
إدارة حضانات
اشواق سامي. د.أ

-1-املحاضرة 
-:التعريف بدور الحضانة  

نحضوووووان  إ   ووووو  إن مفهووووور دلر انحضوووووان  لك وووووا  ووووب يةوووووم ايةساوووووات ا به واوووو  اي سنااتووووو  ا  وووووا  ةس وووو    وووووا ا  فوووووا   وووو  سووووو وات ا
ر ، ل ود ساو   ا صوانح   وضكا ا و وت يو   وو انحضوانت ا ا وات ا ات ا للى من انرهم  ت ظوا  قدر من ا راا   لا به ت  

سون له  مدارس يقدر خبهات يربوا   تنو  لي وت إشورار يربوو   ل فوا   و ( (Nursery Schoolsهذه ا دلر مدارس حضان  
لانفكاييوب، لي نتوو  ا ثا ثو  لا راعكوو  ، لي وتف ا فرلوو   ةيفو   مووي  وسكةم اسووسادار حواسوب لا سكضأووه اون نفاووب لي مو  م ووااره

لساو   أ ضوا . اال ايب داخ   ناا  أيرا ب ، لإلشضاع حضوب  السوسيالع ، ليو  مدرسو  حضوان   هوا  رنامذهوا ا وذ   ال وم ا يفو 
– Kinder)أل راوا  ا  فوا  (Nursery Homes)أي فوا  تووت  gardens)  أل مراكو  حضوان(Nursery Centers)  أل مراكو

وووان اسوووونها أل نواهووووا هوووو  (Nurseries)أل دلر حضووووان  (Day Care Centers)راا وووو  ي اراوووو   أل أسوووونار أخوووور  م ووووا    لا ووووا يو
يوووي متووودان لدلر انحضوووان  مس واووو  ي واوووا   . مةساووات ير وووى أل ي سضووون ا  فوووا  ا سوووواار كنوووا إي وووا   اووت    امووو  ا دا نووو  

هن عكووووا لدلر انحضووووان   قصوووود   ووووا هتتووووات أل مةساووووات يضووووف ل  ووووا ا مهووووات اي وووو ويت أ فووووا .)*( راا وووو  ا يفوووو  انحضووووالي 
.ا و ت ي   ور  تةقوا ل  ا ا راا   انحضانت  ا مالت 

------------------------------------------------------------------------------------------

تين نقصد بالطفل الحضاني الطفل في سنوات الحضانة ويسمى الطفل في السنة االولى رضيعا اما في السن*
pre school childالتاليتين فيسمى فطيما وفي السنوات الثالثة التالية فيسمى طفل مافبل المدرسة 
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رحلة ويقابل حاجاته في الفترات العمرية المختلفة  منذ إن يولد حتى أخر م
ر ما الحضانة إذ يقف على عتبة الدخول في المدرسة االبتدائية ، من هذه الدو 
رف هذه هو خاص  برعاية األطفال تحت سن الثالثة إي فئة الرضع والفطماء وتع

باينة الدور عادة بدور الرضع والفطماء ، ودور الحضانة تخدم  مختلف األسر المت
ا وتمويلها في مستوياتها الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ويشرف على إدارته

المؤسسات مختلف الهيئات كالمؤسسات االجتماعية والهيئات التعليمية والدينية و 
.الصناعية والتجارية ونقابات العمال والنوادي االجتماعية والجامعات

تربيته وتعرف الحضانة لغويا في المعجم الوسيط بأنها الوالية على الطفل و 
بمرحلة إما المفهوم التربوي واالجتماعي لكلمة حضانة فتسمى. وتدبير شؤونه

طالح الطفولة األولى إذ يميل علماء االجتماع والنفس والتربية إلى استخدام اص
.مرحلة الحضانة أو سنوات الحضانة

لة وهي السنوات الست األولى من حياة الفرد تسمى مرح-:سنوات الحضانة 
.الطفولة المبكرة
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كيمرحلةاصطالحعليهاويطلقسنواتستتعدادها-:الحضانةمرحلة
المرحلةوهمانموهفيالفردبهايمراللتينالتاليتينالمرحلتينمعتنسجم

اتسنو فيباألطفالتعنيإذالحضانةودور.الثانويةوالمرحلةاالبتدائية
عامةةبصور المجتمعفيالخطرشديدةكبرى بمسؤوليةتضطلعإنماالحضانة

ذاتاتسنو الحضانةسنواتإنالعلماءأراءوبإجماعالثابتمنأصبحألنهوذلك
الوطيدةعدةالقاوإنهاالفردشخصيةفيالرئيسيةالمالمحتحديدفيبالغةأهمية
،اؤهونسالمستقبلورجالالغدشبابهماليومأطفالالنالمجتمعصرحلبناء
احيالنو منأصحاءأطفالتنشئةفانولذلكالدولة،تستثمرهموردأغلىوهم

.هيئاتهتىشفيممثالا المجتمععلىواجبوالخلقيةوالنفسيةوالعقليةالجسمية
البيئةئةتهي–أوال:هماأساسينعاملينتوفيرعلىالحضانةدوررسالةوتقوم

لتربيةالمتفرغاتالمتخصصاتمنالمشرفةالهيئةتوفير-وثانيا،الصالحة
"صغارالدنيا"رحابفيباألحرى أوالحضانةداررحابففي.ورعايتهماألطفال

واهمورهامحهوبيئةفييومهمنجزءاا الطفليعيشالحضانةدارتخلقهاالتي
ومثيراتبالحوافزغني،مريحجذابصحيوسطفيوقتهيقضيكمافيهاجزء

.حاجاتهإلشباعخصيصاتوافرتالتيالنشاط
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-:العالمفيالحضانةدورنشأةعنتاريخيةلمحة
ة يكون تعد الطفولة من أهم المراحل في حياة اإلنسان فهو في هذه الفتر 
أكثر غضا من النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية وبذلك يكون 

البيئة التي قابلية للتأثر بالعوامل المختلفة التي تحيط به في المنزل والمدرسة و 
لسنوات لهذا اجمع المربون وعلماء النفس على أهمية ا. يعيش فيها بصورة عامة

لة حياته الخمس األولى في تكوين الشخصية بصورة تترك طابعها في الفرد طي
ولهذا أدركت الدول عامة أهمية ذلك وخاصة بعد إن دخلت المرأة . فيما بعد

.هاميادين العمل المختلفة، مما أدى إلى العناية بإنشاء دور الحضانة وتطوير 
ولفهم الخدمات التربوية واالجتماعية التي تؤديها دور الحضانة في المجتمع 

الحديث يكون من الضروري إن تؤخذ بنظر االعتبار التغيرات االجتماعية السريعة 
الحاصلة في العالم والتقدم التكنولوجي الذي يترك أثارا بالغة األهمية في بيئة

اإلنسان على اختالف صورها وبما إن األسرة هي نواة المجتمع ، إال إنها تضطر 
لم على الدوام إلى التكييف لهذا المجتمع الذي تستهدفه عوامل التغير والتقدم ، إذ

يعد بمقدورها إن تضطلع لوحدها بدور إعداد الناشئة إعدادا متكامال لتغرس فيهم 
. الصفات التي يتطلبها مجتمع اليوم في المواطن الصالح
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متدادااأهدافهاتشكلالتيالحضانةمؤسساتبإيجادالدولأهتمتولذلك
.فيهاةموجودتكون إنيحتملالتيللنواقصواستكماالا األسرةووظائفألهداف
ستجابةاالعلىبقدرتهاالمؤسساتلهذهواالجتماعيةالتربويةالخدماتوتتميز

انبثاقهايةبدافيعليهكانتعمااليومتختلففهيالحاضرةاالجتماعيةللحاجات
خدمةوالالتربيةدورفيوللتغيرالعلميللتقدمنتيجةإالاالختالفهذاوما

لثامناالقرن إلىبالطفولةاالهتمامويرجع.البشريةالمعرفةوفياالجتماعية
لوزي بستاهنري جون "منكلظهروفيه"الطفولةقرن "عليهأطلقالذيعشر

"فولةبالطاالهتمامروادمنوغيرهممنتسوري والمربيةفروبلوأوينوروبرت
المدرسةقبلماالطفلتربية))باسمالمؤسساتهذهأولىنشأتالوقتذلكوفي
John)اوبرلينفردريكجون )انشأعندما(1769عام Fredric Oberlin)
بينتقعبمنطقةذلكوكانالمبكرةأعمارهمفياألطفاللحضانةدارأول

منالشرقيالشمالفيجرداءشبهمنطقةوهي(واللورينااللزاس)
أوربافيسنةالثالثينحربإنهوتلكالحضانةدارافتتاحسببوكان.فرنسا
منعدداجعلتلدرجةالمنطقةفقرزيادةفيتسببتقد1648عامانتهتوالتي

قاومتكانتمساعداتهمإنإالسكانهامساعدةيحاولون االجتماعينالمصلحين
منادز الذياألمرتقريباانعدمتقدكانتالمنطقةتلكفيالزراعةإنمنبالرغم

.واالقتصاديةالصحيةأحوالهموسوءالسكانفقر
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كسبلللعمليخرجنواللورينبااللزاسالمذكورةالمناطقفيالنساءمعظموكان
إننهميمكالمبكرةطفولتهمفيوهمحتىاألطفالإن(اوبرلين)رأىوقدالرزق 
فقدلكذعلىواالجتهادالطاعةعاداتعلىيدربواوانوالصوابالخطأبينيفرقوا
داراسافرنمنالجرداءالمنطقةتلكفيمستوطنةأوسكنيةمنطقةكلفيأنشا

خاصالمالهمنأجرهايدفعكانمديرةدارلكلوعينلألطفالغرفهافيواسعة
فيعنهمهوالترفيالصغارتعليمفيمتمثالللطفولةالدورتلكفيالنشاطوكان
وبسبب.ألخرحينمنالحريةمنقسطااألطفالإعطاءمعالنظاممنمحكمجو

شرتوانتشهرتهذاعتأنشاهاالتيالحضانةدورفي(اوبرلين)تجربةنجاح
أيضاحتافتتكماالنمطنفسعلىأخرى عديدةدوروافتتحتفرنسافيأفكاره
فقدنكلتراافيإما.ألمانيافيالمناطقوبعضسويسرافيمتشابهةللحضانةدور

الشقاءو البؤسمنالمزيدعشرالتاسعالقرن مطلعفيالصناعيةالثورةسببت
وقداا مظلمنصيباا عموماأوربافيالطفولةنصيبكانولقدالفقراءلألطفال
لمدناوفيالصناعيةالمناطقحولالفقيرةاألسرتكدسبسببسوءاا ازدادت
بوضعيتصلفيمااألموروساءتالعاملةاأليديإلىاالحتياجازدادحيثالكبيرة

يلةوسعنالبحثإلىاالجتماعيون المصلحون فحاولالمناطقتلكفياألطفال
بعدسنتقدانكلتراتكنلماألوقاتتلكحتىوانهخصوصاأحوالهمإلصالح
.الطفولةلحمايةقوانين
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لقددد كددان األطفددال يجندددون للعمددل بالمصددانع والمندداجم ابتددداء مددن الخامسددة مددن 
وكددان عملهددم يبدددأ مددن الصددباح المبكددر حتددى المسدداء األمددر الددذي جعددل . عمددرهم 

ا أجيدال مدن المصلحين االجتماعين يدركون إن بهذه الطريقة سوف تنشا في انكلتدر 
د بددا رجدل األميين الذين ال يعرفون من أمور دينهم ودنياهم شيئاا ومن اجل هذا فقد

وكدان صداحب دار ( م1811م Robert Raikes1735ريكدسروبدرت ) يدعى 
للنشر بافتتاح 

وكانددت هددذه المدددارس تجمددع الصددغار أيددام ( Sunday Schoolمدددارس األحددد ) 
م أجددوره( ريكددس ) اآلحددد وتمدددهم بقدددر مددن التعلدديم علددى يددد معلمددين كددان يدددفع 

كتابدة وحسداب بنفسه وكان هذا التعليم يشمل المبادئ األساسية للتعليم من قراءة و 
ا وانتقلددت والتعلديم الددديني والتقددويم األخالقدي وقددد نجحددت هددذه المددارس نجاحددا كبيددر 

. فكرتها إلى الواليات المتحدة إذ انتشرت بسرعة هناك 
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النتشال األطفال من أضرار المصانع وسوء المعاملة واألحوال المعيشية اخرى وكانت هناك محاولة تربوية 
ن الصغار الذين طحنتهم عجالت المصانع وهم ال يزالون في السنوات المبكرة مهؤالء البائسة التي كان يعيشها 

أوين روبرت أعمارهم مما أدى إلى إحداث انحرافات خطيرة في أخالقهم وقد قام بهذه المحاولة شخص يدعى 
Robert Owen 1858-1771 كبير من مصانع النسيج فقد بدا بافتتاح دار للحضانة في لديه عدد وكان 

النارك نيو  New Lanark قرب احد مصانعه جمع فيها األطفال الذين بلغوا الثالثة أو اقل من عمرهم وذلك
ن من وكانت تلك الدار تتكو. بهدف تربيتهم جسميا وصحيا وخلقيا وتدريبهم على العادات الطيبة والمرغوب فيها

طابقين خصص الطابق األعلى لألطفال الذين بلغوا الخامسة من عمرهم إذ كانوا يتلقون فيها تعليم القراءة 
والكتابة ومبادئ الحساب والتعليم الديني ، إما الطابق األرضي فقد خصص لألطفال الذين هم دون الخامسة من 

مبادئ وعندما يكبرون يبدأ في تعليمهم. منصبة على تربيتهم جسميا وصحيا وخلقيابهؤالء العمر وكانت العناية 
القراءة والكتابة ثم يتم نقلهم إلى الطابق العلوي مع األطفال الكبار الذين يستمرون في الدار حتى إكمالهم 

.العاشرة من عمرهم
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إدارة حضانات
اشواق سامي. د.أ

-2-املحاضرة

باملوسيقى   اسنسكواإلى ما ذكر تهىء فرصاً لجميع الصغار وتعد  دور الحضانة باإلضافة 
ن الناس من واإليقاع بل ويتعلموا العزف على بعض اآلالت املوسيقية ، ولقد زار تلك الدار عدد كبير م
رت فكرتها أوربا والواليات املتحدة وسرعان ما أنشأت دور مماثلة في فرنسا والواليات املتحدة وانتش
هما في عصر انتشارا واسعا وكانت هناك تجربتان متشابهتان في مجال مدارس الطفولة أجريت كال من

وجدالثورة الصناعية في انكلترا لتربية األطفال الفقراء واملحرومين فقد 

دة الذي كان قسيسا اسكتلندي األصل عمل بالواليات املتح( مAndrew Bell 1753-1832اندروبل ) 
د صعوبة في ثم بالهند حتى وصل إلى شغل وظيفة مديرا مللجأ لأليتام تابع للقوات املسلحة وقد وج
عاميبين إقناع املعلمين إتباع تعليماته في معاملة أطفال امللجأ مما جعله يجري بنفسه تجربة

د إلى انكلترا وملا عا. م  مستخدما فيها الصبية بدال من املعلمين في تعليم أطفال امللجأ ( 1791-1792) 
بالصبية نشر مقاال بين فيه إن املدرسة يمكن إن تكون قائمة على معلم واحد يستعين( م1796) عام 

.الكبار في تعليم األطفال
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الدينيةوالتربيةةالخلقيبالتربيةمرتبطةزالتال كانتاملبكرةأعمارهمفياألطفالتربيةفكرةإن

اللعبانوك .عمرهممنالرابعةأو الثالثةمنابتدأوالحسابوالكتابةالقراءةمبادئوبتعليمهم

فردريك)وجاء.املدرسةفصول خارجطريقةبأيةيمارسهللطفلالطبيعيالنشاطمننوعايعد

واسماهاهاافتتحالتيمدارسهفياألطفالتربيةفيمميزةطريقةصاحبوكان(1872-1852فروبل

.لعالمادول منكثير وفيأمريكاوفيالغربدول فياملدارستلكوانتشرت(األطفالرياض)

يصاحبهاومالألطفالالنمو مراحلبدراسةواالهتماماملختلفةالدول فياألطفالرياضوبانتشار 

ماةملرحلأهميةمنالدراساتهذهعنهأسفرتماومعاجتماعيةو عقليةو جسميةتطوراتمن

وطرق لتعلمباالخاصةالنظرياتوتقديماألبحاثبإجراءوالتربيةالنفسعلماءبدااملدرسةقبل

.األطفالتعليم

هتمام هذا وقد أدى زيادة عدد األمهات العامالت إثناء الحرب العاملية األولى وبعدها إلى زيادة اال 
.  الطفلاةحيبدراسات الطفولة والتوسيع فيها ، بعد إن تأكدت حقيقة أهمية السنوات األولى من 
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قبببد ازداد لكيبببان اإلنسبببان فبببي املسبببتقبل مبببن حيبببم إ هبببا أهبببم مراحبببل نمبببوه وعلبببى  لبببك فبالنسببببة 
لبة التبي التوسع في إنشاء مدارس الطفولبة ودور الحضبانة بأنواعهبا ، وان معظبم مبدارس الطفو 

والتي سميت افتتحت لغرض العناية بأطفال األمهات العامالت خالل فترات معينة إثناء النهار 
كانبببت تخبببدم أارامبببا اجتماعيبببة ولبببم يكبببن ( Day Care Centers)بمراكبببز الرعايبببة النهاريبببة ) 

التببببببي إال إن دور الحضببببببانة التببببببي أنشببببببفت لغببببببرض دراسببببببات الطفولببببببة و . ملعظمهببببببا بببببببرام  تربويببببببة 
أيضبببا ألحقبببت بمراكبببز البحبببوث التابعبببة للجامعبببات وكليبببات إعبببداد املعلمبببين واملعلمبببات ازدادت

رس والبببدور واتسببع نطبباق البحبببم فببي مشببكالت الطفولبببة وتربيببة األطفبببال وهكببذا فببان تلبببك املببدا
خيص وعببالج كانببت تخببدم أارامببا نفسببية وتربويببة الن الكثيببر منهببا احتببوى عيببادات نفسببية لت بب

م وبعبببد الحبببرب (1945)وفبببي أعقببباب . املشبببكالت املتنوعبببة لألطفبببال املتبببأخرين عقليبببا واملعبببوقين
ملاسببة ذنببذاك العامليببة الثانيببة  تببم تأسببيس دور الحضببانة فببي أملانيببا الديمقراطيببة نظببرا للحاجببة ا

وفببي . م صببدر قببانون لحمايببة الطفببل واألم(1950)وانخببراط النسبباء فببي ميببادين العمببل وفببي عببام 
مبببن األبنيبببة %( 5)م يقضببببي ببببان يخصبببص نسببببة ( 1949)االتحببباد السبببوفيتي صبببدر قبببانون سبببنة 

سبات التبي والعمارات السكنية الجديدة لتكون دورا للحضانة وان يتخذ املسبوولون  عبن امل س
ليهببا مببن عاملببة فببأكلر التببدابير الالزمببة إلنشبباء دار حضببانة علببى إن يجببري اإلنفبباق ع( 500)تضببم 

.ميزانية هذه امل سسة فضأل عن املعونة التي تقدم لها من امليزانية اإلقليمية 

19الثاني، تشرين17 11



تبعاا نةمتبايهيبلواحداا نمطاا السوفيتياالتحادفيالحضانةدورتأخذوال
اتوالمنشبالمؤسساتالحضانةدورتلحقالصناعيةالمناطقففيللمناطق

ضالفالجماعيةالمزارعفيالريففيالحضانةدورتكون حينفيالصناعية
علىفالاألطالمربياتوتشجعالسنةفيشهورستةأولخمسةمقتصرةإنهاعن

اشيدواألنللموسيقىفتراتتوجدكماإشرافهنتحتالمختلفةاأللعابمزاولة
فيماإ.السوفيتياالتحادفيالفلسفةيناسببمابرامجهاإعدادفيمعتمدة
عدددامبدايةمعالحضانةدورظهرتفقداألمريكيةالمتحدةالواليات

Day)منهامتنوعةبتسمياتوعرفتم(1854) –Care Home)الرعاية
Day)بددعرفتثماليومية Care Centerداروأول(اليوميةالرعايةمراكز
طفالأل(هايجوزيفمسز)المربيةبإشرافبوستنمدينةفيتأسستحضانة
ويوركنيمدينةفيبالمستشفىملحقةحضانةدارفتحتثموأراملهمالبحارة

الحربعدبانتشرتثمالمستشفىفيالراقداتواألمهاتالعامالتأطفالالستقبال
.الثانيةالعالمية
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وتبببببببببببتم إدارة دور الحضبببببببببببانة فبببببببببببي الواليبببببببببببات املتحبببببببببببدة بواسبببببببببببطة أفبببببببببببراد أو 
تربويببببة م سسبببات تعاونيبببة أسسبببها اآلبببباء أو تابعبببة للجامعبببات والكليبببات ال

 لتكون 
ً
ررت الحكومبة للتجارب والبحوث التربوية والنفسية وقد قبمختبرا

افرت إمكانياتهببا واسببتمرت تع مببل مسبباعدة هببذه الببدور فببازداد عببددها وتببو
  التي تتبعها ويشترك في إعداد البرام..كم سسات لتعليم وتربية األطفال

دور الحضبببببببببانة فبببببببببي الواليبببببببببات املتحبببببببببدة مربيبببببببببات دور الحضبببببببببانة والجهبببببببببات
مببببن نتببببائ  التربويبببة والةببببحية واالجتماعيببببة التببببي تشببببرف عليهببببا مسببببتفيدة

يببببببببة الدراسببببببببات امليدانيببببببببة املتعلقببببببببة بحاجببببببببات األطفببببببببال األساسببببببببية وكيف
.االستجابة لها مع مراعاة الفروق الفردية لديهم
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إدارة حضانات
اشواق سامي. د.أ

-3-م اضرة

-:نشأة دور الحضانة في الدول العربية•

و • انوا  كوودلن إن ايهسنووار  ا يفو وو  ايضووورة لبنةساووات دلر انحضووان   وو  ا ووو ن ا كررووي  وود  ووار مسوو خرا إ  يو
لشووهدت لبووهة . دلر انحضووان  ماووا   يانواوو  نظوورا  الهسنووار ا وضأووه ا ووذ  حظتووت  ووب مرحةوو  ا سكةووتم اي سوودا ي
ةل أن   هنتو  ا اس  ات اهسنار خاص  نرحةو  انحضوان  لراوا  ا  فوا   س وامي ا وو   ا به وو  لملدرا  اياو
ف ا كرروووي مووون لخيووورة مرحةووو  ا يفو ووو  ايضووورة لمليرهوووا  ووو  يموووان ماصوووت  ا فووورد لكووذ م موووا  ووورا ا ووى امل سنووو
 صو اات  أدت ي ويت أدت إلى ا  كور  ضرلرة ايهسنار  به تو  ا يفو  ، لكنوا إن ا سيوورات اي سصواد   لا

ور انحا ووو  إلوووى  هووود وووىا مووور ا وووذ  . إلوووى م وووارك  ايووورأة  ةر ووو   ووو  انحتووواة اي سصووواد   لا سذاراووو  لا صووو اات 
( 1918)  قود السس وت أل  دار حضوان   و  مصور اوار. ايلح   دلر انحضان  إل وار أ فا  ا مهات ا كامالت 

نارلج ايرأة إلى متدان ا كن  يم  امت ايةساات اي سناات  ن تذ  
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نشأتأفقد.العامالتاألمهاتأطفالرعايةبغيةالحضانةدوربتأسيساألهلية
أطفالإليواءالقاهرةفيالزيتون بضاحيةم(1933)عامالمختلطةاألطفالدارجمعية

رى األخاالجتماعيةالمؤسساتقامتثمشهرياجنيهاتثالثةمقابلالعامالتاألمهات
.اتالفقير العامالتعددفيهايكثروالتيالفقيرةاألحياءفيالدوربعضبفتح

داركلمتقو وإنماخاصةمنهجيةتعليماتوفقتسيرالكانتالحضاناتهذهإنإال
أحداثمعىوتتماشاألطفالميولوتناسبظروفهاتناسبالتيوالطريقةالمنهجباختيار
األغانيطريقعنالمداركوتنميةالخبراتكتسابالوتهيئتهمبهمتحيطالتيالحياة

عنفضالأسبوعياساعات(10-5)بينمالهاالوقتمعظمتخصيصويتمواألناشيد
رق بطاألطفالبمالحظةالحضانةدوروتقوم.لأللعابأسبوعياساعة(20-5)تخصيص

.طفلالعنونشاطاتمعلوماتفيهايسجلطفلبكلخاصةاستمارةانشاءمنهامتعددة
نشراتالطريقعنبهااالهتمامزيادةعلىالدوروحثتالناحيةبهذهالوزارةاهتمتوقد

وخطورتهامبكرةالبالطفولةاالهتماملتزايدونظرا،سليماتقويماالطفللتقويموالتوجيهات
ظمةالمنأبدتفقدالعربي،المجتمععلىطراالذيالكبيروالتطوراإلنسانحياةفي

.األولىالخمسهسنواتفيالعربيالطفلبتربيةاهتمامهاوالعلوموالثقافةللتربيةالعربية
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-:العراقفيالحضانةدوروتطورنشأة
يريةالخالجمعياتفيوالعامليناألهاليأيديعلىالحضاناتتأسيسبداياتكانت

إذ(1956)عام(العربيالبيت)حضانةدارهيالرسميةالمحاوالتهذهأولىولعلالدينية
فأكثرشهرعمرمنالعامالتاألمهاتأطفالالستقبالبفتحهاالعربيالبيتجمعيةقامت

منمتناهيااوتشجيعكبيرانجاحاالقتوقدسليمةواجتماعيةصحيةأسسوفقبهموالعناية
ةخدممجالفيأهدافهاوتحديدأعمالهاتطويرعلىتعملالدارزالتوالاألطفالأهالي
فيافعةنوسيلةيكون إنيمكنماكلوتوفيربالطفلالعنايةطريقعنالعراقيةالعائلة
أجياالالدارذههرعتوقد.وأمتهبلدهيخدمصالحامواطنالينشاواستعداداتهقابلياتهتنمية

علىاألخرى المؤسساتمساعدةفيساهمتكماوالعامالتالموظفاتأبناءمنمتعاقبة
.بهيحتذىنموذجبمثابةفكانتالمجالهذافيخبرتهابتقديمحضانةدورإنشاء
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وفبببببرع وقبببببد اتخبببببذت دارا تطبيقيبببببة لكليبببببة الطبببببب والدراسبببببات العليبببببا فبببببي كليبببببة الطبببببب

وفبرع الخدمبة التربية وعلم النفس فبي الجامعبة املستنصبرية لطالببات كليبة التمبريض

ي دور االجتماعيببببة لجامعببببة بغببببداد ، كمببببا اتخببببذت دارا تطبيقيببببة للكببببوادر التببببي تعمببببل فبببب

ة الجمعيببة دار حضبانة ألبنبباء العببامالت فببي منطقببفتحببت ( 1959)الحضبانة،  وفببي عببام 

لجمعيبة لبم الشيخ عمر وقد القبت إقبباال كبيبرا ، ايبر إن األجبور الزهيبدة التبي ومبع ها ا

(.1960) تكن تغطي املصاريف الباهظة للدار لذا فقد امطرت إلى إاالقها عام   

طفبببال وفبببي أوائبببل السبببتينات أقبببدمت كليبببة البنبببات علبببى فبببت  دار حضبببانة وريببباض أ
ت  بغيببببببة تطبيببببببم الببببببدروس العمليببببببة منهببببببا مببببببادة تربيببببببة الطفببببببل ومببببببادة ادارة الحضببببببانا

تعبرف علبى لطالبات قسم االقتصاد املنزلي ملشاهدة ومالحظة جوانب النمبو كافبة وال
تسببتقبل طبيعببة الطفولببة املبكببرة ومعايشببة مشببكالت األطفببال وهببذه الحضببانة كانببت

 أطفببال األسبباتذة لكليببة البنببات وكببان  لببك فببي عببام 
ً
إن الفكببرة إال ( 1965-1964)االبببا

اصببة لهببا تعلببرت ولببم يكتببب لهببا النجبباد وألسببباب عديببدة منهببا عببدم تخصببيص بنايببة خ
مببببن وعبببدم تعيبببين مربيبببة عاملبببة فيهبببا وعبببدم تخصبببيص سبببيارة خاصبببة لنقبببل األطفبببال

وبالعكسبيوتهم والى الحضانة 
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يبببببببببة وتبببببببببم اعبببببببببادة فبببببببببت  دار حضبببببببببانة تابعبببببببببة لقسبببببببببم االقتصببببببببباد املنزلبببببببببي فبببببببببي كليبببببببببة الترب
سبببين تسببتقبل اطفببال االسبباتذة واملببوظفين املنت( 1986)جامعببة بغببداد عببام /للبنببات

القسم سنوات وهي مختبر تطبيقي للدروس العملية لطالبات( 4-2,5)للجامعة بعمر 
حبد اآلن وبنفس الوقبت تحتضبن االطفبال مبن منتسبمي جامعبة بغبداد والتبزال قائمبة ل

تربيبببة ويشبببرف علبببى املختببببر خريجبببات القسبببم مبببن االسببباتذة واملعيبببدات فبببي اختصبببا 
انة تابعبة وقبد شباركت نقاببة املعلمبين فبي هبذا امليبدان وأخبذت تفبت  دور حضب. الطفل 

حضبببباناتها املعروفببببة ثببببم فتحببببت فببببي أولببببى ( 1965)لهببببا وكانببببت حضببببانة االعظميببببة عببببام 
ت  دور كمببببا قامببببت امل سسببببات الصببببناعية بفبببب.. املوصببببل والتببببأميم وميسببببان والبصببببرة 

اقبببع العمبببل ليتسبببالى لألمهبببات العبببامالت االنصبببراف إلبببى العمبببل  نظبببرا و . حضبببانة فبببي مو
لهبببببببذه األهميبببببببة فقبببببببد قامبببببببت مراكبببببببز الخبببببببدمات االجتماعيبببببببة التابعبببببببة لبببببببوزارة العمبببببببل 

م تطورت هذه والش ون االجتماعية إليواء أطفال األسر الفقيرة في األحياء الشعبية ث
ور حضبانة الفكرة إلى استحداث مديرية دور الحضانة التي اتخذت على عاتقهبا فبت  د

ي ثبببببم اإلشبببببراف واملتابعبببببة وبرمجبببببة أعمبببببال دور الحضبببببانة فببببب( األجيبببببال) عرفبببببت باسبببببم 
انات  القطاعببات االشببتراكية واألهليببة ونتيجببة لهببذه االهتمامببات فقببد زاد عببدد الحضبب

 تضبببببم فيهبببببا ( 27)عبببببدد دور الحضبببببانة بلببببب  ( 1973) الحكوميبببببة ففبببببي عبببببام 
ً
( 900) دارا

بلبب  عببدد دور الحضببانة فببي محافظببات ( 2012)وفببي عببام ( 1975وزارة التربيببة، . ) طفببال
 وفي بغداد بل  عدد دور الحضانة ( 88)العراق 

ً
 ( 22)دارا

ً
.دارا
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انة أهليببة إمببا فببي السببنوات القليلببة املامببية بببدا االهتمببام بفببت  دور حضبب

 عبببببببن دور الحضبببببببانة الحكوميبببببببة إ  تشبببببببرف عليهبببببببا دائبببببببرة الرعايببببببب
ً
ة فضبببببببال

لببوزارة االجتماعيببة التابعببة لببوزارة العمببل والشبب ون االجتماعيببة التابعببة

افر فيهببا الشببروط الالز  مببة مببن العمببل والشبب ون االجتماعيببة علببى إن تتببو

ال ويبتم فيهبا بناية ومستلزمات وكادر ويكون تمويلها من قبل أهبالي األطفب

إلدارة فبي تعليم األطفال لغات أجنبية وبرام  خاصة تعتمد على نشاط ا

دار أهليببببببة فببببببي مدينببببببة ( 76)( 2012)هببببببذه الببببببدور ولقببببببد بلبببببب  عببببببددها عببببببام 

.بغداد
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إدارة حضانات
اشواق سامي. د.أ

-4-م اضرة

ون ا يفوو  سكود مرحةو  ا يفو و  موون أهوم ايراحو   و  حتواة ايلاوان ا   مو:االهبداف التربويبة لبدور الحضبانة •
ات انانو  ايللوى  و  ل  ا شد د ا قا ةت   ةس ير  ا كوام  املاسةف  املحتي   ب ايمور ا وذ   بوهه اهنتو  ا او و 

مون ايهنتو  لو ن  و  يانت هوذه ايرحةو    وذا ا قودرلا ا . يموان ماص سب لا  ا يبه   اعكها لتب  تة  حتايب
يسكووداها لربنووا يةووم ا هنتوو  لبا ووذات مرحةوو  ا رضوواا  ا  ووا ينسوود موون ايووتالد  اوو سأنمووا   اوود عكووا سوو وا  ا 

تنووا عكوود   قةتوو  ا  سكوود مرحةوو  ا رضوواا  موون أهووم مراحوو  ا يفو وو  لبنو ش ووا يبهرووف مكووا م ماصووت  ا فوورد ل
  لا ووى أن هووذه ايرحةوو  لا  ووا سكقش ووا مضاشورة  وضووف ل  ووا اسوواس ا  اصووت( Hardfildهاردلتةوود )لكنوا  قووو  

هووووذا ايسوووواس لوووو ن مرحةوووو  ا رضوووواا  هوووو  اخيوووور موووون أن يمووووون اشووووضاع لاووووتو و   نحا ووووات ا رضووووف،  وووو  هوووو 
ل قوود . أمووب شووام    وون  ا رضووتف لا ر، لهوو  أل  لرلوو   ةسفااوو  اي سنووا    ووأن ا رضووتف ل ا سنووا   مو وو  

يرحةووو  ا اووووا ق  اكووود يقراوووور ا ل  ووو  ا دل توووو   ةع وووو   ا به توووو  ا وووى أن ايهسنووووار  ناووو    يربتوووو  اي فوووا   وووو  ا
هار   وم لو ن  ودلر  ةدخو  الى ايدرس    ضغ  أن  موون  و  أاوداد ايهودار ا وبوه   السوبهايتذتات ا به واو  لا

 اد دة مع ا 
ً
-:انحضان  اهدالا
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منالهانتقوأنخصوصاا للطفلوالعطفالحنانتوفيرحيثمنللبيتامتداداا الحضانةدورعد.1
.العمرمنالثالثةاوكالثانيةمبكرةسنفيغالباا المنزليةالبيئة

نايةعالحضانةدورتوليأنيجبلذاالطفلمستقبلعلىاثراا منهاوالحرمانالمبكرةللخبرةأن.2
احةاتأنالبحوثمنالعديداوضحتفقدالذاتيةبالخبراتوامدادهالطفلمداركتوسيعفيخاصة
الوقتفيانهاكماالمشكالتحلعلىالقدرةلهمتوفرالخبراتبعضاكتسابعلىلألطفالالفرصة

بصفةالتعليمىعلايجابياا أثراا المبكرةللخبراتأنكما.لديهالمختلفةالعقليةالقدراتمنتزيدنفسه
سلوكوالالنفسيةالصراعاتالىويؤديالشخصيةنموعلىيؤثرالخبراتهذهمنالحرمانوأنعامة

لكيريةبحالتعلمعمليةلممارسةللطفلالفرصةأتاحهالىالحضانةدورفلسفةتهدفلذاالمنحرف
والمتعةعادةللسمصدرالحضانةدورتكون أنيجبكماجيدتربوي توجيهظلفيومواهبهقدراتهتنمو

.للطفل
هذهفأنذالبيئته،صميممنالنابعةاالجتماعيةوالقيمبالمداركالطفلبتزويدالحضانةدورتهتم.3

الذيللمجتمعواالجتماعيةالثقافيةالمتطلباتمعللطفلالمقدمالمنهجانسجامضرورةتؤكدالدور
.فيهيعيش
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بهتنشألتياالمجتمعثقافةتعكسبالضرورةولكونهاللبيتامتداداا الحضانةدورلكون نظراا .4
.والمحتوياتالبناءناحيةمنالعامالشكلفيغريبةتكون الأنالبدفأنه

منضانةالحدورمنهجفييقدمفيماتوازن وجودعلىالتربويةالحضانةدورفلسفةتؤكد.5
تحقيق(أ-:التاليةاالهدافمنوالمستمدةالمعاصرةالتربويةباالتجاهاتتهتمالحضانةدوروأن.والكيفالكمحيث

الىعويدالخبراتمنالقليلتقديمفأنلذا.ومستواهاالخبرةمالئمة(جاالبتكارية،(بالذات،
اليتالئمدقالكثيرتقديمأنكما،المطلوبالحدالىمنهااالستفادةوعدموالنفقاتاالمكاناتاهدار

الذيالفشلو باإلحباطاالطفالشعورنتيجتهوتكون واالجتماعيوالنفسيالعقلياالطفالنمومع
.ذاتهمعنسلبياا شعوراا يخلققد
والرغبةعاالستطالحبلديهموالثالثةالثانيةسنفيوخصوصاا الحضانةدورفياالطفالأن.6

تكوينيفالطفلمساعدةعلىتركزأنيجبالحضانةدورفلسفةفأنلذاوالبحثاالكتشاففي
االمكانبقدرالذاتعلىواالعتمادبالنفسالثقة
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و حول نظرية النم( بياجيه ) ماقدمهتؤكد فلسفة دور الحضانة على . 7.
ي تمتد المفاهيم ومرحلة النمو العقلي او الوجداني والتماقبلالعقلي ومرحلة 

سنوات اذ يرى أن الطفل في هذه المرحلة يحاول ادراك 7-شهراا 18)من 
العقلية الرموز وتكوين الصور الذهنية وتنمية اللغة تمهيداا لنمو المفاهيم

حصر وخالل تفاعله مع البيئة ومع من حوله يقوم الطفل بعمليات العد وال
عمليات تنظيم ويقوم في الوقت نفسه ب. والتمييز وتكوين مفاهيم مبدئية عنها

. وتصحيح النطباعاته ومفاهيمه المبدئية عن المكان والزمان والسبب
أ العمل أن دور الحضانة تهدف من خالل فلسفتها الى تعويد الطفل على مبد. 8

مع الجماعة والتسامح وتهذيب االخالق وتعليمهم بعض الصفات الحميدة 
رانه كالصدق واالمانة واالخالص، وعليه فأن الطفل من خالل ممارسة اللعب مع اق

مجتمع يكتسب مثل هذه العادات التي تساعده على االنسجام مع بقية افراد ال
.الذي يعيش فيه 

االعتزاز غرس القيم الدينية وتنمية حب الوطن والتضحية في سبيله و . 9
.بالشخصيات العظيمة في وطنه وامته 
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الطفلنمويلكيالتعليميالمحيطتهيئةعلىتركزالحديثةالتعليمفلسفةلعل.10
فقطيتعلمون التعليميمحيطأيفياالطفالفأنلذاونفسياا واجتماعياا وتربوياا جسمياا 
اليهمصلتالتياألشياءيتعلمون ذلكالىاضافةبلالحضانةلهمتقدمهالذيالمنهج

الايصالىباإلضافةتهدفالتعليميةالعمليةفأنلذا.ومشاعرنامواقفناعبر
.تقبلالمسمشكالتعلىللتغلبومساعدتهموالتوجيهوالمهاراتوالمواقفالمعلومات

اآلثارأهم((جيرسلد))يلخصاذبهتضطلعالذيالدورمنالحضانةدوراهميةوتبرز
-:ماياتيوهيالحضانةلدورااليجابية

الجماعةمعاللعبفيالتعاون وتعليمهللطفلاالجتماعيوالتفاعلالنشاطمجالتوسيع(ا
.اآلخرينمنوخوفهاالجتماعيةالمواقفتهيبهمنوالتخفيف

العملو والصداقةالوجدانيةوالمشاركةاللعبخاللمنضبطهاوتعلماالنفعاالتتدريب(ب
.والتنافسوالتعاون الجماعي

شجيعهوتاللعبفيمهاراتهباستخدامالحركيةالمهاراتونمو.اللفظيالمحصولزيادة(ج
فيهمهاراتباستخدامالحركيةالمهاراتنمواللعبفيمتعددةحركيةنشاطاتمزاولةعلى

مساعدةو االستقاللوتنمو.اللعبفيمتعددةحركيةنشاطاتمزاولةعلىوتشجيعهاللعب
.اآلخرينعلىاالعتمادمنوالتخفيفمثانتهوضبطوالملبسالطعامتناولهفيلنفسهالطفل
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-:في دور الحضانة األطفالقبولشروط

لرابعةاالسنةوحتىالرضاعةسنبينأعمارهمتتراوحالذيناألطفالالحضانةدورتقبل–أوال

.

والعقليةالجسميةالعاهاتمنوخالياالساريةاألمراضمنسالماالطفليكونان–ثانيا

-:التاليةالموادوحسب.الصحةوزارةمنالمقررةباللقاحاتومطعما
1مادة
سلوكهوالطفلبشخصيةالمتعلقةالمعلوماتعلىتحتويطفللكلخاصةاضبارةالدارتنظم

منتظمةتقاريررفعالحضانةدارمديرةتتولىأنعلىوالفكريالجسميونموهوتطورهوصحته

.االختصاصذاتالجهاتالى
2مادة

لجداوللوفقابهاتجهيزهمويتمالضروريةواللوازماألرزاقالحضانةدورفيلألطفالتخصص

.الصحةوزارةمعبالتنسيقاالجتماعيةالرعايةدائرةتعدهاالتي
3مادة

.واألهليةالحكوميةالحضانةدورجميععلىالنظامهذاأحكامتسري
4مادة
الفيمابموجبهالصادرةالتعليماتوتبقىالمعدل 1977لسنة 42رقمالحضانةدورنظاميلغى

.يلغيهاأومحلهايحلماصدورلحيننافذةالنظامهذاوأحكاميتعارض
5مادة
.الرسميةالجريدةفينشرهتاريخمنالنظامهذاينفذ

إدارة حضانات
اشواق سامي. د.أ

-5-محامرة
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-:موقع البناية وتصميمها ومواصفاتها
اقببببع دور الحضببببانة بعببببد دراسببببة حاجببببة املنطقببببة علببببى إن ي خببببذ بنظببببر االعتبببببار املنبببباطم السببببكنية   ات تحببببدد مو

اقبع ا ملشباريع الجديبدة الكثافة السكانية العالية التي تحتوي على عدد كبير من القوى النسائية العاملة وفبي مو
فضببل إن وان يكببون املوقببع مببمن منطقببة خببدمات املنبباطم السببكنية املخصصببة فببي التصبباميم األساسببية كمببا ي

عاف تكبببون هنببباك شبببوارع مبلطبببة تضبببمن وصبببول األطفبببال إليهبببا بصبببورة سبببهلة كمبببا تببب من وصبببول سبببيارات اإلسببب
.واإلطفاء وبقية الخدمات إليها دون معوقات في حالة حدوث حالة طارئة

) اح ها عبن تختلف دور الحضانة من حيم حجمها ، فهناك دور كبيرة تشغل أبنية واسعة ويفضل إن ال تقل مس
اقبببع ( متبببر مرببببع2500-3000 لكبببل طفبببل ( متبببر مرببببع3)لكبببل طفبببل بالنسببببة للمسببباحة الداخليبببة و( متبببر مرببببع2)بو

تالءم وتوسع حجم بالنسبة للمساحة الخارجية،  وان تكون لدار الحضانة القابلية على التوسع املستقبلي بما ي
طفبببال وهنببباك أيضبببا دور حضبببانة اصبببغر تشبببغل دار أو شبببقة صبببغيرة ال ( 150-50)املنطقبببة السبببكنية وتتسبببع لنحبببو 

لبك البنم  التربويبون املعنيبون ببدور الحضبانة  ويفضبل . طفباليتجاوز عدد أطفال الواحبدة منهبا الخمسبة عشبر 
ببببان ال ببببببد إن يرا بببببى فبببببي األبنيبببببة التبببببي تشببببب يد دورا مبببببن البببببدور  ات ال جبببببم املتوسببببب   ات التصببببباميم البسبببببيطة وكب

-:للحضانة املواصفات التالية
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قومرافخاصةوساحةخاصمدخللهمستقلمبنىالحضانةلداريخصصإنيجب(.1
أنجبويمرافقهامنمرفقأيفيمدرسةاوروضةمبنىمعتشتركالوأنخاصةصحية
يكون أنو الطبيعيةواالنارةالتهويةحيثمنوالهندسيةالصحيةللشروطمطابقاا يكون 
.صيفاا والتبريدشتاءاا التدفئةبوسائلمجهزاا 

المةوالسوالبيئيةالصحيةالشروطويحققالدائمةاالنشاءموادمنالبناءيكون أن(.2
.العامة

ارتفاعنسوبميزيدالبحيثالشارععلىرئيسيمنفذلهأرضياا طابقاا للمبنىيكون أن(.3
لبنايةلالسقفارتفاعيقلالوأننزوالا،أوصعوداا الشارعمستوى عن(متر1)عنالمبنى

لاألوالطابقفياألطفالغرفتكون إنفيجبطابقينوجودحالةوفي(متر2,75)عن
والكوي لالغسيوقسماألثاثومخزن والذاتيةكالحساباتالثانيالطابقفياألخرى والخدمات

.الدرجإماممرتفعبابأوحاجزوضعضرورةويراعى(الخ...
توفرأنشرطأدنىكحدمربعمتر(40)عنالخارجيةالساحةمساحةتقلالأنيجب(.4
منخاليةو مستويةاالرضتكون وأنللحضانةاالستيعابيةالطاقةوحسبطفللكلمتر(3)

وق الطابواالسمنتمنآمنبسورومسورةاالنزالقمناالطفالتحميواسمنتيةالعوائق
.والنتوءاتالتصدعاتمنوخاليمترينارتفاععلى

يتهاارضوغطاءجدرانهابطالءوالعنايةوجذابةزاهيةبألوانالداخلمنالجدرانتصبغ(.5
جذاباا العامشكلهيصبحكيجميالالخارجمنالبناءيكون كمامنظرهاورونق
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-:التجهيزات والمستلزمات االساسية الواجب توافرها في دار الحضانة
فضالا لاألطفالنقلالمخصصةالحضانةدارسياراتوإيواءلوقوففضاءاتتوفر•

عمللحراسغرفةتخصيصوكذلكاألطفاللعرباتمسقففضاءتوفيرعن
.لألثاثمخزن وجودضرورة

تكون وان(مربعمتر400)عنتقلالبمساحةحديقةتوافرمنالبد:الحديقة•
نظمةوالمالحرةوالنشاطاتاأللعابلممارسةمنهاجزءيسقفإنويفضلمنسقة
أللعابالحديقةمنجزءيخصصأيضا،والصيفالشتاءفصلخاللوذلك

يةلتربأمكنإنأخروجزءالرملوأحواضوالتوازن والتسلقواألراجيحاالنزالق
العنايةفياألطفاليشارككي(الخ.....الزينةاسماك-كالطيور)األليفةالحيوانات

(2).المعلمةبإشرافنموهاأطوارومراقبةبها
وتضمالبنايةمقدمةفيتكون إنويفضلمناسبةسعةذاتتكون -:اإلدارةغرفة•

-:التالياألثاث
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.للكتابةمنضدةمعكرسي•
التقارير/السجالت/األضابيرلحفظدوالب•
.اإليضاحوسائل/األطفالقصص/األطفاللعبلنماذجخاصةمكتبة•
(الدارفيالنشاطاتبرامج)إعالنلوحة•
.صغيرةمناضدمعللجلوسمقاعد•
.مدالمعتاطارهااالستراتيجيمنالمستمدللحضانةاليوميالعملبرنامج•
.الحضانةدارترخيصشهادة•
شفىمست،اقربالمدنيالدفاعالشرطة،)والطارئةالضروريةالهواتفارقام•

.واضحبخطوتكتبالهاتفقربتوضع(وغيرها
نماألخرالجانبفيأواإلدارةغرفةقربوتكون :االجتماعيةالباحثةغرفة

ميعجفيالعملومتابعةاإلشرافعمليةلتسهيلواسعةكانتإذاالبناية
-:التالياألثاثوتضماألقسام

.للكتابةمنضدةمعكرسي•
السجالت/التقارير/األضابيرلحفظدوالب•
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-:التالياألثاثوتضم:والذاتيةواإلدارةللحساباتغرفة
للكتابةمنضدةمعكرسي

السجالت/األضابيرلحفظدوالب.
صغيرةمناضدمعللجلوسمقاعد.
-:التالياألثاثوتضم:التمريضغرفة•

.للكتابةمنضدةمعكرسي
فحصمنضدة.
الصحيةوالتقاريرللسجالتدوالبمعالضروريةلألدويةدوالب.
مفصلذومتحركمصباح.
العمرمنالسنةدون لألطفالميزان.
العمرمنالسنةفوق لألطفالميزان.
األعمارلمختلفالطوللقياسجهاز.
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طبيةسماعةمعالدمضغطقياسجهاز.
تشخيصيةفحصعدةطبيةيرمحار.
(بالسنتمترات)قياسشريط.
خشبيةلسانخافضات.
الجروحلتعقيموديتولقطن.
توفرهاعنداللقاحاتلحفظصغيرةثالجة.
اليوميالستعمالهاقليلةبكمياتوضماداتمعقمةمواد.
.الشايلتحضيرصغيرةغرفةمعاإلداريةلألقسامصحيةمرافق•

بالنسبةطفللكلم(2)مساحةوتحددمناسبةبأحجامتكون إن:األطفالأجنحة
الشروطتوفرويراعىاللعبلغرضطفللكلم(2)ومساحةالنوملغرف

إما.لتبريدواوالتدفئةوالتهويةلإلضاءةبالنسبةلألطفالالمناسبةالصحية
أرضياترشتفهادئةوبألوانللتنظيفقابلبطالءتكسىإنفيفضلالجدران
مناسبوالالالزمباألثاثتجهيزهايتمإنعلى(الكاربت)أوبالسجادالغرف
.وعددهماألطفالألعمار
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-:التاليبالشكلويكون األعمارحسبعلىاألطفالغرفأثاثتوزيع•

-:الرضعاألطفالغرفأثاث-أ

معسريرطفللكليخصصإنعلىزاهيةبألوانوملونة(سم50)ارتفاعهاجوانبوذاتخشبيةتكون إنويفضلصغيرةأسرة1.
الخ...وبطانياتفرشمنمستلزماته

.األطفاللحقائب(وملونةخشبيةمدرجة)دواليب2.

.االلعابحفظلغرضمزججةدواليب3.

.الرضيعالطفلوحفاظةمالبسلتبديلمحددةبمواصفاتكبيرةمنضدة4.

.لألطفالملونةخشبيةأقفاص5.

.(الطفلارضاعإثناء)المربياتلجلوسمقاعد6.

.الرضعباألطفالخاصةطعامكراسي7.

.حجالت8.

.وأغطيةفرشمناإلضافيةوالمستلزماتاألطفالمالبسلحفظدواليب9.

.(األطفاللمالبس)شماعات10.

.الطفلعمرومراحلتتالءموهادئةجذابةملونةجداريهوملصقاتبوسترات11.

.متحركةملونةإشكال12.

.الدارفياسنويبهايحتفلإنينبغيوالتيميالدهموأعيادالمجموعةأطفالوأسماءاليوميالبرنامجعليهايوضعجداريهلوحة13.
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إدارة حضانات
اشواق سامي. د.أ

-6-م اضرة
افرها في دار الحضانة  -:تكملة التجهيزات واملستلزمات االساسية  الواجب تو

-:أثاث ارف األطفال الكبار-ب
لر كراس ا ه اهة أسرة  فض  إن يمون خ بت  لمةون  لم اسض   كنر ا  فا  من اياسة مات اناال   م  سرار ل يو 

.ل أهة  السبهاح 
.دلا تب نحفظ مالع  ا  فا  لاياسة مات اإلضالت  من لرش لأغيت 

.شنااات يالع  ا  فا 
(.خال  لبهة نور ا  فا ) مقااد ن ةوس ايكةنات أل ايربتات 

  م ليياح  رلور خ بت    كاب اي فا    تث ي  اسب مف ا وا هم لأن يمون مفسوح  من ا يرلأن يسسكناي
(.سم30)لانقها (سم120)لارضها ( سم21)ا فرل   ةنكةن  ي اهدة ي  اي فا  لباريفاع ي ق  ان 

. وحات  دارا  ثبت اة  ا اي اسضات لا اتاد ا قومت  لا خضار لا حداث ا تومت  ا هادل 

.يصالار لمةصقات  داراب مةون  ل ذا   لهادل  يسالرر لمراح  انر ا يف 
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لعبلالمخصصةوالمساحاتتتفقسعةذاتقاعةتوفرمنالبد:اللعبقاعة*
ةالصحيالشروطتوفرمراعاةمعالمنوعةالمنهجيةونشاطاتهماألطفال
ألثاثباتجهزوانبالسجادومفروشة/وتبريدوتدفئة/إضاءةمنالالزمة
إنعلىالمختلفةالعمرمراحلفياألطفاللنشاطاتالمناسبةواللعب

.معينلعبأولنشاطمنهاجانبأوركنكليخصص
-:التالياألثاثاللعبقاعةوتضم

بأرتفاعاألطفالواعمارالعدادمناسبةبالستيكيةاوخشبيةكراسي1.
.(سم21)

االطفالألعدادومالئمةآمنةحوافذاتبالستيكيةاوخشبيةطاوالت2.
.زاهيةبألوانملونة،(سم45)عنارتفاعهااليزيدبحيثوأعمارهم

اعبارتفتكون إنعلىحواملعلىأوالحائطعلىتعلقصغيرةسبورات3.
.لألطفالمناسب

.اللعبوحفظلعرضمزججةدواليب4.

.وهادفةوجذابةملونةجداريهوملصقاتتصاوير5.

مسجلةالوالقصصواألغانيالموسيقىلسماعسبيكرجهازأوكبيرمسجل6.
.واألناشيد
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للدارلفعليااالحتياجمعومتفقةومناسبةالصحيةالشروطفيهامتوفرةتكون إن:الطعامقاعة*
-:التالياألثاثوتضمالمطبخمنقريبةتكون وان،

.وعددهماألطفاللعمرمناسبةصغيرةخشبيةكراسي1.

.دهموعداألطفاللعمرمناسبة،زاهيةبألوانملونة،مايكابالفورمغطاةصغيرةمناضد2.

فظحكذلك(الشوكات/المالعق/األكواب)ومستلزماتهالطعامتناولأدواتلحفظدواليب3.
.بهمالخاصةوالفوطاألطفالصداري 

.وجذابةملونةجداريهوملصقاتتصاوير4.
الطباخاتكلوازممنالمطبخيحتاجهبماكامالتجهيزاومجهزاصحيايكون إن:المركزي المطبخ*

منالخ...الكسرضدصحون /الطهيأدوات/(كاونترات)دواليب/ثالجة/والفرن 
قفوالس،الفرفوري بالكاشيالمطبخجدرانتغلفإنالضروري ومن.المطبخيةاألدوات
،وأنواألبوابالنوافذعلى(والحشراتالذبابلدخولمانع)سلكويوضعبالدهانيصبغ
،فيهحباتالساتتوافروان.التنظيفوسهلةوملساءومبلطةمستويةالمطبخارضيةتكون 
عنوبعيدةاالطفالمتناولعنوبعيدةاالغالقمحكمةالتنظيفموادلحفظخزائنتوافر
قنانيوتعقيمالحليبوجباتلتحضيرالمطبخمنجانبيخصصكما.االغذيةحفظاماكن

قيلحإنالبدكما.(الرضعقسمبأطفالخاصمطبخوجودعدمحالةفيوذلك)الرضاعة
.االخرى والتجهيزاتاألغذيةلخزن يخصصمخزن المركزي بالمطبخ
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اني ويفضل إن يتوفرفي كل دار مطبخ صغير لتحضير وجبات الرضاعة وتعقيم القن: مطبخ تحضير وجبات الرضاعة*
واعداد التغذية الالزمة لالطفال الرضع وان تعذر ذلك فيخصص 

-:جانب من المطبخ المركزي للغرض أعاله ويضم

طباخ -1

ثالجة -2

(كاونترات)دواليب -3

أدوات كاملة ومناسبة لتعقيم قناني الرضاعة من قدور ومالقط وغير ذلك-4

أدوات للطهي لتحضير التغذية الالزمة لألطفال الرضع -5

عربة طعام-6

• إن تكون مهيئة بشكل مالئم وبعدد كاف التقل نسبته عن مرحاض ومغسلة واحدة لكل ستة اطفال : المرافق الصحية 
ويجب أن تكون مقاعد المرافق تتناسب مع حجم االطفال مع شطافة صحية مناسبة على أن تفصل هذه المرافق 

وأن يتماشى.الطوال االطفال.ويجب أن تكون المغاسل على ارتفاعات صغيرة مناسبة.الصحية بقواطع ثابتة ومناسبة
وأن يخصص وحدة صحية للكادر العامل منفصلة عن .تصريف الفضالت السائلة والصلبة مع الشروط الصحية

وأن يتوافر صابون سائل ومناشف نظيفة وورق صحي في مرافق االطفال .الوحدات الصحية الخاصة باالطفال

.وتوافر سالل قمامة مغطاة في المرافق الصحية مع توافر طاولة خاصة لغيار الرضع قريبة من مصدر المياه 
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غراضإلالدارفيمحددمكانأوغرفةتخصيصمنالبد:البياضاتوخزن والتعقيموالكيالغسيلغرفة•
-:يليبماتجهزإنعلىوالكيالغسيل

والشراشفاألغطيةلغسيلغساالت1.

.والتنشيفللتعقيمجهاز2.

.كهربائيمكوى معللكيمنضدة3.

.والكيوالتنشيفللغسيلكهربائيجهاز4.

.المتسخةواألغطيةاشفللشرساللأوصندوق 5.

.النظيفةواألغطيةاشفالشرلحفظساللأومدرجدوالب6.

.الغسيللوازموبقيةوالمنظفاتالمعقماتلحفظصغيردوالب7.
-:لتاليااألثاثويضمفيهوانتظارهماألطفالاهاليالستقبالوتهيأالدارمدخلفيتكونإن:االستعالمات•

.للكتابةمنضدةمعكرسي1.

.صغيرةمناضدمعللجلوسمقاعد2.

.(اليوميالمنهاججداول/التغذيةجداول/األطفالوعناوينبأسماءجداول)إعالنلوحة3.

.وجذابةملونةجداريهوملصقاتتصاوير4.
طفالاألحاجاتحسبمختلفةتكون إنيجبفهياألطفاللعبوقاعاتغرففيتوافرهاالواجباأللعابإما

-:اتييكماوهياألكبرللطفلخاصةوألعابالرضيعللطفلخاصةألعابفهناكنموهمومستوى وقدراتهم 19الثاني، تشرين17 37



-:الرضيعالطفلألعاب
.األليفةالحيواناتصورفيالمشكلةألدمى(أ

.مختلفةوأحجاموأشكالبألوانالشخاشيخ(ب
.األشكالالمختلفةالصغيرةالمطاطكرات(ج
.واألجراسالحماملعب(د
مدببةأوحادةأطراففيهايوجدوالالتنظيفسهلةالرضيعلعبجميعتكون إنيفضل:مالحظة.

:سنوات(5-2.5)عمرفيالطفلألعاب1.
-:الداخليةاأللعاب(أ

.البناءفيتستعملمختلفةوأنواعأحجامذواتوبالستيكيةخشبيةمكعبات-1
-:الطاولةألعاب(2
.(قطعة20إلى5)منمقطعةصورأحاجي(أ

.الخشبيةاألوتادألعاب(ب
.األلوانمعالمتداخلةاألحجامألعاب(ج
.بالستيكياوخشبياطارداخلاوتادشكلعلىمرتبةتكون الملون الخشبيالخرز(د
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-:السحبأوللرفعألعاب(3
.عجالتذوات(خشبيةتكون إنويفضل)صغيرةعربات(أ

.خشبيقطار(ب

.عجالتذاتخشبيةسحبعربة(ج

-:والدمىالبيتألعاب(4

.والجلوسوالمطبخواألكلالنومغرفةلوازممعللدمىبيت(أ

.للغسيلقابلةاألحجاممختلفةدمى(ب

.متنوعةثيابمعصغيرةخزانة(ج

-:الفنيالنشاطألعاب(5

.قصيرةومسكةعريضةوراسكبيرحجمذواتالمائيةباأللوانالتلوينفرش(أ

.للرسمشمعوأقالممائيةالوان(ب

.مبرومحدذواتمقصات(ج

.ملون وورق للرسمجرائدورق (د

.وملون ابيضكرتون (هـ

.صمغ(و

.اصطناعيطين(ز

.عريضةشمعأقالم(ح

.ملونةطباشير(ط

.سميكةخيوطبكرة(ي
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-:العلميةالخبرات(6
لألسماكحوض(أ

.للوزن ميزان(ج.الطقسلحرارةميزان(ب
.مغناطيس(ده.صغيرهيتر(د
.مكبرة(ز.مسطرة(و
.للبناءاألطفاليستعملهاكبيرةأحجامذواتوالبالستيكيةالخشبيةالمكعبات(ح
-:الموسيقى(7

(....أجراس،دف)،االيقاعيةاآلالت
-:الخارجيةاأللعاب-ب

أجهزة .(الخشبيةالساللم)للتسلقخشبية-أ
.األحجاممختلفةخشبيةوألواحصناديق-ج.قاتزال،أراجيح-ب
لعبة_ه.رهاوغيوالتفريغللتعبئةعرباتكبيرةخشبيةمالعقمنخل،،سطل:وأدواتهاالرملأحواض_د

رسيك_ط.صغيرةدراجات_ح.األطفاللركوبصغيرةسيارات_ز.مختلفةبأحجامكرات_و.التوازن 
.فرديأومزدوجهزاز
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إدارة حضانات
اشواق سامي. د.أ

-7-م اضرة
-:أهداف نظام األركان •

:يسلاص أهدار نظار ا ريان    اآلسي 

 .اخستوووووووووووووووووووووار يووووووووووووووووووووو   فووووووووووووووووووووو  ا وووووووووووووووووووووركن لا   وووووووووووووووووووووا  ا وووووووووووووووووووووذ    وووووووووووووووووووووضف حا ايوووووووووووووووووووووب لاسفووووووووووووووووووووو  موووووووووووووووووووووف متو وووووووووووووووووووووب•
ي وارك   و  إ  أن ا  فا  مسفاليون    ايذاهوا  م لدر و  إ ضوا هم ا وى أ  انو  مون ا انوا  ،لنذود موف   وم  فو  ي  رغوب  و  ا

 .ا  ل ا   ا ريان لهذا   ساج الى ا ا   خال    ار ب من ا  سب لل  كب ا ى م ارك  أ رانب

 :-خصائص نظام األركان•
 . ةكن     ركن مكأن ح     ت وا م ب )خنا ) اخستار مذنوا  من اي فا  -
 .   لبهة ا كن   ا ركن يقور ايكةن   ا سو تب ايضاشر يم اس ضدا  امل نوا   ركن اخر-

إايار انحرا   ةيف   .ادر ا س تأه    رغض  ا يف  لاخستاره مل رد ا ظن  ان اخستاره  د ي  كود اةتب  ا فا دة    اياسقض 
 .تب   ا سب ا تب   اخستار ركن ا ةكب مف ا سو تب من  ض  ايكةن  لا سو تب ميةوب ل ون    ا و ت ا ذ    كر ا يف  ل

م   ضب ان و ان لبهة ا كن   ا ريان ساااد ا  فا  ا ى ا سوال  عكضهم  ضكا ، حتث  مون أسةوب ا سفاهم  تع ل 
.  اا سر  لهذا ميةوب حتث  دلكهم الى سكةم ا وثأه من ا قتم لاييذاهات اي سناات  ايرغوب ل  
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 :عداد األركان التعليميةا
ثل ركن يجب على المعلمة أو إدارة الحضانة تقسيم غرفة في الحضانة الى اركان م
كن المطالعة وركن التعايش األسرى وركن البناء والهدم وركن الماء والهواء ور 
الرمل وركن البيع والشراء وغيرها من االركان التعليمية، وهناك أمور يجب

 :مراعاتها في عمل األركان هي
 .عدم اصطدام الطفل باألثاث عند الدخول والخروج منه-
 .ان يكون األثاث ثابت وأدوات اللعب المستخدمة-
.ان تكون اإلضاءة كافية في جميع األركان -
كون أن تكون األركان مصنوعة من الخامات البيئية التي يعرفها الطفل وال ت-

.باهظة التكاليف
 .ةأن يكون مكان الركن متسع غير ضيق لمساعدة الطفل على الحركة بحري-
حببة ان يوضع اسم الركن على جداره ويكون بألوان محببة ووسائل اإليضاح م-

 .لألطفال من ناحية موضوعها وألوانها
ياء ثبوت الركن خالل العام الواحد حتى ال يتغير شكله على الطفل من األش-

 .المهمة جدا حتى يتم التآلف بين الركن والطفل
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لبية حاجات هذه الفترة من فترات البرنامج اليومي لطفل الحضانة يتم عن طريقها ت
ديهم أساسية كثيرة لدى األطفال مثل الحاجة للتعلم واالكتشاف وأيضا تنمي ل

ألركان وللمعلمة الدور األكبر من تنظيم هذه ا،الشخصية عن طريق تمثيل األدوار
ورة وتغذية الركن بما يتناسب مع النشاط ووضع اشارا ت الدخول لألركان كص

من الطفل أو صور خاصة بالركن والعدد الذي يسمح بدخول الركن ومحتوياته و 
الهادئة المهم الفصل بين االركان الصاخبة كركني البناء والمنزل ووضع االركان

كي ال بجانب االركان الصاخبة وعمل ممرات بينهما ولكن ألتكون المساحة شاسعة
بة قريبة يركض األطفال فيها وتقوم بتوزيع االركان حسب حاجة الركن مثل المكت

.  الركانمن النافذة لتسليط الضوء واالهم هو المالحظة المباشرة والمستمرة داخل ا

-:فوائد االركان التعليمية 
.بالنشاطات التعليميةزيادة اهتمام االطفال1.
.زيادة مقدار التعلم2.
.تنمية مهارات التعلم الذاتي3.
.جعل التعلم جذاباا 4.
.اشباع احتياجات الطفل النفسية والجسمية5.
.استخدام االركان التعليمية كأداة تقويم للطفل6.
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-:المعلمة اثناء لعب االطفال ضمن نظام األركان دور 
مساعدة الطفل على الثبات والتركيز في النشاط الذي بدأه وذلك باال شتراك -أ

.معه في اللعب لبعض الوقت 
دعوة  ركيز على الطفل الى تنويع نشاطه واستكشاف ركنأا جديداا بدالا من الت-ب

.ركن واحد اياماا متتالية 
االتفاق على شروط معينة تفرضها طبيعة النشاط في االركان المتن وعة -ج

-:وعليهم اتباعها 
.االختيار الحر للنشاط الذي يرغب في ممارسته 1.
.ممارسة النشاط حتى نهايته 2.
.االدوات المستخدمة في اماكنها قبل ترك المكان الى آخرترتيب 3.
.الحفاظ على االدوات وااللعاب  وعدم العبث بها وتكسيرها4.

ذي تجديد االهتمام الذي يقوم عليه نشاط الركن بمعنى أن الركن ال.( د
.يتركه الطفل يلغى او يستبدل بغيره 

أن تقطع على تنبيه الطفل قرب انتهاء فترة النشاط ليستعد لذلك بدالا من(هد
.الطفل أي عمل يواصله فجأة 
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 :وتنقسم االركان إلى
كن اإلدراك ركن الفن ،ركن املنزل ، ركن املكتبة ،ركن االكتشاف ،ر ) أركان ثابتة ( 1

(. املكعبات"والهدم،ركن القراءة والكتابة ، ركن البناء 

حدة الغذاء ، كركن التسوق في و ( تتغير تبعا لتغير نشاط الوحدة )اركان متحركة ( 2

ركن البحر في وحدة املاء 

-:عرض بعض االركان ووصف تنظيمها 

الستيكية يجهز هذا الركن بعدد كبير من املكعبات الخشبية او الب-:املكعبات ركن 

قطعة وتومع في رفوف 300الشكل باحجام واشكال مختلفة اليقل عددها عن 

ها خاصة بها ويضاف إليها عدد من الحيوانات الصغيرة أو السيارات ليستخدم

الل وللركن أهمية في تنمية التعاون بين األطفال من خ. األطفال أثناء اللعب

ل مساعدة بعضهم البعض وظهور اإلبداع عند األطفال من خالل تجسيد إشكا

 ملبدأ التعلم الذاتي من خالل التعرف على األشكال ال
ً
هندسية مختلفة وتحقيقا

.الخ .…للمكعبات فمنها املثلم والدائرة واملستطيل
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-:الهدف منه 

.تدريب االطفال على عمليات ادراكية متعددة

. تنمية مفهوم الذات

.يتعلم الطفل الصبر والتأمل 
ون دائرية يزود الركن بطاوالت خاصة مناسبة لحجم الطفل ويفضل أن تك-:التعبير الفنيركن 

خدام قوالب كالتشكيل بالعجين والصلصال  وفرده باست،الشكل ولهذا الركن أنشطة مميزة وجميلة
ن هنا أو الرسم الحر أو بصنع عرائس وحيوانات يبدع الطفل بهذا الركن وم. مختلفة األشكال

.نستطيع التعرف على  الموهوبين 

-:الهدف منه 

 ً ويؤدي الى التعبير يعبر الطفل عن انفعاالته ويعطيه الثقة بنفسه وينمي االدراك الحسي لديه: وجدانيا
.الحر في االداء ويتيح له اختيار مايرغب في رسمه

 ً ي المعتمد على يعطيه فرصة لالبداع وتنمية التفكير واثارة الخيال لديه وتنمية االدراك الحس: ذهنيا
.النظر واللمس

19الثاني، تشرين17 46



:(التعايش األسري )ركن املنزل 

ويضاف هو الركن الذي يتقمص به الطفل شخصيات كثيرة كدور األم أو األب أو الطبيب

والبد خ ال--للركن طاولة ،سرير، مرذة بمستوى الطفل ،هاتف ،مطبخ ،فرن،عرائس مالبس 

األطفال ان يتناسب األثاث في الركن مع حجم األطفال وان تتصف بالخفة كي يسهل على

-:الهدف منه.تحريكها ويتحقم بهذا الركن مبدأ الحرية واالختيار للطفل 

تنمية القدرة على الحوار وتقبل افكار اآلخرين  .

ملشاعر االطفال 
ً
.يعتبر متنفسا

اقعية أكلر .أن لعب االطفال ألدوار الكبار ي دي الى نقل الخبرات بو

اقف وحسن التواصل مع اآلخرين . تعلم كيفية التصرف في املو

 القدرة على التواصل والتفاعل اللغوي  .
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-:ركن المكتبة أو المطالعة
م يحتوي ركن المطالعة على دوالب و رفوف تكون مالئمة لحجم الطفل ويض
ر عدد من الكتب المخصصة ذات سمك جيد وأوراق متينة وتحتوي على صو 

وكرسي واضحة وقليلة الكتابة وأيضا على بساط يجلس الطفل عليه إذا رغب
صحي للقراءة وعلى أداة تسجيل وسماعات خاصة وحامل للسبورة وورقة

ذا الركن وهنا يظهر جو المنزل الذي يخلقه ه. لكتابة ما يرويه الطفل من قصة
.

-:الهدف منه
 تنمية خيال الطفل ومساعدته على االبداع.
تنمية مهارات الطفل اللغوية واكسابه ثروة لغوية.
 تنمية القدرة على التعبير وتآليف القصص والروايات.
اثراء معلومات الطفل.
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مع فيه يسمى بركن العلوم والتجارب وهو ركن متحرك يو -:البحم واالكتشاف ركن 

اقع كرسبي وطاولة وأدوات خاصة كاملجهر ونباتات ملالحظة كيف تنمو وتكبر وق و

.سمثل املواد التي يجذبها املغناطيب وحشرات محنطة وتقام به بعض التجار 

-:الهدف منه 

اكتساب مهارات ومعلومات يكتشفها الطفل بنفسه.

 (التجريب-االستنتاج-املقارنة–املالحظة )القيام بعمليات.

 .التعريف بمكونات الطبيعة وفهم البيوة من حوله
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-:االلعاب االدراكيةركن 
العاب يزود هذا الركن ببطاقات وأشكال للتصنيف حسب اللون أو الحجم أو العدد وتمارس فيه

لوس ويزود بأثاث بسيط عبارة عن طاولة وكرسي مناسب للج. األحاجي وتركيب أجزاء الصور
قه مفاهيم عليه ويقوي هذا الركن الذاكرة ويساعد على التفكير المنظم الن الطفل يتعلم عن طري

.ادراكية توسع مدارك العقل لديه
-:الهدف منه 

ند الطفل ألنه يساعد هذا الركن على التفكير المنظم وتقوية الذاكرة وتطوير العمليات العقلية ع
.يقوم عن طريقه بعمليات ادراكية توسع مدارك العقل لديه

- )التخطيط)ركن القراءة والكتابة 
سنوات يضاف به ( 5-4)اي لمن اعمارهم من لألطفال ركن اساسي للمستوى الثاني والثالث 

.سيادوات الكتابة من اقالم وورق وسبورات صغيرة الحجم واثاث بسيط يتكون من طاولة وكر 
-:الهدف منه 

.تنمية مهارات الكتابة لدى االطفال وتحسين خطهم
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-: )التخطيط)ركن القراءة والكتابة 
سنوات يضاف به ( 5-4)ركن اساسي للمستوى الثاني والثالث لالطفال اي لمن اعمارهم من 

.ادوات الكتابة من اقالم وورق وسبورات صغيرة الحجم واثاث بسيط يتكون من طاولة وكرسي
-:الهدف منه 

.تنمية مهارات الكتابة لدى االطفال وتحسين خطهم•
-(:االنترنيت)ركن الحاسوب 

جلس امام كل جهاز يمكن اعداد ركن الحاسوب بتوفير ثالثة اجهزة كمبيوتر يستطيع ان يستخدمها ستة االطفال بحيث ي

.  طفل الحضانة طفالن يتبادالن العمل عليه ويتابعان التفاعل مع البرامج التي تقدم العروض او االلعاب التي تناسب
-:ويوفر ركن الحاسوب االنشطة الحرة المناسبة لقدرات وميول االطفال في مرحلة الحضانة 

-:الهدف منه

ي بيئته وادراك تنمية مهارات التآزر البصري الحركي للعينين تنمية مفاهيم الطفل حول االشياء والكائنات الموجودة ف
العالقات بينها 

.تنمية التفكير االبتكاري اذ تساعد في توليد معلومات جديدة
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خطة تدريسية  تعليمية  لمعلمة الحضانة
استقبال االطفال مع موسيقى هادئة 7,30-8,30•
القيام ببعض الفعاليات الرياضية 8,30-9,00•
تناول وجبة الفطور9,00-9,30•
اسماء –ية االشكال الهندس–الحروف –االلوان –تعليم االطفال االرقام ) فترة تعليمية لالطفال 9,30-10,30•

اسماء الفواكه والخضراوات –الحيوانات والطيور 
لعب حر في الحديقة –قراءة اناشيد متنوعة 11,30–10,30•
وضيح وقت العمل يتم توزيع االطفال حسب مايرغبون في اختياره على نظام االركان وثم ت12,30–11,30•

مايجب القيام به في هذا الوقت وتنفيذ خططهم 
جرس عند انتهاء وقت الترتيب تشجيع االطفال على اعادة االلعاب الى مكانها ثم تنبيه االطفال بال1,30–12,30•

الوقت 
ة النوم فتر –وقت المناقشة يتحدث االطفال عن ماقاموا بعمله في نظام االركان مع قراءة القصة 1,30-2,00•
االستعداد لالنصراف 2,30–2,00•



إدارة حضانات
اشواق سامي. د.أ

-8-م اضرة
-:الهيكل اإلداري والتربوي لدار الحضانة 

دارة لتحقيم أهداف دور الحضانة يستوجب  لك توفر جهاز تنظيمي يتولى عمليات اإلشراف واإل •
م النظام والرعاية التربوية والةحة على أساس تخطيطي متكامل ويرا ى توفير الكوادر بما يتفم وأحكا

ة ، وعاملين مديرة ، باحثة، ممرمة، معلمة، مرشدة، مربي)وتعليماته على إن يتم تشكيل الهيوة املشرفة من  
اقبة طباخبة، اسالة، معينة (الخ..............اخرين مثل مر

ب إن يكون يج. أعمال ووظائف جميع العامالت لتسهيل عملية التفتيش واإلشراف واملتابعة والتقويمتحدد •
 الكادر اإلداري والفالي املطلوب 

ً
 للعمل في دور الحضانة ومن الضروري اخضاع الكمهيوا

ً
وادر العاملة في مسبقا

املتعددة نظرا دور الحضانة إلى دورات تدريبية وتأهيلية  داخل القطر وخارجه لرفع قدراتهم وتزويدهم باملهارات
. للنمو السليمملا تنشره برام  الرعاية االجتماعية لألسرة والطفولة من أهداف ترمي إلى تهيوة انسب الظروف

دث االنظمة في إلى البلدان املتقدمة في هذا املضمار لالطالع على احالشانكما وألبد من ارسال املختصات بهذا 
حضانة على دور الحضانة واالستفادة بشكل مباشر من تجاربهن وخبراتهن وكذلك تدريب العامالت في دور ال

.االسعافات االولية والدفاع املدني
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اتوالمربيالمعلماتاختيارفيومهماساسيمبدأالعملفيالرغبةعاملإن
ادواردةبعتقومإنهاإلىوالمربيةالمعلمةأهميةوترجعالحضانة،دورفيللعمل

إنوالواقع،وخبيرةوموجهةمشرفةوهياألمعنبديلةفهيواحدوقتفي
لواسعاالمامهاأوللعملحبهاأوثقافتهاتغنيهاالوالمربيةوالمعلمةالباحثة

الفهملىعالقدرةلديهايكنلمإنللنجاحكلههذايكفيهاالمهنتهابمشكالت
كسلو إنتفهمإنويجبحبهموكسباألطفالمستوى إلىوالنزولوالعطف
دارحنجاويتوقفالمختلفةأعمارهمحسببالتدريجويتطوريختلفاألطفال

لحضانةادارتدار.فيهاالعامليناختيارحسنعلىرسالتهاتأديةفيالحضانة
العملرةوزاتصدرهاتعليماتبموجبوواجباتهاصالحياتهاتحددهيئةقبلمن

-:منالهيئةوتتكون االجتماعيةوالشؤون 
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ريجةختكون إنويفضلالجامعيةالشهاداتحملةمنتكون إنيشترط-:المديرة
صادأواالقت،األطفالرياضأوالنفسوعلمالتربيةأواالجتماععلمقسم

العملسيرانتظامعنالمختلفةوالفعالياتالنشاطاوجهوتتولىالمنزلي
-:التاليبالشكلواجباتهاوتحددالدارمنتسبيعلىالواجباتوتوزيع

األطفالقبولعمليةتنفيذ.
تنفيذهومراقبةاليوميالبرنامجوضع.
الدارفيالعامالتمنوغيرهنوالموظفاتالمعلماتمسؤوليةتحديد.
طفللكلالشخصيةواالضابيرالسجالتعلىاإلشراف.
الدارفيالعملسيرعندورياالتقاريروضع.
دوري كلبشالصحيللكشفوالخدميالوظيفيالكادرباخضاعتهتمأنيجب

.والمعديةالساريةاالمراضمنوخلوهمسالمتهممنللتأكد
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وسائلالإلىالتوصلبغيةاألطفالأمورأولياءمعواللقاءاتالمقابالتإجراء
حيحةصنشأةونشأتهماألطفالتربيةفيالخبراتتبادللغرضالكفيلة
.وقدراتهمشخصيتهموتنميةوسليمة

توى مسرفعفياالعلىاالداري الجهازمعاالسهامأيضاواجباتهاأهمومن
ةالحديثالتدريببرامجحضورمنبتمكينهنللمشرفاتالمهنياالداء

البحوثهتستحدثماتتناولالتيوالمطبوعاتالكتبعلىاطالعهنوبتيسير
.رةالمبكالطفولةمرحلةفيالصغاربتربيةالمتعلقةوالعلميةالفنية

إيجاحنعواملالنالدورهذهنجاحفياساسيتانعمليتانوالتنظيماإلدارةإن
يعتمدكما،ااغراضهلتحقيقالدارادارةتتبعهاالتيالكيفيةعلىيتوقفمؤسسة

وحسناألعمالتحديدثمبشريةجهودمنلديهابمااالنتفاعفيوسائلهاعلى
التضامنو والتنسيقوعالقاتهماختصاصهمتوضيحمعالعاملينعلىتوزيعها
.بينهمفيماوالتعاون 
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الخدمةفياختصاصوذاتالجامعيةالشهاداتحملةمنتكون إن-:االجتماعيةالباحثة

المنزلي،داالقتصااواألطفالرياضأوالنفسوعلمالتربيةأواالجتماععلمأواالجتماعية
تغذيةوالاللعبإثناءالدارفياألطفالعلىواالشرافاالجتماعيالبحثباعمالوتقوم

لالتصالالاألطفغياباتومالحظةاليوميةالبرامجتطبيقفيوالمربياتالمعلماتوتوجيه
الدورههذفيهامةمكانةاالجتماعيةوللباحثة.الدارعنانقطاعهمسببلمعرفةبذويهم

ميولهلىعللوقوفالموضوعيةالمالحظاتطريقعنطفلكلحالةبدراسةتقومالتيفهي
النفسيةلحالةافهمفيتفيدالتيالمعلوماتوجمعبشأنهاالتقاريرواعدادسلوكهواتجاهات

طفللكعنالكافيةالمعلوماتواخذاألسريةظروفهمدراسةوخاصةلألطفالواالجتماعية
اهرةظوحركاتافعالمنعنهيصدرماإيسلوكهدراسةفيمنهالالستفادةذويهمن

فيالمديرةاعدةبمسالباحثةوتقومكما.الجديدةبيئتهمعوتفاعلهنشاطهاوجهدراسةوكذلك
الهاليالتقاريرهذهمننسخوترسلالطفلاضبارةفيتحفظاألطفالعندوريةتقاريرتقديم

.عليهالالطالعاألطفال
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تجمببع بببين إن وظيفببة املعلمببة أو املربيببة فببي دور الحضببانة وظيفببة  ات ابعبباد متعببددة ف ببي-:املعلمببة أو املربيببة
افر لبببديها الراببببة فبببي العمبببل باعت  وحكيمبببة واخصبببائية اجتماعيبببة ومربيبببة ويجبببب إن تتبببو

ً
بارهبببا األم تكبببون امبببا

بي تكببون قببدوة حسببنة فببي سببلوك ها واملعلمببة هببي البديلببة للطفببل وان تتمتببع بحسببن النطببم واملظهببر والنشبباط كب
عبببن  ولة املسببباملسببب ولة األولبببى عبببن تخطبببي  اوجبببه النشببباط اليبببومي فبببي البببدار وصبببياا ها ملجموعبببة األطفبببال 
رونببة الكافيببة رعبباي هم، وتجهيببز االدوات واملعببدات والخامببات املناسبببة لهببذا النشبباط علببى إن يببتم كببل  لببك بامل

افببم مببع رابببات األطفببال وتسبباير االومبباع الغيببر طبيعيببة أو ايرهببا مببن  ومببن . يوميببةالحيبباة الطببوارئ التببي تتو
محاولبببة واجبببب املعلمبببة إن ترا بببي الفبببروق الفرديبببة ببببين األطفبببال فتعطبببي  كبببل طفبببل مبببا يسبببتحقه مبببن عنايبببة

م  لبببك وهبببذا يسبببتد ي إن تعبببرف كبببل طفبببل معرفبببة جيبببدة ويتحقببب. ارشببباده وفبببم احتياجاتبببه كفبببرد نبببام متطبببور 
اقببببف ومجبببباالت مختلفببببة إثنبببباء وجببببوده فببببي البببب دار، بمالحظتببببه عببببن قببببرب مالحظببببة دقيقببببة يقظببببة شبببباملة فببببي مو
ر مببببن وقيامببببه بمختلببببف انببببواع النشبببباط وحببببده أو مببببمن اقرأنببببه مببببن األطفببببال وبهببببذا الشببببكل تقببببف علببببى كثيبببب

سبهل عليهبا أمبر مخاوفه ومضايقاته وتخيالته وراباته وميوله وقدراته واير  لبك مبن األمبور والصبفات التبي ت
.ة على إن ال يقل عدد املعلمات في الدار عن معلمة لكل عشرين طفال مع مساعد. رعايته وتربيته
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إدارة حضانات
اشواق سامي. د.أ

-9-م اضرة
-:لمن أهم لا ضات ايكةن .  •

. نف ا  فا  لضاحا لسس ت  ا  تا ات•

.ايهسنار  ا يف  صحتا ليربواا•

.ايهسنار   نو ا كادات ا صحت  ا اةتن •

.ايهسنار   نو ا كادات اناةقت •

.ا و   ان  ا ةتات ا  فا  ليو   ها ا و ه  ا صحت  •

.مالحظ  ي   ف  لاال سب  ا  فا  اآلخران•

.ايسسفادة من اي كاب لادلات ا ةكب املاسةف     ي نت  ايهارات لا قا ةتات  د  اي فا •

.يو تب لم ارك  ا  فا  إي ار ا ةكب لا يكار لا  ور لسس ت  مالحظات  ومت  ان ي   ف •

قصووووووص سكنووووو  ا وووووى كاووووووب حوووووب ا  فووووووا   سمووووووان اال وووووات  تضوووووو  مكهوووووم لاشوووووو ا هم دا نوووووا  اي كووووواب ايفتوووووودة لا فكا توووووات لا •
.لا سنثتةتات لا ناشتد
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:اليوميةوالمناهجالبرامجتطبيق•
-:الحضانةفيمربيةاومعلمةلتكون تعدلمنفيهاالمرغوبالشخصيةالسماتاهم
-:مايأتيعامةبصفةللحياةالشخصيالتكيفعلىالقدرةالىتشيرالتيالسمات(أ
.والعقليةالبدنيةالصحةسالمةيحفظتقبالا الواقعية،الحياةلظروفالواعيوالتقبلالنفسياألمانمنبقدرالتمتع1.
.المجتمعثقافةفيالسائدةوالخلقيةالروحيةبالقيمااليمان2.
.منهاالقريبةالحياةبمنافعوالوعيالطبيعةوحبالجمالتقدير3.
.بالهنداموالعنايةالمظهربساطةفيتتمثلالتيواالناقةالنظافةحب4.
.المطلوبةاالهدافلتحقيقبنشاطفيهوالمثابرةبالعملاالهتمام5.

-:مايأتيالعقليالتكيفعلىالقدرةالىتشيرالتيالسمات(ب
.االمورفيالتصرفوحسنالسليمالتفكيرعلىوالقدرةاالفقوسعةالذكاء1.
فيالجديدةلعملاواساليباالفكاروتقبلوالتجريبالتجديدمنالتتهيبحتىوالمرونةاالستقاللعلىوالقدرةالترددوعدمبالنفسالثقة2.

.تخصصهامجال
.المالحظةفيواليقظةاالبتكارعلىوالقدرةالخيالخصوبة3.
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-:االجتماعيالتكيفعلىالقدرةالىتشيرالتيالسمات(ج
النزولعلىوالقدرةبهمتعتنيالذيناالطفالنحووالتعاطفالشخصيةدفء1.

.عاطفياا ومعايشتهماهتماماتهمفيواالندماجمستواهمالى
.تهازميال ومعاالطفالمعمريحمرحجوتهيئةعلىوالقدرةالتخاطرسرعة2.
-:مايأتياالنفعاليالضبطعلىالقدرةالىتشيرالتيالسمات(د

الكالمفيوالوضوح،والتأنيعامبوجهسلوكهافيوالرزانةالهدوء-1
.الكباراحتراموتكسباالطفال،يفهمهابطريقةاالفكارونقل

فيهمعليوالصبرلالطفالقدوةلتكون العملاداءفيوالنظامالتأني-2
.ونشاطهمألعمالهمالطفوليأدائهم

االطفالمعالتعاملفيالتحيزوعدم،والعدلغيرعنففيالحزم-3
.محمايتهفيبهم،أواالفراطالتعلقفيالمبالغةعدمعلى،والحرص
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لتياالرعايةاوجهأهممنمنهاالوقائيالجانبوبخاصةالصحيةالرعايةكانتلما:الممرضة
لحضانةابدورالمعنيينفان،عمرهمناألولىالستالسنواتخاللللطفلتوفيرهايجب
كلاألحيانبعضوفياسبوعكلمحدودةزياراتالداريزوربطبيباالستعانةإنيرون 
جهوددعمتممرضةلتعيينيلجؤون ولذلكالرعايةهذهتوفيروحدهيضمنالنظام،شهر

تلفمخفياألطفاللترعىبالداراليومطوالللعملكامالتفرغامتفرغةوتكون الطبيب
لممرضةاوتكون الوانهبجميعاليومينشاطهمخاللمنالصحيةالنواحيوتالحظ،االوقات
-:واجباتهاأهمومناالطفالصحةعنالطبيبإماممسؤولة

يتمكنحتىطفلبكلالمتعلقةالبياناتبقيدالخاصةالصحيةوالسجالتالبطاقاتإعداد
.لألطفالالصحيةالحالةعنمالحظاتهتدوينمنللدارزيارتهعندالطبيب
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إلىالتهمالحوعزلهممعديةأوجلديةبامراضالمصابينأوالمرضىالكتشافلألطفالاليوميالفحص•
.صحيمستوصفاقربأوالمستشفى

أوامالطعتناولعلىواالشرافواالضاءةالتهويةكفايةمنللتأكدالدارحجراتعلىيومياالمرور•
.المطبخوبخاصةالدارمرافقعلىالتفتيش

أوالجروحأوالحروق أوكالكسرحادثباياألطفالمنيصابلمنفورااالوليةاالسعافاتإجراء•
وأالمفاجئالحرارةدرجةكارتفاعطارئ طرأإذاأوالجلدأوالعينفيغريبجسمدخولأوالنزيف
.األمرلزمكلماالطبيبالممرضةوتستدعي،البطنواآلماالسهالأوبألقياالصابة

.الزائرالطبيببأشرافالدوريةباللقاحاتاألطفالبتلقيحالقيام•
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الصحةهدمعخريجةتكون إنعلىالحضانةدارفيتغذيةمشرفةتعينيجب:التغذيةمشرفة
فيةدور انهتوقداألقلفيالمتوسطةالدراسةخريجةتكون أو(التغذيةفرع)العالي
-:كاالتياواجباتهوتكون الحكوميةالتغذيةمراكزفياشهرثالثةعنتقلاللمدةالتغذية

بالنسوحسبالمختلفةلألعمارالغذائيةالوجباتوتحضيرالطبخأعمالعلىتشرف
الغرضلهذاالمعدةالتغذيةجداولفيالواردة
.األطفالاطعامخاللالمناسبةاالجواءوتهيئة
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إدارة حضانات
اشواق سامي. د.أ

-10-م اضرة

-:ويتضمن الكادر  الوظيفي اآلتي : الخدمي الهيكل •

ه  نتوف ل ضوات إن يسولر  هوا انابوهة  ي وا الو ار ا يكوار لايسوسكداد  ةكنو   ي وا يقوور  س ضوأ:الطباخة•
فوووال لنووون ا يكوووار لكوووذ م ا ك ا ووو    ظالووو  ليري وووب اييوووضو ل واهموووب لا ا يذووواله اووودد ا  فوووا  اووون خناوووأن  

الوووووو  ا ضوووووورلر  سكووووووأن ماوووووواادة  هووووووا لموووووون ا ضوووووورلر  إن يسنسووووووف ا يضاخوووووو   صووووووح   توووووودة ليسوووووووالر ل  ووووووا ا  ظ
.لخاضك   ةف ولات ا يضت  اياسنرة

اووالم  ا صووحت  إن  سووولر  ود  ا ايسووسكداد  ةكنو  مووف ا  فوا  ليسووولر ل  وا شوورل  ا  ظالو  لا :املعينبة( ب •
.لايمان  له  ماةل   ان أانا  ا س ظت     ا دار
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عاملون  اقبة،)وهماخرونعاملون الحضانةدار فييعمل:ذخرون-د ،اسالةاملر

الشروطومراعاةالنظافةعلىالحر منهمكلفيويفترض(حارسسائم،فالد،

.الةحية

-:مناسبةحضانةدار اختيار يمكنكيف

الىذهبوايأنألبنائهممناسبةحضانةدار عنيبحثون الذينالوالدينعلىيتعين

كثبعنللمكانالعامالجو ومالحظةعنهااملس ولينمعوالتحدثالحضانةموقع

 عليهمويتعينمعهويتجاوبون املكانمعاالطفاليتفاعلوكيف
ً
أنهيعلموانأايضا

مكنأوا االحضانةالىيحضرونالذيناالطفالذباءمعالتحدثالجيدةاألمور من

 الحضانةمنبالفعلتخرجوااطفالامور اولياءالىالتحدث
ً
سيتي  لكفانم خرا

.انطباعاتهميعرفواأنفرصةلهم
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-:بةالمناسالحضانةداراختيارعندتوافرهاالواجبالشروطاهميأتيوفيما
قبلمنالحضانةدارفيباالطفالالعنايةتكون أنيتعين-:المعلماتعدد

علىميو كلالشخصياتتتغيرأنواليجباالقلعلىواحدةمربيةاومعلمة
منةمعلممنأكثرالحضانةدارداخليتواجدأنيجببانهالعلممعاالطفال

انةالحضفياالطفالمراقبةأنذلكباالطفالاالعتناءيتملكيآلخروقت
.وانفعالياا جسدياا مرهقاا يكون أنيمكنطويلةلمدة

فكاحدالىخبرةوذاتناضجةالحضانةمربيةتكون أنيجب-:النضج
أويقبالضتشعرأندون جيداا باالطفالتعتنيكيفتعرفأنمنتمكنها
.شخصياا هياحتياجاتهامنأهماحتياجاتهمأنتعرفوأنالملل

بهاتتمتعأنيجبالتيوالضروريةاالساسيةاالشياءمن-:المسؤولية
غيرهاعمأونفسهامعمتسقةبهاموثوقاا تكون أنالحضانةاومربيةمعلمة
وايضاا ةسعيدبأياماحياناا يمرانسانكلوبالطبع.بسلوكهاالتنبؤيمكن

تقلبةموتكون االموربينالتخلطأنالمربيةعلىيجبولكنصعبةبظروف
.هابالتأثرفيمسرفةتكون فالجانباا عواطفهاتتركوأنمزاجهافي
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الطفالاعلىوحنونةمهذبةعطوفةتكون أنالمربيةاوالمعلمةعلىيجب-:واالنضباطالحنو
المراقبةو التدريبطريقعنوبخاصةعليهمالنظاموفرضتأديبهمعلىقادرةتكون أنويجب

تهذيبالذلكالىاالطفالسلوكاحتاجإذاولكنالشخصيلمزاجهاخاضعاا ذلكأاليكون شريطة
.والضبط

أليحمسةمتوالنشاطبالحيويةمفعماا شخصاا تكون أناوالمربيةالمعلمةعلىيجب-:الحماس
ممارسةعلىاالطفالتشجعوأن،الموسيقيالعزف–بالرملاللعبمثلاالطفالبهيقومشيء

فيهايحاكونهسوفاالطفالأنترى جديدكلتجريبالىتواقةتكون وأنالمتنوعة،االلعاب
.المبادرةبزمامدائماا تأخذوأناالستطالعحبعلىاالطفالمشجعةويقلدونها

ةجدولعلىقادرةوالمعلمة.شيءلكلمنظموقتهناكيكون أنيجب-:والتنظيمالجدولة
وايضاا نةمعياوقاتوفيمنتظمبشكلتكون المثالسبيلعلىالطعامفوجبات.الوقتوتنظيم
وبقيةتالحكايا،وسردالحراللعباالطفالفيهيمارسفسيحاا وقتاا هناكيكون أنيتعين

احةللر منتظموقتهناكيكون أنالمهمومن،االناشيدقراءةمثلاالخرى الجماعيةاالنشطة
كون يوأناالسرافدون واضحبشكلومرتبةمنظمةتكون أنيجباالطفالوغرفواالسترخاء،

.مبالغةبالالنظامعلىوالمحافظةالترتيبعلىالتركيز
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حيطةالمالبيئةفيوجودهاويجبمهمةاللهوادواتأنمنبالرغم-:واالدواتالتسهيالت
كانسواءللعباساسيةأدواتهناكتكون أنيتعينأنهاالالحضانةدارداخلأيبالطفل

ألنواعواسعمكانهيالداخلفيتوافرهايجبالتيواالشياء.خارجهاأوالحضانةداخلذلك
نركوايضاا للراحةهادئوركنالبنائية،وااللعاب،بالمكعباتاللعبركن:مثلااللعابمنكثيرة

لوحاتو ملونةواقالماوراقبهللرسموركنلألطفالمناسبةصغيرةطبخادواتبهللمطبخ
شكيلةتهناكيكون أنيجبكما.هواياتهيمارسحينبهاالطفلتزويديجباخرى وادوات
نقلوسياراتالصغيرةالسياراتمثلتشغيلهاعنداصواتاا تحدثالتياالطفاللعبمنمختلفة
ومن.اتوافرهيجبالتيالضروريةاالدواتبقيةمعايضاا الموسيقيةواالدواتالبضائع
:ثلمالحركيةاالنشطةلممارسةكاففسيحمكانالخارجفيتوافرهايجبالتياالشياء
للعبمكانتوافريجبوبأنواعهاالمراجيحوايضاا والزالجاتالتسلقوالعابوالقفزالركض

.الكرة
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-:المستجدينلألطفالالمستمرالبكاءمشكلةلمواجهةعامةارشادات
دوامهمةبدايعنداملستمر املستجديناالطفالبكاءمشكلةعامكلبدايةفياملعلماتتواجه

التيلطرق ابعضيليوفيما.الحضانةفيمواجه هناساليبوتختلف،الحضانةفيوانتظامهم
:الحاالتهذهمعالجةفيكبير حدالىنجاحهاالتجربةاثبتت

 اثلذلكفيكون يتضايمال حتىمنكالحاددون ثقتهوكسبالطفلتهدئةمحاولة1.
ً
 را

ً
عكسيا

 اعدي هاالتياالركاناحدفياعتصما االوقتبعضالطفلتجاهل2.
ً
االطفالبالالستقمسبقا

.وتهدئتهانتباههبجذبكفيلةاملعلمةمعاقرانهبهايقومالتي،فاألنشطة

 تكسميحتىبالصبر التحلي3.
ً
.اليكفيطمئنالطفلثقةفشيواشيوا

.تهدئتهفييسهمقدأمهبمنديلأو املنزل مناحضرهابلعبةالطفلاحتفاظ4.

 هدئتهلاملتكررةمحاوالتكرامالحضانةفيانتظامهمناسبوعبعدالطفلبكاءاستمرار 5.
.يرتدعفقدرماكبعدمالطفلألشعاربالغضبللتظاهر يدفعك

 املشكلةهذهومعالجةالطفلبكاءملواجهةالحضانةمعلمةسلوكويتنوع
ً
،الطفلوعيةلنتبعا

 
ً
ياتهحفيالعظيمالحدثهذاملواجهةلطفلهااالسرةاعداد،ومدىالعائليةلظروفهوتبعا

 وشيوفق الوقتنصفالحضانةعلىالطفلتردديفيدوقد،(الحضانةالىالذهاب)
ً
 ا

ً
فشيوا

.الوقتطوالفينتظم،الحضانةعلىيتعود
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-:وتشريعات وزارة العمل والشؤون االجتماعية لدور الحضانة التابعة لهاتعليمات

-:اصدرنا التعليمات اآلتية 1992من نظام دور الحضانة لسنة ( 11)استناداً الى احكام المادة

تعليمات دور الحضانة1992لسنة ( 1)رقم 

-:تتولى دائرة الرعاية االجتماعية ( 1)المادة 

.  فتح وادارة دور الحضانة التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية في انحاء العراق كافة -اوال

اد طبقا رفمنح االجازة لفتح دور الحضانة لدوائر الدولة والقطاع االشتراكي والنقابات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات ذات الشخصية المعنوية واال-ثانيا
. واالشراف عليها 1992لسنة ( 1)للشروط المنصوص عليها في نظام دور الحضانة رقم 

مبلغ انة تستوفي كل من دائرة الرعاية االجتماعية في محافظة بغداد واقسام الرعاية االجتماعية في المحافظات االخرى رسم منح اجازة فتح دار حض( 2)المادة 
.1994لسنة ( 16)قانون تعديل قانون  رسم الطابع رقم 1984لسنة ( 13)من الجدول الملحق بالقانون رقم ( د-3)مقداره عشرة دنانير وفقا للفقرة 

.  اف على ذلك في حالة تخصيص سيارة مالئمة لنقل االطفال تقوم بجلبهم من محالت سكناهم الى دار الحضانة وبالعكس تكلف احدى المنتسبات لالشر( 3)المادة 

ي بر عندئذ فتعتبر االجازة شخصية تنتهي بوفاة الشخص المجاز ، ويمكن تسجيلها باسم أي من الورثة او من يرغب االستمرار فيها من غيرهم وتعت( 4)المادة 
. حكم االجازة الجديدة 

-:على ادارة الحضانة االلتزام بما ياتي ( 5)المادة 

.  تنظيم وتعفير وتعقيم جميع مرافق الدار يوميا بعد انتهاء الدوام الرسمي -اوال

. عزل االطفال المشتبه باصابتهم بامراض معدية بصورة مؤقتة وريثما يتم اتخاذ االجراءات المنتظمة لذلك -ثانيا

ية واالجتماعية نفستعمل ادارة الحضانة على تهيئة الظروف واالجواء المناسبة لتنشئة االطفال بما يكفل نموهم نموا طبيعيا وسليما يقيهم من االنحرافات ال( 6)
ما يتناسب م بكما تقوم اتجاهات سلوكهم وعاداتهم عن طريق تطبيق برنامج العناية النهارية وذلك بوضع اسس بتوجيه االطفال توجيها سليما وتنظيم حياته

. واعمارهم 

من ( 9)المادة كامتقدم لالطفال في دور الحضانة وجبات كافية من الطعام ومالئمة العمارهم خالل وجودهم في الدار يوميا وفقا للجداول المعدة استنادا الح( 7)
.  نظام دور الحضانة 

بعد الظهر على ان تضاف ( 30/2) صباحا وحتى الساعة ( 30/7) يبدأ الدوام الرسمي في جميع دور الحضانة التابعة لوزارة العمل والشؤون في الساعة ( 8)
.  ساعة قبل بدء الدوام وبعد انتهائه الغراض الخفارات 

من هذه التعليمات مع جواز االستمرار في الدوام ( 8)يكون الدوام في دور الحضانة غير التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية وفق ما ورد في المادة ( 9)
. حسب االتفاق مع اولياء امور االطفال بالنسبة للوقت واالجور عن الفترة التي تزيد على الوقت المحدد للدوام 

. قسم دور الحضانة وزارة العمل والشؤون االجتماعية / يكون االشراف على الدوام المسائي في دور الحضانة من دائرة الرعاية االجتماعية ( 10)
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