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الجانة اللغوً

المشاكل اللغويت

 ٞٛوضشح ِشب٘ذح اٌزٍفبص خبصخ فٟ ػّش ِجىش رؤخش رطٛس إٌّٛ اٌٍغ

.ٌذٜ األطفبي

ٚاٌّشبوً اٌٍغ٠ٛخ ِضً اٌزؾذس  ٕ٘بن ػاللخ ث١ٓ وضشح ِشب٘ذح اٌزٍفبص

.ثطاللخ أٚ لٍخ اٌّخضْٚ اٌٍغٛٞ ٌذ٠ُٙ



الجانة اللغوً

التفاعل االجتماعٌ

 ٚوضشح اعزخذاَ األطفبي ٌٍزٍفبص أٚ اٌف١ذ٠ٛ عٛاء ٌٍّشب٘ذح أ

اٌٍؼت رؤدٞ إٌٝ ضؼف اٌزفبػً االعزّبػٟ ث١ٓ اٌطفً  

.ٚٚاٌذ٠ٗ ثً ث١ٓ اٌطفً ٔفغٗ ٚإخٛأٗ

  فؼٕذِب ٠مضٟ اٌطفً عبػبد ط٠ٍٛخ أِبَ اٌزٍفبص ٠ؤدٞ رٌه

إٌٝ رذٟٔ ِغزٜٛ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ ف١مً اوزغبة اٌطفً 

.ٌٍّؼبسف ٚاٌخجشاد ِٓ األً٘ ٚ األصذلبء



الجانة اللغوً

دور األسزج

 ػٍٝ اٌٛاٌذ٠ٓ رؾذ٠ذ عبػبد اٌّشب٘ذح ألثٕبئُٙ ٌٛعٛد

إؽصبئ١بد رش١ش ثأْ األطفبي ِٓ دْٚ ضٛاثط ٌؼذد عبػبد 

.دل١مخ أٚ أوضش 40اٌّشب٘ذح رض٠ذ ٔغجخ اٌّشب٘ذح 

 ُٔثأ١ّ٘خ   -أعزبر ػٍُ إٌفظ ثغبِؼخ ؽٍٛاْ–٠ٕجٗ اٌذوزٛس غب

. اٌزٛػ١خ اٌزشث٠ٛخ ِٓ خالي اٌٛاٌذ٠ٓ فؼ١ٍُٙ ِشبسوخ أثٕبئُٙ

أصٕبء اٌّشب٘ذح ِٚشالجزُٙ ِٚٓ صُ فزؼ ثبة اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ 

.ف١ّب ث١ُٕٙ ؽٛي ِب ٠ؼشض ػٍٝ اٌزٍفبص



الذكاء والتحصَل الذراسٌ

وظَفح التلفاس فٌ رفع مستوى الذكاء

ٚعبدح ػ١ٍّخ اٌّٛاد وبٔذ إرا اٌطفً روبء ٠ّٕٟ اٌزٍفبص إْ

أْ ِّىٓ اٌزٍفبص إْ ؽ١ش اٌزفى١ش، إٌٝ رذفؼٗ ٚرٕ٘ٗ ٚرشؾز

ٚاٌضمبفٟ، اٌؼٍّٟ اٌّغزٜٛ ٌشفغ ٚأداح ٚرضم١ف١خرؼ١ّ١ٍخ أداح ٠ىْٛ

.فمط ٚرغ١ٍخ رشف١خأداح ٠ىْٛ أْ ِٓ ثذاًل



الذكاء والتحصَل الذراسٌ

ما هٌ اُثار السلثَح للتلفاس ؟

  ٔغجخ اٌٛلذ اٌزٞ ٠مضٛٔٗ أِبَ اٌزٍفبص ال ٠غؼً ٌذ٠ُٙ ٚلزًب

.وبف١ًب ٌٍمشاءح، أٚ أداء فشٚضُٙ اٌذساع١خ

رأخ١ش رطٛس رؼٍُ اٌمشاءح.

 ٚأداء اٌفشٚض اٌّذسع١خ أِبَ اٌزٍفبص رغؼٍُٙ ألً رشو١ضًا أ

(2009عبِؼخ أٌجبِب، . )أزجبً٘ب



الذكاء والتحصَل الذراسٌ

دور األسزج

حوجد عالقت عكسيت  بيه كميت المشاهدة والخحصيل فكلما ” 

“زادث ساعاث المشاهدة قلج وسبت الخحصيل األكاديمي

 فالثذ ِٓ شغً ٚلذ األطفبي ثّب ٘ٛ ِف١ذ  وبٌمشاءح

ٚاالعزّزبع ثبألٌؼبة اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ االعزىشبف ٚاٌزفى١ش ٚ  

.رٌه إلشجبع اؽز١بعبرُٙ اٌز١ٕ٘خ ثّب ٘ٛ ٠ف١ذ



الذكاء والتحصَل الذراسٌ

دور المذرسح

أضف إٌٝ رٌه دٚس س٠بض األطفبي فٟ ؽّب٠خ اٌطفً ِٓ

اٌجشاِظ اٌغ١ش ِف١ذح ٚرٌه ِٓ خالي ؽضُٙ ػٍٝ اخز١بس اٌجشاِظ

اٌغ١ذح ٚراد األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ، ِٚغبػذرٗ ػٍٝ االعزفبدح ِٓ

.إٌّبفغ ٚاٌفشص اٌغ١ذح ٌٍزؼٍُ ٚاٌزٟ ٠ز١ؾٙب اٌزٍفبص



الجانة الثذنٌ

  عاللح التلفاس تالسمنح

 إدِبْ ِشب٘ذح اٌزٍفبص رؼزجش عججًب سئ١غ١ًب إلصبثخ

.األطفبي ٌٍجذأخ أٚ اٌٛصْ اٌضائذ

  ٕ٘بن ػاللخ ِجبششح ث١ٓ اٌغّٕخ ٚ اإلصبثخ ثذاء

.اٌغىشٞ



الجانة الثذنٌ

تأثَز اإلعالناخ التجارٍح

إْ اٌذػب٠خ ٟ٘ أوضش ٚعبئً اإلػالْ اٌزٟ ٠زأصش ثٙب اٌطفً ٔظشًا

ٌّب رغزخذِٗ ِٓ صٛس ِزٕٛػخ ثبإلضبفخ إٌٝ اٌّٛع١مٝ

اٌّصبؽجخ فٟٙ ٚع١ٍخ ٌشذ األطفبي ِضً اإلػالٔبد اٌزغبس٠خ

ٌٍٛعجبد اٌغش٠ؼخ ٚاٌخف١فخ ٚاٌزٟ رؤصش ػٍٝ اٌؼبداد اٌغزائ١خ

.ٌٍفشد ٚصؾزٗ



الجانة الثذنٌ

دور األسزج

  ُٙإغالق عٙبص اٌزٍفبص أصٕبء رٕبٌُٚٙ اٌٛعجبد أٚ رغ١١ش ػبدار

.اٌغزائ١خ  ٚؽش األثٕبء ػٍٝ رٕبٚي األطؼّخ اٌصؾ١خ

إششاوُٙ ثجشاِظ س٠بض١خ.

إ٠ضبػ  اٌصٛسح ٚاٌّمصذ األعبعٟ ِٓ اإلػالٔبد اٌزغبس٠خ.



الملك والخوف

ال ٔغزط١غ أْ ٔغفً دٚس اٌزٍفبص فٟ صسع ثزٚس اٌمٍك ٚاٌخٛف

فٟ ٔفٛط األطفبي األِش اٌزٞ ٠ؤدٞ ثبٌزبٌٟ إٌٝ فمذاْ اٌضمخ

ثبٌٕفظ ٚصؼٛثخ فٟ إٌَٛ  أٚ إٌَٛ اٌّزمطغ خبصخ ػٕذ األطفبي

(2008اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ، . )عٕٛاد 6-5ِب ث١ٓ 



الملك والخوف

ما األسثاب؟

ٚعٛد اٌزٍفبص فٟ غشف َٔٛ األطفبي .

ِشب٘ذح اٌزٍفبص لجً ٚلذ إٌَٛ ِجبششح.

ِشب٘ذح اٌزٍفبص ثىضشح.

أفالَ اٌؼٕف.



الملك والخوف

دور األسزج

رغ١ٕت أطفبي ػّش اٌغٕز١ٓ أٚ ألً ِٓ ِشب٘ذح اٌزٍفبص.

ِٕغ ٚضغ اٌزٍفبص فٟ غشف األطفبي.

اخز١بس اٌجشاِظ اٌغ١ذح.

  ْرؾذ٠ذ اٌّغبؽخ اٌض١ِٕخ ٌٍّشب٘ذح ٚاٌزٟ ٠ٕصؼ ف١ٙب اٌؼٍّبء ثأ

.ال رزغبٚص اٌغبػخ أٚ اٌغبػز١ٓ

ِشبسوخ أ١ٌٚبء األِٛس أثٕبءُ٘ اٌّشب٘ذح ٌٍّٕبلشخ ٚاٌزٛػ١خ.



اإلعالم الموجه

الثذ ِٓ اٌزؼبًِ اٌؼمالٟٔ ٌظب٘شح اٌزٍفبص، ٚرٌه ثخٍك ٚٔشش صمبفخ إػال١ِخ

ٚأْ. ٚاٌزٟ رؤدٞ إٌٝ ر١ّٕخ لذساد اٌطفً ػٍٝ اٌزؼبًِ اال٠غبثٟ  ِؼٗ

:إػال١ِخ ث١ٓ أطفبٌٕب ػٓ طش٠كٔخٍك صمبفخ

ٟإٔزبط ثشاِظ ر١ٍفض١ٔٛ٠خ رشلٝ ثبٌطّٛػ اٌؼشث

ًإٔزبط ثشاِظ ع١ذح رؤِٓ ثؾمٛق اٌطف

ٔشش اٌٛػٟ ث١ٓ األفشاد ػٓ ؽمٛق اٌطفً ٚرغ١١ش اٌؼم١ٍبد ٚاٌغٍٛو١بد

ُٙسفغ لذساد اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٘زا اٌّغبي ٚرذس٠ج



حموق الطفل

:مه حقوق الطفل 17وؤكد هىا على المادة 

:رمَٛ اٌذٚي األطشاف ثّب ٠ٍٟ

" رشغغ ٚعبئط األػالَ ػٍٝ ٔشش اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٛاد راد إٌّفؼخ االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٌٍطفً ٚٚفمًب ٌشٚػ

.29اٌّبدح 

 رشغغ اٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ فٟ أٔزبط ٚرجبدي ٚٔشش ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٛاد ِٓ شزٝ اٌّصبدس اٌضمبف١خ ٚاٌٛط١ٕخ

.ٚاٌذ١ٌٚخ

رشغ١غ إٔزبط وزت األطفبي ٚٔشش٘ب.

 ِٓ رشغ١غ ٚعبئط األػالَ ػٍٝ إثالء ػٕب٠خ خبصخ ٌالؽز١بعبد اٌٍغ٠ٛخ ٌٍطفً اٌزٞ ٠ٕزّٟ إٌٝ ِغّٛػخ

.ِغّٛػبد األل١ٍبد أٚ إٌٝ اٌغىبْ األص١١ٍٓ

 وضع رشغ١غ ٚضغ ِجبدئ رٛع١ٙ١ٗ ِالئّخ ٌٛلب٠خ اٌطفً ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٛاد اٌزٟ رضش ثصبٌؾٗ ِغ

". في االعخبار 18و 13أحكام المادحيه 



2004إعالن الدوحت لسىت 

عذد إػالْ اٌذٚؽخ اٌزضاِٗ رغبٖ األعشح ِٚب ٠ؾزبعٗ اٌطفً ِٓ

ضّبٔبد ٚػٕب٠خ ٚؽّب٠خ ِٓ لجً ٌِٛذٖ إٌٝ عٓ اٌّشا٘مخ ِٓ

ٚػٍٝ وً ِؤعغبد. أعً رؾم١ك ّٔٛ وبًِ ٌشخص١خ اٌطفً

اٌّغزّغ اؽزشاَ رٌه ٚدػُ اٌغٙٛد اٌزٟ ٠جزٌٙب اإلثبء ٌزٕشئخ

.ٚسػب٠خ األطفبي فٟ ث١ئخ أعش٠خ



أخيرًا

صؾخ ػٍٝ ٌٍزٍفبص اٌغٍج١خ اٌغٛأت إٌٝ اٌٛسلخ ٘زٖ فٟ رطشلٕب

ٚٔفغ١خ ٚثذ١ٔخ ٚرشث٠ٛخ ٌغ٠ٛخ أضشاس ِٓ ٠ؾذصٗ ِٚب اٌطفً

 ٘ٛ ثً أطفبي، ع١ٍظ ١ٌظ فبٌزٍفبص .اٌّالئّخ اٌؾٍٛي إػطبء ِغ

  رى٠ٛٓ فٟ وج١شًا دٚسًا رٍؼت ٚاعؼخ رىٌٕٛٛع١خ ػ١ٍّخ صٛسح

 ػٍّٗ ٚالغ ِٓ وً ٌٕب فالثذ ٚرطٛسٖ، اٌطفً شخص١خ

.ٌخذِزٗ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٘زٖ ٠غخش و١ف ٠ؼٟ أْ ِٚؾ١طٗ


