المحرومياااة فاااي 903.31 
( بااااعلف  فاااي حاااين ةاااا  مركاااز قضاااا  اعظظمياااة 922.97بمتوساااط حرماااان بمغااات  

( :823.0بالترتيااااار األقاااااا فاااااي سااااامم المحرومياااااة بمتوساااااط حساااااابي لمحرماااااان بمغااااات  
 .باعلف

وتظهاار لنااا الدراسااة الميدانيااة ان الحرمااان المرتفاا  سااةا نساابة مرتفعااة ةاادًا فااي منطقااة 
اذ ساااةمت ناحياااة الراشااادية المرتباااة اعولاااى باااأظمى نسااابة %(  65.0الدراساااة اذ بمغااات  

%(  تميها ناحية الفحامة بالمرتبة الثانية بنسابة 84.2حرمان مرتف  في القضا  وبمغت  
(  اماا مركاز قضاا  اعظظمياة ةاا  71.9%ظالية ايضاا لمحرماان المرتفا  حياث بمغات  
 ( 42.4%بالمرتبة الثالثة بنسبة حرمان مرتف  بمغت  

د ان الدراسااة الميدانيااة فااي منطقااة الدراسااة سااةمت نساابة حرمااان متوسااط بمغاات كمااا نةاا
%(  اذ سةا مركز قضا  اعظظمية المرتبة اعولى بأظمى نسبة حرمان متوسط 19.8 

%(  تميهااااا ناحيااااة الفحامااااة بالمرتبااااة الثانيااااة لمحرمااااان المتوسااااط وبمغاااات 34.1وبمغاااات  
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بااة الثالثااة وسااةمت نساابة حرمااان متوسااط (  امااا ناحيااة الراشاادية فقااد كااان بالمرت%14.0 
 (   6.9%بمغت  

%(  15.3اما نسبة الحرمان المنخفض في منطقة الدراسة ككا قد سةمت نسبة بمغت  
اذ سااةا مركااز قضااا  اعظظميااة المرتبااة اعولااى بااأظمى نساابة حرمااان ماانخفض وبمغاات 

خفض نسابتها بمغات %(  تميها ناحية الفحامة بالمرتبة الثانية لمحرمان المان23.5نسبته  
(  امااا ناحيااة الراشاادية فقااد كااان بالمرتبااة الثالثااة بنساابة حرمااان ماانخفض بمغاات %14.0 
(  ونستنت  من خالا الدراسة الميدانية وظند مقارنة نسر الحرمان المساةمة فاي %8.9 

 –التغذياااة  –مياادان تنمياااة الطفولاااة مااا  نسااار الحرماااان المساااةمة فاااي مياااادين   الصاااحة 
من ذااذا المياادان ةااا  بنساار حرمااان مرتفعااة ةاادًا مظمااى ماان ذااذا الميااادين التعماايم ( نةااد 

ويعد مؤشر رير ةيد  مما يدا ظمى من اعطفاا في منطقة الدراسة يعاانون مان حرماان 
فااي مياادان تنميااة الطفولااة ماان ناحيااة اشااراك الطفااا فااي باارام  التنميااة سااوا  كاناات فااي 

ا ومؤسساااات الرظاياااة المةتمعياااة القطااااع الخااااص او الحكاااومي بماااا فيهاااا ريااااض اعطفاااا
بسبر ظدم توفر مثا ذكذا برام  فيها وظدم اعذتمام من قبا اعبوين بمثاا ذكاذا بارام  

 وقمة المردود المادي لالسرة 
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 (0جدو  )
لدلي  حرمان االطفا   لممتوسط الحسابي واالنحراف المعياريالتباين المكاني 

 ومستوياتُه 
 )%( 0202المبكرة في منطقة الدراسة لعام لميدان تنمية الطفولة 

 ت
 المستويات

 
 المناط 

حرمان 
 مرتفع
)%( 

حرمان 
 متوسط
)%( 

حرمان 
منخفض 
)%( 

متوسط  
 الحرمان
 بااللف

االنحراف 
المعياري 
 بااللف

ترتيب سمم 
 المحرومية

1 
مركز قضاء 
 االعظمية

20.2 32.1 03.7 823.0: 266.82 1 

 3 211.38 903.31 ;.: ;.8 2.0: ناحية الراشدية 0
 0 212.67 922.97 12.2 12.2 ;.91 ناحية الفحامة 3
 -- 033.92 22.;:8 17.3 :.;1 87.2 قضاء االعظمية 

 (8المصدر   من ظما الباحث باعظتماد ظمى نتاج  الدراسة الميدانية  الممحع 

 ( اكثر حرمانًا 3( اعقا حرمانًا و  1 *( تسمسا              
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 (0الشك  )
 متوسط حرمان االطفا  لميدان تنمية الطفولة المبكرة في منطقة الدراسة 

 )%( 0202لعام 

 
 ( 0الةدوا  المصدر   من ظما الباحث باعظتماد ظمى            

 النتائن :
مظهرت نتاج  الدراسة الميدانية ارتفاع كبير لنسار الحرماان لميادان تنمياة الطفولاة   1

%( ونسابة 65.0منطقة الدراسة   مذ بمغت نسبة الحرماان المرتفا   المبكرة لعموم 
%(  مذ ةاااا ت نسااار الحرماااان مرتفااا  ةااادًا فاااي ناحياااة 3 19الحرماااان المتوساااط  
%( ومركاااااز قضاااااا  71.9%( وناحياااااة الفحاماااااة بمغااااات  84.2الراشااااادية بمغااااات  
برام  تنمية الطفولة سوا  كانت فاي %( وذلك بسبر قمة 42.4اعظظمية بنسبة  

لقطااااااع الخااااااص مو الحكاااااومي بماااااا فيهاااااا ريااااااض اعطفااااااا ومؤسساااااات الرظاياااااة ا
المةتمعية والتي تعااني مان اعذمااا مان قباا القااجمين ظماى بارام  رظاياة الطفولاة 
حياااث من قماااة ذاااذا المؤسساااات فاااي المنطقاااة ومرتفااااع مساااعار مشاااراك اعطفااااا فاااي 

عبااوين بمثااا ذكااذا رياااض اعطفاااا و النااوادي التوفيهيااة والرياضااية وظاادم مذتمااام ا
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برام  بسبر قمة المردود المادي لالسرة مدى الى مرتفاع نسبة اعطفاا المحرومين 
 في منطقة الدراسة 

بيناات نتاااج  الدراسااة  ارتفاااع نساار الحرمااان لمؤشاار انتظااام اعطفاااا فااي برنااام    0
تنميااااة الطفولااااة دون ساااان خمااااس مظااااوام فااااي منطقااااة الدراسااااة   اذ بمغاااات  نساااابة 

منطقاد الدراساة   امااا ظماى مساتو الوحاادات اعدارياة فقاد  سااةمت  %  لعماوم8 .3
(  تمتهاا ناحياة الفحاماة بنسابة 30.0%ناحية الراشدية بأظمى نسبة حرماان بمغات  

(  وبعااادذا ةاااا  مركاااز قضاااا  اعظظمياااة بنسااابة 29.8%حرماااان مقارباااة بمغااات  
 ( 26.5%محرومية مقا منهما بمغت  

لحرمااااان بالنساااابة لمؤشاااار مشاااااركة الكبااااار توصاااامت النتاااااج   الااااى ارتفاااااع نساااابة ا  8
الراشاادين فااي زيااادة تعماام اعطفاااا  اذ بمغاات نساابة الرمااان لعمااوم  منطقااة الدراسااة 

( وذاي  تمثاا نسابة مرتفعاة ةادًا في حاين ساةمت ناحياة الفحاماة بااأظمى %86.0 
( ظمى مستو الوحدات اعدارية  وتمتها ناحية الراشدية 29.3%نسبة حرمان بمغت 

(  وبعاادذا مركااز قضااا  اعظظميااة بنساابة حرمااان 28.5%ان بمغاات  بنساابة حرماا
 (  28.3%بمغت  

اظهااارت ظيناااة الدراساااة  نسااابة الحرماااان األةمالياااة المساااةمة لمؤشااار وسااايمة لعااار   0
(  امااا ظااا مسااتو الوحاادات اعداريااة 74.3%اعطفاااا فااي منطقااة الدراسااة بمغاات  

ماااى نسااار الحرماااان فقاااد ةاااا ت ناحياااة الراشااادية فاااي صااادارة الترتيااار اذ ساااةمت اظ
(  فيماااا 27.7%(  تمتهاااا ناحياااة الفحاماااة والتاااي ساااةمت نسااابة  30.3%وابالغاااة  

(  ظاان طريااع 16.3%سااةا مركااز قضااا  اعظظميااة مقااا نساابة حرمااان والبالغااة  
العااارض الساااابع يتضااا  ان منطقاااة الدراساااة تفتقااار بشاااكا كبيااار لوسااااجا الترفيهياااة 

 مبي   والمالظر المخصصة لالطفاا وذو ما يعد مؤشر س
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 المالح  :

 0202( التوزيع الجغرافي لمعينة في منطقة الدراسة لعام 1ممح  )
 % حجم العينة الوحدة االدارية القضاء
 
 

 االعظمية

 33.5 134 مركز قضا  اعظظمية
 33.3 133 ناحية الراشدية
 33.2 133 ناحية الفحامة
 %100 400 منطقة الدراسة

 0202باعظتماد ظمى تقديرات السكان لعام المصدر   من ظما الباحث 
 

( نسب الحرمان لمؤشرات ميدان تنمية الطفولة في منطقة الدراسة لعام 0ممح )
0202 

ه  ينتظم الطف  في برامن تنمية1  المجموع رمز الناحية  
مركز قضا  
 اعظظمية

 الفحامة الراشدية

 55 14 13 28 العدد ع يوةد فقر 
 %13.8 %3.5 %3.3 %7.0 المةموع %

 345 119 120 106 العدد فقر
 %86.3 %29.8 %30.0 %26.5 المةموع %

 400 133 133 134 العدد المةموع
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 %100.0 %33.3 %33.0 %33.5 المةموع %
ذا توةد انشطه لالطفاا يشارك فيها 0

 الكبار الراشدين
 المةموع رمز الناحية

مركز قضا  
 اعظظمية

 الفحامة الراشدية

 56 16 19 21 العدد عيوةد فقر 
 %14.0 %4.0 %4.8 %5.3 المةموع %

 344 117 114 113 العدد فقر
 %86.0 %29.3 %28.5 %28.3 المةموع %

 400 133 133 134 العدد المةموع
 %100.0 %33.3 %33.0 %33.5 المةموع %

 المةموع رمز الناحية  ما وسيمة لعر اعطفاا في المنزا8
مركز قضا  
 اعظظمية

 الفحامة الراشدية

 103 22 12 69 العدد ع يوةد فقر 
 %25.7 %5.5 %3.0 %17.3 المةموع %

 297 111 121 65 العدد فقر
 %74.3 %27.7 %30.3 %16.3 المةموع %

 400 133 133 134 العدد المةموع
 %100.0 %33.3 %33.2 %33.5 المةموع %

 من ظما الباحثة باعظتماد ظمى نتاج  الدراسة الميدانية  المصدر/ 
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لدلي  حرمان  لممتوسط الحسابي واالنحراف المعياريالتباين المكاني  (3الممح  )
 0202االطفا  ومستوياته لميدان تنمية الطفولة المبكرة في منطقة الدراسة لعام 

ميدان تنمية طفولة 
مبكرة في قضاء 

 االعظمية 

متوسط حسابي نسبة  العدد
 بااللف

 نسبة االنحراف المعياري
 بااللف

مركز قضا   
 اعظظمية

134 643.28 266.82 

 211.38 723.31 133 الراشدية
 212.67 700.75 133 الفحامة
 233.70 689.00 400 المةموع

النسبة  النسبة الصالحة نسبة مئوية تكرار  قضاء االعظمية كمه 
 التراكمية

 15.3 15.3 15.3 61 منخفضحرمان  
 35.0 19.8 19.8 79 حرمان متوسط
 100.0 65.0 65.0 260 حرمان مرتف 
   100.0 100.0 400 المةموع

رمز الناحية = مركز  
 قضاء االعظمية

النسبة  النسبة الصالحة نسبة مئوية تكرار
 التراكمية

 23.5 23.5 23.5 31 حرمان منخفض 
 57.6 34.1 34.1 45 حرمان متوسط
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 100.0 42.4 42.4 56 حرمان مرتف 
   100.0 100.0 132 المةموع

رمز الناحية = 
 الراشدية

النسبة  النسبة الصالحة نسبة مئوية تكرار
 التراكمية

 8.9 8.9 8.9 9 حرمان منخفض 
 15.8 6.9 6.9 7 حرمان متوسط
 100.0 84.2 84.2 85 حرمان مرتف 
   100.0 100.0 101 المةموع

رمز الناحية = 
  الفحامة

النسبة  النسبة الصالحة نسبة مئوية تكرار
 التراكمية

 14.0 14.0 14.0 17 حرمان منخفض 
 28.1 14.0 14.0 17 حرمان متوسط
 100.0 71.9 71.9 87 حرمان مرتف 
   100.0 100.0 121 المةموع

 الدراسة الميدانية  المصدر/ من ظما الباحثة باعظتماد ظمى نتاج  

 ( ) مصاادار الةهاااز المركااز لالحصااا  بالتعاااون ماا  المنظمااات الدوليااة دارسااتين تمثماات
مؤشااار   وفاااي حاااين ضااامت دراساااة ظاااام  00والتاااي ضااامت  .022الدراساااة اعولاااى بعاااام 

مؤشااار   ينظااار خريطاااة الحرماااان ومساااتويات  85ظااادد اقاااا مااان المؤشااارات بماااا  0211
  0211-.022المعيشة لعامين 
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()    تم استخراج ظينة كا وحدة ادارية وفع المعادلة التالية  
        

  
 

   N حةم العينة المطموبة =,  Z  =    9 1%( = 95مستوى الثقة. P ,     =
 0.5احتماا اختيار المفر  اعسرة( = 

E     نسبة الخطأ المسموح به =,   q  =0.05  =1-p 
 William G. Cochran, Sampling Techniques, Asiaالمصدر / 

Publishing House, Printed in India, 1962, p297. 
 الهوامش:

النداوي  استبرع داود سالم  مهارات اعستعداد القراجي لدى اطفاا الرياض    (1 
   ايموا 8  ظدد82التمهيدي (  ةامعة بغداد  مةمة كمية التربية لمبنات  مةمد 

0219 ) 
ظمي  اثر البرنام  القصصي في تنمية الثقة بالنفس الصكبري  ةوري معين  (0 

  8 ظدد00لدى طفا الروضة  ةامعة بغداد  مةمة كمية التربية لمبنات  مةمد 
0211  

الشوك  انوار فاضا ظبدالوذار  اثر برنام  تعميمي لتنمية بعض المفاذيم  (8 
 اعةتماظية لطفا الروضة  ةامعة بغداد  مةمة كمية التربية لمبنات  مةمد

  0202  0 ظدد01
اجرة التنمية اعقميمية والمحمية  قسم التخطيط   دةمهورية العراع  وزارة التخطيط (0 

  0219\1\10في  932 -. -0  العدد المحمي
مصاله محمد ةاسر ظمي قنيد  تقييم برام  رياض اعطفاا اعردنية  رسالة  (5 

  وية والنفسيةالعموم التربماةستير  ظمم النفس التربوي  ةامعة ظمان  كمية  
0213   
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اعردن  دار الصفا  لمنشر –  ظمان1حنان العناني  برام  تربية الطفا  ط (. 
  8  ص0221والتوزي   

 –ة  ظمان ةماا العساف وراجد ابو لطيفة  مناذ  رياض اعطفاا رؤيا معاصر  (3 
  12  ص0223  1العربي لنشروالتوزي     طاعردن  مكتبة المةتم  

طارع ظبد الحميد البدري  ادارة دور الحضانة ورياض اعطفاا  ظمان اعردن   (3 
  10ص  0  ط0212والنشر   دار الفكر لمطباظة 

ظبير ممين الراةا  دراسة تقويمية لدور ادارة رياض اعطفاا في نشر الوظي   (9 
البيجي لدى طفا الروضة  رسالة ماةستير  قسم تربية الطفا  ةامعة تشرين  

  03  ص  .021لتربية  كميه ا
باسمه حالوة  دور الوالدين في تكوين الشخصية اعةتماظية ظند اعبنا   (12 

دراسة ميدانية في مدينة دمشع  كمية التربية  ةامعة دمشع  مةمة ةامعة 
  38  ص0211  0 - 8  العدد 03دمشع  مةمد 

ر اعردن  دا –محمد الحيمة  اعلعار التربوية وتقنيات انتاةها  ظمان  (11 
  31  ص0228المسيرة  

ظمي الهمالي احمد  بحث المعر واثرا ظمى ظممية التعمم لدى اطفاا مرحمة  (10 
  3.  ص.021  .ما قبا المدرسة  مةمة طرابمس  كمية التربية   العدد

سوزانا ميمر  سيكولوةية المعر  ترةمة حسن ظيسى  الكويت  ظالم المعرفة  (18 
  32  ص1933لمنشر والطباظة  
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 :المصادر 

 –ابااو لطيفااة  ةماااا العساااف وراجااد   مناااذ  رياااض اعطفاااا رؤيااا معاصاارة  ظمااان   1
  0223  1اعردن  مكتبة المةتم  العربي لنشروالتوزي     ط

احمااد  ظمااي الهمااالي   بحااث المعاار واثاارا ظمااى ظمميااة الااتعمم لاادى اطفاااا مرحمااة مااا   0
  .021  .قبا المدرسة  مةمة طرابمس  كمية التربية   العدد

بدري  طارع ظبد الحميد  ادارة دور الحضانة ورياض اعطفاا  ظمان اعردن  دار ال  8
   0  ط0212الفكر لمطباظة والنشر  

اعردن  دار المسااايرة   –الحيماااة  محماااد  اعلعاااار التربوياااة وتقنياااات انتاةهاااا  ظماااان   0
0228  

الاااوظي الراةاااا  ظبيااار مماااين  دراساااة تقويمياااة لااادور ادارة ريااااض اعطفااااا فاااي نشااار   5
البيجي لدى طفا الروضة  رساالة ماةساتير  قسام تربياة الطفاا  ةامعاة تشارين  كمياة 

  .021التربية  
الشاااااوك  اناااااوار فاضاااااا ظبااااادالوذار  اثااااار برناااااام  تعميماااااي لتنمياااااة بعاااااض المفااااااذيم   .

اعةتماظياااااة لطفاااااا الروضاااااة  ةامعاااااة بغاااااداد  مةماااااة كمياااااة التربياااااة لمبناااااات  مةماااااد 
   0202  0 ظدد01

ري معاين ظماي  اثار البرناام  القصصاي فاي تنمياة الثقاة باالنفس لادى الصكبري  ةاو   3
  0211  8 ظدد00طفا الروضة  ةامعة بغداد  مةمة كمية التربية لمبنات  مةمد 

اعردن  دار الصفا  لمنشر والتوزيا   –  ظمان1العاني  حنان  برام  تربية الطفا  ط  3
0221  
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القراجاااااي لااااادى اطفااااااا الريااااااض  عدادالناااااداوي  اساااااتبرع داود ساااااالم  مهاااااارات اعسااااات  9
   ايماااوا 8  ظاادد82التمهياادي (  ةامعااة بغاااداد  مةمااة كمياااة التربيااة لمبنااات  مةماااد  

0219 ) 
ةمهوريااااة العاااااراع   وزارة التخطاااايط   داجااااارة التنميااااة اعقميمياااااة والمحميااااة   قسااااام   12

  10/1/0219في  932 -. -0التخطيط المحمي   العدد 
  محافظاة بغاداد الماجياة  المديرياة العاماة لممسااحةةمهورية العراع  وزارة الموارد   11

  0215  (1/1222222بمقياس   –
حالوة  باسمه  دور الوالدين في تكوين الشخصية اعةتماظية ظند اعبنا  دراسة   10

ةامعااة دمشااع  مةمااة ةامعااة دمشااع  مةمااد  يااة فااي مدينااة دمشااع  كميااة التربيااة ميدان
  0211  0 - 8  العدد 03

مااد ةاساار ظمااي  تقياايم باارام  رياااض اعطفاااا اعردنيااة  رسااالة مصاااله مح  قنيااد  18
  العمااااوم التربويااااة والنفساااايةماةسااااتير  ظماااام الاااانفس التربااااوي  ةامعااااة ظمااااان  كميااااة  

0213  
  سااوزانا  ساايكولوةية المعاار  ترةمااة حساان ظيسااى  الكوياات  ظااالم المعرفااة ميماار  10

  1933لمنشر والطباظة  
 


