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 متنانإشكر و 

بالقلم        الذي علم  إنهائي    ,الحمد هلل  تعالى وشكره على  يعلم, وبعد حمد هلل  علم اإلنسان مالم 

( الفاضلة  االستاذة  االمتنان  وعظيم  الشكر  بخالص  أتقدم  البحث  ام.لهذه  محمدأمين(ح سارا    مد 

نافع وعطاء متميز وارشاد مستمر لنا من علم  وعلى مابذله من جهد متواصل  ,  على ماقدموها 

ومهما كتبت من عبارات وجمل  ،  ث حتى إتمام هذه البحثونصح وتوجيه من بداية مرحلة البح 

إيفاء حقهما الجازء وجعل ذلك في    ، فإن كلمات الشكرتظل عاجزة عن  فجازهما هللا عني خير 

أو كانت    ، أو قدم لنا النصيحةولكل من مد لنا يد العون, أو أسدى لنا معروفًا,    .موازين حسناتهما

   .ذا العمل فله مني خالص الشكر والتقدير أو كبيرة في إنجاز ه له إسهامه صغيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص البحث 

 .المشكالت التي تواجه معلمات رياض األطفال في محافظة أربيلنوان البحث: ع

 رف على المشكالت التي تواجه معلمات رياض األطفال في محافظة أربيل. تعالهدف البحث: 

  .البحث منهج البحث: تم اتباع المنهج الوصفي في هذا 

جميع   من  البحث  مجتمع  تتكون  البحث:  األطفال  معلمات مجتمع  أربيل  رياض  محافظة  الدراسي  في    للعام 

(2021-2022) . 

الباحث  قامت  للمجتمع  ممثلة  عينة  اختيار  البحث:  باختيار  تاعينة  روضالمعلمة    مجموعةن  المختلفة   ات من 

 . ةمعلم( 25)من   ةمكونفقد كان عدد افراد عينة البحث ، بطريقة عشوائية

المشكالت هـو مقيـاس    الدافعية العقليةولغرض تحقيق أهداف البحث استخدم الباحث أداة جاهزة لقياس         

األطفال رياض  معلمات  تواجه  للمقيـاس    ،(2010  العتيبي،)  التي  الظـاهري  الصـدق  مـن  التحقـق  وتـم 

وكـذلك تـم حسـاب ثبـات المقياس بطريقة إعادة االختبار، واستخدم  بعرضـه علـى مجموعـة مـن المحكمـين،  

واحـدة  لعينـة  التـائي  واالختبـار  البحـث  فـي  المسـتخدم  المقيـاس  ثبـات  إليجـاد  بيرسـون  ارتباط  معامل 

ى  أن مستو  البحث   وأظهرت النتائج  .للكشــف عـن داللـة الفـروق بــين المتوسـط المتحقـق والمتوسط النظري

 المشكالت التي تواجهها معلمات رياض األطفال في محافظة أربيل كان بشكل عام متوسطاً.  

 مفتاح الكالمات: المشكالت، معلمات، رياض األطفال.  
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 : التعريف بالبحث  -1

 مشكلة البحث:  -1

مما الشك فيه إن السنوات الخمس األولى من حياة الفرد تعد المرحلة األساسية المرحل النمو الالحقة         

من حياته و أكيدة الكثير من العلماء و المفكرين و الباحثين في علم النفس و الطفولة إال انه برز دور اإلباء 

خبرات و المفاهيم التربوية المتنوعة بقصد تنمية أوال و المعلمين ثانيا في االكتساب و التعليم و تربية الطفل ال

قابلية العقلية و الجسمية و الوجدانية و الثقافية و الخلقية ، إذ إن الشخصية كما تشير بعض مدارس علم النفس  

  ١٩٩٠لسعيدي ،  ا)و  (  ٢٣، ص    ١٩٩٠تتحدد معالمها األساسية في سن مبكرة من حياة الفرد. )الجميلي ،  

 ( ٩٦، ص  ١٩٩٩)العناني ،  و( ٧،ص 

الباحثين دراسة   يشير        تحاول  تقدم  تواجههن . و من خالل ما  التي  العديد من الصعوبات  إلى إن هناك 

الصعوبات و إيجاد الحلول و الطرق و التوصيات للحد من تلك المشكلة لتصبح بين أيدي معلمات الرياض 

ة المؤاخاة من و جودهم  طريقة من الطرائق التعليمية الالطفال مما يسهل على المعلمة تحقيق األهداف التربوي 

 (. ٢٦٦في مثل هذه المؤسسات التربوية )الرياض( . )سليم و شفيق ، ص 

مختلفة           فنية  مهارات  تتطلب  متنوعة  كثيرة  مهام  تؤدي  متداخلة  عديدة  بأدوار  الروضة  معلمة  تقوم 

ن يتقن مادة علمية معينة و  يصعب تحديدها بشكٍل دقيق ، فإذا كان المعلم في مراحل التعليم األخرى مطالباً بأ 

يحسن إدارة الفصل ، فإن المعلمة في الروضة األطفال مسؤولة عن كل ما يتعلمه األطفال و توجية عميلة نمو 

 كل طفل من أطفالها في المرحلة حساسة من حياتهم . 

،  و       الفضل  أبو  يوسف  )سوزان  دراسة  نتائج  أشارت  تعاني٢٠١١قد  األطفال  رياض  معلمة  أن  من    ( 

مصادر   أكثر  أن  و   . خصائصها  و  للطفل  العمرية  المرحلة  طبيعة  عن  ناجمة  مهنية  ضغوط  و  مشكالت 

الضغوط المهنية للمعلمة بالنسبة لطفل الروضة ، " كثرة مشكالت الطفل في هذه المرحلة العمرية" ) الطفل  

، المشكالت الناجمة عن عالقة  العدواني ، المتمرد ، اإلنطوائي ، المهمل ، المستحوذ على أدوات اآلخرين(  

و  لمنهج  ، و ضغطهم  الفنية  بالمسائل  المتعلقة  األمور  في  تدخلهم  و   ، الروضة  من  األمور  بأولياء  المعلمة 

لتعليم   المعلمة  على  المستمر  و ضغطهم   ، الفنية  بالمسائل  المتعلقة  األمور  في  تدخلهم  و   ، الروضة  أنشطة 

الحساب   الكتابة و  القراءة و  و  أطفالهم  األعمال  الكثير من  بأداة  المعلمة  قيام  ، و  كثافته  و  العمل  أعباء  و   ،

األدوار في وقت واحد يشكل أهم مصادر الضغوط الناجمة عن األعباء الزائدة للمعلمة )المزيدي و العازمي ،  

 (. ٤١١، ص  ٢٠١٩

ة ، إذ إنها تعد المسؤولة عن  لقد ازداد االهتمام باإلدارة التربوية لمرحلة ما قبل المدرسة بصورة خاص       

سير العملية التربوية و حسن توجيهها ، و تتمثل و ظيفتها الرئسية في تهيئة كافة الظروف و تقديم الخدمات  



 

فمؤسسة رياض    ، لهم  السليم  و  المتكامل  النمو  تحقيق  في  تعليمهم رغبة  و  األطفال  تربية  على  تساعد  التي 

موحد   عالمي  تصور  لديها  ليس  ،  األطفال  الحلبي   ( االبتدائية  المرحلة  في  القبول  سن  الختالف  نظراً   ،

٢٠٠٢ .) 

و   المبكرة  الطفولة  تنمية  في  الكبير  الجهد  بذل  و   ، محلياً  و  دولياً  األطفال  برياض  االهتمام  لتطور  نظراً  و 

اإلمكانات و    تحديثها ، و توسيع فعاليتها . و بما أن رياض األطفال تمثل أول بيئة تعليمية تعلمية مزودة بكل

تراعي   و  الطفل  متطلبات  و  احتياجات  تلبية  على  تعمل  و   ، المعلمات  و  المواد  و   ، التجهيزات  و  المرافق 

رياض   في  أبنائهم  تدريس  بأهمية  يزداد  األهالي  وعي  إن  إذ   ، يمربها  التي  العمرية  المرحلة  خصوصية 

التعرف على الدراسة من أجل  لذلك كله جاءت هذه  الصعوبات التي تواجة إدارات رياض   األطفال ، نظراً 

الصعوبات و   لهذه  لما  و نظراً   . منها  للتخلص  مناسبة  اقتراح حلول  العمل على  و  الكوردستان  في  األطفال 

العوائق من تأثيرات سلبية على عمل إدارات رياض األطفال تحول دون سير العمليات بها ، و دون تحقيق 

إجراء   إلى  الحاجة  دعت  فقد   ، تواجة أهدافها  التي  الصعوبات  عن  الكشف  مهمتها  تحليلية  وصفية  دراسة 

و   المديرات  نظراً  وجهة  من  المديرات  بفاعلية  عالقتها  و  الكوردستان  إقليم  في  األطفال  رياض  إدارات 

 ( ٥، ص  ٢٠١٠المعلمات . ) العتيبي ، 

 و يمكن صياغة مشكلة البحث بالسؤال التالي /

 ؟ ت رياض االطفال في محافظة أربيلما المشكالت التي تواجه معلما -١

 : أهمية البحث -2

ال        لهذا  ماهتمت  اعتمدتها  التي  مؤسساتها  خالل  من  لهم  العناية  و  األطفال  تربية  نشأها  منذ  جتمعات 

الغرض و ذلك لكونها حجر الزاوية في كيان تلك الجتمعات من حيث كونهم الوسيط الناقل لتراثها و ثقافتها و 

في  الحطن   يصبحوا  إن  بعد  اقتصادها  ازدهار  العالمين على  و  لمستقبلها  الصالعيين  و   ، عنها  للدفاع  المنيع 

 ( . ١٠، ص ١٩٩٧)مردان،  و(  ٢٢، ص ١٩٩٠) ألجميلي،  و( ١٩ص ،١٩٨٦)الخضبر،   .مصاف البالغين

و ذلك من خالل توفير  ومن هنا جاء االهتمام بالعملية التربوية للطفل و األخذ بيده لتحقيق تلك األهداف         

مع   يتناسب  متوازنا  اجتماعيا  و  خلقيا  و  جسميا  و  نفسيا  و  عقليا  نموا  ينمو  أن  على  مساعدته  شأنه  من  ما 

  ، دياب   ( مجتمعاتهم  تعيشها  التي  االجتماعية  و  البينية  يأتي على  ١١٣، ص    ١٩٨٧الظروف  هنا  من  و   )

من حيث المادة و الوسائل و التغلب على الصعوبات التي  المعلمة االهتمام بالخبرات المقدمة لألطفال من قبلها

أهمية   يزيد من  و مما  الموسيقى  تتضمن  التي  الخبرات  هذه  و من  للطفل  اليومية  الخبرة  تقديم  تواجهها عند 

و   الهادفة  اليومية  الخبرة  تقديم  عند  الروضة  المعلمات  تواجه  التي  الصعوبات  عن  تكشف  كونها  الدراسة 



 

اإليقا  أسلوباً المتضمنة  األسلوب  هذا  يعد  إذ  الموسيقية  الحركية  القصص  و  األلعاب  و  األناشيد  الحركي و  ع 

محببا إلى نفوس األطفال إذ يمكن للمعلمة النفاذ من خالله إلى نفوس و عقول األطفال لنعرس فيها و تنتمي  

الغوية و جميع الخبرات المقدمة  لديهم فيها بعد القيم و المفاهيم االجتماعية و الخلقية و الوطنية و العددية و  

يكونون   و  التربوية  المفاهيم  و  القيم  هذه  مبكر  وقت  منذ  يكتسبون  األطفال  يجعل  هذا  و  الروضة  في  للطفل 

منذ   يتميزون  األطفال  إن  السيما  التطور  و  التقدم  ينشد  مجتمع  كل  إليه  يهدف  ما  هذا  و  مواطنين صالحين 

يد و األغاني استمتاعا كبيراً يتزايد كلما كانت تلك األناشيد ذات إيقاع  والدتهم باالستماع و االستمتاع باألناش 

 ( ١١٧، ص  ١٩٨٥) وقائع الندوة ،   يتناغم مع ما يفضله و يهواه الطفل .

ستحاول هذه الدراسة الكشف عن الصعوبات التي تواجه إدارات رياض األطفال في إقليم الكوردستان و         

 .ت من وجهة نظر المديرات و المعلمات عالقتها بفاعلية المديرا

 : و يمكن إجمال أهمية الدراسة بالنقاط االتية

تستعد هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها ، إذ إن رياض األطفال تشكل بوصفها مؤسسات تربوية   -١

 أهمية بالغة في حياة الطفل ، فهي االساس في توجيه حياة الطالب في هذه المرحلة العمرية الحرجة . 

الكور   -٢ في  التربوي  المجتمع  تستخدم  التي  الدراسة  هذه  نتائج  من  بنوع  االستفادة  التعريف  و  دستان 

لبناء استراتيجيات اإلصالح و التطوير لمدارس  الصعوبات التي تواجهها ، هي التي ستشكل بدورها أهمية 

 الروضة. 

يمكن االستفادة من هذه الدراسة في إثراء المكتبة ، و ذلك بإضافة دراسة جديدة في مجال رياض األطفال   -٣

 رياض األطفال. ، يستفيد منها الباحثون و المهتمون ب

 في تطوير رياض األطفال و تحسين مستوى إدارتها. سيهتمإن نتائج هذه الدراسة  -٤

 هدف البحث:  -3

 رف على المشكالت التي تواجه معلمات رياض األطفال في محافظة أربيل.تعال -

    :البحث مجاالت -4

 (. 2022-2021محافظة اربيل للعام الدراسي )الحدود المكانية: جميع رياض األطفال الحكومية التابعة في  -أ

 (. ١/ ٢٠٢٢/٤-١/ ١٠/ ٢٠٢١الحدود الزمانية : طبقت الدراسة للفترة من ) -ب 

 ( معلمة من معلمات الرياض األطفال الحكومية. 25الحدود البشرية : )  -ج

 

 



 

   :مصطلحات البحثتحديد ال -5

 :  المشكالت : يعرفها -١

( بأنها : هي كل ما يواجه المعلمة من موافق و مشاكل تقلل من فاعليتها و إنتاجها و  ٢٠٠٦)عبداللطيف ،    -

 ( ٢٠٠٦)عبداللطيف ،  درجة تكيفها الشخصي اإلجتماعي مما يستدعي حلها.

   يعرفها  معلمة رياض األطفال: -٢

من مجموع المعايير الخاصة بالسمات  شخصية تربوية تم اختيارها بعناية بالغة: ( بأنها٢٠٠٨)عبدالرؤوف ، 

و الخصائص الجسمية و العقلية و اإلجتماعية و األخالقية و اإلنفعالية المناسبة لمهنة تربية الطفل حيث تلقت 

إعداداً و تدريباً تكاملياً في كليات جامعية و عالية لتتولى مسؤوليات العمل التربوي في مؤسسات تربية ما قبل  

    (٢٠٠٨ؤوف ، )عبدالر. المدرسة

 يعرفها: رياض األطفال:  -٣

( بأنها: هي مؤسسات تربوية و اجتماعية ، تقوم بتأهيل الطفل تأهيالً سليماً لدخول المرحلة ٢٠٠٠)الخثيلة ،  

االبتدائية ، و ذلك لكي ال يشعر باالنتقال المفاجئ من البيت إلى المدرسة ، تاركه له الحرية لممارسة نشاطائه  

اكتشاف قدراته و ميوله و إمكاناته ، و ذلك فهي تساعده على أن يكتسب خبات جديدة ، و تتراوح أعمار  و  

األطفال في هذه المرحلة ما بين عمر الثالثة و السادسة ، و يشمل اهتمامهم بنواحي نموهم المختلفة من لغوية  

 ( ٢٠٠٠)الخثيلة ،   ، و بدنية و اجتماعية ، و نفسية و إدراكية ، و انفعالية و غيرها.

 اإلجرائي للباحثتان: التعريف  -4

 . شكالت التي تواجهمممعلمات رياض األطفال نحو ال مهي الدرجة الكلية التي يحصل عليه
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 لمشكالت التی تواجه المعلمات رياض األطفال أوال : اإلطار النظري 

 ومناقشتهاثانيا : الدراسات سابقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  -2

 : لمشكالت ریاض األطفال ياإلطار النظر أوالُ:

 نشاة رياض األطفال و تطورها عالمياً : -1

( عندما أنشأ جون فريدريك أوبرين ١٧٩٦يرجع انتشار رياض األطفال إلى أواسط القرن الثامن عشر )       

Jon Fredric oberlin    في جرداء  شبه  منطقة  هي  و  اللورين  و  األلزاس  منطقة  في  أطفال  روضة  أول 

نت تعاني من  الشمال الشرقي من فرنسا و كان يهدف من وراء ذلك إلى مساعدة سكان هذه المنطقة التي كا 

الفقر و سوء األحوال الصعبة و االقتصادية و كان أوبرين يؤكد أهمية السنوات األولى من حياة األطفال ألن  

الفقيرة   البيئة  في  الموجودة  السوء  إلى عوامل  األطفال  المدرسة(يعرض  قبل  ما  المرحلة )مرحلة  تلك  إهمال 

إلعاق يتسبب في إتالف صعتهم و  فيها كما  يعيشون  أوبراين في كل    التي  أنشأ  فقد  لذلك  بأخالقهم ،  الضرر 

بقعة سكينة أو مستوطنة داراً متسعة الحجرات و عين لكل دار مديرة كان يدفع أجرها من ماله الخاص و تقوم  

تعلمهم   فكانت  بالتنوع  تتميز  أنشطتم  كأنت   ، الترفية  و  بالتعليم  تختص  واحدة   : مربيتان  األطفال  تعليم  على 

ال اليدوية و الخياطة و تعرض عليهم صوراً ملونة للنباتات و الحيوانات ، و أنشطة قصصية ،  المربية األشغ 

و تعرض عليهم خرائط جغرافية لفرنسا و أوروبا و خرائط للمنطقة التي يعيشون فيها و أهم المراكز الحيوية 

 ( ٢٠٠٣فة ، فيها . و سبب نجاح تجربة أوبرين ظهرت دور مشابهة في سويسرا و ألمانيا . )خلي

( أن هناك مصلحاً آخر ظهر في انجلترا هو روبرت أوين و هو فيلسوف و  Boocock,1995وذكر )      

و سماها العهد الجديد لتكوين الشخصية و يرجع    ١٨١٦مرب ، عمل على إنشاء أول مدرسة لألطفال عام  

من ناحية و من ناحية أخرى زيادة ذلك إلى اقتناعه بأهمية السنوات األولى في تكوين خلق الطفل و الشخصية  

 اإلنتاج في مصنعه عن طريق رعاية الصغار بينما تتفرغ األمهات و األخوة األكبر للعمل . 

 األهداف التربوية العامة لرياض األطفال: -2

 ( األهداف التربوية العامة الرياض األطفال على النحو اآلتي: ٢٠١٠تذكر )هيفاء عبدهللا الغانم ، 

تنمية مساعدة    -١ و  قلوبهم  في  باهلل  اإليمان  ترسيخ  و  نفوسهم  في  اإلسالمية  العقيدة  غرس  على  األطفال 

 اتجاهات إيجابية نحو الدين و القيم اإلسالمية .

 .مساعدة األطفال على أكتساب مشاعر االنتماء لألسرة -٢

 مساعدة األطفال على تكوين مفهوم إيجابي عن الذات. -٣

و  مساعدة    -٤ فيها  الجمال  مظاهر  تقدير  و  بهم  المحيطة  البيئة  نحو  إيجابية  اتجاهات  كسب  على  األطفال 

 المحافظة عليها . 



 

بمهارة و إحساس متزايد   -٥ فيها  التحكم  تنمية جميع حواسهم و استخدام أجسامهم و  مساعدة األطفال على 

 بالثقة .

 لحياة في المجتمع. مساعدة األطفال على كسب المهارات األساسية الالزمة ل -٦

مع    -٧ عالقاتهم  في  إيجابيين  آمنين  يكونوا  أن  على  تساعدهم  التي  االتجاهات  كسب  على  األطفال  مساعدة 

 أقرانهم و مع الراشدين. 

 مرحلة رياض األطفال :  -3

االساسية أي هي مرحلة خاصة باألطفال الصغار الذين أكملوا السنة الرابعة من عمرهم و هي تسبق المرحلة  

( سنوات و مدة الدراسة فيها سنتان ، و تكون على مرحلتين و ٦-٤تضم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين )

 هما : 

 الروضة:  -

 مخصصة لألطفال الذين أكملوا السن الرابعة من عمرهم التمهيدي : الذين أكملوا السنة الخامسة من عمرهم .

مقر مناهج  وفق  فيها  الدراسة  تجري  هذه  و  من  انتهائه  بعد  الطفل  ينقل  و  التعليم  و  التربية  وزارة  من  رة 

 المرحلة إلى المدرسة االساسية ، حيث يسجل بالصف األول األساسي. 

 دور معلمة رياض األطفال:  -4

 يمكن إجمال أدوار معلمة الروضة فيما يلي : 

 دور معلمة الروضة كبديلة لألم :  -١

ى التدريس و تلقين المعلومات لألطفال بل إن لها أدواراً ذات و جوه و  إن دور معلمة الروضة ال يتقصر عل

أمهاتهم و منازلهم ألول مرة و وجدوا   أطفال تركوا  التعامل مع  بديلة لألم من حيث  خصائص متعددة فهي 

 أنفسهم في بيئة جديدة و محيط غير مألوف اذا فإن مهمتها مساعدتهم على التكيف و االنسجام . 

 لمة في التربية و التعليم: دور المع -٢

كما أن دورها يجب أن يكون دور المعلمة الخبيرة في فن التدريس حيث أنها نتعامل مع أفراد يحتاجون إلى  

 الكثير من الصبر و االلمام بطرق التدريس الحديثة. 

 دور المعلمة كقناة االتصال بين البيت و الروضة:  -٣

البيت فهي القادرة على اكتشاف خصائص األطفال و عليها مساعدة    المعلمة أيضاً حلقة اتصال بين الروضة و

 الوالدين في حل المشكالت التي تعترض طريق أبنائهم في مسيرتهم التعليمية. 

 



 

 دور المعلمة كمسؤولة عن إدارة الصف و حفظ النظام فية :  -٤

رياض األطفال و تعد الفوضى من  من أساسيات العمل التربوي للمعلمة توفير النظام المرتبط مع الحرية في  

بالجمع ما بين انضباط الطفل و حريته و تشجع   تقوم  أكبر المعوقات في العمل و المعلمة الناجحة هي التي 

 الطفل على التعبير الحر الخالق في روح من حب الطاعة .

 : هدور المعلمة الروضة كمعلمة و متعلمة في الوقت ذات -٥

ثقافتها و  على معلمة الروضة أن تطلع ع التربية و علم النفس و أن تجدد من  لى كل ما هو جديد في مجال 

 تطور من قدراتها متبعة األساليب التربوية الحديثة. 

 معلمة الروضة كمواجهة نفسية و تربوية:  -٦

تقوم معلمة الروضة بتحديد قدرات األطفال و اهتماماتهم و ميولهم و توجة طاقاتهم و بالتالي تستطيع تحديد 

األنشطة و األساليب و الطرائق المناسبة لتلك الخصائص و التي تميز كل طفل . كما البد لمعلمة الروضة من  

تحديد المشكالت التي يعاني منها الطفل و القيام بالتعاون مع المرشد النفسي في عالج تلك المشكالت و اتخاذ 

 (. ٨٩:   ١٩٩٤، التدابير الوقائية للطفل قبل ظهور مشكالت نفسية أخرى )خليل 

 الخصائص التي يجب أن تتوفر في معلمة الروضة:  -5

 خصائص و صفات شخصية إضافة إلى الخصائص و الصفات المهنية : 

 إن الصفة األهم و المميزة التي يجب أن تتمتع بها معلمة الروضة هي حب األطفال و حب مهنتها.  -١

التعلم ألن اإلسراع في القدرة على توجية النشاط الذاتي للطفل و    -٢ تقدير التوفيق المناسب للحصول على 

 إحدى عملية التعليم وعدم توفير الفرص و للتعليم الذاتي و االكتشاف يقلل من فاعلية التعلم الذي يحدث.

االستعداد النفسي و التحلي بالصبر في التعامل مع األطفال و البقاء معهم لمدة طويلة تالعبهم و تعلمهم و    -٣

 فاعل و تستمع إلى أفكارهم .تت

 أن تتمتع باالتزان االنفعالي . -٤

دون    -٥ تحول  أن  يمكن  التي  الجسمية  العيوب  من  خالية  تكون  أن  و   ، الحواس  و  الجسم  سليمة  تكون  أن 

 تحركها بشكل طبيعي ، و بحيوية مع الطفل . 

ال و الكبار )زميالن في العمل / أولياء أن تكون لديها القذرة على إقامة عالقات إجتماعية إيجابية مع األطف -٦

 أمور / المسؤليات( 

 أن تكون لغتها سليمة و نطفها صحيحاً.  -٧

 أن تكون على خلق يؤهلها ألن تكون مثالً يحتذى به ، و قدوة . بالنسبة لألطفال في كل تصرفاتها.  -٨



 

 الجرأة و االستكشاف .  -٩

 الجرأة في المحاولة ، و التجربة.  -١٠

 رة على التأثير على الغير القد  -١١

 يفضل أن تكون امرأة بدالً من الرجل ألن غريزة األمومة أقرب إلى مشاعر الطفل و حياته.   -١٢

 مشكالت تتعلق باألطفال : -6

       ( الخمسة لألطفال في سن  الحواس  لتحفيز  الالزمة  البيئة  المدرسي  قبل  التعليم  ( سنوات من  ٥-٣يوفر 

توفير   أجل  من  )  العمر.   : مثل  العوامل  من  العديد  هناك  فإن   ، التعلم  و  التعليم  في عملية  فعالة  بيئة محفزة 

 استعداد األطفال ، البيئة الصفية ، أساليب التدريس ، التقييمات ، المعينات التعليمية قد يكون لها تأثير(. 

 بعض المشكالت التي تواجه معلمات رياض األطفال: -7

الدراسات حول الطفل و رياض األطفال في أي مكان من العالم ، إال أن الباحث لم على الرغم من كثرة       

 يعثر على أي دراسات تحاول تحديد المشكالت التي تعاني منها معلمات رياض األطفال.

التي تؤثر في أداة المعلمة لوظيفتها ، و التي تنعكس    ومن هنا فإن التعرف على المشكالت و المعنويات       

على العملية التربوية في مرحلة ما قبل المدرسة و وضع الحلول المناسبة لها يؤذي إلى زيادة التفاعل ما سلبا  

بين المعلمة و الطفل و كذلك التفاعالت ما بين المعلمة و زميالتها ، و يساهم مساهمة فعالة في إحداث تفاعل  

للنشاطات التربوية الهادفة في المجتمع من   إيجابي بين المعلمة و والدي الطفل ، بحيث تصبح الروضة مركزاً 

خالل المالحظة للمستويات و قلة ترقي األطفال في معظم الرياض تم للبحث عن األسباب و المشكالت التي 

حظت و أحصيت تلك المشكالت التي تواجه  فال  (419،ص 2016)الرواشدة،تعوق معلمات رياض األطفال ،

 التالي: معلمات رياض األطفال على النحو 

 قله الدورات التدريبية.  -١

و قد يرجع ذلك إلى عدم توفر مناهج تربوية خاصة بمرحلة ما   عدم وجود فلسفة وضعه لرياض األطفال:  -٢

 قبل المدرسة على مستوى الدول العربية و هذا سبب في خلق مشكلة للمعلمة.

يرجع السبب في ذلك قله وعي و عدم معرفة    تواقعات اآلباء العالية و التي ال تتناسب مع قدرات اطفالهم:  -٣

 اآلباء بالقدرات العميقة األطفالهم  كذلك ضعف البرامج اإلعالمية المتعلقة بأهمية دور رياض األطفال. 

طويلة:  -٤ العمل  يتطلبها  التي  الزمنية  انتماء    الفترة  بعد  األطفال  يرافقن  المعلمات  من  كبيراً  عدد  إن  حيث 

 ذا يستغرق وقتا طويالً لبعد اماكن سكن األطفال عن رياض األطفال. و ه الدوام في الغافالت 

 



 

فيرجع ذلك إلى ان راتب المعلمه متدن بسبب زيادة عدد الغريبات العاطالت    قلة الدخل المتدني من العمل:  -٥

 عن العمل. 

التربوية  -٦ المعلمة  لسيد  تحتاجه  ما  لشراء  المعلمة  من :  تضطر  التربوية  المعلمة  ان  مصروفها   فيالحظ 

الخاص و هنا يرتبط تقليل اإلنفاق على رياض األطفال بتوفير أكبر قدر ممكن من الربح على حساب المعلمة 

 التربوية. 

 ثانياً: الدراسات السابقة:

 : مشكالت رياض األطفالتتعلق بال سابقةالالدراسات  -2

 (:2010العيتبي،  )دراسة  -1

من    برزالصعوبات التي تواجه إدارات رياض األطفال في دولة الكويت أ  عن  إلى الكشف  الدراسة  هدفت        

المديرات. بفاعلية  وعالقتها  والمعلمات،  المديرات  نظر  مديرات   وجهة  جميع  من  الدراسة  عينة  نت  وتكوَّ

األطفال رياض  )  ومعلمات  عددهن  والبالغ  الكويت  عليهن. 2568في  استبانة  توزيع  تم َّ   ،) 

رياض األطفال من وجهة نظر المديرات   ن َّ مستوى الصعوبات التي تواجهها إداراتوتوصَّلت النتائج إلى أ

 ً متوسطا كان  من ،  والمعلمات  األطفال  رياض  ومعلمات  مديرات  فاعلية  مستوى  أن َّ   وأظهرت 

 ً  ( 65ص  ،2002 )العيتبي،.وجهة نظرالمديرات كان مرتفعا

 (:2016 ،طبنجات)دراسة  -2

 من   عبيد  وبني  الكورة  لوائي  مديريتي  في  األطفال  رياض  مشكالت  عن  الكشف  إلى  دراسة  وهدفت 

  (120)   و  خاصة  روضة  مديرة     (50)  من   الدراسة  عينة  تكونتو  .والمعلمات  المديرات   نظر  وجهة

  اشتملت  استبانة استخدام تم البيانات ولجمع  .الكورة ولواء  عبيد  بني  مديريتي في أطفال  رياض معلمة 

 والمشكالت الروضة، بمعلمات  الخاصة والمشكالت الروضة وتنظيمها، بإدارة الخاصة المشكالت على:

  أكثرالمشكالت   أن  النتائج    أظهرتال.  باألطف الخاصة والمشكالت المحلي، المجتمع   مع  بالتعامل الخاصة

ومعلماتها  رياض  مديرات  تواجه  التي  الروضة   برامج  على  التدريب  إلى  المعلمات  حاجة  هي  األطفال 

  وضعف   الروضة،  تملكها   التي  الحافالت  عدد   وقلة  بالحافلة،   المناسب  التكييف   وجود   وعدم  التعليمية، 

  التربية  وزارة  إشراف  وضعف  الكافيةلألطفال،  توافرالمالعب  وقلة  األطفال،  برياض   المعلمات  رواتب

ومتابعتها  رياض  على   والتعليم   المديرات   تقديرات   بين  فروق  وجود  وأظهرت.  األطفال 

 (76ص ،2016،  )سليمان.المعلمات ولصالح األطفال  رياض  تواجه  التي للمشكالت  والمعلمات



 

 مناقشة الدراسات السابقة:    2-2-3

وموقف البحث الحالي    بالمشكالت التي تواجه معلمات رياض األطفاليتضمن هذا الجانب تلخيصا للدراسات  

 منها: 

 األهداف.التعرف على  -1

 اختيار متغيرات الدراسة. -2

 تحديد مجتمح البحث وعينته.  -3

 حصائية. االلوسائل وا استخدام األداة البحث  -4

 التعريف على العديد من المراجع المهمة وسبل الحصول عليها. -5

 الحالية.معرفة النتائج التي توصلت اليها الدراسات السابقة لمقارنته بالنتائج الدراسة  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 الفصل الثالث
 

 

 أوال/ منهجية البحث

 ثانيا/ مجتمع البحث

 ثالثا/عينة البحث

 رابعا/ أداة البحث

 خامسا/ صدق المقياس

 سادسا/ ثباث المقياس

 سابعا/ الوسائل االحصائية 



 

 : البحث إجراءات -3

عينتها و االداة المستخدمة لجمع البيانات و الية  يتضمن هذا الفصل وصفا لمنهجية البحث و مجتمعها و       

 التاكد من صدقها و ثباتها ، و المعالجات االحصائية المستخدمة في تحليل البيانات .

 منهجية البحث:  -1

لجمع   سيلة  و  االستبانة  اعتمدت  و   ، البحث  لهذا  مالئمة  اكثر  لكونه  الوصفي  المنهج  الباحثتان  استخدمت 

 البيانات.

 مجتمع البحث :  -2

يتكون مجتمع الدراسة من مجتمع معلمات الرياض ألطفال في المدارس الحكومية في محافظة اربيل و البالغ  

 (. 2022-2021( معلمة في مركز محافظة اربيل للعام الدراسي )25عددهن ) 

 عينة البحث : -3

( معلمة موزعين على 25دهن ) تم اختيار عينة البحث بشكٍل عشوائي من معلمات رياض األطفال البالغ عد 

 (.1( رياض األطفال كما موضح في الجدول رقم ) 4)

 ( 1الجدول)

 يوضح عينة البحث اسماء رياض األطفال و عدد المعلمات

 عدد المعلمات اسم الروضة ت

 10 روضة بهار  1

 6 ڵوك روضة  2

 4 نجة روضة خ  3

 5 زادي آروضة  4

 25 المجموع 

 

 : داة البحثأ -4

ارتات الباحثتان إلى تبنى    المتعلقة بهذا البحث   الدراسات السابقةبعد اطالح الباحثتان على االدبيات و          

علما ان البدائل المستخدمة   ،تصحيح فقرات المقياسبتحديد بدائل و  تان قامت الباحث،  (2010،  العتيبيمقياس )

  ( للفقرات.1,2,3أبداً(، وقد اعطيت االوزان )التنطبق عليه  –أحياناً  تنطبق عليه  –دائماً  تنطبق عليه : ) هي

 



 

 صدق المقياس:  -5

تم التاكد من صدق المقياس من خالل عرض فقرات االستبيان على من الخبراء المحكمين المختصين         

اجراء التعديالت في مجال على النفس و التربية حيث طلب منهم ابداء رأيهم في صالحية فقرات االستبيان و  

البحث )ملحق رقم   تخدم  التي  الخبراء  ٢الالزمة  الفقرات على نسبة قبول من قبل جميع  اكثر  فقد حصلت   )

 بشكل عام. 

 ثبات المقياس :  -6

للتاكد من ثبات اداة البحث يجب على الباحثتان اجراء ثبات المقياس و يتم ذلك باستخدام طريقة اعادة          

( معلمة من غير عينة البحث و بعد  ١٠ن خالل تطبيق فقرات المقياس على عينة مكونة من )االختيار و ذلك م

الظروف   نظر  لكن   ، بيرسون  ارتباط  معامل  باستخدام  و  نفسها  العينة  على  التطبيق  اعادة  اسبوعين  مرور 

من اجراء ثبات   كورونا و و االزمة الصحية و نتيجة االقفال التام لجميع رياض األطفال لم تتمكن الباحثتان

 للمقياس . 

 الوسائل االحصائية :  -7

 :   spssالوسائل االحصائية الواجب استخدامها لهذا النوع من البحوث تتم بواسطة الحقيبة االحصائية 

 . في المقياس ةعلى صدق الفقر ةمعادله النسبه المئويه وذلك الستخراج نسبة النوافقون على الفقره للدالل -1

لمعادله    -2 المعادله  هذه  استخدمت  بيرسون  االرتباط  مقياس  حمعامل  لفقرات  االرتباط  معامل  تقدير ساب 

 الذات. 

 . آليجاد داللة الفروق بين متوسط درجات العينة والمتوسسط الفرضي االختبار التائي للعينة الواحدة -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 
 

 

 : عرض نتائج البحث و مناقشاتها  أوال/

 ثانيا/ التوصيات

 ثالثا/ المقترحات
 

 

 

 

 

 

 

 



 

: عرض نتائج البحث و مناقشاتها -4  

     وكما يأتي:  هدفيتناول الفصل الحالي نتائج و مناقشتها في ضوء  

 رف على المشكالت التي تواجه معلمات رياض األطفال في محافظة أربيل. تعال -1

و    معلمات ریاض األطفال علی عینة من    تقدير الذات طبق مقياس  قامت الباحثتان  لغرض التحقق الفرضیە  

البیانات   معالجة  البح  فراد ألصائیآ  إحبعد  )ث  عینە  اختبار معلمة(  20البالغە  باستخدام    ( t. test)  التائي   ، 

 ( 2کما موضح فی جدول )لعينة الواحدة، 

( 2) الجدول  

االختبار التائي آلیجاد داللة الفروق بین متوسط درجات العینة والمتوسسط الفرضي نتائج   

المشكالت التي تواجه المعلمات ریاض األطفال لمقیاس   

 القیمة  Sig مستوی الداللة 
 القیمة التائیة 

 المستخرجة

درجة 

 الحریة 

االنحراف  

 المعیاري

الوسط 

 الحسابي 

عدد  

 العینة 
 ر یمتغ

0.05 0.00 32.74 19 5.34 41.10 20 
تواجه   التي  المشكالت 

 رياض األطفال   معلمات 

 

بأن متوسط درجات العينة على مقياس     النتائج  المشكالت التي تواجه معلمات رياض األطفال  فقد أظهرت 

( )41.10بلغ  قدرة  معياري  وبأنحراف  الفروق  5.34(  واحدة آلختبار  لعينة  التائي  األختبار  باستخدام  بين  ( 

( بلغت  المستخرجة  التائية  القيمة  أن  ظهرت  الفرضية    ،(32.74المتوسطين  القيمة  أن  Sig   (0.00  )وبرز 

( الداللة  مستوى  من  من  أقل  )0.05وهي  الحرية  وبدرجة  احصائيا،  19(  دالة  فرقا  هناك  أن  يعني  مما   ،)

ً   معلمات رياض األطفالوبالتالي يشير الى أن   وجاء مجال مشكالت المعلمات في  ،  كان بشكل عام متوسطا

النتيجة إلى أن المعلمات هن الفئة التي تقع على عاتقها مسؤولية تدريس   الرتبة األولى، وقد يكون مرد هذه 

أولياء أمورهم، باإلضافة إلى أنها تقوم بأدوار عديدة ومتداخلة، ومطلوب منها    الطلبة, والتعامل معهم، ومع 

 . أن تؤدي إلى مهام كثيرة ومتنوعة فهي مسؤولة عن كل ما يتعلمه األطفال

 . (2016 ،طبنجات) دراسةو  (2010العيتبي، )وهذه الدراسة تتفق مع الدراسة  

 

 

 

 



 

 التوصيات:  -2

بين  1 التعاون  زيادة  قسم  ـ  و  المدرسية  اإلدارة  وقسم  اإلشراف  قسم  العالي،  التعيم  و  التربية  وزارة  أقسام 

 رياض األطفال باإلشراف الفني والتدريبي لمديرات و معلمات رياض األطفال . 

مهام  2 على  األطفال  رياض  في  المديرات  قدرة  تنمية  البحث    المشرفةـ  بنتائج  إمدادهن  خالل  من  المقيمة 

 للمؤ تمرات و الندوات الطالعهن على أحدث االتجاهات . العلمي و دعوتهن 

ـ عقد دورات لتنمية قدرات المعلمات و المديرات على مهارت التخطيط و تنفيذ التدريس و اإلدارة الصفية  3

 و التقويم و نظم اإلدارة . 

 ـ المقتر حات : 3

 فة . حوث المتماثلة للبحث الحالي في المجتمعات والعينات المختلب.اجراء ال1

 . استخدام فقرات المقياس مع معلمات مراحل الدراسية االخرى .  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المصادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المصادر العربیة:  -

علي)  الجميلي،   - العربي1986سهام  الخليج  لدول  األطفال  رياض  لمعلمات  التربوي  المرشد    الرياض،   -( 

 الخليج. مطبعة المكتبة العربية بدول 

الزبادي،    الزبادي،  - محمد  والطموح،حمد  الواقع  بين  األطفال  رياض  للنشر    ٢٠٠١معلمة  الثقافة  دار   ،

 . والتوزيع 

العتيبي،    العتيبي،  - رجا  األطفال،مبارك  رياض  إدارات  تواجهها  التي  العلوم    ٢٠١٠الصعوبات  كلية   ،

 . التربوية 

رائق التدريس ، عمان ، االردن ، دار دجلة للنشر و  ( المناهج و ط 2009العزاوي ، رحيم يونس كرو، )  -

 التوزيع ، الطبعة االول. 

(. االردن : دار صفاء  1( : صورة الطفولة في التربية االسالمية )ط 1999العناني ، حنان عبد الجميد.)  -

 للنشر و التوزيع. 

حنان محمد المزيدي ،  المهنية التي تواجه معلمة رياض األطفال،  (: المشكالت 2019)  آخرون والمزيدي    -

 . ، كلية اإلسالمية  ٢٠١٩بدر حمد العازمي ،  

الرؤوف  - )   ،عبد  و  2008طارق  النشر  و  للطباعة  طيبة  مؤسسة   , القاهرة  االطفال,  رياض  معلمة   .)

 التوزيع. 

 الرعاية المتكاملة لألطفال ، القاهرة،عالم الكتلب.  : (2004كريمان ) ، بدير -

)  ،مردان  - المختار  الدين علي ، و سلمى محمد علي  تاريخ رياض االطفال و تطورها في  1990نجم   :)

 الفكر التربوي . بغداد : دار الحكمة للطباعة و النشر. 

 األطفال وزارة التربية. دليل المعلمة المطور في مرحلة رياض  :(2010هيفاء عبدهللا )  ،الغانم -

التربية  :  (1998وصفي)،  عصفور  - التربية،دائرة  معهد  العمل،  الصف،ورقة  إدارة  إلى  المرشدك 

 والتعليم،األنورا، اليونسكو،عمان. 

- https : // multagana.ahlamontada.net 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 1ملحق ) 

 والخبراء والمحكمین وعناوینهم العلمیة أسماء السادة 

 مكان العمل  التخصص اسم الخیر واللقب العلمي  ت

 جامعة صالح الدين_أربيل  القياس والتقويم  أ.م.د.سلوى أحمد أمين  1

 جامعة صالح الدين_أربيل  علم النفس الطفل  بان صباح يحيى أ.م.د. 2

 جامعة صالح الدين_أربيل  علم النفس التربوي  سينا أحمد علي أ.م.د. 3

 جامعة صالح الدين_أربيل  طرائق التدريس  روا صباح محمد  م.  4

 جامعة صالح الدين_أربيل  طرائق التدريس  عالء الدين عمر  ه م.م.سرو 5

 جامعة صالح الدين_أربيل  طرائق التدريس  م.م.خيالن أبوبكر محمود  6

 صالح الدين_أربيل جامعة   طرائق التدريس  م.م.جيمن همزة درويش  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 2ملحق ) 

ر ێ ولهه  -  ني دهالح هس ۆیزانک   

تهڕەبن  ەیردەرو هپ  یژێلۆ ک  

ن اڵمندا  هیباخچ  یشهب   

 

 

ەوهتێ بەد ناڵمندا  هیباخچ یانیستاۆمام یوو هڕووبڕ واهک هیشانێک وهئ یرەوێپ هل یاپرسڕ  

............... زێ ره ب یستاۆمام  

  هی باخچ  ی ان يستا ۆمام  یوو هڕووب ڕ  وا ه ک  هی شان ێ ک  و ه ئ  ی ن يزان   ۆ ب   ە رەوێ پ  يه دا  ستت ەد   ر هبهل  ەی وه ئ        

  وا ه ک  هیشانێک   وه))ئ   یشان يناون   هب  ستنەد هڵه  ی زانست  ی کەيهوهن يژ ێتو  ه ب  رانەژێ تو  داەرێ، لەو هتێ بە د   ناڵمندا

  م ه ئ  یکانهگڕب  رانەژێتو   شهستهبه م وه ئ ۆ ((،برێوله/ ه   ەوه تێب ەد  ناڵ مندا هیباخچ  یانيستا ۆمام  یوو هڕووبڕ

  وه ب  ەیوه مدانەاڵو و  کانه گ ڕب  ەیوه ندنێخو   رهسهل  رموونهبف   یند هزامەر  يه ،تکا  ستانەرد هب   هن هخەد   ەرەوێ پ

  يه ت يبر   ۆ ت یم ەاڵو کوهڵ، ب  ييه ئارادا ن  ه ل  هڵهه   اني  است ڕ  یکێم ەاڵو  چ ي، ه ت ێگونج ەد   داۆت هڵگهل   هک  ەی رۆج

ئ هک ەواژهستەد   ەی رێگو   ه ب  ت ۆخ  ی ت هبي تا  ی اڕرويب  هل ل       )   ی ما ێه  ی دانان  ه ب  شي وه،    ه ل  ك ێکيهناو    ه ( 

 يه. زانست  ەی وهني ژێتو  ینجامدان هئ  ۆ ب  نهاه ت  ييهراپرس  م هئ  تان يار يزان ۆب  کان هخان

کردنتان یهاوکار   ۆب  نهیکەد زتانێره ب  هیئاراست  مان ۆخ ی نیزانێ دا سوپاس و پ ییتاۆک هل  

 

                                    رانەژێ تو                                                            اري رشتهرپ هس       

 مانێسل مانهي و پ  نيتحس وازێش                                      نيسارا أحمد محمد أم  .م



 

 ە وه تێ بەد ن اڵمندا  هیباخچ ی انیستاۆمام   یووهڕ ووب ڕ وا هک  هیشان ێک و هئ  یرە وێپ

 ژ
  رمهسهل واوهت هگڕب

 ت ێ بەد ێجهبێج

  رمهسهل کجارێندهه

 ت ێ بەد ێجهبێج

 رمهسهل

 ت ێناب ێجهبێج

    هک هباخچ هل  رۆپسپ یستاۆمام هگونجاو ل  یکەيهژمار یبوونهن 1

    .کانڵهمندا  ۆب یکە رە د  یشتهگ یبوونهن 2

3 
 هل ەيیردە روهو پ یروونە د  یرۆپسپ هگونجاو ل ەیژمار یبوونهن

 .هکهناو باخچ

   

    هباخچ هل کانڵهمندا ینان خواردن  هب تهبيتا  یکێنێ شو یبوونهن 4

    . ييهن   داهکهناو باخچ هل کانڵهمندا  یلهو پ لهک یگرتنهڵه ینێشو 5

    کانهباخچخوێندنی ت بهبوونی پرۆگرامی تايبهنه 6

7 
و  نهم هت هڵگهل  ە گونجاونه لۆناو پ یکانهستە رهک یدانان  یوازێش

 . ڵمندا ەیژمار

   

    ەکراونه دروست ناڵمندا یکيههباخچ  ۆب تداهڕەبن هل هکهخانڵهبا 8

    ن اڵمندا هیباخچ یانيستاۆمام ۆ ب  زکردنێههب یخول یبوونهن 9

    ڵ مندا هب تهبي تا یرکردنێف یکارۆو ه یاري یبوونهن 10

    ن اڵمندا یو کار سهو ک هباخچ وانێن  هل یند ەوهيپ یبوونهن 11

12 
 ره سهبكات ده  رهبە و ێرهب یرزکردنهف ۆخ هب ستهه ستاۆمام

 ستاکاندا ۆمام

   

13 
 نيهالهل کانڵهمندا وانێن هل یتيهتاکا  یاوازيج  یکردنهن چاوڕە 

 ە ستاوۆمام

   

    ەالواز رۆز هیکهشي پ  ۆب ستاۆمام یرهنڵپا 14

    ەستاوۆمام نيهالهل کانڵهمندا هو برواکردن ب شتنهي گێت یتهحمە ز 15

16 
 ەیژمار هڵگهل هکهناو باخچ یستاکانۆمام ەیژمار یگونجانهن

 کانڵهمندا 

   

17 
 ی کارکردن یتيهنۆچ رهسهل یک ە ر ە د یهشێک یربوونهگيکار

 ه باخچ یستاۆمام

   

      هناو باخچ  هکردن ل یتيهستاۆمام ۆب  ستاۆمام یکردنهنەئاماد واوهت 18

19 
 یکانييهنماڕێ هو باوکان ب ك يدا یخستن ێو پشتگو دانهنێپ یگرنگ

 ه باخچ يیستاۆمام

   

20 
 ەیربارە د   انيکانڵهمندا ۆو باوکان ب كيدا   یچوونهدووادا ن هب

 انيوتهسوکهڵه هل انيرانکارۆگ

   

 


