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 دور رياض األطفال يف توعية طفل الروضة مبفاهيم الثقافة الصحية
  مهات األطفال يف ضوء بعض املتغرياتمن وجهة نظر املعلمات وأ

  :البحثملخص 
توعية طفل الروضة بمفاهيم  التعرف على دور رياض األطفال في البحثهدف 

فاهيم الثقافة وكذلك مدى وعى األطفال بم ،الثقافة الصحية من وجهة نظر المعلمات
و قد تكونت عينة  ،الصحية من وجهة نظر أمهات األطفال الملتحقين برياض األطفال

من أمهات األطفال الملتحقين برياض األطفال ) ٢٦١(معلمة روضة و )١٣٦( من البحث
تم اختيارهم بطريقة  ،من مؤسسات رياض األطفال في القاهرة والدقهلية والوادي الجديد

 الباحثواستخدم  ،الحكومية التابعة للتربية والتعليم واألزهر األطفال عشوائية من رياض
نحو  لقياس دور رياض األطفال مقياسينإضافة إلى بناء  ،المنهج الوصفي التحليلي

رياض األطفال  من وجهة نظر معلمات توعية الطفل بمفاهيم الثقافة الصحية
ألطفال بمفاهيم الثقافة ومقياس لقياس مدى وعى ا ،المتخصصات وغير المتخصصات

  تضمن كل مقياسحيث ،الصحية من وجهة نظر أمهات األطفال العامالت وغير العامالت
والثاني  ،"النظافة الشخصية" األول المجالتضمن : مجاالت ست فقرة موزعة على )٦٠(
الصحة "والرابع  ،" األوليةواإلسعافاتالوقاية من الحوادث "الثالث و ،"التغذية الصحية"

 ،" وكيفية الوقاية منهاضاألمرا"والمجال السادس  ،"صحة المستهلك"والخامس  ،"البيئية
وكذلك تم توجيه سؤال مفتوح في نهاية كل مقياس للمعلمات وأمهات األطفال عن كيفية 

وقد تحقق الباحث من الخصائص  ،التوعية بمفاهيم الثقافة الصحية لطفل الروضة
 إحصائيا البيانات  لمعالجةواستخدم ،) والثباتالصدق(السيكومترية للمقياسين 

 رياض دورأن : التالية عن النتائج البحثوأسفر  ،SPSSبرنامج  واستخراج النتائج
كما توصل  ، واألمهات إيجابي في توعية طفل الروضة بمفاهيم الثقافة الصحيةاألطفال
بين تقييم ) α 0.05=(مستوى الداللة عند فروق ذات داللة إحصائية  وجود إلىالبحث 

التخصص  لمتغير وفقاً توعية الطفل بمفاهيم الثقافة الصحيةرياض األطفال نحو معلمات 
عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائية كذلك أظهر عدم جود ،الخبرة و سنوات

)=α 0.05 (أمهات األطفال العامالت وغير العامالت الملتحقين برياض األطفال بين تقييم 
فروق بينما وجدت  ،العمل لمتغير وفقاً ى وعى الطفل بمفاهيم الثقافة الصحيةمد نحو

أمهات األطفال الملتحقين  بين تقييم) α 0.05=(عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية 
المستوى  لمتغير وفقاً مدى وعى الطفل بمفاهيم الثقافة الصحية نحو برياض األطفال

عض المقترحات والتصورات للنهوض بدور رياض  إلى بالبحثوقد خلص  ،التعليمي
 بما يسهم في تحسين مفاهيم الثقافة الصحية لطفل الروضةفي تفعيل واألمهات األطفال 

 .جودة التعليم لطفل ما قبل المدرسة

التثقيف  ،الثقافة الصحية ،التوعية الصحية ،رياض األطفال: الكلمات المفتاحية



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -١٤-

  .طفل الروضة ،رعاية الطفل ،الصحي
The Role of Kindergarten in Raising the Awareness of 

Kindergarten Child of Health Culture Concepts: From the Point 
of View of the teachers of kindergarten and Mothers whose 

children are enrolled in Kindergarten  
Abstract:  

The study aimed to identify the role of kindergarten in raising 
the awareness of kindergarten child of health culture concepts. It also 
aimed to identify the attitudes of the families of children enrolled in 
kindergartens toward the extent of their children's awareness of health 
culture concepts. The study population and sample consisted of (136) 
kindergarten teachers and (261) individuals of Mothers of children 
enrolled in kindergarten institutions at Cairo, Dakahlia, and Al Wadi Al 
Jadid. They were all selected randomly from public kindergartens 
related to Azhar. The study took place during the second semester of the 
academic year 2015/2016. The descriptive analytical approach was used 
in the study, in addition to two developed scales. The first scale aimed to 
measure the role of kindergartens in raising the awareness of 
kindergarten child of health culture concepts from the perspectives of 
teachers. The second one aimed to measure kindergarten toward the 
extent of their children's awareness of these culture concepts. Each scale 
involved (60) items distributed to six fields, namely "personal hygiene, 
healthy nutrition, accident prevention and first aid, environmental 
Health, consumer health, and diseases and how to prevent them. An 
interview with teachers and Mothers was carried out through an open 
question about how to raise children's awareness of health culture 
concepts. Related literature and previous studies were also helpful to 
develop the study instruments that were subjected to statistical 
treatment using SPSS program. They were all validated and verified for 
their fitness for the study aims. The study concluded that the role of 
kindergarten in raising the awareness of kindergarten child's health 
culture concepts, as was perceived by teachers, was in general very high. 
The attitudes of parents and families toward the extent of children's 
awareness of health culture concepts was moderate. Findings also 
revealed that the activation of the role of kindergartens and family in 
instilling the concepts of health culture contributes to the efficacy of 
children care and education interactively. Furthermore, there were 
significant differences (α=0.05) among teachers' evaluation regarding 
the children's concepts of health culture that were due to specialty and 
years of experience. At the end, the study put forward some proposals 
and perspectives to develop the role of kindergartens and family to 
activate the kindergarten child's concepts of health culture in a way that 
contributes to the development of the quality of pre-school child 
education.  
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  :مقدمةال
لمساعدة أفراد المجتمع  ،لقد أصبح التثقيف الصحي ضرورة مجتمعية ملحة

على تحسين سلوكهم بما يحفظ صحتهم ووقايتهم من انتشار األمراض وتغيير 
 ، لدى كافة شرائح المجتمعالرعاية مستوى السلوكيات والعادات غير الصحية ورفع

  الحديثةالتربويةاالتجاهات ستخدم تالتي  من علوم المعرفة أصبحتالثقافة الصحية ف
  .مستوى الصحي للفرد والمجتمعال إلنماء التعليم ووسائل االتصال وتكنولوجيا

الصحة مطلب إنساني واجتماعي نسعى جميعاً لتحقيقه أفراداً ومجتمعات ف
وتعد الصحة السليمة أحد األهداف الرئيسة التي تسعى المجتمعات لتحقيقها في  ،ودوالً

وهي إحدى المعايير الرئيسة التي تضعها المنظمات  ،فير تنمية اجتماعية شاملةسبيل تو
 .)١٦ص ،١٤٢٥ ،باريان(مجتمع والهيئات الدولية لتحديد درجة الرفاه االجتماعي ألي 

 في صحة ونمو األطفال تنموية صحية تسهم برامج فاالستثمار في الطفولة المبكرة بعمل
  .ةيعني االستثمار في مستقبل األم

فقد أنشأت هيئة األمم المتحدة منظمة  ، من األهمية الكبرى للصحةوانطالقاً
كوكالة متخصصة بهدف أن تصل جميع الشعوب إلي  ،١٩٤٦الصحة العالمية في عام 

أرفع مستوى صحي ممكن على أساس أن تتولى مسؤولية اإلشراف على البرامج 
خصوصاً  ،مج في الدول الناميةودعم تلك البرا ،الصحية المطبقة على مستوى العالم

باعتبارها من الجوانب المؤثرة في المحافظة على صحة  ،المتعلقة بالوقاية من األمراض
فالكثير من أسباب المرض ليست مرتبطة فقط بالتكوين الجسماني لإلنسان بل إن  ،البشر

 ،ة والمجتمعوكذلك األسر ،الكثير منها متصل اتصاال وثيقاً بالمحيط الذي يعيش فيه الفرد
وهو ما يعرف بمفهوم الرعاية الصحية األولية الذي يعد أفضل وسيلة لتحقيق هدف 

  .)١٧ص ،١٤٢٥ ،باريان (الصحة للجميع
 مؤتمر البرازيل الذي نظمته منظمة الصحة العالمية في أكتوبر عام ىكما ناد

ة الناس  بتحسين صحبأن تكون الخدمات الصحية شاملة ومتكاملة تعني أوالً ،٢٠١١
وتطويرها ووقايتهم من األمراض وتقديم العالج لمن يحتاج إليه وتأهيل المصابين من 

كما حدد المؤتمر قائمة إرشادية من ثمانية عناصر تعتبر  ،الحروب والكوارث الطبيعية
الحد األدنى من مجموعة الخدمات المتكاملة التي تقدم للمواطنين أولها التوعية والتثقيف 

 ،منظمة الصحة العالمية(واالجتماعية راد والمجتمع عن مشاكلهم الصحية الصحي لألف
  .)٤ص ،٢٠١١

 التثقيف الصحي الوسيلة الفعالة واألداة الرئيسة في تحسين مستوى ويعد
وتعتمد عملية التثقيف الصحي على أسس علمية وعملية لما لها من  ،صحة المجتمع
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جتمع عن طريق اكتساب الفرد  في رفع مستوى الصحة العامة لدى الممهمدور 
بحيث يصبح قادراً على تفهم وإدراك الظروف  ،لمعلومات تتناسب مع مستوى تفكيره

 ،بداح وآخرون( الصحية المفيدة له وجعله متعاوناً مع ما يجري حوله من أمور صحية
  ).١٤ص ،٢٠٠١٣

فقد حظي باهتمام األطباء والمتخصصين ة التثقيف الصحي ونظراً ألهمي
فمثالً عندما يولد  ،اره الوسيلة الفعالة للنهوض بالمستوى الصحي ألفراد المجتمعباعتب

 إلىثم ينتقل  ،الطفل فأنه يتلقى الرعاية الصحية األساسية خالل أيام والدته األولى
الالزمة وبعد إتمام األربع سنوات المنزل حيث يقوم األبوان بتقديم الرعاية الصحية 

 المؤسسة الثانية من مؤسسات التنشئة بعد األسرة وهي ىإلاألولى من عمره ينتقل 
   .)١٤ص ،٢٠٠١٣ ،وآخرونبداح (رياض األطفال 

فرياض األطفال لها تأثيرها الفعال فيما يتعلمه الطفل من مفاهيم صحية وذلك 
  .من خالل معلمة متخصصة توجههم وتعلمهم وترعاهم في هذا الجانب

ي الماضي مقتصراً على نقل المعارف  كما كان فاألطفالفلم يعد دور رياض 
بل أصبح لرياض األطفال اليوم أدوار  ،لألطفال عن طريق الحفظ والتلقين واالستظهار

تأتى في مقدمتها توعية األطفال بمفاهيم الثقافة الصحية  ،متعددة في المجتمع
  .واالتجاهات االيجابية نحو المحافظة على صحة اإلنسان وسالمته

مجموعة من الموضوعات كأحد  ، طرحت منظمة اليونسكووفى ضوء ذلك فقد
تنظيم أنشطة المنهج المطور في رياض األطفال ومنها ضرورة العناية بالصحة والسالمة 

والحفاظ  ،من خالل تعليم األطفال األمان الشخصي ورعاية الذات والنظافة الشخصية
مكتب اليونسكو (وتناول الوجبات الصحية  ،على السالمة داخل المنزل والروضة

وهذا المنهج المطور يتطلب تطبيقه معلمة متخصصة ملمة ). ٣٩ص  ،٢٠٠٦، بالقاهرة
وذلك حتى تستطيع المساهمة بإيجابية في توعية  ،بأهداف وطبيعة مرحلة رياض األطفال

مفاهيم الثقافة الصحية لطفل الروضة وزيادة الوعي الصحي لدى الطفل خالل هذه 
  .رهالمرحلة المهمة من عم

 ،لذا يؤكد الخبراء والمتخصصون على أن البرنامج التربوي في رياض األطفال
المقسمة إلي أقسام ثالثة تتماشى  ،يتكون من مجموعة من الخبرات التعليمية المتكاملة

ق من نبثوالتي هي عادة ما ت ،مع عمر الطفل الزمني وقدراته العقلية وخصائص نموه
وتسعى نحو تحقيق  ،جات األطفال وقدراتهم الخاصةو من حا ،هذه الخصائص النمائية

وتساعد في نجاح عملية  ،وتسهل عليهم االنتقال من مستوى إلي آخر ،مطالب نموهم
إذ تهيئ  ، أهمية تربوية خاصة لها األطفالفرياض ،التوعية الصحية للطفل بشكل سريع

ة في االستكشاف والرغب ،فهي تُثير في نفسه حب االستطالع ،الطفل للتعليم المدرسي
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فالطفل بمستوى  ،واالستقاللية في التفكير والتلقائية في التعبير فيزيد وعيه بما حوله
ويعد االنعكاس  ،يعكس إلي حد بعيد المستوى الثقافي للمجتمع ،نموه وبخصائصه

 ،مع الوسط االجتماعي الثقافي الذي يعيش فيه ،الرئيسي المميز لتفاعل الطفل النامي
   ).٣١٣ص ،٢٠١٠، عبد الهادي(ات جديدة لم يكتسبها من قبلوتعلمه مهار

فتثقيف طفل الروضة في المجال الصحي يتطلب معلمه على دراية كافيه بأبعاد 
واالهتمام  ،نمو الطفل ومتابعة واعية لنشاطاته ومشاركة فاعلة من أسر األطفال أيضاً

واقف والعادات تتبلور ألن الم ،بالثقافة الصحية لطفل الروضة يجب أن يبدأ مبكراً
وتتطور في السنوات األولى من العمر ولها أثرها الفعال في حل المشاكل الصحية 

  . مثل السمنة وانتشار األمراضةالالحق
وانطالقاً من ذلك وإضافة عليه فان مرحلة الطفولة المبكرة تنمى لدى األطفال 

والتعليم في  ،األكل الصحيةتطوير عادات  ،تعليمهم النظافة الشخصية: الجوانب التالية
وبال  ،والقدرة على التعامل مع الضغوط اليومية وتعزيز العوامل الصحية ،بيئة صحية

 ،شك أن كل ما سبق مرتبط بمتطلبات أساسية مثل الغذاء والسكن واألمن االقتصادي
وذكر  ،)Krause,2010(فبعض األطفال ينمون في ظل ظروف معيشية غير متكافئة

ألن أطفال الغد ، يجب االهتمام باألطفال في المرحلة المبكرةأنه ) ٢٠٠٤ ،طلبة(
تربية ذات جودة عالية تقوى قدراتهم وتحقق مستوى  ،يستحقون تربية من نوع جديد

 فمعلمة الروضة لها ).٤٨٨ص ،٢٠٠٤ ،طلبة(عال من جودة الحياة لهؤالء األطفال
  .ت التعلم والتعليم للطفلدورها كمساعدة في عملية النمو الشامل وموجهه لعمليا

وقد أوصت المجالس القومية المتخصصة بضرورة االهتمام بنشر الوعي 
بحيث يساعد األطفال  ،ونبذ العادات الصحية واالجتماعية السيئة ،الصحي بين األطفال

 ،من أهم شروط النمو السوي للطفلف ، ممارسات فعليةإلىعلى تحويل المعلومات 
ن المفيد في أداء هذه المهمة أن يتم تدريب المعلمة على ولعل م ،سالمته الصحية

الروضة مما يعينها على أداء دور المثقف الصحي داخل  ،أساسيات المعارف الصحية
  ، )٧٤ص ،٢٠١٢ ،وحجاجعثمان والمغربي (

وتشير الكثير من الدراسات النفسية والتربوية في مجال الطفولة على أن كل ما 
وأن السمات المستقبلية  ،دأ غرس جذوره في الطفولة المبكرةيحققه الفرد من تعلم يب

  ). ٥ص ،١٤١٨، الفايز(للفرد تتحدد في السنوات الست األولى من عمره 
وحتى يصبح التعليم الصحي ذا معنى فإن المفاهيم واكتسابها خطوة البد منها 

علومات ن أمام كم هائل من المعارف والمحخاصة ون ،لتحقيق أهداف التربية الصحية
ومحوراً  ،كما تشكل المفاهيم العمود الفقري للمعرفة المنظمة ،يصعب التعامل معها

فلم تعد المفاهيم مجرد جانب من  ،أساسياً تدور حوله كثير من مناهج رياض األطفال
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إذ أنها تساعد على التنبؤ والتفسير  ،بل أصبحت تحظى بأهمية كبيرة ،جوانب التعلم فقط
فهي تحقق ذلك من خالل تواجدها في عالقة متبادلة في نظام  ،يعيةوفهم الظواهر الطب

فرياض األطفال واألسرة لهما ، )٤ص ،٢٠٠٦ ،شقير أبو(أشمل يسمى المفاهيم الكبرى 
 لطفل الروضة في المجاالت المختلفة السيما مجاالت واإلرشاددور كبير في التوجيه 

  . الثقافة الصحية
األسرة للطفل الروضة وه يجب أن تتيح  إلى أن)٢٠١٦ ،جاد( أوردت وقد

فرص حب االستطالع واالستكشاف وحرية التعبير عن الرأي في إطار من الحب والود 
والحنان واالحترام وتقدير ذاتية الطفل حيث أن تقبلها يؤدي إلى نتائج إيجابية تؤثر على 

 والمهارات توافق الطفل الشخصي واالجتماعي وتحقق له مزيد من المعرفة والمعلومات
  .واالتجاهات والعادات والميول واالهتمامات والقيم التي يتقبلها

ومن هذا المنطلق تتأكد أهمية رياض األطفال كمؤسسة تربوية تقوم برعاية 
وتقدم لهم الخدمات التربوية والتعليمية وفق  ،األطفال قبل دخولهم المدرسة االبتدائية

فمرحلة رياض  ،السوي المتكاملالصحي  أساليب علمية منظمة تساعدهم على النمو
 ،هي مرحلة للتنمية الشاملة لحواس الطفل األطفال ليست مرحلة للتدريس بقدر ما

 ،وذلك حتى يصل الطفل إلي المرحلة االبتدائية وهو مستعد للتعلم ،وميوله واستعداداته
 تلك وتسعى رياض األطفال لتحقيق ،والكتساب الخبرات المعدة له في هذه المرحلة

األهداف التربوية الشاملة بتهيئة بيئة غنية باألنشطة والوسائل الموزعة في أركان 
 وقدراتهم وتنمية حواسهم ،وهي بذلك تستهدف تثبيت المفاهيم لدى األطفال ،تعليمية

  .)٤ص  ،٢٠٠٧ ،الشريف(. على التعلم بإيجابية
  :البحثمشكلة 

بكر لخطر اإلصابة باألمراض  من األطفال في هذا السن المكبيرةيتعرض نسبة 
 ،وثقافة التغذية السلبية التي تمارسها كثير من األسر ،الصحية غير للعاداتنتيجة 

 التخلص الشخصية وعدمالنظافة عدم مثل التعود على  فنتيجة للسلوكيات غير الصحية
المحافظة على وعدم  ،أماكنها المخصصةغير ضع النفايات في وو ،من الفضالت الضارة

يتعرض األطفال لإلصابة  ،الضارةالمأكوالت والصحي غير تناول الغذاء و ،فة المكاننظا
 أن األطفال )Ploeger, Angelika, 2009( دراسة فقد أظهرت ،باألمراض

يستهلكون ويرغبون في األطعمة السريعة مثل الصلصات الجاهزة والشوربات المعلبة 
أمراض سوء  ات غير الصحية تنتشرأنه بسبب تناول هذه الوجبوالخضروات المجمدة و

 أمراض رالوزن وانتشافيوجد زيادة مطردة يعانون زيادة في  ،التغذية بكثرة بين األطفال
 أكدت دراسةكما  ،مما يؤثر على الجانب الصحي لهم ،بين األطفال سوء التغذية والبدانة

)Brandt, 2016( رفهممعا ضرورة تقديم الكبار الدعم الالزم لألطفال لتطوير 
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بحيث يكون هناك برامج فعالة ومصممة لتسريع نجاح  ،ومهاراتهم في الجانب الصحي
 ,Thumeyer & Makuch(ودللت دراسة  ،تعلم األطفال العادات الصحية السليمة

تعليم الطفل الممارسات الصحية لصحة الفم واألسنان من خالل تقليد بضرورة  )2011
 للعناية ين ورياض األطفال ومتخصصي طب األسنانشراكة مع الوالدواالهتمام ب ،الكبار

 على أنه ال ٢٠٠٨ وتظهر إحصاءات منظمة اليونيسيف من بداية عام .بالطفولة المبكرة
 ماليين طفل يموتون في العالم قبل بلوغهم خمس سنوات بسبب عدم المعرفة ٩يزال 

ص  ،٢٠٠٨ ،مكتب اليونيسف بلبنان(بسبل الوقاية من المشاكل الصحية واألمراض 
كما يشير تقرير منظمة الصحة العالمية عن اإلحصاءات الصحية العالمية لعام ). ٣

من أن نقص التغذية عامل أساسي من العوامل المسببة لنحو ثلث وفيات  ، م٢٠١٠
  ). World Health Organization, 2010(األطفال 

 الجهد والمال في تقديم  الرعاية والعناية والتوعية الصحية يوفر على الدولةولهذا فإن
توفير بيئة من التثقيف الصحي والرعاية و ،لألطفال المرضىالخدمات الصحية والعالجية 

  .يكسب األطفال بعض السلوكيات الصحية اإليجابية الصحية داخل الروضة
وانطالقاً مما سبق ومن خالل توصيات الدراسات السابقة بضرورة االهتمام 

 دور رياض األطفال إلى وإضافة ،للمحافظة على صحتهمبصحة األطفال وتوجيههم 
 ،مرحلة تربوية هادفة ال تقل أهمية عن المراحل التعليمية األخرى التربوي باعتبارها

فهي مرحلة تربوية متميزة تركز على رعاية األطفال بدنيا وتعويدهم العادات الصحية 
جاء  ، وهم بصحة جيدةيناآلخرالسليمة ومساعدتهم على المعيشة والعمل واللعب مع 

هذا البحث ليركز على تفعيل دور رياض األطفال في التوعية بمفاهيم الثقافة الصحية 
  : في التساؤالت التاليةالبحثو يمكن صياغة مشكلة  ،لطفل الروضة

  :البحثأسئلة 
توعية طفل الروضة بمفاهيم الثقافة الصحية من  في  رياض األطفالما دور )١

 في ضوء متغيري التخصص والخبرة؟وجهة نظر المعلمات 

مدى وعى األطفال بمفاهيم الثقافة الصحية من وجهة نظر أمهات األطفال ما  )٢
العامالت وغير العامالت الملتحقين برياض األطفال في ضوء متغيري العمل 

 والمستوى التعليمي؟

تعلم وتعليم مفاهيم لتحسين جودة دور رياض األطفال ما المقترحات لتفعيل  )٣
 الروضة من وجهة نظر المعلمات وأمهات األطفال؟طفل ل افة الصحيةالثق

نحو تنمية مفاهيم الثقافة الـصحية  دور رياض األطفال لما التصور المستقبلي     )٤
 لطفل الروضة؟
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  :فروض البحث

معلمـات   بين تقيـيم ) α 0.05=(عند مستوى الداللة     إحصائيايوجد فرق دال     -١
 لمتغيـر  وفقاً بمفاهيم الثقافة الصحية  توعية طفل الروضةرياض األطفال نحو 

  .التخصص
معلمـات   بين تقيـيم ) α 0.05=( عند مستوى الداللة    إحصائيايوجد فرق دال     -٢

  لمتغيـر وفقاً توعية طفل الروضة بمفاهيم الثقافة الصحيةرياض األطفال نحو  
  .الخبرة عدد سنوات

أمهـات   بين تقيـيم  ) α 0.05=( عند مستوى الداللة     إحصائيايوجد فرق دال     -٣
نحو مدى وعى األطفال بمفـاهيم الثقافـة         األطفالاألطفال الملتحقين برياض    

 .العمل لمتغير وفقاً الصحية

بين تقييم أمهات ) α =0.05( عند مستوى الداللة إحصائيايوجد فرق دال  -٤
 نحو مدى وعى األطفال بمفاهيم الثقافة األطفالاألطفال الملتحقين برياض 

  .لمستوى التعليمياالصحية وفقاً لمتغير 
 :البحثأهداف 

  .توعية طفل الروضة بمفاهيم الثقافة الصحية دور رياض األطفال في تقييم .١

تقييم مدى وعى األطفال بمفاهيم الثقافة الصحية من وجهة نظر أمهات األطفال              .٢
 العامالت وغير العامالت الملتحقين برياض األطفال؟

تعلم وتعليم  لتحسين جودة   األطفال  دور رياض   تقديم توصيات ومقترحات لتفعيل      .٣
 .مفاهيم الثقافة الصحية لطفل الروضة

 األطفـال الملتحقـين     وأمهات  تقديم رؤية مستقبلية لتفعيل دور رياض األطفال       .٤
 .نحو تنمية مفاهيم الثقافة الصحية لطفل الروضة برياض األطفال

  :البحثأهمية 
صحته لويات الفرد وهي    رتبط بواحدة من أهم أو    يمن كونه   البحث  تأتي أهمية   

 فيه أن أهمية هذا الموضوع تنطوي على أهمية كبيرة من الناحية النظرية             كال ش  ومما
  .والتطبيقية
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  : الناحية النظريةأوالً من

ألفراد المجتمع   قد أكدت على ضرورة التوعية الصحية        البحوثفنجد أن جميع    
 ,Ploeger & Angelika(ودراسة  ،)Miller & Almon, 2009(منها دراسة 

ولعلنا ال نبالغ إذا ما اعتبرناهـا  )  Textor, Martin R 2012(دراسة و  )2009
في قمة األولويات واالحتياجات ذلك باإلضافة إلي الجدوى االقتصادية للوعي الصحي في 
أنه يمكن أن يجنب الدولة والمؤسسات إنفاق مبالغ طائلة تقدر بالماليين في تكاليف دعم 

ذلك باإلضافة إلي أنه في ظل عدم وجود بحوث عربيـة حـول دور               ،صحيةالرعاية ال 
 ، في حدود علم الباحث    رياض األطفال في توعية طفل الروضة بمفاهيم الثقافة الصحية        

كان البد من إجراء دراسة علمية تلقي الضوء على اتجاهات وأنـشطة الروضـة فـي                
ا يجتاح العالم اليوم من أمراض وخاصة في ظل م ،توعية الطفل بمفاهيم الثقافة الصحية

مما قد يكون له بالغ األثر فـي توجيـه           ، وغيرها واألنيميا سوء التغذية ب تتعلق وأوبئة
  .رياض األطفال وتفعيل دورها حول توعية الطفل بمفاهيم الثقافة الصحية

  : التطبيقيةثانياً األهمية
فـي ريـاض    التثقيف الـصحي    تفعيل  تقديمها للمقترحات التربوية في مجال       -

 .األطفال

 التمييز لطفل الروضة ليكون قادر علي       الصحيةالثقافة  مفاهيم  محاولة ترسيخ    -
  . بينهما اإليجابية والسلبية واالختيار السليمالصحيةبين السلوكيات 

بمشاركة رياض األطفال مع األمهات لتنمية محاولة لتكثيف الجهود التي تسمح  -
 .مفاهيم الثقافة الصحية

المشاركة بين األمهات وريـاض  لدراسة رياض األطفال في تفعيل     تساعد هذه ا   -
التي تقابل أطفالنا في تنميـة مفـاهيم         من أجل التغلب على المشكالت       األطفال

 .الثقافة الصحية

يمكن لكثير من المهتمين بالطفولة المبكرة االستفادة من نتائج هذه الدراسة في  -
 . وتنظيمها إدارياًجاالت الصحية في المالتخطيط لتفعيل برامج رياض األطفال

 : البحث حدود
 :على الدراسة هذه اقتصرت

دور رياض األطفال في توعية طفل الروضة بمفـاهيم الثقافـة   : الموضوعي الحد -
 .الصحية من وجهة نظر المعلمات وأمهات األطفال
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حيث روعي  ،والدقهلية–الوادي الجديد -رياض األطفال في القاهرة : المكاني الحد -
 .ها التوزيع الجغرافيفي

م حتى ٢٠١٦خالل الفصل الدراسي الثاني من منتصف شهر فبراير   :  الحد الزماني  -
 م٢٠١٦منتصف شهر أبريل 

من أمهات األطفال الملتحقين    ) ٢٦١(و ،معلمة رياض أطفال  ) ١٣٦(: الحد البشرى  -
برياض األطفال في عينة عشوائية من بعض الروضات في القاهرة والوادي الجديد            

  .والدقهلية
  :البحث مفاهيم

 ):Role (دور

يشير مفهوم الدور إلى نمط من الفعل المتوقع وهو في األصل مصطلح : اصطالحاً
استعارته الكثير من العلوم من خالل المسرح ويعني القناع الذي يرتديه الممثل ليؤدي 

 بما يجب كما عرف بأنه نمط للسلوك المتوقع من الفرد في موقف معين يتحدد ،دوراً ما
 ،١٤٢٥ ،باريان( الثقافة السائدة في الكيان االجتماعي ءأن يؤديه من نشاط في ضو

كما يعرف أيضا بأنه مجموعة من األساليب المعتادة في عمل أشياء معينه  ،)٣٧ص
  ).١٠ص  ،٢٠٠٧ ،الشريف(وإنجاز وظائف محددة في موقف اجتماعي ما 

ستخدام البرامج واألنشطة التعليمية التي دور المعلمة في ا: التعريف اإلجرائي للدور
  .تقدم داخل الروضة لتوعية الطفل بمفاهيم الثقافة الصحية

  :(Kindergarten) رياض األطفال
فترى سالمة أنها تلك المؤسسات  ،لقد تعددت التعريفات لمفهوم رياض األطفال

لسادسة حيث تقدم التربوية التي يلتحق بها من أتموا الرابعة من عمرهم ولم يتجاوزوا ا
لهم العديد من األنشطة الهادفة التي تسعى إلى تحقيق النمو المتكامل للطفل تربوياً 

كما تهدف أيضاً إلى تهيئة الطفل للقراءة والكتابة وإعداده  ،ونفسياً واجتماعياً وجسمانياً
كما تعرفها رفيقة أنها مؤسسة تربوية  ،)٥٠ص  ،١٩٩٣ ،سالمة(للمرحلة االبتدائية 

وهي مرحلة تختلف عن المراحل  ،تقبل األطفال من سن الثالثة حتى الخامسة من العمر
 ،رفيقة(التعليمية األخرى وهي تساعد الطفل على تهيئته لدخول المرحلة االبتدائية 

المكان الذي يستمتع فيه األطفال :  بأنهاHammondوتذكر هاموند  ،)١١ص، ٢٠١٤
 تاماً بصميم حياة األطفال ال مجرد مكان للعمل بوقتهم وتكون أنشطته متصلة اتصاالً

كما عرفتها قناوي بأنها مؤسسة تربوية تنموية تنشئ  ،Hammond, 1979الروتيني 
وأن لها دورها امتداداً لدور المنزل وإعداده للمدرسة النظامية حيث توفر له  ،الطفل
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المتنوعة فيكتشف الرعاية الصحية وتشبع حاجاته بطريقة سوية وتتيح له فرص اللعب 
كذلك بأنها  ،)٣٠ص  ،١٩٩٣ ،قناوي(ذاته ويعرف قدراته ويتشرب ثقافة مجتمعه 

المؤسسة التي يلتحق بها الطفل الذي أكمل الرابعة من عمره ولم يتجاوز السادسة ويقدم 
فيها العديد من المناشط الهادفة التي تسعى إلى تحقيق النمو المتكامل للطفل تربوياً 

 ،١٩٩٤ ،سعيد(سمانياً واجتماعياً كما تهدف إلى إعداده للمرحلة االبتدائية ونفسياً وج
وطبقاً لنص القانون هي نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة والمتكاملة ألطفال  ،)١٥ص 

القانون رقم (وتهيئتهم لاللتحاق بها )  سنوات٦-٤عمر (ما قبل حلقة التعليم األساسي 
ويعرفها عتمان أنها مؤسسة تربوية تقوم  ،)٢٣ص  ،١٩٩٧ ،١٩٩٦ لسنة ١٢

بأنشطة ترفيهية تعمل على تعلم وتربية ورعاية طفل ما قبل المدرسة تستهدف مساعدة 
الطفل على التعلم الذاتي واالعتماد على النفس وتحمل المسئولية وفهم أن هناك حقوقاً 

اته واتجاهاته لآلخرين باإلضافة إلى تنمية شخصية الطفل من خالل توجيه ميوله ورغب
ومفاهيمه بطريقة بناءة وإيجابية تساعده على أن يصبح عضواً نافعاً في المجتمع 

  ).٢٠٠٤ ،عتمان( سنوات٦ إلى ٣وتتضمن المرحلة العمرية من 
  :التعريف اإلجرائي لرياض األطفال

تعرف الدراسة رياض األطفال بأنها مؤسسة تربوية تقوم ببرامج وأنشطة 
ذلك إكساب طفل الروضة مهارات التعلم الذاتي وتحمل المسؤولية ترفيهية تستهدف من 
وإكساب السلوك الصحي السليم للطفل من أجل صحته وصحة  ،واالعتماد على النفس

  . المجتمع الذي يعيش فيه
  ):Health Awareness( الوعي الصحي

يعرف بأنه المعرفة والفهم وتكوين الميول واالتجاهات لبعض القضايا الصحية 
 ،أبوشقير(لمناسبة للمرحلة العمرية بما ينعكس إيجاباً على السلوك الصحي اليومي ا

ويقصد بالوعي الصحي أيضاً بأنه مجموعة القدرات واإلمكانيات  ،)١١ص ،٢٠٠٦
وتحديد مصادر المعلومات المناسبة  ،المطلوبة للتعرف على المعلومات المطلوبة
إضافة إلى تقدير قيمة المعلومات  ،صلةواستخدامها في استرجاع المعلومات ذات ال

وتحليل وفهم المعلومات واستخدامها في اتخاذ  ،وقابليتها للتطبيق في موقف محدد
  ). ٥ص  ،٢٠٠٩ ،صالح والسيد(قرارات صحية جيدة 

  : التعريف اإلجرائي للوعي الصحي
المعلومات والمعارف التي يتعلمها الطفل في المفاهيم الصحية ويمكن 

  . ا لتصل لإلدراك وتصبح سلوكاسترجاعه
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 : )Kindergarten Child (طفل الروضة
والذي  ، الثالثة والسادسةنيعرف بأنه الطفل الصغير الذي يتراوح عمره ما بي

يتم إلحاقه بالمؤسسة التربوية الخاصة بطفل ما قبل المدرسة بهدف تنمية وإشباع 
 دراسة أطفال الروضة الملتحقين وفي هذه الحالة سيتم ،حاجاته من خالل أنشطة متنوعة

 ،٢٠٠٨ ،العناني(سنوات ٦-٤ نبالصف التمهيدي والذين تتراوح أعمارهم ما بي
  ).١٩٣ص

  : (Concepts)  مفاهيم
هو تصور عقلي يعبر عنه بلفظ أو رمز أو اسم لمجموعة من األشياء أو الكائنات أو 

 ،أبوشقير(ثانوية الحوادث تشترك في صفة مشتركة أو أكثر مع تجاهل الصفات ال
  ). ١١ص ،٢٠٠٦

جميع المعلومات والمعارف واالتجاهات : التعريف اإلجرائي للمفاهيم الصحية
 والتغذية الصحية النظافة الشخصيةطفل الروضة في والسلوكيات الصحية التي يتلقاها 

واألمراض  ، وصحة المستهلكوالصحة البيئية األولية واإلسعافاتوالوقاية من الحوادث 
  . الوقاية منهايفيةوك

  : Health) (الصحة
ِصحة اسم يشتق تعريفه في اللغة كما ورد في المعجم : التعريف اللغوي للصحة

 ،أو ريب ،أي بريء من كل عيب: وصحاحاً ،الشيء وصحاً وصحة) صح(الوسيط من 
 دو ال يوج. حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي: والصحة في البدن

فقد يعتبرها البعض أنها خلو اإلنسان من  ، اتفاق حول تعريف موحد للصحةهناك
بينما يرى آخرون بأنها توافق اإلنسان مع البيئة  ،األمراض وتمتعه بصحة جيدة

أو أنها حالة من التكامل بين الوظائف الجسمية والنفسية للفرد غير أن  ،المحيطة
و  ،)٢٣ص ،٢٠٠٦ ،شقير أبو(جتمع الجميع يتفق على ضرورتها بالنسبة للفرد والم

الصحة هي حالة من اكتمال ": تعريف الصحة كما ورد في منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة (العجز ال مجرد انعدام المرض أو  ،السالمة بدنياً وعقلياً واجتماعياً

  )http://www.who.int/ _health/ar ،٢٠١٦العالمية 
  : Health Culture) (الثقافة الصحية

عملية ترجمة الحقائق الصحية المعروفة إلى : تٌعرف الثقافة الصحية على أنها
بهدف تغيير االتجاهات  ،أنماط سلوكية صحية سليمة على مستوى الفرد والمجتمع
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وكذلك مساعدة الفرد على اكتساب الخبرات وممارسته  ،والعادات السلوكية غير السوية
  ). ١٤ ص ،٢٠١٤رون وآخ ،بداح(العادات الصحية الصحيحة 

  : التعريف اإلجرائي للثقافة الصحية
والسلوكيات الصحية التي  ،جميع المعلومات والمعارف واالتجاهات الصحية

 ،والتي تؤثر بطريقة فعالة على اتجاهاته ،يتلقاها الطفل في مؤسسات رياض األطفال
المواقف المختلفة وتزوده بالمهارات التي تمكنه من التعامل مع  ،وتنعكس على تصرفاته
  . بطريقة صحية سليمة

  : التعريف اإلجرائي للتثقيف الصحي
المفاهيم الصحية السليمة التي يتلقاها الطفل من خالل البرامج التربوية 

  . واألنشطة التعليمية أو الترفيهية المقدمة له في الروضة بمساعدة معلمة رياض األطفال
  : Health Awareness)(  الوعي الصحي

مام أفراد المجتمع بالمعلومات والحقائق الصحية وإحساسهم بالمسؤولية نحو إل
 ،صحتهم وصحة غيرهم من خالل الممارسة الصحية عن قصد نتيجة الفهم واالقتناع

 ،المرجع السابق(لتحويل تلك الممارسات إلى عادات تمارس بال شعور أو تفكير 
  ).١٥ص

ي من خالل التعاليم الصحية يظهر هي العمل على خلق وعي صح: التوعية الصحية
   ،)١٢٦ص  ،١٩٩٨ ،وعطايا ،المر(في صورة سلوك صحي سليم 

  : للتوعية الصحيةاإلجرائيالتعريف 
ويقصد بالتوعية الصحية في هذا البحث المحاولة المقصودة إلكساب طفل 
الروضة المعارف والمهارات الالزمة للسلوك الصحي السليم من حيث صحته وصحة 

 والتغذية النظافة الشخصيةطفل الروضة في التي يتلقاها ع الذي يعيش فيه والمجتم
 ، وصحة المستهلكوالصحة البيئية األولية واإلسعافاتوالوقاية من الحوادث الصحية 

  . الوقاية منهاواألمراض وكيفية
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  : اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة
  :الثقافة الصحية ألطفال الروضة

  : ية مؤسسات رياض األطفال في الثقافة الصحيةأهم
تشير أدبيات دراسات الطفولة على ضرورة أن تتكفل مؤسسات مرحلة الطفولة 
المبكرة في المقام األول بحرية الحركة ألطفالها والتي تعتمد على النشاط واللعب الحر 

 من خالل العمل الموجه في عملية التعلم والتعليم وتؤكد على أهمية تنمية قدرات الطفل
وتعتبر السنوات  ،فوجود األطفال في هذه السن حدث لن يتكرر ،الفردي والجماعي

فهي  ،األولى من حياة الطفل من أهم مراحل الحياة وأكثرها تأثيراً في مستقبل اإلنسان
مرحلة تكوينية يوضع فيها األساس لشخصيته ويكتسب فيها عاداته وأنماط سلوكه 

ل ما يتعرض له من خبرات وعالقات وتفاعالت يكون لها أثرها على كما أن ك ،المختلفة
فرياض األطفال مجتمع صغير يحيا فيه الطفل حياة طبيعية أقرب  ،اتجاهاته المستقبلية

وهو يقضي معظم الوقت فيها في نشاط حر تحت إشراف مشرفات  ،إلى حياة المنزل
مة والصحية والعقلية متخصصات ويتاح فيها للطفل فرص لتكوين العادات السلي

  ).١١ص  ،١٩٧٨ ،دياب(واالجتماعية واكتساب التجارب المتعددة والخبرات المختلفة 
لذا كان االهتمام  ،وتعد فترة الطفولة من أهم الفترات في تكوين شخصية الفرد

وخاصة في  ،بالطفولة المبكرة من أهم المعايير التي يقاس بها تحضر األمم والشعوب
حيث يعتبر االهتمام بها حتمية حضارية يفرضها التحدي العلمي  ،الدول النامية

حيث أنها أفضل فترة للتعلم واكتساب  ،والتكنولوجي المعاصر الذي تواجهه هذه الدول
لذا كان على  ،ألن اإلدراك يبدأ في هذه المرحلة ويتطور بتطور حياة الطفل ،الخبرات

 المعرفية الحياتية بما يمكنه من االعتماد المحيطين بالطفل تدريبه على اكتساب المهارات
   ).٧٣ص ،٢٠١٢ ،عثمان والمغربي وحجاج (على نفسه في المستقبل

وتعود أهمية الطفولة المبكرة إلى اعتبارين أولهما تعتبر السنوات األولى من 
ثانيهما تشكل سنوات األولى  ،حياة األطفال حجر األساس لتطورهم ونمائهم طول حياتهم

الطفل مرحلة أساسية في تكوين قدراتهم الذهنية ونمط شخصيتهم وكذلك تنمية من حياة 
  ). ١٢ص ،٢٠١٤ ،رفيقة(سلوكهم الصحي 

وتعمل مؤسسات رياض األطفال على تثقيف الطفل في الجوانب الصحية من 
وتناول  األسنان الفم وتنظيف غسل مثل: خالل اعتماده على نفسه في المهارات الحياتية
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كذلك تعمل رياض األطفال  ،الطعام للطفل مكتمل العناصر الغذائية تقديم عاةومرا الحليب
المغذية  باألطعمة تعرفهم التي الغذائية المعلومات السن ببعض هذا في على توعية األطفال

فمن خالل التجربة في مطبخ الروضة كما شاهده  ،أجسامهم قوية وصحية تجعل التي
الطفل تعلم مفاهيم الثقافة الصحية بمشاركة المعلمة في يستطيع  ألمانيا،الباحث في دولة 

فالمطبخ للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة  ، األطفالع الوجبات الصحية وتذوقها مإعداد
  .إعداد الطعام في  والمعلمةأقرانهمع  والمشاركة واالستكشاف للتجربة فرصة جيدة

 إلىطفل على التوصل فالهدف العام للعمل التربوي في الروضة هو مساعدة ال
أقصى درجات النمو الممكنة في هذه الفترة العمرية سواء في الجوانب الجسمية الصحية 

مرجع  ،مكتب اليونسكو بالقاهرة(أو المهارات الفكرية اللغوية أو االجتماعية النفسية 
  )٨ص  ،سابق

 فرياض األطفال تعطى الفرصة للطفل الكتساب وتنمية مفاهيم الثقافة الصحية
ألن الطفل يالحظ ويجرب ويستكشف ويستنتج الحلول من  ،المناسبة في هذه المرحلة

كما أن الطفل يثير العديد من األسئلة عن نوعية  ،األنشطة والمواقف التعليمية المتنوعة
فإتاحة رياض  ، والوقاية من الحوادث واألمراضوأهميتهاالغذاء والنظافة الشخصية 
اهيم الثقافة الصحية يعمل على تحسين قدراته ومعلوماته األطفال للطفل التوعية بمف

  .ومهاراته المختلفة
  : الوعي والتثقيف الصحي

كما  ،وتعني المعرفة واإلدراكawar)  (كلمة الوعي يقابلها في اإلنجليزية
المعرفة والفهم واإلدراك والتقدير والشعور : الوعي) ٣٦ص ، ٢٠٠١ ،قنديل(عرف 

 ،شقير أبو(ويعرف  ،جيه سلوك الفرد نحو العناية بهذا المجالبمجال معين يؤثر على تو
الوعي الصحي بأنه المعرفة والفهم وتكوين الميول واالتجاهات لبعض ) ١١ص ،٢٠٠٦

القضايا الصحية المناسبة للمرحلة العمرية بما ينعكس إيجاباً على السلوك الصحي 
ديم النصح والتواصل فمفهوم التثقيف الصحي بشكل أساسي يدور حول تق ،اليومي

وإمدادهم بالمعرفة والمهارات  ،الصحي مع أفراد المجتمع بهدف استثارة الدوافع لديهم
وبالتالي لرفع مستوى الصحة أو الوقاية من  ،الالزمة لتبني السلوكيات الصحية السوية

والمعروف أن العادة هي سلوك مكتسب  ،أو التقليل ما أمكن من مضاعفاته ،المرض
والصحة هي محصلة عوامل أهمها العادات  ،واإلنسان يكتسب عاداته وال يرثها ،مبالتعلي

لذلك فالتثقيف  ،إضافة إلي العوامل الوراثية والبيئية التي يعيش بها اإلنسان ،الصحية
من األوبئة واألمراض المعدية ومشاكل  ،الصحي هو عملية توجيه المجتمع لحماية نفسه

وقد تم تعريفه أيضاً بأنه  ،)١٥ص ،مرجع سابق ،آخرونو ،بداح( البيئة المحيطة به
ذلك الجزء من الرعاية الصحية الذي يعني بتحسين السلوك الصحي وبأنه عملية تربوية 
يستخدم فيها مزيج من الخبرات التعليمية المخططة لتيسير التبني اإلداري للسلوكيات 
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وقد عرفت  ،)٣٨ص ،١٤٢٥ ،باريان( المعززة لصحة األفراد والجماعات والمجتمع
الشخص المثقف صحياً بأنه  ،وكالة النظم التعليمية الصحية بالواليات المتحدة األمريكية

الشخص الذي يفهم الحقائق األساسية الخاصة بالصحة والمرض والذي يحافظ على 
 ،زنكنة(صحته وصحة من يرعاهم وهو أيضا الذي يعمل على تقدم الصحة في المجتمع 

  ).٢ص ، ٢٠٠٩
  : الصحيةهداف الثقافة أ

  والمرض ومحاولة أن بالصحةالعمل على تغيير مفاهيم األفراد فيما يتعلق 
 ذلك على عدة عوامل من بينها ويتوقف تحقيق ،تكون الصحة هدفاً لكل منهم

كما  ، مستوى التعليم في هذا المجتمعوكذلك على ،النظم االجتماعية القائمة
 ،له  وحبهم ارتباط األفراد بوطنهملى مدىوع االقتصاديةتتوقف على الحالة 

 من خالل مساعدتهم للقائمين على برامج الصحة العامة في ويتضح ذلك
 فيما يخططون له من برامج لصالح خدمة صحة ومحاولة التعاونالمجتمع 
  .المجتمع

   لتحسين مستوى صحة وسلوك وعادات األفرادالعمل على تغيير اتجاهات 
 يتعلق بصحة األم الحامل وخاصة فيما ، عامتمع بشكلوالمجالفرد واألسرة 

 ، السليمة والعناية بالتغذيةاألسرةوصحة أفراد  ،والمرضع وصحة الطفل
وجميع  المرض وفي حالة ، في حاالت اإلصابات البسيطةوطرق التصرف

 إيجابية من أجل رفع المستوى وأم بطريقة التي يشارك فيها كل أب األعمال
 .عالصحي في المجتم

   طريق وذلك عن ، الصحية في المجتمعوإنجاح المشروعاتالعمل على تنمية 
 التي من أجلها تم إنشاء وتفهمهم لألهدافتعاون األفراد مع المسئولين 

واالستفادة  من خالل محافظتهم عليها ويتضح ذلك ، المشروعاتوتجهيز تلك
 .لك المشروعات يجدونه مناسباً لتحسين أداء تواقتراح ما ، في العالجمنها

  سوف يساعد والذي بدورهالعمل على نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع 
 وصحة غيرهمعلى تفهيمهم للمسئوليات الملقاة عليهم نحو االهتمام بصحتهم 

 ).٣٩ص ،مرجع سابق ،باريان(المواطنين من 

  ويمكن لرياض األطفال تفعيل أهداف الثقافة الصحية باستخدام طرق الكتساب
ألطفال الثقافة الصحية لتكوين اتجاهات صحية ايجابية من خالل عرض ا

واستخدام اللوحات  ،أشرطة الفيديو والكتيبات التثقيفية المصورة لألطفال
مع أجهزة  ،الوبرية مع النماذج والمجسمات وأدوات المحاكاة المناسبة للطفل
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 .عرض الشرائح والشفافيات مع تفعيل أسلوب التعلم النشط

  
  
  
   :الصحية مفاهيم الثقافةل اكتساب الطفلور رياض األطفال في د
 الطفل المعلومات الصحية من خالل اندماجه في أنشطة الروضة وبرامجها اكتساب -

 . بيئته الممتدةإلىونقل هذه المعلومات  ،اليومية
وإبراز  ،مناقشة المعلومات الصحية التي يكتسبها الطفل من بيئته الخارجية -

يجابية منها وتطويرها وتوظيفها في األنشطة من أجل أن يتعلم منها المعلومات اإل
 .باقي رفاقه بالروضة

ربط مفاهيم الثقافة الصحية بخبرات الطفل اليومية وسلوكياته الصحية من خالل  -
 .األنشطة والبرامج المقدمة لهم داخل الروضة

لثقافة  أهمية تنمية مفاهيم ا٢٠٠٦ ،كما حدد مكتب اليونسكو في القاهرة
الصحية في رياض األطفال من خالل فهم العناية بالذات وبخاصة في التعرف 

  :على
 .كيف ولماذا يقي الطفل نفسه من المخاطر -
 .قيمة الوجبات المغذية وخطر الوجبات المضرة -
 .أن للطعام مواعيد وآداب -
كيفية المحافظة على النظافة الضرورية لضمان صحة الجسم وبخاصة الشعر  -

 .واألسنان
مكب اليونسكو (أن يعرف الطفل بالمخاطر الصحية في المجتمع وكيفية الوقاية منها  -

 ). ٩ص  ،٢٠٠٦ ،بالقاهرة

  : مجاالت الثقافة الصحية
ولكن  ،ال يقتصر التثقيف الصحي على جانب معين من األمور المتصلة بالصحة

إلنسان متمتع التثقيف يتسع مجاله ليشمل كافة العناصر والتي هي ضرورية لكي يكون ا
ألنها متشابكة بطبيعتها  ،وهذه العناصر متداخلة بشكل يصعب فصلها ،بصحة جيدة

  : ويؤثر بعضها في اآلخر ولكن ذكرها على شكل عناصر قد يكون أكثر توضيحاً
  : Personal Hygiene)( أوالً النظافة الشخصية

ات فضال عن ممارس ،النظافة أو العادة الصحية هي مفهوم متصل بالطب
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وإن كانت في األغلب مرتبطة  ،العناية الشخصية والمهنية المتصلة بمعظم نواحي الحياة
وفي المجال الطبي تستخدم الممارسات الصحية لتقليل  ،بالنظافة والمعايير الوقائية
وتستخدم كلمة  ،)٤ص ،٢٠١٤ ،مسلكيات النظافة الصحية( اإلصابة وانتشار األمراض

 ،ونظافة األسنان ،والنظافة المنزلية ، مثل نظافة الجسمالنظافة في عبارات متعددة
وممارسات النظافة الصحية  ،بما يتعلق في مجاالت الصحة العامة ،والنظافة المهنية

فما يعتبر مقبوالً في إحدى الثقافات قد ال يكون مقبوالً في ثقافات  ،تختلف اختالفا كبيراً
الشخصية من األمور الهامة لصحة تعد النظافة  ،)٢٥ص  ،٢٠٠٦ ،أبو زايدة(أخرى
وهي تعد من أهم العادات السلوكية التي  ،ومن ثم لنموه السليم في كافة الجوانب ،الطفل

حيث تعد مرحلة الطفولة من أكثر مراحل العمر  ،يجب غرسها في الطفل منذ الصغر
 وتكون ،مناسبة لغرس تلك العادات حتى تصبح راسخة ويصعب على الطفل التخلي عنها

 األول عن تكوين المسئولواألسرة هي  ،جزءا ال يتجزأ من شخصيته بالمران والممارسة
  ). ٨ص ،مرجع سابق ،مسلكيات النظافة الصحية(هذه العادات 

  :  )Healthy Nutrition(ثانياً التغذية الصحية
 , Jungحيث تشير  ،يتفق الخبراء بأن التغذية الصحية الجيدة مهمة للصحة

 عن األكل الصحي في تعريف األطفال بكل شيءر معلمة رياض األطفال  دوإلى )(2013
 ،عن طريق تعليم األطفال زراعة الخضروات بحديقة الروضة ،بطريقة ممتعة

واصطحابهم في رحالت مثيرة لالستكشاف والتعلم من خالل الحواس باالستعانة بخبراء 
باالستعانة  حواسه،بكل على مكونات الغذاء الصحي  فيقول دع طفلك يتعرف ،التغذية

 ذلك عمل معرض داخل الروضة فيبأعماله أو بقوالب للحرف اليدوية واأللعاب بما 
فالتغذية الصحية هي التي تمد الجسم  ،)Jung , 2013(للمأكوالت الغذائية الصحية 

 ،والعناصر الغذائية الالزمة لوظائف األعضاء وصحة الجسم ،بسعرات حرارية كافية
وازن هو الحصول على جميع العناصر الغذائية المهمة للجسم وبنسب فالغذاء المت

 ،عبد السالم(ويندر أن يوجد غذاء واحد يحتوي على جميع العناصر الغذائية ،محددة
على أهمية مراعاة المعلمة لحث  )(Walter, 2011كما توضح  ، )١٠ص  ،٢٠١٢

نمية الحواس األربعة من  جميع أشكال التعلم وعلى تفياألطفال على استخدام الحواس 
البصر و الشم و السمع والتذوق مع استخدام أنشطة وتجارب مثيرة لحث الطفل على 

 إلى)(Wagner,2012كما أوضح  ،)Walter, 2011(التغذية الصحية السليمة 
 رياض األطفال على إعداد وجبات بمساعدة المعلمة تحتوى فيضرورة تدريب األطفال 
لفواكه والعصائر وتقوم بمالحظتهم وتوجيههم خطوة بعد خطوة على السلطة واللحوم وا

هي الطريقة  ما ،مع تعزيز أفكارهم بطرح أسئلة ماذا يمكن أن نفعل ببقايا الطعام
 الفرص لألطفال لإلجابة بكل حرية وتعزيز اآلراء إتاحةمع  ،الصحية للتخلص منها

ويشير التقرير ) Wagner,2012( . التصفيقأو الثناء أوالصحيح من خالل المدح 
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 التغذية تنتقل ءإلي أن اآلثار المدمرة لسو) ٢٠٠٨(الصادر من منظمة اليونيسيف عام 
وإن  ،من جيل إلي الجيل الذي يليه تماماً كما تنتقل فوائد التغذية الجيدة عبر األجيال

توفير بداية تغذية للطفل لها أثر يدوم طوال الحياة على نموه الجسدي والعقلي 
مما يجعل الطفل  ، التغذية على إضعاف جهاز المناعة في الجسمءجتماعي ويعمل سوواال

  . ويزيد شدة مرضه ويعيق تعافيه وشفاءه ،عرضة لألمراض
  

  :شروط الغذاء الكامل على النحو التالي) ٢٠٠١(وقد ذكر سيد 
 .أن يحتوي على كمية كافية من الماء واأللياف لمنع اإلمساك -

 .اجات الغذائية من مواد الطاقة ومواد البناء ومواد الوقايةأن يحتوي على االحتي -

 .أن يكون مشتمالً على جميع االحتياجات من المواد الغذائية المختلفة -

أن يكون خالياً من الكائنات الدقيقة المسببة لألمراض خالياً من المواد الضارة  -
 )السموم(بالصحة 

 .ر اإلمكانأن يكون الغذاء مناسباً للعادات الغذائية بقد -

 ).١١١ص  ،٢٠٠١ ،سيد. (أن يكون مناسباً للحالة االقتصادية -

  :Accidents Prevention األولية الوقاية من الحوادث واإلسعافات ثالثاً
اإلسعافات األولية هي الرعاية والعناية األولية والفورية المؤقتة التي يتلقاها 

دت إلي النزيف أو الجروح أو اإلنسان نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة أ
إلنقاذ حياته وحتى يتم تقديم الرعاية الطبية المتخصصة له  ،الخ... الكسور أو اإلغماء 

فالهدف من  ،بوصول الطبيب لمكان الحادث أو بنقله إلي أقرب مستشفى أو عيادة طبي
 اآلثار الضارة والتقليل قدر اإلمكان من ،إجراء اإلسعافات األولية إنقاذ حياة المصاب أوالً

المترتبة على اإلصابة مع استدعاء رجل اإلسعاف في نفس الوقت لنقل المصاب بأسرع 
 أفراد و تعرض ،)٥ص ، ٢٠١٢ ،النسور وآخرون(ما يمكن حتى يمكن استكمال إسعافه

 نتيجة الوفيات إلى تؤدي قد ،وحوادث ألخطار منهم الصغار األطفال وخاصة األسرة
 الحوادث وقوع سبب يرجع وقد .الخ ... والتسمم والغرق ،لحروقوا ،الخطيرة اإلصابات

  .من يتعامل مع األطفال لدى السالمة في معلومات للقصور نتيجة أو واإلهمال الجهل إلى
فبعضهم يعتقد بأن  ،ال تأخذ الوقاية ضد الحوادث لدى كثير من العائالت اهتماما كبيراً

ل يؤدي إلي جعلهم من النوع الذي يقضي الوقاية وإعطاء النصائح في الحذر لألطفا
فمنع الحوادث ال يعني الخوف على الصغار بحيث  ،معظم أوقاته بملل تحت سقف منزله

وإنما يجب على المربين البدء المبكر في  ،يلفون بالقطن إلبعاد جميع األخطار عنهم
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ألخطار وتمرينهم على التعرف على ا ،توعية األطفال من خالل سير الحياة اليومية
بهذه الطريقة فقط يتعلم األطفال تقدير إمكاناتهم  ،وكيفية استعمال اآلالت لتفادي عواقبها

وتقدم اإلسعافات األولية  ،)٢ص ،٢٠٠٦ ،ريدل كونتر(ووضعها ضمن الحدود المطلوبة
ويمكن أن يجري التدريب على  ،للطفل خالل حالة طوارئ أو مباشرة بعد حدث خطر

أو كنشاط لبناء القدرات ضمن  ،ألطفال كجزء من االستجابة الفوريةاإلسعافات األولية ل
عملية االستعداد للكارثة في المناطق المعرضة للطوارئ ويمكن تقديم اإلسعافات األولية 
لألطفال في أي مكان آمن مثل المساحات الصديقة لألطفال التابعة لمنظمة إنفاذ الطفل أو 

 ، )١٠ص  ،٢٠١٣، هالدورسون هيدين(ياض األطفالمراكز تنمية الطفولة المبكرة أو ر
 مخاطر الحياة اليومية تستلزم أن إدارة أن إلى) Krause,2009(         ويشير

 يعيش فيه وتعزيز قدراتهم وممارسة الذييشعر الطفل باالنتماء والتماسك مع المجتمع 
  ).Krause,2009(االجتماعي جو من التفاعل فيأنشطتهم اليومية 

  :Environmental Health)(  الصحة البيئيةرابعاً
قد طُِلب من منظمة الصحة العالمية في نداء العمل الموجه لمعالجة مسألة  

بشأن ) المنظمة(بيئة الطفل الصحية في المؤتمر الدولي الثالث لمنظمة الصحة العالمية 
أن  ،)٢٠٠٩يونيو / حزيران(صحة الطفل والبيئة المعقود في بوسان بجمهورية كوريا 

تسهل وضع خطة عمل عالمية لتحسين بيئة الطفل الصحية والمواظبة على رصد تلك 
الخطة واإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذها والغرض من إعداد مسودة خطة العمل 
العالمية هذه هو وضع خريطة طريق للمنظمة والحكومات والمنظمات الحكومية الدولية 

ميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية لإلسهام في تحقيق والمنظمات غير الحكومية وج
األهداف اإلنمائية لأللفية وغيرها من اإلعالنات وااللتزامات واألهداف اإلنمائية المتفق 

  ).٢ص، ٢٠٠٩يونيو  ،منظمة الصحة العالمية(  عليها دولياً
مثل  ،وتربط أنشطة بيئة الطفل الصحية عدة صالت بأنشطة أخرى موازية

والرعاية الصحية في  ،والرعاية الصحية األولية ،والتكيف مع تغير المناخ ، البيئةحماية
 ،والحد من مخاطر الكوارث ،واالستجابة لحاالت الطوارئ ،المستشفيات المتخصصة

لذا أصبح واضحاً  ،وغيرها العديد من األنشطة ،واألنشطة المدرسية ومبادرات اإلسكان
 ،الداغستاني(السابقة ة مع كل غرض من األغراض أنه ينبغي إقامة روابط تعاوني

يجب أن تحرص ) (Reuys,2013ومعلمة رياض األطفال كما تشير ). ٩ص ،٢٠١٠
على جذب األطفال للتجريب واالستكشاف وتكون لديهم استشعار بأهمية صحة البيئة 

ما  بهم من خالل تركهم للمشاهدة واالستماع والحركة وتطوير مهاراتهم ال سيالمحيطة
  .)Reuys,2013(المهارات الحركية الدقيقة ومهارات التنسيق
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  : Consumer Health) (خامساً صحة المستهلك
المستهلك عامة هو الشخص الذي يشتري ولديه القدرة لشراء السلع 

وقد  ،ةوالخدمات المعروضة للبيع بهدف إشباع الحاجات أو الرغبات الشخصية أو العائلي
ص  ،٢٠١٣ ،مفتوح( م باتخاذ قرار الشراء أو مجموعة أفراديكون المستهلك فرد يقو

بأن من حق  ،وقد نادت منظمة االتـحاد الفدرالي لحماية حقوق المستهلك ببرلين ،)٨
حسب التعليمات الصادرة  ،المستهلك أن يسأل البائع عن المواد الغذائية التي يشتريها

القوانين المعالجة لشؤون المواد هذه التعليمات تعتبر من أهم  ،من االتحاد األوروبي
فطبقاً لتلك التعليمات يجب أن يحتوي التعريف على معلومات  ،الغذائية التشريعية

بخصوص نوع المادة الغذائية وخاصيتها ومحتوياتها وجودتها وطريقة تحضيرها وهدف 
 ،لمنتجاالسم التجاري ل ،فالبد أن يحتوى المنتج على تعريف بالمواد الغذائية ،استعمالها

 ،التسعيرة ،كمية التعبئة ،الحد األدنى للصالحية وتاريخ االستهالك ،قائمة المكونات
االتحاد  (بطاقة تحذير ملونة ضد السمنة ،القيمة الغذائية وبيانات تختص باألمور الصحية

ومن خالل تجربة الباحث في دولة ). ٩ص ،٢٠٠٩ ،الفيدرالي لحماية حقوق المستهلك
 رياض األطفال تقوم بتنفيذ لوائح حماية المستهلك للطفل في مرحلة  يتضح أنألمانيا

الروضة وذلك من خالل التجربة والزيارات الميدانية لألطفال حيث تقوم المعلمة 
 محل بيع المواد الغذائية ويشاهدون ويشاركون في الشراء إلىباصطحاب األطفال 

يخ اإلنتاج وانتهاء الصالحية  ويعرفون على ما يتم شراؤه ويتم تعليمهم تارمبأنفسه
 الروضة تشركهم المعلمة في إلىالموجود على المواد الغذائية وعندما يعود األطفال 

تحضير الطعام وتذوقه والطفل يقول هل الطعام مالح أو زيادة السكر أو يحتاج أشياء 
من  وأيضا. الوالدينمهارة طرح األسئلة على المعلمة وومن هنا يكتسب األطفال  أخرى

خالل مشاهدة الباحث ألحد األنشطة في رياض األطفال يتم عمل هيكل تصويري لمحل 
بيع األطعمة داخل الروضة وعرض المنتجات الغذائية الصحية والغير صحية ويتم وضع 
عالمات تحذيرية للمنتجات غير الصحية مثل المقرمشات والمشروبات الغازية والحلويات 

  . التغذية للطفلالتي تسبب السمنة وأمراض سوء
 Diseases and How toسادساً األمراض وكيفية الوقاية منها 

Prevent them)( :  
ونشر  ،نسعى هنا إلي تحسين حياة األطفال من خالل تطوير الخدمات الصحية

وتشجيعها على إتباع ممارسات صحية سليمة  ،الوعي الصحي والمعرفة لدى األسر
مركزين على مكافحة األمراض  ،ي تصيب األطفالللوقاية من األمراض المختلفة الت

المختلفة التي تصيب األطفال والتي يمكن الوقاية منها مثل االلتهابات التنفسية الحادة 
ولذلك يجب تدريب  ،)أ(ونلك الناجمة عن نقص اليود وفيتامين  ،واإلسهال والجفاف

  ).٦٥ص  ،٢٠١٤ ،مزاهره(وتأهيل معلمات رياض األطفال 
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 في أهمية تعزيز الخدمات الصحية الوقائية إلى Kliche,2008 ويشير 
وتحسين فرص التدريب والتأهيل المستهدف ) رياض األطفال(مراكز الرعاية النهارية

وتقديم الدعم الالزم للعمل مع أولياء األمور وعمل التدابير الوقائية لألمراض من خالل 
 طرق الوقاية من األمراض )مزاهره (وقد أوضح  ،)Kliche,2008(التوعية الصحية

ومنع انتقال مسبب المرض أي  ،المعدية من خالل مكافحة المسبب لهذه األمراض
وزيادة مقاومة الطفل لألمراض من  ،مكافحة الحشرات والبعوض وغيره من الحشرات

والتثقيف  ،والتغذية الصحية المتوازنة ،خالل المواظبة على التطعيمات في مواعيدها
العادات الخاطئة في  والحرص على النظافة ومحاربة الجهل ، المستمرالصحي التغذوي

  ).٦٦ص ،مرجع سابق ،مزاهره (واستعمال األدوية والعالج ،الصحة
قائمة تتضمن الوقاية من األمراض المعدية ) ٢٠٠٩(وذكر العبد وآخرون 

  :ومكافحتها على النحو التالي
 .ية خصوصاً الذبابنظافة األحياء السكنية ومكافحة الحشرات المنزل -

 .القضاء على الذباب الذي يعتبر الواسطة األولية الناقلة لألمراض -

غسل األيدي جيداً بالماء والصابون وتطهيرها قبل تحضير وتناول الطعام وبعد  -
 .استعمال المرحاض

العبد (التأكد من سالمة الماء وغسل الفواكه والخضار جيدا قبل االستعمال  -
 ).١٩٣ص  ،٢٠٠٩ ،وآخرون

  : الدراسات السابقة
فقد وجدت ندرة  ،من اطالع الباحث على الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة

وقد استدل الباحث  ،في الدراسات المرتبطة بمفاهيم الثقافة الصحية لدى طفل الروضة
على بعض الدراسات والتي تعتبر ذات عالقة بموضوع الدراسة الحالية وهي على النحو 

  :التالي
  إلي إبراز التوعية الصحية من خالل ) ١٩٩٨(وعطايا  ، المر دراسةفتهد

أيضاً توضيح ما يمكن أن تقوم به التربية في مجال  ،األحاديث النبوية الشريفة
حيث  ،وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،التوعية الصحية اإلسالمية

در الشريعة اإلسالمية من قاما برصد بعض األحاديث النبوية الشريفة كأحد مصا
كما أقتصر البحث على إبراز دور التربية المدرسية في مجال التوعية  ،ناحية

عالوة  ،على اعتبار أن المدرسة أنشئت خصيصا من أجل التربية والتعليم ،الصحية
ومن أهم النتائج التي توصلت لها  ،على أنها تتعامل مع التالميذ من أعمار مختلفة
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 عقد دورات تدريبية مستمرة للمعلمين في مجال التوعية الصحية الدراسة ضرورة
يحاضر فيها رجال الدين ورجال الطب لربط ما جاء في السنة النبوية من توجيهات 

أيضا  ،صحية مع أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجال الطب والصحة
 ،عافات األوليةضرورة تدريب المعلمين وإمدادهم بالمعلومات أالزمة في مجال اإلس

  والتداوي من األمراض بطريقة سليمة مستمدة من السنة النبوية الشريفة
 هدفت إلي وضع اختبار معلومات لقياس  التي )٢٠٠٩ ( دراسة عزت وأوضحت

وكذلك  ، من المرحلة االبتدائيةمستوى الوعي الصحي لتالميذ الصف الخامس
في تنمية الوعي الصحي لدى التعرف على مدى فاعلية استخدام المسرح المدرسي 

وتكونت عينة  ،و قد استخدمت الدراسة المنهج التجريبي ،تالميذ هذه المرحلة
تلميذاً وتلميذه من مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية بميت غمر ٦٤الدراسة من 
وتمثلت أدوات الدراسة في تصميم اختبار المعلومات وقياس مدى  ،الدقهلية مصر

راسة إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح القياس وتوصلت الد ،الوعي
البعدي للمجموعة التجريبية في مستوى الوعي الصحي كما يظهره اختبار 
المعلومات للوعي الصحي بعد تقديم العرض المسرحي المدرسي للمجموعة 

لصالح المجموعة  ؛ات داللة إحصائية بين المجموعتينووجود فروق ذ ،التجريبية
ة في القياس البعدي في مستوى الوعي الصحي كما يظهره اختبار التجريبي

 ،المعلومات للوعي الصحي بعد تقديم العرض المسرحي للمجموعة التجريبية
وفاعلية استخدام العرض المسرحي في تنمية الوعي الصحي لتالميذ الصف 

 . الخامس االبتدائي

  وذهبت دراسة)Miller & Almon, 2009 (اللعب في  معرفة أهميةإلى 
 لفت انتباه الجمهور إلىكذلك  ،التنمية الصحية لألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة

 أن إلىوتوصلت الدراسة  ،لدور اللعب في تنمية الطفل وتحفيز العمل الجماعي
مع تنمية مهارات الطفل  ،اللعب له دور كبير في التنمية الصحية للطفل بشكل خاص

 إلى يوأنه على المدى الطويل يؤد ،واللعب التخيليمن خالل اللعب واالستكشاف 
 . احتماالت النجاح في المدرسة

  2009(كما أشارت دراسة, Angelika ,Ploeger ( بعنوان الطعام والشراب
 إلىحيث أشارت  ، التعرف على نوعية الغذاء في التثقيف الصحيإلىثروة ثقافية 

 إلى الدراسة أشارتحيث  ،الناجح التثقيف الصحي إلى يأن تناول الغذاء ببطء يؤد
 مثل الصلصات الجاهزة ةأن األطفال يستهلكون ويرغبون في األطعمة السريع

 انتشار أمراض إلىوالشوربات المعلبة والخضروات المجمدة وتوصلت الدراسة 
 ،فيوجد زيادة مطردة يعانون زيادة في الوزن ،سوء التغذية بكثرة بين األطفال

 الدراسة أن أمراض سوء التغذية وأظهرت ،دي خطير للسوقفاألطفال عامل اقتصا
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حيث يوجد عدد كبير من األطفال يذهبون للروضة  ،والبدانة تنتشر بين األطفال
 ضرورة أن يقدم الغذاء إلىوأوصت الدراسة  ،والمدرسة بدون تناول وجبة اإلفطار

 - التذوق- الشم-  السمع-النظر(للطفل معتمداً على االنطباعات الحسية الخمسة
 .فهذه االنطباعات مهمة في اختيار نوعية الطعام الصحي) اللمس

 دراسة  كما هدفت)Krause, Christina, 2011 (التعرف على المعايير إلى 
المهنية لعمل المعلمين وأثر ذلك على العمل التربوي داخل مؤسسات رياض األطفال 

صحية للطفل لتعزيز  ضرورة وضع محددات للتوعية الإلىوقد توصلت الدراسة 
وتشجيع الثقافة الصحية في مرحلة رياض األطفال والتوجه بهذه الخدمات نحو 
تعزيز محور صحة الخدمات الموجهة لألطفال وكذلك تشجيع األطفال على ممارسة 

وقد أوصت الدراسة  ،األنشطة التي تعزز الثقافة الصحية وتوجيه األطفال لها
 مرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها فيحية بضرورة نشر وتعزيز الخدمات الص

  .مسؤولية مجتمعية
 بينما أكدت دراسة(Mikkelsen,2011) على أن البيئة االجتماعية والتنظيمية 

 لرفع النشاط البدني بين المهمة تعتبر من العوامل الدنمركفي رياض األطفال في 
ن نحو تعزيز النشاط كما وجدت عالقة ذات داللة ايجابية بين موقف المربي ،األطفال

 ،البدني لألطفال وعدد األطفال الذين يمارسون النشاط لمدة ساعة واحدة يومياً
 صحين رياض األطفال يجب أن تلعب دوراً في تعزيز نمط حياة أوأوصت الدراسة 

 .للطفل

  وهدفت دراسة)The Food Trust, 2011 ( التي طبقت في جنوب شرق
من  ،فال الغذاء الصحي في مرحلة الطفولة المبكرة تعليم األطإلىوالية بنسلفانيا 

منطلق أن الغذاء يلمس كل نواحي حياة المجتمع وتشكيل عادات األكل الصحي من 
وقد توصلت  ،أجل ضمان أن تكون عقولهم وأجسامهم تنمو نمو سليم وقوى

 أن األطفال ال يحصلون على األنواع الصحية والمواد الغذائية التي إلىالدراسة 
حيث أوضحت الدراسة نقص الخضروات والفواكه  صحي، بشكل إليهاتاجون يح

 ي أن العادات الغذائية غير السليمة تؤدإلىوتوصلت الدراسة  ،التي يتناولها األطفال
 وأمراض القلب بل وحتى بعض أنواع السرطانات السكري زيادة معدالت مرضى إلى

 إلىجانب األخر يتجه األطفال على ال ،٢٠٠٧حسب جمعية القلب األمريكية في عام 
وقد أوصت بعمل  ،تناول الحلوى والصودا ورقائق البطاطس وهى غير صحية للطفل
كذلك عمل برنامج  ،برامج للتثقيف الغذائي يجمع األطفال وأولياء األمور والمعلمين

كما أوصت ببناء  ،للثقافة الغذائية يشمل المدرسة والمجتمع والمؤسسات المختصة
 نظام وإنشاء ،مج التغذية والزراعة والبستنة في المناهج المدرسيةبرامج لد
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ووضع برنامج رئيسي  ،للحصول على وجبات خفيفة صحية لألطفال بشكل منتظم
 عالقة إقامةمع  ،للثقافة الغذائية يشتمل على أنشطة شهرية بمشاركة أولياء األمور

ارعهم الرحالت تعاون مع المزارعين المحليين الذين يمكن أن تستضيف مز
 .الميدانية لألطفال من أجل خلق جو مناسب للخبرة الميدانية للطفل

  وتوصلت دراسة)Thumeyer & Makuch, 2011 (أهمية العناية إلى 
وتساءلت الدراسة عن السلوكيات األبوية  ، سنوات٣باألسنان عند األطفال أقل من 

لوالدين صنع شراكة من وكيف يمكن ل ،التي تشجع الطفل على العناية باألسنان
بحيث يحصل جميع األطفال  ،خالل التعليم المؤسسي في وقت مبكر لجميع األطفال

 ضرورة تفريش أسنان الطفل في إلىوقد توصلت  ،على فرص تعليمية متساوية
وتعليم الطفل الممارسات  ،مرحلة الطفولة المبكرة بمساعدة أولياء أمور األطفال

 العناية إلىوأوصت الدراسة  ،ن من خالل تقليد الكبارالصحية لصحة الفم واألسنا
باالستثمار في الطفولة المبكرة وعمل شراكة مرنة وايجابية مع الوالدين ورياض 

 .األطفال ومتخصصي طب األسنان

 2012( دراسة كما هدفت Textor, Martin R ( معرفة أهمية الخبز إلى 
معدل مانية من خالل التعرف على اليومي والمواد الغذائية في حياة األسرة األل

الغذاء وقيمته في نوع حيث بينت الدراسة أهمية  ،االستهالك وكمية إهدار الغذاء
 كانت تعتمد على الطبيعة والمزارعين ألمانيا أن  الدراسةوأوضحت ،صحة األسرة

لتوفير الخبز اليومي من تناول للطعام الصحي والخضروات والفواكه و كذلك 
 شراء األطعمة الجاهزة إلى فتتطلع األسرة اآلنأما  ،المنزلبتي تربى  الالحيوانات

فهي  اإلنسان، على صحة سلبيوتؤثر بشكل  طعم الطبيعة إلىوهذه األطعمة تفتقد 
فوفقاً  ،تحتوى على الكثير من الدهون والسكريات واألصباغ باأللوان الجاذبة

قد تخلصت األسر ف ، من قبل حماية المستهلك٢٠١٢لدراسة نشرت في عام 
 مليار ٢١,٦ مليون طن مواد غذائية في القمامة يقدر قيمتها ٦,٧األلمانية من 

 ضرورة التخطيط إلىوتوصلت الدراسة  ، يورو للفرد الواحد٢٣٥يورو بما يوازى 
المسبق للتسوق والحصول على الكميات المناسبة لألسرة واالهتمام بوجبات صحية 

ضرورة تمتع األطفال بتناول الغذاء الصحي من خالل وقد أوصت الدراسة ب ،لألسرة
تذوق الحواس وقيامهم برحالت ميدانية للنباتات واألشجار ومشاهدة المطر ومراقبة 
 ،تطور النباتات والطيور وترك األطفال يعدون األطعمة بأنفسهم تحت رقابة الكبار

ء واستهالكه من خالل ذلك يستطيع األطفال اكتساب ثقافة صحية في تناول الغذا
 .إهدارهوعدم 

 ت دراسةوتوصل(Bendt & Erler,2013) أن التصميم الداخلي للروضة  إلى
مؤثر على مغزى العملية التعليمية لألطفال من خالل توفير التجهيزات للغرف 
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 وغرف آمنةالدراسية والمساحات المفتوحة وحجرات االستكشاف ومرافق صحية 
  .اآلمن والسالمةللعب مع ضرورة أن تتمتع الروضة ب

 إلي معرفة مستوى الثقافة الصحية لدى طالبات ) ٢٠١٦(دراسة العصيمي  وأظهرت
وقد تم  ، الصحيةنكلية العلوم التطبيقية بجامعة أم القرى وعالقته باتجاهاته

طالبة من كلية العلوم التطبيقية بجامعة أم ) ٥١٩(التطبيق على عينة مكونة من 
تي توصلت لها الدراسة انخفاض المستوى العام للثقافة ومن أهم النتائج ال ،القرى

توجد فروق  ،الصحية لدى عينة الدراسة في المجاالت الرئيسية للمفاهيم الصحية
ذات داللة إحصائية بين متوسطات تحصيل طالبات كلية العلوم التطبيقية في الدرجة 

عة من التوصيات وقد توصلت الدراسة إلي مجمو ،الكلية من اختبار الثقافة الصحية
كان أهمها اإلفادة من وسائل اإلعالم المختلفة لنشر الوعي الصحي بين فئات 

 . المجتمع

 كما أكدت دراسة) Brandt, 2016(أهمية تدريب األطفال على مهارات الحياة إلى 
 توعية األطفال باألمراض إلىحيث هدفت الدراسة  ،اليومية في رياض األطفال

 ضرورة إلىوتوصلت الدراسة  ، استخدام الطفل للتواليتوالتي قد تنشأ من خالل
تدريب األطفال على استعمال التواليت في جو تسوده المرونة بحيث يكون هناك 

وأوصت الدراسة بضرورة تقديم الكبار  ،مشاركة فاعلة بين األسرة ورياض األطفال
بحيث  ،حيالدعم الالزم لألطفال لتطوير معرفتهم ومهاراتهم في هذا الجانب الص

يكون هناك برامج فعالة ومصممة لتسريع نجاح تعلم األطفال العادات الصحية 
 .السليمة

  : تعليق عام على الدراسات السابقة
فقد  ، لدى طفل الروضةلوعي الصحيتنمية ا الدراسات السابقة على أهمية أكدت -

 تنمية الوعي الصحي لدى  الموجه فياللعبضرورة استخدام  على ذكر البعض
وأن البيئة التنظيمية واألنشطة والبرامج التي تقدم داخل الروضة من  ،الطفل

توعية الطفل بالعادات الغذائية كذلك  ،العوامل الهامة لرفع النشاط البدني والصحي
كما اهتمت بعض الدراسات بالتعرف على نوعية الوجبة الغذائية المقدمة  ،السليمة

على اعتبار أن  ، يتناول به األطفال وجبتهملألطفال بالروضة والسلوك الصحي الذي
 .هذه األمور تعد من األمور الهامة في التثقيف الصحي لألطفال

المر وعطايا (استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي كما في دراسة  -
ودراسة  Bloeger,2009 (ودراسة) ٢٠١٦العصيمي(ودراسة ) م١٩٩٨

)Thumeyer,2011 (ةودراس )Miller,2009 (ةودراس Mikkelsen,2011 (
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) Krause,2011(ودراسة ) The food trust,2011 (             ودراسة
عزت (دراسة بينما اتبعت  ،)Bendt,2013( ودراسة) Textor,2012( ودراسة
 .المنهج شبه التجريبي) ٢٠٠٩

 تاختاراختلفت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في نوع العينة حيث   -
 األطفال الملتحقين وأمهات ،الدراسة الحالية العينة من معلمات رياض األطفال

حيث ركزت  ،أما الدراسات السابقة فقد اتفقت معظمها في نوع العينة ،بالروضة
 توعيته بالوجبة الغذائية والعناية باألسنان واللعب للطفل فيدراستها على الطفل 

كانت ) ٢٠٠٩عزت (ودراسة ) ١٩٩٨طايا المر وع(ما عدا دراسة  ،وعادات األكل
عينة الدراسة من الصفوف الدنيا في المرحلة االبتدائية وتم اختيارها كونها تتفق 

 .مع الدراسة الحالية في المتغير التابع وهو الوعي الصحي

فمعظم  ،تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة حسب المتغيرات -
ما عدا دراسة  ،ات تقيس المتغيرات التابعة لكل دراسةالدراسات قامت بأعداد اختبار

أما  ،فقد أعدت برنامج لقياس الوعي لدى طالب المرحلة االبتدائية )٢٠٠٩عزت (
 ،الدراسة الحالية فقد انفردت بإعداد مقياسين أحدهما لمعلمات رياض األطفال

 ،ة الصحيةبمفاهيم الثقاف دور رياض األطفال نحو توعية طفل الروضةللتعرف على 
وعى الطفل  األطفال الملتحقين بالروضة على مدى أمهاتفي حين اعتمد مقياس 
 .األمهات كما تراه بمفاهيم الثقافة الصحية

لما لها من  ،تتفق جميع الدراسات على أهمية توعية المجتمع في المجاالت الصحية -
  األطفال هذه الدراسة في رياضإجراءمما يعزز  ،أثر على صحة الفرد والمجتمع

 . في تعزيز نمط صحي لحياة الطفل كبيراًتلعب دوراًحيث 

وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اختيار وتحديد مشكلة البحث الحالي 
وتزويد البحث بمعلومات عن تطوير مهارات األطفال في الجانب الصحي والتغذية 

العادات الغذائية غير الصحية ومدى تأثير نوعية الغذاء على صحة الطفل وأثر 
 وأمراض القلب لدى األطفال في مرحلة السكريالسليمة في زيادة معدالت مرضى 

  .الطفولة المبكرة
  : البحثمنهج 

 يهتم بجمع أوصاف الذي المنهج الوصفي التحليلي وهو المنهج  البحثاتبع
 دقيقة علمية للظاهرة المدروسة ووصف الواقع الراهن وتفسيراته وكذلك تحديد

فراد والجماعات الممارسات الشائعة والتعرف على اآلراء والمعتقدات واالتجاهات عند األ
 دراسة العالقات القائمة بين الظواهر إلى أيضاكما يهدف  ،وطرائقها في النمو والتطور

وضع الراهن لدور رياض األطفال ووصف ال). ٨٤ص  ،٢٠٠٠ ،لحفيظ اعبد(المختلفة 
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 لتحسين جودة التعليم لطفل ما قبل اهيم الثقافة الصحيةتوعية طفل الروضة بمففي 
  .المدرسة من خالل جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها كماً وكيفاً

  : عينة البحث
وأمهات األطفال الملتحقين  من معلمات رياض األطفال البحث عينة تتكون

هات  من أم٧٠ معلمة وعدد ٣٥عدد (برياض األطفال في رياض األطفال بالقاهرة 
 والدقهلية ) من أمهات األطفال١١١ معلمة وعدد ٥٦عدد (والوادي الجديد  ،)األطفال

 خالل الفصل الدراسي البحثوقد طبق  ،) من أمهات األطفال٨٠ معلمة وعدد ٤٥عدد (
من منتصف شهر فبراير حتى منتصف شهر  ،٢٠١٦ / ٢٠١٥الثاني من العام الجامعي 

) ١٣٦(المعلمات برياض األطفال من  ة البحثحيث بلغ إجمالي عين. م٢٠١٦أبريل 
وقد تم اختيار  ،أم) ٢٦١(وعينة أمهات األطفال الملتحقين برياض األطفال بلغ  ،معلمة

  .بالقاهرة والوادي الجديد والدقهلية بطريقه عشوائية من رياض األطفال عينتي البحث
  
  
  

  :يوضح وصف عينة معلمات رياض األطفال) ١(جدول 
  المئويةالنسبة   العدد  وصفال  المتغيرات

  أقل من خمس سنوات -  سنوات الخبرة
  أكثر من خمس سنوات -

- ٨٨ 
- ٤٨  

- ٦٤,٧ 
- ٣٥,٣  

 أطفالرياض  -  التخصص
  تخصصات أخرى -

- ٧٦ 
- ٦٠  

- ٥٥,٩ 
- ٤٤,١  

  %١٠٠  ١٣٦     المجموع
يتضح أن المعلمات الذين لديهم خبرة أقل من خمس سنوات أعلى من الـذين              

 أن المعلمات الذين عينوا في رياض       إلىع ذلك   ربما يرج  ،لديهم أكثر من خمس سنوات    
كمـا يتـضح أن المعلمـات        ،األطفال حديثاً ويوجد عدد كبير منهم يعمل بعقود سنوية        

من حجم العينة ويفسر ذلك بأن رياض األطفال يوجـد بهـا       % ٥٥,٩المتخصصات بلغ   
حيـث طلـب مـدراء     ،عدد كبير من غير المتخصصات السيما رياض األطفال األزهرية 

 استجابة  درياض األطفال في األزهر تعيين متخصصات في رياض األطفال ولكن ال يوج           
حيث يوجد غالبية  ، تطبيق الدراسة الميدانية في معاهد األزهرأثناءلطلباتهم وهذا وضح 

  .من المعلمات ال يحملون مؤهل متخصص في رياض األطفال



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٤١-

  :ض األطفاليوضح وصف عينة أمهات األطفال الملتحقين بريا) ٢(جدول 
  النسبة المئوية  العدد  الوصف  المتغيرات

  تعمل -  العمل
  ال تعمل -

- ٢٢٠ 
- ٤١  

- ٨٤,٣ 
- ١٥,٧  

المستوى 
  التعليمي

 تقرأ وتكتب -
 ابتدائية -
 إعدادية -

 تعليم متوسط -
 بكالوريوس -
  دراسات عليا -

- ٥ 
- ٧ 
- ١١ 
- ١١٨ 
- ١٠٧ 

- ١٣  

- ١,٩ 
- ٢,٧ 
- ٤,٢ 
- ٤٥,٣ 

- ٤١ 
- ٤,٩  

  %١٠٠  ٢٦١    المجموع
ال الملتحقين برياض األطفال غالبيتهم مـن       يتضح من الجدول أن أمهات األطف     

مما يفسر على أهمية العمـل للمـرأة         ،من حجم العينة  % ٨٤,٣حيث بلغت    ،العامالت
ويظهر من الجدول أن األكثريـة مـن    ، المادية لألسرةاإلمكانياتومساعدتها في توفير   

حـث  حيث أنه في بعض مناطق تطبيق الب       ،األمهات حاصالت على تعليم متوسط وعالي     
 التعليم المتوسط وذلك لالنتهاء سريعاً من الدراسة والمساعدة في     إلىتتجه بعض األسر    

  .تحمل تكاليف معيشة األسرة
  :أدوات البحث

استخدم مقياس دور رياض األطفال في توعية طفل الروضة بمفاهيم الثقافة 
صحية وعى الطفل بمفاهيم الثقافة ال ومقياس مدى ،الصحية من وجهة نظر المعلمات

 عدد بلغ وقد ،النهائي بشكلهما المقياسين وتم بناء ، الباحثإعدادكما تراه األمهات من 
 حيث من للعينة مناسبتها مدى المقاييس في بناء روعي وقد ،فقرة ( 60 (فيها الفقرات
 المقاييس هذه على الباحث اعتمد وقد ،عنه الفقرات تسأل ما ووضوح ،اللغوية الصياغة

وقد تم تصحيح  وقد استخدم مقياس ليكرت الخماسي ،الحالي البحث نتائج إلى التوصل في
تنطبق  ، درجات٤تنطبق  ، درجات٥تنطبق دائماً (المقياس وفقا لنظام ليكرت الخماسي

كذلك تم توجيه سؤال مفتوح  ،) درجة١ال تنطبق  ، درجه٢تنطبق نادراً  ، درجات٣قليالً 
ن كيفية التوعية بمفاهيم الثقافة الصحية لطفل  لعينتي الدراسة عنفي نهاية المقياسي

  .الروضة
وقد أعد الباحث قائمة بالمفاهيم الصحية الرئيسية والفرعية حسب طبيعة 

والمحكمين من خبراء التربية  ،المرحلة العمرية وذلك باالستعانة بالدراسات السابقة
ة الصحية ورياض األطفال وبعض ذوي الخبرة واالختصاص في صحة الطفل والتغذي

 يوضح المفاهيم الرئيسة التي تنبثق منها ٣وفيما يلي جدول  ،وخبرة الباحث في المجال
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  : المفاهيم الفرعية للثقافة الصحية لطفل الروضة والتي تم بناء أداتا البحث بناءاً عليها
  المفاهيم الرئيسية للثقافة الصحية

النظافة   
  الشخصية

الوقاية من التغذية الصحية
ث الحواد

 واإلسعافات
  األولية

األمراض   صحة المستهلك  الصحة البيئية
  والوقاية منها

األدوات 
  الخاصة

نظافة دورة   الطوارئ  الغذاء الصحي
  المياه

تاريخ صالحية 
  المنتج

التعبير عن 
  المرض

استعمال  الجروحإسعافاتالعادات الصحية   نظافة الوجه
  المبيدات

  صحة العيون  األغذية الفاسدة

مكونات الوجبة   نظافة الجسم
  الغذائية

  أمراض البرد  المواد الحافظة   التدخينأضرار  حوادث البيئة

الشخص   تلوث الغذاء  نظافة الشعر
  المسعف

األطعمة غير   تهوية الحجرات
  الصحية

أمراض الفم 
  واألسنان

صندوق   سوء التغذية  المظهر العام
  اإلسعافات

كن وضع أما
  القمامة

 مجهولة األطعمة
  المصدر

األمراض 
  المعدية

نظافة 
  المالبس

  التطعيمات  األواني النظيفة  التلوث البيئي الحروقإسعافات  حفظ األغذية

اليدين 
  واألظافر

العادات الغذائية 
  الصحية 

المواد القابلة 
  للكسر

أمراض السمنةاأللوان الصناعية  تلوث المياه

  العزل الصحي  الطعام الزائد  فصل القمامة  العبث باألجهزة  األسنان
الباعة   تدوير القمامة  مخاطر الكهرباء

  المتجولون
حية

لص
ة ا

قاف
 للث

عية
لفر

م ا
اهي

لمف
ا

  

 األنف
  واألذنين

دات الغذائية العا
  غير الصحية

صناديق القمامة  األدوات الحادة
  

أماكن شراء 
  األغذية

مسببات نقل 
  األمراض

  الخصائص السيكومترية للمقياسين
 دور رياض األطفال في توعية طفل الروضة بمفاهيم الثقافـة   صدق مقياسي 

  :الصحية من وجهة نظر المعلمات وأمهات األطفال
  صدق المحكمين -١

من المتخصصين في  عدد على الباحث قبل من بنائها بعد أداتا البحث عرض تم
التربية ودراسات الطفولة ورياض األطفال للتأكد من وضوح العبارات وشمولها ومدى            

 الباحث وقام ،تماء كل منها لمحورها وكفايتها وكفاية محاورها لقياس ما وضعت لهان
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حيث  من سواء ،المقاييس لفقرات والتعديالت بالمالحظات باألخذ المحكمين رأي بناءاً على
أو مناسبة العبارة للمجال التي وضعت  تعديلها أو الفقرات بعض حذف أو اللغوية الصياغة

المقاييس  محتوى صدق على كمؤشر المحكمين وإجماعهم رأي على الباحث واعتمد ،فيه
المحكمين تم استبعاد العبارات التي حصلت على نسبة اتفاق أقـل   بمالحظات األخذ وبعد
عدد فقرات  أصبح وقد ، الصورة النهائية للمقياسينإلىوبذلك توصل الباحث  ،%٩٠من 

-التغذية الصحية -فة الشخصية النظا (تموزعة على ستة مجاال   . )فقرة60 (كل مقياس 
األمـراض  -صحة المـستهلك  -الصحة البيئية - األولية واإلسعافاتالوقاية من الحوادث    
  ).وكيفية الوقاية منها

  )المحتوى(صدق االتساق الداخلي -٢
وقد تم حساب صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب معامالت االرتباط بين            

لية لها وقد جاءت معامالت االرتباط على       درجة كل محور من محاور األداة والدرجة الك       
  :النحو التالي
  
  
  

  .قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لألدواتيوضح ) ٤(جدول 
  مقياس األمهات  مقياس المعلمات  المجاالت

 .٧٧ .٨٠  النظافة الشخصية
 .٧٩ .٨٤  التغذية الصحية

 .٦٧ .٩٥  األولية واإلسعافاتالوقاية من الحوادث 
 .٦٣ .٨٨  الصحة البيئية
 .٦٨ .٧٧  صحة المستهلك

 .٥٨ .٧٢   وكيفية الوقاية منهااألمراض
يالحظ من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط بين درجـة كـل محـور               

 وهو ما يدل على )٠،٠٥ α ≤( عند مستوى داللة إحصائياوالدرجة الكلية لألدوات دالة 
  .قأن األداة صالحة للتطبي

  :البحث أداتاثبات 
مقياس دور رياض  (استخدم معامل الفاكرونباخ لحساب معامل ثبات المقياسين        

 ،األطفال في توعية طفل الروضة بمفاهيم الثقافة الصحية من وجهـة نظـر المعلمـات     
ومقياس مدى وعى الطفل بمفاهيم الثقافة الصحية كما تراه أمهات األطفال الملتحقـين             
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  )٥(جدول ا يوضحه برياض األطفال وهذ
 لمقياس معامل الثبات  المقاييس مجاالت

  المعلمات
 لمقياس أمهات معامل الثبات

  األطفال
 .٧٩٠ .٨١٣  النظافة الشخصية 

 .٧٥٦ .٧٧٦  التغذية الصحية 
 واإلسعافاتالوقاية من الحوادث 

  األولية
٧٨٠ .٧٥٠. 

 .٧٢٨ .٧٤٤  الصحة البيئية 
 .٦٧٠ .٧٦٦  صحة المستهلك

 .٦٩٥ .٦٧٢   وكيفية الوقاية منهااضاألمر
 معامالت الثبات على مجاالت المقاييس تراوحت أن) ٥(يتضح من الجدول رقم 

  .وجميعها مناسبة وتفي بأغراض البحث.) ٨١و ، ٦٧بين 
 : اإلجراءات المنهجية للبحث

  : وفق اإلجراءات والخطوات التاليةالبحثقام الباحث بإجراء 
  .والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحثاالطالع على المعلومات  .١
  .ماوصياغة فقراته ، من جانب الباحثالبحث أداتابناء وتصميم  .٢
  . لألدوات والثبات الصدقتم التحقق من .٣
  .البحث بعد الحصول على الموافقات الرسميةتوزيع األدوات على عينة  .٤
لمدارس تم الحصول على خطابات تثبت تطبيق األدوات على عينة البحث في ا .٥

  .والمعاهد األزهرية
)Statistical  )SPSSالبرنامج اإلحصائي حليل البيانات من خالل ت .٦

Package for the Social Sciences 
  .كتابة التقرير النهائي للبحث متضمناً أهم التوصيات والبحوث المقترحة .٧

  :البحثنتائج 
مـا  : المتمثل فـي بالنسبة للنتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال األول  : أوالً

توعية طفل الروضة بمفاهيم الثقافة الـصحية مـن         دور رياض األطفال في     
   ؟وجهة نظر المعلمات
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بعد االطالع على األدب التربوي ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت المتوسطات            
  : المعتمدة علمياً والخاصة باالستجابة على الفقرات كالتالياآلتيةالحسابية 

 كبيرة جداً( وعى طفل الروضة فما فوق درجة % ٨٠( 

  كبيرة(درجة وعى طفل الروضة  % ٨٠ أقل من إلى % ٧٠من( 

  متوسطة(درجة وعى طفل الروضة  % ٧٠ أقل من إلى % ٦٠من( 

  منخفضة(درجة وعى طفل الروضة  % ٦٠ أقل من إلى % ٥٠من( 

  منخفضة جداً(درجة وعى طفل الروضة  % ٥٠أقل من( 

ض في توعية طفل الروضة بمفاهيم الثقافة الصحية        وفيما يلي نتائج دور ريا    
  .من وجهة نظر المعلمات

  
  
  
  

ودرجة وعى طفل يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) ٦(جدول 
دور رياض األطفال في مجال علمات رياض األطفال نحو تقييمهم لم ستجاباتالروضة ال

  .توعية الطفل بمفاهيم النظافة الشخصية
تقييم دور رياض األطفال في : أوالً االستجابات 

ترتيب  ع م  توعية الطفل بمفاهيم النظافة الشخصية
  العبارات

نسبة 
االستجابة 

% 

درجة وعى 
طفل 

 الروضة
ن لكل شخص أدواته أتوجيه الطفل على 

  .الخاصة
  كبيرة جداً  ٩٣,٤  ١ .٤٧٢ ٤,٦٧

.٥٩٥ ٤,٤٧  .نظافة الوجهتعويد الطفل علي  جداً يرةكب ٨٩,٤ ٤   
نظافة تعويد الطفل المحافظة على 

  .الجسم
جداً كبيرة ٨٦ ٦ .٩٩١ ٤,٣٠  

توجيه الطفل بضرورة نظافة شعره 
  .وتمشيطه

 كبيرة ٧٨,٦ ٧ ١,١٣ ٣,٩٣
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جداً كبيرة ٨٧,٦ ٥ .٨٩٥  ٤,٣٨  .بنظافة المظهر العامتوجيه الطفل   
اًكبيرة جد ٩٠,٢ ٣ .٧٠٩ ٤,٥١  . مالبسة تنظيفتحفيز الطفل على   

 لغسل بطريقة صحيحةتوجيه الطفل 
  . اليدين

 كبيرة جداً ٩١,٦ ٢ .٨٥٦ ٤,٥٨

تعريف الطفل الطريقة الصحيحة لتفريش 
  .أسنانه

 متوسطة ٦٨,٤ ٨ ١,٢٧ ٣,٤٢

 األنف توعية الطفل بأهمية نظافة
  . واألذنين

 متوسطة ٦٧,٢ ٩ ١,٢٢  ٣,٣٦

 بطريقة حث األطفال على تقليم أظافرهم
   .اآلخرينصحيحة بمساعدة 

 متوسطة ٦٧,٢ ١٠ ١,١٣ ٣,٣٦

 كبيرة جداً  ٨١,٩٦ -  . ٨٢٥  ٤,٠٩  المجالالمتوسط العام لفقرات 
يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية الوزنية الستجابات أفراد 

 وهو متوسط حسابي) ٣,٣٦ -٤,٦٧( قد تراوحت بين المجالالعينة على فقرات هذا 
 تقوم به مؤسسات رياض األطفال الذيوهذا يشير إلى أن الدور  ،كبيرة جداًدرجته 

الدور  حيث أتضح ،عالية بدرجة توعية طفل الروضة بمفاهيم الثقافة الصحيةيسهم في 
معلمات من وجهة نظر  التوعية بمفاهيم النظافة الشخصيةالملحوظ لرياض األطفال في 

غرس مفاهيم سسات تتبنى إستراتيجيات تشجع وتضمن وهذا يبين أن هذه المؤ ،الروضة
توجيه الطفل على أن لكل "حيث يتضح من العبارة  ،النظافة الشخصية لطفل الروضة

تلتها في الترتيب  ، جداًقد احتلت المرتبة األولى باستجابة كبيرة" شخص أدواته الخاصة
ثم أتت بقية  ،"يدينتوجيه الطفل الطريقة الصحيحة لغسل ال"العبارة التي تنص على 

 بما يوضح أن التقييم  ومنخفضةالفقرات لتحصل على متوسط حسابي بدرجة متوسطة
وقد أوضحت دراسة مكتب .  إيجابي لفقرات هذا المحور حد ماإلى من عينة البحث كان

 ، حدوث عدوى األمراض المعديةإلى ي نظافة الجلد واألظافر قد تؤدإهمالاليونيسيف أن 
 كان الجلد متسخاً فقد تتلوث الجروح وإذا ، اليد ملوثاً فتصاب به العينفقد يكون جلد

) ١٤٤ص  ،٢٠٠٨ ،مكتب اليونيسيف بلبنان(بالميكروبات فتلتهب ويطول شفاؤها 
من أنه يجب مراعاة الجودة ) (Tietze,2013 مع دراسة نتائج هذا البحثوتتفق 

 من خالل تطوير منهجية التعلم التربوية لتحسين العملية التعليمية في رياض األطفال
 ضرورة استخدام إلىويشير عتمان  ،)Tietze,2013(الذاتي في ضوء العمل التربوي

المعلمة لبرنامج تربوي يقوم على استخدام األنشطة والوسائل التعليمية لتوعية الطفل 
 ).٢٠١٠ ،عتمان(رها الفاعل في تربية طفل الروضة حيث أن المعلمة لها دو ،وتوجيهه
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 تدريبية تعمل على بتفعيل خطةوفى ضوء ذلك ينبغي أن تهتم مؤسسات رياض األطفال 
  .في الثقافة الصحيةدعم برامج وأنشطة الروضة 

وفى ضوء ذلك يرى البحث أنه بمزيد من التدريب للطفل في رياض األطفال 
فل في يستطيع أن يتقن مفاهيم الثقافة الصحية في مجال النظافة الشخصية نظراً ألن الط

  :هذه المرحلة
 باعتبار أن لدية ثروة لغوية مناسبة ،يفهم ويدرك جيداً ما يقال له. 

 يرغب بإرضاء من يحب. 

 يستطيع التعبير عن رغباته بطالقة. 

 لدية قدرات ومهارات يؤدى بها األدوار المنوط بها.  
  
  
  
  
  

ل يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة وعى طف) ٧(جدول 
دور رياض األطفال في مجال علمات رياض األطفال نحو تقييمهم لم  الستجاباتالروضة

  .توعية الطفل بمفاهيم التغذية الصحية
توعية تقييم دور رياض األطفال في : ثانياً االستجابات

ترتيب  ع م  الطفل بمفاهيم التغذية الصحية
  العبارات

نسبة 
االستجابة 

% 

درجة وعى 
 طفل 

 الروضة
  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٩٠,٤٩٠,٤  ١١  ..٥٤٣٥٤٣  ٥٢٥٢,,٤٤  . ريف الطفل الغذاء الصحي المتكاملتع

..٧٢٩٧٢٩  ٢٢٢٢,,٤٤  . توجيه الطفل لتناول اللحوم واألسماك   كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٤,٤٨٤,٤  ٣٣  
تعريف الطفل مكونات الوجبة الغذائية 

  . الصحية
  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٠,٨٨٠,٨  ٤٤  ..٩٩٥٩٩٥  ٠٤٠٤,,٤٤

  كبيرةكبيرة  ٧٨,٦٧٨,٦  ٧٧  ١,٠٢١,٠٢  ٩٣٩٣,,٣٣  . تنبيه الطفل إلي الحشرات التي تلوث الغذاء
توجيه الطفل بعدم تناول األطعمة التي تسبب 

  . سوء التغذية
  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٦٨٦  ٢٢  ..٩٣٧٩٣٧  ٣٠٣٠,,٤٤

حث الطفل على ضرورة حفظ األغذية بطريق 
  . سليمة

  كبيرةكبيرة  ٧٨,٨٧٨,٨  ٦٦  ١,١٦١,١٦  ٩٤٩٤,,٣٣
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حث الطفل على ممارسة العادات الغذائية 
  .السليمة

  كبيرةكبيرة  ٧٩,٢٧٩,٢  ٥٥  ١,١٧١,١٧  ٩٦٩٦,,٣٣

 الفواكهالحرص على تناول الطفل 
  . الوجبات كل في والخضروات

  كبيرةكبيرة  ٧٥,٤٧٥,٤  ٨٨  ١,١٢١,١٢  ٧٧٧٧,,٣٣

 بشكل األلبان حث الطفل على تناول منتجات
  . أساسي

  كبيرةكبيرة  ٧٣,٤٧٣,٤  ٩٩  ١,١٧١,١٧  ٦٧٦٧,,٣٣

 الوجبات في ببطء لتناول الطعام الطفلتوجيه 
             .المختلفة

  كبيرةكبيرة  ٧٢,٦٧٢,٦  ١٠١٠  ١,١٨١,١٨  ٦٣٦٣,,٣٣

  كبيرةكبيرة  ٧٩,٩٦٧٩,٩٦  --  . . ٨٢٥٨٢٥  ٩٩٩٩,,٣٣  المجالالمتوسط العام لفقرات 
ن المتوسطات الحسابية الوزنية الستجابات أفراد أيتضح من الجدول السابق 

وهو متوسط حسابي ) ٣,٦٣ -٤,٥٢( قد تراوحت بين المجالالعينة على فقرات هذا 
والذي  تقوم به رياض األطفال الذي  اإليجابيدورلل حد ما وهذا يشير إلى كبيرةدرجته 

تعريف الطفل "حيث يتضح من العبارة  ،اهيم التغذية الصحيةتوعية الطفل بمفيسهم في 
تلتها في الترتيب  ، جداًقد احتلت المرتبة األولى بدرجة كبيرة" الغذاء الصحي المتكامل 
ثم  ،".توجيه الطفل بعدم تناول األطعمة التي تسبب سوء التغذية"العبارة التي تنص على 

  .كبيرة جداً بدرجة أتت بقية الفقرات لتحصل على متوسط حسابي
المحور حصلت على عبارات هذا  التي حصلت عليهاات الدرج ويتضح أن

البحث من معلمات رياض األطفال تجاه دور  عينة قناعات على تأثيرهو الدرجة المأمولة
وقد يفسر ذلك بأن رياض األطفال تقوم  ،في تنمية مفاهيم التغذية الصحيةرياض األطفال 

ة الطفل بالتغذية الصحية مثل الحليب يساعد على أسنان وعظام بدور إيجابي في توعي
 للمشروبات الغازية داعيوتشجيع األطفال على تناول الماء كمشروب رئيس وال  ،قوية

 ،وضرورة تشجيع األكل الصحي لجميع العائلة ، يضر بصحة الطفلالذيوالعصير المعبأ 
 الخبز لفواكه والخضروات ومن ا  أطعمةإلىيحتاجون  الروضة مرحلة فاألطفال في
 ،والزبادي والجبن الحليب والبقول و الدجاج والبيض ولحوم واألسماك اللحوم والحبوب و

 )Ploeger, Angelika, 2009( دراسة إليهويتفق البحث الحالي مع ما توصلت 
من ضرورة تناول الغذاء الصحي واالبتعاد عن الوجبات السريعة الجاهزة والشوربات 

 ظهور السمنة لدى األطفال بشكل إلىحيث يؤدى تناولها  ،والخضروات المجمدة ةالمعلب
 مجهزة  من خالل خبرة الباحث في ألمانيا على سبيل المثاللمانيةالروضة األف ،سريع
وتجلس المعلمة  ،الغذائية الوجبات في تحضير المساعدة على األطفال تشجع ويتم بمطبخ

ركهم في تناول وجبه ساخنة متكاملة العناصر مع األطفال على مائدة الطعام لتشا
 تناول الوجبة عن مكونات الغذاء الصحي وفوائده أثناءوتتحدث مهم المعلمة  ،الغذائية

  .تعلم مفاهيم التغذية الصحية بشكل إيجابيمما يساعده على  ،لنمو الجسم
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يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة وعى طفل ) ٨(جدول 
دور رياض األطفال في مجال علمات رياض األطفال نحو تقييمهم لم  الستجاباتالروضة

  .توعية الطفل بمفاهيم الوقاية من الحوادث واإلسعافات األولية
توعية تقييم دور رياض األطفال في : ثالثاً االستجابات

الطفل بمفاهيم الوقاية من الحوادث 
  واإلسعافات األولية

ترتيب  ع م
  تالعبارا

نسبة 
االستجابة 

% 

درجة وعى 
طفل 

 الروضة
  متوسطةمتوسطة  ٦٧,٨٦٧,٨  ١٠١٠  ١,٢٢١,٢٢  ٣٩٣٩,,٣٣  .تعريف الطفل عملياً ما يفعله عند الطوارئ

األولية للجروح   باإلسعافات الطفلتوعية
   .والكسور

  متوسطةمتوسطة  ٦٩,٦٦٩,٦  ٩٩  ١,٠٦١,٠٦  ٤٨٤٨,,٣٣

تعريف الطفل بحوادث البيئة الداخلية 
   .والخارجية للروضة

ة جداًة جداًكبيركبير  ٨٥,٤٨٥,٤  ٤٤  ..٩٠٦٩٠٦  ٢٧٢٧,,٤٤   

  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٤,٢٨٤,٢  ٦٦  ..٩٥٣٩٥٣  ٢١٢١,,٤٤   .تعريف الطفل بالشخص المسعف
تعريف الطفل بمكونات صندوق اإلسعافات 

   .األولية
  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٦٨٦  ٣٣  ١,٠٥١,٠٥  ٣٠٣٠,,٤٤

  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٣٨٣  ٧٧  ١,٠٤١,٠٤  ١٥١٥,,٤٤  .توعية الطفل باإلسعافات األولية للحروق
للكسر  القابلة لحمل األدواتتوجيه الطفل 

  .بهدوء
  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٥,٢٨٥,٢  ٥٥  ١١,٠١,٠١  ٢٦٢٦,,٤٤

بالمواد القابلة توجيه األطفال بعدم العبث 
  .لالشتعال

  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٨,٢٨٨,٢  ١١  ..٧٠٤٧٠٤  ٤١٤١,,٤٤

  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٦,٨٨٦,٨  ٢٢  ..٨٥٥٨٥٥  ٣٤٣٤,,٤٤   .توعية األطفال وتعليمهم بمخاطر الكهرباء
توعية األطفال بعدم استخدام األدوات الحادة 

  .بمفردهم
  كبيرةكبيرة  ٧٧,٢٧٧,٢  ٨٨  ١,٢٩١,٢٩  ٨٦٨٦,,٣٣

  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨١,٣٤٨١,٣٤  --  ١,٠١١,٠١  ٠٦٠٦,,٤٤  المجالالعام لفقرات المتوسط 
ن المتوسطات الحسابية الوزنية الستجابات أفراد أيتضح من الجدول السابق 

وهو متوسط حسابي ) ٣,٣٩ -٤,٤١( قد تراوحت بين المجالالعينة على فقرات هذا 
توعية الطفل ي  تقوم به رياض األطفال فالذي وهذا يشير إلى أن الدور كبيرة جداًدرجته 

حيث يتضح من العبارة  ،إيجابية بدرجة بمفاهيم الوقاية من الحوادث واإلسعافات األولية
قد ....مثل الكبريت والوالعات  " بالمواد القابلة لالشتعالتوجيه األطفال بعدم العبث " 

تلتها في الترتيب العبارة التي تنص على  ، جداًاحتلت المرتبة األولى بدرجة كبيرة
" ً ثم أتت بقية الفقرات لتحصل على  ،"توعية األطفال وتعليمهم بمخاطر الكهرباء

 تجاه البحثبين استجابات عينة  ،بدرجات مختلفة ولكنها ايجابية ة حسابياتمتوسط
 المجالعبارات هذا  التي حصلت عليهاات الدرج يوضح وهذا ،المجالعبارات هذه 

وقد يفسر ذلك بأن  ،وادث واإلسعافات األوليةمفاهيم الوقاية من الح في تنمية تأثيرهو
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الروضة تهتم بوقاية األطفال من الحوادث وتقدم لهم اإلسعافات األولية كلما أمكن ذلك 
 حيث أن ،طفال واالطمئنان عليهم طبيب وممرضة للكشف على األوتوجه بضرورة وجود

في ف ،الحوادث للوقاية من بالنسبةو ، ضروري لألطفال المرضىصحيتوفير حجرة عزل 
 ،نه يوجد باب واحد في الفصلأ حوادث ال سيما تحدثطفال  األعند اندفاع ،حريقالحالة 

 يطل على اًباب ،بوبأ ٣ن المجموعة لها ألمانيا نجد دولة أبالمقارنة بالروضة في 
 يتوفر أنالمياه من هنا البد  دورات إلى يتجه اً على الحديقة وباباًخرى وبابالمجموعة األ

ل الروضة مخارج للطوارئ عديد تضمن خروج األطفال منها بشكل آمن في حالة داخ
  . وجود حوادث

  
  
  
  
  

ودرجة وعى طفل  يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) ٩(جدول 
دور رياض األطفال في مجال علمات رياض األطفال نحو تقييمهم لم  الستجاباتالروضة

  .البيئيةتوعية الطفل بمفاهيم الصحة 
توعية الطفل تقييم دور رياض األطفال في : رابعاً االستجابات

ترتيب  ع م  بمفاهيم مجال الصحة البيئية
العبارا

  ت

نسبة 
االستجابة 

% 

درجة وعى 
طفل 

 الروضة
توعية األطفال بعدم استخدام دورات المياه 

  . غير النظيفة) المراحيض(
  كبيرةكبيرة  ٧٧,٢٧٧,٢  ٧٧  ١,١٦١,١٦  ٨٦٨٦,,٣٣

بعدم االقتراب من المبيدات توعية األطفال 
  الحشرية 

  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٠,٢٨٠,٢  ٦٦  ١,٢٥١,٢٥  ٠١٠١,,٤٤

توعية الطفل بأضرار التدخين على صحة 
  .اإلنسان

  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٩,٤٨٩,٤  ١١  ..٨٠٧٨٠٧  ٤٧٤٧,,٤٤

توعية الطفل بالجلوس في األماكن المفتوحة 
   .جيدة التهوية

  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٦,٨٨٦,٨  ٣٣  ..٩٩١٩٩١  ٣٤٣٤,,٤٤
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مكان  القمامة في الإلقاءتشجيع الطفل على 
  .لهاالمخصص 

  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٧,٢٨٧,٢  ٢٢  ..٩٨٦٩٨٦  ٣٦٣٦,,٤٤

  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٣,٦٨٣,٦  ٤٤  ١,٠٣١,٠٣  ١٨١٨,,٤٤  . بمخاطر التلوث البيئيتنمية وعي األطفال
  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٣,٢٨٣,٢  ٥٥  ١,٠٨١,٠٨  ١٦١٦,,٤٤  .التلوثتوعية األطفال بالمحافظة على المياه من 

  كبيرةكبيرة  ٧٠,٨٧٠,٨  ٩٩  ١,٥٢١,٥٢  ٥٤٥٤,,٣٣  .توعية الطفل بفصل القمامة في صناديق مختلفة
زيارة األطفال لمقالب القمامة لمعرفة كيفية 

  .فصلها وتدويرها
  منخفضة منخفضة   ٥٥,٤٥٥,٤  ٨٨  ١,٤٨١,٤٨  ٧٧٧٧,,٢٢

  متوسطةمتوسطة  ٦٨,٦٦٨,٦  ١٠١٠  ١,٢٦١,٢٦  ٤٣٤٣,,٣٣  .نصح األطفال بعدم العبث بصناديق القمامة
  كبيرةكبيرة  ٧٨,٢٤٧٨,٢٤  --  ١,١٦١,١٦  ٩١٩١,,٣٣  المجالالمتوسط العام لفقرات 

الستجابات أفراد ن المتوسطات الحسابية الوزنية أيتضح من الجدول السابق 
وهو متوسط حسابي ) ٣,٤٣ -٤,٤٧( قد تراوحت بين المجالالعينة على فقرات هذا 

توعية  تقوم به رياض األطفال يسهم في الذي وهذا يشير إلى أن الدور كبيرةدرجته 
توعية الطفل بأضرار " حيث يتضح من العبارة  ،بإيجابية الطفل بمفاهيم الصحة البيئية

تلتها في  ، جداًقد احتلت المرتبة األولى بدرجة كبيرة " اإلنسان التدخين على صحة
 القمامة في المكان المخصص إلقاءتشجيع الطفل على "الترتيب العبارة التي تنص على 

ويفسر ذلك  ،بدرجات مختلفة ة حسابياتثم أتت بقية الفقرات لتحصل على متوسط ،"لها
فعدم النظافة  ، العدوىإليهم ال تنتقل بان المعلمات تشجع األطفال على النظافة حتى

  .إلى انتقال الفيروسات بين األطفال ييؤد
 من المؤسسات التي تطبق ألمانياوتعتبر رياض األطفال في الدول المتقدمة مثل 

 إلىحيث ال يعاود األطفال  ،معايير صارمة عندما يمرض األطفال أو يصابوا بالعدوى
 خطاب من الطبيب إحضارتماماً من األمراض مع  بعد شفاءهم إالالروضة مرة ثانية 
 صحته وصحة سيؤثر سلبا على للروضة وهو مريضذهابه ألن  ،المختص يفيد بذلك

 ،البردلوقاية ومكافحة أمراض كذلك تقوم المعلمات في رياض األطفال األلمانية ل ،أقرانه
واب والنوافذ  على فتح جميع األب من الروضة خروج األطفالحيث تقوم المعلمة بمجرد

  .بمساعدة الهيئة المعاونة  الغرفوتنظيف
عند تنظيف الغرف في رياض األطفال األلمانية يتم ) Höß, 2015(وتذكر 

استخدام قائمة مرجعية موحدة أنشئت لجميع الغرف للتأكد من جودة نظافة الغرف 
  .لتناسب أطفال الروضة

 "مة لمعرفة كيفية تدويرها لمقالب القمابزيارة يقوم األطفال "فقد حصلت عبارة
ويفسر ذلك بأن رياض األطفال في عينة البحث ال تقوم  ،على درجة منخفضة جداً
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بزيارات ميدانية ألماكن فصل القمامة وإعادة تدويرها لتوعية األطفال بهذا الموضوع 
نظراً لثقافة المجتمع الذي قد يرى أن زيارة األطفال لهذه األماكن غير مهمة من وجهة 

  .رهم كذلك قد يكون نقص خبرة لدى المعلمة في هذا المجالنظ
في حين نرى رياض األطفال في ألمانيا تقوم بعمل زيارات ميدانية في هذه 

 يتعلم األطفال من خالل المشاهدة والمالحظة ماذا يحدث من خالل عملية ىاألماكن حت
  .١ وتدويرها لالستفادة منها مرة أخرىوإعادةفصل القمامة 

  
  
  
  
  

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة وعى طفل ) ١٠(جدول 
دور رياض األطفال في لمجال علمات رياض األطفال نحو تقييمهم م  الستجاباتالروضة

  .توعية الطفل بصحة المستهلك
توعية تقييم دور رياض األطفال في : خامساً االستجابات

  الطفل بمفاهيم صحة المستهلك
ترتيب  ع م

 العبارات
نسبة 

االستجابة 
% 

درجة 
وعى طفل 
 الروضة

 عن تاريخ اآلخرينتوعية الطفل بسؤال 
  متوسطةمتوسطة  ٦٧,٨٦٧,٨  ١٠١٠  ١,٣٧١,٣٧  ٣٩٣٩,,٣٣  .صالحية المنتج الغذائي

 كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٢,٦٨٢,٦  ٣٣  ١,١٩١,١٩  ١٣١٣,,٤٤  .توعية األطفال بعدم شراء األغذية الفاسدة

توعية األطفال بأخطار المواد الحافظة على 
  متوسطةمتوسطة  ٦٨,٤٦٨,٤  ٩٩  ١,٣٩١,٣٩  ٤٢٤٢,,٣٣  .اناإلنسصحة 

توعية األطفال بعدم تناول األطعمة التي تؤثر 
 كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٥,٤٨٥,٤  ١١  ١,٠١١,٠١  ٢٧٢٧,,٤٤  .على الصحة

                                                        
 .من خالل ما الحظه الباحث في مؤسسات رياض األطفال في دولة ألمانيا 1
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توعية األطفال بعدم تناول األطعمة مجهولة 
 كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٠٨٠  ٧٧  ١,٠٦١,٠٦  ٠٠٠٠,,٤٤  . المصدر

جداًجداًكبيرة كبيرة   ٨٢,٢٨٢,٢  ٤٤  ١,٠٦١,٠٦  ١١١١,,٤٤  .  من تناول الحلوياتاإلكثارتوجيه الطفل بعدم   

التوعية بعدم اإلسراف في شراء األطعمة 
  كبيرةكبيرة  ٧٨,٢٧٨,٢  ٨٨  ..٩٥٤٩٥٤  ٩١٩١,,٣٣  .الزائدة عن االستهالك

توعية األطفال بعدم الشراء من الباعة 
 كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٤,٤٨٤,٤  ٢٢  ..٩١٨٩١٨  ٢٢٢٢,,٤٤  . المتجولون

توعية األطفال بضرورة شراء األغذية من 
 كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨١٨١  ٥٥  ١,٠٩١,٠٩  ٠٥٠٥,,٤٤  . أماكن موثوق منها

ألطفال بضرورة تناول الطعام في توعية ا
 كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٠,٨٨٠,٨  ٦٦  ١,٠٥١,٠٥  ٠٤٠٤,,٤٤  .  النظيفةاألواني

  كبيرةكبيرة  ٧٩,٠٨٧٩,٠٨  --  ١,١١١,١١  ٩٥٩٥,,٣٣  المجالالمتوسط العام لفقرات 

ن المتوسطات الحسابية الوزنية الستجابات أفراد أيتضح من الجدول السابق 
 متوسط حسابي وهو) ٣,٣٩ -٤,٢٧( قد تراوحت بين المجالالعينة على فقرات هذا 

توعية  تقوم به رياض األطفال يسهم في الذي وهذا يشير إلى أن الدور كبيرةدرجته 
 توعية األطفال "حيث يتضح من العبارة  ،مناسبة بدرجة الطفل بمفاهيم صحة المستهلك

 ، جداًقد احتلت المرتبة األولى بدرجة كبيرة " التي تؤثر على الصحة بعدم تناول األطعمة
توعية األطفال بعدم الشراء من الباعة " الترتيب العبارة التي تنص على تلتها في

 ،بدرجات مختلفة ة حسابياتثم أتت بقية الفقرات لتحصل على متوسط ،"المتجولون
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن المعلمات في رياض األطفال يحرصون على توعية 

واألضرار  ،زيز الصحة العقلية لديهماألطفال بأهمية تناول األطعمة الصحية الطازجة لتع
 إليهوتتفق هذه الدراسة مع ما توصل . التي تنتج من سوء تناول األطعمة غير الصحية

)Textor, 2003 (السمنة مما يؤثر إلى يمن أن تناول األطعمة غير الصحية يؤد 
وأوصى بضرورة تعزيز الصحة البدنية  ،على صحة الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة

حيث اسرد  ،العقلية كجزء أساسي من العمل اليومي في الروضة لضمان صحة الطفلو
  : للتعلمأسئلةقائالً أطرح على األطفال 

 لماذا وماذا وكيف نأكل؟ -

ما هو الطعام الصحي والغير صحي؟ مع إعطاء أمثلة لوجبة إفطار أو غداء أو  -
 عشاء صحي؟
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 المعيارية ودرجة وعى طفل يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات) ١١(جدول 
دور رياض األطفال في لمجال علمات رياض األطفال نحو تقييمهم م  الستجاباتالروضة

  .توعية الطفل باألمراض وكيفية الوقاية منها
توعية الطفل تقييم دور رياض األطفال في : سادساً االستجابات

  . وكيفية الوقاية منهااألمراضبمفاهيم 
ترتيب  ع م

 العبارات
نسبة 

االستجابة 
% 

درجة 
وعى طفل 
 الروضة

  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٤٨٤  ٤٤  ..٩٧٤٩٧٤  ٢٠٢٠,,٤٤  . توعية الطفل بالتعبير عن نفسه أثناء المرض
توعية الطفل بعدم وضع األشياء الضارة في عينية 

  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٨,٢٨٨,٢  ١١  ..٩٥٤٩٥٤  ٤١٤١,,٤٤  .أثناء اللعب

  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨١٨١  ٥٥  ١,٢٦١,٢٦  ٠٥٠٥,,٤٤  .توعية الطفل بأمراض البرد وكيفية الوقاية منها
توعية الطفل بأمراض الفم واألسنان وكيفية الوقاية 

  كبيرةكبيرة  ٧٦,٤٧٦,٤  ٦٦  ١,١٩١,١٩  ٨٢٨٢,,٣٣  . منها

 التغذية للطفل وطرق الوقاية ء سوأمراضتوضيح 
  متوسطةمتوسطة  ٦٦,٦٦٦,٦  ١٠١٠  ١,٣٣١,٣٣  ٣٣٣٣,,٣٣  .منها

توعية الطفل بأهمية التطعيمات للوقاية من 
  كبيرةكبيرة  ٧٠,٤٧٠,٤  ٧٧  ١,٢٤١,٢٤  ٥٢٥٢,,٣٣  . األمراض

  متوسطةمتوسطة  ٦٩,٢٦٩,٢  ٩٩  ١,٢٢١,٢٢  ٤٦٤٦,,٣٣  . راض السمنة وكيفية الوقاية منهاتوعية الطفل بأم
توعية األطفال باألمراض المعدية وكيفية الوقاية 

  كبيرةكبيرة  ٧٠٧٠  ٨٨  ١,٢٢١,٢٢  ٥٠٥٠,,٣٣  .منها

توعية الطفل بضرورة عزل المصاب بالمرض بعيد 
  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٥,٤٨٥,٤  ٣٣  ..٩٢٢٩٢٢  ٢٧٢٧,,٤٤  . اآلخرينعن 

 توعية األطفال بمسببات نقل األمراض وكيفية
  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٦,٨٨٦,٨  ٢٢  ١,٠٢١,٠٢  ٣٤٣٤,,٤٤  . الوقاية منها

  كبيرةكبيرة  ٧٧,٨٧٧,٨  --  ١,١٣١,١٣  ٨٩٨٩,,٣٣  المجالالمتوسط العام لفقرات 
ن المتوسطات الحسابية الوزنية الستجابات أفراد أيتضح من الجدول السابق 

وهو متوسط حسابي ) ٣,٣٣ -٤,٤١( قد تراوحت بين المجالالعينة على فقرات هذا 
توعية  تقوم به رياض األطفال يسهم في الذير إلى أن الدور  وهذا يشيكبيرةدرجته 

حيث يتضح من العبارة  ،مناسبة بدرجة الطفل بمفاهيم األمراض وكيفية الوقاية منها
قد احتلت المرتبة األولى " توعية الطفل بعدم وضع األشياء الضارة في عينية أثناء اللعب"

توعية األطفال بمسببات " التي تنص على تلتها في الترتيب العبارة ، جداًبدرجة كبيرة
 اتثم أتت بقية الفقرات لتحصل على متوسط ، "نقل األمراض وكيفية الوقاية منها

 .بدرجات مختلفة ةحسابي
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 المجالعبارات هذا  التي حصلت عليهاات الدرج ويتضح من هذا الجدول
وتتفق نتائج هذا  ،ةمفاهيم األمراض وكيفية الوقاية منها لطفل الروض في تنمية تأثيرهو

من أن هناك أسس تربوية الحتياجات ) (Bläsius, 2014البحث مع ما نادى به 
 ، تنمى جميع حواسهيوتوفير جميع األلعاب اآلمنة الت ،الطفل منها بعده عن التوتر

ن أويجب أن نؤكد على أن مباني الروضة يجب  ، توفير بيئة صحية للنموإلىباإلضافة 
الطفل لتكون بمثابة بيئة محفزة إلبداعات وخياالت وابتكارات تهتم بصحة وسالمة 

 وزارة التربية والتعليم في مصر من إليهوتتفق هذه الدراسة مع ما هدفت . الطفل
إكساب األطفال المفاهيم والمهارات األساسية لكل من اللغة العربية والعلوم والفنون 

  .االجتماعيةاحي والموسيقى والتربية الحركية والصحة العامة والنو
  
  

  :نتائج فروض البحث ومناقشتها
  :النتائج المتعلقة بالفرض األول

عنـد  توجد فروق ذات داللة إحصائية :  البحثفرضهولإلجابة على الفرض الذي  
  توعية طفل الروضة   رياض األطفال نحو  معلمات   بين تقييم ) α 0.05=(مستوى الداللة   

وقد استخدم تحليل التبـاين ويوضـح        ،التخصص لمتغير   وفقاً بمفاهيم الثقافة الصحية  
  الجدول التالي تقييم المعلمات للوعي بالثقافة الصحية لطفل الروضة

المعلمات نحو توعية  رؤية في للفروق األحادييوضح نتائج تحليل التباين ) ١٢(جدول 
  تخصص تبعا للالطفل بمفاهيم الثقافة الصحية

مجموع   مصادر التباين
  المربعات

درجة 
  حريةال

متوسط 
مجموع 
  المربعات

قيمة الداللة   )ف(قيم 
  اإلحصائية

  α 0.05= دالة  ٢٢,٧٠٥  ٣٢,٩٧٩  ٢  ٣٢,٩٧٩  بين المجموعات 
      ١,٤٥٣  ١٣٣  ١٩٤,٦٣٨  داخل المجموعات

        ١٣٥  ٢٢٧,٦١٨  الكلى
         عند مستوى داللةإحصائيافرق دال يتضح من نتائج الجدول السابق وجود 

)=α 0.05( توعية طفل الروضة بمفاهيم  نحو لتقييم المعلماتتوسطات الحسابية  المفي
وهى داله ) ٢٢,٧٠٥(حيث بلغت قيمة ف  ،)رياض أطفال(للتخصص ترجع الثقافة الصحية

 ،المعلماتفسر استجابات عينة ت ووبالتالي فقد تم قبول الفرضية األولى في البحث ،إحصائيا
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قد يرجع لما  ،ألطفال بمفاهيم الثقافة الصحيةالمعلمات المتخصصات يقومون بتوعية اأن 
 األكاديمي وفهمهم اإلعدادالصحية للطفل وذلك أثناء درسوه من مقررات تتعلق بالتربية 

لتخصص رياض األطفال وما يحتاجه الطفل من األنشطة المتنوعة التي تكسبه التثقيف 
اعوا تكوين اتجاهات علمية فقد كانت استجاباتهم ذات داللة جيدة وقد استط ،الصحي المناسب

يح فرص التعلم الذاتي لألطفال تتفالمعلمة المتخصصة  ،جيدة نحو التثقيف الصحي للطفل
عود األطفال المحافظة وت ،بأن تترك لهم الفرصة لتصحيح أخطائهم بأنفسهم تحت إشرافها

ظافة تراعى نكما  ،على نظافة وترتيب المكان وما يستخدمونه من ألعاب وأدوات وخامات
و  ،األطفال وتدريبهم على العادات الصحية بدون أن تلجأ إلى أي نوع من أنواع العقاب

 .تراعى رغبتهم في حب االستطالع والمعرفة وذلك إلشباع نموهم العقلي

 ولغة انجليزية إسالمية وقد وجدت معلمات غير متخصصات خريجات دراسات 
حيث أن المعلمة الغير  ،صات أخرى ويعملون في رياض األطفال وغيرهم من تخصوعلوم

فال  ،متخصصة ترى أن التعليم في رياض األطفال مثل التعليم في المراحل الدراسية األخرى
تراعى األنشطة والبرامج التعليمية والترفيهية الهادفة والتي تؤثر في تعليم الطفل في هذه 

  .المرحلة المبكرة
احث عن قرب ال يسمح لغير المتخصصين والحقيقة أنه في دولة ألمانيا كما شاهد الب

ويتم  ،حيث أن كل تخصص يعمل في مجاله ، بالعمل في رياض األطفالاإلناثمن الذكور أو 
  . ودعمه في المجال بما يسمى دورات التنمية المهنية المستمرةتدريبه

  :النتائج المتعلقة بالفرض الثاني
    عند مستوى الداللـة     فروق ذات داللة إحصائية    توجد: ولإلجابة على الفرض  

)=α 0.05 ( توعية طفل الروضة بمفاهيم الثقافة     رياض األطفال نحو    معلمات   بين تقييم
وقد استخدم تحليل التباين ويوضح الجـدول        ،الخبرة  عدد سنوات   لمتغير وفقاً الصحية

  .التالي تقييم المعلمات للوعي بالثقافة الصحية لطفل الروضة وفقاً للخبرة
المعلمات نحو توعية  رؤية في للفروق األحاديوضح نتائج تحليل التباين ي) ١٣(جدول 

   لعدد سنوات الخبرة تبعاالطفل بمفاهيم الثقافة الصحية
مجموع   مصادر التباين

  المربعات
درجة 
  الحرية

متوسط 
مجموع 
  المربعات

قيمة الداللة   )ف(قيم 
  اإلحصائية

  α 0.05= دالة  ١٥,٠٩٦  ١٨,٤٣٣  ٢  ١٨,٤٣٣  بين المجموعات 
      ١,٢٢٣  ١٣٣  ١٦٣,٩١٢  داخل المجموعات

        ١٣٥  ١٨٢,٣٤٦  الكلى
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 α=(  عند مستوى داللةإحصائيافرق دال يتضح من نتائج الجدول السابق وجود 
توعية طفل الروضة بمفاهيم الثقافة  نحو المعلمات لتقييم المتوسطات الحسابية  في)0.05

) ١٥,٠٩٦(حيث بلغت قيمة ف  ،)نواتأكثر من خمس س(لسنوات الخبرة  ترجع الصحية
وهذا يعنى أن شخصية  ،وبالتالي فقد تم قبول الفرضية الثانية في البحث ، داله إحصائياوهي

فالمعلمات ذوي الخبرة  ،وثقافة معلمة رياض األطفال تتغير بزيادة عدد سنوات الخبرة
نه كلما أالمعلوم فمن  ،يستطيعون القيام بالتوعية الصحية بشكل مناسب مع طفل الروضة

فمعروف أن المعلمة التي يتوفر لها الخبرة  ، المجاالت المتعددةفيكبر الفرد زادت خبرته 
القدرة على إثارة دافعية األطفال وجذب انتباههم وذلك بربط الموضوعات تتوفر لديها 

ل وتعم ،بحاجاتهم ورغباتهم بتحريك دافع حب االستطالع والرغبة في النجاح وتجنب الفشل
 ،على إعداد األدوات والخامات والوسائل لتنفيذ البرنامج اليومي داخل القاعة وخارجها

 مختلف األبعاد الفكرية والمعرفية ألي لتشكيل المراحل األولية من تعتبربالعمل فالخبرة 
 بالخبرة العملية تصبح قمة العطاء للكادر المؤهل بهذا التخصصقترن يوعندما  ،مهنة
معلمة المتخصصة ذات الخبرة والتأهيل المناسب تراعى متطلبات النمو في فنجد ال ،الشكل

 القرار الصحيح وتتخذ تشخيص سليم  المشكلةتشخيصوتستطيع  ،مرحلة الطفولة المبكرة
  .في ضوء تأهيلها وخبرتها

 على السؤال الثاني المتمثل اإلجابةبالنسبة للنتائج المتعلقة بمحاولة : ثانياً
األطفال بمفاهيم الثقافة الصحية من وجهة نظر أمهات مدى وعى ما : في

عليها تجيب  فاألطفال العامالت وغير العامالت الملتحقين برياض األطفال؟
 :ةول التالياالجد

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة وعى طفل ) ١٤(جدول 
مدى وعى   مجال نحوالالستجابات أمهات األطفال الملتحقين برياض األطف الروضة

  األطفال بمفاهيم النظافة الشخصية

أمهات األطفال الملتحقين تقييم : أوالً االستجابات
برياض األطفال نحو مدى وعى األطفال 

  :بمفاهيم مجال النظافة الشخصية
ترتيب  ع م

 العبارات
نسبة 

االستجابة 
% 

درجة وعى 
طفل الروضة

ن لكل شخص أدواته أ يعرف الطفل
  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٩٣,٢٩٣,٢  ١١  ..٤٧٢٤٧٢  ٦٦٦٦,,٤٤  .صةالخا

  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٢٨٢  ٥٥  ١,٥٤١,٥٤  ١٠١٠,,٤٤  .نظافة الوجه الطفل علي يحافظ
  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٦٨٦  ٤٤  ١,٠١١,٠١  ٣٠٣٠,,٤٤  .نظافة الجسم الطفل على يحافظ
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يحرص الطفل على ضرورة نظافة شعره 
  كبيرةكبيرة  ٧٩,٤٧٩,٤  ٦٦  ١,١٣١,١٣  ٩٧٩٧,,٣٣  .وتمشيطه

  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٧,٤٨٧,٤  ٣٣  ..٨٩٢٨٩٢  ٣٧٣٧,,٤٤  .على نظافة المظهر العام الطفل يحافظ
  متوسطةمتوسطة  ٦٣,٢٦٣,٢  ٩٩  ١,٤٩١,٤٩  ١٦١٦,,٣٣  . مالبسة تنظيف الطفل على يحرص
  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٩١,٦٩١,٦  ٢٢  ..٨٣٠٨٣٠  ٥٨٥٨,,٤٤  . اليدين بطريقة صحيحة الطفل يغسل
 الطفل الطريقة الصحيحة لتفريش يعرف
  منخفضةمنخفضة  ٥٥,٦٥٥,٦  ١٠١٠  ١,١٩١,١٩  ٧٨٧٨,,٢٢  .أسنانه

 واألذنين األنف  الطفل أهمية نظافةيعرف
  متوسطةمتوسطة  ٦٨,٢٦٨,٢  ٨٨  ١,١٨١,١٨  ٤١٤١,,٣٣  .  آمنةبطريقة

ه بطريقة صحيحة تقليم أظافرعلى  يحرص
  كبيرةكبيرة  ٧٣,٤٧٣,٤  ٧٧  ١,١٠١,١٠  ٦٧٦٧,,٣٣   .اآلخرينبمساعدة 

  كبيرةكبيرة  ٧٨,٠٥٧٨,٠٥  --  ١,٠٨١,٠٨  ٩٠٩٠,,٣٣  المجالالمتوسط العام لفقرات 
ن المتوسطات الحسابية الوزنية الستجابات أفراد أيتضح من الجدول السابق 

وهو متوسط حسابي ) ٢,٧٨ -٤,٦٦(اوحت بين  قد ترالمجالالعينة على فقرات هذا 
في   تقوم به مؤسسات رياض األطفال يسهمالذي وهذا يشير إلى أن الدور كبيرةدرجته 

 أن هذه إلىقد يشير وهذا  ،كبيرة بدرجة توعية طفل الروضة بمفاهيم النظافة الشخصية
  وأوجه الرعايةفي تطوير العملية التعليميةال سيما األم المؤسسات تفعل دور األسرة 

قد " الخاصة أدواته يعرف الطفل أن لكل شخص"حيث يتضح من العبارة  ،بالروضة
تلتها في الترتيب العبارة التي تنص على  ، جداًاحتلت المرتبة األولى باستجابة كبيرة

ثم أتت بقية الفقرات لتحصل على متوسط حسابي  ،"يغسل الطفل يديه بطريقة صحيحة"
 ويمكن تفسير ذلك بان المعلمات يركزون بدرجة كبيرة على. طةمتوسكبيرة وبدرجة 

باعتبار أنها المدخل لمفاهيم الثقافة  ، لدى الطفلالوعي بمهارات النظافة الشخصية
إلى ضرورة توفير ) ٢٠٠٥مسعود ( مع دراسة البحث نتائج هذاوتتفق . الصحية

  . األطفال والوسائل التعليمية في رياضت المادية والتجهيزااإلمكانات
 الطفل الطريقة الصحيحة يعرف"ويتضح من الجدول أن العبارة التي تنص على 

مما  ، قد حصلت على درجة وعى منخفض لدى األمهات لوعى الطفل"لتفريش أسنانه
حيث أوضحت بعض الدراسات من أن قلة  ،يظهر ضعف تقييم األمهات لهذه المهارة
 إرشادلذا يجب  ، انتشار تسوس األسنانإلى اهتمام األطفال بنظافة الفم واللثة يؤدى

األطفال لغسل الفم وتنظيف األسنان بالفرشاة والمعجون مباشرة بعد األكل وخاصة بعد 
 ،المدني(تناول المشروبات الغازية والحلويات وذلك من أجل منع التخمر في الفم 
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٢٠٠٥.(  
 من يديجب أن تستف مؤسسات رياض األطفال يفسر البحث أنوفى ضوء ذلك 

 المناسبة للتوعية  اختيار أساليب التعلم والتعليمالتعاون من أجل في دور األمهات
  . الروضةلطفلبمفاهيم النظافة الشخصية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة وعى طفل ) ١٥(جدول 
  مدى وعى األطفال  مجال نحوألمهات األطفال الملتحقين برياض األطفال الروضة

   بمفاهيم التغذية الصحية
أمهات األطفال الملتحقين برياض تقييم : ثانياً االستجابات

األطفال نحو مدى وعى األطفال بمفاهيم مجال 
ترتيب  ع م  :التغذية الصحية

 العبارات
نسبة 

االستجابة 
% 

درجة وعى 
طفل 

 الروضة
يحرص الطفل على تناول الغذاء الصحي 

  كبيرةكبيرة  ٦٩,٤٦٩,٤  ٥٥  ..٧٥٢٧٥٢  ٤٧٤٧,,٣٣  . المتكامل
  كبيرة جداًكبيرة جداً  ٨٠,٨٨٠,٨  ١١  ..٩٠٦٩٠٦  ٠٤٠٤,,٤٤  . يطلب الطفل تناول اللحوم واألسماك

  متوسطةمتوسطة  ٦٨,٨٦٨,٨  ٦٦  ..٨٠٠٨٠٠  ٤٤٤٤,,٣٣  . يعرف الطفل مكونات الوجبة الغذائية الصحية
  كبيرةكبيرة  ٧٣,٨٧٣,٨  ٤٤  ..٩٥٥٩٥٥  ٦٩٦٩,,٣٣  . ينتبه الطفل إلي الحشرات التي تلوث الغذاء

التي يحرص الطفل على عدم تناول األطعمة 
  متوسطةمتوسطة  ٦٥,٤٦٥,٤  ٩٩  ..٨٨٢٨٨٢  ٢٧٢٧,,٣٣  . تسبب سوء التغذية

  كبيرةكبيرة  ٧٤,٦٧٤,٦  ٢٢  ١,٠١١,٠١  ٧٣٧٣,,٣٣  . يحرص الطفل على حفظ األغذية بطريق سليمه
يحرص الطفل على ممارسة العادات الغذائية 

  كبيرةكبيرة  ٧٤٧٤  ٣٣  ١,٣٨١,٣٨  ٧٠٧٠,,٣٣  .السليمة
 والخضروات الفواكهيحرص الطفل على تناول 

  متوسطةمتوسطة  ٦٦,٤٦٦,٤  ٨٨  ١,٣٢١,٣٢  ٣٢٣٢,,٣٣  . الوجبات كل في
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 بشكل األلبان يحرص الطفل على تناول منتجات
  متوسطةمتوسطة  ٦٨,٨٦٨,٨  ٧٧  ١,٢٠١,٢٠  ٤٤٤٤,,٣٣  .أساسي

 في ببطء على تناول الطعام الطفليحرص 
  متوسطةمتوسطة  ٦٣,٨٦٣,٨  ١٠١٠  ..٩٥٨٩٥٨  ١٩١٩,,٣٣             .المختلفة الوجبات

  كبيرةكبيرة  ٧٠,٥٨٧٠,٥٨  --  ١,٠١١,٠١  ٥٢٥٢,,٣٣  المجالالمتوسط العام لفقرات 
طات الحسابية الوزنية الستجابات أفراد ن المتوسأيتضح من الجدول السابق 

وهو متوسط حسابي ) ٣,١٩ -٤,٠٤( قد تراوحت بين المجالالعينة على فقرات هذا 
  تقوم به مؤسسات رياض األطفال يسهمالذي وهذا يشير إلى أن الدور كبيرةدرجته 

 هاتاألم أن إلىقد يشير وهذا  ،توعية طفل الروضة بمفاهيم التغذية الصحيةفي  إيجابا
تساهم في تعليم الطفل وتطبق معه عمليا في بعض المواقف مفاهيم الثقافة الصحية التي 

يطلب الطفل تناول اللحوم "حيث يتضح من العبارة  ،يتعلمها الطفل في الروضة
تلتها في الترتيب العبارة التي  ، جداًقد احتلت المرتبة األولى باستجابة كبيرة" واألسماك

ثم أتت بقية  ،"سليمةل على ضرورة حفظ األغذية بطريق يحرص الطف"تنص على 
 ودلت بعض الدراسات أن .كبيرة ومتوسطةالفقرات لتحصل على متوسط حسابي بدرجة 

 تناول الحلويات والمقرمشات إلىاألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة يتجهون بشكل كبير 
وهذه المواد  ،ت السريعةالمالحة والدهنية مثل رقائق البطاطس وأيضاً تناول الوجبا

فهي تحتوي على كميات كبيرة من السكر  ، السيئة على صحة الطفلآثارهاالغذائية لها 
 زيادة الوزن كنتيجة إلى يوتؤد ،أو الدهون وأيضا تحتوي على كميات كبيرة من الملح

وفى مراحل الحقة يصاب الطفل بمشاكل صحية في  ،لتناول هذه األطعمة غير الصحية
االتحاد الفيدرالي ( أو مشاكل بالظهر السكري الدموية والقلب أو اإلصابة بداء الدورة

  ). ٢٠٠٩ ،لحماية حقوق المستهلك
 مؤسسات رياض األطفال في االستفادة تحرصوفى ضوء ذلك ينبغي أن 

  . الروضة لطفلالتوعية بمفاهيم التغذية الصحية السليمة في والمشاركة مع األمهات
ودرجة وعى طفل المعيارية متوسطات الحسابية واالنحرافات يوضح ال) ١٦(جدول 

مدى وعى   مجال نحو الستجابات أمهات األطفال الملتحقين برياض األطفالالروضة
   األوليةواإلسعافاتاألطفال بمفاهيم الوقاية من الحوادث 

أمهات األطفال الملتحقين تقييم : ثالثاً االستجابات
برياض األطفال نحو مدى وعى األطفال 

 واإلسعافاتيم الوقاية من الحوادث بمفاه
  :األولية

ترتيب  ع م
  العبارات

نسبة 
االستجابة 

% 

درجة وعى 
 طفل الروضة

  منخفضة جداًمنخفضة جداً  ٤٩,٦٤٩,٦  ١٠١٠  ..٨٢٠٨٢٠  ٤٨٤٨,,٢٢  .عرف الطفل عملياً ما يفعله عند الطوارئي
األولية للجروح  سعافاتاإل يعرف الطفل

   .والكسور
  منخفضة منخفضة   ٥٤,٦٥٤,٦  ٩٩  ..٩٣٨٩٣٨  ٧٣٧٣,,٢٢
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يعرف الطفل حوادث البيئة الداخلية 
   .والخارجية للروضة

  متوسطةمتوسطة  ٦٢٦٢  ٨٨  ١,١٠١,١٠  ١٠١٠,,٣٣

  متوسطةمتوسطة  ٦٤,٨٦٤,٨  ٧٧  ١,٢٤١,٢٤  ٢٤٢٤,,٣٣   .يعرف الطفل ما هو الشخص المسعف
يعرف الطفل مكونات صندوق اإلسعافات 

   .األولية
  كبيرةكبيرة  ٧٣,٦٧٣,٦  ٢٢  ١,١٤١,١٤  ٦٨٦٨,,٣٣

طةطةمتوسمتوس  ٦٩٦٩  ٦٦  ١,١٤١,١٤  ٤٥٤٥,,٣٣  .يتبع الطفل اإلسعافات األولية للحروق   
 القابلة على حمل األدوات الطفل يحرص

  .للكسر بهدوء
  كبيرةكبيرة  ٧١,٤٧١,٤  ٣٣  ١,٠٨١,٠٨  ٥٧٥٧,,٣٣

بالمواد القابلة  بعدم العبث الطفل يحرص
  .لالشتعال

  كبيرةكبيرة  ٧٠,٤٧٠,٤  ٤٤  ١,٠٥١,٠٥  ٥٢٥٢,,٣٣

  كبيرةكبيرة  ٧٠٧٠  ٥٥  ١,١٩١,١٩  ٥٠٥٠,,٣٣   . مخاطر الكهرباءالطفل يعرف
  كبيرةكبيرة  ٧٥,٨٧٥,٨  ١١  ..٩٥٨٩٥٨  ٧٩٧٩,,٣٣  .يعرف الطفل مخاطر األدوات الحادة

  متوسطةمتوسطة  ٦٦,٨٦٦,٨  --  ١,٠٦١,٠٦  ٣٠٣٠,,٣٣  المجاللمتوسط العام لفقرات ا
ن المتوسطات الحسابية الوزنية الستجابات أفراد أيتضح من الجدول السابق 

وهو متوسط حسابي ) ٢,٤٨ -٣,٧٩( قد تراوحت بين المجالالعينة على فقرات هذا 
ية من الحوادث تقييم األمهات للتوعية بمفاهيم الوقا وهذا يشير إلى أن متوسطةدرجته 

م ستخدي ال"حيث يتضح من العبارة  ، مزيد من االهتمامإلى األولية يحتاج واإلسعافات
تلتها في  ،قد احتلت المرتبة األولى باستجابة كبيرة" هاألدوات الحادة بمفردالطفل 

ثم  ،"يعرف الطفل مكونات صندوق اإلسعافات األولية"الترتيب العبارة التي تنص على 
 ،ات متفاوتة بين متوسطةالفقرات لتحصل على متوسط حسابي بدرجأتت بقية 
مما يفسر بأن األمهات غير راضين عن بعض بنود هذا  ، ومنخفضة جداً،ومنخفضة

 تدريب األطفال على تحمل إلىالمجال في توعية األطفال داخل المنزل وتحتاج األمهات 
المخاطر التي تحيط بهم من المسؤولية من خالل استخدام طرق الوقاية الصحية وبيان 

  .خالل العبث باألجهزة والمعدات الكهربائية ونقاط الكهرباء داخل المنزل
الجيدة من رياض  في االستفادة األمهات تحرصوفى ضوء ذلك ينبغي أن 

 . الروضةلطفل األولية واإلسعافاتالتوعية بمفاهيم الوقاية من الحوادث  في األطفال

ت الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة وعى طفل يوضح المتوسطا) ١٧(جدول 
مدى وعى   مجال نحوأمهات األطفال الملتحقين برياض األطفال  الستجاباتالروضة

  األطفال بمفاهيم الصحة البيئية
أمهات األطفال الملتحقين برياض تقييم : رابعاً االستجابات

األطفال نحو مدى وعى األطفال بمفاهيم 
  :الصحة البيئية

ترتيب  ع م
  العبارات

نسبة 
االستجابة 

% 

درجة وعى 
 طفل الروضة

يحرص الطفل على عدم استخدام دورات المياه 
  . غير النظيفة

  منخفضة منخفضة   ٥٢,٦٥٢,٦  ١٠١٠  ١,١٤١,١٤  ٦٣٦٣,,٢٢



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٦٢-

 إلقاءيحرص الطفل على نظافة المنزل وعدم 
  .القمامة على األرض

  متوسطةمتوسطة  ٦٦,٨٦٦,٨  ٤٤  ١,٤١١,٤١  ٣٤٣٤,,٣٣

يعرف الطفل أضرار التدخين على صحة 
  .اإلنسان

  متوسطةمتوسطة  ٦٦,٨٦٦,٨  ٣٣  ١,٣٧١,٣٧  ٣٤٣٤,,٣٣

تهوية حجرات المنزل ضماناً  يعرف أهمية
  . اآلخرينلصحته وصحة 

  متوسطةمتوسطة  ٦٧,٤٦٧,٤  ٢٢  ١,٣٦١,٣٦  ٣٧٣٧,,٣٣

 القمامة في المكان إلقاء الطفل على يكافئ
  .لهاالمخصص 

  متوسطةمتوسطة  ٦٣٦٣  ٥٥  ١,٣٤١,٣٤  ٣,١٥٣,١٥

يعرف الطفل أهمية أشعة الشمس في النمو 
  .الجسمي

طةطةمتوسمتوس  ٦٠٦٠  ٧٧  ١,٢٨١,٢٨  ٠٠٠٠,,٣٣   

المحافظة على المياه من على  الطفل يحرص
  .التلوث

  منخفضة منخفضة   ٥٥,٨٥٥,٨  ٩٩  ١,٣٨١,٣٨  ٧٩٧٩,,٢٢

يستطيع الطفل فصل القمامة في صناديق 
  .مختلفة

  منخفضة منخفضة   ٥٧,٦٥٧,٦  ٨٨  ١,٣٥١,٣٥  ٨٨٨٨,,٢٢

يحرص الطفل على زيارة مقالب القمامة 
  .لمعرفة كيفية تدويرها

  متوسطةمتوسطة  ٦٢,٨٦٢,٨  ٦٦  ١,٣٢١,٣٢  ١٤١٤,,٣٣

ديق يحرص الطفل على عدم العبث بصنا
  .القمامة

  كبيرةكبيرة  ٧٤,٦٧٤,٦  ١١  ١,٢١١,٢١  ٧٣٧٣,,٣٣

  متوسطةمتوسطة  ٦٢,٧٤٦٢,٧٤  --  ١,٣١١,٣١  ١٣١٣,,٣٣  المجالالمتوسط العام لفقرات 
ن المتوسطات الحسابية الوزنية الستجابات أفراد أيتضح من الجدول السابق 

وهو متوسط حسابي ) ٢,٦٣ -٣,٧٣( قد تراوحت بين المجالالعينة على فقرات هذا 
 في التوعية بمفاهيم الصحة البيئية األمهاتدور  أن  وهذا يشير إلىمتوسطةدرجته 
حيث يتضح من العبارة  ، مزيد من االهتمام مع الطفل في هذا السن المبكرإلىيحتاج 

قد احتلت المرتبة األولى باستجابة " يحرص الطفل على عدم العبث بصناديق القمامة"
ل أهمية التهوية الجيدة يعرف الطف"تلتها في الترتيب العبارة التي تنص على  ،كبيرة

ثم أتت بقية الفقرات لتحصل على  ،"اآلخرينضماناً لصحته وصحة  للحجرات بالمنزل
ويمكن تفسير ذلك بأن بعض  ،ات متفاوتة بين متوسطة ومنخفضةمتوسط حسابي بدرج

لذا ينبغي عمل دورات  ،على الطفل األمهات ليس لديهن وعى بمخاطر التلوث البيئي
 لنمو الطفل بشكل وأهميتهاالروضة لتوعية األمهات بالصحة البيئية  ةتدريبية بمشارك

التوعية  في من رياض األطفال في االستفادة األم تحرصينبغي أن  وبناء عليه ،سليم
 إليهوتتفق نتائج هذا البحث مع ما توصل  ،بمفاهيم الصحة البيئية ضمانا لسالمة طفلها

)Bonn,2012 (ويساعدهم على  ،األطفالصحية مهم لنمو من أن وجود بيئة طبيعية و
  .تحمل المسؤولية
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يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة وعى طفل ) ١٨(جدول 
مدى وعى   مجال نحوأمهات األطفال الملتحقين برياض األطفال  الستجاباتالروضة

  األطفال بمفاهيم صحة المستهلك
ين برياض أسر األطفال الملتحقتقييم : خامساً االستجابات

األطفال نحو مدى وعى األطفال بمفاهيم صحة 
ترتيب  ع م  :المستهلك

 العبارات
نسبة 

االستجابة 
% 

درجة وعى 
 طفل الروضة

يحرص الطفل بعدم الشراء من الباعة 
  .المتجولون

  كبيرةكبيرة  ٧٤,٢٧٤,٢  ١١  ١,٢٩١,٢٩  ٧١٧١,,٣٣

يحرص الطفل على عدم شراء األغذية 
  .الفاسدة

  منخفضة جداً منخفضة جداً   ٤٩,٢٤٩,٢  ٩٩  ١,٠٠١,٠٠  ٤٦٤٦,,٢٢

يناقش الطفل أسرته عن أخطار المواد 
  .الحافظة وأثرها على الصحة

  منخفضة منخفضة   ٥٤,٦٥٤,٦  ٢٢  ١,٢٢١,٢٢  ٧٣٧٣,,٢٢

يحرص الطفل بعدم تناول األطعمة التي تؤثر 
  .على الصحة

  منخفضة منخفضة   ٥٢,٨٥٢,٨  ٤٤  ١,١١١,١١  ٦٤٦٤,,٢٢

يحرص الطفل على عدم تناول األطعمة 
  . مجهولة المصدر

  منخفضة منخفضة   ٥٢,٤٥٢,٤  ٦٦  ١,٠٨١,٠٨  ٢,٦٢٢,٦٢

  منخفضة منخفضة   ٥٢,٦٥٢,٦  ٥٥  ١,٠٦١,٠٦  ٢,٦٣٢,٦٣  .  الطفل من الحلويات حفاظاً على صحتهيقلل

يحرص الطفل بعدم اإلسراف في شراء 
  .األطعمة الزائدة عن االستهالك

  منخفضة منخفضة   ٥٢,٤٥٢,٤  ٨٨  ١,٠٢١,٠٢  ٦٢٦٢,,٢٢

 عن تاريخ اآلخرينيحرص الطفل بسؤال 
  . صالحية المنتج الغذائي

  منخفضة منخفضة   ٥٤٥٤  ٣٣  ١,١٤١,١٤  ٧٠٧٠,,٢٢

األطعمة من يحرص الطفل بضرورة شراء 
  . أماكن موثوق منها

  منخفضة منخفضة   ٥٢,٤٥٢,٤  ٧٧  ١,٠٤١,٠٤  ٦٢٦٢,,٢٢

  منخفضة منخفضة   ٥٥٥٥  --  ١,١٠١,١٠  ٧٤٧٤,,٢٢  المجالالمتوسط العام لفقرات 

ن المتوسطات الحسابية الوزنية الستجابات أفراد أيتضح من الجدول السابق 
وهو متوسط حسابي ) ٢,٤٦ -٣,٧١( قد تراوحت بين المجالالعينة على فقرات هذا 

 مزيد إلىنقص الوعي بمفاهيم صحة المستهلك ويحتاج وهذا يشير إلى فضة منخدرجته 
 يحرص الطفل "حيث يتضح من العبارة  ،من االهتمام مع الطفل في هذه المرحلة الحرجة

تلتها في  ،كبيرةقد احتلت المرتبة األولى باستجابة " .بعدم الشراء من الباعة المتجولون
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ناقش الطفل أسرته عن أخطار المواد الحافظة وأثرها ي"الترتيب العبارة التي تنص على 
 ،باستجابات منخفضةثم أتت بقية الفقرات لتحصل على متوسط حسابي  ،"على الصحة

 ،ويمكن تفسير ذلك بأن بعض األمهات ينقصهن التوعية الغذائية الصحية ألطفالهن
 ، المبكرةفمعروف أن سلوك األم االستهالكي له دور مؤثر على الطفل في المرحلة

 شرح من خالل ربط النتيجة بالسبب إلىفهو يحتاج  ،فالطفل يشاهد سلوك من حوله
وقد يحدث تضارب بين ما يتعلمه الطفل في  ،وذلك لتكوين اتجاهات صحية إيجابية لدية

رياض األطفال عن األغذية الصحية والطازجة وضرورة تناولها في كل األوقات وعندما 
حيث ال تهتم بعض األسر بتناول الغذاء الصحي مكتمل  ،ر ذلكيعود للمنزل قد يجد غي

  هل الروضة على صواب أم المنزل؟: من هنا يقع الطفل في حيرة ويسأل نفسه ،العناصر
تعقد الروضة اجتماعات دورية وعمل ندوات توعوية وفى ضوء ذلك ينبغي أن 

ى حضور تلك وعلى األمهات أن تحرص عل ،لألمهات بشأن التوعية بصحة المستهلك
 لطفلالتوعية بمفاهيم صحة المستهلك  في من رياض األطفالستفادة الندوات لال

 .الروضة

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة وعى طفل ) ١٩(جدول 
مدى وعى   مجال نحوأمهات األطفال الملتحقين برياض األطفال الستجاباتالروضة 

  وكيفية الوقاية منهااألطفال بمفاهيم األمراض 
أمهات األطفال الملتحقين برياض تقييم : سادساً االستجابات

األطفال نحو مدى وعى األطفال بمفاهيم األمراض 
ترتيب  ع م  :وكيفية الوقاية منها

 العبارات
نسبة 

االستجابة 
% 

درجة وعى 
طفل 

 الروضة
جداًجداًكبيرة كبيرة   ٨٠,٨٨٠,٨  ١١  ..٩٠٦٩٠٦  ٠٤٠٤,,٤٤  . يعبر الطفل عن نفسه أثناء المرض   

يحرص الطفل بعدم وضع األشياء الضارة في 
  .عينية أثناء اللعب

  منخفضة منخفضة   ٥٦,٨٥٦,٨  ٦٦  ١,٢٧١,٢٧  ٨٤٨٤,,٢٢

يتحدث الطفل عن أمراض البرد وكيفية الوقاية 
  .منها

  كبيرةكبيرة  ٧٠٧٠  ٥٥  ١,١٩١,١٩  ٥٠٥٠,,٣٣

يتحدث الطفل عن أمراض الفم واألسنان وكيفية 
  . الوقاية منها

  منخفضة منخفضة   ٥٠,٤٥٠,٤  ١٠١٠  ١,٠٠١,٠٠  ٥٢٥٢,,٢٢

ن األمراض المعدية وطرق يتحدث الطفل ع
  .الوقاية منها

  كبيرةكبيرة  ٧١,٤٧١,٤  ٤٤  ١,٠٨١,٠٨  ٥٧٥٧,,٣٣
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يفهم الطفل أهمية التطعيمات للوقاية من 
  . األمراض

  كبيرةكبيرة  ٧٤,٦٧٤,٦  ٢٢  ١,٢١١,٢١  ٧٣٧٣,,٣٣

يتحدث الطفل عن أمراض السمنة وكيفية الوقاية 
  . منها

  منخفضة منخفضة   ٥١,٤٥١,٤  ٨٨  ١,٠٣١,٠٣  ٥٧٥٧,,٢٢

 عن األمراض الناتجة عن أسرتهيناقش الطفل 
  .غذيةسوء الت

  منخفضة منخفضة   ٥١٥١  ٩٩  ١,٠٤١,٠٤  ٥٥٥٥,,٢٢

يعرف الطفل ضرورة عزل المصاب بالمرض بعيد 
  . اآلخرينعن 

  كبيرةكبيرة  ٧٣,٦٧٣,٦  ٣٣  ١,١٤١,١٤  ٦٨٦٨,,٣٣

يعرف األطفال مسببات نقل األمراض وكيفية 
  . الوقاية منها

  منخفضة منخفضة   ٥٥,٢٥٥,٢  ٧٧  ١,٢٦١,٢٦  ٧٦٧٦,,٢٢

  متوسطة متوسطة   ٦٣,٥٢٦٣,٥٢  --  ١,١١١,١١  ١٨١٨,,٣٣  المجالالمتوسط العام لفقرات 

ن المتوسطات الحسابية الوزنية الستجابات أفراد أ السابق يتضح من الجدول
وهو متوسط حسابي ) ٢,٤٠ -٣,٨٤( قد تراوحت بين المجالالعينة على فقرات هذا 

األمهات غير راضيين تماما عن هذا المجال المتعلق وهذا يشير إلى أن متوسطة درجته 
 مزيد من االهتمام مع الطفل ىإلتحتاج  ،بالتوعية بمفاهيم األمراض وكيفية الوقاية منها

" يعبر الطفل عن نفسه أثناء المرض"حيث يتضح من العبارة  ،في هذه المرحلة المبكرة
تلتها في الترتيب العبارة التي تنص  ،وعى كبيرة جداًقد احتلت المرتبة األولى باستجابة 

قرات لتحصل ثم أتت بقية الف ،"يفهم الطفل أهمية التطعيمات للوقاية من األمراض"على 
بمفاهيم مجال  منخفضة لوعى الطفل إلىباستجابات متوسطة على متوسط حسابي 

  .األمراض وكيفية الوقاية منها
األمراض المعدية التي من الممكن أن ب ويجب أن تقوم األم بتوعية الطفل وتثقيفه

  .ا عمل اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع إصابتهم بهوأسبابها وكيفية ،يصابوا بها
للتوعية  برنامجوفى ضوء نتائج عينة البحث يجب عمل  

وذلك من خالل  ،لدى الطفولة المبكرةالمرتبطة بالرعاية الصحية  األمراض من لوقايةوا
 عن صحة الطفل ورعايته وذلك المسئولةمشاركة ذوي االختصاص من الهيئات 

  . الطفلباعتبارهم فاعلين في رعاية وتربية ،بالتعاون مع أمهات األطفال
من أن هناك ) Cowley, 1981 (إليهوتتفق نتائج البحث مع ما توصل 

فالنموذج األول يطلق علية النموذج الوقائي  ،نموذجان للتوعية الصحية
)Preventive Model ( ويركز على الوقاية من األمراض فهو يقوم على ضرورة

بينما النموذج  ،ق بصحتهممساعدة األطفال على تقبل وتبنى أنماط معينة من السلوك تتعل
ويركز ) Educational Model(الثاني يطلق عليه النموذج التربوي أو التعليمي 
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على النمو الذاتي للمتعلم وأن سلوك الفرد قائم على حريته في اختيار السلوك الصحي 
  .السليم واتخاذ القرار الخاص به

 فقط على منع في ضوء ما ذكر أعاله يتبين أن التوعية الصحية ال تقتصر
 وجعلها قيمة عليا اإلنساناألمراض وحدوثها عند األطفال وإنما الحفاظ على صحة 

  .للشعور بالسعادة واالستقرار النفسي
من رياض  في االستفادة األمهات تحرص ومن خالل نتائج البحث ينبغي أيضاً أن

بتنظيم  ،لروضة اطفلالتوعية بمفاهيم األمراض وكيفية الوقاية منها لدى  في األطفال
حتى نتجنب  ،ندوات توعوية لألمهات بشأن األمراض وكيفية انتشارها بين األطفال

  .األطفالانتشار العدوى بين 
  :النتائج المتعلقة بالفرض الثالث

عند توجد فروق ذات داللة إحصائية      : ولإلجابة على الفرض الذي طرحة البحث     
نحـو   األطفـال طفال الملتحقين برياض أمهات األ بين تقييم ) α 0.05=(مستوى الداللة   

  :يبينها الجدول التالي ،العمل لمتغير وفقاً مدى وعى األطفال بمفاهيم الثقافة الصحية
  

تقييم األمهات العامالت  في للفروق األحادييوضح نتائج تحليل التباين ) ٢٠(جدول 
  العمل غيروفقاً لمت وغير العامالت نحو مدى وعى الطفل بمفاهيم الثقافة الصحية

مجموع   مصادر التباين
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
مجموع 
  المربعات

قيمة الداللة   )ف(قيم 
  اإلحصائية

بين 
  المجموعات 

 α= غير دالة  .٩٦٢  ٣٢,٩٧٩  ٢  ٢,١٥٣
0.05  

=α 0.05  ١,٤٥٣  ٢٥٨  ٥٧٩,٧٦٣      
        ٢٦٠  ٥٨١,٩١٦  الكلى

 α=( عند مستوى داللة ئياإحصافرق دال جود عدم يتضح من نتائج الجدول السابق 
أمهات األطفال العامالت وغير العامالت  الستجابات المتوسطات الحسابية في )0.05

 ،لمتغير العمل وفقاً نحو مدى وعى الطفل بمفاهيم الثقافة الصحية الملتحقين برياض األطفال
وتلك  ،لحنانالرعاية والدفء واب وقد يفسر ذلك بأن األم العاملة وغير العاملة تشعر الطفل

حيث  ، ما يستحقون من رعاية واهتماموهممنحوي ،مكونات ضرورية لنموه الصحي السليم
أن الجميع  ،األمهاتفسر استجابات عينة تو ،داله إحصائياغير  وهي.) ٩٦٢(بلغت قيمة ف 
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وهذا   األم العاملة أو غير العاملةسواءيشجع الطفل على التوعية بمفاهيم الثقافة الصحية 
ويظهر  ، ومنظمة ومتطورةصحيحةبطريقة م مع أطفالهم س بدوره على طبيعة تعاملهعكين

 بالطفل في المرحلة واالهتمام  والتغذية والرعايةالتعامل واألسلوب في التربيةذلك في 
  .المبكرة

  :النتائج المتعلقة بالفرض الرابع
ة عند توجد فروق ذات داللة إحصائي: البحثه  طرحالذيولإلجابة على الفرض 

 نحو مدى األطفالبين تقييم أمهات األطفال الملتحقين برياض ) α =0.05(مستوى الداللة 
  :ا الجدول التاليهيبين ،المستوى التعليميوعى األطفال بمفاهيم الثقافة الصحية وفقاً لمتغير 

تقييم األمهات نحو مدى  في للفروق األحادييوضح نتائج تحليل التباين ) ٢١(جدول 
  المستوى التعليمي وفقاً لمتغير فل بمفاهيم الثقافة الصحيةوعى الط

مجموع   مصادر التباين
متوسط مجموع   درجة الحرية  المربعات

قيمة الداللة   )ف(قيم   المربعات
  اإلحصائية

  α 0.05=  دالة  ١٧,٧٤٣  ١١,٥٠٧  ٢  ١١,٥٠٧  بين المجموعات
      .٦٤٩  ٢٥٨  ١٦٧,٩٧٢  داخل المجموعات

        ٢٦٠  ١٧٩,٤٧٩  الكلى
  

               عند مستوى داللةإحصائيافرق دال جود ويتضح من نتائج الجدول السابق 
)=α 0.05(أمهات األطفال الملتحقين برياض األطفال الستجابات المتوسطات الحسابية  في 

حيث بلغت  ،لمتغير المستوى التعليمي وفقا نحو مدى وعى الطفل بمفاهيم الثقافة الصحية
 ،وبالتالي فقد تم قبول الفرضية الرابعة في البحث ، داله إحصائياوهي) ١٧,٧٤٣(قيمة ف 

أن األمهات التي حصلن على تعليم متوسط فأعلى نسبة  ،األمهاتفسر استجابات عينة تو
وذلك ألن التعليم  ، الثقافي تختلف عن األمهات الحاصالت على تعليم أقل من المتوسطالوعي

ساعده على أن يسلك سلوكاً ايجابياً وينعكس هذا السلوك ينمى لدى الفرد خبرات ومعارف ت
 سويل إليهوتتفق هذه الدراسة مع ما توصل  ،اإليجابي على تربية وتعليم أبنائه داخل األسرة

في دراستهما إلى وجود عالقة ايجابية قوية بين المستوى  (Sewell & Shah)شاه  و
حيث وضح أن  ،وهذا يتفق مع نتائج البحث ،التعليمي لآلباء واتجاهاتهم نحو تعليم األبناء

بمفاهيم الثقافة الصحية  المستوى التعليمي المرتفع ألمهات األطفال يساعد على التوعية
  .الجيدة لطفل الروضة بشكل إيجابي

بالنسبة للنتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الرابع والمرتبط : ثالثاً
تحسين جودة تعلم وتعليم مفاهيم دور رياض األطفال لبالمقترحات لتفعيل 

 في لإلجابة على هذا السؤال تم توجيه سؤال مفتوح. الثقافة الصحية لطفل الروضة
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 عن  وأمهات األطفال الملتحقين برياض األطفالعلمات رياض األطفالنهاية مقياسي م
فل دور رياض األطفال لتحسين جودة تعلم وتعليم مفاهيم الثقافة الصحية لطكيفية تفعيل 

 بما يسهم في تفعيل هذا الدور البحثوأظهرت النتائج تنوع االستجابات لعينة  ،الروضة
 بعينتي هنا االستجابات الخاصة الباحثوسوف يتناول  ،لمؤسسات رياض األطفال

حيث تنبع االستجابات من  ،حيث أنها استجابات تنم عن استشراق للمستقبل ،البحث
وهذه االستجابات لها  ،ألطفال في الوقت الحاضر تعيشه مؤسسات رياض االذيالواقع 

المستقبلي  وذلك عند وضع التصور الباحث سوف يستعين بها والذيأهميتها الكبيرة 
وقد جاءت  ،لدور رياض األطفال نحو تنمية مفاهيم الثقافة الصحية لطفل الروضة

تي الدراسة في ضوء استجابات عين في الروضة مفاهيم الثقافة الصحيةاستجابات تفعيل 
  : النحو التاليىعل

توعية طفل الروضة  عن كيفية  للمعلمات عملياًتفعيل الدورات التدريبية -
 . بالثقافة الصحية

من األطباء والتمريض ومن االستعانة بمتخصصين في بيئة الروضة التربوية  -
 . للتوعية بمفاهيم الثقافة الصحية على أرض الواقعكلهم عالقة بذل

لألطفال في الروضة للمستشفيات والمؤسسات الصناعية   الزياراتإتاحة -
وتتفق نتائج  ،وغيرها من المؤسسات التي تكسب الطفل مفاهيم الثقافة الصحية

طفال من ضرورة تمكين األمن ) Franz,2012( إليههذا البحث مع ما توصل 
مع مراعاة االحتياجات المختلفة لألطفال من خالل الزيارات الخبرات الحسية 

وأماكن للتفاعل  ،مكان للحركة ،مانماكن السالمة واألأ ، مواضع الحركةمن
 . والتحرر من الخوف وتوسيع خيالهبنفسه الطفل وزيادة ثقة ،االجتماعي

 وأولياء األمور للرقى بمستوى رياض األطفالتبادل المنافع واألدوار بين  -
 دراسة إليه وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت ،" في الجوانب الصحيةاألطفال

تكستور من أن أولياء أمور األطفال في الروضة يتوقعوا تقديم رعاية صحية 
وتعليمية جيدة باإلضافة إلى دعم األسرة وتقديم المشورة في حالة التوجيه 

حيث أن دول االتحاد األوربي تشجع في سياستها  ،الخاطئ من األسرة للطفل
ن المعلمين وأولياء األمور من أجل التعليمية دعم الوالدين وتدعيم التعاون بي

 ).Textor,2015(مصلحة األطفال 

تتعلق بأهمية تعليم وتعلم مفاهيم إقامة برامج ترفيهية وتعليمية وتوعوية  -
 .الثقافة الصحية لطفل الروضة بمشاركة أولياء أمور األطفال



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٦٩-

حول أهمية الثقافة الصحية للطفل في المرحلة عقد ندوات ولقاءات ثقافية  -
 ,Krause(وتتفق هذه النتيجة مع نادت به دراسة  ، الروضةممبكرة لتدعيال

 األطفال في أنشطة تعزز صحتهم وتعرفهم باألخطار إشراكمن ضرورة ) 2009
 .وكذلك تحثهم على عوامل الوقاية

 المؤثر إيجاباً  بين رياض األطفال واألسرةاالهتمام بالعمل التعاوني والجماعي -
 الترابط والشعور باألمان إلىفاألطفال يحتاجون  ،ل الطفرعاية وتربيةفي 

 .واالنتماء واحترام الذات والثقة في قدراتهم

متطلب أساسي في األنشطة التعليمية والترفيهية  التثقيف الصحي يكونأن  -
 .المقدمة لطفل الروضة

تفعيل  يتضح ضرورة االهتمام بمتطلبات البحث عينتيفي ضوء ما ذكرته 
بناء شراكة  ضرورة كما وضح من االستجابات ،الصحية لطفل الروضةمفاهيم الثقافة 

  .رياض األطفال من أجل تفعيل مفاهيم الثقافة الصحية بطريقة ايجابية  لألسرة معداعمة

 فـي ريـاض   مفاهيم الثقافة الـصحية   يتضح أن تفعيل     البحثمن خالل نتائج    
  :األطفال يستدعى االهتمام بالجوانب اآلتية

مؤسـسة  فـي ال  تفعيل الثقافـة الـصحية  اض األطفال من خالل   رفع جودة ري   -١
 أهـدافها  لتحقيق برنامج وخطة  جودة أداء اإلدارة في وضع       وارتباطها بمدى 

 . منهاومستويات الجودة المطلوبة

التوعية وضع أسس ومعايير تحدد وفقها مدى جودة رياض األطفال في مجال             -٢
 مقارنة بمعايير متفق عليهـا      بمفاهيم الثقافة الصحية لطفل الروضة واألسرة     

 .ومحددة بدقة

:  المتمثل فـي   الخامسبالنسبة للنتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال       : رابعاً
تنميـة مفـاهيم الثقافـة      دور رياض األطفال نحـو      لما التصور المستقبلي    
 :فيظهر في الخطوات التالية ،الصحية لطفل الروضة

  :هداف التصورأ: أوالً
   الثقافـة الـصحية    مفاهيمحة لدور رياض األطفال في تفعيل      تكوين رؤية واض

 .ذوي االختصاصقوم بها ي وأنماطها التي يمكن أن لطفل الروضة

             تعلـم  زيادة الكفاءة النوعية للتعليم في رياض األطفال مما يساعد في تحسين
 . لطفل ما قبل المدرسةمفاهيم الثقافة الصحية

     وضـع برنـامج     األطفال في    اضمع مؤسسات ري  مشاركة مؤسسات المجتمع
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 . في جانب التثقيف الصحي لألطفالواألمهاتتدريبي لتنمية مهارات المعلمات 

   اتجاهات إيجابية لدى    لتكوين مفاهيم الثقافة الصحية في رياض األطفال     تفعيل 
 . الروضة الرضا عن تجاهأسر األطفال وأطفالهم

 تتعلـق بالجوانـب     الصحيةالتوعية بمفاهيم الثقافة    مقترحات لتفعيل   : ثانياً
  :االجتماعية

كالمدرسة واألسرة وبرامج إعـداد      ،طفال بمؤسسات المجتمع   ضرورة ربط رياض األ    -
 التوعية بمفاهيم الثقافة الصحية لطفل الروضـة      معلمات رياض األطفال وذلك لتفعيل      

  .بصورة إيجابية
ألطفال الملتحقين  أسر ا حيث أن    ، واألسرة رياض األطفال  ضرورة تقوية التعاون بين      -

اذ يشاركون في النهوض بالروضة      ،األطفال جزء رئيس في العملية التعليمية     برياض  
  والرحالت التعليمية والترفيهيةمن خالل مقترحاتهم ومشاركاتهم في الحفالت والبرامج

 في مجال النظافـة الشخـصية أو         سواء ،التي تدعم التوعية بمفاهيم الثقافة الصحية     
إذ يشعر اآلباء بسعادة غامرة وهـم   ،ة أو األمراض وكيفية الوقاية منها     الصحة البيئي 

 . أطفالهمرعايةيشاركون بفاعلية في 

  
  

التوعية بمفاهيم الثقافة الصحية فـي ريـاض        مقترحات لتفعيل   : ثالثاً
  :اإلعالم من خالل وسائل األطفال

لمـسموعة   المرئيـة وا   اإلعـالم نشر الوعي الصحي في المجتمع من خالل وسائل          -
وزيادة البرامج الثقافية الهادفة التي تحث على ضرورة توعيـة الطفـل             ،والمقروءة

  .وممارسة العادة الصحية السليمة حفاظا على صحته وصحة المجتمع بالثقافة الصحية
طباعة المنشورات والكتيبات التوعوية التي تحث على االهتمام بممارسـة العـادات             -

 األسـرية  داخل مؤسسات رياض األطفال ومراكز الرعاية    وتوزيعها ،الصحية السليمة 
وذلك من أجل العمل على تفادي اآلثار        ،األسرةوفي األماكن العامة التي تتردد عليها       

الطفل في نقل األمراض المعدية والتي تـؤثر  التي تواجه الصحية السلبية والمشكالت   
  .على صحته

 في الجهات الطبية كافة مشاركةورة  ضر على   اإلعالمتسليط الضوء من خالل وسائل       -
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  . للتوعية بمفاهيم الثقافة الصحية للطفل في المرحلة المبكرةتدعيم رياض األطفال
  :تتعلق باإلمكانات الماديةالثقافة الصحية مقترحات لتفعيل : رابعاً

 التربوية في  والبرامجألنشطةاتدعيم تخصيص دعم مادي من وزارة التربية والتعليم ل -
حيــث يــرى  ،الســيما البــرامج المتعلقــة بالثقافــة الــصحية ، األطفــالريـاض 

(Franz,20120)     من ممارسة األنـشطة التربويـة داخـل         ضرورة تمكين األطفال
 وأمـاكن للتفاعـل    ،واألمـان أماكن السالمة   و ،الروضة وذلك بتوفير أماكن الحركة    

  .االجتماعي
توفير تجهيزات مناسبة تساعد في  بتخصيص ميزانية مالية تساهم في إالولن يتم ذلك   

  داخل الروضة ومنها برامج الثقافة الصحية واألنشطةتنفيذ البرامج 

في سـد الـنقص فـي التجهيـزات         الحكومية وغير الحكومية     المؤسسات مساهمة   -
ريـاض  الخاصة مما يكون له أثر في تفعيل مجاالت الثقافة الـصحية فـي     والمرافق  

 داخل الروضة لتوعيـة الطفـل      الهتمام بتوفير بيئة صحية    يتم ا  ألمانياففي   ،األطفال
يتيح للطفل التنقل بحرية   الذي التصميم الجمالي للمبنى     فنجد ،بمفاهيم الثقافة الصحية  

وذلـك حـسب    ،سواء اللعب في داخل الروضة أو حديقة الروضة      ،وسط المجموعات 
طفال بوجبات ساخنة  فيه لجميع األالطهيوأيضاً يتوفر مطبخ مجهزة يتم  ،طبيعة الجو

 توجد مساحات كافية لألطفال لكل طفل كذلك ،مراعية الجوانب الصحية للوجبة الغذائية
ويتوافر فيها  ، الشمس أشعةتسمح بدخول   الغرف جيدة التهوية واإلضاءة     ف ، متر ٢,٥

  .التي تفعل مفاهيم الثقافة الصحية لطفل الروضة لممارسة األنشطةاألثاث المناسب 
  
اعتمدت الواليات  قد  ف ،ط وبرامج وأنشطة للثقافة الصحية في رياض األطفال       عمل خط  -

 ، المجاالت الصحيةفي لتنمية الوعي األلمانية خططاً تعليمية في مجال الطفولة المبكرة
حيث يعد اللعب من أهم األنشطة التي يمارسها الطفل فيستهويه ومن ثم يثير تفكيـره     

 بنفـسه كما يتيح للطفل زيادة ثقته  ،شاف والتجريبفهو يدفع الطفل إلى البحث واالكت     
 .والتحرر من الخوف ويوسع خياله ويسهم بدور حيوي في تكوين شخصية الطفل

دور رياض األطفال نحو تنميـة مفـاهيم الثقافـة          مقترحات لتفعيل   : ساًماخ
  : المتعلقة بالجوانب التطويريةالصحية

 والتنفيذ بـدور ريـاض      شرافواإلالقائمين على التخطيط    و المسئولينتوعية   -
  .التوعية بمفاهيم الثقافة الصحية لطفل الروضةطفال في األ

مع المؤسسات الطبية لتفعيل مفاهيم طفال ضرورة مشاركة مؤسسات رياض األ    -
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  .الثقافة الصحية لطفل الروضة
رعايـة األسـرة    القائمة علـى     واألجهزة المعنية    رياض األطفال التعاون بين    -

  .ب الصحية والتثقيف الصحي في الجوانوالطفل
مقترحات لتقديم طرق تربوية الكتـساب الطفـل مفـاهيم الثقافـة            : سادساً

فالبد من توفير بيئة مادية وبـشرية مـساندة للنمـو     ،في رياض األطفال الصحية
ومحفزة على التعلم الذاتي فهي تعد من أهم الطرق التربوية المحفزة إلكـساب الطفـل               

   :ة ومن أهم ما تشمله البيئة اآلتيالمفاهيم الصحية السليم
ركـن الهـدم     ،حجرة مجهزة بأركان تعليمية تحتوي على ركن االستكـشاف         -

ومن خالل لعب األطفال بهذه األركان تقوم        ،ركن األسرة  ،الركن الفني  ،والبناء
كالمحافظة على نظافة    ،المعلمة بتوجيه األطفال نحو ممارسة السلوك الصحي      

وتوجيـه   ،وإلقاء القمامة في األماكن المخصـصة لهـا  الجسد ونظافة المكان    
وإبقـاء   ، لإلصابة ااألطفال باستخدام األدوات بطريقة صحيحة حتى ال يتعرضو       

 . المكان نظيفاً بعد االستخدام الخ

توفير ركن للمكتبة يحتوي على كتب تعليمية مصورة تتناول قصص توجيهية            -
والحوادث وكيفيـة عمـل      ،ةوالتغذية الصحية السليم   ،عن النظافة الشخصية  

 . اإلسعافات األولية أثناء التعرض للحوادث

توفير مطعم كبير يحتوي على منضدة مستطيلة ومقاعد مريحة تناسب أعمـار     -
ويتم تقديم وجبات غذائية ساخنة صحية لألطفال تشاركهم المعلمة في        ،األطفال
عن مكونات الوجبة    ،ويتم خاللها تبادل الحوار بين المعلمة واألطفال       ،تناولها

والحديث أيضا عن الوجبات     ،وفوائدها لصحة الجسم والنمو    ،الغذائية الصحية 
  .الضارة الغير صحية

والرمال البيضاء  ،توفير مكان لمواد البيئة الطبيعية يحتوي على المياه النظيفة  -
والصدف حتى يتعلم الطفـل      ،والحصى ،واألشجار الخضراء والزهور   ،الطبية

 . ب واستخدام مواد الطبيعة بطريقة صحية وآمنةكيفية اللع

توفير معلمات متخصصات في رياض األطفال على أحسن مستوى من التأهيل            -
 ،قادرات على تفتيح الموضوعات وتقديم المعلومات الصحية للطفل        ،والتدريب

والتي يمكن من خاللها إكساب الطفل لمفاهيم الثقافة الصحية وممارسة السلوك 
 .جابيالصحي اإلي

توفير عامالت قادرات على التفاهم والتعاون مع المعلمات ومساعدة األطفـال            -



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٧٣-

تفاديـاً لمنـع     ،أثناء الجري والقفز واللعب بفناء الروضة وإثناء اللعب الحر        
 . تعرض األطفال للحوادث

االهتمام بالتعلم الذاتي لألطفال من خالل إتاحة الفرصة لهـم بـالتعبير عـن               -
ويـأتي   ،سواء كانت صـحيحة أو خاطئـة   ،الصحية لديهمالمفاهيم والخبرات  

تصحيح األخطاء والمعلومات الغير صحية بعد ذلك أثناء الحوار والنقاش مـع            
 .األطفال

تشجيع الطفل على المبادرة وحل المشكالت من خالل طرح مـشكلة التلـوث              -
أو  ،سواء كانت المشكلة تحيط بالطفل داخل الروضة ،البيئي وأثره على الصحة

حيث يعتبر ذلك أحد األدوات األساسية لتدريب الطفل على التخطـيط            ،خارجها
وفي العادة نجعل الطفل يتحدث عـن       ،وحل المشكالت البيئية التي يتعرض لها     
 ،أو نوحي للطفل بآثار هذه المشكلة      ،مشكلة التلوث البيئي وأثره على الصحة     

يئي من أجل بيئة صحية    أو نلجأ للطفل بأخذ رأيه في معالجة مشكلة التلوث الب         
 . ونظيفة

استخدام مجاالت اللعب المتنوعة في عرض مفاهيم الثقافة الصحية والـوعي            -
حيث يعتبر اللعـب األداة األساسـية        ،الصحي التي تتاح للطفل داخل الروضة     

فهـو أداة لتطـوير      ،ومفاهيم الثقافة الصحية خاصـة     ،لتنمية المفاهيم عامة  
لقدرات والمهارات الصحية والجـسمية والحركيـة       اإلدراك والتفكير ولتنمية ا   

وكلما تنوعت وسائل اللعب ازدادت قدرة الطفل علـى          ،والنفسية واالجتماعية 
 . اكتساب وتنمية مفاهيم الثقافة الصحية لديه

والتعلم في مرحلـة   التعليم تعمل على تحسين عمليتي تعليميةأساليب  استخدام   -
تعليم النشط ومن هنا فإن التثقيف الصحي ومن تلك األساليب ال   ،رياض األطفال 

فـصول ريـاض األطفـال      الفعال يتطلب استخدام أساليب التعليم النشط داخل        
حيث أن استخدام أسلوب التعلم النشط فـي   ،ليتفاعل الطفل مع الكبار والصغار   

 إيجابيـة تجـاه      توجهـات  وتبنىسهم في خلق تعلم حقيقي      الطفولة المبكرة ي  
  .ومنها أنشطة تنمية مفاهيم الثقافة الصحية ،المستهدفةاألنشطة التعليمية 

  :البحثتوصيات 
تفعيـل   من نتائج تتعلق بدور رياض األطفال في         البحثفي ضوء ما أسفر عنه      

يمكن تقديم بعض التوصيات     ، لتحسين جودة تعليم طفل الروضة     مفاهيم الثقافة الصحية  
  :والمقترحات نذكر منها ما يلي

عملية والخبرات المباشرة فـي تنميـة مفـاهيم الثقافـة     استخدام األنشطة ال   -١
 .الصحية لطفل الروضة



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٧٤-

 والتي لها عالقة     مؤسسات المجتمع  بإشراكالتعليم  التربية و أن تقوم وزارة     -٢
تعليميـة وترفيهيـة     برامج وأنشطة    بالتوعية الصحية للطفل من خالل عمل     

حلـة الطفولـة    والتعلم في مر  تحسين جودة نواتج التعليم    تعمل على إيجابية  
 .المبكرة

 لطفـل الروضـة   الثقافـة الـصحية    مفاهيم على تفعيلالمعلماترفع كفاءة   -٣
تسمى بالتنمية المهنيـة     ، هذا الجانب  وتثقيفية في بإعطائهم دورات تدريبية    

  .المستمرة للمعلمة

تعلـيم مفـاهيم الثقافـة    االتجاه إلى عمل دراسات تهتم بالكشف عن فاعلية         -٤
لما لها من أهمية في دمج       ،ياض األطفال المدموجة   في مؤسسات ر   الصحية
 في التوعية بالثقافـة      االحتياجات الخاصة مع أقرانهم العاديين     ذوياألطفال  
 .الصحية

شأنها أن   في رياض األطفال والتي منتربوية متنوعة أنشطة وبرامج إدخال   -٥
 . في الجانب الصحي طفل الروضةتثقيفتزيد من فعالية عملية 

رة ال سيما األمهات في برامج تنمية الثقافة الصحية مما يـساعد   األس إشراك -٦
 اتجـاه  إلـى  سلوك ثم إلىعلى تحول ثقافة طفل الروضة من مجرد معلومة         

 .إيجابي نحو صحته وأفراد مجتمعه

نـشر مفـاهيم الثقافـة      االستعانة بخبرات الدول المتقدمة في دعم وتشجيع         -٧
ل التجربة األلمانية فـي دعـم       على سبيل المثا   ،األطفال في رياض    الصحية

 من أجـل توعيـة الطفـل    األسرة في عملية التواصل والتعاون مع الروضة      
ومحاولة االستفادة منها بما يتناسب مع ظروف وإمكانـات      ،بالثقافة الصحية 
 .المصريوثقافة المجتمع 

 لتنمية مفاهيم الثقافة تحسين طرق تنفيذ األنشطة التعليمية والترفيهية -٨
 .فل الروضةالصحية لط

عمل دليل إرشادي لمعلمات الروضة وأولياء أمور األطفال الملتحقين برياض  -٩
 اإلرشاداتاألطفال يسمى دليل التثقيف الصحي لطفل الروضة يوضح فيه 

الضرورية التي يجب أن يتبعها المعلمات وأولياء األمور لتوعية الطفل 
  .بمفاهيم الثقافة الصحية

 ريـاض األطفـال بـوزارة       إدارة القائمين على     إلى البحث اتوجيه نتائج هذ   -١٠
للوقوف على مدى تحسين جودة تربية وتعليم ورعاية طفل الروضة           ،التعليم
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 .التثقيف الصحي لطفل الروضة في هذه المرحلة الحرجةمن خالل تفعيل 

  :بحوث مقترحة
تقييم محتوى البرامج واألنشطة التعليمية والترفيهية فـي ريـاض األطفـال             -

 .ي توعية طفل الروضة بمفاهيم الثقافة الصحيةودورها ف

تقييم البرامج واألنشطة التعليمية والترفيهية في رياض األطفال ودورها فـي            -
 .التوعية الصحية لطفل الروضة في ضوء الخبرات األجنبية

مدى المشاركة بين الروضة واألسرة للتوعية بمفاهيم الثقافة الصحية لطفـل            -
 .الروضة

ية في رياض األطفال التي يطبق فيها نظام الدمج عن توعية    دراسة علم  إجراء -
 .األطفال العاديين وغير العاديين بمفاهيم الثقافة الصحية

 مفاهيم الثقافة الصحية  أثر استخدام أساليب واستراتيجيات جديدة على اكتساب         -
  .لطفل الروضة

  
  
  
  
  
  

  المراجع
  المراجع العربية: أوالً

 لتنمية المتعددة بالوسائط برنامج فعالية). ٢٠٠٦(محمد سليمان  ،أبو شقير -١
قسم  ،كلية التربية ،غير منشورة ،رسالة ماجستير ،الصحي والوعي المفاهيم

 غزة  ،الجامعة اإلسالمية ،المناهج وتكنولوجيا التعليم

 ، دليل التسوق للمسلمين).٢٠٠٩ ( الفيدرالي لحماية حقوق المستهلكاالتحاد -٢
  . لمانياأ ،برلين. الطبعة الرابعة
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دور وسائل اإلعالم في التثقيف الصحي للمرأة ). ه١٤٢٥(أحمد ريان  ،باريان -٣
كلية . قسم اإلعالم. غير منشورة. رسالة ماجستير. السعودية بمدينة الرياض

 .المملكة العربية السعودية. جامعة الملك سعود. اآلداب

 ،ر المسيرةدا: األردن ،الثقافة الصحية). ٢٠١٣(أحمد محمد وآخرون  ،بداح -٤
 . عمان

 ،التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاتها). ٢٠١٦(منى محمد علي ،جاد -٥
 .األردن ،عمان: دار المسيرة

الهيئة  ،قانون الطفل ،١٩٩٦ لسنة ١٢القانون رقم  ،جهورية مصر العربية -٦
 . القاهرة ،الطبعة الثالثة ،العامة لشئون المطابع األميرية

 ،وزارة الصحة ،الصحة البيئية للطفل. )٢٠١٠( شفيع روال ،الداغستاني -٧
مكتب منظمة  ،دائرة الصحة البيئية ،مديرية األمراض السارية والمزمنة

   .بسورياالصحة العالمية 
المجلة . دور رياض األطفال في النمو االجتماعي). ٢٠١٤(يخلف  ،رفيقة -٨

. ١١العدد . الجتماعيةقسم العلوم ا ،األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية
 .الجزائر ،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

الوعي الصحي ومصادره لدى طلبة كلية ). ٢٠٠٩(سوزان دريد أحمد  ،زنكنة -٩
 ،كلية التربية جامعة بغداد ،مجلة ديالي ،العدد الحادي واألربعون ،التربية
 . العراق

ءة لطفل الرياض برنامج مقترح لالستعداد للقرا). ١٩٩٤(فوزية محمد ،سعيد-١٠
معهد الدراسات العليا  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،بدولة اإلمارات العربية

 . مصر ،القاهرة ،جامعة عين شمس ،للطفولة
 

برنامج مقترح لتنمية بعض المفاهيم العلمية ). ١٩٩٣(وفاء محمد ،سالمة-١١
جامعة عين  ،كلية البنات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،ألطفال الروضة

 .القاهرة مصر ،مسش

. بل برنت للطباعة والتصوير ،الصحة العامة). ٢٠٠١(جبر متولي  ،سيد-١٢
 .جمهورية مصر العربية. القاهرة

دور بيئة الروضة في إكساب األطفال بعض ). ٢٠٠٧(سحر صالح  ،الشريف-١٣
جامعة  ،كلية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة. مهارات االستعداد للقراءة
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 السعودية: الرياض: الملك سعود

 في العامة المكتبات  دور).٢٠٠٩ (أماني محمد ، عيسى والسيدعماد ،صالح-١٤
 استكشافية دراسة. العالمية الصحية األزمات ومكافحة الصحي الوعي تنمية

بحث علمي مقدم . األنفلونزا وباء ضوء في المكتبات وأنشطة لبرامج مقارنة
نحو ) أعلم(ربي للمكتبات والمعلومات إلي المؤتمر العلمي العشرون لالتحاد الع

 ،الدار البيضاء ،رؤية مستقبلية: جيل جديد من المعلومات والمتخصصين
 . المغرب

الطرق  ،البحث التربوي في مجال تربية الطفل). ٢٠٠٤(جابر محمود ،طلبه-١٥
مكتبة  ،الطبعة األولى) ١(سلسلة الطفل أصيل  ، الممارسة البحثية–العلمية 

  .المنصورة:  والتوزيعاإليمان للنشر
طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في ). ٢٠٠٠(إخالص  ،عبد الحفيظ-١٦

  .مركز الكتاب للنشر: القاهرة ،المجاالت التربوية والنفسية
كلية التربية  ،التغذية الصحية السليمة). ٢٠١٢(أحمد محمد  ،عبد السالم-١٧

 ٢٠١٦ ابريل ١٠ل تاريخ الدخو. جامعة الملك سعود ،البدنية والرياضية
aspx.default/health_sport/sa.edu.ksu.faculty://http 

مكتبات رياض األطفال ودورها في تنمية ثقافة ). ٢٠١٠(محمد  ،عبد الهادي-١٨
 . العدد األول ،رالمجلد السادس عش ،مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ،النشء

: مكتبة الرشد ،الثقافة الصحية للجميع). ٢٠٠٩(عوض محمد وآخرون  ،العبد-١٩
 .السعودية ،الرياض

 الجودة في إعداد معلمات رياض األطفال .)٢٠٠٦(على عبد التواب  ،عتمان-٢٠
دراسة ميدانية "وأثرها في فاعلية األداء التربوي في مؤسسات رياض األطفال 

العدد  ،مجلة رعاية وتنمية الطفولة ،" رياض ألطفالمن وجهة نظر معلمات
 .مصر ،جامعة المنصورة ،المجلد األول ،الرابع

: األردن ،طرق التعليم في الطفولة المبكرة. )٢٠١٠(على عبد التواب  ،عتمان-٢١
  .عمان ،دار المسيرة للنشر والتوزيع

 ).٢٠١٢(أحمد علي  ،رندا محمد وحجاج ،أماني خميس والمغربي ،عثمان-٢٢
             ،مجلة الفتح. مدى وعي معلمة الروضة ببعض المشكالت البيئية التكنولوجية

 . الجزائر ،جامعة بسكرة ،لعدد الثامن واألربعونا

 العرض المسرحي المدرسي ودوره في تنمية ).٢٠٠٩(السيد محمد  ،عزت-٢٣
 الطيور أنفلونزاالوعي الصحي لدى طالب الصف الخامس االبتدائي ضد مرض 



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٧٨-

العدد  ،المجلد الثاني عشر ،مجلة دراسات الطفولة ،الخنازير دراسة تجريبيةو
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المجلد  ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،الحاجات النفسية ألطفال الروضة

 .البحرين ،٤العدد  ،التاسع

دمج األطفال ذوي الحاجات الخاصة مع . )هـ١٤١٨(حصة سليمان  ،الفايز-٢٦
  .مطابع الفرزدق التجارية: الرياض. اديين في مؤسسات رياض األطفالالع

 شركات مجمع ،األطفال وكيفية حمايتهم من الحوادث). ٢٠٠٦(ريدل  كونتر-٢٧
 .www.gdv.de اإللكتروني األلمانية التأمين

 ،جدة: دار المدني ،التغذية خالل مراحل الحياة). ٢٠٠٥(خالد على  ،المدني-٢٨
 .السعودية

التوعية الصحية في األحاديث ). ١٩٩٨(رعبد الناص ،طفى وعطايامص ،المر-٢٩
. جامعة األزهر. مجلة كلية التربية. النبوية الشريفة ودور التربية في تحقيقها

 . مصر

 ،وزارة الثقافة ، التربية الصحية للطفل).٢٠١٤(أيمن سليمان  ،مزاهرة-٣٠
 . األردن ،عمان

 ،صر بين الواقـع والمـأمول   في ماألطفالرياض  ). ٢٠٠٥(أمل سيد  ،مسعود-٣١
 .٣٧العدد  ،المجلد الحادي عشر ،مجلة مستقبل التربية العربية

  
النظراء  sos ،دليل النظير المربي). ٢٠١٤(مسلكيات النظافة الصحية-٣٢

 .موريتانيا ،المربون

 ، تأثير اإلعالن على سلوك المستهلك النهائي).٢٠١٣(محمد الصالح ،مفتوح-٣٣
كلية العلوم االقتصادية  ،قسم العلوم التجارية ،رسالة ماجستير غير منشورة

   .الجزائر ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،والتجارية
. مشروع تطوير وتنمية الطفولة المبكرة). ٢٠٠٦(مكتب اليونسكو بالقاهرة -٣٤
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ra/plan_global/ceh/int.who.www://http . 
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دليل التدريب : اإلسعافات النفسية األولية). ٢٠١٣( هالدورسون هيدين-٣٩
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