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 الغذائي الوعي تنمية في الدمى مسرح استخدام فاعلية
 الروضة ألطفال

 

 *.يوسف كمال محمد يوسفد/  *                          
 

 : ملخص البحث
 

عمير  فيي الروضة ألطفال الغذائي الوعي تنمية إلی الحالي يهدف البحث   
 ةعينيي وتکونيي  الييدم   مسيير  اسييتخدا  خيي ل ميي  وذليي  سيينوا (  6 – 5)

 متکييييييافئتي  مجمييييييوعتي  إلييييييی مقسييييييمي  وطفلييييييةا  طفيييييي ا (  66)  ميييييي  البحييييييث
   وطفليةا  طفي ا (  06)  مي  وتتکيو  التجريبيية المجموعية األولی ومتماثلتي  

 واسيييتخد    وطفليييةا  طفييي ا (  06)  مييي  وتتکيييو  الضيييابطة المجموعييية الثانيييية
( ُمحکَّ )استبيا  في الحالي البحث أدوا  التجريبي  وتحدد  المنهج الباحث
 الروضية  ألطفيال الغذائي والوعی الدمی مسر  ع  وبيانا  معلوما  لجمع

   3890" حنفييي فاطميية"  تقنييي   "هيياري  أنييف جييود" لييي الرجييل رسيي  اختبييار
 عبيييد الع يييي :  إعيييداد ) لألسييير  االقتصييياد  - االجتمييياعي المسيييتو  مقييييا 
الروضيية            ألطفييال الغييذائي المصييور الييوعي مقيييا   (3885الشييخ   السيييد

 برنيييامج مقتييير  بإعيييداد الباحيييث  وقيييا  ( 6636  البييياقي عبيييد منييي  إعيييداد: )
(  06)  بواقييييع مسييييرحياا  عرضيييياا (  35)  ميييي  وتکييييوَّ  الييييدمی مسيييير  يتنيييياول
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 نتييائج أهيي  وتوصييل  أسييابيع (  36)  لمييد  البرنييامج تطبييي  واسييتمر جلسييةا 
 الغييذائي الييوعي تنمييية يفيي البحييث برنييامج وکفييا   فاعلييية إليي  البحييث الحييالي

 .الروضة ألطفال
 

The effectiveness of using Puppet Theater in 

developing nutritional awareness for kindergarten 

children 

 

   Prepare: Dr / Youssef Mohamed Kamal Youssef. * 
 

Abstract: 
 

    The current research aims to develop the nutritional 

awareness of kindergarten children at the age of (5-6) 

years through the use of puppet theater, and the research 

sample consisted of (60) children and girls divided into 

two equal and identical groups, the first is the 

experimental group and it consists of (30) children and 

girls. The second control group consists of (30) children 

and girls. The researcher used the experimental method. 

The current research tools were identified in a 

questionnaire (refereed) to collect information and data 

on puppet theater and the nutritional awareness of 

kindergarten children, the man’s drawing test for “Good 

Nose Harris”, the codification of “Fatima Hanafi” 1983, 

the measure of the socio-economic level of the family 

                                                                 

* Lecturer of  Child Literature, Department of Basic Sciences, Faculty of 

Education Early Childhood - University of Beni Suef. 
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(prepared by: Abdel Aziz Al-Sayyid Al-Person, 1995), 

the Scale of Food Awareness of Kindergarten Children 

(Prepared by: Mona Abdel-Baqi, 2016), and the 

researcher prepared a proposed program dealing with 

puppet theater and consisted of (15) theatrical 

performances. By (30) sessions, the implementation of 

the program continued for (10) weeks, and the most 

important results of the current research reached the 

effectiveness and efficiency of the research program in 

developing nutritional awareness of kindergarten 

children. 
  :Keywords الكلمات المفتاحية 

 Puppet Theater                  الدم . مسر  -

 Food awarenessالغذائي.                الوعي -

 Kindergarten children الروضة.           أطفال -

 

 مقدمة:
 

 ألطفال الحاضنة الفتر  ألنها المبكر ؛ الطفولة بمرحلة المتقدمة الدول تهت    
 مي  المرحلية لهيذ  مل والمتكاميلالشيا النميو تحقيي  علي  تعميل كما المستقبل 

 فيهييييا تتشييييكل المرحليييية وهييييذ  النمييييو  لهييييذا المناسييييبة الظييييروف تهيئيييية خيييي ل
 فاصلة مرحلة فهي المرغوبة  والمباد   القي  اكتساب ويت  األطفال شخصية

 وغيذائه  أجسيامه  وصيحة لألطفيال المتكاميل النميو ويعتمد اإلنسا  حيا  في
 (.8  6636 سعود  آل ) حياته  في األول  الخبرا  عل 
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 به  يحيط ما خ ل م  بالغذا  الخاصة وثقافته  معرفته  األطفال ويكِو    
 بيئية فيي األطفيال نشي  فيإذا يوميياا  أمامه  وُيماَر  يمارسونه وما مؤثرا    م 

 ألنهييي  صيييحته ؛ علييي  بالسيييلب ذلييي  فييييؤثر صيييحيحة غذائيييية ثقافييية بهيييا ليييي 
 العيادا  علي  األطفيال تدريب ويعتبر ة سليم غير غذائية عادا  سيكتسبو 
 وآخيييرو   األميييير )  الطفيييال رييييا  معلمييية أدوار أهييي  مييي  السيييليمة الغذائيييية
6632   66.) 

 

 تيي  حيييث مصيير  فييي القديميية الفرعونييية العصييور إليي  الييدم  مسيير  ويمتييد   
عليي   اليييو  الييدم  مسيير  ويسيياعد األطفييال  مييع موجييود  الييدم  عليي  العثييور

 كميييا مسيييرحية   عيييرو    مييي  يقدميييه ميييا خييي ل مييي  األطفيييال بثقافييية النهيييو 
 انتبيييياهه ؛ فيجيييذب األطفييييال ليييد  المحببييية الفنييييو  مييي  الييييدم  مسييير  يعتبييير

 األوليييي   سيييينواته  فيييي بهييييا ويلعبيييو  يمتلكونهييييا التييييي الدميييية بفكيييير  الرتباطيييه
 مييي  قريبيييةا  األطفيييال ويعتبرهيييا   ويحاورونهيييا إليهيييا ويتحيييدثو  معهيييا ويمثليييو 
 .)92   6669عيس  ) مختلفة   صور   في أمامه  تجسدوت عالمه 

 

 ألطفييييال الغييييذائي الييييوعي تنمييييية إليييي  البحييييث هييييذا فييييي الباحييييث ويسييييع     
   الصييييحي وغييييير الصييييحي الغييييذا : ) اآلتييييية األبعيييياد فييييي المتمثييييل الروضيييية
 مسيير  خيي ل ميي (  الغذائييية المتكامليية  السييلوكيا  الغذائييية الوجبيية عناصيير
 إعيييداد  تييي  إذا خصوصييياا  – وخصيييائ  إمكانييييا  مييي  بيييه يتميييي  لميييا اليييدم 
 لميا واهتمامياته ؛ الروضة أطفال واقع محاكا  عل  القدر  فله -الجيد بالشكل
 وجييييذب تشييييوي  فييييي تسيييياعد وحركييييية   وسييييمعية   بصييييرية   مييييؤثرا    ميييي  يمتلكييييه

 إليييي  باإلضييييافة منييييه  االنتهييييا  حتيييي  المسييييرحي العيييير  لمشيييياهد  األطفييييال
 العير  حيول ومناقشيته  والتمثييل اليدم  إعيداد في لاألطفا المعلمة مشاركة

 الغيذائي اليوعي تنميية في يساعد منه االنتها  وبعد أثنائه وفي قبله المسرحي
 .لديه 
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 :البحث مشكلة
 

 :باآلتي الباحث قا   
 

 .الحالي البحث بمتغيرا  الخاصة والدراسا  البحوث عل  اإلط ع- 
 تنميييية فيييي اليييدم  مسييير  فاعليييية لييي ع للوقيييوف اسيييتط عية دراسييية إجيييرا  -

 :تضمن  الروضة ألطفال الغذائي الوعي
 

 تخضييع التييي)  القليوبييية محافظيية فييي الروضييا  ميي  لعييدد   متكييرر   يييارا . أ
 بي  عمير روضية الولييد  بي  خاليد روضة منها( والتعلي  التربية و ار  إلشراف

 . االبتدائية العمار روضة الخطاب 
 

 األطفيييال  رييييا  ومعلميييا  االطفيييال أميييور ولييييا أ ميييع مقييياب   إجيييرا . ب
 وقييدراته  ميييوله  لمعرفيية وذليي  أنفسييه ؛ واألطفييال االطفييال  ريييا  ومييوجهي

 ومناقشييييييييية الحيييييييييالي  البحيييييييييث متغييييييييييرا  عييييييييي  واسيييييييييتعداداته  واهتمامييييييييياته 
 .البحث موضوع حول المتخصصي 

 

 :إلى االستطالعية الدراسة وخلصت
 

 الروضة. ألطفال الغذائي عيالو  تنمية في الدم  مسر  أهمية -
 األبعيياد فييي المتمثييل البحييث(   عينيية) الروضيية ألطفييال الغييذائي الييوعي قليية- 

 المتكاملية  الغذائيية الوجبية عناصير   الصيحي وغير الصحي )الغذا : اآلتية
 .)الغذائية السلوكيا 

 

 : اآلتي الرئيسي السؤال في البحث مشكلة تحديد ويمك 
 

 

 ألطفاااال الغاااذائي الاااوعي تنمياااة فاااي الااادمى رحمسااا اساااتخدام فاعلياااة ماااا
  الروضة؟
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 : اآلتية الفرعية األسئلة منه ويتفرع
 

 ألطفيييييال الغيييييذائي اليييييوعي لتنميييييية اليييييدم  لمسييييير  العامييييية الخصيييييائ  ميييييا -
  الروضة؟

 الدم ؟ مسر  خ ل م  الروضة ألطفال الغذائي الوعي ننمي كيف- 
 اليييوعي تنمييية فيييي سييتخدامهاال الروضيية ألطفيييال المناسييبة اليييدم  أنييواع مييا- 

 ؟ لديه  الغذائي
 

 أهمية البحث :
 

 في بالغة   أهمية   م  لهما وما الروضة؛ وأطفال الدم   بمسر  االهتما  - 
 .المرحلة هذ  في الطفل حيا 
 مسر  واستثمار الستخدا  األطفال ريا  معلما  البحث اهذ يساعد - 

 .ذائيالغ الوعي تنمية بهدف الروضة أنشطة في الدم 
 الطفل مسر  تناول  التي للدراسا  واألبحاث تدعيماا  يعتبر هذا البحث - 

  .عامة   بصفة   الروضة ألطفال
 برامج إعداد في البحث هذا نتائج م  والتعلي  التربية و ار  تستفيد قد -

 .الدم  مسر  باستخدا  الروضة ألطفال الغذائي الوعي  لتنمية وأنشطة
 

 أهداف البحث :
 

 : البحث الحالي إل يهدف 
 
 

 الوعي لتنمية الدم  مسر  باستخدا  الُمصَم  البرنامج فاعلية عل  التعرف -
 .الروضة ألطفال الغذائي

 تنمييييية فييييي السييييتخدامها الروضيييية ألطفييييال المناسييييبة الييييدم  عليييي  التعيييرف -
 .لديه  الغذائي الوعي
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 :البحث حدود
 

 وتتمثل في :
 

( 6-5) مييييي  الروضييييية أطفيييييال علييييي  البحيييييث يقتصييييير:  البشيييييرية الحيييييدود -
 .سنوا 

 التربيية لو ار  التابعة الروضا  عل  البحث هذا يقتصر:  المكانية الحدود -
 للتعليييي  الولييييد بييي  خاليييد لمدرسييية التابعييية الولييييد  بييي  خاليييد روضييية) والتعليييي 
  .القليوبية بمحافظة(  األساسي

 التيير  بداييية ميي  ونصييف شييهري  لمييد  البحييث تطبييي  تيي :  ال مانييية الحييدود -
   . 6666 – 6638 الجامعي العا  م  األول

  .الغذا  أنواع ع  لدم  مسرحية عرو : الموضوعية الحدود -
 

 :البحث فروض
 

 متوسييطا  بييي  6063 مسييتو  عنييد إحصييائية دالليية ذا  فييرو  توجييد ال -أ
 الغييذائي الييوعي مقيييا  عليي  والضييابطة التجريبييية المجموعيية أطفييال درجييا 
 الُمصيَم  للبرنيامج التجريبيية المجموعية تعر  قبل الروضة فالألط المصور
 .الغذائي الوعي لتنمية الدم  مسر  باستخدا 

 

 متوسيييطا  بيييي  6063 مسيييتو  عنيييد إحصيييائية داللييية ذا  فيييرو  توجيييد -ب
 الغييذائي الييوعي مقيييا  عليي  والضييابطة التجريبييية المجموعيية أطفييال درجييا 
 الُمصيَم  للبرنيامج التجريبيية موعيةالمج تعير  بعد الروضة ألطفال المصور
 المجموعيييية لصييييال  لييييديه  الغييييذائي الييييوعي لتنمييييية الييييدم  مسيييير  باسييييتخدا 
 .التجريبية

 

 متوسيييطا  بيييي  6063 مسيييتو  عنيييد إحصيييائية داللييية ذا  فيييرو  توجيييد -ج
 الُمصيييَم  للبرنيييامج التعييير  وبعيييد قبيييل التجريبيييية المجموعييية أطفيييال درجيييا 
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 مقييييا  علييي  وذلييي  ليييديه   الغيييذائي اليييوعي لتنميييية اليييدم  مسييير  باسيييتخدا 
 .الروضة ألطفال المصور الغذائي الوعي

 
 
 

 

 : البحث مصطلحات
 

 إجرائياا ب نها:المصطلحا  اآلتية عرف الباحث ي
 
 

القدر  علي إحداث األثر الكبير في تحقي  النتائج المرجو  م   فاعلية: -
ئي المتمثل في األبعاد مسر  الدم  ) برنامج البحث (؛ لتنمية الوعي الغذا

) الغذا  الصحي وغير الصحي   عناصر الوجبة الغذائية المتكاملة  اآلتية: 
 ألطفال الروضة عينة البحث. السلوكيا  الغذائية ( 

 

عرو  مسرحية ) لدم  : مجسما  وعرائ  ع  أنواع مسرح الدمى:  -
ئي المتمثل في الغذا  ( تقو  بها المعلمة واألطفال؛ بهدف تنمية الوعي الغذا

) الغذا  الصحي وغير الصحي   عناصر الوجبة الغذائية األبعاد اآلتية:
 ألطفال الروضة. المتكاملة  السلوكيا  الغذائية (

 

مساعد  أطفال الروضة عل  اكتساب المعلوما   الوعي الغذائي: -
والمعارف الصحيحة عند اختياره  وتناوله  للغذا  الصحي والمتمثل في 

) الغذا  الصحي وغير الصحي   عناصر الوجبة الغذائية اآلتية:  األبعاد
 .المتكاملة  السلوكيا  الغذائية (

 

 اإلطار النظري : 
 

 للبحث الحالي المحاور التالية:  يتناول اإلطار النظر 
 

 .مسر  الدم  المحور األول:
 

تفصيييل  يوفيمييا يلييإكسيياب الييوعي الغييذائي لطفييل الروضيية   :يالمحااور النااان
 .ا سب لم
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 : مسرح الدمى المحور األول:
 

 الروضة ألطفال الدمى مسرح أهمية: 
 

 بالنسييبة وملمييو    مسييموع   بشييكل   والشخصييية الفكيير  تجسيييد عليي  يسيياعد - 
 .للطفل

 . للطفل خاصاا  عالماا  ةيالدم شخصية تمثل - 
.جذا شكل   م  به تتمي  لما الطفل؛ انتبا  إثار  عل  الدمية تعمل -   ب 

   6669 الهنيييد  ) ملييل دو  المسييرحي العيير  مييع األطفييال ليتواصيي - 
 96. (  
 .التعليمية العمليةتيسير  في الدم  تساعد - 
 التعليمي. المنهج مجاال  م  الكثير مع الدم  ف  يتكامل  -
 .لألطفال الخيال واستخدا  اإلبداعي التفكير الدم  تنمي  -
  .الحيا  م  مواقف الختيار لألطفال الفرصة إتاحة - 
 .المشاكل لحل عديد ا  فرصاا  الدم  تقد  - 
 .والبهجة المتعة الدم  تحق   -
 ). 25 -23     6636 حسي  )والتسلية المعرفة إل  الحاجة إشباع - 

 

 الروضة ألطفال المناسبة الدمى أنواع: 
 

 بظهير عصيا تثبيي  وييت  العيرائ   أنيواع أبسيط مي  وهي :العصا عرائس -أ
 وتتمييي  العصييا خيي ل ميي  والتحرييي  الييتحك  ويييت  جسييمها  لداخيي أو العروسيية
 .والفاكهة الخضراوا  ثمار م  تصنيعها بسهولة

 أنييواع أكثير مي  وتعتبير(  الجيوانتي)  القفييا  عيرائ  وهيي :الياد عارائس -ب
 ذا  العييرائ : مثييل منهييا كثييير  أنييواع وهنييا  األطفييال  لييد  شييعبية العييرائ 

 .المتحركة يد األ ذا  والعرائ  المتحر   الف 
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 األصيابع تحيل التيي العيرائ : أشيكال ث ثة عل  وهي :األصابع عرائس -ج
 علي  ترسي  التيي العيرائ  األصيابع  قمية تغطيي التي العرائ  الساقي   محل

 .الداخل م  األصابع
 لهييا خاصيية  متعيية لهييا التييي العييرائ  ميي  وهييي :الااوجني  ذات العروسااة -د

   سيياب   مرجييع حسييي  )  اآلخيير عيي  يختلييف وجييه كييل يكييو  قييد وجهييا 
  56- 98.(  

 

 ألطفااال الاادمى مساارح اسااتخدام عنااد بنااا األخااذ يجااب التااي االعتبااارات 
 : الروضة

 

 .والعر  الطول في الدمية م ب  تتناسب أ  يجب - 
 المشيياهد مراعييا  ميع لمسييرحية تحويلهييا عنيد القصيية لمضييمو  الجييد الفهيي  - 

 .اصرالعن م  وغيرها والشخصيا  والحوار
 .الجمالية النواحي وكذل  الن  في الموجود المعن  الدم  تراعي أ   -
 .عنها تعبر التي للشخصيا  الدم  تصمي  مناسبة مراعا   -

 والتكنيكييية الفنييية االعتبييارا  ومراعييا  المتاحيية اإلمكانييا  اسييتغ ل حسيي  - 
 .الدم  مسر  إلعداد

 .األطفال يتشت  ال حت  المتوا   المناسب بالشكل الدم  تحري   -
 (369   6662 عطية )                                          

 

  أ  هنا  مجموعة م  االعتبارا  الواجب مراعاتها  فيما يلي : كما
 

 مسير  فيهيا ييدور التي والمكا  األحداث ع  المستخدمة المناظر تعبر أ  - 
 .الدم 

 االتسييا  لتحقييي  المنيياظر أو  بيي الم فييي سييوا  المناسييبة األلييوا  اختيييار - 
 .واالنسجا 
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 االعتبيار في فيؤخذ بع   إل  بعضها األشيا  أحجا  بي  التناس  مراعا - 
 .األحجا  ونسبة المناظر حج 

 التشييييوي  تعطيهييييا التييييي والمنيييياظر المختلفيييية الخامييييا  ميييي  الييييدم  تصييييمي - 
 .والحيوية

 .األطفال ددوع العر  ألسلوب المسر  وفتحة االرتفاع مناسبة -
 .المناظر وتغيير تحري  في السهولة مراعا  -
 م يييييد  ) إسييييماعيل  األطفييييال مسيييير  فييييي اإلضييييا   تنظييييي  حسيييي  مراعييييا - 

6666   353. ( 
 

   :الروضة ألطفال الغذائي الوعي إكساب المحور الناني :
 

 التييي واألسيياليب الحياتييية المهييارا  الروضيية ألطفييال الغييذائي الييوعي يييوفر   
 تيييوفر كميييا ليييديه   الصيييحيحة الغذائيييية السيييلوكيا  وتنميييية غييير  إلييي  تهيييدف

عيداد لتنياول واألسير  لألطفال الكافية والخبرا  والمعارف المهارا   األغذيية وا 
  ).62   6666 حداد .) صحياا  والسليمة المفيد 

 

 الروضة لطفل الُمقَدم الغذاء في توافرها الواجب الشروط: 
 

 .والسامة الضار  وادالم م  خالياا  يكو  أ   -
 الما . م  وفير    كمية   عل  يحتو  - 
 (. الكربوهيدرا  الدهو   البروتي  : ) مثل الطاقة مصادر عل  يحتو   -
 .والفيتامينا  المعدنية األم   م  مناسبة   كمية   عل  يحتو   -
        . األمينية باألحما  الجس  إلمداد البروتي  م  مناسبة   كمية   عل  يحتو   -

 ( 6   6660 ال هير  )                                            
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 الروضة ألطفال الغذائي الوعي بإكساب المرتبطة النامة السمات: 
 

 وتتمثل في :
 

 باألطفال خاصة بمواقف الغذا  يرتبط حيث : مختلفة   بمعا    الغذاء يرتبط -
 جييييد   بشيييي    يقوميييو  عنيييدما المكافييي   عييي  تعبييير الحلوييييا  مثيييل وسيييلوكه  

 .طعا  مجرد م  أكثر الغذا  فيصب 
 الغيذا  بتنياول واالسيتمتاع والحيوار بالمشياركة المرحلة هذ  تتمي  :التواصل -

 .والمعلما  األصدقا  العائلة  مع
 . األسباب ع  األسئلة كثر  إل  المرحلة هذ  في األطفال يتجه :الفضول- 

 

 اليييوعي الكتسييياب ممتيييا   فرصييية مطيييب  ر صيييو  فيييي المسييير  يصيييب  وبالتيييالي
 .الغذا  إعداد في ب نفسه  والتجربة المشاركة خ ل م  الغذائي

 

 أ  المرحليية هييذ  سييما  ميي  :الغااذاء عاا  معلومااات إلااى اكتساااب المياال- 
 المغذييية األطعميية وعيي  الطعييا  عيي  معلومييا  عييا    بشييكل   يكتسييبو  األطفييال
 .قويةا  مه أجسا لجعل بها يهتمو  التي خا    بشكل  

 ويجييب األسيينا   وغسييل الحليييب وصييب شييرب مثيل :الااذات علااى االعتماااد -
 وتقديمييه المرحليية  هييذ  ألطفييال الحركييي النمييو مييع يتناسييب بمييا الغييذا  تقييدي 
  .تناوله يسهل وقوا  بمكونا  أيضاا 

 اليذ  والغيذا  األطعمية المرحلية هيذ  أطفيال يفضيل: البسايط الغذاء اختيار -
 كميييا بسيييهولة  أنواعيييه علييي  والتعيييرف ببسييياطة   والُمَعيييد خفييييفال بمذاقيييه يتميييي 

 يشييربونها         التييي المشييروبا : مثييل معييه التعامييل يسييهل الييذ  الغييذا  يفضييلو 
 .المقطعة والفواكه الخضراوا  كوب(   في أو العصير )علب

 لعيد  يتمسي  حييث ليديه   المحببية األطعمية فيي ذلي  ويكو  :المزاج تقلب -
 آخيير  نييوع ويختييار فجيي   عنييه يعيير  ثيي  الغييذا   ميي  واحييد   نييوع   ارباختييي أيييا   
 االختيييار ويكييو  المرحليية  لهييذ  طبيعييي ولكنييه تذبييذباا  يعتبيير ال السييلو  وهييذا
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 وتنيوعه  اختيياره  مي  األطفيال ي ييد ذلي  بعيد ثي  محيدوداا  البداية في والتنوع
 (. 39 -35      6630 مناف  عبد) بالتدريج للغذا 

 

 :الغذائي الوعي الروضة أطفال إكساب عند اآلتية العوامل عاتبا يجب
 

 الغذائي للسلو  ممارسته  عند األطفال بها يقو  التي المواقف ومعرفة فه  -
 .الصحي 

 .لقدراته  المناسب الصحي  الغذائي السلو  عل  األطفال تدريب- 
                         (Fisher, 1998, pp. 154-159 Bobbi,)  

 

 :السابقة الدراسات
 

 :الدمى مسرح تناولت دراسات أواًل: 
 

 الروضة إل  أطفال الُمقَد  الدم  مسر  إل  دراسة الدراسا  بع  سع    
 علي  التعيرف أهيدافها ومي     Euker ( 1991) دراساة الدراسا  هذ  وم 

 روضتي  في الدراسة تطبي  وت  األطفال  ريا  في الدم  استخدا  إمكانية
 بييييت   ليييونج فيييي والثانيييية كاليفورنييييا  مقاطعييية فيييي األولييي  األطفيييال   لرييييا
 أهيي  ميي  و التييدري   فييي للييدم  المعلميية اسييتخدا  عليي  الدراسيية تركييي  وكييا 

 خييييي ل مييييي  ب نفسيييييه  يقيييييدموها التيييييي لليييييدم  المعلميييييا  اسيييييتخدا  أ  النتيييييائج
 ميييع اليييدم  اسيييتخدا  يمكييي  كميييا األطفيييال  ميييع فاعلييييةا  أكثييير تكيييو  األنشيييطة
   .متساو   بشكل   واإلناث الذكور األطفال

 

 داخييل الييدم  مسيير  اسييتخدا  إليي  هييدف  : Deniger (1995) دراسااة-
 توظيفهيا ثي  اليدم   لصينع لألطفيال الفير  إتاحية خ ل م  وذل  الروضة 

 علي  للتعيرف لألطفيال الم حظية أسيلوب الباحيث واسيتخد  مسرحيا   داخل
 مييي  تعرقيييل التيييي الصيييعوبا  معرفيييةو  اليييدم  لصييينع الفيييرد  األطفيييال سيييلو 

 فيي أطفياالا (  6)  مي  الدراسية عينية وتكوني  اليدم   مسير  لتفعيل التخطيط
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 الجلسيييية  ميييي  جلسييييةا حيييييث تراوحيييي ( 36) لعييييدد سيييينوا  (  6 -2)  عميييير
 الدراسية نتيائج أهي  مي  و التحليلي  الوصفي المنهج الباحث واستخد  ساعة 

 نجاحياا  حققي  لليدم  األطفيال صينع علي  بنا ا  وتمثيلها المسرحيا  إعداد أ 
  .األطفال مع كبيراا  وتفاع ا 

 

 نظيير وجهيية معرفيية إليي  هييدف  والتيي  Furnivall (2003)  :دراسااة -
 عليي  الدراسيية واعتمييد  العييال   فييي والسيي   والنيي اع المخيياوف تجييا  األطفييال
 مي  ابتيدا ا  فييه  األساسيية العناصير هي  األطفيال كيا  مقتير  مسيرحي برنامج
 8) م  وطفلةا  طف ا ( 26) م  الدراسة عينة وتكون  األدا   إل  الفكر  طر 
 المسيرحية العيرو  فيي األطفيال اشيترا : النتيائج أهي  مي  و عامياا (  36 –

 بإعيداد الدراسية أوصي  كميا ليديه   والسي   الحيرب مفهو  تعديل عل  ساعد
 والمسير  اليدراما اسيتخدا  خي ل م  الس   عل  يقو  وعال  لمجتمع األطفال
 .الدراسي الفصل داخل

 

 الييذ  الفعييال الييدور معرفيية (: والتييي هييدف  إليي  5102 ) محمااد دراسااة -
ميي          األطفييال عليي  الدراسيية عينيية واعتمييد  لألطفييال  العييرائ  مسيير  يقدمييه

 أهييي  ميي  و الوثيييائقي  المسيي  مييينهج الدراسيية واسيييتخدم  سيينة (  35 – 0) 
 فييي اسييتخدامها يمكيي  التييي الوسييائط أهي  ميي  عييرائ ال مسيير  اعتبييار: النتيائج
 .طويلة   لفتر    بالمعلوما  االحتفاظ عل  يساعد كما األطفال  توعية

 

 العيرائ  مسير  تي ثير معرفية (: وهيدف  إلي  5102 ) الغفار دراسة عبد -
 الدراسيية عينيية وتكونيي  الروضيية  لطفييل الحياتييية المهييارا  تنمييية فييي والسييرد

 قائمييية: الدراسييية أدوا  ومييي  سييينوا  ( 6-5) مييي  فليييةا وط طفييي ا (  66)  مييي 
 المهييييارا  م حظيييية بطاقيييية الروضيييية  ألطفييييال المناسييييبة الحياتييييية المهييييارا 
 ذا  فيييرو  وجيييود وتوصيييل  نتيييائج الدراسييية إلييي  الروضييية  ألطفيييال الحياتيييية

 اليذي  األولي  التجريبيية المجموعة أطفال درجا  متوسط بي  إحصائية داللة
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 التجريبييية المجموعيية أطفييال درجييا  ومتوسييط العييرائ  ر مسيي نمييط اسييتخدموا
 م حظييية لبطاقييية البعيييد  التطبيييي  فيييي السيييرد نميييط اسيييتخدموا اليييذي  الثانيييية

 المجموعيية أطفييال درجييا  متوسييط لصييال  الروضيية لطفييل الحياتييية المهييارا 
 .األول  التجريبية

 

 فاعلييييية ميييي  والتحقيييي  التعييييرف هييييدف  إليييي  (:5102 ) دراسااااة عنمااااا  -
 الروضيييية  لطفييييل المتبييييادل االحتييييرا  تنمييييية فييييي المدرسييييي المسيييير  عييييرو 
     مييي  الدراسييية عينييية وتكونييي  التجريبيييي شيييبه المييينهج علييي  الدراسييية واعتميييد 

 مقييييييا  الدراسيييية أدوا  ميييي  و األطفييييال  رييييييا  ميييي  وطفلييييةا  طفيييي ا (  66)
  وأسيييفر  النتيييائج عييي  المقتييير   الدراسييية برنيييامج المصيييور  المتبيييادل االحتيييرا 

 لصييال  الروضيية ألطفييال المتبييادل االحتييرا  لتنمييية المسييرحي البرنييامج يييةفعال
 .التجريبية المجموعة

 

 المسييرحية العييرو  كفييا   معرفيية إليي  هييدف   (:5102 دراسااة يااونس ) -
 ألطفيييييال اإليجابيييييية االجتماعيييييية الممارسيييييا  إكسييييياب فيييييي اليييييدم  باسيييييتخدا 
 االجتماعيييييية للسيييييلوكيا  مصيييييور مقييييييا : الدارسييييية أدوا  ومييييي  الروضييييية 
 باسييييتخدا  مسييييرحياا  عرضيييياا (  66)  ميييي  مكييييو  الدراسيييية برنييييامج االيجابييييية 

 الدراسية واسيتخدم  وطفليةا  طفي ا (  56)  مي  الدراسة عينة وتكون  الدم  
 داللية ذا  فيرو  وجيود النتيائج أهي  م  و المجموعتي   ذو التجريبي المنهج

 االختبييار فييي ضييابطةال التجريبييية المجموعيية درجييا  متوسييط بييي  إحصييائية
 .التجريبية لصال  البعد 

 

 :الروضة ألطفال الغذائي الوعي تناولت نانيًا : دراسات
 

 إليي  والتييي هييدف  Weker (2000) : دراسااة الدراسييا  هييذ  ضييم  ميي 
: الدراسيية أدوا  ميي  و بولنييدا  بدوليية الروضيية ألطفييال الغييذائي اليينمط معرفيية
 الغيذا  تقيي  ع  استبانة  (والو   لالطو  بالجلد  خاصة) أنثرومترية قياسا 
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 عييييا  خيييي ل فييييي وطفلييييةا  طفيييي ا  966 ميييي  الدراسيييية عينيييية وتكونيييي  لألطفييييال 
 أهيي  وميي  التحليلييي  الوصييفي الميينهج الدراسيية واسييتخدم   6666:  3888
 ميي  تعيياني أخيير  نسييبة ووجييود الييو    ليينق  العينيية ميي  نسييبة وجييود النتييائج
 بعكيي  قلييي ا  والخضييراوا  للفواكييه طفييالاأل تنيياول كييا  الييو    و ييياد  السييمنة
    .أكبر بنسبة   واللحو  وال يو  والحلويا  للسكر تناوله 

 

 فييي الموجييود  الغييذا  مؤشييرا  والتييي تناوليي  Watt ( 2001) دراسااة -
 والشييراب الوجبيا  تقييي  الدراسيية أهيداف مي  و بريطانيييا  فيي األطفيال رييا 
 لألطفيال الصيحي بالغيذا  ومقارنتها الروضة داخل األطفال قبل م  المتناول

 لبحييييوث العالمييييية للجنيييية التابعيييية بهييييا الموصييييي الغذائييييية المصييييادر ِقَبييييل ميييي 
 وتكونيييي  والطاقيييية  والحديييييد  وال نيييي   ج  أ  بالفيتامينييييا  والخاصيييية الغييييذا  
 واسيييتخدم  األطفيييال  رييييا  مييي  وطفليييةا  طفييي ا   3695 مييي  الدراسييية عينييية

 الوصييييييفي المييييينهج الدراسييييية واسيييييتخدم   البيانيييييا  تحلييييييل أسيييييلوب الدراسييييية
 األطفيييال مييي  فقيييط(  % 3)  نسيييبة أ  الدراسييية نتيييائج أهييي  مييي  و التحليليييي 
 .المحدد  والتوصيا  للعناصر الشامل الصحي الغذا  يتناولو 

 

 عنيد الغذائيية الحالية إلي  معرفية حييث هيدف  Tada (2002) : دراساة -
 أدوا  ومييييي  الفقيييييير  (  جكليييييون)  لمنطقييييية(  تاي نيييييد)  فيييييي الروضييييية أطفيييييال
 والمعلمييا  لألمهييا  مقيد  واسييتبيا  والطيول  بييالو   خاصية مقييايي  الدراسية

   وطفليةا  طفي ا  606 مي  الدراسية عينية وتكوني  لألطفيال  الُمقيَد  الغذا  ع 
 سيو  انتشار النتائج أه  م  و التحليلي  الوصفي المنهج الدراسة واستخدم 

 نسييبة وارتفيياع البطاليية معييدل وارتفيياع األسيير  لدخيي وقليية األطفييال لييد  التغذييية
   .األمية

 

 لمشييييرفا  برنييييامج إليييي  إعييييداد هيييدف  والتييييي :(5112الجمااااال )  دراسااااة -
 مييي  و الصيييحي  الغيييذا  معلوميييا  إلكسيييابه  واألطفيييال واألمهيييا  الحضيييانة
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                   : الصيييييحي السيييييلو  اسيييييتمار  لليييييذكا   الرجيييييل رسييييي  اختبيييييار الدراسييييية أدوا 
 واسييييتخدم  الغييييذائي  الييييوعي برنييييامج  ( األطفييييال المشييييرفا   لألمهييييا  ) 

 التيي توصيل  إليهيا : وجيود  النتائج أه  وم  التجريبي  شبه المنهج الدراسة
 التجريبييييية المجموعيييية درجييييا  متوسييييطا  بييييي  إحصييييائية دالليييية ذا  فييييرو 

 .البعد  التطبي  لصال  البرنامج تطبي  بعد والضابطة
 

 الغذائييييية الحاليييية معرفيييية إليييي  حيييييث هييييدف  (: 5112) هللا عبااااد دراسااااة-
 اسييتبانة الدراسيية أدوا  ميي  و سينوا  ( 6-6)  عميير فييي لألطفييال والصيحية

 لألسيييير   والصييييحية واالقتصييييادية االجتماعييييية الحاليييية عيييي  المعلومييييا  لجمييييع
 الصييحة منظميية ميي  الُمقَدميية األغذييية تحليييل جييداول والطييول  للييو   مقييايي 
   وطفليييييةا  طفييييي ا ( 066) مييييي  الدراسييييية عينييييية وتكونييييي  دا  والسيييييو  العالميييييية

النتييييائج التييييي  أهيييي  ميييي  و التحليلييييي  الوصييييفي الميييينهج الدراسيييية واسييييتخدم 
 التغذييية سييو  علي  تييؤثر واالجتماعييية االقتصيادية العوامييل أ  توصيل  إليهييا:

 حجي  كبير األطفال  كثر  الدخل  تدني السكنية  االحوال تدني: مثل لألطفال
 .التعليمي المستو  تدني مبكر   س  في اإلناث  واج األسر  

 

 فاعلييييية معرفيييية إليييي  والتييييي هييييدف  (:5102يوسااااف ) عاشااااور  دراسااااة -
 ألطفيييال الغذائيييية الثقافييية إلكسييياب والحسيييية اإللكترونيييية القصصيييية األنشيييطة
 م  وطفلةا  طف ا ( 03) م  الدراسة عينة وتكون  نجرا   منطقة في الروضة

 القصصييييييية األنشييييييطة برنييييييامج الدراسيييييية أدوا  ميييييي   وكييييييا سيييييينوا  ( 5-6)
 المنهج عل  الدراسة واعتمد  الغذائية  الثقافة ومقيا  والحسية  اإللكترونية

النتيائج التيي توصيل  إليهيا  أهي  مي  و الواحيد   المجموعية ذ  التجريبي شبه
 إكسيياب فييي والحسييية اإللكترونييية القصصييية األنشييطة وفاعلييية كفييا   الدراسيية
  . الروضة ألطفال الغذائية ةالثقاف
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 األنشيطة كفيا   معرفية إلي  هدف  والتي :(5102الحسي  ) تركو  دراسة -
 الدراسييية أدوا  وميي   الغذائييية  الثقافيية الروضيية إكسيياب أطفييال فييي الحركييية
( 56) مييي  الدراسييية عينييية وتكونييي  الدراسيية  برنيييامج الغذائيييية  للثقافييية اختبييار
 ذ  التجريبييي الميينهج الدراسيية واسييتخدم   سيينوا ( 6-5) وطفلييةا ميي  طفيي ا 

 إحصييائية دالليية ذا  فييرو  وجييود النتييائج أهيي  ميي  وكييا  الواحييد   المجموعيية
 البعد . لصال  والبعد  القبلي التطبيقي  درجا  متوسطا  بي 

    

 معلمييا  سييلو  معرفيية إليي  هييدف  والتييي (:5102) اللطيااف عبااد دراسااة -
 الدراسييييية أدوا  ومييييي  لألطفيييييال  ذائييييييةالغ الثقافييييية إلكسييييياب الرييييييا  أطفيييييال

 المعلمييييا   ميييي  الغذائييييية الثقافيييية عيييي  معلومييييا  لجمييييع واسييييتبيا  المقابليييية 
 المييييينهج الدراسييييية واسيييييتخدم  معلميييييةا ( 329) مييييي  الدراسييييية عينييييية وتكونييييي 
 الغذائيية الثقافية إكسياب النتائج التي أسفر  عنها الدراسة أه  وم  الوصفي 
 فيييي وقلييية نقييي  يوجيييد أنيييه كميييا الوجبييية  ثنيييا أ لألطفيييال اإليجيييابي والسيييلو 
 .لألطفال الغذائية بالثقافة الخاصة التدريبية البرامج

 

 :السابقة الدراسات على تعقيب
 

 اليييدم  مسييير  أهميييية علييي  واألجنبيييية العربيييية الدراسيييا  معظييي  أجمعييي  - 
 والسيييييلوكيا  والخبيييييرا  المعلوميييييا  الروضييييية أطفيييييال إكسييييياب فيييييي وفاعليتيييييه

 ألطفيييال الغيييذائي اليييوعي تنميييية أهميييية علييي  أجمعييي  أيضييياا  كميييا الصيييحيحة 
 مسير  باسيتخدا  برنيامج إعيداد مي  البحيث هذا في الباحث ويسع  الروضة 

 .الروضة ألطفال الغذائي الوعي لتنمية الدم 
 اسيتخدا  وتحلل لتصف واألجنبية( )العربية السابقة الدراسا  نتائج جا   - 

 الروضية  ألطفيال الغيذائي اليوعي نمييةت وكذل  الروضة  داخل الدم  مسر 
 .الدراسة موضوعا  باخت ف ولك 
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 فيييي السيييابقة الدراسيييا  علييي  الباحيييث إطييي ع مييي  االسيييتفاد  تمثلييي  ولقيييد  -
 وتطبييييي  إعيييداد فييييي وكيييذل  وأهميتييييه  البحيييث مشييييكلة تحدييييد فييييي المسييياهمة

 الحالي. البحث برنامج
 

 إجراءات البحث :
 

 : أواًل: مننج البحث
 

القييييييائ  عليييييي   د  الباحييييييث فييييييي البحييييييث الحييييييالي الميييييينهج التجريبييييييياسييييييتخ   
لمعرفيية وذليي   ؛لمناسييبته لطبيعيية البحييث المجمييوعتي  ) الضييابطة  التجريبييية(

 ألطفيييييال الغيييييذائي اليييييوعي تنميييييية فيييييي اليييييدم  مسييييير  اسيييييتخدا  ميييييد  فاعليييييية
 .الروضة
               البحث: هذا في المتبع التجريبي التصمي  يوض  التالي والجدول

                       

 )0) رقم جدول
 البحث هذا في المتبع التجريبي التصميم يوضح

  ىختبار القبلاال نوع المجموعة

pretest 

المعالجة 

Treatment 

 يختبار البعداال

 post test  

المجموعة 

التجريبية  

EXP. 

Group 

 الاااااا    مقياااااا  

 المصاا   الغاائا  

 الروضة. ألطف ل

 تتعرض 

لبرن مج البحث 

الُمصَمم ب ستخدام 

 مسرح الدمى.

 الااااا    مقيااااا  

 المصاا   الغاائا  

 الروضة. ألطف ل

لمجموعة ا

الضابطة 

Group 

cont. 

مقياااااا   الاااااا    

الغاائا   المصاا   

 ألطف ل الروضة. 

  ال تتعرض

لبرن مج البحث 

 ب ستخدام الُمصَمم

 الدمى. مسرح

 الااااا    مقيااااا  

 المصاا   الغاائا  

 الروضة. ألطف ل
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 : نانيًا: مجتمع وعينة البحث
 
 

(  6-5)  ميي  الروضيية أطفييال ميي  عليي  عينيية البحييث برنييامج تطبييي  تيي    
 للتعليييي  االبتدائيييية العمييار بمدرسييية الملحقيية الولييييد بييي  خالييد بروضييية سيينوا  

 القليوبية. بمحافظة التعليمية طوخ إلدار  التابعة األساسي 
             مييييي  أعمييييياره  تتيييييراو  طفليييييةا و  طفييييي ا (  66)  مييييي  وتتكيييييو : بشيييييرية عينييييية-
 متكييافئتي  مجمييوعتي  إليي  مقسييمة الروضيية  أطفييال ميي  سيينوا (  6 – 5) 

 .وطفلةا  طف ا (  06)  الضابطة وطفلةا   طف ا (  06)  التجريبية: ومتماثلتي 
 والضيابطة التجريبيية المجميوعتي  أفيراد بي  التجان  م  بالت كد الباحث وقا 
) العمييير ال منييي  المسيييتو  االجتمييياعي واالقتصييياد    :اآلتيييية المتغييييرا  فييي

مستو  الذكا   تقارب درجا  أطفيال المجميوعتي  الضيابطة والتجريبيية علي  
مقيييييا  الييييوعي الغييييذائي المصييييور ألطفييييال الروضيييية قبييييل تطبييييي  البرنييييامج 

 المقتر (.
 العمير في المجموعتي  بي  التجان  يوض  التالي الجدول: ال مني العمر -

 .(  )  اختبار باستخدا  ال مني
 

 T.test اختبار باستخدام بالشنور الزمني العمر في التجانس يوضح( 5) جدول

 المتغير

 المجموعة التجريبية
 =  30 

 المجموعة الضابطة
 =  30 

مستوى  قيمة)ت(
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
لعمر ا

 ربالشنو 
غير  6096 6096 69036 005 66052

 دالة
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 متوسيطا  بي  إحصائياا  دالة فرو  وجود عد  الساب  الجدول م  يتض    
 .ال مني العمر في المجموعتي 

 
 

 : نالنًا: أدوات البحث
 

 (.3890) حنفي فاطمة  تقني   "هاري  أنف جود" الرجل رس  اختبار -3

 الع يي  عبيد: إعيداد) لألسير .  قتصياد اال - االجتماعي المستو  مقيا  -6
 (3885الشخ   السيد

 عبيييد منييي : إعيييداد)  الروضييية. المصيييور ألطفيييال الغيييذائي اليييوعي مقييييا  -0
 (6636 الباقي 

 )إعداد الباحث( القائ  عل  مسر  الدم .برنامج ال -2
 

اختباااار رسااام الرجااال لاااا يجاااود أناااف هااااريسي  تقناااي   فاطماااة حنفاااي  -0
  .األطفال (  وذلك لقياس ذكاء0221)
 

 العربيييية الدراسيييا  مييي  العدييييد اسيييتخدمته : االختباااار اساااتخدام مباااررات مااا 
 االختبيييار تمتيييع صييي حيته  وأثبتييي  الطفولييية مجيييال فيييي خاصيييةا    واألجنبيييية

 البيئية علي  تطبيقيه يصيل  كبيير   حد   إل  مطمئنة عالية   وصد    ثبا    بدرجة
 عينية لسي  فيصيل  لفظيي غيير اختبيار ألنيه ؛ العينة لس  مناسبته المصرية 

 بيضيا  ورقية مي  أكثير يتطليب في  إجرا اتيه  وبسياطة سهولة الحالي  البحث
 يمكيي  الرسيي   فييي الفنييية المهييار  عليي  يعتمييد ال مكلييف  غييير رصييا   وقليي 

  . وجماعياا فردياا  تطبيقه
 

 نسيبة فيي المجميوعتي  بي  التجان  يوض  التالي الجدول: الذكا  مستو  -
  . الذكا 

 
 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (4411)                         0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 ( يوضح التجانس بي  المجموعتي  في نسبة الذكاء5جدول )

 المتغير

 المجموعة التجريبية
 =  30 

 المجموعة الضابطة
 =  30 

 قيمة)ت(
مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الذكاء

 غير دالة 6062 2038 8908 206 8900

 .الذكا  نسبة حيث م  المجموعتي  تجان  الساب  الجدول م  ض يت
 

 

 عباد العزياز: لألسرة) إعاداد االقتصادي - االجتماعي المستوى مقياس-5
 .(0222الشخص  السيد

 

 السييابقة العربييية الدراسييا  ميي  العديييد اسييتخدا  : المقياااس اسااتخدام مبااررات
 والثبييا  الصييد  قيميية بحسيياب الدراسييا  هييذ  معظيي  وقاميي  االسييتمار   لهييذ 

 ومرضيي مرتفيع   وثبيا    بصيد    االسيتمار  هيذ  تمتيع إلي  تشير النتائج وكان 
 .كبير   حد   إل  ومطمئ 

 

 بيييي  التجيييان  يوضييي  التيييالي الجيييدول: واالقتصييياد  االجتمييياعي المسيييتو  -
 االقتصاد . االجتماعي المستو  في المجموعتي 

 

 االقتصادي االجتماعي المستوى يف المجموعتي  بي  التجانس يوضح( 1) جدول

 المتغير

 المجموعة التجريبية
 =  11 

 المجموعة الضابطة
 =  11 

مستوى  قيمة)ت(
المتوسط  الداللة

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
االقتصادي 
 واالجتماعي

غير  6029 2058 36209 209 36009
 دالة 
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 المسيييييييتو  فيييييييي المجميييييييوعتي  تجيييييييان  السييييييياب  الجيييييييدول مييييييي  يتضييييييي     
 .االقتصاد  -االجتماعي

 

 عباد مناى ) إعاداد: الروضاة ألطفاال الغاذائي المصاور الوعي مقياس  -1
 (.5102  الباقي

 

 ألنيه الحيالي؛ البحيث عينية لسي  المقيا  مناسبة :المقياس استخدام مبررات
 واالقتصياد  السيهولة م  قدر ب كبر وتصحيحه المقيا  إجرا  يمك  مصور 
 بيييذل يتطليييب أ  دو  األطفيييال مييي  كبيييير   عيييدد   علييي  إجيييرا   يمكييي  المقييييا 
 تمتيييع دقيقيييةا  66 تطبيقيييه ال يتعيييد  حييييث األطفيييال لوقييي  واسيييتنفاذ مجهيييود
 الدراسييييا  بعيييي  اسييييتخدمته والثبييييا   الصييييد  ميييي  كبييييير    بدرجيييية   المقيييييا 
 األبعييياد يغطيييي المصيييرية  بيئيييةال فيييي وذلييي  الغيييذائي اليييوعي لتنميييية  السيييابقة
 الغذائيييية الوجبييية عناصييير   الصيييحي وغيييير الصيييحي الغيييذا )  تنميتهيييا الميييراد

 .( الغذائية السلوكيا  المتكاملة 
 

 :المقياس نبات
 

 ألبعياد(  ألفيا)  ثبيا  معاميل بحسياب  6636 عا  الباقي عبد من  قام    
 وغيير الصيحي الغيذا  : )إل  تشير النتائج وكان  كرونباخ  بطريقة المقيا 
 السييييلوكيا    6099 المتكامليييية الغذائييييية الوجبيييية عناصيييير   6099 الصييييحي
 التطبيي  إعاد  طري  ع  الثبا  معامل بحساب قام  كما(. 6098 الغذائية
 الصييحي الغييذا : ) يلييي كمييا النتييائج وكانيي  الروضيية  أطفييال ميي  عينيية عليي 

   6086 املييييييييةالمتك الغذائييييييييية الوجبيييييييية عناصيييييييير   6082 الصييييييييحي وغييييييييير
 طريييي  عييي  الثبيييا  بحسييياب الباحيييث قيييا  كميييا  (6080 الغذائيييية السيييلوكيا 

 وطفلييةا  طفيي ا (  06)  قوامهييا الروضيية أطفييال ميي  عينيية عليي  التطبييي  إعيياد 
 الصيييحي الغيييذا : ) يليييي كميييا النتيييائج وكانييي  قيييدر  أسيييبوعي    منيييي بفاصيييل
   6090 المتكامليييييييية الغذائييييييييية الوجبيييييييية عناصيييييييير   6086 الصييييييييحي وغييييييييير

  كبير  . بدرجة   المقيا  ثبا  عل  تدل وجميعها  (6096 الغذائية السلوكيا 
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  :المقياس صدق
 

 طرييي  عي  المقييا  صييد  بحسياب  6636 عيا  البيياقي عبيد مني  قامي    
 نسييب  اد  وقييد المقيييا   مواقييف ميي  موقييف   لكييل المحكمييي  صييد  حسيياب
 بحسيياب باحييثال قييا  كمييا  %96 عيي  المواقييف جميييع فييي المحكمييي  صييد 
 العيييييا  بييييالمظهر المتعليييي )  الظييييياهر  الصييييد  خيييي ل مييييي  المقيييييا  صييييد 

 حسييياب تييي  كميييا االسيييتط عية  الدراسييية فيييي ذلييي  مييي  الت كيييد وتييي  للمقييييا ( 
  .%86 االتفيييا  نسيييبة وكانييي  لمعلمتيييي  االتفيييا  نسيييبة طريييي  عييي  الصيييد 
  .لعينةا عل  للتطبي  المقيا  وثبا  مصداقية المرتفعة النتائج هذ  وتؤكد

 الييوعي مقيييا  عليي (  والضييابطة التجريبييية)  المجمييوعتي  درجييا  تقييارب -
 ذل . يوض  التالي والجدول الروضة  ألطفال المصور الغذائي

 

 ( القبلي التطبيق)  الغذائي الوعي أبعاد في المجموعتي  بي  التقارب يوضح( 2) جدول
 البند
 

 المجموعة التجريبية
=  11 

 المجموعة الضابطة
=  11 

مستوى  قيمة)ت(
األبعاد  الداللة

 المقاسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الغذاء 

 الصحي

وغير 

 الصحي

غير  1022 5052 0102 50.2 0102
 دالة

عناصر 

الوجبة 

الغذائية 

 المتكاملة

غير  1025 1022 50.2 1022 5021
 دالة

السلوكيات 

 ذائيةالغ

غير  1012 0022 1012 0025 5025
 دالة
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 البند
 

 المجموعة التجريبية
=  11 

 المجموعة الضابطة
=  11 

مستوى  قيمة)ت(
األبعاد  الداللة

 المقاسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

غير  1012 1012 0202 1022 02012 الدرجة الكلية
 دالة

 

 التجريبيية المجميوعتي  وتماثيل وتقيارب تكيافؤ السياب  الجيدول م  ويتض    
 وغيييييير الصيييييحي الغيييييذا )  لألبعييييياد القبليييييي التطبيييييي  حييييييث مييييي  والضيييييابطة
 (. الغذائية السلوكيا   المتكاملة الغذائية الوجبة عناصر الصحي 

 

 (الباحث إعداد. )الدمى مسرح على القائم البرنامج -2
 

 تييي  الحيييالي للبحيييث النظييير  واإلطيييار السيييابقة الدراسيييا  نتيييائج ضيييو  فيييي   
 لييد  الغييذائي الييوعي لتنمييية الييدم  مسيير  باسييتخدا (  ُمحَكيي )  برنييامج إعييداد
 حددتيه اليذ  لمرجعييا اإلطار عل  ذل  في الباحث واعتمد الروضة  أطفال

 االتجاهيييا  اسيييتخدا  وهيييي:  اآلتيييية بالطريقييية  6666 عيييا ( بهيييادر سيييعدية)
 تسياؤال  خمسية عل  اإلجابة خ ل م  وذل    المعاصر  العلمية واألساليب

 : وهي الحالي للبرنامج العا  المرجعي اإلطار أبعاد تحدد
 

 :   ?To Who ؟ البرنامج لم :  0س
 

 هييذا ميي  للمسييتفيدي  الييدقي  التحديييد السييؤال هييذا ليي ع اإلجابيية وتتضييم    
 .سنوا ( 6-5) بي  أعماره  تتراو  والتي   الروضة أطفال وه  البرنامج

 

 :  ?Why؟ البرنامج لماذا:  5س
 

 وغيير الصيحي الغيذا : ) اآلتيية األبعياد فيي المتمثل الغذائي الوعي لتنمية   
  ( الغذائييييييية السييييييلوكيا  المتكامليييييية  الغذائييييييية الوجبيييييية عناصيييييير   الصييييييحي
 :خ ل م  وذل  الدم   مسر  باستخدا 
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 ومعلومييا  معييارف األطفييال إكسيياب ويتضييم : الغذائييية المعرفيية مسييتو   -
  .تحديدها الساب  الجوانب ع  متنوعة

 الصيحي الغذائي الوعي األطفال إكساب ويتضم : الغذائي الوعي مستو  - 
 .سابقاا  المحدد  الغذا  لجوانب

 األطفييال إكسيياب ويتضييم : الغذائييية والقييي  والميييول االتجاهييا  و مسييت  -
 .منه والمفيد الصحي لتناول الغذا  نحو وقي  وميول اتجاها 

 المهييارا  األطفييال إكسيياب ويتضييم : بالغييذا  المرتبطيية المهييارا  مسييتو   -
 .صحته  عل  للحفاظ ال  مة بالغذا  المرتبطة

 ويتضيييم : بالغييذا  المرتبطييية رحيةالمسيي العيييرو  فييي المشييياركة مسييتو  - 
   .المسرحية العرو  في بإيجابية للمشاركة لألطفال الفر  إتاحة

 

 : ? What   ؟ ماذا:  1س
 

 البرنيامج هيذا م  للمستفيدي  تقديمه يمك  الذ  ما السؤال بهذا والمقصود   
 البحث. عينة لد  الغذائي الوعي تنمية في فاعليته البرنامج يحق  حت 

 

 المسيييرحية العيييرو  مييي  مجموعييية علييي  البحيييث الحيييالي برنيييامج اعتميييدو    
 عييير    لكيييل مسيييرحياا  عرضييياا ( 35) مييي  البرنيييامج ويتكيييو  اليييدم   باسيييتخدا 
 والجلسييية األطفيييال  ميييع المسيييرحي العييير  إلعيييداد جلسييية) جلسيييتي  مسيييرحي  
 .  ذل  يوض  التالي والجدول المسرحي(  للعر  األخر 
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 ( 2جدول ) 
 مسرحية لتنمية جوانب الوعي الغذائي ألطفال الروضةالعروض ال

الجانب الُمراد تنميته  م
 ألطفال الروضة

 رقم الجلسة العرض المسرحي

 
 
 
 
0 

 
 
 

الغذاء الصحي وغير 
 الصحي

الجس  السلي  في الغذا  
 السلي .

3   6 

الغذا  الصحي وغير 
 الصحي.

0   2 

 6   5 غذائي دوائي.
 9   9 اكه.الخضراوا  والفو 
 36   8 الغذا  النظيف.

 
 
5 

 
 

 عناصر الوجبة الغذائية
 
 

 36   33 العناصر الغذائية األساسية.
 32   30 الهر  الغذائي.

 36   35 نح  الفيتامينا .
 39   39 مكونا  الغذا  الصحي.

 66   38 صحي ولذيذ.
 
1 

 السلوكيات الغذائية

 

 66   63 آداب الطعا .
 62   60 الجراثي  ليس  أصدقا نا

 66   65 الغذا  اآلم .
 69   69 تناول الغذا .

 06   68 غسل الفواكه والخضراوا 
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 :  ? How؟ كيف:   2س
 

 التربويية واإلسيتراتيجيا  الفنيا  تحديد السؤال هذا عل  اإلجابة وتتضم 
 أه  وم    الغذائي الوعي نميةلت وذل  البرنامج تنفيذ عند اتباعها يجب التي
 التع يييي   والحيييوار  المناقشييية النمذجييية  اليييدور  لعيييب:) اإلسيييتراتيجيا   هيييذ 

 الراجعة(. التغذية
 

 يلي ما( البحث برنامج في) والتعل  التعلي  طرائ  في روعي ولقد
 

  المختلفة واألنشطة المفاهي  تقدي  في تنوعها مد 
 العلمية بالماد  واهتمامه  األطفال نتبا ا إثار  عل  قدرتها مد 
 وبعضييه  األطفييال بييي  اإليجابييية والتواصييل االتصييال إحييداث عليي  القييدر 
 المعلمة وبي 
 وتفكير  الطفل نمو وطبيعة التعل  ومحتو  لألهداف مناسبتها 
 الغذائي الوعي تنمية فر  يتي  التعل  محتو 

 

 :  ? When؟  متى:  2س
 

 6666 -6638 الدراسييي للعييا  األول التيير  خيي ل البرنييامج تطبييي  تيي   
 أسيبوعياا  جلسيا  ثي ث  بواقيع أسيابيع (  36)  لمد  البرنامج تطبي  واستمر

 دقيقةا ( 05) جلسة كل  م    جلسةا ( 06) كلي وبمجموع
 

 البرنامج تقويم
 

 لآلتي طبقاا  ذل  يت 
 

 عير  كيل بعيد حيد  علي  جلسية كيل  تقيوي ييت  حييث : المرحلي التقويم -
 طري  ع  ذل  ويت  مسرحي 
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3-تعرضييها التييي والمشييك   والمواقييف األسييئلة طرييي  عيي :  نظيير  جانييب 
 (وبعد  أثنائه وفي المسرحي العر  قبل) وذل  األطفال عل  المعلمة

 العيييييير  ميييييي  االنتهييييييا  بعييييييد)  أنشييييييطة طرييييييي  عيييييي :  تطبيقييييييي جانييييييب-6
 المسرحي(.

 

 الغيذائي المصيور اليوعي لمقييا  البعيد  بيالتطبي  وذل  :الننائي التقويم -
 التجريبية المجموعة أطفال عل 

 
 
 

 اإلحصائية المستخدمة في البحث :  المعالجات
 

 تم استخدام ما يلي :
 

الحسابي المتوسط 
المعيار  االنحراف 
 . T.test اختبار -

 
 
 

 :تفسير ومناقشة النتائج 
 

 ول وتفسير  :نتائج الفرض األ 
 

 عناد إحصاائية داللاة ذات فاروق توجاد اليين  الفر  األول عل  أنه  
 التجريبيااااة المجموعااااة أطفااااال درجااااات متوسااااطات بااااي  1010 مسااااتوى

 قبااال الروضاااة ألطفاااال المصاااور الغاااذائي الاااوعي مقيااااس علاااى والضاااابطة
 الاادمى مساارح باسااتخدام الُمصااَمم للبرنااامج التجريبيااة المجموعااة تعاارض
 .    ي الغذائي الوعي لتنمية

 

 واالنحييييييراف الحسييييييابي  المتوسييييييط حسيييييياب تيييييي  الفيييييير  صييييييحة الختبييييييار   
 علي  وذلي  والضيابطة  التجريبية: للمجموعتي (  ) قيمة وحساب المعيار  
 المجموعييية تعييير  قبيييل الروضييية ألطفيييال المصيييور الغيييذائي اليييوعي مقييييا 
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 إليي  الباحييث وصييلت وتحليلهييا النتييائج رصييد وبعييد البحييث  لبرنييامج التجريبييية
 :            التالي الجدول في تتض  التي النتائج

 

 (2جدول )
 المجموعة أطفال درجات متوسطات بي  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم يوضح
 ( القبلي التطبيق)  التجريبية المجموعة على البحث برنامج تطبيق قبل والضابطة التجريبية

 البند
 

 المجموعة التجريبية
  =11 

 المجموعة الضابطة
=  11 

مستوى  قيمة)ت(
األبعاد  الداللة

 المقاسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الغذاء 
 الصحي
وغير 
 الصحي

غير  1022 5052 0102 50.2 0102
 دالة

عناصر 
الوجبة 
الغذائية 
 المتكاملة

 غير 1025 1022 50.2 1022 5021
 دالة

السلوكيات 
 الغذائية

غير  1012 0022 1012 0025 5025
 دالة

غير  1012 1012 0202 1022 02012 الدرجة الكلية
 دالة

 
 

 بييي  إحصيائية دالليية ذا  فيرو  وجيود عييد  السياب  الجييدول مي  ويتضي     
 برنيامج تطبيي  قبيل والضيابطة التجريبية المجموعة أطفال درجا  متوسطا 

 الغييذا )  لألبعيياد القبلييي التطبييي  حيييث ميي  التجريبييية وعييةالمجم عليي  البحييث
 السييييلوكيا  المتكامليييية  الغذائييييية الوجبيييية عناصيييير الصييييحي  وغييييير الصييييحي
 .الكلية الدرجة وكذل (  الغذائية
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 نتائج الفرض الناني وتفسير :

 عنااد إحصااائية داللااة ذات فااروق توجاادي ييين  الفيير  الثيياني عليي  أنييه   
 التجريبيااااة المجموعااااة أطفااااال درجااااات تمتوسااااطا بااااي  1010 مسااااتوى

 بعاااد الروضاااة ألطفاااال المصاااور الغاااذائي الاااوعي مقيااااس علاااى والضاااابطة
 الاادمى مساارح باسااتخدام الُمصااَمم للبرنااامج التجريبيااة المجموعااة تعاارض
          ي.    التجريبية المجموعة لصالح لدينم الغذائي الوعي لتنمية

 المعيار   واالنحراف الحسابي  المتوسط حساب ت  الفر  صحة الختبار  
 مقييييا  علييي  وذلييي  والضيييابطة  التجريبيييية: للمجميييوعتي (  ) قيمييية وحسييياب
 التجريبييية المجموعيية تعيير  بعييد الروضيية ألطفييال المصييور الغييذائي الييوعي
 التيي النتيائج إلي  الباحث توصل وتحليلها النتائج رصد وبعد البحث  لبرنامج
 :     التالي الجدول في تتض 

 (.) جدول
 وذلك البعدي  للقياس الغذائي الوعي في والضابطة التجريبية المجموعتي  بي  الفروق يوضح

 الروضة ألطفال الغذائي الوعي مقياس أبعاد على
 المجموعة التجريبية البند

)قياس بعدى(   = 
11 

المجموعة الضابطة 
 11)قياس بعدي(   =

مستوى  قيمة)ت(
األبعاد  الداللة

 المقاسة
ط المتوس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الغذاء الصحي
 وغير الصحي

دالة عند  02012 5021 .010 2022 .5.02
1010 

عناصر 
الوجبة 
الغذائية 
 المتكاملة

.00. 
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 المجموعة التجريبية البند
)قياس بعدى(   = 

11 

المجموعة الضابطة 
 11)قياس بعدي(   =

مستوى  قيمة)ت(
األبعاد  الداللة

 المقاسة
ط المتوس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

السلوكيات 
 الغذائية

ند دالة ع 02022 0012 1051 0020 .202
1010 

دالة عند  02022 .105 .0.01 2022 2002 الدرجة الكلية
1010 

 المجموعييية بيييي  الكبيييير  اإلحصيييائية الفيييرو  السييياب  الجيييدول مييي  يتضييي    
 الصحي الغذا : )األبعاد في التجريبية المجموعة لصال  والضابطة التجريبية
( ذائيالغيييي السييييلوكيا  المتكامليييية  الغذائييييية الوجبيييية عناصيييير الصييييحي  وغييييير
 عنييد إحصييائياا  دال الدالليية مسييتو  أ  حيييث للمقيييا   الكلييية الدرجيية وكييذل 
 .الكلية والدرجة األبعاد م  ُبعد لكل 6063 مستو 

 أطفيييال علييي  طيييرأ اليييذ  اإليجيييابي والتحسييي  العائيييد هيييذا نرجيييع أ  ويمكييي    
 الييوعي تنمييية فييي الضييابطة بالمجموعيية بمقارنتهييا وذليي  التجريبييية المجموعيية

 مسيييير  عليييي  المعتمييييد البحييييث برنييييامج إليييي  سييييابقاا  المحييييدد  لألبعيييياد ئيالغييييذا
 فيي(  اليدم  مسير )  ومناسبة وفاعلية كفا   عل  ويبره  يؤكد وهذا الدم  
 مسيير  اسييتخدا  يييت  أ  عليي  وذليي  الروضيية  ألطفييال الغييذائي الييوعي تنمييية
  .ةالتجرب إجرا  في جا  كما وعلمي   ومنظ    ومدرو    شي    ب سلوب   الدم 
 النتيجييية حقييي  قيييد(  اليييدم  مسييير  اسيييتخدا )  أ  القيييول يمكييي  سيييب  مميييا   

 تنمييية فييي كبييير  وفاعلييية كفييا   ذا  كييا  كمييا الحييالي  البحييث ميي  المرجييو 
 .الروضة ألطفال الغذائي الوعي
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 نتائج الفرض النالث وتفسير  :
 عنااد إحصااائية داللااة ذات فااروق توجاادييين  الفيير  الثالييث عليي  أنييه " 

 قباال التجريبيااة المجموعااة أطفااال درجااات متوسااطات بااي  1010 مسااتوى
 الااوعي لتنميااة الاادمى مساارح باسااتخدام الُمصااَمم للبرنااامج التعاارض وبعااد

 ألطفاااال المصاااور الغاااذائي الاااوعي مقيااااس علاااى وذلاااك لااادينم  الغاااذائي
 ي.الروضة

 المعيار   واالنحراف الحسابي  المتوسط حساب ت  الفر  صحة الختبار  
 عنيييد والبعيييد  القبليييي التطبيييي  فيييي التجريبيييية للمجموعييية(  ) ميييةقي وحسييياب
 ألطفييييييال المصيييييور الغييييييذائي اليييييوعي مقيييييييا  علييييي  وذليييييي    6063 مسيييييتو 
 تتض  التي النتائج إل  الباحث توصل وتحليلها النتائج رصد وبعد الروضة 

 :التالي الجدول في
 (2) جدول

 مقياس أبعاد على لتجريبيةا للمجموعة والبعدي القبلي التطبيق بي  الفروق يوضح
 البعدي التطبيق لصالح الروضة ألطفال المصور الغذائي الوعي

المجموعة التجريبية  البند  
 )قياس قبلي(

 = 11 

المجموعة التجريبية 
 )قياس بعدي(

 مستوى الداللة قيمة)ت( 11 =
األبعاد 
 المقاسة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

الغذاء 
 الصحي
وغير 
 الصحي

 دالة عند 02025 2022 .5.02 50.2 0102
1010 

عناصر 
الوجبة 

 1010دالة عند  0202 0055 .00. 1022 5021
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المجموعة التجريبية  البند  
 )قياس قبلي(

 = 11 

المجموعة التجريبية 
 )قياس بعدي(

 مستوى الداللة قيمة)ت( 11 =
األبعاد 
 المقاسة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

الغذائية 
 المتكاملة

السلوكيات 
 الغذائية

 1010دالة عند  .0202 0020 .202 0025 5025

الدرجة 
 الكلية

 1010الة عند د 02002 2022 2100 1022 02012

 

 القبلي التطبيقي  بي  الكبير  اإلحصائية الفرو  الساب  الجدول م  يتض    
 الغيييذا : )األبعييياد فييي البعيييد  التطبيييي  لصييال  التجريبيييية للمجموعييية والبعييد 
 السييييلوكيا  المتكامليييية  الغذائييييية الوجبيييية عناصيييير الصييييحي  وغييييير الصييييحي
 دال الداللييييية مسيييييتو  أ  حييييييث للمقييييييا   الكليييييية الدرجييييية وكيييييذل ( الغيييييذائي
 .الكلية والدرجة األبعاد م  ُبعد لكل 6063 مستو  عند إحصائياا 

 التجريبيية المجموعية أطفيال عل  طرأ الذ  التحس  مد  نرجع أ  ويمك    
 سيييابقاا  المحيييدد  لألبعييياد الغيييذائي اليييوعي تنميييية فيييي اليييدم  مسييير  فاعليييية إلييي 

 . لألطفال المقدمة حيةالمسر  العرو  خ ل م  وذل  الروضة  ألطفال

 خالصة نتائج البحث:
 كالتالي:  تتض  نتائج البحث

 متوسييطا  بييي  6063 مسييتو  عنييد إحصييائية دالليية ذا  فييرو  توجييد ال -أ
 الغييذائي الييوعي مقيييا  عليي  والضييابطة التجريبييية المجموعيية أطفييال درجييا 
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 َم الُمصي للبرنيامج التجريبيية المجموعية تعر  قبل الروضة ألطفال المصور
 .الغذائي الوعي لتنمية الدم  مسر  باستخدا 

 متوسيييطا  بيييي  6063 مسيييتو  عنيييد إحصيييائية داللييية ذا  فيييرو  توجيييد -ب
 الغييذائي الييوعي مقيييا  عليي  والضييابطة التجريبييية المجموعيية أطفييال درجييا 
 الُمصيَم  للبرنيامج التجريبيية المجموعية تعير  بعد الروضة ألطفال المصور
 المجموعيييية لصييييال  لييييديه  الغييييذائي الييييوعي تنميييييةل الييييدم  مسيييير  باسييييتخدا 
 .التجريبية

 متوسيييطا  بيييي  6063 مسيييتو  عنيييد إحصيييائية داللييية ذا  فيييرو  توجيييد -ج
 الُمصيييَم  للبرنيييامج التعييير  وبعيييد قبيييل التجريبيييية المجموعييية أطفيييال درجيييا 

 مقييييا  علييي  وذلييي  ليييديه   الغيييذائي اليييوعي لتنميييية اليييدم  مسييير  باسيييتخدا 
 .الروضة ألطفال ورالمص الغذائي الوعي

  التوصيات والمقترحات :
 : باآلتي الباحث يوصي البحث الحالي نتائج خ ل م 

 

 بيييرامج بعميييل الروضييية أطفيييال بتربيييية المهتميييي  ِقَبيييل مييي  االهتميييا   يييياد -3
 .الغذائي الوعي تنمية في الدم  مسر  استخدا  عل  قائمة ومناهج

 

 وميا األطفال  ريا  مرحلة يف الدم  مسر  أهمية عل  الت كيد ضرور  -6
 الروضة. ألطفال الغذائي الوعي لتنمية االستغ ل حس  م  يتبعه
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 المراجع
  أواًل : المراجع العربية :

 

اسيتخدا  عيرو  المسير  المدرسيي  (.6638أبراجية  عبير عثما  أحميد ) -
( 6 -2لتنمييية االحتييرا  المتبييادل لييد  ت ميييذ مرحليية ريييا  األطفييال ميي  ) 

 .) ماجستير(. كلية الدراسا  العليا للطفولة. جامعة عي  شم  سنوا

 . المسر  لألطفال(. 6666إسماعيل  محمود حس ؛ م يد  محمود أحمد ) -
الريييا :   الطفيل لصييحة العمليي اليدليل (.6636سيعود  فهيد الجييوهر  ) آل -

 الخليج. لدول التربية مكتب
رييييييا  (. ممارسيييييا  معلميييييا  6638آل غيهيييييب  حصييييية عبيييييد اللطييييييف ) -

االطفيال فيي إكسياب الثقافيية الغذائيية لطفيل الروضية أثنييا  فتير  الوجبية. مجليية 
 (.  2) 0العلو  التربوية والنفسية  فلسطي    

 التصيحي  (. أثير6632األمير   عيامر؛ مهيد    هبية ؛ العياني  ضيح  ) -
  المصابي  األطفال لد  غير السليمة الغذائية العادا  بع  تعديل في ال ائد
 (.20)  بغداد والنفسية التربوية البحوث مجلة تغذية.ال بسو 

(. فاعليية برنيامج قيائ  علي  األنشيطة 6639تركو  محمد؛ الحسيي   سيلو ) -
  سييييوريا       مجليييية البعييييثالحركييييية إلكسيييياب أطفييييال الريييييا  الثقافيييية الغذائييييية  

26  (66.) 
 (. أثييير نميييط تقيييدي  6639يونييييو   –الجييي ار  إسييي   عبيييد الغفيييار ) إبرييييل  -

مجلييية مسييير  العيييرائ  والسيييرد فيييي تنميييية المهيييارا  الحياتيييية لطفيييل الروضييية.
  كليييييية الدراسيييييا  العلييييييا للطفولييييية  جامعييييية عيييييي  شيييييم               دراسيييييا  الطفولييييية

63  (98       .) 
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(. برنيييامج لتنميييية اليييوعي الغيييذائي الصيييحي 6662الجميييال  رضيييا مسيييعد ) -
مجلييية الطفولييية   والتركيييي . ألطفيييال الحضيييانة وع قتيييه بقيييدرته  علييي  االنتبيييا

 (.32) 2  والتنمية
) الطبعييية الثالثييية (. اليييدليل الغيييذائي للصيييحة الجييييد (. 6666حيييداد  شيييفي ) -

 لبنا : نوفل للنشر والتو يع.
مقدمييية فييييي مسيييير  ودرامييييا الطفييييل (. 6636حسيييي   كمييييال الييييدي  حسييييي  ) -

 . مطبعة العمرانية لألوفس .لريا  األطفال
               انة واالسيييييييتعداد العقليييييييي دو  السادسيييييييةالحضييييييي(. 3890حنفيييييييي  فاطمييييييية) -

 ) ماجستير(. كلية البنا . جامعة عي  شم .
. العيييييرا : دار تغذيييييية اإلنسيييييا (. 6660ال هيييييير   عبيييييد ان محميييييد ذنيييييو ) -

 الحكمة. 
مقيييييييا  المسييييييتو  االجتميييييياعي (. 3885الشييييييخ   عبييييييد الع ييييييي  السيييييييد) -

  : مكتبة األنجلو المصرية.. القاهر واالقتصاد  لألسر  " دليل المقيا  "
 فاعلييية. (6639)أبريييل   يوسييف  فيياي   توفييي ؛ عاشييور  فاطميية؛ شييعبا   -

 الغذائيية الثقافية إكسياب فيي واإللكترونية الحسية القصصية األنشطة استخدا 
  للبحيييوث القيييومي   المركييي والنفسيييية التربويييية العليييو  مجلييية الروضييية. لطفيييل

 .(36) 6  فلسطي 
 باسيتخدا  مسيرحية عيرو  فاعليية. (6638إبيراهي ) ون ي العباد   إيما  -

 مجلية الروضية. طفيل ليد  اإليجابيية االجتماعية الممارسا  تنمية في الدم 
 .(26) بابل  جامعة  واإلنسانية التربوية للعلو  األساسية التربية كلية
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اليييدور الفعيييال اليييذ  يقدميييه مسييير  (. 6635عبيييد الباسيييط  روحيييية محميييد ) -
جامعية كلية الدراسا  العلييا للطفولية.  .مجلة دراسا  الطفولة.العرائ  للطفل

 (.66) 39   عي  شم 
برنيامج إلكترونيي لتنميية اليوعي  (.6636عبد البياقي  مني  صي   محميد ) -

 )ماجستير(. كلية ريا  األطفال .جامعة القاهر . الغذائي لطفل الروضة

 يييييا الر  أطفييييال عنييييد الحديييييد نقيييي  أنيميييييا(. 6630عبييييد منيييياف  شييييو ) -
 للبنييا . التربييية منشييور (. كلييية غييير ماجسييتير )المتغيييرا   بييبع  وع قتهييا
  .بغداد جامعة

القييياهر :  .ميييدخل إلييي  مسييير  الطفيييل. (6662)طيييار  جميييال اليييدي  عطيييية  -
 مؤسسة طيبة للنشر والتو يع.

 المعرفيييييييية دار: اإلسييييييييكندرية .الطفييييييييل مسيييييييير . (6669عيسيييييييي   مييييييييو   ) -
 .الجامعية

أثير العيادا  الغذائيية علي  المسيتو  (. 6666ان عليي)النعي   إشراقة عبيد  -
)دكتورا  (.كلية التربيية. الغذائي والصحي لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة

 جامعة الخرطو . 
عميا :  .التربيية الفنيية لطفيل الروضية. (6669) منال عبد الفتا  الهنيد   -

 دار المسير .
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