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 الثقافددد  تنميددد  فدد  إلكترونددد  امجبرندد ليددد اعف مدد  التأكددد  إلدد  البحددد  هدد    
 طفدد ا ( 021) مدد  البحدد  عيندد  تكوندد  وقدد  الروضدد   طفدد  لدد   الصددحي 
 الباحثدددددد  واسددددددت  م  األطفددددددال  ريددددددا  بمرحلدددددد  األول بالمسددددددتو   وطفلدددددد ا 
 مقيددددا  الروضدددد   لطفدددد  المناسددددب  الصددددحي  الثقافدددد  قائمدددد : التاليددد  األدوات
 الصدددحي  الثقافددد  لتنميددد  نددد إلكترو  برندددامج الروضددد   لطفددد  الصدددحي  الثقافددد 
 باسدددت  ا  التجريبدد  التصددمي  ذي المددن ج البحددد  واسددت    الروضدد   لطفدد 

 كأسددلو (   (T-Testاختبددار واسددت  ا  والضددابط  التجريبيدد  المجمددوعتي 
 لعينددد  والبعددد ي القبلددد  التطبيقدددي  متوسدددط  بدددي  الفدددرو   لحسدددا  إحصدددائ 
 متوسدددطات بدددي  صدددائياا إح دالددد  فدددرو   وجدددود إلددد  النتدددائج وأشدددارت. البحددد 
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 الثقافد  مقيدا  فد  والضابط  التجريبي  للمجموعتي  البع ي التطبيق درجات
 دالدد  فددرو   يوجدد  أندد  كمددا   التجريبيدد  المجموعدد  لصددال  المصددور الصددحي 
 للمجموعددددد  والبعددددد ي القبلددددد  التطبيقدددددي  درجدددددات متوسدددددطات بدددددي  إحصدددددائياا 
   البعددد ي التطبيدددق ل لصدددا المصدددور الصدددحي  الثقافددد  مقيدددا  فددد  التجريبيددد 
 ممدددا  (1.17) ال اللددد  مسدددتو   عنددد ( 77.52) الج وليددد " ت" قيمددد  وبلغددد 
 البحددد  أوصددد  النتدددائج  هددد   إلددد  واسدددتناداا  إحصدددائياا  دالددد  أن دددا علددد  يددد ل

 البدددددددرامج وتقددددددد     الروضدددددددات  داخددددددد  البرندددددددامج تطبيدددددددق بتعمدددددددي  الحدددددددال 
 فد  تمثلد  إ جابيد  آثدار مد  ل ا لما التعليمي  المجاالت كاف  ف  اإللكتروني 

 .الصحي  الثقاف  تنمي 
 

An electronic program for the development of health 
education for kindergarten children 
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Abstract: 
 

  The research aims at investigating the effectiveness of 

an electronic program in developing some of Healthy 

culture for kindergarten children. The sample consists of 

                                                             
* Assistant Professor of Child Curricula, Department of Educational Sciences 

- Faculty of Early Childhood Education - Port Said University. 

** Assistant Professor of Child Curricula, Department of Educational 

Sciences - Faculty of Early Childhood Education - Port Said University. 

*** Master Researcher in the Department of Educational Sciences - Faculty 

of Early Childhood Education - Port Said University.   



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (626)                       0202مارس آخر  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

(120) children of the first level of kindergarten. The 

researcher used picture healthy culture scale. The results 

revealed that there is a statistically significance difference 

between the mean scores of the post application of the 

control and experimental group picture healthy culture 

scale in favor of the experimental group. There is a 

statistically significance difference between the mean 

scores of pre and post application of the experimental 

group picture healthy culture scale in favor of the post 

application at the 0.05 level and T value was (55.72). The 

research recommended of the necessity of applying 

economic concepts them in kindergarten. Also Submit 

electronic programs should be activated in all fields for 

the most important effects on children’s mental 

capabilities. 
 

  :Keywords الكلمات المفتاحية
 Electronic program                .إلكترون  برنامج -

                  Healthy Culture .الصحي  الثقاف  -

                                Kindergarten child                    .طف  الروض  -
 

 مقدمة:
 

  مددر التدد  والتعليميدد  التربويدد  مراحدد ال أهدد  مدد  المبكددر  الطفولدد  مرحلدد  تعدد   
 ويكتسدد  ميولدد   وتتفددت  اتجاهاتدد  في ددا تتشددك  حيدد  حياتدد   فدد  اإلنسددا  ب ددا
 والسدلو،  والمبدادي،  التفكيدر  وأسدالي  والقدي   والمفداهي   المعرفد   م  ألواناا 
 .تكويند  فد  العميق  آثارها مستقبل  وتظ  ف  حاسم ا  المرحل  تلك  جع  مما
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 واآلخدددري  نفسددد  إزا، الطفددد  وعدددادات سدددلوتيات تتحددد د المرحلددد  هددد   وفددد    
 بكافدددد  المتعلقدددد  لألمدددور نظرتدددد  فدددد  وتددد ثر حياتدددد  طددددوال معددد  سددددتظ  والتددد 

 عبدد )  سددمع  أو يددرا   مدا نتيجدد  الصددحي  الثقافد و  والنظافدد  كالصددح  المجداالت
 .)52ص  2100   الجواد

 

 وظ ددور ج يدد   صددحي  شدداك م تطددور  ثنا ددا فدد   حمدد  اليددو  عددال  كددا  وإذا  
 بصددددح  االهتمددددا   جدددد  فإندددد  سدددداري   وغيددددر مسددددتح ث  وفيروسددددات أمددددرا 
  شدددار،  أ الطفددد   علددد ووجددد  م ططددد   صدددحي  تربيددد  ل ددد  ونقددد   أطفالندددا
 لحدددد  الحقيقدددد  فالنجددددا  بيئتدددد   وصددددح  صددددحت  علدددد  المحافظدددد  فدددد  بنفسدددد 

 مفيدددد ال تبدددا ا علدددد  أنفسددد   األطفدددال تدددد ري  فددد   كمدددد  الصدددحي  المشدددك ت
 محمدددد  ) لددد ي   الصددددحي  الثقافددد  تنمدددد   أ  جددد  لدددد لك  الضدددار عدددد  عددد والب  

  .(060ص  2101
 

 المصددريي  كافدد  يتمتدد  أ  علدد  للصددح  2101 مصددر رؤيدد  ت تدد   مددا وهدد ا 
 يتميددد  متكامددد  صدددح  نظدددا  تطبيدددق خددد ل مددد  آمنددد    سدددليم    صدددحي    بحيدددا   

 عدد  الصدحي  م شدراتال تحسدي   علد وقدادر التمييد   وعد   والجدود  باإلتاحد 
 لكافدددد  المبكددددر والتدددد خ  الشددددامل  والوقائيدددد  الصددددحي  التغطيدددد  تحقيددددق طريددددق

 ال د مات مجدال فد  رائد  ا  مصدر ولتكدو   والرفاهيد   الرخدا، لتحقيق المواطني 
  .http://sdsegypt2030.com وافريقياا  عربياا  والوقائي  الصحي  والبحوث

 

 مواهبدد  وتظ ددر نشدداط  وي يدد  لعبدد   كثددر جيدد  ا  الطفدد  صددح  تكددو   فعندد ما   
 امواطنادد مندد    لددق ممددا  أفضدد  بشددك    وتطويرهددا تنميت ددا ويسددتطي  ب اعاتدد إو 

 نحدددو بواجباتددد  والقيدددا  المسدددتقب  وبندددا، بدددالمجتم  الن دددو  علددد  اقدددادرا  اسدددويا 
 .عنا، دو   وطن 

 

  جدد  سددلوتيات بدد   حفظ ددا معلومددات مجددرد ليسدد  للطفدد  الصددحي  الثقافدد ف 
 .ل    عاد ا  وتصب  اليومي  حيات  م  اج ،ا  لتكو   ويمارس ا  كتسب ا  أ
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 مندد  الصددحي  الثقافدد ب االهتمددا  بضدرور  ال راسددات مدد  الع يدد  أوصدد  لد لك   
 علدد  أكدد تالتدد  و  (Pippi et al, 2020) ك راسدد  المبكددر  الطفولدد  سدد 

 ودعدد  ف دد  حيدد  وخارج ددا  الروضدد  داخدد  للطفدد  الصددحي  بالحيددا  االهتمددا 
 الصدح   علد األثدر كبدرأ لد   كدو    أ  مكد  مبكدراا  لألطفدال الصحي  ي المفاه

 .الطفول  فتر  طوال والمعرفي  والعاطفي  واالجتماعي  الجس   
 

 الصدددح  ومنظمددد  اليونيسدددي  منظمددد  مثددد  ال وليددد  المنظمدددات أوصددد  كمددا   
 ونبد  األطفدال  بدي  الصحي  الثقاف  بنشر االهتما  بضرور ( 2121) العالمي 

-Covid)  كوروندا فيدرو  جائحد  حد وث بعد  وخاصد ا  صدحي   الغير ثقاف ال

 فضدول وأثدارت والصدغار  الكبدار نفدو  فد  الرعد  بثد  والتد  العالميد  (19
 صددحي  بمشددك ت تسددبب  التدد  الصددحي  األزمدد  تلددك عدد  الصددغار وتسدداؤالت
 طدددر   إلدد  نلجددأ قدد  لدد لك  .العددال  أنحددا، كافدد  فدد  األطفددال لمعظدد  ونفسددي 
    آمندددد بطريقدددد    للطفدددد  الصددددحي  الثقافدددد  لتقدددد    عدددد  ب   عدددد  تعلدددد  راتيجياتوإسددددت

  .وبسيط   
 

 فيددد ع  دائمددداا  والمتطدددور  الح يثددد  األسدددالي  مددد  اإللكترونددد  الدددتعل  ويعتبددر   
 التقليدددد ي الدددتعل  علددد   قضدددد  ممدددا التفاعليددد   بالتكنولوجيددددا التعليميددد  العمليددد 
 قصدددور إلددد  ويددد دي المتعلمدددي   يلددد واالبتكدددار إلبددد ا ا علددد   سددداع  ال الددد ي
 .ل ي   ال ات  التعل 

 

 االتجاهدددات أهددد  مددد  اإللكترونددد   يالتعلددد أ ( 2101) عجيددد   دراسددد  وت تددد   
 لمواكبدددد  فعالدددد    تعليميدددد    بيئدددد    مدددد  يددددوفر  لمددددا ؛التعليميدددد  العمليدددد  فدددد  الح يثدددد 
 .السريع  التطورات

 

 أثنددددا، الم ددددارات  م تلدددد تحسددددي  علددد   عمدددد   اإللكتروندددد  التعلددددي  أ  كمدددا  
 وأكثدر تعلمداا  أكثدر الطفد  جعد  عل   اإللكترون  التعلي  وسائ  وتعم  التعل  
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  2106أحمددددد  ) الددددد ات  الدددددتعل   حقدددددق ممدددددا والف ددددد   االسدددددتيعا  علددددد  قددددد ر ا 
 .(262ص

 

 العمليددد  فددد  الحاسدددو  اسدددت  ا  فعاليددد ( 2106) أحمددد  دراسددد  أثبتددد  ولقددد   
 .كثير  بمراح  التقلي ي  التعل عل  يتفو   وأن  التعليمي  

 

 الصددحي  الثقافدد  لتنميدد  اإللكتروندد  البرنددامج اسددت  ا  إلدد  الباحثدد  دعددا ممددا 
 .الروض  طف   ل 
 

 مشكلة:اإلحساس بال
 

 التعليميد  العمليد  لتطدوير والعالميد  المحليد  المعاصدر  التوج ات ضو، ف    
 جميد  فد  يد    ج بصدح    الطفد  تمتد  حتميد  تبي  الطف   صح  عل  والحفاظ
 المحليدد  والمدد تمرات المنظمددات مدد  الع يدد  تأكيدد  مدد  وبددالرغ  التعلددي   مراحدد 

 :من ا والت  الصحي  الثقاف  تنمي  أهمي  عل  والعالمي 
 أعلد  فد  الحدق للطف  أ (: 22 الماد ) ف  0191 اإلنسا  حقو   اتفاقي  -

 بتقددد       خاصددد بصدددف    مل مددد  والددد ول الطبيددد   والرعا ددد  الصدددح  مددد  مسدددتو  
 .العا  الصح  التثقي  ونشر والوقائي  األولي  الصحي  الرعا  

 

 www.ohchr.org 
    

 وج  دا رسدال  فد : 2110( عندا  كوف ) المتح   لألم  العا  األمي  دعو  -
 طفددد  كددد  صدددح  حما ددد  علددد  العمددد  إلددد  " العدددالم  الصدددح  يدددو "  بمناسدددب 

 التنميدددد  لتحقيددددق ات اذهددددا الدددد ز   ولدددداأل ال طددددو  هدددد  تلددددك  أ اعتبددددار  علدددد
 والمجتمد  والم رسد  المند ل حدول يتمرتد  الطفد  عدال   أ قال كما المست ام  
 طبيعيدداا  نمددواا  ينمددو وأ   األمدداك  هدد   فدد  اللعدد   سددتطي   أ ويجدد   المحلدد 

  .األمرا  م  الحما   ل  تتوفر وأ 
 

News.un.org/er/story/2003/04/5512  

http://www.ohchr.org/
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 الثقافددد  اتبدددا  بضدددرور  2121 العالميددد  الصدددح  منظمددد  بددد  أوصددد  مدددا -
            نسدددددددب  تقليددددددد  علددددددد   سددددددداع  ممدددددددا  الحيدددددددا  مجددددددداالت كافددددددد  فددددددد  الصدددددددحي 
 المسددتج  كورونددا فيددرو : مثدد  المسددتج   والفيروسددات بدداألمرا  اإلصدداب 

(Covid-19)                          .http:// www.Who.int                    

 العددالم  اليددو "  بمناسددب  صددادر بيددا  فدد  العالميدد  الصددح  منظمدد  دعددو  -
 ضدد  العدال    مسدتو  علد  عاجلد    حملدد    تنسديق إلد  2110 أبريد  5"  للصدح 
 وفدا  إلد  تد دي الت  والحوادث المع    واالمرا  منع ا  مك  الت  األمرا 
 .سنوياا  طف  م يي  خمس 

 

 News.un.org/er/story/2003/04/5522  
 

 اإللكترونيدد  البددرامج دور حددول ال راسددات نتددائج مدد  الع يدد  إليدد  توصددل  مددا-
  (2107) ع مدد  دراسد  :مثدد  الدتعل  بم رجددات واالرتقدا، الددتعل   إحد اث فد 

 بددددرامجال اسددددت  ا  أهميدددد  علدددد  ال راسددددات تلددددك أكدددد تحيدددد  ( 2106) عدددد  
 مرنددد ا  الدددتعل  عمليددد   جعددد  ممدددا ل  الدددتع مجددداالت م تلددد  لتنميددد  لكترونيددد اإل

 .المستمر ال ات  التعل  ويحقق وممتع ا  وس ل ا 
 

 والتدد  بالروضدد  عمل دا أثنددا، الم شدرات بعدد  الحظدد  قد  الباحثدد  أ  إال -
 هدد ا  سدد   قدد  والتدد   الصددحي  الثقافدد  تنميدد  فدد  مشددكل  هنددا، أ  علدد  تدد ل

 :وه  حل ا ف  البح 
 

 :لألطفال بالنسبة -أ
 

 :الكورونا فيروس جائحة ظهور قبل الطفل وعادات لوكياتس: أولا 
 

 اليددو  خدد ل الصددحي  الثقافدد ب وعدد  دو   األطفددال مدد  كبيددر عدد د تصددر     
 :التصرفات ه   أبرز م  وتا   ال راس 
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 إلدد  الجددراثي  انتقددال فدد  تسددب ت قدد   تددوال المنضدد   نظافدد  مدد  التأكدد  عدد   .0
  .وطعام  ي   
 فد  يتسدب  قد  والد ي الطعدا  تنداول وبعد  قبد  األي ي بغس  االهتما  ع   .2

 الطفدد  نشدا  علد  تدد ثر ممدا والتد   المع  د  األمددرا  لدبع  الطفد  تعدر 
 .وترتي  

دددد  سددددب  ممددددا  والشددددعر األظددددافر بنظافدددد  العنا دددد  قلدددد  .0  مدددد  م تلفدددد ا  اأنواعا
 .والجراثي  واألوبئ  األمرا 

 حد وث  فد تتسدب  والتد  صحي ال غير المأكوالت األطفال بع  حضارإ .2
 بدألوا    الملوند  الحلو  : مث  الش ي  وفق ا  الغ ائ  والتسم  المعوي  األمرا 
 .وغيرها الغازي   الميا    الشيبس  صناعي   

 عندد  ينددتج ممددا  اإلفطددار وجبدد  بتندداول ي تمددو   ال األطفددال بعدد  أ  كمددا .7
  .النشا  وضع  الترتي   وقل  باألنيميا  وإصابت  الطف   ضع 

 .وتسوس ا ضعف ا  سب  وال ي ونظافت ا األسنا  بصح  العنا   قل  .6
 

 : الكورونا فيروس جائحة ظهور منذ الطفل وعادات سلوكيات: ثانيا   
 

 :يل  ما الكورونا جائح  ظ ور ب ا   من  الباحث  الحظ  
 

 لتجند  ؛االحترازيد  واإلجدرا،ات الوقائي  الصحي  الثقاف ب األطفال خبر  قل  .0
 .المستج  الكورونا فيرو  وخاص ا  بالفيروسات اإلصاب 

 للوجدد  الكامدد  الددواق  المسددك تبددادل الش صددي   أغراضدد   األطفددال تبددادل .2
 .بين   فيما
 .ال ارجي  األسط  لمس بع  األي ي تط ير مراعا  ع   .0
 بسدب  وذلدك ؛الكمامد  أو الواق  الماسك است  ا  ف  األطفال خبر  انع ا  .2

 ال زمدددد  والصددددحي  الوقائيدددد  عدددداداتلل األطفددددال وتوجيدددد  وإرشدددداد  نصدددد   قلدددد 
 .   آمن بطريق    صحت   عل  للحفاظ
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 : الروضة ىلمبن بالنسبة -ب
 

 مددد  وأ ضدددا   بيدددن   فيمدددا الصدددحي  الثقافددد و  للسدددلوتيات العمالددد  مراعدددا  عددد   .0
 .األطفال

 ووسدددائ    وأدوات   أثددداث   مددد  بددد  ومدددا  المبنددد وتعقدددي  بنظافددد  االهتمدددا  عددد   .2
  .وأج   

 .األطفال بع   ب  ق   م  األر   عل القمام  إلقا، .0
 الثقافدد  تدد عي  لدد إ ت دد   بالروضدد  وتوعويدد  إرشدداد   لوحددات وجددود عدد   .2

 .الصحي 
 ونقددد  والمدددراحي   الم تلفددد  والحجدددرات القاعدددات نظافددد  العمالددد  همدددالإ  .7

 .العمال  ع د
 وإهمدددال  دائددد    بشدددك    الصدددحي  الثقافدد  بممارسددد  الروضددد  إدار  التددد ا  عدد   .6

 .آلخر وق    م  ب ا المعلماتو  العمال ت تير
 األمدددددددرا  مددددددد  للوقا ددددددد  ال زمددددددد  والمعقمدددددددات المط دددددددرات وجدددددددود عددددددد   .5

 . بالمبن والفيروسات
 

 :للمنهج بالنسبة -ج
 

 ودليدد   2101/2121 ال راسدد  للعددا    2.1 مددن ج علدد  الباحثدد  إطدد   .0
 .الروض  لطف  الصحي  الثقاف  تنمي  ف  قصور وجود للباحث  وتبي   المعل 

 ممددا للتأكدد  ؛ 2109/2101 السدابق للعددا  السددنوي  ال طد  علدد    طداإل .2
 عدددددا  خطددددد  علددددد  طددددد  اإل ثددددد  المجدددددال  هددددد ا فددددد  للمسدددددتويي  ت ريسددددد  تددددد 

 .الصحي  الثقاف ب ال اص  الج ي   األج ا، لتح ي   2101/2121
 بريددددا  والثددددان  األول المسددددتو   مدددد  لكدددد    الددددوزار  كتدددد  محتددددو   تحليدددد  .0

 الصددحي  الثقافد ب االهتمدا  قلد  وتبددي   والثدان  األول ال راسد  للفصد  األطفدال
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 وممارسددد  النباتدددات وزراعددد  واألسدددنا  األيدد ي نظافددد : مثددد  من دددا القليددد  وذتددر
 .(2 رق  ملحق. )فقط الرياض 

 

 : للمعلمات بالنسبة -د
 

 اللغدد : )مثدد  األخددر   والمجدداالت المفدداهي  بتقدد    المعلمددات غلدد أ  انشددغال .0
  .الصحي  الثقاف  معظ  همالإ و ( لعلو ا الرياضيات  العربي  

وبالتدال  عد    ال زمد   الصدحي  والتوجي دات النصدائ  المعلمدات تقد    قل  .2
 .الصحي  السلوتيات الطف  ت تر
 تسددداع  التددد  الوقائيددد  واإلجدددرا،ات الثقافددد ب المعلمدددات بعددد  اهتمدددا  عددد   .0

 .والفيروسات األمرا  بم تل  اإلصاب  تجن  عل 
 وقلدد  ح يثدد ال غيددر التقلي  دد  اإلسددتراتيجيات علدد  مدداتالمعل بعدد  اعتمدداد .2

 أنشددط : مثدد  األنشددط  تقدد    فدد  الح يثدد  والبددرامج لإلسددتراتيجيات اسددت  ام  
 .للطف  والممتع  الفعال   اإللكتروني التعلي 

 

 مدد  عدد د رأي السددتط   اسددتمار  بإعدد اد الباحثدد  قامدد  ذلددك مدد  وللتأكدد    
 يدت  وهد   أهميت دا ولتح يد  الصدحي  الثقافد ب ا االهتمد  مد  لمعرف  ؛المعلمات
 بالروضدددات معلمددد ا ( 21) وعددد ده    األخدددر   المفددداهي  مددد  بالمثددد  تقددد  م ا
( حسدددن  جدددواد التيموريددد   الواصدددفي  ) بمددد ار  والتعلدددي  التربيددد  لدددوزار  التابعددد 

 .(0 رق  ملحق)
 

  :نتائجها وأوضحت -
 

 نتددددائج أظ ددددرت وقدددد  الروضدددد  لطفدددد  الصددددحي  الثقافدددد  بتقدددد    االهتمددددا  مدددد ي
  :إل  االستط  

 

 الددد لي  إلي دددا   التددد  الصدددحي  الثقافددد  بتقددد    ت دددت  المعلمدددات مددد  % 21 •
 .الطف  إل  أخر   صحي  عادات  ق مت وال  فقط
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 بتقددددد     وتكتفدددددي علي ددددا   ترتددددد   ال  أن ددددد المعلمددددات مددددد  % 21 وذتددددرت •
 .األساسي  األنشط 

 أحيانددداا  ولكددد  أخدددر   مفددداهي   قددد مت  أن ددد  أوضدددح المعلمدددات مددد  01% •
 .النشا  فترات خ ل وق  ل ا  تح د ال ولك  الصحي  الثقاف  إل    تشر 

 األهميددد  فدد  المتدددأخر  المراكدد  تحتددد  الصددحي  الثقافددد  أ   أوضددح 71% •
 .(...علمي   رياضي   لغوي  ) المفاهي  بباق  مقارن ا 

( الكورونددددا ئحدددد جا ظ ددددور ب ا دددد  مندددد ) مدددد خراا  م اهددددتم المعلمددددات بعدددد  •
 بشدددددك    ممارسدددددت ا عددددد   الباحثددددد  الحظددددد  ولكددددد  الوقائيددددد  الصدددددحي  الثقافددددد ب

 .صحي   
 

 مدددد  تسددددت    التدددد  الددددتعل  وبددددرامج إسددددتراتيجيات عدددد  المعلمددددات وبسدددد ال -
 تواكدد  ومتطددور  ح يثدد   تعل دد أسددالي  المعلمددات اسددت  ا  عدد  تبددي   األطفددال
ددا وتراعدد   العالميدد  التكنولوجيدد  التطددورات  ال زمدد  االحترازيدد  اإلجددرا،ات أ ضا
 . (Covid-19 )الكورونا فيرو  العصر جائح  لتجن 

 

 الصددحي  الثقافدد  تنميدد  أهميدد  الباحثدد  استشددعرت فقدد  سددبق مددا علدد  اوبنددا،ا    
 الد ات  للدتعل  الطفد  ت هد  والتد   اإللكتروند  التعلي  باست  ا  الروض  لطف 
 .مكتسب ال الج ي   بال برات السابق  خبرات  وربط

 

 :البحث مشكلة
 

 الصدحي  الثقافد  تنميد  أهميد  إلد  تشدير والتد  السدابق  الم شدرات ضدو، ف    
 :كالتال  وه  الحالي  البح  مشكل  تتض  الروض  لطف 

 

 علي دا الترتيد  وعد   الروضد  لطفد  الصدحي  الثقاف  تنمي  ف  ضع  وجود -
 .المعلمات  ب  ق   م 
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 الكورونا فيرو  أزم : مث  مستح ث  بئ وأو  ج ي   صحي  مشك ت ظ ور- 

 (Covid-19)  الكبددار مدد  كدد    لصددح  كبيددراا  ت  يدد اا  تشددك  زالدد  مددا والتدد 
 سدري    بشدك    وانتشدار  العدال  دول أغلد  فد  تفشدي  أجمد   العدال  ف  واألطفال
 االحترازيدد   واإلجددرا،ات الوقائيد  الصددحي  الثقافد ب االهتمددا  قلد  بسددب   وهائد   
 كد  الطفد  صدح  وخاص ا  العال  دول جمي  ف  بالصح  االهتما   ج  ل لك

 الصدحي  الثقافد  أهميد  علد  والتأكي  الصحي   األزمات جمي  ت ط  نستطي 
 .للطف  تنميت ا وضرور 

 

 تطدورات تناسد  األنشدط  لتقد    ح يثد  برامج تست    ال المعلمات أ  كما - 
 .اإللكترون  التعلي : مث  العصر

 

 الدرئيس التسداؤل عد  اإلجابد  فد  البحد  مشدكل  تبلدورت سبق ما خ ل وم  
 :التال 
 الروضة؟ طفل ىلد الصحية الثقافة تنمية في إلكتروني برنامج ليةاعف ما

 

 :الفرعي  األسئل  م  اع دا  التساؤل ه ا م   ويتفر 
 

 الروض   لطف  تنميت ا  ج  الت  الصحي  الثقاف  ما -
 طفد  لد   الصدحي  الثقافد  لتنميد  لكتروند اإل للبرندامج التصور المقتدر  ما -

 الروض  
 طفدددد  لدددد   الصددددحي  الثقافدددد  تنميدددد  فدددد  اإللكتروندددد  البرنددددامج يدددد اعلف مددددا -

 الروض  
 

 

 :البحث هدف
 
 

 .الروض  لطف  الصحي  الثقاف  تنمي  ف  اإللكترون  البرنامج فاعلي  قيا 
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 :بحثأهمية ال
 

 طف  مساع   أي الصحي  قاف الث أهمي  ف  الحال  البح  أهمي  تكم   
 . " اإللكترون  البرنامج" است  ا  خ ل م  تنميت ا ف  الروض 

 

 :في التطبيقية األهمية تبرز: أولا 
 

 الصحي  الثقاف  بتنمي  الروض  معلمات إفاد  ف  البح  ه ا  ج ي ق  -
 .الطف  ومستقب  صح  عل  تأثيرها بم   والشعور

 للطف  الصحي  الثقاف  تنمي  ف  المعلمات  ساع  برنامج تق    -
 .اليومي  حيات  ف  وممارست ا

 ؛ال زم  االحترازي  واإلجرا،ات الوقائي  الصحي  الثقاف  عل  التأكي  -
 ال ي (Covid-19) المستج  الكورونا فيرو  جائح  ت ط ف   للمساع  

 .العال  ي  د
 القائمي  – الباحثي  - المعلم  – الطف ) م  ك ا  البح  ه ا  في  ق  -

 نظري  أسس ضو، ف  مصم    ببرنامج   بإم اده ( التعليمي  العملي  عل 
 .ح يث  تقني  واست  ا 

 

 :في النظرية األهمية تبرز: ثانياا 
 

 برامج است  ا  بأهمي  األطفال تربي  عل  القائمي  تبصير محاول  -
 .الصحي  الثقاف  تنمي  عل  تعم  وح يث  متنوع 

 تنميت ا وأهمي  الصحي   الثقاف  همالإ   ب طور  المعلمات تبصير -
 تعلم ا ليس  ؛اإللكترون  التعلي :مث  وشيق  ح يث  ستراتيجياتإ باست  ا 
 .ويسر   بس ول    وممارست ا

 .السابق  وال راسات البحوث أظ رت  ال ي والكيف  الكم  القصور معالج  -
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 :حدود البحث
 

 :البشرية الحدود-1
 

 بطريقدد    اختيدداره  تدد   سددنوات( 7:2) مدد  األول   تو المسدد أطفددال فدد  تتمثدد   
 61"  وطفلدد    طفدد ا ( 021) وعدد ده  بالروضددات القاعددات قددوائ  مدد  عشددوائي   

 األطفددددال بريددددا  الملتحقددددي تمجموعدددد  ضددددابط  "  61كمجموعدددد  تجريبيدددد   
 والتددد   بورسددعي  بمحافظدد  والتعلددي  التربيدد  لددوزار  التابعدد  بالمدد ار  الموجددود 

 .البح  عين  مجتم  تمث 
 

 :المكانية الحدود-2
 

  سدبع فد  حكوميد  لمد ار  تابعد  روضدات( 2) عد د ف  البح  تطبيقت     
 التدددددددال  والجدددددد ول  بورسددددددعي  بمحافظدددددد  األصددددددل  للمجتمدددددد  وممثلدددددد  حيددددددا،أ

 .يوضح ا
                                       ( 1) جدول  

 البحث طبيقلت المكانية الحدود يوضح                     
 الحي الروضة م
 بورف اد جواد عل  حسن  0
 ال هور عل  سليما  2
 الضواح  اليرمو، 0
 الشر   التيموري  2

 

 :الزمنية الحدود-3
 

 ال راسددددددددد  للعدددددددددا  األول ال راسددددددددد  الفصددددددددد  خددددددددد ل البحددددددددد  تطبيدددددددددق تددددددددد  
2121/2120 . 
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 :الموضوعية الحدود -4
 

 الثقافد فد   الروضد  لطفد  الصدحي  ثقافد ال لتنميد  لكتروند اإل برنامجويتمث  ال
 ذترهدددددا وتدددد   (البيئيدددد  الوقائيدددد   الرياضددددي   الغ ائيدددد   الش صددددي  ) الصددددحي 
 (.0 ملحق) الصحي  الثقاف  بقائم  بالتفصي 

 

 :البحث وعينة مجتمع
 

 سددنوات( 2-7) األول   بالمسددتو  األطفددال ريددا  أطفددال :البحععث مجتمععع -
 بجم وريد  بورسدعي  بمحافظد  والتعلدي  تربيد ال لوزار  التابع  الم ار  بروضات
 .العربي  مصر

 قددددوائ  مدددد  عشددددوائي    مت رجدددد    بطريقدددد    العيندددد  اختيددددار تدددد  :البحععععث عينععععة -
( 61) األطفدال عد د حي  م  روض    بك  مجموعتي  ال  وتقسيم   القاعات

 لم يريدد  تابعدد  روضدد    كدد  فدد  ضددابط  كمجموعدد ( 61) تجريبيدد   كمجموعدد 
 .بورسعي  بمحافظ  ي والتعل التربي 

 

 :مصطلحات البحث
 

 :  Program برنامج-
 

 والمفاهي  التربوي  ال برات م  مجموع  :أن ( 2101) جاد عرفت تو   
 لجمي  والشامل  المتكامل  الوح ات إطار ف  تنظيم ا يت  الت  والم ارات
 تنمي  ب    ؛الروض  طف  ومتطلبات خصائ  م  تتناس  الت  األنشط 
 .تنميت ا رادالم   الجوان  م  جان 

 

 : Electronic program  إلكتروني برنامج-
 

 والممارسات واألنشط  األلعا  م  مجموع  :أن ( 2106) أحم   عرف    
 طريق ع  المعلم  وتوجي  إشرا  تح  الطف  ب ا  قو  الت  العملي 
 .المنشود التعل  إلح اث اآلل  الحاس 
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 إل صال مبتكر  طريق  اإللكترون  التعلي   أ( 2102) ال اح  وتعرف       
 حول والتمرت  والتفاعلي  الجي  بالتصمي  تتص  والت  الميسر  التعل  بيئات
 والمصادر بال صائ  االنتفا  طريق ع  وزما    مكا    أي ف  الطف 
 .ب  المتوفر  والمواد

 

 :إجرائياا  الباحثة وتعرفه  
 

 م  للطف   ق   ت   الت  التفاعلي  ي اإللكترون األنشط  م  مجموع  أن    
 م تل  لتق    المعلم  إشرا  تح  الم تلف   الحاسو  أج    خ ل

 الفعال التعل  إلح اث ؛للطف  الصحي  الثقاف  تنمي  ف  تساع  الت  األنشط 
 صحي    بشك    الصحي  الثقاف  وممارس  ال ات  للتعل  والوصول والمستمر
  .ومستمر  

 

 : Healthy culture يةالصح الثقافة -
 

 مفي  سلو، ك  ه : الطب  سيج  قامو  ف  Farlex, 2012)) عرف ا    
 عال     بمستو  األحيا  م  كثير   ف  يرتبط العقلي   أو الب ني  الفرد لصح 
-http://medical .النفس ف  والتحك  االنضبا  م 

dictionary.thefreedictionary.com 
 

 :اا جرائيإ الباحثة عرفهاتو   
 

 الطف   كررها الت   جابي اإل والسلوتيات الصحي  المفاهي  م  مجموع   
 الطبيعي  والبيئ  عام ا  البيئ  م  تفاعل  خ ل م  ويكتسب ا  وتلقائي    بس ول   
 والمبادي، القي  تنمي  ف  تساه  والت  المتنوع   األنشط  خ ل م  خاص ا 

 سوياا  ابنا،ا  جس   وبنا، صحت   عل الطف   حافظ خ ل ا م  والت  السامي  
 صحت  عل  الحفاظ بكيفي  وتبصير   نافع    حياتي    بم ارات   وتسليح 
 الش صي   الصحي  الثقاف : كالتال  وه  واألوبئ   األمرا  م  ووقايت ا



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (600)                       0202مارس آخر  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 الوقائي   الصحي  الثقاف  الرياضي   الصحي  الثقاف  الغ ائي   الصحي  الثقاف 
 .ئي البي الصحي  الثقاف 

 

 اإلطار النظري:
 

  Electronic program : اإللكتروني البرنامج
 

 اإللكتروني البرنامج تعريف: 
 

 وبرمجت دا إعد ادها يدت  الت  التعليمي  المواد :بأن ( 2109العتيب  )  عرف     
 مبددد أ علددد  المبنيددد " سدددكنر" نظريددد  علددد  معتمددد  ا  لتعلم دددا  الحاسدددو  بواسدددط 
 المدتعل  مد  اإل جابيد  االستجاب  عل  ترت  حي   ي  والتع واالستجاب  المثير
 الحقائدد  أو الدد رو  هدد  أن ددا كمددا الحاسددو   أو المعلدد  مدد  إ جدداب    بتع يدد   

 لغدددات إحددد   باسدددت  ا  وحوسدددبت ا وإنتاج ددا تنظيم دددا جدددر   التددد  األنشددط  أو
 موصدددددو    تعليمددددد    موقدددد    فددددد  محدددد د    أهددددد ا    لتحقيددددق الكمبيدددددوتر  برمجدددد 
 .ل   التفاع  فرص توفير م  المتعلمي   م  مح د   لجم ور  

 

 اإللكترونية األنشطة تعريف:  
 

 بواسددددط  م صددددم  الم   األنشددددط  مجموعدددد  :أن ددددا( 2101الموسددددوي )  عرف ددددا   
 التكامد  مبد أ علد  تقدو   امحد دا  اهد فا  من ا نشا  لك   كو   الكمبيوتر  برامج

 لل بددر  مكملدد ا  بددر خ كدد  تكددو   بحيدد  ال بددرات إعطددا، فدد  والتسلسدد  والتتدداب 
 .السابق 

 

 اإللكترونية البرامج خصائص: 
 

 اإللكترونيدد  التعليميدد  البددرامج أ ( 2107ع مدد  )  (2105محمدد  ) يدد تر   
 لألهددد ا  وفقددداا  آلخدددر برندددامج   مددد  ت تلددد  محددد د ا  اأهددد افا  وفدددق تصدددميم ا يدددت 

 فد  من دا  سدتفاد التد  المشدترت  ال صدائ  تل دي  ويمكد  المرجو   العلمي 
 :التال  النحو عل  عا    بشك    اإللكتروني  التعليمي  لبرامجا
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 قد رات   مد  يتناسد  ما باختيار المتعلمي  بي  الفرد   الفرو   عل  التغل  .0
 .وميول  

 وخصدائ  حاجدات وتلبيد  المرجدو  التعليمي  األه ا  تحقيق عل  تساع  .2
 .المتعلمي 

 وسددددائط اسددددت  ا ب التعليميددد  المدددداد  عددددر  طريقددد  فدددد  والتشددددويق المتعددد  .0
 .ومتنوع  متع د 

 .المتعلمي  ل   التعل  دافعي  عل  تحف  .2
 الددد ات  الدددتعل  يددد ع  ممدددا  الدددتعل  أثدددر وبقدددا، التددد تر علددد  المدددتعل  تسددداع  .7

 .استمرار  ويضم 

 .الراجع  التغ    .6
 

 اإللكتروني التعليم فوائد : 
 

  مكد  لكد و  لكثرت دا  التعلدي  مد  الندو  هد ا وفوائد  ممي ات حصر  مك  ال   
 :تتمث  ف  اإللكترون  التعلي  وفوائ  م ا ا أه  بأ  القول
 .ويسر س ول ا  أكثر التعل  عملي   جع  .0
 .التعل  نحو إ جابي  اتجاهات تنمي  .2
 .المستق  والتعل  البصري  التفكير تنمي  عل   ساع  .0
 المتعلمدددددي  وبدددددي  بيدددددن    فيمدددددا المتعلمدددددي  بدددددي  االتصدددددال إمكانيددددد  زيددددداد  .2

 عدد   فدد  األطددرا  هدد   بددي  مددا االتصددال سدد ول  خدد ل مدد  وذلددك  والم رسدد 
 .النقاش مجالس مث  اتجاهات

 .والمعل  المتعل  بي  اللغوي  االتصال صعوبات م   قل  .7
 .المطروح  المواضي  م  والتفاع  المشارت  عل  المتعلمي  تحف  .6

  https://sites.google.com/site/tamer900home/home/altlm-

alalktrwny  
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 اإللكتروني البرنامج مميزات : 
 

 والفدددددرو   المتعلمدددددي  وخصدددددائ  حاجدددددات ومراعدددددا  بالمسددددداوا   اإلحسدددددا  .0
 .بين   الفرد  

 .والمتعل  المعل  بي  التواص  س ول  .2
 وتكدرار الت ريبيد   المداد  ف د  فد  المتنوع  التعليمي  الوسائط م  االستفاد  .0

  2116   مدددان ) هدددامحتوا  ف ددد  مددد  يدددتمك  حتددد  ع يددد     لمدددرات   اسدددت  ام ا
 .(6ص
 .وتوظيف ا المعرف  انتقا، م ارات تنمي  .2
  متعدد د  بطددر   المعلومددات وتوضددي  المعددار  مدد  المددتعل  حصدديل  زيدداد  .7
 البصدري  المد ثرات اسدت  ا  خد ل مد  وذلدك فاعليد ا  أكثدر ال رو   جع  مما

 .(209ص  2101  إبراهي ) والتفاعلي  والحرتي  الصوتي  والم ثرات
 
 اإللكترونية األنشطة تصميم أبعاد: 
 

 علي ددددا االعتمدددداد  مكدددد  واحدددد   تعلدددد  نظريدددد  توجدددد  ال أندددد  بدددد  المسددددل  مدددد    
 الم تلفدددد   الددددتعل  أهدددد ا  وتحقيددددق التعليميدددد   ال بددددرات تصددددمي  فدددد  حصددددرياا 

   ضددد  والددد ي للمدددتعل   الظددداهري  السدددلو، مددد  تتعامددد  السدددلوتي  فالنظريدددات
 هدددددد ا حدددددد وث ورا، العقليدددددد  مليددددداتالع إلدددددد  النظددددددر دو   والقيددددددا  للم حظددددد 
 تحدد ث التد  العقليد  بالعمليدات المعرفيد  النظريد  أصدحا  ي دت  بينمدا السدلو، 
 أ  علدددد  البنائيدددد  النظريدددد  وتقددددو  سددددلوت   عن ددددا وينددددتج المددددتعل  عقدددد  داخدددد 

 ال بددددرات بنددددا، االتصددددالي  النظريدددد  وتشددددج  المددددتعل   بواسددددط  بندددد ت   المعرفدددد 
 فدد  القددو  جواندد  مدد  االسددتفاد  ويمكدد . بكاتالشدد عبددر االجتمدداع  والتفاعدد 

 .اإللكتروني  األنشط  تصمي  جود  إل  للوصول نظري  ك 
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 البنائيددددد  نظريددددد  إلددددد   سدددددتن  اإللكترونيددددد  التعليميددددد  األنشدددددط  تصدددددمي  إ     
 ,Bonk, C. J., & Zhang, K)  مد   كد    ويد تر واالتصدالي   والمعرفيد 

2008)  (Conrad, R., & Donaldson, 2011   تصددمي  أبعدداد 
 :(0 شك ) ويوضح ا اإللكتروني  األنشط 

 

 
(1) شكل     

 اإللكترونية األنشطة تصميم أبعاد يوضح
 

 :المعرفي عدالب   -1
 

 تحويددد  علددد  ق رتددد  وتددوافر للمدددتعل  المعرفيددد  البنيددد  عدد  عددد الب   هددد ا ويعبددر   
 المعلومدددات مددد  الج يددد   المعلومدددات وتنظدددي  الحاليددد  المعرفيددد  البنددد  وتغييدددر
 رؤيد  وتكدوي  اسدتنبا  علد  المدتعل  قد ر  خ ل م  ال هن  النمو أي السابق  
 والتكامدد  التددرابط إحدد اث شددأن ا مدد  الددتعل   محتددو   وأبعدداد لمجدداالت معرفيدد 
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 لف دد  االنطدد   نقطد    عدد  المعرفد  الددوع  وهد ا. المحتددو   أبعداد بددي  والتمداي 
 البنائيدددد  النظريدددد  إليدددد  دعدددد  مددددا وهدددد ا. المعندددد  وبنددددا، الددددتعل  المحتددددو  

Constructivism  رؤيتددد  المدددتعل  بندددا، أسدددالي  دراسددد  إلددد  تسدددع  التددد 
 .المتع د  وأنشطت  السابق   خبرات  إل  باالستناد حول  م  للعال  الش صي 

 

 :الجتماعي عدالب   -2
 

 األنشددط  جددود  لضددما  الضددروري  االعتبددارات بددي  مدد  االجتمدداع  عدد الب     
 الجمددداع  البندددا، تددد عي  بددد  قصددد وي     اإللكترونددد  الدددتعل  بيئدددات فددد   التعليميددد
 بعضد   األطفدال بدي  التنافس وليس االجتماع   التفاو  خ ل م  للمعرف 
 الجمعدد  االستقصددا، علدد  القائمدد  الددتعل  مجتمعددات بنددا، فدد  ويتمثدد  الدبع  
 بددددددالتطور ارتبطدددددد  التدددددد  الح يثدددددد  النظريددددددات ومدددددد  الددددددتعل   لتوتيدددددد  الدددددد ز 

 عبددددر الددددتعل  لوضدددد  تسددددع  التدددد  االتصددددالي  النظريدددد  المعاصددددر التكنولددددوج 
 ؛التفاعليدد  الددتعل  نشدداطات علدد  والترتيدد  فعددال   اجتمدداع    إطددار   فدد  الشددبكات
 ألطفددددالل االجتمدددداع  التفاعدددد  تددددوفير مدددد  العليددددا التفكيددددر مسددددتويات لتشددددجي 
 .م تلف  بصور   والمعل 

 

 :العقلي عدالب  -3
 

 نمددداذ  بندددا، خدد ل مددد  المعرفدد  بندددا، فددد  بالغدد ا  أهميددد ا  لعقلدد ا عددد الب    مثدد    
 مواقدد  علدد  وتعميم ددا الددتعل   أنشددط  اسددت  ا  فدد  تسدداع  عقليدد  وتصددورات
  المعرفيد  النظريد  أطدر تظ در وهندا التعل   أثر وتوسي  انتقال ب    مشاب  

 Cognitivism  الد السدلو،  عن دا يندتج التد  العقليد  العمليدات ب راسد  فت ت  
 والتعدد ي  والتنويدد  واالكتشدا  بالتجريدد  تسدم  إلكترونيدد  تعليميد  أنشددط  ت قد  
 .المتعل  سلو، ف 
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 :الذاتي/  الشخصي عدالب   -4
 

 ويعبددر الش صدد   عدد الب   االعتبددار فدد  أخدد ها ينبغدد  التدد  األبعدداد بددي  مدد    
 مدا اوهد  وتطورهدا  الد ات مد  والتفاعد  للمدتعل  النفسد  الجاند  عد  ع الب   ه ا

 لد ا الش صد   والتطدور الد ات   الدوع  بد  قصد وي   البنائي   النظري  ب  تنادي
 واكتسددددا  للمدددتعل  الددد ات  والتفاعددد  النفسدددد   الحضدددور جانددد  مراعدددا  ينبغددد 
 علددددد  التغلددددد  -بدددددالنفس الثقددددد  -المثدددددابر : من دددددا ش صدددددي  وم دددددارات قددددد رات

 – االسدتق لي  – الدنفس علد  االعتمداد – المبادر  -الوق  إدار  – الصعوبات
 .ال ات دافعي  – ال ات إدار  – الرأي ع  التعبير

 

 المعرفددد  اسدددتقبال كيفيددد  عددد  التربويددد  النظريدددات اخدددت   فددد  نجددد  وختامدداا    
 تحكمدد  يتضدم  المدتعل  عقدد  فد  المعرفد  بندا، أ  المددتعل   عقد  فد  والمعند 
 الدتعل  وهدو يد  اجتماع تفاوضدي  عمليد  المعرفد  بندا، وأ  يتعلمد   فيمدا وتأملد 

 أ  كمددا وتعدداون   وأصددي  ومقصددود وبنددائ  نشددط بأندد  يتميدد  والدد ي ال دداد  
 للدددددددددددددددددتعل  صدددددددددددددددددالح  واالفتراضدددددددددددددددددي  اإللكترونيددددددددددددددددد  التعليميددددددددددددددددد  البيئدددددددددددددددددات

 . https://www.neweduc.comالبنا،
 

 

  األنشعععععطة تقعععععديم عنعععععد مراعاتهعععععا يجععععع  التعععععي واألسععععع  المبعععععادي 
 :اإللكترونية

 

 :أن ا( 2101مصري )  (2101لباق  ا عب ) م  ك    ي ترها  
 

 القدد ر  للمددتعل  يتددي  الدد ي المتعدد د  الوسددائط نشددا  جددوهر وهددو: التفاعليدد -0
 . اإللكترون  التعل  عل 
 بدي  وقصراا  طوالا  للمتعل  الم ص  الوق  باخت   تسم  حي : الفرد  -2

 .السابق  وخبرات  واستع ادات  لق رات  تبعاا  وآخر متعل   
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 بم تلدد  المعلومددات عناصددر عددر  اإللكترونيدد  البددرامج تتددي :  التكامليدد-0
 ممدا  (ومتحرتد  ثابتد  ورسدو  صدوت  وثابتد   متحرتد  صدور  ن  ) أنماط ا
  .ومتكامل ا  متفاعل ا   جعل ا

 والمدداد  األطفددال بددي  الجيد  التفاعدد  فدد  أساسد  دور لدد : والتشددويق اإلثدار -2
 .العلمي 

 اإلضداف  أو بالحد   تعد ي ت إجدرا، علد   سداع  ممدا: والجاذبي  المرون -7
 .المشارت  ف  والرغب  جاذبي   ح ث مما والتغيير

 وال يدددارات البددد ائ  يدددوفر ممدددا متنوعددد  تعلددد  بيئددد  تقددد   يدددت   حيددد : التندددو -6
 .أمام 

 

 الصحية الثقافة مفهوم Healthy culture: 
 

 التدددد  خاصددد ا  الصدددح  الجانددد  فددد  األفددددراد تميددد  التددد  السدددلوتيات جملددد "  
 السدددددلوتيات جانددددد  إلددددد  األمدددددرا  مددددد  والوقائيددددد  الغ ائيددددد  بدددددالنواح  تتعلدددددق
 .(99ص   2109سعي  ")بالنو  المتعلق 

 

  الصحية الثقافة ومعايير أس: 
 

 الصدحي  للعدادات األسدس مد  مجموعد  0110 اليونيسكو منظم  وضع    
 :لف الم ت الحياتي  المواق  ف  ممارست ا الطف  عل  ينبغ  الت  الجي  

 

 .بالصح  االهتما -0
 .حيات  ف   شاه   بما يتعلم  ما ربط-2
 بممارسددت   صددح  حيددا  نمددط  عيشددوا أ  وأصدد قائ  العائلدد  أفددراد  مسدداع -0

 .الصحي  الثقاف  لتلك
 .الصح  ع  أساسي  حقائق ف  -2
 .(200ص  2102ببلوش ) جي     بصح    للبقا، تعلم  ما تطبيق-7
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 (608)                       0202مارس آخر  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 الصحية الثقافةب الهتمام دواعي: 
 

 وسدددائ  مددد  حيويددد  ووسددديل  التربيددد  عمليددد  فددد  هدددا  جددد ، الصدددحي  الثقافددد -0
 .كك  والمجتم  الطف  بصح  الن و 

 نصدد  ال ولدد  تضددع  التدد  الكبددر   األهدد ا  مدد  الطفدد  بصددح  االهتمددا -2
 لألمدد  الحضدداري  والتقدد   الطبيعدد  للنمددو الصددحي  الطريددق أ  حيدد   عيني ددا
 الضددع   عددوق   وال األمددرا  تمددنع   ال ا،أصددح مددواطني  خدد ل مدد  يبندد 
  .(05ص   2106 النجا  أبوو  ريا ) واجبات   دا،أ ع 
   دراسددد  وت تددد  المرحلددد  تلدددك فددد  الطفددد  بصدددح  االهتمدددا  ضدددرور -0

(Tingting,X,U.et al, 2017) لممارسددد  الطفددد  توجيددد  ضدددرور   علددد 
 غيدددر مشددداك وال السدددلوتيات مددد  تحميددد  والتددد  لددد  المناسدددب  الصدددحي  الثقافددد 

  .صحي ال
: مثددد  األطفددال بددي  بالتغ  دد  بسددو، ال اصددد  األمددرا  مدد  الع يدد  ظ ددور-2

 ليددد إ  شدددير مدددا وذلدددك.....  السدددكري  الشددد ي    النحافددد  السدددمن   األنيميدددا 

Aldeman,H,2016)  ) السياسددددددات لبحددددددوث الدددددد ول  المع دددددد  مدددددد تمر فدددددد 
 واحددد    شدددك    مددد  تعدددان  البلددد ا  جميددد  أ  علددد  ي تددد  حيددد  2106 الغ ائيددد 

 .التغ    سو، أمرا  م  األق  عل 
    

 للطفل الصحية الثقافة أهمية: 
 

 صدحت  علد  الحفداظ  علد الطفد   سداع  حيدا  سلو أ هو الصحي  الثقاف  -
 قدادراا   كدو   النفسد   االسدتقرار بدالنفس  الثقد  وتمنح  النفسي  العقلي   الب ني  
 صددحت   حفددظ بمددا سددلوتيات  تحسددي   علدد وتعمدد  اآلخددري  مدد  التعامدد  علدد 
  .(2106الضب  ) دراس  ذلك عل  وأك ت

 الطفد   لد  تنمد  الصدحي  الثقافد  أ  (Krause, 2010)دراسد   ت وأكد -
 التعلددي  الصددحي   األكدد  عددادات تطددوير الش صددي   النظافدد : التاليدد  الجواندد 
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 (682)                       0202مارس آخر  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 العوامدد  وتع يدد  اليوميدد  الضددغو  مدد  التعامدد   علدد القدد ر  صددحي   بيئدد  فدد 
  .صحي ال
 بالتعليمدات يلتد   عند ما والجدراثي  األمرا  م  الع ي  م  تحمي  أن ا كما -

 مط ددددر اسدددت  ا  األكدددد   وبعددد  قبددد  وخاصدددد ا  باسدددتمرار   األيدددد ي غسددد : مثددد 
 نظافد  مد  التأكد  أحد   مد  تبادل دا وعد   الش صدي  األدوات اسدت  ا  للي ي  

 المناديددد  اسدددت  ا  ا  المكددد األثددداث  المحيطددد   األشددديا، األدوات  الم بدددس 
  .(29ص  2100فاي  ) وغير  العطس عن  باستمرار الورقي 

 األطفددددال أ  حيدددد  لألمددددرا   المبكددددر االكتشددددا  فدددد  تسدددداع  أن ددددا كمددددا -
 علد  توأكد   سداري ال وغيدر السداري  األمدرا  مد  بكثيدر   لإلصداب  معرضدو  

 بعندوا  2101 السيسد  الفتدا  عبد  العربي  مصر جم وري  رئيس مبادر  ذلك
 واألمدرا  التغ  د  سدو، أمدرا  عد  المبكدر للكشد " بصح   كبر بكر  جي "

" صددح  مليددو   011" شددعار تحدد  والجامعددات المدد ار  لطدد   السدداري  غيددر
 أ  حسددان   محمدد . د الصددحي  المبددادرات لشددئو   الصددح  وزيددر مسدداع  وأكدد 
 مضداعفات مد  المسدتقب  فد  األطفدال حما د  فد  كبيدر تدأثير ل ا المبادر  تلك
    https://akhbarelyom.com .الساري  غير واألمرا " س  فيرو "
 

 للطفل الصحية الثقافة أهداف: 
 

 ورفد  السدليم  الصدحي  الثقافد   عل الطف  وتعوي  صحي  الغير الثقاف  نب -0
 العالميد  الصدح  منظمد ) توصديات فد  جا، ما وه ا  الصحي  الثقاف    مستو 

2100). 
 ونظدددا  بصدددح  يتمتددد  عقليددداا  نفسدددياا  جسدددمياا  متدددواز  و  صدددح  جيددد  خلدددق-2

 السدوي  النمدو شدرو  أهد  فمد  .األمدرا  مد  نفسد  حما د  علد  قادراا  وسعاد 
 عثمدددددددددا ) دراسددددددددد  ذلدددددددددك علددددددددد  وأكددددددددد ت الصدددددددددحي  سددددددددد مت  هددددددددد  للطفددددددددد 
  .(52ص  2102وآخرو  
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 (682)                       0202مارس آخر  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 مدددد  والوقا دددد  الطفدددد  بتغ  دددد  واالهتمددددا  الصددددحي  الم رسددددي  البيئدددد  تددددوفير-0
 بوال د  اإلنسداني  وال د مات الصح  وزار ) ذلك عل  وأك ت الصحي  األخطار
  .(2105  فكتوريا

 األخطدددار مدد  نفسدد  ووقا ددد  الصددحي  الثقافدد  ممارسددد   علدد الطفدد  تدد ري -2
  قدد م ا التدد  الطبيدد  ال دد مات والمددا،  الغدد ا، إلدد  بحاجتدد  الطفدد  وعدد  وإثددار 

 وت تدد  الصددحي  الحالدد  تحسددي  شددأن ا مدد  التدد  السددلوتيات وإكسدداب  المجتمدد 
 (.091ص  2101 محم ) دراس  ذلك عل 

 

 الصحية الثقافة أنواع: 
 

 : الشخصية الصحية الثقافة: أولا 
 

 الم نيددددد  للحما ددددد  الثدددددان  اللددددد  عبدددد  بددددد  الحسدددددي  األميدددددر أكاد ميددددد  تعرف ددددا  
 والمرتبطد  اليوميد  بأعمالندا المترافقد  الممارسدات مد  مجموع  أن ا(: 2109)

 علدددد  للحفدددداظ الحيددددا  نددددواح  بمعظدددد  المتصددددل  الش صددددي  والعنا دددد  بالنظافدددد 
 .الصحي  والمعيش  الصح 

 نظافدد  الشددعر  نظافدد  األسددنا   نظافدد ) الش صددي  النظافدد  -: فدد  وتتمثدد   
 .الصحي  النو  وعادات( الم بس نظاف  الجس   نظاف  األظافر 

 

 : الغذائية الصحية الثقافة: ثانياا 
 

 تحسد  أ  شدأن ا مد  والتد  الصدحيح  والتغ    بالغ ا، خاص  عادات ه "  
 الصدددح  علددد   حدددافظ ممدددا  األمدددرا  مددد  وتصدددون  والمجتمددد  الفدددرد صدددح 
 . www.who.int  "تنميت ا عل  ويعم  العام 

 

  أطعمددد مددد   أكددد  ومددداذا صدددحيح    بطريقددد     أكددد  كيددد  الطفددد  من دددا ويدددتعل   
 .اليومي  وجبات  وتنظي  صحت  عل  الحفاظ  عل تساع  

 

http://www.who.int/
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 (680)                       0202مارس آخر  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 فيتتمثل  السليم الغذا  تناول عادات: 
 

 الضددروري  الغ ائيدد  العناصددر جميدد  علدد   حتددوي  بحيدد  الغدد ا، فدد  التنددو -0
  .متوازن  بنس  للجس 

 الج داز وسد م  ال ض  عملي  لتيسير ج اا  م   وذلك الطعا  فترات تنظي -2
 .ال ضم 

  جدددد  كمددددا الطعددددا   لتندددداول مدددد    حدددد د أ   جدددد  لطعددددا ا تندددداول طريقدددد -0
  جدد  وال تناولد  عندد  الوقدو  وعدد   الطعدا  تندداول عند  الجلددو  فد  االعتد ال

 .الطعا  م  االنت ا، بع  اال الما، شر 
  .اليو  م  متباع     فترات   عل  الما، م  كافي    كميات   شر  عل  الحفاظ-2

 )25 ص  2109الحسي                                                     (
 

  الوقائية الصحية الثقافة: رابعاا : 
 

 الطفد  واكسدا  الصدح  علد  والحفداظ األمدرا  مد  الوقا   وف  عل  ه     
 اإلصدددداب  وتجنبدددد  صددددحت  وسدددد م  سدددد مت  علدددد  تحددددافظ صددددحي  سددددلوتيات
 كمدا خدري  اآل وعلد  علي  ت ثر الت  الصحي  والم اطر واألمرا  باألضرار
 الصددحي  المشددك ت مواج دد  فدد  تسدداع   التدد  المعلومددات مدد  الع يدد  تكسددب 
 .(76 ص   2101 مرس  ) ل ا يتعر  ق  الت 

 

 2121 العالميدددد  الصددددح  ومنظمدددد  اليونيسددددي  منظمدددد  مدددد  كدددد    وتوصدددد    
 األمدددرا  مددد  حمايتندددا علددد  تسددداع  التددد  الوقائيددد  الثقافددد ب االلتددد ا  بضدددرور 
  . https://www.unicef.org       المستج   والفيروسات واألوبئ 

    

 انتشددار طددر    معرفدد  جدد  من ددا والوقا دد  بدداألمرا  اإلصدداب  نتجندد  لكدد    
 والشددرا   الطعددا  الم مسدد   الدد    الددرذاذ ) طريددق عدد  تكددو   والتدد    العدد و 

 باألطعمدد  المناعدد  ج دداز نقددوي  كيد  تجنب ددا  ونحدداول( الغيددر أدوات اسدت  ا 
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 حالددد  فددد  للطبيددد  والددد ها  والتطعيمدددات الددد وا، أخددد  أهميددد  فددد ومعر  المفيددد  
 .(50 ص   2100حنا ) المر 

 

ا  : البيئية الصحية الثقافة: خامسا
 

 الطبيعيد  البيئدات علد  وترتد  العامد  الصح  فرو  أح  ه  البيئي  الصح    
 https://ar.wikipedia.org .اإلنسا  صح  لصال  والصناعي 

 

 أجدددد  مدددد  الصددددحيح  السددددلوتيات الطفدددد  تكسدددد  البيئيدددد  الصددددحي  الثقافدددد و    
 اإلمكددا  بقدد ر والقضددا، مع ددا التعامدد  وتيفيدد   وحمايت ددا البيئدد  علدد  الحفدداظ
 الطفددد  صددح  علدد  إ جابيددد    ثددار  آب  عددود ممددا  بالبيئددد  المضددر  األسددبا  علدد 
 .حول  وم 

 

 نظافدددد  مددد  التأكدددد ) يتضدددم  التلدددوث مدددد  وحمايت دددا البيئدددد  نظافددد  أ  كمدددا   
 نقيددد  شدددر  ميدددا  تدددوفير إليددد   نددد ه  مكدددا  وأي والروضددد  المسدددك  وصدددح 
  صدددح    بشدددك    الطعدددا  وبقا دددا النفا دددات مددد  الدددت ل  نظافت دددا  مددد  والتأكددد 
 الحددرص ب ددا  واالهتمدا  والنباتددات األشددجار زراعد  الضددار   الحشددرات مكافحد 
 (.202 ص   2106صليح  ( )،ال وا ونظاف  نقا، عل 

 

 فعي السعابقة والدراسعات النظعري  اإلطعار اسعتعرا  معن خلعصن أن يمكن 
 :التالية النقاط إلى الحالي البحث

 

 فدددد  أساسدددد  هدددد   وجعل ددددا الصددددحي  الثقافدددد  بتدددد ريس االهتمددددا  ضددددرور -0
 الطددددر   وأفضدددد  أ سدددر مدددد  فالروضددد  اسددددتمرارها  لضدددما  ال راسددددي  المنددداهج
 .صح  الغير السلو، وتع ي  الصحي  الثقاف  وغر  لتع ي  التربوي 

 رياضددي   غ ائيدد   ش صددي  : )جواندد  عدد   علدد  الصددحي  الثقافدد  تشددتم -2
 .وثيقاا  ارتباطا معاا  وترتبط البع  بعض    كم  وجميع ا( بيئي  وقائي  

https://ar.wikipedia.org/
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 المجتمعددددات صددددح  علدددد   حددددافظ الصددددغر مندددد  الصددددحي  الثقافدددد ب االلتدددد ا -0
 .ساري ال وغير الساري  والفيروسات مرا باأل اإلصاب  ويجنب ا

 القصدد   سددت    حيدد  الم تلفدد  والددتعل  التعلددي  مدد اخ  وتبايندد  تنوعدد -2
 تشددددج  والتددد  التكنولوجيدددا اسدددت  ا  وتددد لك  واأللعدددا  والمجسدددمات والصدددور

 .المتنوع  التعليمي  األنشط  است  ا  ف   في  ما وهو الجماع  العم  عل 
 

 برندددامج إعددد اد فددد  االعتبدددار بعدددي  خدد  أو  بمراعاتددد  ثددد الباح قامددد  مدددا وهددو   
 .الحال  بالبح  المتنوع  التعليمي  األنشط 

 

 وأسدددالي  بطدددر   للطفددد  الصدددحي  الثقافددد  تنميددد  ضدددرور  سدددبق لمدددا وإجمددداالا    
 .ومستقبل  الطف  صح  عل  حفاظاا  تعليم ا ف  التبكير وضرور   ممتع 

 

 : إجرا ات البحث
 

 :البحث ةوعين مجتمع: أولا 
 

 :البحث مجتمع -أ
 

 والتعلددددي  التربيدددد  لددددوزار  التابعدددد  بالمدددد ار  الملتحقددددي  األول المسددددتو   أطفددددال
 .بورسعي  بمحافظ  بم يريت ا

 

 :البحث عينة-ب
 

 األول   المسدددددتو  أطفدددددال مددددد  العشدددددوائي  بالطريقددددد  البحددددد  عينددددد  اختيدددددار تددددد 
 سددليما   علدد  اليرمددو،  حسددن    علدد جددواد) المدد را  بروضددات الملتحقددي 
 المسددتو   قاعددات مدد  الروضددات هدد   مدد  العيندد  أفددراد اختيددار وتدد   (التيموريدد 
 مجمدددوعتي  إلددد  تقسدديم   تددد  وطفلددد ا  طفدد ا ( 021) فددد  العينددد  وتمثلدد  األول

 عدد د حيدد  مدد  متسدداويتي  والمجمددوعتي  ضددابط   واألخددر   تجريبيدد  إحدد اهما
 للمجموعد طف ا وطفلد ا  61)  (التجريبي  للمجموع طف ا وطفل ا 61) األطفال
 (.الضابط 
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 : الزمني العمر تحديد -ج
 

 فدد ( البحدد  عيندد ) الروضددات بأطفددال ال اصدد  السددج ت علدد  بدداالط     
 سددنوات أربدد  بددي  يتددراو  األطفدال ل دد ال، ال مندد  العمددر أ  وجدد   المجمدوعتي 

 وتدد   ذلددك عدد  أعمدداره  ي يدد  الدد ي  األطفددال بعدد  واسددتثنا، سددنوات وخمددس
 .البح  عين  م  تبعاده اس

 

 :البحث منهج: اثانيا 
 

 فددد  إلكترونددد  برندددامج ليددد اعف"  لتح يددد  التجريبددد  المدددن ج البحددد  اسدددت      
 ذي التجريبدددددددد  التصددددددددمي  ذات"  الروضدددددددد  لطفددددددد  الصددددددددحي  الثقافدددددددد  تنميددددددد 

 كأسدددددلو ( T-Test) اختبددددار واسددددت  ا   والضدددددابط  التجريبيدددد  المجمددددوعتي 
 لعيندددد  والبعدددد ي القبلدددد  التطبيقددددي  متوسددددط   بددددي الفددددرو   لحسددددا  إحصددددائ 
 .البح 

 

 :التالية المتغيرات على التجريبي المنهج وشمل
 

 طفددد  لددد   الصدددحي  الثقافددد  لتنميددد "  إلكترونددد  برندددامج"  المسدددتق  المتغيدددر-
 .الروض 

 .( الصحي  الثقاف ) التاب  المتغير-
 

 (2) جدول

 للبحث التجريبي التصميم يوضح
 

 التطبيق البعدي المعالجة بيق القبليالتط المجموعات
المجموعة 
 الضابطة

 الثقاف مقيا  
 الصحي  المصور

الطريق  المعتاد  ف  
 الروض 

الصحي   الثقاف مقيا  
 المصور

المجموعة 
 التجريبية

 الثقاف مقيا  
 الصحي  المصور

تطبيق البرنامج 
اإللكترون   لتنمي  

الصحي  لطف   الثقاف 
 الروض 

 ف الثقامقيا  
 الصحي  المصور 
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 :البحث أدوات: اثالثا 
 

 :التالي  األدوات الباحث  است  م 
 

 .األطفال ريا  معلمات رأي استط   استمار  -
 )الباحث  إع اد ()0رق  ملحق)                                            

       .                      الروض  لطف  المناسب  الصحي  الثقاف  قائم  -
 )الباحث  إع اد) (0 رق  ملحق)                                                     

  .                           الروض  لطف  المصور الصحي  الثقاف  مقيا  -
  )الباحث  إع اد ((7 رق  ملحق)                                          

  .الروض  لطف  الصحي  لثقاف ا لتنمي  إلكترون  برنامج -
    (الباحث  إع اد) )1 رق  ملحق                                                  (

  
 )1) ملحق: األطفال ريا  معلمات رأي استطالع استمارة-1

 

 مددد   علددد  للتعدددر  وذلدددك ؛المعلمدددات رأي اسدددتط   اسدددتمار  تطبيدددق تددد    
 بدرامج بتقد    االهتمدا  ومد    الروضد  لطفد   الصدحي الثقافد  بتق    االهتما 
 .الروض  لطف  الصحي  الثقاف  لتعلي  إلكتروني 

 

 الستمارة من الهدف: 
 

 لطفد  وتنميت دا ممارسدت ا  ومد  الصدحي  الثقافد  أهميد   م  عل  التعر -0
 بددداق  مثددد  مثل دددا ب دددا وي تمدددو    قددد مون ا المعلمدددات كانددد  إذا ومدددا  الروضددد 
 .هي والمفا المجاالت

 الثقافدددد  لتعلدددي  ح يثدددد  تعلددد  أسدددالي  بتقدددد    االهتمدددا  مدددد   علددد  التعدددر -2
 . اإللكترون  البرنامج: مث  الروض  ألطفال الصحي 

 

 الستمارة وصف: 
 (.ال) أو( نع )   عن   جا     س االا  06 م  مكون 
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 الستمارة مفردات كتابة: 
 

 :االستمار  إع اد عن  نقا  ع   الباحث  راع 
  .األسئل  وضو  -
 (.ال أو نع ) اإلجاب  نمط تح ي  -
 

 األهمية درجات: 
 

 مد ار  فد  األطفدال ريدا  معلمات م  معلم ا  21 عل  االستمار  طبق    
 اختيددداري  علددد  قاصدددر  اإلجابددد  وتانددد   والتعلدددي  التربيددد  لدددوزار  تابعددد  م تلفدد 

 أهميددد  لتقددد ير المئويددد  النسددد  حسدددا  وتددد  اإلجابددد  لتح يددد  وذلدددك ؛(ال نعددد  )
 .الروض  داخ  وممارست ا الصحي  الثقاف 

 

 الستمارة صدق: 
 

 والمت صصدددي  المحكمددي  السدداد  مدد  مجموعددد  علدد  االسددتمار  عددر  تدد   
 صدددد  ) مدددد  للتأكدددد  وذلددددك ؛الطفدددد  مندددداهج ت صدددد  األطفددددال  ريددددا  فدددد 

 .(األسئل  ووضو  ومناسب  االستمار   مفردات
 

 الستمارة ثبات: 
 

 .إحصائياا   دال ن اأ أي 911=  وق رت خكرونبا لفاأ معادل  است  ا  ت 
 

 إلى الستمارة نتائج أشارت وقد:  
 

  :الصحية الثقافة هميةأو  المعلمة: أولا 
 

 نتددائج أظ ددرت وقدد  الروضدد   لطفدد  الصددحي  الثقافدد  بتقدد    االهتمددا   مدد -0
  :ما يل  االستط  

 إلي دددا أشدددار التددد  الصدددحي  الثقافددد  بتقددد    اهدددتمم  المعلمدددات مددد  % 21 -
 .الطف  إل  أخر   صحي  عادات  تق م وال فقط ال لي 
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 بتقددددد     وتكتفدددددي علي ددددا  ترتددددد   ال  أن ددددد المعلمددددات مددددد  % 21 وذتددددرت -
 .األساسي  نشط األ
 أحيانددداا  ولكددد  أخددر   مفددداهي   قدد م   أن ددد  أوضددح المعلمدددات مدد  % 01 -

 .شا الن فترات خ ل وق  ل ا  ح د  ال ولك  الصحي  الثقاف  إل   شير  
 األهميدد  فدد  المتددأخر  المراكدد  تحتدد  الصددحي  الثقافدد  أ   أوضددح % 71 -

 . (...علمي   رياضي   لغوي  ) المفاهي  بباق  مقارن ا 
 أزمدددد  بسدددب  الوقائيددد  الصدددحي  الثقافدددد ب مددد خراا  م اهدددتم المعلمدددات بعددد  -

 .صحي    بشك    تمارس ا ال ولك  الكورونا
 

 :الصحية الثقافة تعليمل جديدة برامج وتقديم المعلمة: ثانياا 
 

 األطفدددال مددد  تسدددت    التددد  الدددتعل  وأسدددالي  بدددرامج عددد  المعلمدددات وبسددد ال-  
 معظدد  تسددت  م ا التدد  الطددر   أكثددر مدد  والمناقشدد  الحددوار طريقدد  أ  تبددي 

 ال المعلمددات فأغلدد  اإللكترونيدد   البددرامج  سددت  م  مددن   وقليدد    المعلمددات 
  األطفال  م   طبق وتي    اإللكترون  البرنامج هو ما  عرفو  

 

 ( 3) رقم ملحق .الروضة لطفل الصحية الثقافة قائمة-2
 

 الثقافد  مدا " علد  يدن  والد ي البحد  أسدئل  مد  األول الس ال ع  لإلجاب   
 قائمد  تح يد  ذلدك وتطلد  "  الروضد   طفد   لد  تنميت دا  ج  الت  الصحي 

 .الروض  لطف  المناسب  الصحي  الثقاف ب
 

 :يل  فيما نح دها ال طوات م  بع د   االختيار عملي  مرت وق 
 

 التعليميددد  والمواقددد  واألجنبيددد  العربيددد  والبحدددوث ال راسدددات علددد  طددد  اإل 
 طفد   لد  الصدحي  الثقافد  بتنميد  والمناسب  المتعلق  السابق  واألجنبي  العربي 
 .الروض 
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 نظمدد م: مثدد  الطفد  بصددح  ت دت  التدد  العالميدد  المنظمدات علدد  طد  اإل •
 .واليونيسي  الصح 

 .2119 لعا  األطفال لريا  القومي  المعايير وثيق  عل  ط  اإل •
 معلمددات علدد  االسددتمار  تطبيددق بعدد  الصددحي  الثقافدد ب مب ئيدد  قائمدد  عمدد  •

 الثقافدد  أغلدد  تطبيددق فدد  القصددور مدد   وبيددا   الروضددات بعدد  وموج ددات
 .للطف  الصحي 

 2101 ال راسدددددد  للعددددددا  2.1  األطفددددددال ريددددددا  مددددددن ج  علدددددد االطدددددد   •
 األول  ال راسدددد  للصدددد  والثددددان    األول   للمسددددتو  الددددوزار  كتدددد  و 2121/

 .الثان 
 عددددادات خمددددس إلدددد  تقسدددديم ا وتدددد  الصددددحي  الثقافدددد ب ن ائيدددد  قائمدددد  عمدددد  •

 عدددادات غ ائيددد   صدددحي  عدددادات ش صدددي   صدددحي  عدددادات) رئيسدددي  صدددحي 
 واشددددتمل ( بيئيدددد  صددددحي عددددادات  وقائيدددد   صددددحي  عددددادات رياضددددي   صددددحي 
   ث للطف  مناسب ا  فرعي ا  صحي ا  عاد ا ( 00) عل  ال مس  الصحي  الثقاف 

 لطفدد  مناسددبت ا  مدد  مدد  للتأكدد  ؛المحكمددي  السدداد  مدد  عدد د   علدد  عرضدد ا
 التوصد  ثد  المحكمدو   ب دا  أوصد التد  ال زمد  التعد ي ت إجرا، ث  الروض 

 .ن ائي ال قائم ال إل 
 المدددراد الصدددحي  الثقافددد ب ال اصددد  القائمددد  إعددد اد تددد  سدددبق مدددا ضدددو، وفددد     

 .)0 رق  ملحق) ن ائ  بشك  الروض  لطف  تنميت ا
 

 (5) رقم ملحق .الروضة لطفل المصور الصحية الثقافة مقياس-3
 

 ال طدوات ضدو، فد  المصدور الصدحي  الثقافد  مقيدا  بإعد اد الباحثد  قامد   
 :اآلتي 

 المقياس من الهدف تحديد: 
 فدد  والمتضددمن  الروضدد  طفدد  لدد ي الصددحي  الثقافدد  ا قيدد إلدد  ي دد         

 برنددامج اسددت  ا  علدد  قائمداا  الثقافدد  تلددك التدد ري  ألثدر تدداب  كمتغيددر البرندامج 
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 عد  الكشد  فد  المقيدا   سد   حي  المتنوع   األنشط  خ ل م  إلكترون 
 البرندددامج ليددد اعف علددد  كم شددر البحددد  وبعددد  قبددد  الطفدد  تحصدددي  تقددد    مدد 

  .المح د تقا اإل   مستو  حت  وذلك الصحي  الثقاف  تلك تنمي  ف  اإللكترون 
 

 المواصفات جدول وإعداد البرنامج ى محتو  تحليل: 
 

 المعرفيدد   األهدد ا  مدد  مجموعدد  بتحقيددق ي ددت  الحددال  البحدد  أل  نظددراا      
 إعدددد اد فدددد  البحدددد  عليدددد   قتصددددر الدددد ي المجددددال هددددو المعرفدددد  المجددددال فددددإ 

 المعرفدد  المجددال مسددتويات علدد  الحددال  البحدد  ويقتصددر  المصددور المقيددا 
 :وه  بلو  لتصني  اطبقا  لأله ا 

 والمعدددددار  الحقدددددائق اسدددددت عا، علددددد  المدددددتعل  قددددد ر  بددددد  ويقصددددد : التددددد تر •
  .الصحي  الثقاف ب المرتبط 

 الحقدددائق بدددي  الع قدددات إدرا، علددد  المدددتعل  قددد ر  بددد   قصددد : االسدددتيعا  •
 .ي الصح الثقاف ب المرتبط  والمعار 

 ومدددا والمعدددار  الحقدددائق اسدددت  ا  علددد  المدددتعل  قددد ر  بددد   قصددد : التطبيدددق •
 الثقافدد ب المرتبطد  الم تلفد  األنشدط  وتطبيدق ممارسد  فد  ع قدات مد  بين مدا

 .الصحي 
 

 تضدددمن ا  التددد  الصدددحي  الثقافددد  بتح يددد  الباحثددد  قامددد  ذلدددك علددد  اوبندددا،ا     
دددد  – االسددددتيعا  – التدددد تر) مسددددتويات فدددد  السددددلوتي  األهدددد ا  تح يدددد  اوأ ضا

 الكمدد  التح يدد  تل ددي  ويمكدد   (1 ملحددق) فدد  كمددا ولفظيدداا  كميدداا ( التطبيددق
 :التال  الج ول ف  لأله ا 

 
 
 

 

 الصحية الثقافة برنامج ألهداف الكمي التحليل( 3) جدول
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  مستوي األهداف
 
 التذكر

 
 الستيعاب

 
 التطبيق

 
 الصحية الثقافة المجموع

 22 00 6 5 حي  الش صي الص الثقاف  
 26 02 5 5 الصحي  الغ ائي  الثقاف 
 07 5 6 2 الصحي  الرياضي  الثقاف 
 22 00 9 7 الصحي  الوقائي  الثقاف 
 21 9 7 5 الصحي  البيئي  الثقاف 

 104 44 32 22 المجموع
 

 لكددد  الفرعيدد  الصدددحي  للعددادات النسدددبي  األهميدد  بحسدددا  الباحثدد  قامددد  ثدد     
 :التالي  األبعاد عل  االعتماد خ ل م  وذلك  بالبرنامج رئيسي  صحي  عاد 
 .بالبرنامج للطف  مق م  صحي  عاد  ك  أنشط  ع د •
 .األهمي  متوسط وحسا  المق م  الصحي  الثقاف  ألهمي  ال برا، آرا، •

 

 هددد  كمدددا صدددحي  عددداد  لكددد  النسدددبي  األهميددد  تحددد دت ذلدددك علددد  اوبندددا،ا    
   : اآلت بالج ول

 المصور الصحية الثقافة لمقياس النسبية األوزان خاليا( 4) جدول
 

 الصحية الثقافة
عدد 
 الصفحات
% 

عدد 
 األنشطة
% 

آرا  
 الخبرا 
% 

 

متوسط األهمية 
 النسبية %

الصحي   الثقاف  
 الش صي 

21% 20.2% 21% 21% 

الصحي   الثقاف 
 الغ ائي 

21% 02.2% 01% 01% 

 %01 %01 %20.2 %21الصحي   الثقاف 
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 الصحية الثقافة

عدد 
 الصفحات
% 

عدد 
 األنشطة
% 

آرا  
 الخبرا 
% 

 

متوسط األهمية 
 النسبية %

 ضي الريا
الصحي   الثقاف 

 الوقائي 
21% 20.2% 21% 21% 

الصحي   الثقاف 
 البيئي 

21% 20.2% 21% 21% 

 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 مفرداته : وتحديد المقياس بنا 
 

 :يل  ما ال طو  تلك وتتضم 
 

 :األسئلة عدد تحديد. أ
 

 الصحي  الثقاف  جمي  عل  قسماا م س االا ( 60) األسئل  ع د تح ي  ت    
 اإلجرا،ات ماع ا س الي  فرعي  صحي  عاد  لك  حي  للطف   تنميت ا المراد

 صحي  عاد  لك  األسئل  ع د ليصب   أسئل  ث ث  الكورونا لفيرو  الوقائي 
 :كالتال  الج ول يوضح ا رئيسي 

 
 
 
 
 
 

 ورالمص الصحية الثقافة مقياس وأسئلة صفحات عدد( 5) جدول
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 األسئلة
 
 المحاور

 
 عدد الصفحات      

 
 عدد األسئلة             

 02 0 عادات صحي  ش صي 
 00 0 عادات صحي  غ ائي 
 00 0 عادات صحي  رياضي 
 07 2 عادات صحي  وقائي 
 02 0 عادات صحي  بيئي 
 11 11 المجموع

 

 :األسئلة نوع تحديد. ب
 

 : عل المقيا  ل أسئ نو  تح ي  ف  الباحث  اعتم ت
 

 .قياس ا المراد المعرفي  والمستويات المقاس  األه ا -0
 .الروض  أطفال خصائ -2
 علد  ليسد   ؛(الصدحيح  اإلجابد  حدول دائدر  ض ) س ال است  ا  ت  وق -0

 .الصورتي  بي  م  الصحيح  الصور  اختيار الطف 
 مددد  وضددد الر  طفددد  تمكددد  لعددد   وذلدددك؛  الشدددف ي  باللغددد  المقيدددا  تطبيدددق-2

 .القرا، 
 التصدددحي   وسددد ول  االسدددتجاب   سدددرع ) األسدددئل  مددد  الندددو  هددد ا مميددد ات-7

 .(عالي  وثبات ص   بمع الت تتمت  أن ا إل  باإلضاف 
 وبالتددال  وضددوح ا   علدد الطفدد  تسدداع  التدد  بالصددور األسددئل  تلددك دعدد -6

  .عن ا اإلجاب  س ول 
 ؛محد د   بد م    الطفد   قيد  ال حتد  ا؛مفتوحا  المقيا  زم  تر، األفض  م -5

 الطفدد  إحسددا  أ  كمددا آلخددر  طفدد    مدد  ت تلدد  المقيددا  إجابدد  توقيدد  أل 
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 األسدئل  علد  لإلجابد  الد ز  الوقد  طفد  لك  أعط  ل لك كبيراا  ليس بال م 
 .الترتي  عل  ق رت  وحس  لق رات   تبعاا 

 

 :المقياس أسئلة كتابة – ج 
 

 : المقياس أسئلة صياغة: أولا  
 

 :التالي  النقا  بع  المقيا  أسئل  صياغ  عن  روع 
 

  .للطف  مناسب  مواق  صور  ف  األسئل  صياغ  ت -0
 .ف م ا الروض  طف  ليستطي  صياغت ا وبساط  س ول -2
 .البرنامج   محتو  ضم  ب ا المتضمن  المعرف  تكو   أ -0
 .فقط واح   صحيح  إجاب  بالمقيا  س ال لك   كو   أ -2
 .الصحيح  اإلجاب  الختيار تل م  الت  المعلومات للطف  توفر أ -7
 

 : الستجابات: اثانيا 
 

 والصددور  للسد ال  وفقداا  الصدحيح  اإلجابد  عد  فقدط واحد   صدور  تعبدر أ -0
 .الصحيح  اإلجاب  ع  تعبر ال األخر  

 .ولغوياا  علمياا  الس ال مق م  م  متجانس ا  تكو   أ -2
 .للطف  ومناسب ا  وواضح ا  وبسيط ا  مصور ا  تكو   أ -0
 

 :المقياس درجات تقدير. د
 

 الصددددحيح   لإلجابددد   واحدددد  درجددد  بت صددددي  المقيدددا  درجددددات تقددد ير تددد   
  .ال اطئ  لإلجاب  وصفر

 
 السععععادة مععععن مجموعععععة علععععى ىاألولعععع صععععورته فععععي المقيععععاس عععععر -4

 : )المقياس صدق من للتأكد)  المحكمين
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 السددداد  مددد  مجموعددد   علددد لمصدددورا الصدددحي  الثقافددد  مقيدددا  عدددر  تددد     
 األطفددددال  وريددددا  التددد ريس  وطددددر   المندددداهج فددد  المت صصددددي  المحكمدددي 

دد  ريددا  مجددال فدد  والموج ددات المعلمددات مدد  مجموعدد  علدد  عرضدد ا اوأ ضا
ددد والددد ي المقيدددا  صددد   مددد  للتأكددد  ؛األطفدددال  مدددا المقيدددا   قددديس أ "   ر   ع 
 :م   حول آرائ   إب ا، خ ل م  وذلك"  لقياس  وض 
 .المصاغ  التعليمات وضو  •
 .المست  م  الصور مناسب  •
 .لقياس     ض  و   ما لقيا  المقيا  أسئل  ص   •
 .س ال   ك  ف  المتاح  الب ائ  مناسب  •
 .مسبقاا  الموضوع  األه ا  لقيا  المقيا  مناسب  •
 .األطفال ريا  لمعلم  الصياغ  وضو  •

 

 :امنه المالحظات بعض المحكمون  أبدي وقد
 

 .للطف  بالنسب  الواضح  غير األسئل  بع  صياغ  إعاد -0
 حيددددد  مددددد  لألخدددددر   مناسدددددبت ا لعددددد   الموضدددددوع  البددددد ائ  بعددددد  تعددددد ي -2

 .اختيارها احتمالي 
 .واضح ال غير الصور بع  تغيير-0
 

 :للمقياس الستطالعية التجربة .أ
 

 صددد    مددد والتأكددد  المحكمدددو   السددداد  رآهدددا التددد  التعددد ي ت إجدددرا، بعددد       
 عينددد  علددد  للمقيدددا  االسدددتط عي  التجربددد  بدددإجرا، الباحثددد  قامددد   المقيدددا 

 جددواد م رسد  بروضدات األول   بالمسدتو  أطفداالا ( 01) مد  مكوند  اسدتط عي 
 .ببورسعي  بمحافظ  والتعلي  التربي  لم يري  والتابع  حسن   عل
 عدد    مدد للتحقددق للمقيددا  االسددتط عي  التجربدد  إجددرا، مدد  البحدد  وهدد  - 

 :يل  فيما تتمث  جوان 
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 .المقيا  ثبات معام  تح ي -0
 .المقيا  تطبيق زم  تح ي -2
 

 :الجوان  تلك م  التحقق لكيفي  عر  يل  وفيما
 

 : الصحية الثقافة مقياس وصدق ثبات من التحقق -
 

 المقياس ثبات معامل : 
 

  طبدق التد  د المتعد  المدرات فد  نتائجد  بدي  الكاملد  المطابقد "  بأن   عر    
 مدد  ألن ددا كرونبدداخ ألفددا طريقدد  وباسددت  ا ". األفددراد نفددس علدد  المقيددا  في ددا
 الثبددات  معامدد  لحسددا  المقدداييس لكدد  تصددل  أن ددا كمددا الطددر   وأشددم  أعدد 
  طمدددئ  ممدددا مرتفعددد  ثبدددات نسدددب  وهددد   (1.17= ) المقيدددا  ثبدددات أ  وجددد 

 .المقيا  تطبيق لنتائج الباحث 
 

 للمقياس الداخلي التساق صدق نتائج : 
 

 معددددام ت بحسددددا  الباحثدددد  قامدددد  الددد اخل  االتسددددا  صدددد   مدددد  وللتحقدددق  
 للمحددور الكليدد  والدد رجات المقيددا  أسددئل  مدد  سدد ال   كدد  درجددات بددي  االرتبدا 
 ( .6) الج ول ف  مبي  هو كما النتائج وجا،ت الس ال  إلي  ينتم  ال ي
 
 
 
 

 

 الكلية والدرجات المقياس أسئلة من سؤال كل اتدرج بين الرتباط معامالت يوضح( 1) جدول
 السؤال إليه ينتمي الذي للمحور

 الدللة اإلحصائية مستوى الدللة معامل الرتباط رقم السؤال المحاور

افة
لثق
ا

صحي 
ال

ة  شخ
ال

 صية

 دال 1.10 1.60 1
 دال 1.10 1.61 2
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 الدللة اإلحصائية مستوى الدللة معامل الرتباط رقم السؤال المحاور
 دال 1.10 1.60 3
 دال 1.10 1.50 4
 دال 1.10 1.61 5
 دال 1.10 1.21 1
 دال 1.10 1.76 7
 دال 1.102 1.27 2
 دال 1.120 1.22 4
 دال 1.10 1.76 10
 دال 1.10 1.60 11
12 1.61 1.10 

 
 دال
 
 

افة
لثق
ا

 
ئية
غذا
ة ال
صحي
ال

 

 دال 1.10 1.61 1
 دال 1.10 1.71 2
 دال 1.10 1.65 3
 دال 1.10 1.72 4
 دال 1.10 1.60 5
 دال 1.10 1.71 1
 دال 1.10 1.61 7
 دال 1.10 1.52 2
 دال 1.10 1.56 4
 دال 1.10 1.65 10
 دال 1.10 1.72 11

افة
لثق
ا

 
ضية
ريا
ة ال
صحي
ال

 

 دال 1.10 1.60 1
 دال 1.10 1.62 2
 دال 1.10 1.72 3
 دال 1.10 1.60 4
 دال 1.10 1.25 5
 دال 1.10 1.60 1
 دال 1.100 1.27 7
 دال 1.10 1.57 2
 دال 1.10 1.71 4



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (686)                       0202مارس آخر  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 الدللة اإلحصائية مستوى الدللة معامل الرتباط رقم السؤال المحاور
 دال 1.10 1.29 10
 دال 1.10 1.72 11

افة
لثق
ا

 
ئية
وقا
ة ال
صحي
ال

 

 دال 1.10 1.56 1
 دال 1.10 1.92 2
 دال 1.10 1.91 3
 دال 1.10 1.29 4
 دال 1.10 1.71 5
 دال 1.10 1.60 1
 دال 1.10 1.71 7
 دال 1.10 1.55 2
 دال 1.10 1.62 4
 دال 1.10 1.67 10
 دال 1.10 1.92 11
 دال 1.10 1.50 12
 دال 1.10 1.55 13
 دال 1.10 1.57 14
 دال 1.10 1.79 15

افة
لثق
ا

 
ئية
البي
ية 
صح
ال

 
 دال 1.10 1.72 1
 دال 1.10 1.50 2
 دال 1.10 1.67 3
 دال 1.10 1.61 4
 دال 1.10 1.61 5
 دال 1.10 1.75 1
 دال 1.10 1.77 7
 دال 1.10 1.29 2
 دال 1.10 1.75 4
 دال 1.10 1.77 10
 دال 1.10 1.50 11
 دال 1.10 1.71 12
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 أسدددئل  مددد  لسددد ا   كددد  درجدددات بدددي  االرتبدددا  معدددام ت( 6) الجددد ول يبدددي    
 مدا تراوحد  حيد  السد ال  إليد  ينتمد  الد ي للمحدور الكلي  وال رجات المقيا 

 المقيددا  أسددئل  تعتبددر وبد لك إحصددائياا  لدد دا وجميع ددا( 1.92 – 1.22) بدي 
 .لقياس   ع  ض  و   لما صادق ا 

 

 للمقياس البنائي الصدق نتائج : 
 

 معامددددد  بحسدددددا  الباحثددددد  قامددددد  للمقيدددددا  البندددددائ  الصددددد   مددددد  وللتحقدددددق  
 الكليد  والد رجات المقيا  محاور م  محور   لك  الكلي  ال رجات بي  االرتبا 
 (.5) الج ول ف  مبي  هو كما النتائج وجا،ت للمقيا  

 

 المقياس محاور من محور لكل الكلية الدرجات بين الرتباط معامالت يوضح( 7) جدول
 .للمقياس الكلية والدرجات

معامل  المحاور
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

الدللة 
 اإلحصائية

الصحي   الثقاف 
 الش صي 

 دال 1.10 1.52
 دال 1.10 1.51 الصحي  الغ ائي  الثقاف 
الصحي   الثقاف 

 الرياضي 
 دال 1.10 1.56

 دال 1.10 1.92 الصحي  الوقا   الثقاف 
 دال 1.10 1.92 الصحي  البيئي  الثقاف 

 
 
 مدد  محدور لكد  الكليدد  الد رجات بدي  االرتبددا  معدام ت( 5) الجد ول يبدي    

 – 1.52) بددي  مددا تراوحدد  حيدد  للمقيددا   الكليدد  والدد رجات المقيددا  محدداور
 محدددداور وتجددددانس صدددد   علدددد  يدددد ل ممددددا إحصددددائياا  دالدددد  وجميع ددددا (1.92
 .لقياس   ع  ض  و   لما  صادق وأن ا المقيا 
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 ومحاوره المقياس ثبات نتائج: 
 

 معامدد  طريقدد  خدد ل مدد  ومحدداور  المقيددا  ثبددات مدد  الباحثدد  تحققدد  وقدد    
 (.9) الج ول ف  مبين  ه  كما النتائج وجا،ت  كرونباخ ألفا

 

 ومحاوره للمقياس كرونباخ ألفا معامل ضحيو ( 2) جدول
 معامل ألفا كرونباخ عدد األسئلة المحاور
 1.92 02 الصحي  الش صي  الثقاف 
 1.97 00 الصحي  الغ ائي  الثقاف 
 1.51 00 الصحي  الرياضي  الثقاف 
 1.12 07 الصحي  الوقا   الثقاف 
 1.97 02 الصحي  البيئي  الثقاف 
 0945 11 صحيةال الثقافةمقياس 

 

 مدددا تراوحددد  حيددد  ومحددداور   للمقيدددا  الثبدددات معدددام ت( 9) الجددد ول يبدددي   
 ثبددات نسددب  وهدد  للمقيددا  ( 1.17) وبلغدد  للمحدداور( 1.12 – 1.51) بددي 

 .المقيا  تطبيق لنتائج الباحث   طمئ  مما مرتفع 
 
 
 
 

 

 (4) الجدول يبينها المقياس ألسئلة التمييزية القدرة: 
 

 المقياس ألسئلة التمييز معامالت ضحيو ( 4) جدول
 معامل التمييز رقم السؤال المحاور

لثقا
ا ال فة صح ية  لش
ا خ  1.50 1 صية
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 معامل التمييز رقم السؤال المحاور
2 1.95 
3 1.65 
4 1.91 
5 1.70 
1 1.95 
7 1.25 
2 1.91 
4 1.50 
10 1.95 
11 1.61 
12 1.91 

افة
لثق
ا

 
ئية
غذا
ة ال
صحي
ال

 
1 1.91 
2 1.50 
3 1.95 
4 1.25 
5 1.65 
1 1.61 
7 1.65 
2 1.70 
4 1.25 
10 1.65 
11 1.61 

لثقا
ا ال فة صح ية  لريا
ا

 1.61 1 ضية
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 معامل التمييز رقم السؤال المحاور
2 1.91 
3 1.61 
4 1.70 
5 1.25 
1 1.70 
7 1.965 
2 1.95 
4 1.91 
10 1.50 
11 1.91 

افة
لثق
ا

 
اية
لوق
ة ا
صحي
ال

 

1 1.50 
2 1.50 
3 1.95 
4 1.91 
5 1.91 
1 1.70 
7 1.70 
2 1.65 
4 1.95 
10 1.61 
11 1.61 
12 1.50 
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 معامل التمييز رقم السؤال المحاور
13 1.91 
14 1.65 
15 1.50 

افة
لثق
ا

 
ئية
البي
ية 
صح
ال

 

1 1.50 
2 1.50 
3 1.91 
4 1.95 
5 1.91 
1 1.95 
7 1.65 
2 1.91 
4 1.95 
10 1.95 
11 1.91 
12 1.65 

 

 :ت آلا يتبي ( 1) الج ول م 
( 1.95 – 1.25) بدددددي  مدددددا المقيدددددا  ألسدددددئل  التمييددددد  معدددددام ت تراوحددددد  -

 كددو   إلدد   شددير ممددا  (1.01) التميي يدد  قوت ددا كاندد  إذا جيدد  ا  الفقددر  وتكددو  
 الفقددر  تمييد  معامدد  زاد وتلمدا  (1.01) التميي يدد  قوت دا كاندد  إذا جيد   الفقدر 

 ألسددددئل  التميي يدددد  القدددد ر  أ  علدددد  يدددد ل ممددددا أفضدددد   الفقددددر  كاندددد  الموجدددد 
  .مناسب  المقيا 
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 المقياس : تطبيق زمن 
 

 الدد ي الدد م  متوسددط بحسددا  الباحثدد  قامدد  المقيددا  تطبيددق زمدد  لحسددا    
 .   دقيق ا  61 وتا  المقيا  أسئل  ع  اإلجاب  ف  األطفال استغرق 

 

          ملحعععق الروضعععة. طفعععل لعععدى الصعععحية الثقافعععة فعععي  إلكترونعععي برنعععامج-5
 (7) رقم

 

 الصددحي  الثقافد  تقد    فدد power point برنددامج باسدت  ا  الباحثد  قامد   
  .الروض  طف  ل   تنميت ا ف  ليس  

 

 ضدو، فد  البرندامج لتصدمي  التاليد  ال طدوات الباحث  أجرت ذلك م  وللتأك   
 وه  :   علي ا المحكمي  الساد  واتفا  تح ي ها السابق المجاالت

 البدددددددرامج اسدددددددت  ا  تناولددددددد  التددددددد  األدبيددددددداتو  البحدددددددوث علددددددد  طددددددد  اإل-0
 .الروض  لطف  الم تلف  المجاالت وتعل  ت ري  ف  اإللكتروني 

 إلدد  ي دد   والدد ي power point باسددت  ا  للبرنددامج المبدد ئ  اإلعدد اد-2
 .الروض  طف  ل   الصحي  الثقاف  تنمي 
 المت صصدددددي  المحكمدددددي  السددددداد  مددددد  مجموعددددد  علددددد  البرندددددامج عددددر -0

 الم دددددارات وتحسدددددي  اكتشدددددا  فددددد  م ،مت دددددا مددددد   لتح يددددد  ؛(01) وعدددد ده 
  .وتع يل ا استط عياا  وتجريب ا    ع  والم   المح د 

 .للبرنامج الن ائي  الصور  إل  الوصول-2
 

 مدددا"  علددد  يدددن  والددد ي البحددد  أسدددئل  مددد  الدددرئيس التسددداؤل علددد  ولإلجابددد 
  " الروض  لطف  الصحي  الثقاف  تنمي  ف  إلكترون  برنامج فاعلي 

 وفقدا الروضد  طفد  لد   الصدحي  الثقاف  لتنمي  لكترون اإل برنامجال إع اد ت  
 :التالي  لل طواتًا 

 

  :للبرنامج العام الهدف. أ
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 .سنوات( 7:2) س  م  الروض  طف  ل   الصحي  الثقاف  تنمي 
 

 .(9) رق  ملحق ف  وت تر للبرنامج السلوتي  األه ا  صياغ .  
 

 :اإللكترونية نشطةاأل  تصميم. ج
 

 اإللكترونيد  األنشدط  تقد    فد power point برندامج الباحثد  اسدت  م    
           النظددددري  اإلطددددار فدددد  من ددددا كدددد  تندددداول تدددد  التدددد  الصددددحي  الثقافدددد ب ال اصدددد 
 : التالي  للمراح  اوفقا  البرنامج وح ات بإع اد الباحث  وقام 

    

 :الروض  طف   ل  الصحي  قاف الث لتنمي  إلكترون  برنامج إع اد-2
 

  :للبرنامج العام الهدف. أ
 

 باسددددت  ا  سددددنوات( 7:2) سدددد  مدددد  الروضدددد  لطفدددد  الصددددحي  الثقافدددد  تنميدددد 
 . اإللكترون  البرنامج

 

 :البرنامج أنشطة تصميم .ب
 

 علدد  وقيامدد  المتنوعدد  األنشددط  اسددت  ا  بأسددس البرنددامج تصددمي  ويددرتبط   
 الثقافددد  تنميددد  علددد  تعمددد  التددد  اإللكترونيددد  البدددرامج مثددد  ح يثددد  اسدددتراتيجي 
 النظددددري  اإلطددددار فدددد  من ددددا كدددد  تندددداول تدددد  والدددد ي الروضدددد  لطفدددد  الصددددحي 
 للمراحد  وفقداا  البرندامج أنشدط  بإعد اد الباحثد  قامد  األسس ه   م  وانط قاا 
 :التالي 

 .صحي  عاد  لك  وت ريبات أنشط    محتو  تح ي -0
 .الصحي  للعاد  العام  األه ا  صياغ -2
 .صحي  عاد  لك  السلوتي  األه ا  صياغ -0
 .البرنامج ألنشط  زمن  ج ول إع اد-2
 .الصحي  الثقاف  أنشط  تصمي -7
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 .المتنوع  األنشط  برنامج تصمي -6
 .صحي  عاد  لك  البنائي  التقويمات تصمي -5
 .البرنامج موضوعات ضبط-9

 

 :بالتفصي  المراح  ه   نتناول يل  وفيما
 

 :البرنامج في صحية عادة كل وتدريبات أنشطة ى محتو  يدتحد .1
 

 الصدددحي  الثقافددد ب قائمددد  عمددد  خددد ل مددد  البرندددامج موضدددوعات تح يددد  تددد    
دد  الروضدد  لطفدد  المناسددب     نشددا  لكدد  مناسددب  سددتراتيجياتإ تح يدد  تدد  اوأ ضا
  . اإللكترون  البرنامج يتضمن ا والت 

 

 )2) رقم ملحق .صحية عادة لكل العامة األهداف صياغة.2
 

 إبدددراز ب ددد   ؛صدددحي  عددداد  لكددد  العامددد  األهددد ا  مددد  عددد د صدددياغ  تددد     
  .الروض  طف   ل  تنميت ا إل  البرنامج   سع الت  الموضوعات

 

 :للبرنامج السلوكية األهداف.3
 

 باإلضددداف    حدد  علدد  صددحي  عدداد  لكددد  السددلوتي  األهدد ا  صددياغ  تدد    
 وقددد  البرنددامج  أنشددط  مددد  نشددا  لكدد   صدديغ التددد  السددلوتي  األهدد ا  إلدد 
 .نقا  ع   صياغت ا ف  الباحث  راع 

 

  وقدددداب ا  ومحدددد داا  واضددددحاا   كددددو   بحيدددد  السددددلوت  ال دددد   صددددياغ  شددددرو 
 :للقيا 

 ف م دددا  المعلمددد  تسدددتطي  كددد  وسددد ل    مبسدددط    بصدددور    األهددد ا  صدددياغ  -
 .األدا، م  األدن  الح  وتشتم  السلوت  بالفع  تب أ حي 

 – التدد تر) م ددارات لتنميدد  المعرفيدد  الجواندد  علدد  األهدد ا  هدد   مالاشددت -
 نحدددو إ جابيددد  اتجاهدددات) لتنميددد  الوج انيددد  والجوانددد ( التطبيدددق – االسدددتيعا 
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 الم اريدد  والجواند   (اإلنسدا  وبقدا، لصددح  وأهميت دا الصدحي  الثقافد  ممارسد 
 .الم تلف  األنشط  بممارس  ال اص  وتنميت ا( الصحي  الثقاف ) لممارس 

 هدددد   وتحقيددددق ممارسددددت ا للطفدددد   مكدددد  متنوعدددد  أنشددددط  تصددددمي  إمكانيدددد  -
  .السلوتي  األه ا 

 

 :البرنامج ألنشطة زمني جدول إعداد.4
 

 الفرعيد  الصدحي  الثقافد  توضد  رئيسدي  صدحي  عاد  لك  ج ول إع اد ت      
 حيددد  صدددحي   عددداد  بكددد  ال اصددد  األنشدددط  وعددد د األنشدددط  تحتوي دددا التددد 
 الوقدد  تنظددي  فدد  الجدد ول هدد ا ويفيدد   دقيقدد ا  01 الواحدد  النشددا  زمدد  راو يتدد

 .خاص  صحي  عاد  وت ًا  عام  البرنامج بتق    ال اص
 

 مقيدا  لتطبيدق استقطع  يومي  بين   م  يوماا  01 البرنامج م   وتان     
دد 29 قسدددم  بينمددا وبعددد  اا  قبليددداا  المصددور الصدددحي  الثقافدد   أنشدددط  علددد  ايوما
 0 إلددد  مقسدددم  يوميددداا  ونصددد  سددداع  بواقددد  ا أسدددبوعيا  أ دددا  2 بواقددد  ندددامجالبر 

 اليدددو  ن ا ددد  فددد  دقدددائق 01 وتددد لك للراحددد  دقدددائق 01 فتدددر  كددد  بدددي  فتدددرات
 .والضع  القو  مواط  وإ ضا  للمناقش 

دالمدد  مباشددر  األطفددال مد  التطبيددق تدد  وقدد  -   فدد  أسددبوعياا  أ ددا  2 بواقدد    يوما
  .2120/ 00/ 27 إل  2121/ 21/01م  ال مني  الفتر 

 

 :الصحية الثقافة أنشطة تصميم .5
 

  برنددامج اإللكتروني بواسددط  التعليميدد  األنشددط  مدد  متنددو  عدد د تقدد       

PowerPoint   مق م  صحي  عاد  ك  طبيع  م  لتتناس. 
 فدددد ( الم اريدددد  – الوج انيدددد  – المعرفيدددد ) المعرفدددد  جواندددد  وتفاعدددد  تدددرابط -

 وجعددددد  حولدددد   النشددددا  وتمرتدددد  المددددتعل  إ جابيدددد  لتحسددددي  وذلددددك ؛األنشددددط 
  . ا ومرش   ا وموضح  ا موج   المعلم
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 فد  يتعلمد  سدو  بمدا الطفد  تعلمد  أ  سبق ما تربط نشا  لك  ت يئ  تق    -
 .النشا 

 الددد هن  العصدد  وأنشددط  الجماعيددد  األنشددط  فدد  بفعاليددد  األطفددال مشددارت -
 .النشا  عناصر بي  والترابط التفاع  يبرز وه ا لألطفال

 األنشدددددددددددط : مثددددددددددد  األنشدددددددددددط  كددددددددددد  فددددددددددد  التعلدددددددددددي  تكنولوجيدددددددددددا اسدددددددددددت  ا -
 فد   سد   والد ي  power pointو اإللكترونيد  التعليميد  اإللكتروني واأللعا 

 أنشدددط  مددد  يتضدددمن  مدددا خددد ل مددد  الروضددد  لطفددد  الصدددحي  الثقافددد  تنميددد 
 دافعيتد  ي يد  ممدا الطفد    ص رها استجاب  لك  تع ي  وتق    الطف    مارس ا
 .للتعل 

  وصدغير    كبيدر    مجموعدات   فد  تعلد  مد  األنشدط  داخد  الدتعل  أنمدا  تندو  -
 .فردي تعل 

  .ال ات  التعل  عل  تعتم  الت  األنشط  لممارس  للطف  الفرص  إتاح  -
 ال بددرات ومعرفدد  الصددحي   الثقافدد  توضددي  فدد  المناقشدد  أسددلو  اسددت  ا  -

 .الج ي   بال برات اوربط  عن ا السابق 
 التد  وغيرهدا  power point- flash المتنوعد  والوسدائط األدوات اسدت  ا  -

 .للتعل  الطف  دافعي  م  ت ي 
 الج يددد   الصدددحي  الثقافددد  لتوضدددي  والتجدددار  والنمددداذ  األمثلددد  اسدددت  ا  -

 .الطف  تعلم  بما وربط ا
 

 :من ا جوان  ع   تضمن  متنوع  أنشط  عل  البرنامج   احتو  ولق  -
 الرسددد  مثددد  البسددديط  الفنيددد  الممارسدددات بدددبع  الطفدد   قدددو  وفي دددا: فنيعععة 

 .والتلوي 
 تنميدد  فدد  اإللكترونيدد  القصدد  علدد  األنشددط  بعدد  اعتمدد ت :قصصععية 

 .الطف  ل   ال اطئ  الثقاف  لتع ي  است  م  كما الصحي   الثقاف 
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 ممتعددد       بصددور  الصددحي  للعدددادات الطفدد  ممارسدد  علددد  وتسدداع  :مهاريععة 
 ال ادفدددد  اإللكترونيدددد  األلعددددا  اسددددت  ا  خدددد ل مدددد  تنمي ددددا وتدددد لك  ومسددددلي   
 .الحاسو  باست  ا  اإللكتروني  واألنشط 

 

 :صحية عادة لكل البنائية التقويمات تصميم.1
 

 يتبد  بندائ  تقدوي  ف ندا،  األنشدط  مد  مجموعد    مد  يتكو   موضو  فك      
دددد صدددحي   عدددداد  كدددد  دراسددد   كدددد  ن ا دددد  فددد   كددددو   بنددددائ  تقدددوي  ،هنددددا اوأ ضا

 :يل  ما التقويمات ه   صياغ  عن  روع  وق  موضو  
 .تحقيق ا المطلو  األه ا  تقيس أ  -
 ف م دددا المعلمددد  علددد   سددد   ممدددا  وبسددديط    سددد ل    بلغددد    األسدددئل  صدددياغ  -

  .علي ا اإلجاب  ث  وم  للطف  وتوصيل ا
 اإلجابددد  فدد  اليسددر مدد  ا يدد ا م الطفدد  تمددن  التدد  بالصددور األسددئل  تدد عي  -

  .األسئل  ع 
 إلكترونيدد  تفاعليدد  تقويمددات صدور  فدد  التقويمددات مد  مجموعدد  تصددمي  تد  -

 المطلدو  الصدحي  الثقافد  كافد  الطف  إدرا، م  للتأك  وذلك ؛الحاسو  عل 
 كد  فد  مطلدو  هدو مدا لد  وتوضد  وتوجي د  بمتابعتد  المعلمد  فتقو   تنميت ا
 الباحثد  راعد  وقد  المعلمد   توجي دات ضو، ف  بمفرد   الطف ويجي  بطاق  
 : أت  ما يل  ما التقويمات إع اد عن 

  (....تشكي  ترتي   دائر   وض  تلوي  ) م  ب ا الموجود  األسئل  تنو  -
 .الروض  لطف  ومناسب  واضح  صور است  ا  -
 صديل اتو  ثد  ومد  ف م دا المعلمد  تسدتطي  مبسدط    بصور    األسئل  صياغ  -

  .للطف 
 .بالطف  المحيط  بالبيئ  الت ريبات ربط -
 

 :البرنامج ضبط .7
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 وللتأكد  األوليد   صدورت  فد  الصدحي  الثقاف  برنامج بإع اد الباحث  قام      
 :هما جانبي  عل  الباحث  اعتم ت وضبط  ص حيت  م 
  . المت صصي  رأي استط   -أ
  .استط عي  تجرب  إجرا، - 

 

 :المتخصصين رأي استطالع. أ
 

 فد  المت صصدي  المحكمدي  السداد  مد  مجموعد  علد  البرنامج عر  ت    
 مدددددد  عدددددد د إلدددددد  باإلضدددددداف  األطفددددددال  وريددددددا  التدددددد ريس  وطددددددر   المندددددداهج
 إلبدد ا، وذلددك ؛األطفددال ريددا  مجددال فدد  ال بددر  ذوات والمعلمددات الموج ددات

  :حي  م  البرنامج م ئم   م  حول آرائ  
 .البرنامج تأساسيا •
 .المكتوب  التعليمي  الماد  •
 .التعليمي  الوسائ  تنو  •
 .البرنامج موضوعات عر  ترتي  مناسب  •
 .صحي  عاد  بك  ال اص   للمحتو  السلوتي  األه ا  •
 .المقصود  األه ا  لتحقيق المتضمن  األنشط  •
 .اإللكترون  البرنامج ف  المتضمن  الت ريبات •
 .بنائي ال االختبارات •

 

 فد  التعد ي ت  ي دجر  أ   والت  وم حظات   المحكمي  آلرا، عر  يل  وفيما  
 :عل  المحكمو    أجم  فق  ضوئ ا 

 . اإللكترون  البرنامج إع اد بأساسيات الباحث   االت   -
 وسد ل  بسديط  أن دا حيد  الروض   لمعلم  المكتوب  التعليمي  الماد  م ئم  -

 .للطف  تق  م او  ف م ا للمعلم  ويمك 
 .مب أ ك  طبيع  م  المست  م  التعليمي  الوسائ  مناسب  -
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 .تعقي اا  األكثر إل  البسيط م  البرنامج موضوعات عر  ترتي  مناسب  -
 بعددددد  إجدددددرا، مددددد  وذلدددددك البرندددددامج  ألنشدددددط  السدددددلوتي  األهددددد ا  م ئمددددد -

 هدد   إضدداف  خدد ل مدد  األنشددط  بددبع  ال اصدد  األهدد ا  علدد  التعد ي ت
 .تع يل  أو
 .الصحي  الثقاف  أنشط  تق    ف  اإللكترون  المست    البرنامج م ئم  -
 طفددددد  ل صدددددائ  ومناسددددبت ا صدددددحي  عدددداد  لكددددد  وشددددمول ا األنشدددددط  تنددددو -

 .الروض 
 طبيعدددد  مدددد  اإللكتروندددد  البرنددددامج فدددد  إجرائ ددددا المطلددددو  التدددد ريبات مناسددددب -

 .مع ا التعام  ف  وق رات  الطف 
 .السلوتي  األه ا  عل  البنائي  اتاالختبار  شمول-
 

 :لللبرنامج الستطالعية التجربة. ب
 

 مجموعدد  علدد   اإللكتروند  البرنددامج أنشددط  بعد  بتطبيددق الباحثدد  قامد     
 أطفددال مدد  أطفدداالا ( 01) قوام ددا األطفددال لريددا  األول   المسددتو  أطفددال مدد 

 وقددد    2120/  2121 للعدددا  األول ال راسددد  الفصددد  خددد ل األول   المسدددتو 
  :يل  ما تح ي  التجرب  ه   م  الباحث  ه ف 

 

 طبيعدد  ومدد  بالبرنددامج صددحي  عدداد  كدد  مدد  المتضددمن  األنشددط  مناسددب  •
 .الروض  طف  وخصائ 

 .الروض  طف  وق رات إمكانيات اإللكترون  م  البرنامج ت ريبات م ئم  •
  .البرنامج ف  المست  م  التقويمات وبساط  وضو  •
 أنشددددط  مددد  نشدددا  لكددد  ممارسدددت  خدددد ل الطفددد  يوج  دددا التددد  وب الصدددع •

  .عن ا اإللكترون  والكش  البرنامج
 .األنشط  لبع  المح د الت ريب  ال م  مناسب  •
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 :الستطالعية التجربة إجرا ات
 

 .عشوائ    بشك    صحي  عاد  لك  األنشط  م  ع د تطبيق -
 االعتبدددار فددد  أخددد ت  التددد الم حظدددات بعددد  إلددد  الباحثددد  توصدددل  وقددد  -

 :يل  فيما إ جازها  مك  والت  التع ي   عن 
 يتطلددددد  ممدددددا  الصدددددحي  الثقافددددد  الكتسدددددا  طويددددد    لوقددددد    الطفددددد  احتيدددددا  •

 الصدددحي  الثقافددد  الرياضدددي   الصدددحي  الثقافددد : مثددد  إضددداف  وقددد  ت صدددي 
 .البيئي 
 القصصددددي  األنشددددط  ضددددمن ا ومدددد  الم تلفدددد  لألنشددددط  الطفدددد  اسددددتجاب  •

 .الصحي  الثقاف  أنشط  م  وتجاوب   علي ا وإقبال   تروني اإللك
 

 بحيدد  البرنددامج فدد  الموجددود  األنشددط  بعدد  تعدد ي  تدد  ذلددك علدد  اوبنددا،ا   
 الصددحي  الثقافدد  مقيددا  بنددود بعدد  تعدد ي  وأ ضدداا   المرحلدد  هدد   مدد  تددت ، 
 .األنشط  م  ليتناس  المصور

 

 (:تجريبيةال المعالجة) البحث تنفيذ إجرا ات: رابعاا 
 

 للتطبيددق وصدد حيت ا وثبات ددا صدد ق ا مدد  والتأكدد  البحدد  أدوات إعدد اد بعدد     
 البحدددد   تجربددد  لتنفيددد  ال زمددد  التجريبيدددد  اإلجدددرا،ات تح يددد  وبعددد  الميددد ان  
 اتبعددد  فقددد  البحددد   عينددد  وتح يددد  التجريبددد   التصدددمي  تح يددد  فددد  والمتمثلددد 
 .(التجريبي  معالج ال) البح  إجرا، ف  اآلتي  ال طوات الباحث 

 

  :التطبيق قبل إجرا ات (أ
 

 :البح  ألدوات القبل  التطبيق •
 .ذلك يوض  التال  والج ول والنو  ال من  للعمر وفقاا  العين  توزي  ت   

 

 والنوع الزمني للعمر اوفقا  العينة توزيع( 12) جدول
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 جملة إناث ذكور مدي العمر العمر
2 2 – 2.00 01 01 61 
7 7  01 01 61 

 61 61 021 
 

 مدددد  كدددد    فدددد  األطفددددال أعمددددار متوسددددط أ  السددددابق الجدددد ول مدددد  ويتضدددد   
 العمدر فد  تقريبداا  متجانسدتا  المجموعتي  أ  أي تقريباا  سن  2.7 المجموعتي 

 .ال من 
 

  :البحث لمجموعتي قبلياا  المصور الصحية الثقافة مقياس تطبيق •
 

  :لمقيا ل القبل  التطبيق نتائج وأوضح      
 

 نحددو األطفددال بريددا  األول المسددتو   أطفددال لدد   المعرفدد  المسددتو    قدد -0
 .ذلك يوض  التال  والج ول( %71) ع  الصحي  الثقاف 

 

 الثقافة نحو التجريبية المجموعة أطفال لدى المعرفي المستوى  يوضح( 13) جدول
 . اإللكتروني البرنامج استخدام قبل الصحية

متوسط  مىالدرجة العظ المحاور
 الدرجات

النحراف 
 المعياري 

المستوى  اختبار "ت"
 قيمة %50 %100 المعرفي

 )ت(
درجات 
 الحرية

مستو 
 ى
 الدللة

الدللة 
 اإلحصائية

 الثقاف 
الصحي  
 الش صي 

 %27.61 دال 1.110 71 0.95 0.10 7.29 6.1 02

 الثقاف 
الصحي  
 الغ ائي 

 %22.77 دال 1.110 71 2.60 0.11 2.11 7.7 00
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متوسط  مىالدرجة العظ المحاور
 الدرجات

النحراف 
 المعياري 

المستوى  اختبار "ت"
 قيمة %50 %100 المعرفي

 )ت(
درجات 
 الحرية

مستو 
 ى
 الدللة

الدللة 
 اإلحصائية

 الثقاف 
الصحي  
 الرياضي 

 %20.06 دال 1.110 71 2.27 0.12 2.77 7.7 00

 الثقاف 
الصحي  
 الوقا  

 %05.65 دال 1.110 71 1.09 0.70 7.67 5.7 07

 الثقاف 
الصحي  
 البيئي 

 %06.70 دال 1.110 71 00.92 0.16 2.09 6.1 02

مقياس 
 الثقافة
 الصحية

 %40943 دال 09001 54 12945 3931 24947 3095 11

 

 أطفدال درجدات متوسدط  بدي  للمقارند " ت" اختبدار نتدائج( 00) جد ول يبي   
 التد  وال رجد  الصدحي  الثقافد  لمقيا  القبل  التطبيق ف  التجريبي  المجموع 

 جدا،ت حيد  ككد   والمقيدا  محدور لكد  العظمد  ال رجد  مد ( %71) تمث 
 لدددد   المعرفدددد  المسدددتو   أ   علدددد يددد ل ممددددا إحصددددائياا  دالددد " ت" قددددي  جميددد 
 وتددراو   (%71) عدد   قدد  الصددحي  الثقافدد  نحددو التجريبيدد  المجموعدد  أطفددال

 وللعددددادات  (%27.61 - %06.70) بددددي  مددددا للمحدددداور المعرفدددد  المسددددتو  
 .(%21.10) المعرف  المستو   بلغ كك  الصحي 
 :ذلك يوض ( 2) البيان  والشك 
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 قبل الصحية الثقافة نحو التجريبية المجموعة طفالأ لدى المعرفي المستوى  يوضح( 4) شكل
 . اإللكتروني البرنامج استخدام

 
 التجريبيدددددد  المجمددددددوعتي  أطفددددددال درجددددددات متوسددددددط  بددددددي  الفددددددرو   داللدددددد -2

 تطبيدددق بعددد  وذلدددك الصدددحي   الثقافددد  لمقيدددا  القبلددد  التطبيدددق فددد  والضدددابط 
 العيندد  ضددبط لضددما   (والضددابط  التجريبيدد ) العيندد   علدد المصددور المقيددا 
 الصددحي  الثقافدد  مقيددا  فدد  العينتددي  درجددات يبددي  التددال  والجدد ول وتجانسدد ا
 .المصور
 التجريبية المجموعتين أطفال درجات متوسطي بين الفروق  دللة يوضح (14) جدول

 .الصحية الثقافة لمقياس القبلي التطبيق في والضابطة
 

المجموعات  المحاور
 الدراسية

متوسط 
 الدرجات

راف النح
 المعياري 

الدللة  اختبار "ت"
قيمة  اإلحصائية

 )ت(
درجات 
 الحرية

 مستوى 
 الدللة

 الثقاف 
الصحي  
 الش صي 

المجموع  
 التجريبي 

 غير دال 627. 009 1.26 0.10 7.29

المجموع  
 الضابط 

7.21 1.12 
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المجموعات  المحاور
 الدراسية

متوسط 
 الدرجات

راف النح
 المعياري 

الدللة  اختبار "ت"
قيمة  اإلحصائية

 )ت(
درجات 
 الحرية

 مستوى 
 الدللة

 الثقاف 
الصحي  
 الغ ائي 

المجموع  
 التجريبي 

 غير دال 1.110 009 0.51 0.11 2.11

المجموع  
 الضابط 

2.61 1.12 

 الثقاف 
الصحي  
 الرياضي 

المجموع  
 التجريبي 

 غير دال 1.510 009 1.25 0.12 2.77

المجموع  
 الضابط 

2.71 0.17 

 الثقاف 
الصحي  
 الوقا  

المجموع  
 التجريبي 

 غير دال 1.261 009 1.52 0.70 7.67

المجموع  
 الضابط 

7.97 0.22 

 الثقاف 
الصحي  
 البيئي 

المجموع  
 التجريبي 

 غير دال 1.505 009 1.02 0.16 2.09

المجموع  
 الضابط 

2.27 0.00 

مقياس 
 الثقافة
 الصحية

المجموعة 
 التجريبية

 غير دال 09722 112 0922 3931 24947

المجموعة 
 الضابطة

24920 3922 

 
 أطفدال درجدات متوسدط  بي  للمقارن " ت" باراخت نتائج( 02) ج ول يبي    

 الصدحي   الثقافد  لمقيا  القبل  التطبيق ف  والضابط  التجريبي  المجموعتي 
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 متوسددددطات لتقدددار  نظددددراا  احصدددائيا دالددد  غيددددر" ت" قدددي  جميدددد  جدددا،ت حيددد 
 أطفدال درجدات متوسدط وبلدغ الصدحي   الثقافد  فد  المجموعتي  أطفال درجات

 ومتوسدددط( 22.15) ككددد  للمقيدددا  القبلددد  التطبيدددق  فددد التجريبيددد  المجموعددد 
( 1.29" )ت" قيمدددد  وبلغدددد ( 22.91) الضددددابط  المجموعدددد  أطفددددال درجددددات
 بدي  إحصدائياا  دال فدر   وجدود ع   عل  ي ل مما  (1.592) ال الل  ومستو  
 .الصحي  الثقاف  لمقيا  القبل  التطبيق ف  المجموعتي  أطفال

 .ذلك وضحا ي( 6)و( 7) البيانيي  والشكلي 

 
 القبلي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين أطفال درجات متوسطي يوضح( 5) شكل

 الصحية للعادات
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 في والضابطة التجريبية المجموعتين ألطفال الكلية الدرجات متوسطي يوضح(: 1) شكل
 ككل للمقياس القبلي التطبيق

 

 :للتطبيق األنشطة قاعة إعداد •
 

 بتددوفير الباحثدد  فقامدد  الروضدد  فدد  اإلمكانددات بعدد  تددوافر لعدد   انظددرا        
 :يل  بما الباحث  قام  حي  التجرب  لتنفي  ال زم  اإلمكانات وتنظي 

 صدحي  عداد  كد  وممارسد  لتنمي  المناسب  التعليمي  واألدوات الوسائ  إع اد-
 سددوا، فدد الم تل األنشددط  لممارسدد  ؛الطفدد   حتاج ددا والتدد  بالبرنددامج متضددمن 
 واألدوات الوسددددددائ  هدددددد   ومدددددد   فرد دددددد    أو جماعيدددددد    بصددددددور    تمددددددار  كاندددددد 

 (.تفاعلي ال كت ال توضيحي  ال نماذ الو  بطاقاتال لكتروني  اإل قص ال
 . اإللكترون  البرنامج باست  ا  التجريبي  للمجموع  البرنامج تق   -
 ور   بصددددد األطفدددددال نشدددددا  لتع يددددد  كأسدددددلو  الجدددددوائ  مددددد  مجموعددددد  تج يددددد -

 .منظم   
 .التجريبي  المجموع  أطفال ع د م  تتناس  بحي  باألج    القاع  تج ي -
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 أ  علد  أسدبوعياا  لقدا،ات 9 بمعد ل األطفال م  الباحث  لقا، مواعي  ج ول -
 لألطفددال اليددوم  البرنددامج فدد ( الثددان  النشددا ) الثانيدد  الفتددر  موعدد    صدد 
 :وه  راتاالعتبا لبع  نظراا  وذلك ؛البح  لتطبيق

  الموع  ف  الروض  إل  األطفال جمي  حضور ضما. 
 ،اإلفطار وجب  تناول م  األطفال انت ا. 
  الوق  ذلك ف  االستيعا  عل  الواضح  األطفال ق ر. 
  للتغلددد  ؛وحددد   كددد  مددد  االنت دددا، بعددد  للمراجعددد  إضددداف  وقددد  ت صدددي 

 الوحددددد ات بعددددد  هندددددا، أ  وخاصددددد ا  األطفدددددال  لددددد  النسددددديا  عوامددددد  علددددد 
 .لطويل ا
  هددد ا تضدددم  حيددد   التجريبيددد  المجموعددد  وأطفدددال الباحثددد  بدددي  لقدددا، عقددد 

 وهد  الكوروندا أزمد  ظد  فد  والوقائيد  االحترازي  اإلجرا،ات أنوا  جمي  اللقا،
 :كالتال 

  .األنشط  لتطبيق معقم  قاع  تج ي -0
 أثدداث   مدد  في ددا مددا وتط يددر األنشددط  تطبيددق قبدد  القاعدد  تعقددي  مدد  التأكدد -2
  .مست  م    ووسائ    دوات  وأ
 .األطفال بي  االجتماع  التباع  مراعا -0
 Face) للوجدد  الددواق  الكامدد  بالماسددك طفدد  كدد  التدد ا  علدد  الحددرص-2

shield)  واضددد    ب دددط   عليددد  الطفددد  اسددد  بكتابددد  االلتددد ا  مددد  بددد  ال ددداص 
 .الماسكات لتبادل منعاا  وذلك  وملحوظ  

  صدحيح    بطريقد    اليدو  طدوال للوجد   الكامد الماسدك ارتد ا، عل  الحرص-7
 .الوج  لمس ع   مراعا  م 
 .نشا  ك  وبع  قب  المناسب  الكحولي  بالمعقمات األطفال أي ي تعقي -6
 .صحي    بشك    الوقائي  باإلجرا،ات المعلمات الت ا  م  التأك -5
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 بدأي شدعور  عد   مد  والتأك  األنشط  ب ، قب  طف  ك  حرار  درج  قيا -9
 .مرضي  را أع
 .ونظيف ا  معقم ا  طف  بك  خاص  أدوات توفير عل  الحرص-1

 .زم ئ  م  تبادل ا وع   ب  ال اص  باألدوات طف  ك  الت ا -01
 

 :يل  ما بسيط    بلغ    لألطفال أوضح  كما 
 

o  وحيوي  بج      ل   ستق م ا الت  األنشط  دراس  أهمي. 
o  المعلم  توجي ات ،ضو  ف  آلخر نشا    م  االنتقال ضرور. 
o  إلددد  للتوصددد  المناقشددد  خددد ل مددد  النشدددا  أثندددا، الفعالددد  المشدددارت  أهميددد 

 . المعلوم 
o  النشا  تنفي  أثنا، ش ، أي ع  االستفسار كيفي. 
 

 :التطبيق إجرا ات (ب
 

 شدد ر واسدتمرت2121 لعدا  األول ال راسدد  الفصد  مد  ب ا دد ا  التجربد  بد أت  
 حيددد  األسدددبو   فددد  أ دددا  2بمعددد ل أسدددابي  2 رندددامجالب اسدددتغر   حيددد  تقريبددداا 
ددد التجريبيددد  المجموعددد  درسددد   أمدددا الصدددحي   الثقافددد  لتنميددد  اإلكترونياددد ابرنامجا

 يتضددم  الدد ي العددادي اليددوم  البرندامج باسددت  ا  فقامدد  الضددابط  المجموعد 
 التجريبيددددد  المجموعددددد  أطفدددددال بتددددد ري  الباحثددددد  قامددددد  وقددددد  المحتدددددو   نفدددددس

 أوليدا، مد  بالتواصد  ذلدك بع  الباحث  وقام  الفص  علماتم إح   بمساع  
 .األسبوعي  التقويمات بع  لتطبيق األمور

 

 :ومنها التطبيق أثنا  األمور بعض الباحثة لحظت وقد -
 

 ؛اإللكتروندددد  البرنددددامج أنشددددط  ممارسدددد  نحددددو وانجدددد اب   األطفددددال اهتمددددا  •
 .متع م وأسئل  شيق  وألعا  أنشط  م  تتضمن  لما وذلك
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 واسددتمتاع   ل دد  المق مدد  اإللكترونيدد  والقصدد  للفيدد يوهات األطفددال حدد  •
 .ب ا
  .الم تلف  اإللكتروني  األنشط  بممارس  األطفال سعاد  •
 

 :البحث ألدوات البعدي التطبيق( ج
 

 الصددددحي  الثقافدددد  لتنميدددد  لكتروندددد اإل برنددددامجال تقدددد    مدددد  االنت ددددا، بعدددد        
 مقيدددا  تطبيدددق تددد  الضدددابط   للمجموعددد  تق  مددد  وعددد   التجريبيددد  للمجموعددد 

  أقصد بد ل طفد  ك  أ  عل  الباحث  وأك ت بع  اا  المصور الصحي  الثقاف 
 بالتصددحي  الباحثدد  قامدد  ثدد  المقيددا   أسددئل  عدد  اإلجابدد  محاولدد  فدد  ج دد  
 وتدددد لك المجمددددوعتي  نتددددائج ومقارندددد  إحصددددائياا  ومعالجت ددددا الدددد رجات ورصدددد 
 صددددح  واختبددددار النتددددائج تلددددك مناقشدددد  ثدددد  والبعدددد ي  القبلدددد   التطبيقددددي نتددددائج

  .وتفسيرها الفرو 
 

 :المستخدمة اإلحصائية األسالي : خامساا 
 

  االجتماعيد  للعلدو  اإلحصدائي  الرزمد  البحد  هد ا فد  الباحثد  است  م    

(SPSS 25)  مدد  المسددت  م  واألسددالي  اإلحصددائي  التحلددي ت إجددرا، فدد 
 :ي ارامتر الب حصا،اإل خ ل

 والصددددد   الددددد اخ  االتسدددددا  معدددددام ت لحسدددددا  بيرسدددددو   ارتبدددددا  معامددددد  .0
 .البنائ 

 .الثبات معام  لحسا  كرونباخ ألفا معام  .2
 .التميي  ومعام  الصعوب  معام  .0
 .بح (بال األول الفر  صح  م  للتحقق) الواح   للعين " ت" اختبار .2
 ثالدددددد ال الفددددددر  صددددددح  مدددددد  للتحقددددددق) المسددددددتقل  للعينددددددات" ت" اختبددددددار .7

 بالبح (.
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 الرابدددددد  الفددددددر  صددددددح  مدددددد  للتحقددددددق) المرتبطدددددد  للعينددددددات" ت" اختبددددددار .6
 بالبح (.

 .جوجيا  لما، الفاعلي  نسب  معادل  .5
 

 نتائج البحث" مناقشته وتفسيره" :
 

 نتائج اختبار الفر  األول: .1
 

 داللدد  مسدتو   عند  إحصدائياا  دال فدر   يوجدد " أند  علد  األول الفدر  يدن    
 فدد  والضددابط  التجريبيدد  المجمددوعتي  أطفددال درجددات  متوسددط بددي  1.17 ≤

 ."التجريبي  المجموع  أطفال لصال  الصحي  الثقاف  لمقيا  البع ي التطبيق
 

 للعيندددات" ت" اختبدددار الباحثددد  اسدددت  م  الفدددر  هددد ا صدددح  مددد  وللتحقدددق 
 .(07) الج ول ف  مبي  هو كما النتائج وجا،ت المستقل  

 

(15) جدول  
 في والضابطة التجريبية المجموعتين أطفال درجات متوسطي بين روق الف دللة يوضح

 .الصحية الثقافة لمقياس البعدي التطبيق
المجموعات  المحاور

 الدراسية

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

  اختبار "ت"

الداللة 

درجات  ت اإلحصائية

 الحرية

 مستوى

 الداللة

 الثقافة

الصحية 
 الشخصية

المجموعة 

 لتجريبيةا

 دال 1.... 111 11.11 1..1 11.11

المجموعة 
 الضابطة

1..1 1..1 

 الثقافة

الصحية 

 الغذائية

المجموعة 

 التجريبية

 دال 1.... 111 0..11 0... .1..1

المجموعة 

 الضابطة

1.1. 1..1 

 الثقافة

الصحية 

 الرياضية

المجموعة 

 التجريبية

 دال 1.... 111 11.11 1... .1..1

المجموعة 

 الضابطة

1..1 1.1. 
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المجموعات  المحاور

 الدراسية

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

  اختبار "ت"

الداللة 

درجات  ت اإلحصائية

 الحرية

 مستوى

 الداللة

 الثقافة

الصحية 

 الوقاية

المجموعة 

 التجريبية

 دال 1.... 111 .11.1 01.. 11.01

المجموعة 

 الضابطة

0.11 1.11 

 الثقافة
الصحية 

 البيئية

المجموعة 
 التجريبية

 دال 1.... 111 1..11 01.. ....1

المجموعة 

 الضابطة

1.11 1.11 

مقياس 

 ثقافةال

 الصحية

المجموعة 

 التجريبية

34.65 5..3 56.6

5 

111 0.00

1 

 دال

المجموعة 

 الضابطة

65.55 5.3. 

 

 أطفدال درجدات متوسدط  بي  للمقارن " ت" اختبار نتائج( 07) ج ول يبي    
 الثقافدددددد  لمقيددددددا  البعدددددد ي التطبيددددددق فدددددد  والضددددددابط  التجريبيدددددد  المجمددددددوعتي 

 نظدراا  ؛احصدائيا إ دالد  الصدحي  للعدادات" ت" قدي  جميد  جدا،ت حي  الصحي  
 الصددددحي   الثقافدددد  فدددد  المجمددددوعتي  أطفددددال درجددددات متوسددددطات بددددي  للتبدددداي 
 التطبيدددق فددد  التجريبيددد  المجموعددد  أطفدددال درجدددات متوسدددطات جميددد  وجدددا،ت
 المجموعدددد  أطفددددال درجدددات متوسددددطات مددد  أعلدددد  الصدددحي  للعددددادات البعددد ي

 التطبيددددق فدددد  التجريبيددد  جموعدددد الم أطفدددال درجددددات متوسدددط وبلددددغ الضدددابط  
 الضدابط  المجموعد  أطفال درجات ومتوسط( 76.20) كك  للمقيا  البع ي

 يد ل ممدا  (1.110) ال اللد  ومسدتو  ( 22.20" )ت" قيمد  وبلغ ( 22.22)
 البعدد ي التطبيددق فدد  المجمددوعتي  أطفددال بددي  إحصددائياا  دال فددر   وجددود علدد 

 .التجريبي  موع المج أطفال لصال  الصحي  الثقاف  لمقيا 
 

 .ذلك يوضحا ( 9)و( 5) البيانيي  والشكلي 
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(7 ) شكل  

 .الصحية للعادات البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين أطفال درجات متوسطي يوضح
 

 
 

(2) شكل  
 ياسللمق البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين ألطفال الكلية الدرجات متوسطي يوضح

 .ككل
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 تحقددددق يتبددددي ( 9)و( 5) البيددددانيي  والشددددكلي  ونتائجدددد ( 07) الجدددد ول مدددد  -
 للبح . األول الفر 

 
 

   :للبحث لما يلي األول الفر  صحة من التحقق نتائج الباحثة ترجعو     
 

 ممددا  الروضدد  لطفدد  الصددحي  الثقافدد  تنميدد  فدد  لكتروندد اإل برنددامجال فاعليدد  
 الضددابط  المجموعدد  أطفددال علدد  التجريبيدد  موعدد المج أطفددال تفددو   إلدد   أد
 الد ي  اإللكتروند  البرندامج أ  فيد  شدك ال ممدا الصحي   الثقاف  اكتساب   ف 

 .الصحي  الثقاف  لتلك المعرف  التحس  عل  ساع ه  ق  البح  علي  اعتم 
 

 :وهي أسباب لعدة النتائج تلك الباحثة ترجع وقد 
 

 المجموعد  لصدال  للمقيدا  البعد ي التطبيدق درجدات فد  ال يداد  ترجد  قد   -
 : إل التجريبي 

  سددددبق ولدددد  ج يدددد   التجريبيدددد  المجموعدددد  ل ددددا تعرضدددد  التدددد  ال بددددرات أ  •
 التطبيددددق فددد  درجدددات   ان فدددا  الطبيعددد  مدددد  كدددا  وبالتدددال  ل ددد   ت ريسددد ا
 .البع ي التطبيق ف  ال رجات تلك وزياد  القبل  

 الهتمامدددات ومثيدددر  متنوعددد  أنشدددط  لددد ع اإللكترونددد   شدددتم  البرندددامج أ  •
 .بس ول    وممارست ا الصحي  الثقاف  تلك اكتسا  عل  ساع ت   الطف 

 

 الثقافدد  وتنميدد  تقدد    أهميدد  علدد ( 2101اللطيدد   عبدد ) دراسدد  أكدد ت فقدد    
 تسددداع  والتددد  المناسدددب   األنشدددط  تقددد    خددد ل مددد  الروضددد  لطفددد  الصدددحي 

 .وممت    صحي    بشك    تنميت ا عل 
 
 
 
 الفر  الثاني:اختبار نتائج  .2
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 داللد  مسدتو   عند  إحصدائياا  دال فدر   يوجد " أن  عل  الثان  الفر  ين    
 التطبيقدددي  فددد  التجريبيددد  المجموعددد  أطفدددال درجدددات متوسدددط  بدددي  1.17 ≤

 ."البع ي التطبيق لصال  الصحي  الثقاف  لمقيا  والبع ي القبل 
 للعينددات" ت" اختبددار الباحثدد  م اسددت   الفددر  هدد ا صددح  مدد  وللتحقددق   

 :(06) الج ول ف  مبي  هو كما النتائج وجا،ت  (المرتبط ) الم دوج 
 

 )11) جدول
 والبعدي القبلي التطبيقين في التجريبية المجموعة أطفال درجات متوسطي بين الفروق  دللة

 .الصحية الثقافة لمقياس
تطبيق  المحاور

 المقياس

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 لمعياريا

الداللة  اختبار "ت"

 اإلحصائية
درجات  ت

 الحرية

 مستوى

 الداللة

 الثقافة

الصحية 

 الشخصية

التطبيق 

 القبلي

 دال 1.... 10 .11.1 1..1 1.11

التطبيق 

 البعدي

11.11 1..1 

 الثقافة

الصحية 

 الغذائية

التطبيق 

 القبلي

 دال 1.... 10 1..11 ...1 .1.0

التطبيق 

 يالبعد

1..1. ...0 

 الثقافة

الصحية 

 الرياضية

التطبيق 

 القبلي

 دال 1.... 10 1..11 1..1 1.11

التطبيق 

 البعدي

1..1. ...1 

 الثقافة
الصحية 

 الوقاية

التطبيق 
 القبلي

 دال 1.... 10 11.11 1.11 1.11

التطبيق 

 البعدي

11.01 ..01 

 الثقافة

الصحية 

 البيئية

التطبيق 

 القبلي

 دال 1.... 10 11.11 1..1 1.11

التطبيق 

 البعدي

1.... ..01 

مقياس 

 الثقافة

التطبيق 

 القبلي

 دال 0.001 34 5..33 5.51 .56.4
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تطبيق  المحاور

 المقياس

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 لمعياريا

الداللة  اختبار "ت"

 اإلحصائية
درجات  ت

 الحرية

 مستوى

 الداللة

التطبيق  الصحية

 البعدي

34.65 5..3 

 أطفدال درجدات متوسدط  بي  للمقارن " ت" اختبار نتائج( 06) ج ول يبي    
 الصددحي   الثقافدد  لمقيددا  والبعدد ي القبلدد  يقددي التطب فدد  التجريبيدد  المجموعدد 

 للتبددداي  نظددراا  ؛احصدددائيا إ دالدد  الصدددحي  للعددادات" ت" قدددي  جميدد  جدددا،ت حيدد 
 الصدددددحي   الثقافددددد  فدددد  والبعددددد ي القبلددددد  التطبيقددددي  درجدددددات متوسدددددطات بددددي 

 التطبيدددق فددد  التجريبيددد  المجموعددد  أطفدددال درجدددات متوسدددطات جميددد  وجدددا،ت
 متوسددددط وبلددددغ القبلدددد   التطبيددددق فدددد  من ددددا لدددد أع الصددددحي  للعددددادات البعدددد ي
 ككددددد  للمقيدددددا  القبلددددد  التطبيدددددق فددددد  التجريبيددددد  المجموعددددد  أطفدددددال درجدددددات

" ت" قيمد  وبلغ ( 76.20) البع ي التطبيق ف  درجات   ومتوسط( 22.15)
 دال فددددددر   وجددددددود علدددددد  يدددددد ل ممددددددا  (1.110) ال اللدددددد  ومسددددددتو  ( 77.52)

 .البع ي التطبيق لصال  التطبيقي  بي  إحصائياا 
 

 .ذلك يوضحا ( 01)و( 1) البيانيي  والشكلي 

 
 للعادات والبعدي القبلي التطبيقين في التجريبية المجموعة أطفال درجات متوسطي ( يوضح4) شكل

.الصحية  
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 طبيقينالت في التجريبية المجموعة ألطفال الكلية الدرجات متوسطي يوضح( 10 ) شكل
.ككل للمقياس والبعدي القبلي  

 

 تحقدددق يتبدددي ( 01)و( 1) البيددانيي  والشدددكلي  ونتائجدد ( 06) الجددد ول مدد  -
 .للبح  الثان  الفر 

 

 :للبحث الثاني الفر  صحة من التحقق نتائج الباحثة وترجع -
 

 والد ي الصدحي  للعدادات األطفال اكتسا  تحس  ف  اواضحا  اتغييرا  ظ رتأ   
 فد  األطفدال درجدات ريدتغي إلد  ذلدك وأد  اإللكتروند   البرندامج باسدت  ا  ت 

 عبدددددئ   وخفدددد  الصددددحي  الثقافدددد  اكتسددددداب   لتحسدددد  نظددددراا  البعدددد ي التطبيددددق
 .الثقاف  لتلك المعرف 

 

 :وهي أسباب لعدة النتائج تلك الباحثة ترجع وقد -
 

 الثقافد  تنميد  فد  لكتروند البرندامج اإل التجريبي  المجموع  أطفال است  ا  •
 .تفا،ت و  فاعليت  أظ ر وال ي الصحي 

 كبيددراا  دوراا  ل ددا كددا  والتدد  المسددت  م  األنشددط  فدد  التنددو  إلدد  باإلضدداف  •
 .الصحي  الثقاف  اكتسا  عل  األطفال مساع   ف 
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 حيدد  الصددحي  الثقافدد  تقدد    فدد  والتنددو  التدد ر  يراعدد  المصددم  البرنددامج •
 .معتاد ال وغير البعي   الصحي  الثقاف   إل الطف  م  القريب  البسيط 

 

 التددددد ( 2109الشدددددناوي )  (2106 عثمدددددا  ) دراسددددد  مددددد  ذلدددددك وتتفدددددق     
 والمد ار  بالروضدات رسدمياا  الصدحي  الثقافد  وممارسد  تقد    بضرور  أوص 
 .ال راسي  المناهج ف  ضمني    بصور    وأ ضاا  مستقل    بصور   

 

 الفر  الثالث:اختبار نتائج  .0
 

 فد  كبيدر ا  فاعليد ا  لكترون اإل برنامجال  حقق" أن  عل  الثال  الفر  ين    
 ." الروض  طف  ل   الصحي  الثقاف  تنمي 
 الفاعليدد  نسدب  معادلدد  الباحثد  اسدت  م  الفددر  هد ا صددح  مد  وللتحقدق 
 :الي اعالف عل  للحك ( 1.6) بنسب  ح دها والت  جوجيا  لما،

 ص( –)                  
  =     

 ص( –)د               
 :حي 
 البع ي التطبيق درجات متوسط:     برنامج لي فاع:    
 للمقيا  العظم  ال رج : د  القبل  التطبيق درجات متوسط: ص

 

 :(05) الج ول ف  مبين  ه  كما النتائج وجا،ت
 

 (17) جدول
 التجريبية المجموعة أطفال لدى الصحية الثقافة تنمية في لكترونياإل  برنامجال فاعلية يوضح

تطبيق  المحاور

 قياسالم

متوسط 

 الدرجات

الدرجة 

 النهائية

نسبة 

 الفاعلية

الصحية  الثقافة

 الشخصية

التطبيق 

 القبلي

1.11 11 ..111 

 11.11التطبيق 
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تطبيق  المحاور

 قياسالم

متوسط 

 الدرجات

الدرجة 

 النهائية

نسبة 

 الفاعلية

 البعدي

الصحية  الثقافة

 الغذائية

التطبيق 

 القبلي

1.0. 11 ..111 

التطبيق 
 البعدي

1..1. 

الصحية  الثقافة

 الرياضية

التطبيق 

 القبلي

1.11 11 ..111 

التطبيق 
 البعدي

1..1. 

الصحية  الثقافة

 الوقاية

التطبيق 

 القبلي

1.11 11 ..101 

التطبيق 
 البعدي

11.01 

التطبيق  الصحية البيئية الثقافة

 القبلي

1.11 11 ..111 

التطبيق 
 البعدي

1.... 

 الثقافةمقياس 

 الصحية

التطبيق 

 القبلي

56.4. 41 0.1.5 

التطبيق 

 البعدي

34.65 

    
 فدددد  لكتروندددد اإل برنددددامجال السددددت  ا  ليدددد اعالف نسدددد  يبددددي ( 05) الجدددد ول   

 بدي  مدا تراوحد  حيد  التجريبيد   المجموع  أطفال ل   الصحي  الثقاف  تنمي 
 ككدددد   للمقيددددا ( 1.950) وبلغدددد  الصددددحي  للعددددادات( 1.910 – 1.909)

 ليد  اعالف علد  للحكد  جوجيدا  مدا، حد دها التد ( 1.6) مد  أكبر نس  وه 
 تطبيددق فدد  الباحثدد  اسددت  مت  والدد ي اإللكتروندد  البرنددامج أ  علدد  يدد ل ممددا

 المجموعد  أطفدال لد   الصدحي  الثقافد  تنميد  إلد  وأد   ا اعفد كا  األنشط 
 .التجريبي 
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 .البرنامج فاعلي  يوض ( 00) البيان  والشك 

 
 (11) شكل

 .التجريبية المجموعة أطفال لدى الصحية فةالثقا تنمية في اإللكتروني البرنامج فاعلية يوضح
 

 الفدددر  تحقدددق يتبدددي ( 00) البيدددان  والشدددك  ونتائجددد ( 05) الجددد ول مددد  -
 .للبح  الثال 

 

 :يلي لما اوفقا  النتائج هذه ومناقشة تفسير ويمكن
 

 اسدت  ا  فاعليد  – الرابد  الفدر  صدح  مد  التحقدق نتائج الباحث  وترج     
 .التجريبي  المجموع  أطفال  ل  لكترون اإل برنامجال
 

 :وهي أسباب لعدة النتائج تلك الباحثة ترجع وقد -
 

 األطفدال انتبدا  جد   علد   عم  الصحي  اإللكترون  للعادات البرنامج أ  •
 ويجعددد    ممتعددد األنشدددط   جعددد  ممدددا والملددد   الكلددد  عوامددد  علددد  ويقضددد 
 .ل   الصحي  الثقاف  تق    أثنا، واستمتاعاا  ترتي اا  أكثر األطفال
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  عتمدد  الدد ي التعلددي  روتددي  مدد  ال ددرو  علدد  تعمدد  اإللكترونيدد  األنشددط  •
 الدد ات  الددتعل  إلدد  للوصددول المددر   الددتعل  علدد  وتعمدد   والتلقددي  الحفددظ علدد 

 .المستق 
 

 والستنتاجات البحث نتائج ملخص:  
 

 اإلضدداف  تح يدد   مكدد  الحددال  البحدد  إلي ددا توصدد  التدد  النتددائج خدد ل مدد   
 :التال  النحو عل  التربوي 

 إلدددد     وبحاجددد الصددددحي  الثقافددد  فددد  قصددددور مددد   عددددانو   الروضددد  أطفدددال .0
 ولحيدددات   لصدددحت   ألهميت دددا لددد ي   الصدددحي  الثقافددد  لتنميددد  ؛متنوعددد  أنشدددط 
 .اليومي 

 الصدحي  الثقافد  األطفدال استيعا  عل   عم  اإللكتروني  البرامج است  ا  .2
 . أفض بشك    الم تلف  والمعرف 

 أي تقدددد    فدددد  فاعددد  تددددأثير ل ددددا والمتنوعددد  الج ابدددد   اإللكترونيدددد األنشدددط  .0
 .لألطفال معرف 

 كسدداب اإ ويجدد  عن ددا  االسددتغنا،  مكدد  ال جدد اا  ضددروري  الصددحي  الثقافدد  .2
 .وس     صح    ف  للعيش لألطفال

ددد امناسدددبا    محتدددو  الحدددال  البحددد  أضدددا  .7  الثقافددد  تنميددد  علددد   عمددد  اوهاما
 للعددددادات شددددامل  متنوعدددد  إلكترونيدددد  أنشددددط  تقدددد    إلدددد  باإلضدددداف   الصددددحي 
 .الروض  ألطفال المناسب  الصحي 

 واإلجدرا،ات الوقائيد  وخاصد ا  الصدحي  الثقافد  بم تل  بح  الحال ال اهت  .6
 بفيددددرو  اإلصدددداب  نسددددب  تقليدددد  فدددد  ك بددددر   أهميدددد    مدددد  ل ددددا لمددددا ؛االحترازيدددد 
 ).الحال  العصر جائح ) المستج  الكورونا

دد .5  فدد  فدداع ا  تددأثيراا  لدد  اإللكتروندد  البرنددامج أ  الحددال  بحدد ال  أثبدد اوأ ضا
 .الصحي  الثقاف  األطفال اكتسا 
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 توصيات البحث:
 

 تسددفر مددا نتددائجال وضددع  إذا إال المرجددو ؛ بثمددار  العلمدد  البحدد   ددأت  ال    
 ومد  االعتبدار  موضد  توصديات   مد  إليد  تشدير وما واألبحاث ال راسات عن 
 عنددد  أسدددفر مدددا ضدددو، فددد  توصددديات   عددد   بوضددد  الباحثددد  تقدددو  المنطلدددق هددد ا

 :االعتبار بعي  التوصيات ه   ت خ  أ  وتأم   نتائج   م  البح 

 وتافد  األطفدال لريدا  ال راسدي  المنداهج فد  اإللكترونيد  البدرامج است  ا  .0
 .التعليمي  المراح 

 ألن ددا لصددحي ا الثقافدد  تقدد    فدد  المتنوعدد  اإللكترونيدد  األنشددط  اسددت  ا  .2
 .أفض  بشك    وممارست ا اكتساب ا عل  األطفال تساع 

 اإللكتروند  البرندامج اسدت  ا  علد  لتد ريب   للمعلمدات ت ريبي  دورات عق  .0
 .الصحي  للعادات

 

 :المقترحة البحوث
 

 للبرندددددامج الفاعددددد  التدددددأثير أوضددددد  والتددددد  البحددددد  هددددد ا نتدددددائج ضدددددو، فددددد     
 اإلطدددار ضدددو، وفددد  الروضددد   لطفددد  الصدددحي  الثقافددد  تنميددد  فددد  اإللكترونددد 

 :مث  األخر   البحوث بع  إجرا، الباحث  تقتر  السابق   وال راسات النظري 
 

 .األخر   المعرف  م تل  تنمي  اإللكتروني  ف  واألنشط  البرامج است  ا  -
 باألطفدددددال الم تمددددد  ال راسدددددات فددددد  اإللكترونيددددد  التعليميددددد  البدددددرامج اسدددددت  ا -

 .الفئات لجمي  ناسب الت الموهوبي 
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 المراجع
 أولا : المراجع العربية :

 

 الدوع  لتنمي  إلكترون  برنامج فعالي (. 2101. ) س حلم  سما  إبراهي   -
 فدد  دراسددات .النوعيدد  التربيدد  كليدد  طدد   لدد   المن ليدد  البيئدد  فدد  بالملوثددات

 .  062-075(  7)2 شمس  عي  جامع   الجامع  التعلي 

. الصدددحي  التربيددد (. 2106. )أسدددام  وريدددا   جمدددال  عصدددا   النجدددا أبدددو -
 .الح ي  الكتا  مرت : القاهر 

  إلكتروندددد  برنددددامج فاعليدددد ( . 2106.)الوهددددا  عبدددد  ريسددددم أمددددان  أحمدددد   -
   الروضددد  مرحلددد  فددد  لألطفدددال البصدددري  الددد اكر  م دددارات تنميددد  فددد  مقتدددر 
-071  (9)2  التربيددد  كليددد  شدددمس  عدددي  جامعددد    والمعرفددد   القدددرا، مجلددد 
052  . 

(. 2109. )الم نيددد  للحما دد  الثددان  اللددد  عبدد  بدد  الحسدددي  األميددر أكاد ميدد  -
   www.pha.edu.jo. الم ني  والصح  الس م  دلي 

 برندامج تصدمي (. 2102. )نصدي  سدامي  توفيدق    مطداو  مشدير  ببلدوش  -
 فدد ط  لدد  الصددحي  الثقافدد  مفدداهي  لتنميدد  البصددري  الفنددو   أنشددط  علدد  قددائ 

  العدددر  التربددويي  رابطدد   الددنفس وعلدد  التربيددد  فدد  عربيدد  دراسددات. الروضدد 
(72)  201- 272. 

 دار: عمدددددددا (. 2. ) األطفدددددددال ريدددددددا  منددددددداهج(. 2101. ) منددددددد جددددددداد  -
 .المسير 

 بعد  تنميد  فد  الرقميد  القصد  توظي (. 2109. )محمود مرو  الشناوي  -
 لل راسدددات اإلسددد مي  الجامعددد  مجلددد . الروضددد  طفددد   لددد  الصدددحي  المفددداهي 
 .026-216  (0)26  بغ   اإلس مي  الجامع   والنفسي  التربوي 
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 سدلوتيات تغيير ف  صحي  تربي  برنامج فعالي (. 2106. )الق  صليح   -
 عدددي  بم يندد  مي انيددد  دراسدد . المددراهقي  لددد   الصددح  الدددوع  وتنميدد  ال طددر
 جامعدد . واالجتماعيدد  ني اإلنسددا العلددو  كليدد . (دتتددورا   رسددال ) باتندد  – التوتدد 
 .خيضر محم 

 صددددح  تعلددددي  تحقيددددق متطلبددددات(. 2106. )شددددوق  محمدددد  إ مددددا  الضددددب   -
. العالميد  الممارسدات أفضد  ضدو، علد  مصدر فد  االبت ائيد  المد ا  لت مي 
 .والتنمي  التربوي  للبحوث القوم  المرت : القاهر 

 بعددد  تع يددد  فددد   ودور  اإللكترونددد  التعلدددي (. 2101. )بتدددول البددداق   عبددد  -
 ريدددا  قسددد  طالبدددات نظدددر وج ددد  مددد  األطفدددال  لددد  الم تلفددد  النمدددو ندددواح 

 (. 1) صبيا   الطف  وثقاف  لإلع   العربي  المجل  التربي   كلي  األطفال 

 الثقافدد (. 2100. )عبدد الفتا  أمددان  وعلدد    هاشدد  بندد  سدد ا الجددواد  عبدد  -
 القدرا،  مجلد . الصدور قدرا،  بمسدتويات وع قت دا الروضد  طفد   ل  الصحي 
 . 052-007  (020)  والمعرف 

 اإللكترونيددددد  التعليميددددد  البدددددرامج مف دددددو (. 2109. )مطلدددددق خالددددد  العتيبددددد   -
 العربيدددد  المملكدددد .  اإللكتروندددد  للتعلددددي  الددددوطن  المرتدددد . تضددددمين ا ومعددددايير
 السعود  

 https://shms.sa/authoring/51768 

 حجددا   و مبددرو،  محمدد  راندد ا المغربدد   و محمدد   خمدديس أمددان  عثمددا   -
 البيئيد  المشدك ت بدبع  الروضد  معلمد  وعد   مد (. 2102. )علد  أحمد 

  (29)9  د دددال  جامعددد  ساسدددي  األ التربيددد  كليددد   الفدددت  مجلددد . التكنولوجيددد 
69-10. 

 وحجدددا   مبدددرو،  محمددد  رانددد ا   والمغربددد محمددد   خمددديس أمدددان  عثمدددا   -
 البيئيد  المشدك ت بدبع  وضد الر  معلمد  وعد   مد (. 2102. ) علد أحمد 
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  (29)9  د دددال  جامعددد   ساسدددي األ التربيددد  كليددد   الفدددت  مجلددد . التكنولوجيددد 
69-10. 

 . القدداهر :اإلنترندد  علدد  اإلعد   تكنولوجيددا(. 2101. )شددب  مددرو  عجيد    -
 .العرب  الفكر دار

 تنظيدد  مثدد  تنفدد  مددا أكثددر تضددر صددحي  عددادات(. 2100. )أحمدد  فدداي   -
 (. 9) للكتا  العام  المصري  ال يئ   وصل  مجل .  وجب ك  بع  أسنانك

 تنميددددد  فددددد  التعليميددددد  األلعدددددا  فاعليددددد (. 2101. )أحمددددد  صدددددفا، محمددددد   -
  الدددنفس وعلددد  التربيددد  فددد  عربيدد  دراسدددات. الروضددد  لطفددد  الصدددحي  المفدداهي 

2(2)  071-215. 

 الوسدائط متعد د تفداعل  حاسدوب  برندامج فاعليد (. 2101. )غاليد  مصري  -
 الصدحي  والتربيد  العلدو  مداد  فد  األساسد  الثال  الص  ت مي  تحصي   ف

 جامعددد  .التربيددد  كليددد  (.منشدددور  غيدددر ماجسدددتير رسدددال  ) نحوهدددا واتجاهدددات  
 .دمشق

. برنددامج  اسدتعرا . الصدحي  التربيد (. 2100. )العالميد  الصدح  منظمد  -
 .جني 

 باسدت  ا  طورهداوت التعليمي  األنشط (. 2101. )شر  ب  عل  الموسوي  -
   عمددا  سدلطن . والتعلدي  التربيد  وزار . ووسددائط ما والمعلومدات التعلدي  تقنيدات

(25.) 

. فكتوريددا بوال دد  اإلنسدداني  وال دد مات الصددح  وزار  و  والتدد ري  التعلددي  وزار  -
. واألم دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات اآلبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا، دليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد (. 2105)

www.bettterhealth.vic.gov.au/healthystarttoschool   

 العصدر وتحد  ات اإللكتروند  التد ري (. 2116. )الدرحي  عبد  هنا،  مان   -
 .والتنمي  الت ري   ملتق .الرقم 
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 ثانياا : المراجع األجنبية :
 

- Alderman, H. (2015). Leveraging social protection 

programs for improved nutrition: summary of evidence 

prepared for the Global Forum on Nutrition-Sensitive 

Social Protection Programs. Available at SSRN 

2831575. 

- Bonk, C., J, & Zhang, K. (2008). Empowering online 

learning: Lot activities for reading reflecting displaying 

and doing. San Francisco, CA; John Wiley & Sons, 

INC. 

- Conarad, R., & Donald son, J. (2011).  Engaging the 

online learning activities and resources for creative 

instructions. San Francisco, CA; John Wiley & Sons, 

INC.  

- Dallas, S., Li, J., Kruse, K., & McBride-Henry, K. 

(2015). A Literature Review on Oral Health in 

Preschoolers. Health Promotion Agency 

- Pippi, R., Buratta, L., Germani, A., Fanelli, C. G., & 

Mazzeschi, C. (2020). Physical Activity Culture and 

Well-Being among 6-Year-Old Children: The 

“Improving Umbrian Kids’ Healthy Lifestyle”, an 

Uncontrolled Pilot Study Project. International journal 

of environmental research and public health, 17(17), 

6067. 

- Tingting, XU., Nerven ,Jannahs.(2017). Investigating 

young children's perceptions of body size and healthy 
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culture. Early childhood education journal.New York. 

V45.N4.P499-507. 

 

 ثالثاا : المواقع اإللكترونية :
 

 . 2110  دعو  األمي  العا  لألم  المتح   )كوف  عنا (-
News.un.org/er/story/2003/04/5512 

 

 . 2110  اليو  العالم  للصح "-
https://ar.wikipedia.org   
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