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 Abstract: 

This study aimed to reveal the degree of which kindergarten 

teachers possess health education skills for children throughout 

the supervisors' point of view, and the degree of which children 

practice them from the parents' point of view. The study sample 

consisted of (101) teachers from government kindergartens who 
were evaluated by (101) supervisors, from The Directorates of 

Education, Hebron and Ramallah. The study used a questionnaire 

about the degree to which kindergarten teachers possessed the 

skills of health education for children, and also followed the 

descriptive approach by the survey method. The study concluded 

that the kindergarten teachers’ possession of health education 
skills was in great degrees in the sub-domains and on the scale as 

a whole, with an arithmetic average of (134.07) with a weight 

Relative (74.48%) and to a large extent also according to the test, 

and the results of the fields came according to the following order: 

The first field is personal hygiene (with a relative weight of 
78.55%), the second field is healthy nutrition (with a relative 

weight of 77.82), and the fourth field is diseases and prevention 

(with a relative weight of 76.32%). ), and the third domain was 

public safety (with a relative weight of 71.5%), while the fifth 

domain was environmental health (with a relative weight of 

74.48%). This result shows that there is an interest by female 
teachers in health education, and that children’s practice of 

health education skills from the point of view of parents In large 

degrees in the sub-domains, and the scale as a whole, where the 

arithmetic average of the scale as a whole (153.61) came with a 

relative weight (78.78%) and a large degree according to the test, 
and the fields came in the following order: The first area was 

personal hygiene (with a relative weight of 85.93%), followed by 

The fourth field (with a relative weight of 82.65%), followed by the 

fifth field (with a relative weight of 80.1%), followed by the third 
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field (with a relative weight of 78.47%), and the second field came 

in the last order (with a relative weight of 72.7%), all of them to a 

large extent except for the first field came to a large degree The 

result is the reflection of teachers' interest in health education on 

children's behavior. The study also found that there are 

statistically significant differences between the averages of the 
supervisors’ estimates of kindergarten teachers’ possession of 

health education skills in public schools due to the variable of 

academic qualification in favor of graduate studies, and there are 

statistically significant differences at the significance level (0.05≥α) 

in the averages of the supervisors’ estimates of possessing 

Kindergarten teachers for the skills of health education as a whole 
in public schools, due to the variable of specialization, the 

university qualification of the kindergarten teacher between (child 

education, primary education) and in favor of child education.  
Key words: Kindergarten Teachers, Children's Health Education 

Skills, Child Education. 
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درجة امتالك معلمات رايض األطفال احلكومية، ملهارات الرتبية الصحية لألطفال من وجهة نظر املشرفني، ودرجة ممارسة األطفال هلا 
 من وجهة نظر أولياء األمور

 
 3سوسن مجال حممد قباجة  

            4نداء مسري أمسر رمحن

 

 :امللخص
للكشف عن درجة امتالك معلمات رايض األطفال ملهارات الرتبية الصحية لألطفال من وجهة هدفت الدراسة 

( معلمة 101نظر املشرفني، ودرجة ممارسة األطفال هلا من وجهة نظر أولياء األمور، وتكونت عينة الدراسة من )
لرتبية والتعليم اخلليل ورام ( مشرفاً، مشرف ومشرفة، من مديرية ا101من الرايض احلكومية مت تقييمهن من قبل )

هللا، واستخدمت الدراسة استبانة درجة امتالك معلمات رايض األطفال ملهارات الرتبية الصحية لألطفال، واتبعت 
الدراسة املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي، وتوصلت الدراسة إىل أن امتالك معلمات رايض األطفال ملهارات 

%( وبدرجة 74.48( بوزن نسيب )134,07اجملاالت الفرعية واملقياس ككل ) الرتبية الصحية بدرجات كبرية يف
كربة حسب احملك، وقد جاءت اجملاالت ابلرتتيب التايل: اجملال األول النظافة الشخصية )بوزن نسيب 

ن (، واجملال الرابع األمراض والوقاية منها )بوز 77.82%(، واجملال الثاين التغذية الصحية )بوزن نسيب 78.55
%(، وأخريًا اجملال اخلامس الصحة البيئية 71.5%(، واجملال الثالث السالمة العامة )بوزن نسيب 76.32نسيب 

%( وتظهر تلك النتيجة وجود اهتمام من قبل املعلمات يف الرتبية الصحية، وأن امتالك 74.48)بوزن نسيب 
مور بدرجات كبرية يف اجملاالت الفرعية واملقياس  ممارسة األطفال ملهارات الرتبية الصحية من وجهة نظر أولياء األ

%( وبدرجة كربة حسب 78.78( بوزن نسيب )153.61ككل، حيث جاء املتوسط احلسايب للمقياس ككل )
%(، تاله اجملال 85.93احملك، وقد جاءت اجملاالت ابلرتتيب التايل: اجملال األول النظافة الشخصية )بوزن نسيب 

%(، تاله اجملال الثالث )بوزن نسيب 80.1%(، تاله اجملال اخلامس )بوزن نسيب 82.65الرابع )بوزن نسيب 
%( مجيعها بدرجة كبرية ابستثناء اجملال األول جاء بدرجة  72.7%(، وأخريًا اجملال الثاين )بوزن نسيب 78.47

فال. كما وتوصلت كبرية جداً، ومتثل النتيجة انعكاس اهتمام املعلمات يف الرتبية الصحية على سلوكيات األط
الدراسة إىل أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض 
األطفال ملهارات الرتبية الصحية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري املؤهل العلمي لصاحل الدراسات العليا، وتوجد 

( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
رايض األطفال ملهارات الرتبية الصحية ككل يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري املؤهل اجلامعي لدى معلمة رايض 

 .األطفال بني )تربية طفل، وتربية ابتدائي( ولصاحل تربية الطفل
 .تربية طفل، ارات الرتبية الصحيةمه، معلمات رايض األطفال الكلمات املفتاحية: 
 

  :املقدمة
تعترب مرحلة الطفولة املبكرة من املراحل احلساسة يف حياة اإلنسان؛ ففيها تبىن العادات والقيم السليمة، وفيها ُتصقل شخصية  

يف املراحل  الطفل ملا سيكون عليه مستقباًل، فالطفل الذي يعيش هذه املرحلة بطريقة أقرب إىل املثالية، يكون مؤهاًل حلياة أكثر تنظيماً واتزانً 
مرحلة أتسيسية لنمو شخصية الطفل وقدراته   (، حيث أن هذهBrewr, 2005لالحقة، وهذا ما أكد عليه علماء الرتبية أمثال ) ا
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االكتشاف والتعلم، واليت جيب استغالهلا بطريقة موجهة لرتسيخ   اجلسمية واللغوية، والعاطفية واالجتماعية، ال سيما غريزته القوية يف حب
 الرتبوية السليمة.العادات الصحية و 

تشكل التغذية السليمة منطلقًا أساسيًا حنو صحة عقلية سليمة لألطفال، لذلك تُويل املدارس ورايض األطفال عناية فائقة يف بناء 
اء الذي  مناهجها وبراجمها الرتبوية مكانة كبرية للجانب التثقيفي الصحي، خاصة اجلانب املتعلق ابلثقافة التغذوية السليمة، حيث أن الغذ

% من جممل السعرات احلرارية 50% إىل 19حيتل ما نسبته من   يتناوله الطفل يؤثر يف املدرسة على نظامه الغذائي بشكل عام، وقد
(، لذلك جيب أن أتخذ الرتبية الصحية حيزًا كبريًا من احملتوى Gleason and Suitor ،2001اليومية اليت يتناوهلا الطفل يف يومه، )

قدم ل
ُ
فبناء جمتمع قوي ومتماسك   لطفل منذ أعمار مبكرة، سواًء على الصعيد املباشر أو اخلفي؛ من خالل املناهج املطروحة يف املدرسة،امل

 حيتاج أفراد أصحاء، ذوو بنية جسدية ونفسية سليمة، وال أييت هذا إال ابلرعاية الصحية والنفسية على الصعيد األول.
لعمرية املبكرة يف تعلمه على تقليد غريه، أي أنه يكتسب سلوكياته من أقرب الناس له، وهم هذا ويعتمد الطفل يف املراحل ا

ميارس عادات صحية تغذوية غري سليمة؛ مثل التدخني، أو شرب   الوالدين، وتكمن خطورة األمر لو كان أحد الوالدين أو كالمها
ر احلضانة ورايض األطفال يف تصويب الدفة إىل االجتاه السليم، والعمل على "مشروابت" غازية، وهنا أتيت أمهية توجيه املعلمات ومربيات دو 

غرس القيم الصحية اإلجيابية، وإبراز العادات غري الصحية، ملساعدة الطفل على بناء منظومة من القيم الصحية، جتعله قادرا على متيز 
(، يف دراسة قام هبا هدفت لتقيم احلالة التغذوية 2001اجلندري ) الصواب من اخلطأ، وتبين ما هو إجيايب ومفيد لصحته وجسمه، وقد أشار

( روضة، تبني أن احلالة التغذوية ألطفال اآلابء واألمهات 30لألطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة " أطفال الرايض"، يف مدينة صنعاء مشلت )
ك أثبتت نتائج هذه الدراسة أنه كلما كان املستوى التعليمي للمعلمة املتعلمني، أفضل من احلالة التغذوية ألطفال اآلابء غري املتعلمني، كذل

 أعلى، حتسنت العادات الغذائية عند األطفال.
(، اعتمدت املنهج الوصفي التحليلي لوصف األمناط الصحية والسلوكية اخلطرة لعينة 2011ويف دراسة أجراها حممد واثبت )

% من الطلبة خيتصرون الوجبات الغذائية 59مت اختيارهم عشوائياً، أظهرت نتائجها أن ( طالبًا وطالبة،147البحث واليت تكونت من )
% منهم يتناول احللوايت بشكل يومي، وأوصى الباحثان بضرورة الرتكيز على التوعية الصحية خللق وعي صحي 36خصوصاً اإلفطار، وأن 

بد من برامج تربوية مبكرة تقدم للطفل منذ نعومة أظفاره، كي يتسىن له  والتقليل من السلوكيات اخلاطئة، ولتالشي هذه العادات الضارة ال
 االعتياد عليها واعتمادها منط وسلوك حيايت دائم لديه.

لذا تعد رايض األطفال مؤسسة مهمة تشكل بؤرة التأهيل والتغري الذي يطمح اجملتمع لتحسينه، إلحداث أي هنضة جمتمعية فيه، 
يبدأ من أصغر مؤسسة فيه، ولن يكون هناك هنضة جمتمعية جملتمع يتصف ابلضعف يف جانبه الصحي  فالنهوض مبستقبل أي جمتمع

والغذائي، لذلك يقع على عاتق رايض األطفال اعتماد برامج تربوية تعتمد على أتصيل التوجهات الصحية والغذائية، ومن هذا املنطلق 
والتغذوية اليت بدورها متهد لبناء جمتمع قوي يتمتع بصحة سليمة )السليم، يتوجب على أي مؤسسة تبين برامج تعزز املعارف الصحية 

2013.) 
ومن هنا تربز األمهية البالغة يف توجيه وهتيئة املعلمات والعاملني يف رايض األطفال ودور احلضانة، حيث يقع على عاتقهم مسؤولية  

(، ومما ال شك فيه، أن الطفل يف هذه املرحلة يتأثر  (2013سليمة، الناشفكبرية يف تنشئة وتربية جيل يتبىن العادات الصحية والتغذوية ال
جدا بشخصية معلمه، ويقتدي به، ويتخذه منوذجا يف سلوكياته وتصرفاته، وقد لوحظ أن األطفال يستجيبون ملعلماهتم أكثر من والديهم يف 

(،وقد أشارت 2005يم الصحية النموذجية لدى األطفال حنا )هذه املرحلة، لذا جيب الرتكيز على استغالل هذه اإلجيابية يف غرس الق
إىل أمهية دور رايض األطفال يف تنمية الوعي الغذائي والصحي للطفل يف هذه املرحلة احلرجة، كما أكدت على  (2018) دراسة  أبو زنيد 

ة الصحية والغذائية السليمة، عن طريق بناء منظومة ضرورة توجيه وتدريب املعلمة بطريقة مناسبة لتقوم بدورها وتكسب طلبتها مفاهيم الرتبي
  من املعارف واملهارات والقيم ، مبا يتناسب ورايض األطفال، لتصبح املعلمة مؤهلة لغرس القيم الصحية والغذائية السليمة.

 مجيع املراحل لذا ركزت العديد من األدبيات والدراسات، على ضرورة تقدمي برامج صحية لتنمية الوعي الصحي لألطفال يف
الدراسية،خصوصًا يف مرحلة الروضة، حيث أن األطفال يف هذه املرحلة يسهل تشكيل وتصويب سلوكياهتم وإكساهبم عادات صحية 
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، من هنا أتت هذه الدراسة لبيان درجة امتالك Waldres( 2004ودراسة )William) 2001سليمة، ومن هذه الدراسات، دراسة )
  حلكومية  ملهارات الرتبية الصحية .معلمات رايض األطفال ا

      
 مشكلة الدراسة:

تُعد الرتبية الصحية يف مرحلة رايض األطفال، ومع تزايد األوبئة يف اآلونة األخرية حاجة ملحة ألي جمتمع، خصوصًا بعد جائحة  
الذي  يقود إىل جمتمع قوي يتمتع بقوة صحية كورون، وما شهده العامل أبسره من خسائر اقتصادية وصحية، فظهرت احلاجة للوعي الصحي 

وجسمية ومناعية قادرة على مواجهة ومكافحة مشاكل صحية كثرية، كما أن االهتمام بتوجيه األفراد يف أي جمتمع الكتساب العادات 
 اجملاالت لذي تنفقه أي دولة يفالصحية، ميهد خللو هذا اجملتمع من األمراض واألوبئة، واليت قد ختفض من نسبة اإلنفاق واإلهدار املايل ا

  الوقائية والعالجية.
ويف ضوء املستجدات الصحية، وحاالت الطوارئ اليت أعلنها العامل أبسره، أصبح هناك حاجة ملحة ملعرفة واقع ممارسة معلمات 

يف حدود علم  ث حول هذا املوضوعرايض األطفال ملهارات الوعي والتثقيف الصحي يف املؤسسات الرتبوية، ونتيجة لقلة الدراسات واألحبا
الباحثتني، فقد أتت هذه الدراسة للوقوف على درجة امتالك معلمات رايض األطفال ملهارات الرتبية الصحية لألطفال وحلصر املعلومات 

  عن السؤال اآليت:والوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف لديهم، حيث ميكن تلخيص اهلدف الرئيس يف اإلجابة 
      

 أسئلة الدراسة:
 ما درجة امتالك معلمات رايض األطفال ملهارات الرتبية الصحية لألطفال من وجهة نظر املشرفني وأولياء األمور؟ 

 وقد تفرع عن هذا السؤال الرئيس جمموعة من األسئلة الفرعية اآلتية:
 ؟نظر املشرفنيما درجة امتالك معلمات رايض األطفال ملهارات الرتبية الصحية لألطفال من وجهة  .1
 ما درجة ممارسة األطفال ملهارات الرتبية الصحية من وجهة نظر أولياء األمور؟ .2
( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض α≤0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

األطفال ملهارات الرتبية الصحية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغريات )ختصص توجيهي للمعلمة، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة، 
 والتخصص اجلامعي(؟

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت صياغة الفرضيات اآلتية: فرضيات الدراسة:
( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  .1

معلمات رايض األطفال ملهارات الرتبية الصحية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري ختصص توجيهي لدى معلمة رايض األطفال) أديب، 
 علمي(".

( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض α≤0.05الداللة ) ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .2
األطفال ملهارات الرتبية الصحية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري املؤهل العلمي لدى معلمة رايض األطفال)اثنوية عامة، دبلوم، 

 بكالوريوس، دراسات عليا(".
( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض α≤0.05اللة )ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد .3

 3سنوات، من  3األطفال ملهارات الرتبية الصحية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري سنوات اخلربة لدى معلمة رايض األطفال)أقل من 
 سنوات(". 5سنوات، أكثر من  5اىل 
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( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض α≤0.05لداللة )ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا .4
األطفال ملهارات الرتبية الصحية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري مؤهل اجلامعة لدى معلمة رايض األطفال)تربية طفل، تربية ابتدائي، 

 ختصص أديب، ختصص علمي(.
 

  أمهية الدراسة:
تضيف هذه الدراسة إىل جمال األدب الرتبوي اخلاص مبجال الطفولة املبكرة وخاصة يف جمال التوعية الصحية األمهية النظرية: يتوقع أن  

 مقرتحات تفيد القائمني على إدارة الروضات واملشرفني واملعلمات املختصني برايض األطفال.
  املهمة اليت جيب الرتكيز عليها عند تعليم قد تفيد هذه الدراسة وتثري معلمات الروضة يف الرتكيز على بعض اجلوانب الصحية

 وإكساب األطفال بعض العادات الصحية والغذائية السليمة.
  توجيه املختصني واملشرفني يف جمال رايض األطفال للوقوف على املشاكل الثغرات اليت تواجه معلمات رايض األطفال وحتول دون

وذلك من خالل تطبيق اسرتاتيجيات جديدة، والقيام بدراسات مستفيضة متكنهن من اكساب األطفال املهارات الصحية السليمة، 
 يف هذا الشأن.

 
  األمهية التطبيقية:

  قد تقدم هذه الدراسة بيانت ومعلومات تكشف عن الواقع الذي مير به قطاع الرتبية الصحية يف مؤسسات الطفولة املبكرة يف
 فلسطني.

 صحية حمددة تفتقر هلا معلمات رايض األطفال، ومشرفات احلضانت. قد تعاجل بعض املشاكل والثغرات يف جماالت 
  تساعد يف النهوض يف مستوى الوعي الصحي والثقافة الصحية والغذائية يف اجملتمع بدأ أبصغر نواة فيه وهي مؤسسات الطفولة

 املبكرة بشقيها الروضات واحلضانت.
 

 أهداف الدراسة:
 :هتدف الدراسة إىل الكشف عن

 .امتالك معلمات رايض األطفال ملهارات الرتبية الصحية لألطفال من وجهة نظر املشرفنيدرجة  .1
 درجة ممارسة األطفال ملهارات الرتبية الصحية من وجهة نظر أولياء األمور. .2
ل ملهارات ( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفاα≤0.05الداللة اإلحصائية للفروق عند مستوى الداللة ) .3

 الرتبية الصحية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغريات )ختصص توجيهي للمعلمة، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة، والتخصص اجلامعي(.
 

 ددت هذه الدراسة ابحلدود اآلتية:ح حمددات الدراسة:
 .احملدد املكاين: رايض األطفال احلكومية يف حمافظيت رام هللا واخلليل 
  2021\2020الزماين: مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي احملدد 
  احملدد البشري: معلمات رايض األطفال احلكومية يف مدينة رام هللا واخلليل، واملشرفني الرتبويني املختصني هبا، وأولياء أمور

 األطفال.
 ودرجة ممارسة األطفال هلا.  فال ملهارات الرتبية الصحيةاحملدد املفاهيمي: معرفة درجة امتالك معلمات رايض األط 
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 ودرجة ممارسة  أدوات الدراسة: املتمثلة يف استبانة درجة امتالك درجة امتالك معلمات رايض األطفال ملهارات الرتبية الصحية
 لصدق والثبات(.األطفال هلا من إعداد الباحثتان لتحقيق أهداف الدراسة بعد التحقق من خصائصه السيكومرتية )ا

 املنهج: والذي يتحدد يف املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي ملالءمته لطبيعة هذه الدراسة؟ 
  ميكن تعميم نتائج هذه الدراسة وفق ما توصلت إليه الدراسة من خالل استجاابت أفراد عينة الدراسة على استبانة درجة

ودرجة ممارسة األطفال هلا والتحقق من اخلصائص  الرتبية الصحيةامتالك درجة امتالك معلمات رايض األطفال ملهارات 
 السيكومرتية هلا.

 
 اشتملت الدراسة على جمموعة من املصطلحات، هي: :مصطلحات الدراسة

فه مما مهارات الرتبية الصحية: تعرف الرتبية الصحية أهنا املهارات اليت هتدف إىل التأثري يف ممارسة الفرد وسلوكه واجتاهاته، ومعار 
، ص. 2015)صاحل،  تساعده على وقايته من املشاكل الصحية وحتسن ممارساته، وترفع مستواه الصحي وصحة اجملتمع الذي يعيش فيه.

17) 
أما إجرائياً، فتعرف الدراسة مهارات الرتبية الصحية: أهنا جمموعة من املهارات اليت تشمل عوامل جيب أن متتلكها معلمة رايض 

 جل غرس القيم والعادات الصحية لدى الطفل امللتحق هبا، وتعديل توجهاته وممارسته الصحية والتغذوية ابالجتاه السليم.األطفال؛ من أ
( أبهنا مربية متخصصة يف جمال تربية طفل ما قبل املدرسة، تعمل على محاية 2014معلمات رايض األطفال: عرفها القناوي )

السليمة له، وتساعده على تطوير قدراته اجلسمانية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والسلوكية واللغوية وتربية الطفل وتقدمي الرعاية الصحية 
 والدينية.

( فقد عرفت معلمة رايض األطفال أهنا معلمة متخصصة مسؤولة عن تعليم الطفل وتنميته خالل تواجده يف 2017أما اهلامشي )
 مشاركة الطفل يف األنشطة اليومية اليت تقدم من خالل برنمج الروضة. الروضة، حيث تعمل لتخطيط وإعداد وإدارة

وتعرف الدراسة معلمات رايض األطفال احلكومية إجرائياً: أبهنا املعلمة املسؤولة واملشرفة واملربية اليت ترعى الطفل داخل حدود 
به السلوكيات السليمة يف جمال الرتبية الصحية والتوعية الغذائية للطفل الروضة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف فلسطني، واليت من مهامها اكسا

 امللتحق هبا.
 

 اإلطار النظري:
 الرتبية الصحية، وأهدافها وأمهيتها وجماالهتا ودور املدرسة يف أتصيلها، والدراسات السابقة املتعلقة هبا، كما أييت: يتناول

 أواًل: الرتبية الصحية
، ص 1997اصطالحًا أبهنا "عملية تغيري أفكار وأحاسيس وسلوك الفرد فيما يتعلق بصحتهم"، )سالمة،  تعرف الرتبية الصحية

(، وتعرفها صاحل أبهنا "املعرفة واملهارات اليت هتدف إىل التأثري يف ممارسات الفرد وسلوكه ومعارفه، مما يساعد على وقاية الفرد من 41
 (.12-11, ص2015تواه الصحي، وصحة اجملتمع الذي يعيش فيه"، )صاحل، املشاكل الصحية وحتسني ممارسته، ورفع مس

( أبهنا "عملية تربوية هتدف لرفع مستوى الوعي الصحي ابستخدام كافة األساليب والوسائل 2012وعرفها )السرور، العزام، نيل، 
تطبيقيها بغية حتقيق مفهوم الصحة جبوانبها  املمكنة يف إكساب األفراد السلوكيات واالجتاهات الصحية وفق أسس علمية سليمة يسهل

 املختلفة".
من خالل التعريفات السابقة، يتضح االتفاق أبن الرتبية الصحية هيالعملية الرتبوية اليت يتحقق عن طريقها رفع مستوى الوعي 

م الصحية، وكذلك صحتهم وصحة الصحي، فمن خالهلا يزود األفراد ابملعلومات واملعارف بقصد التأثري يف معرفتهم وسلوكهم وميوهل
جمتمعهم الذي يعيشون فيه. ويعرب عن الرتبية الصحية أيضًا أهنا جمموعة من اخلربات اليت تعمل على إكساب األطفال والطلبة قدرًا من 
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مة مع املفاهيم الصحية املعلومات والعادات واالجتاهات الصحية اإلجيابية، واليت ينبغي أن تكون منبثقة من تقاليد اجملتمع وقيمه، ومنسج
 العاملية.

 اثنيًا: أهداف الرتبية الصحية
هتدف الرتبية الصحية إىل تعزيز الوعي أبمهية الصحة، واالمتثال ابلعادات والسلوكيات اليت تقود الفرد لتمتع بدرجة عالية من 

اليومية اليت ميارسها كل فرد وتقوده إىل صحة الصحة، من خالل االستفادة من اخلدمات الوقائية والعالجية، وأيضا من خالل العادات 
 (.2002جيدة، )املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

والرتبية الصحية تسعى إىل تنشئة الفرد تنشئة صحية شاملة ، تساعده على مواجهة احلياة وتكاليفها، وعلى اإلسهام يف تطوير  
منذ السنوات املبكرة من عمره، وتشمل   إكساب األطفال ثقافة صحية عامة  واستقراره؛وذلك من خاللاجملتمع ومنائه واحملافظة على أمنه 

هذه املعلومات واملعارف الصحية اليت تتعلق أبجهزة أجسامهم وكيفية عملها وابألمراض اليت يتعرضون هلا وطرق الوقاية منها، فضاًل عن 
يت تصبح جزء من ثقافتهم وتشكل سلوكهم اليومي، هذا وهتدف الرتبية الصحية أيضًا إىل إكساهبم العادات واملهارات والقيم الصحية ال

        املرضى، وعدم تعريضها للخطر.أتصيل قيم احملافظة على صحتهم بكوهنا وسيلة للعيش، وإهنا نعمة إهلية ال يشعر هبا إال
 م يف حتقيق أهداف الرتبية الصحية،منها:( عدة خطوات قد تساه2011( و)اجلرجاوي، آغا، 2006ويذكر )مزاهرة، 

إثراء املواقف التعليمية ابملعلومات واملفاهيم واحلقائق الصحية بصورة وظيفية تسهم يف مساعدهتم على مواجهة مشكالهتم  .1
 احلياتية والبيئية.

 على السلوك الصحي السليم. تكوين العادات الصحية اليت تساعد .2
 كاملهارات املتصلة بطرائق اإلسعاف ورعاية املصابني ونظافة اجلسم أو املكان.إكساب املهارات الصحية الالزمة؛   .3
 تكوين اإلجتاهات الصحية اإلجيابية. .4
تنمية طريقة التفكري السليمة اليت تعتمد على املالحظة الدقيقة وتقبل اآلراء واألحكام ذات الدليل الصحيح، وحترير األفكار من  .5

  السلوك الصحي.املعتقدات اليت هلا أتثري سيء يف
 اثلثًا: أمهية الرتبية الصحية:

 ( أمهية الرتبية الصحية يف النقاط اآلتية:2011يلخص اجلرجاوي وآغا)
  االهتمام بتثقيف شرحية كبرية من اجملتمع، وهي شرحية الطلبة، مما يعزز الوعي الصحي يف اجملتمع ككل، كونه يشكل

 نسبة جيدة من اجملتمع.
  التعليمية ُمناخ وبيئة تعليمية مؤثرة لتنشئة الطفل بصورة صحية، وذلك تبعًا لعدد الساعات اليت يقضيها يف تعد املؤسسة

 املؤسسة اليت ينتمي هلا.
 .تنمية وتوعية اجملتمع اجتاه األمراض واألوبئة املعدية، وغرس قيم التعامل الصحيح يف مثل هذه احلاالت 
 صحة سليمة، ابلصحة السليمة نسهم يف إحداث التعليم لدى الطلبة. الرتبية الصحية مطلب رئيس للحصول على 

وهذا األمر ينطبق بصورة جلية يف الوقت الراهن الذي مير فيه العامل أبسره جبائحة كورون، واليت امتد أثرها إىل نطاق واسع، األمر 
وسبل الوقاية من املرض، وامتد املوضوع ليشمل توجيه  الذي دفع السياسات الرتبوية انتهاج خطوط عريضة تقوم بتأصيل الثقافة الصحية،

ع وتوعية أولياء األمور فيما خيص صحة أبنائهم، وسبل الوقاية وتعزيز املناعة لديهم، من خالل قسم الصحة املدرسية، والذي يتكامل دوره م
 املديرين واملشرفني واملعلمني وأولياء األمور، وكذلك الطلبة أنفسهم.

 ت الرتبية الصحية:رابعًا: جماال
(،)صاحل حممد صاحل، 2001(؛ )عفت الطناوى،AAHE,2001أمجعت عدة مصادر حتدثت حول الرتبية الصحية ) 
 (، على أن الرتبية الصحية تشمل اجملاالت اآلتية:2011(، )هباء سالمة،2002
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 والنظافة الشخصية، والتغذية الصحية..الصحة الشخصية: وتشمل املفاهيم واملهارات ذات الصلة ابلبيئة املنزلية الصحية، 1
م . التغذية: وتتضمن املعلومات واملهارات اليت تتعلق ابلوعي الغذائي لألفراد يف املستوايت االجتماعية واالقتصادية کافة؛ هبدف إكساهب2

 عادات غذائية سليمة.
جيه األفراد للعناية أبماهنم وسالمتهم الشخصية،لكي يكونوا . الرتبية األمانية واإلسعافات األولية: ويتضمن هذا اجملال کل ما يتعلق بتو 3

ت قادرين على جتنب املخاطر، واختاذ القرارات السليمة والالزمة لتجنب املخاطر واحلوادث، واختاذ اإلجراءات اليت من شأهنا تقليل اإلصااب
 أو يف أثناء ممارسة أنشطة احلياة اليومية. ومنع املضاعفات يف أثناء وقوع احلوادث سواء يف املنزل أو الشارع أو املدرسة

مومة، . الرتبية اجلنسية: وهتدف إىل توعية األفراد ابلتكوين التشرحيي للجهاز التناسلي يف اإلنسان، وابملفاهيم ذات العالقة ابلزواج، واأل4
 واألبوة، ومراحل تکوين اجلنني، واملشکالت الصحية ذات العالقة ابجلنس.

ة: ويهتم هذا اجملال بغرس املفاهيم الصحية بشأن احملافظة على البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان، وما يربطه هبا من عالقات . الصحة البيئي5
 مبکونت البيئة املادية واحليوانية والنباتية وعالقتها بصحة اإلنسان.

لية لدى األفراد، بغية التحکم يف انفعاالته الداخلية والتقليل . الصحة العقلية والنفسية: ويهدف هذا اجملال إىل حتقيق الكفاءة النفسية والعق6
 من املؤثرات اخلارجية على وجدانه، ومحايته من اإلصابة ابألمراض النفسية والعقلية.

استخدام العقاقري . العقاقري والتدخني واملخدرات: ويهدف إىل توضيح وإبراز األضرار الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية النامجة عن سوء 7
 والتدخني وتعاطي املخدرات.

عدية ومسبباهتا، وأعراضها، وطرق الوقاية منها.8
ُ
عدية وغري امل

ُ
 . الوقاية من األمراض: ويهدف إىل دراسة األمراض امل

إلعالن عن األطعمة، . صحة املستهلك: ويهدف إىل احملافظة على صحة اإلنسان ومحايته؛ سواًء أکان عن طريق االلتزام ابحلقائق عند ا9
 أم تقييم احلمالت الدعائية، والتأمني الصحي، وتصويب املعتقدات غري الصحية، وکذلك التوعية ابلبدع واخلرافات.

 خامسًا: دور املدرسة يف أتصيل الرتبية الصحية لدى الطلبة:
الصحي، وابلذات التغذوي؛ من تقوم املدارس ابلتعاون مع قسم الصحة املدرسية بدور مهم ورايدي خبصوص الوعي 

خالل السياسات اليت ترمسها ابلتنسيق مع اللجان الصحية واملوظفني امليدانيني للصحة التابعني لقسم للصحة املدرسية، ومن هذه 
( دقائق من 5السياسات املستحدثة اليت مت مشاهدهتا خالل الثالث سنوات املاضية، ختصيص فرتة اإلفطار الصحي ابستقطاع )

( دقائق فاصلة بني احلصص؛ تقدم خالهلا رسائل صحية للطلبة بشكل 5اية احلصة األوىل، وبداية احلصة الثانية وابإلضافة لـ )هن
عام، ويركز بشكل خاص على جانب التثقيف الصحي، وكون رايض األطفال احلكومية ملحقة بربنمج الصحة املدرسية، فإن ما 

 أطفال رايض األطفال احلكومية يف فلسطني. )دليل عمل اللجان الصحية املدرسية(ينطبق على طلبة املدرسة، ينطبق على 
 سادسًا: دراسات سابقة

جمموعة من الدراسات السابقة العربية واألجنبية املتعلقة ابلرتبية الصحية والثقافة الصحية التغذوية ألطفال الروضة، وجدت الباحثتان 
 وقد رتبت من األحدث لألقدم:

( هدفت  ملعرفة واقع األمية الصحية ملعلمي رايض األطفال، وإىل التوصل (lamanauskas, Augiene, 2019يف دراسة
( معلمة من معلمات رايض األطفال، 105حللول لتنمية وحتسني عملية التثقيف الصحي لطلبتهم، وقد تكونت عينة البحث من )

بيانت اللفظية اليت مت مجعها ابستخدام هنج احملتوى الكمي، وقد خلصت ( أدوات حبث تتكون من أسئلة مفتوحة، مت حتليل ال5وبتطبيق)
الدراسة أن فهم معلمي رايض األطفال لألدب املتعلق ابلصحة يركز أكثر على املعرفة الصحية أكثر من اجلوانب العملية للتثقيف الصحي، 

واضح أن هذا ميكن أن يؤثر على تنمية املهارات فيما يتعلق بصحة مثل تعزيز الصحة والوقاية من املشاكل الصحية واألمراض والوقاية، من ال
األطفال، لذلك من املهم أال تصبح معرفة معلمي رايض األطفال يف األمور الصحية عائقًا أمام التثقيف الصحي، وأوصت الدراسة إىل 
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صحي على ممارساهتم يف تنمية املهارات الصحية ضرورة توجيه املزيد من البحوث لتحديد مدى أتثري فهم معلمي رايض األطفال لألدب ال
 لألطفال وتلبية احتياجات منط احلياة الصحية لطالهبم.

 
هدفت الدراسة إىل معرفة الوعي الصحي لدى ، الوعي الصحي لدى معلمات الروضة( اليت بعنوان 2019ويف دراسة املرسومي )

لمة، وسنوات اخلدمة، وقد طبق هذا االختبار يف مدينة بغداد على عينة مت معلمات الروضة، وداللة الفروق يف الوعي تبعا لتخصص املع
( معلمة، ولتحقيق أهداف مت بناء مقياس موضوعي للوعي الصحي لدى املعلمات، وتوصلت نتائجه 150اختيارها عشوائيًا بلغ عددها )

عًا للتخصص، بينما ظهر فروق ذات داللة إحصائية تبعاً إىل امتالك املعلمات درجة عالية من الوعي الصحي، ومل تظهر فروق يف الوعي تب
 لسنوات اخلدمة.

هدفت هذه إىل استكشاف العوامل اليت هلا أتثري (، Jourdan, Pironom, Simar, Sormunen 2018ويف دراسة )
الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف على العالقة بني األسرة واملدرسة بشكل عام يف جمال الرتبية الصحية وقد استخدمت الدراسة املنهج 

( مدرسة ابتدائية يف فرنسا. وقد أوعز أولياء 37الدراسة، حيث مت إرسال استبانة إىل أولياء أمور طالب الصف الرابع واخلامس امللتحقني بـ )
رس ميكن أن تؤدي دوراً األمور أن التثقيف الصحي أيخذ حيز ضعيف يف جمال التوعية والتثقيف، وقد خلصت هذه الدراسة إىل أن املدا

تربوا رئيساً يف احلد من قلة الوعي الصحي، ومع ذلك يرى أولياء األمور أن تعزيز قدرة املدرسة على أن تصبح بيئة صحية ميثل حتدايً ألهنم اع
 أن حالة التثقيف الصحي وكفاءة طاقم املدرسة يف تدريس القضااي الصحية منخفضة.

دفت إىل التعرف على دور رايض األطفال يف توعية طفل الروضة مبفاهيم الثقافة الصحية، من ه(، فقد 2016أما دراسة عثمان )
وجهة نظر املعلمات، وكذلك مدى وعي األطفال مبفاهيم الثقافة الصحية من وجهة نظر أمهات األطفال امللتحقني برايض األطفال، و قد 

مهات األطفال امللتحقني برايض األطفال من مؤسسات رايض األطفال من أ(  ۲۹۱معلمة روضة و ) (  ۱۳۹تكونت عينة البحث من ) 
استخدم يف القاهرة والدقهلية والوادي اجلديد ، مت اختيارهم بطريقة عشوائية من رايض األطفال احلكومية التابعة للرتبية والتعليم واألزهر، و 

رايض األطفال حنو توعية الطفل مبفاهيم الثقافة الصحية من وجهة الباحث املنهج الوصفي التحليلي، إضافة إىل بناء مقياسني لقياس دور 
نظر معلمات رايض األطفال املتخصصات وغري املتخصصات، ومقياس لقياس مدى وعي األطفال مبفاهيم الثقافة الصحية، من وجهة نظر 

ال واألمهات إجيايب يف توعية طفل الروضة أمهات األطفال العامالت وغري العامالت، وأسفرت نتائج البحث عن اآلتية: دوررايض األطف
عية تو  حنو األطفال رايض معلمات تقييم بني(  0.05≤مبفاهيم الثقافة الصحية، يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ذات داللة إحصائية عند الطفل مبفاهيم الثقافة الصحية وفقا ملتغري التخصص و سنوات اخلربة، كذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق 
 لطفل الصحية الثقافة تفعيل جمال يف واألمهات األطفال رايض بدور النهوض بضرورة الدراسة أوصت وقد ،( 0.05≤مستوى الداللة )

   ج واملبادرات الرتبوية املختلفة.لرباما طريق عن الروضة،
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور اإلدارة املدرسية يف حتقيق الرتبية الصحية لطالب ، فقد (2015وأيضا دراسة زمزم )

مرحلة التعليم األساسي يف مدينة الالذقية. استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وقد استخدمت االستبانة على عينة تكونت من 
تعليم األساسي يف مدينة الالذقية، وقد خلصت الدراسة إىل أن دور اإلدارة ( مدير مت اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من مدارس ال30)

املدرسية يف حتقيق أهداف الرتبية الصحية لطالب مرحلة التعليم األساسي يف مدينة الالذقية بشكل عام كان بدرجة منخفضة مبتوسط 
(، توفري 2.58مة بدرجة منخفضة مبتوسط حسايب )(، حيث كان دور اإلدارة املدرسية يف حتقيق وسائل الصحة والسال2.42حسايب )

(، وحتقيق التثقيف الصحي بدرجة منخفضة أكثر من كل احملاور 2.25البيئة املالئمة للتغذية الصحية بدرجة منخفضة مبتوسط حسايب )
 (. 2.78طة مبتوسط حسايب )(، بينما كان دور اإلدارة املدرسية يف حتقيق النظافة العامة للمدرسة بدرجة متوس2.10مبتوسط حسايب )
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وقد أوصت الدراسة إىل ضرورة تفعيل برامج الرتبية الصحية ابملدارس ومتابعة تطبيقها بشكل عام وتطوير برامج التثقيف الصحي 
د دورات املقدم لطلبة املدارس بشكل خاص. ابإلضافة إىل ضرورة تفعيل دور املشرف الصحي يف جمال الرتبية الصحية املدرسية عن طريق عق

 وندوات خاصة هبذا املوضوع.
هدفت لتقييم استعداد معلمي  ،),2014Chałas, MaksyMiuk, Fajgieشاس، ماكسيميوك، فاجي )  وفيدراسة

رايض األطفال وقدرهتم على تعزيز صحة الفم لدى األطفال، وقد استخدم الباحثان يف هذا الدراسة املنهج الوصفي لتحقيق أهداف 
ف حول ( معلمة، حيث مت حتليل استجاابهتم على استبانة تقيس احملاور اآلتية: محالت التثقي97الدراسة، وقد تكونت عينة البحث من )

وقد صحة الفم واألسنان اليت مت إطالقها يف رايض األطفال ، والوجبات اليت يستهلكها األطفال ، والقضااي األساسية املتعلقة بنظافة الفم، 
ة توصلت الدراسة إىل نتيجة أنه ميكن للمعلمات املدرابت على تنمية وتثقيف األطفال صحيا أن يؤدين دورًا مهمًا يف رفع احلالة الصحي

 لديهم.
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف إىل مستوى الصحة املدرسية يف املدارس االبتدائية يف (، 2012ويف دراسة الصرايرة والرشيدي )

معلمة ، مت اختيارهن (  670مديرة و ) (  140دولة الكويت،من وجهة نظر املديرات واملعلمات، حيث تكونت عينة الدراسة من ) 
% ( من املعلمات من جمتمع الدراسة، وقد استخدمت االستبانة 5% ( من املديرات، ونسبة ) 50العشوائية وبنسبة ) ابلطريقة الطبقية 

وسيلة جلمع البيانت، وأشارت نتائج الدراسة إىل: أن مستوى الصحة املدرسية يف املدارس االبتدائية يف دولة الكويت،من وجهة نظر 
( a<0.05هة نظر املعلمات. وبينت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوی )املديرات كان متوسطاً، وكذلك من وج

فة. يف مستوى الصحة املدرسية يف املدارس االبتدائية، من وجهة نظر املديرات تعزي ملتغريات املؤهل العلمي واخلربة العملية والسلطة املشر 
( يف مستوى الصحة املدرسية يف املدارس االبتدائية، من وجهة نظر a<0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوی 

( يف مستوى الصحة املدرسية يف a<0.05املعلمات تعزي ملتغريات املؤهل العلمي. وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 سنوات فما دون.  5صحاب اخلربة من املدارس االبتدائية من وجهة نظر املعلمات تعزي ملتغري اخلربة العملية ولصاحل أ

أوصت بعقد دورات مستمرة ملديرات املدارس االبتدائية ومعلماهتا لتزويدهن  يف ضوء النتائج اليت خلصت إليها هذه الدراسة
إبعداد برامج تدريبية  ابملهارات اخلاصة ابلصحة املدرسية، وتوعية مديرات املدارس االبتدائية ومعلماهتا أبمهية رفع مستوى الصحة يف املدرسة،

 .مناسبة، إضافة إىل تقومي برامج الصحة املدرسية لتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف وتطبيقاً إلجراءات املناسبة
( اليت هدفت  للكشف عن مضامني مناهج الرتبية االسالمية للصف الثامن األساسي ملعايري 2012ويف دراسة السرور وعزام )

( معلمًا ومعلمة، وقد استخدم املنهج 82وجهة نظر املعلمني، مبديرية إربد األوىل، وقد تكونت عينة الدراسة من) الرتبية الصحية، من 
سية الوصفي التحليلي، لإلجابة عن السؤال الرئيسي: "ما معايري الرتبية الصحية ودرجة مراعاهتا يف منهاج الرتبية اإلسالمية للمرحلة األسا

ملعايري الرتبية الصحية يف املنهاج متوسطة، وأوصى الباحث بضرورة إعادة النظر  ئج الدراسة أن درجة التضمنيالعليا؟"، وقد أسفرت نتا
 مبحتوى مناهج الرتبية اإلسالمية ملوضوعات الرتبية الصحية.

نتشار مرضي أنفلونزا هدفت إىل إظهار الدور الرتبوي للتعليم األساسي يف احلد من االيت  (2011ودراسة أبو السعود وعبد العليم )
ير، مث وضع الطيور واخلنازير. والوقوف على العوامل اليت حتد من قيام التعليم األساسي بدوره الرتبوي يف احلد من خماطر أنفلونزا الطيور واخلناز 

أنفلونزا الطيور واخلنازير  تصور للدور الرتبوي الذي ميکن أن يؤديه التعليم األساسي يف الريف املصري واملناطق الشعبية للحد من خماطر
 جبمهورية مصر العربية.

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من أجل حتليل حمتوى مناهج العلوم ملرحلة التعليم األساسي، وتطبيق استبانة مكونة 
ة مبخاطر أنفلونزا الطيور واخلنازير،على ( عبارة اشتملت على املمارسات اليت تنبغي أن تقوم هبا إدارة املدرسة واملعلمني يف التوعي24من )

 ( فرداً.253عينة من املعلمني واملديرين والوكالء بلغت حنو )
توصلت الدراسة امليدانية إىل نتيجة عامة تتعلق بضعف الدور الرتبوي للتعليم األساسي يف التوعية مبخاطر أنفلونزا الطيور واخلنازير، 

دراسية يف مرحلة التعليم األساسي إىل األمراض التنفسية وکيفية الوقاية منها، وکذلك ضعف األداء ويرجع ذلك إىل ندرة تعرض املناهج ال
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الرتبوي إلدارة املدرسة واملعلمني يف نشر الوعي الصحي لدى التالميذ، أسهم بشکل ملحوظ يف سلوکات تالميذ املناطق الشعبية والريفية 
  مبصر بصورة سلبية.

هدفت إىل مقارنة املتغريات يف املعارف الصحية والتغذوية ابملنهج شبه التجرييب على عينة ، اليت (Roofe ,2010ودراسة رويف )
( مدرسة من مدرسة 77عددها ) ( وجمموعة جتريبية79( طفل وطفلة، وقسمت العينة جملموعتني، ضابطة وعددها )165مكونة من)

مج صحي تدرييب يهدف لتعزيز مواضيع الصحة التغذوية والرتبية البدنية لدى فلورنس اماتيسون االبتدائية الدولية، حيث مت إدخال برن
 األطفال العينة التجريبية، وقد أظهرت نتائج الدراسة إىل وجود فروق إجيابية اجتاه الربنمج الصحي لصاحل اجملموعة التجريبية.

        
ف على مستوى الرعاية الصحية املدرسية والطرق (هدفت إىل التعر Jeanine and Didier, 2010) ودراسة جيانينودايدر

( مديراً 20احلديثة املستخدمة يف تقييم برامج الصحة املدرسية، حيث اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )
مفاهيم الصحة املدرسية، عالوة  ( طالب، أظهرت النتائج وجود ضعف من قبل الطلبة واملعلمني واملديرين حول200( معلم و) 100و) 

   على أن برامج الصحة املدرسية املطبقة غري فاعلة يف دورها، وأن الربامج الصحية املستخدمة يف هذه املدارس قدمية.
(:هدفت  إىل تصميم برنمج متكامل لألطفال واألمهات واملشرفات ابحلضانة، إلكساهبم معلومات الغذاء 2004ودراسة اجلمال )

، وتنمية وعي األمهات ومعلمات احلضانة يف املناطق الفقرية ابلغذاء الصحي لألطفال، ومن أجل ذلك قامت الباحثة ابستخدام الصحي
استمارة السلوك الصحي لألمهات واختبار رسم الرجل، والربنمج الصحي املصمم، وقد استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب ملقارنة 

سنوات، وقد استنتجت أن مثل هذه الربامج التوعوية  6و 5(طفاًل ما بني عمر35مج املصمم، على عينة بلغت )التغريات قبل وبعد الربن
  تنمي الوعي الغذائي الصحي لدى األطفال.

ت، من هنا فإن الدراسات السابقة سواء العربية منها أو األجنبية قامت بدراسة واقع الرتبية الصحية يف املدارس االبتدائية والروضا
بعضها درس مدى تطبيق الربامج الصحية بشكل عام، واألخرة مثل دراسة املرسومي، حتدثت عن واقع الوعي الصحي الذي متتلكه معلمات 
الروضة، بعض هذه الدراسات وصفت الواقع كما هو ابستخدام املنهج الوصفي، وبعض الدراسات قامت ابستخدام برامج تثقيفية صحية 

عد الدراسة، أو على اجملموعة الضابطة والتجريبية، وتتميز الدراسة احلالية، أبهنا تناولت وجهة نظر مشريف رايض ودراسات األثر قبل وب
األطفال األطفال الذين مل تتطرق هلم دراسات أخرى سابقة، يف هذا اجملال، وكذلك ابلنسبة لعمومية املهارات املقاسة لدى معلمات رايض 

 يف جمال الرتبية الصحية.
 إجـــراءات الــدراســـة:

استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي ملالءمته لطبيعة هذه الدراسة اليت هتدف إىل التعرف منهــــج الدراســـة: 
ارسة على درجة امتالك معلمات رايض األطفال احلكومية ملهارات الرتبية الصحية من وجهة نظر املشرفني ومن مث الكشف عن مستوى مم

 األطفال لتلك املهارات من وجهة نظر أولياء األمور.
( معلمة، و أولياء األمور وبلغ عددهم 145تكون جمتمع الدراسة من املعلمات يف الرايض احلكومية وبلغ عددهن )جمتمـع الدراســة:

(2900.) 
( ويل 436، و)( مشرفاً 101يمهن من قبل )معلمة من الرايض احلكومية مت تقي( 101تكونت عينة الدراسة من )عينـة الـدراسـة: 

( يبني توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للمتغريات الشخصية ملعلمة 1أمر مت اختيارهم بطريقة املسح الشامل جملتمع الدراسة نفسه، اجلدول )
 رايض األطفال اليت قيمها املشرفني.
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 (: 1جدول )
 الشخصية والوظيفية ملعلمة رايض األطفالتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغريات 

 النسبة المئوية التكرارات الفئات المتغير
تخصص 

 توجيهي
 76.2 77 أدبي

 23.8 24 علمي

 100.0 101 المجموع

المؤهل 
 العلمي

 23.8 24 ثانوية عامة

 3.0 3 دبلوم

 58.4 59 بكالوريوس

 14.9 15 دراسات عليا

 100.0 101 المجموع

 سنوات
 الخبرة

 24.8 25 سنوات ٣أقل من 

 41.6 42 سنوات 5الى  3من 

 33.7 34 سنوات 5أكثر من 

 100.0 101 المجموع

تخصص 
 الجامعة

 10.9 11 تربية طفل

 42.6 43 تربية ابتدائية

 28.7 29 تخصص أدبي غير أعاله

 17.8 18 تخصص علمي غير أعاله

 100.0 101 المجموع

 
 الــدراســــة: أدوات

 :أواًل: أداة املشرفني
قامت الباحثتان بتصميم أداة الدراسة بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة اليت تناولت الرتبية الصحية ومنها 

الدراسة يف ( واشتملت أداة الدراسة على جزأين األول تضمن خصائص عينة 2012(، ودراسة الصرايرة والرشيدي )2009املرسومي )
ضوء املتغريات الشخصية )ختصص توجيهي، سنوات اخلربة، املؤهل العلمي، ختصص اجلامعة(. والثاين أداة قياس درجة امتالك معلمة الروضة 

 (2( فقرة موزعة على مخسة جماالت )جدول 36ملهارات الرتبية الصحية من وجهة نظر املشرفني، حيث اشتملت األداة على )
 جماالت االستبانة وعدد الفقرات (.توزيع2جدول )

 عدد الفقرات القياس
 6 النظافة الشخصية

 6 التغذية الصحية
 11 السالمة العامة

 7 األمراض والوقاية منها
 6 الصحة البيئية

 36 إجمالي المقياس

( 5ميكن للمستجيب االستجابة اليت تتناسب مع رؤيته وفقًا لتدريج ليكرت اخلماسي املكون من مخس درجات )عالية جدًا )
حتديد احملك املعتمد ( درجة واحدة. وقد مت 1( درجتان، منخفضة جداً )2( درجات، منخفضة )3( درجات، متوسطة )4درجات، عالية )

 (: 42 م، ص2000حسب اجلدول اآليت )ملحم، 
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 (: احملك املعتمد يف الدراسة3جدول )

 طول الخلية
الوزن النسبي المقابل 

 له
 درجة الموافقة

 قليلة جدا 20%-36من % 1 – 1.80من 

 - 2.60أكبر من 

1.80 
- 52أكبر من %

%36 
 قليلة

 – 3.40أكبر من 

2.60 
 52%- 68أكبر من 

% 
 متوسطة

 – 4.20أكبر من 

3.40 
- 84أكبر من %

%68 
 كبيرة

 5- 4.20أكبر من 
% -100أكبر من %

84 
 كبيرة جدا

 
 مت التحقق من صدق األداة من خالل: صـدق األداة:

( من أعضاء هيئة 6صدق احملكمني: حيث مت عرضها بصورهتا األولية على جمموعة من السادة احملكمني واخلرباء يف اجملال وعددهم ) .1
ذات الصلة، حيث مت الطلب منهم حتكيم فقرات األداة؛ وذلك للتأكد من مالئمة الفقرات  التدريس يف اجلامعات الفلسطينية واملؤسسات

رض جملاالهتا ووضوحها والتعديل، وقد مت األخذ مبالحظاهتم واعتماد اجملاالت والفقرات حيث امجع احملكمون على إن األداة صاحلة لقياس الغ
 اليت وضعت ألجله.

( مشرًفا استطالعًيا، ومن مث مت احتساب معامالت االرتباط بني كل فقرة 30يق االستبانة على )صدق االتساق الداخلي: حيث مت تطب .2
وإمجايل اجملال اخلاص هبا وكذلك اجملاالت وإمجايل االستبانة ككل، وقد جاءت مجيع قيم االتساق الداخلي دالة إحصائيًا مما يزيد من 

 ناسبتها للدراسة واجلداول التالية توضح قيم االتساق:اطمئنان الباحثتان حنو األداة ويؤكد صالحيتها وم
 (. معامالت صدق االتساق الداخلي بني الفقرات واجملال األول4جدول )

 فقرات المجال
معامل 

االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 العينة

تدريب الطفل على مهارات غسل 
 األيادي.

.926** .000 30 

 30 000. **904. العام.توجيه الطفل لالعتناء بمظهره 
توجيه الطفل بضرورة نظافة شعره 

 وتمشيطه
.959** .000 30 

تدريب الطفل مهارة تنظيف األسنان 
 بطريقة صحيحة

.935** .000 30 

توعية الطفل بأهمية تنظيف األنف 
 واألذنين

.899** .000 30 

توجيه الطفل لالعتناء بنظافة جسمه 
 عن طريق االستحمام

.977** .000 30 

  .0.01**. معامل االرتباط دال عند مستوى 

 .0.05*. معامل االرتباط دال عند مستوى 
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 (. معامالت صدق االتساق الداخلي بني الفقرات واجملال الثاين5جدول )

 فقرات المجال
معامل 

االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 العينة

تعريف الطفل بمفهوم الغذاء الصحي 
 المتوازن

.901** .000 30 

تعريف الطفل بعناصر الوجبة 
 الغذائية المتوازنة

.930** .000 30 

 30 000. **938. توجيه الطفل ألهمية وجبة اإلفطار

حث أولياء األمور إرسال وجبات 
 صحية مع أطفالهم

.884** .000 30 

توجيه الطفل لالنتباه لنظافة غذائه 
 وعدم تعريضه للملوثات

.943** .000 30 

توجيه الطفل ألهمية شرب الماء 
 بكميات مناسبة

.935** .000 30 

 .0.01**. معامل االرتباط دال عند مستوى 
 .0.05*. معامل االرتباط دال عند مستوى 

 (. معامالت صدق االتساق الداخلي بني الفقرات واجملال الثالث6جدول )

 فقرات المجال
معامل 

االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 العينة

تدريب الطفل على اإلخالء في حال 
 الحوادث والطوارئ

.786** .000 30 

توجيه الطفل لعدم العبث بالمواد 
 السامة ومواد التنظيف

.934** .000 30 

توجيه الطفل لمخاطر العبث في 
 الكهرباء

.864** .000 30 

توجيه الطفل لمخاطر المواد الساخنة 
 وخطر االحتراق

.893** .000 30 

توجيه الطفل لمخاطر الغرق في 
 اآلبار ومناطق تجمعات األمطار

.883** .000 30 

 30 000. **928. توجيه الطفل لمخاطر األدوات الحادة
توجيه الطفل ألهمية اإلسعافات 

 األولية في حال حدوث أي إصابة
.917** .000 30 

تدريب الطفل طلب المساعدة الطبية 
 عند الحاجة

.882** .000 30 

تعريف الطفل بمسميات الطاقم الطبي 
وطواقم الدفاع المدني وشرطة 

 المرور
.912** .000 30 

توجيه الطفل لاللتزام بمبادئ السالمة 
 العامة على الطرق

.596** .001 30 

تعليم الطفل إشارات المرور والهدف 
 منها

.866** .000 30 

 .0.01**. معامل االرتباط دال عند مستوى 
 .0.05االرتباط دال عند مستوى *. معامل 
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 (. معامالت صدق االتساق الداخلي بني الفقرات واجملال الرابع7جدول )

 فقرات المجال
معامل 

االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 العينة

توعية الطفل للتعبير عن نفسه عند  
شعوره بالمرض أو ألم في أي مكان 

 في جسمه
.827** .000 30 

بضرورة التباعد توعية الطفل 
 االجتماعي في ظل كورونا

.840** .000 30 

توعية الطفل بأهمية التطعيمات 
 وتناول األدوية عند الحاجة

.871** .000 30 

توعية الطفل بأهمية زيارة طبيب 
 األسنان الدورية

.849** .000 30 

توعية الطفل بمسببات األمراض 
 المختلفة وكيفية انتقالها

.880** .000 30 

تدريب الطفل على العطس والسعال 
وتنظيف األنف بطرق صحيحة في 

 حال المرض
.874** .000 30 

تنمية وعي الطفل بأهمية الغذاء 
 الصحي في الوقاية من األمراض

.938** .000 30 

 .0.01**. معامل االرتباط دال عند مستوى 
 .0.05*. معامل االرتباط دال عند مستوى 

 صدق االتساق الداخلي بني الفقرات واجملال اخلامس(. معامالت 8جدول )

 فقرات المجال
معامل 

االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 العينة

تنمية وعي الطفل نحو أهمية الحفاظ 
 على البيئة المحيطة به

.970** .000 30 

تنمية وعي الطفل ألهمية الحفاظ على 
الهواء النقي وعدم حرق النفايات 

 والمواد الصلبة.
.932** .000 30 

تنمية وعي الطفل نحو أهمية الحفاظ 
 على نظافة المياه من الملوثات

.922** .000 30 

توجيه الطفل للحفاظ على نظافة 
الشارع والحي والمكان الذي يتواجد 
فيه من خالل غرس سلوكيات جيدة، 
 مثل عدم إلقاء النفايات على األرض

.935** .000 30 

التخلص من توعية الطفل بأهمية 
 النفايات بطرق سليمة وآمنة.

.916** .000 30 

تعليم الطفل طرق استخدام المرحاض 
 وتنظيف نفسه بعد استخدام الحمام

.944** .000 30 

 .0.01**. معامل االرتباط دال عند مستوى 
 .0.05*. معامل االرتباط دال عند مستوى 
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 اجملاالت الفرعية واملقياس ككل(. معامالت صدق االتساق الداخلي بني 9جدول )

 فقرات المجال
معامل 

االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 العينة

 30 000. **872. النظافة الشخصية
 30 000. **867. التغذية الصحية

 30 000. **813. السالمة العامة
 30 000. **855. األمراض والوقاية منها

 30 000. **919. الصحة البيئية

 .0.01معامل االرتباط دال عند مستوى **. 
 .0.05*. معامل االرتباط دال عند مستوى 

للتأكد من ثبات أداة الدراسة مت استخدام معادلة )كرونباخ ألفا( والتجزئة النصفية على مجيع جماالت املقياس ثبات أداة الــدراســـة: 
 ( يوضح ذلك. 10واملقياس ككل، اجلدول)

 كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية(: معامالت  10جدول )
 اخلاصة مبجاالت املقياس واملقياس ككل

معامل كرونباخ  مجاالت مقياس
 ألفا

 التجزئة النصفية

 0.994 0.97 النظافة الشخصية
 0.993 0.964 التغذية الصحية

 0.99 0.961 السالمة العامة
 0.966 0.941 األمراض والوقاية منها

 0.99 0.972 الصحة البيئية
 0.997 0.98 الدرجة الكلية للمقياس

( كان أعالها جملال "الصحة 0.972-0.941( أن معامالت كرونباخ ألفا جملاالت املقياس تراوحت بني )10يظهر من جدول )
جزئة النصفية جملاالت (، كما أن معامالت الت0.98البيئية" وأدنها جملال "األمراض والوقاية منها" وبلغ معامل كرونباخ ألفا للمقياس ككل )

( كان أعالها جملال "النظافة الشخصية" وأدنها جملال ""الصحة البيئية" وبلغ معامل التجزئة 0.994-0.966املقياس تراوحت بني )
 (،  وهي قيم مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة.0.997النصفية للمقياس ككل )
 أواًل: أداة أولياء األمور:

قامت الباحثتان بتصميم أداة الدراسة بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة اليت تناولت الرتبية الصحية ومنها دراسة 
( فقرة 39( واشتملت أداة الدراسة على ) Jourdan, Pironom, Simar, Sormunen 2018)(، ودراسة  2016عثمان )

 (11موزعة على مخسة جماالت )جدول 
 (.توزيع جماالت االستبانة وعدد الفقرات11) جدول

 عدد الفقرات القياس
 6 النظافة الشخصية

 11 التغذية الصحية
 11 السالمة واألمن العام

 5 البيئة الصحية
 6 األمراض والوقاية منها

 39 اجمالي المقياس
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( 5ميكن للمستجيب االستجابة اليت تتناسب مع رؤيته وفقًا لتدريج ليكرت اخلماسي املكون من مخس درجات )عالية جدًا )
حتديد احملك املعتمد ( درجة واحدة. وقد مت 1( درجتان، منخفضة جداً )2( درجات، منخفضة )3( درجات، متوسطة )4درجات، عالية )

 (: 42 م، ص2000حسب اجلدول اآليت )ملحم، 
 (: احملك املعتمد يف الدراسة12جدول )

 طول الخلية
الوزن النسبي المقابل 

 له
 درجة الموافقة

 قليلة جدا 20%-36من % 1 – 1.80من 
 - 2.60أكبر من 

1.80 
- 52أكبر من %

%36 
 قليلة

 – 3.40أكبر من 

2.60 
 52%- 68أكبر من 

% 
 متوسطة

 – 4.20أكبر من 

3.40 
- 84أكبر من %

%68 
 كبيرة

 5- 4.20أكبر من 
% -100أكبر من %

84 
 كبيرة جدا

 
 مت التحقق من صدق األداة من خالل: صـدق األداة:

( حمكمني من أعضاء هيئة 6صدق احملكمني: حيث مت عرضها بصورهتا األولية على عدد من احملكمني واخلرباء يف اجملال وعددهم ) .1
ذات الصلة، حيث مت الطلب منهم حتكيم فقرات األداة؛ وذلك للتأكد من مالئمة الفقرات التدريس يف اجلامعات الفلسطينية واملؤسسات 

رض جملاالهتا ووضوحها والتعديل، وقد مت األخذ مبالحظاهتم واعتماد اجملاالت والفقرات حيث امجع احملكمون على إن األداة صاحلة لقياس الغ
 اليت وضعت ألجله.

( ويل أمر استطالعًيا، ومن مث مت احتساب معامالت االرتباط بني كل 30ق االستبانة على )صدق االتساق الداخلي: حيث مت تطبي .2
من فقرة وإمجايل اجملال اخلاص هبا وكذلك اجملاالت وإمجايل االستبانة ككل، وقد جاءت مجيع قيم االتساق الداخلي دالة إحصائيًا مما يزيد 

 ناسبتها للدراسة واجلداول التالية توضح قيم االتساق:اطمئنان الباحثتان حنو األداة ويؤكد صالحيتها وم
 (. معامالت صدق االتساق الداخلي بني الفقرات واجملال األول13جدول )

 فقرات المجال
معامل 

االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 العينة

يمارس الطفل مهارات غسل األيادي 
 بطرق صحيحة

.700** .000 30 

االعتناء يمارس الطفل مهارات 
 بمظهره العام.

.533** .003 30 

 30 000. **637. يهتم الطفل بنظافة شعره وتمشيطه

يمارس الطفل مهارة تنظيف األسنان 
 بطريقة صحيحة

.753** .000 30 

 30 000. **718. يهتم الطفل بنظافة األنف واألذنين
يهتم الطفل بنظافة جسمه عن طريق 

 االستحمام
.692** .000 30 

 .0.01معامل االرتباط دال عند مستوى  **.
 .0.05*. معامل االرتباط دال عند مستوى 
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 (. معامالت صدق االتساق الداخلي بني الفقرات واجملال الثاين14جدول )

 فقرات المجال
معامل 

االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 العينة

يحرص الطفل على تناول الغذاء الصحي 
 المتوازن

.561** .002 30 

 30 008. **481. يتناول الطفل وجبة الفطور

يحرص طفلي على تحضير وجبة صحية متوازنة 
 ليتناولها في الروضة

.780** .000 30 

يحرص الطفل على نظافة غذائه وعدم تعريضه 
 للملوثات

.512** .004 30 

 30 000. **705. يدرك الطفل أهمية شرب الماء بكميات مناسبة

سلوكيات آداب تناول الطعام واألكل يمارس الطفل 
 ببطأ

.696** .000 30 

 30 001. **604. يحدد الطفل األغذية والمشروبات المضرة بالصحة
يتوجه الطفل الختيار بدائل الصحية من المسليات 

 والحلويات
.826** .000 30 

 30 000. **784. يدرك الطفل مخاطر اإلكثار من السكر والحلويات
 30 000. **771. مخاطر النحافة المفرطةيدرك الطفل 

 30 000. **742. يدرك الطفل مخاطر السمنة

 .0.01**. معامل االرتباط دال عند مستوى 
 .0.05*. معامل االرتباط دال عند مستوى 

 (. معامالت صدق االتساق الداخلي بني الفقرات واجملال الثالث15جدول )

 فقرات المجال
معامل 

االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 العينة

يكتسب الطفل مهارات التصرف في حالة االخالء أو 
 الحوادث والطوارئ

.722** .000 30 

يعي الطفل أهمية عدم العبث بالمواد السامة ومواد 
 التنظيف

.716** .000 30 

 30 000. **712. يعي الطفل مخاطر العبث في الكهرباء

 30 000. **780. الساخنة وخطر االحتراقيعي الطفل مخاطر المواد 
يعي الطفل مخاطر الغرق في اآلبار ومناطق 

 تجمعات األمطار
.564** .001 30 

 30 000. **748. يعي الطفل مخاطر األدوات الحادة

يعي الطفل ألهمية اإلسعافات األولية في حال حدوث 
 أي إصابة

.658** .000 30 

 30 000. **660. الطبية عند الحاجةيستطيع الطفل طلب المساعدة 
يسمي الطفل الطاقم الطبي وطواقم الدفاع المدني 

 وشرطة المرور بمسمياتهم
.506** .005 30 

 30 000. **647. يلتزم الطفل بمبادئ السالمة العامة على الطرق
 30 000. **721. يتحدث الطفل عن إشارات المرور

 .0.01**. معامل االرتباط دال عند مستوى 
 .0.05*. معامل االرتباط دال عند مستوى 
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 (. معامالت صدق االتساق الداخلي بني الفقرات واجملال الرابع16جدول )

 فقرات المجال
معامل 

االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 العينة

يمارس الطفل طرق استخدام المرحاض وتنظيف نفسه 
 بعد استخدام الحمام

.830** .000 30 

 30 000. **878. الطفل أهمية الحفاظ على البيئة المحيطة بهيعي 

يمارس الطفل سلوكيات الحفاظ على البيئة المتواجد 
 فيها

.860** .000 30 

يمارس الطفل سلوكيات إلقاء النفايات بطرق سليمة 
 وصحيحة

.693** .000 30 

يدرك الطفل أهمية الحفاظ على الهواء النقي وعدم 
 والمواد الصلبةحرق النفايات 

.779** .000 30 

 .0.01**. معامل االرتباط دال عند مستوى 
 .0.05*. معامل االرتباط دال عند مستوى 

 

 (. معامالت صدق االتساق الداخلي بني الفقرات واجملال اخلامس17جدول )

 فقرات المجال
معامل 

االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 العينة

يعبر الطفل عن نفسه عند شعوره بالمرض أو ألم في أي مكان  
 في جسمه

.650** .000 30 

 30 007. **490. يمارس الطفل مهارة التباعد االجتماعي
 30 000. **742. يستخدم الطفل المعقم ولبس الكمامة بشكل صحيح

 30 000. **657. يعي الطفل أهمية التطعيمات وتناول األدوية عند الحاجة
 30 000. **705. يرغب الطفل بزيارة طبيب األسنان الدورية

يمارس الطفل سلوكيات العطس والسعال وتنظيف األنف بطرق 
 صحيحة في حال المرض

.676** .000 30 

 .0.01**. معامل االرتباط دال عند مستوى 
 .0.05*. معامل االرتباط دال عند مستوى 

 
 الداخلي بني اجملاالت الفرعية واملقياس ككل(. معامالت صدق االتساق 18جدول )

 فقرات المجال
معامل 

االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 العينة

 30 000. **699. النظافة الشخصية

 30 000. **894. التغذية الصحية
السالمة واألمن 

 العام
.890** .000 30 

 30 000. **867. البيئة الصحية

االمراض 
 والوقاية منها

.829** .000 30 

 .0.01**. معامل االرتباط دال عند مستوى 
 .0.05*. معامل االرتباط دال عند مستوى 
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للتأكد من ثبات أداة الدراسة مت استخدام معادلة )كرونباخ ألفا( والتجزئة النصفية على مجيع جماالت املقياس ثبات أداة الــدراســـة: 
 ( يوضح ذلك. 19واملقياس ككل، اجلدول)

 اخلاصة مبجاالت املقياس واملقياس ككل(: معامالت كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية19جدول )
معامل كرونباخ  مجاالت مقياس

 ألفا
 التجزئة النصفية

 0.867 0.746 النظافة الشخصية
 0.969 0.885 التغذية الصحية

 0.965 0.877 السالمة واألمن العام
 0.961 0.851 البيئة الصحية

 0.866 0.728 االمراض والوقاية منها

 0.984 0.948 الدرجة الكلية للمقياس

( كان أعالها جملال "السالمة 0.877-0.728( أن معامالت كرونباخ ألفا جملاالت املقياس تراوحت بني )19يظهر من جدول )
(، كما أن معامالت التجزئة النصفية 0.948للمقياس ككل )واألمن العام" وأدنها جملال "األمراض والوقاية منها" وبلغ معامل كرونباخ ألفا 

( كان أعالها جملال "التغذية الصحية" وأدنها جملال "األمراض والوقاية منها" وبلغ معامل 0.969-0.866جملاالت املقياس تراوحت بني )
 (،  وهي قيم مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة.0.984التجزئة النصفية للمقياس ككل )

 
 ات جـمـع البيانـات:خطـو 

بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة قامت الباحثة بتوزيع رابط األداة االلكرتوين على جمتمع الدراسة من خالل اجلهات 
 (.6/2021/ 10إىل  2021/ 1/6)الرمسية، ومت مجع البيانت منهم خالل فرتة استمرت من 

اإلحصائية املناسبة وفقًا ألسئلة الدراسة للوصول إىل النتائج وتبويبها حسب اإلجابة عن كل وبعد مجع البيانت مت إجراء املعاجلة 
 فقرة.

 
 متغريات الـدراسـة:

 اشتملت الدراسة على مخسة متغريات وهي:أواًل:  املتغريات املستقلة: 
 ختصص توجيهي وله مستواين: )أديب، علمي(. -1
 املؤهل العلمي وله أربعة مستوايت: )اثنوية عامة، دبلوم، بكالوريوس، ماجستري(.  -2
 (5، أكثر من 5إىل  3، من 3سنوات اخلربة وله ثالث مستوايت: )أقل من  -3
 ختصص اجلامعة وله أربعة مستوايت )تربية طفل، تربية ابتدائي، ختصص أديب آخر، ختصص علمي آخر(  -4

 (.11( )2استجاابت أفراد عينة الدراسة على أدايت الدراسة ضمن جماالهتا اخلمس احملددة يف اجلداول ): اثنيًا:  املتغريات التابعة
 

 املعاجلة اإلحصائية:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت الباحثتان املعاجلات اإلحصائية التالية: )املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت 

الدراسة عن مجيع فقرات أداة الدراسة، التكرارات والنسب املئوية للمتغريات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، معامل االتساق أفراد عينة 
(، اختبار شيفيه ANOVAالداخلي كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية للتحقق من ثبات أداة الدراسة، اختبار )ت(، وحتليل التباين )

(Scheffeللمقارنت البعدي ).ة 
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 عـرض ومناقشـة النتائـج: 
عرض ومناقشة النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال األول: ما درجة امتالك معلمات رايض األطفال ملهارات الرتبية الصحية 

 لألطفال من وجهة نظر املشرفني؟
لإلجابة عن السؤال األول مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع اجملاالت الفرعية واملقياس ككل، اجلدول 

 ( يوضح ذلك. 20)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتالك معلمات رياض األطفال مهارات (: 20جدول )

ً التربية الصحية من وجهة نظر المشرف  ين مرتبة ترتيباً تنازليا
  

 

يف أظهرت النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال األول امتالك معلمات رايض األطفال ملهارات الرتبية الصحية بدرجات كبرية 
%( وبدرجة كربة حسب 74.48( بوزن نسيب )134.07اجملاالت الفرعية واملقياس ككل، حيث جاء املتوسط احلسايب للمقياس ككل )

%( تاله اجملال الثاين)بوزن نسيب 78.55احملك، وقد جاءت اجملاالت ابلرتتيب التايل: اجملال األول يف الرتتيب األول )بوزن نسيب 
%( ،  وأخريا اجملال اخلامس )بوزن نسيب 71.5%( ،تاله اجملال الثالث )بوزن نسيب 76.32لرابع )بوزن نسيب %(  تاله اجملال ا77.82
 %(  ومجيعها بدرجة كبرية.74.48

وميكن تفسري هذه النتيجة إىل املبادرات الرتبوية اليت تقوم هبا ومتثل تلك النتيجة وجود اهتمام من قبل املعلمات يف الرتبية الصحية،  
لغرس القيم والعادات الصحية لدى  املهارات اخلاصةاليت مكنتهّن من علمات رايض األطفال، ابإلضافة إىل التحاقهّن يف الدورات التدريبية م

 الطفل، وتعديل ممارسته الصحية التغذوية.
 (. 2014وتتفق تلك النتائج مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة شاس، ماكسيميوك، فاجي )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 المجال الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الرتبة
  

 كبيرة 1 %78.55 4.71 23.56 النظافة الشخصية 1
  

 كبيرة 2 %77.82 4.73 23.35 التغذية الصحية 2
  

 كبيرة 4 %71.50 9.59 39.33 السالمة العامة 3
  

 كبيرة 3 %76.32 5.25 26.71 األمراض والوقاية منها 4
  

 كبيرة 5 %70.40 5.91 21.12 الصحة البيئية 5
  

 كبيرة   %74.48 25.21 134.07 اجمالي المقياس  
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 وفيما يلي عرض ومناقشة النتائج املتعلقة مبجاالت املقياس ككل كل على حدة: 
 اجملال األول " النظافة الشخصية": -

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتالك معلمات رياض األطفال (21جدول )

 اً مهارات النظافة الشخصية من وجهة نظر المشرفين مرتبة ترتيباً تنازلي

  
 

  

  
 المجال الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الرتبة
  

1 
تدريب الطفل على 

   كبيرة 1 %82.57 0.82 4.13 مهارات غسل األيادي.

2 
توجيه الطفل لالعتناء 

   كبيرة 3 %80.79 0.77 4.04 بمظهره العام.

3 
توجيه الطفل بضرورة 

   كبيرة 2 %81.39 0.93 4.07 وتمشيطهنظافة شعره 

4 

تدريب الطفل مهارة 
تنظيف األسنان بطريقة 

 كبيرة 5 %76.44 0.85 3.82 صحيحة
  

5 
توعية الطفل بأهمية 

   كبيرة 6 %73.27 0.90 3.66 تنظيف األنف واألذنين

6 

توجيه الطفل لالعتناء 
بنظافة جسمه عن 
 كبيرة 4 %76.83 0.85 3.84 طريق االستحمام

  

 كبيرة   %78.55 4.71 23.56 النظافة الشخصية  
(( وبدرجة تقدير كبرية، حيث جاءت مجيع 19( ابن اجملال األول جاء ابملرتبة األوىل )وفًقا جلدول رقم )21يالحظ من اجلدول )  

 ( بدرجات كبرية على الرتتيب نفسه.5، 4، 6، 2، 3، 1الفقرات )
وتقدمي التغذية الراجعة وتفسر الباحثة تلك النتيجة إىل دور املشرف الصحي الفاعل يف جمال الرتبية الصحية وزايراته امليدانية 

 للمعلمات
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 اجملال الثاين " التغذية الصحية": -

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتالك معلمات رياض األطفال (: 22جدول )

 ً  مهارات التغذية الصحية من وجهة نظر المشرفين مرتبة ترتيباً تنازليا

  
 

  

  
 المجال الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الرتبة
  

1 

تعريف الطفل بمفهوم 
الغذاء الصحي 

 كبيرة 3 %76.83 0.82 3.84 المتوازن
  

2 

تعريف الطفل بعناصر 
الغذائية الوجبة 

 كبيرة 5 %76.44 0.82 3.82 المتوازنة
  

3 
توجيه الطفل ألهمية 

   كبيرة 1 %81.39 0.85 4.07 وجبة اإلفطار

4 

حث أولياء األمور 
إرسال وجبات صحية 

 كبيرة 1 %81.39 0.91 4.07 مع أطفالهم
  

5 

توجيه الطفل لالنتباه 
لنظافة غذائه وعدم 

 كبيرة 4 %76.83 0.94 3.84 تعريضه للملوثات
  

6 

توجيه الطفل ألهمية 
شرب الماء بكميات 

 كبيرة 6 %74.06 0.88 3.70 مناسبة
  

 كبيرة   %77.82 4.73 23.35 التغذية الصحية  
(( وبدرجة تقدير كبرية، حيث جاءت مجيع 19( ابن اجملال الثاين جاء ابملرتبة الثانية )وفًقا جلدول رقم )22يالحظ من اجلدول )  

 ( بدرجات كبرية على الرتتيب نفسه.6، 2، 5، 1، 4، 3الفقرات )
وتفسر الباحثة تلك النتيجة إىل سياسة وزارة الرتبية والتعليم ابلتنسيق مع اللجان الصحية يف ختصيص وقت لإلفطار الصحي 

 لألطفال يف املدرسة، وما ينطبق على املدرسة ينطبق على رايض األطفال.
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 الثالث " السالمة العامة":اجملال  -

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتالك معلمات رياض األطفال مهارات (: 23جدول )

 ً  السالمة العامة من وجهة نظر المشرفين مرتبة ترتيباً تنازليا

  
 

  

  
 المجال الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الرتبة
  

1 
تدريب الطفل على اإلخالء 
   متوسطة 11 %66.34 1.04 3.32 في حال الحوادث والطوارئ

2 

توجيه الطفل لعدم العبث 
بالمواد السامة ومواد 

 كبيرة 2 %75.84 0.84 3.79 التنظيف
  

3 
توجيه الطفل لمخاطر العبث 

   كبيرة 1 %76.63 0.76 3.83 في الكهرباء

4 
لمخاطر المواد توجيه الطفل 

   كبيرة 3 %75.64 0.97 3.78 الساخنة وخطر االحتراق

5 

توجيه الطفل لمخاطر الغرق 
في اآلبار ومناطق تجمعات 

 كبيرة 6 %71.88 1.01 3.59 األمطار
  

6 
توجيه الطفل لمخاطر 

   كبيرة 5 %73.86 1.05 3.69 األدوات الحادة

7 

توجيه الطفل ألهمية 
حال  اإلسعافات األولية في

 كبيرة 9 %68.12 1.05 3.41 حدوث أي إصابة
  

8 
تدريب الطفل طلب المساعدة 

   كبيرة 8 %68.32 1.05 3.42 الطبية عند الحاجة

9 

تعريف الطفل بمسميات 
الطاقم الطبي وطواقم الدفاع 

 متوسطة 10 %66.73 1.17 3.34 المدني وشرطة المرور
  

10 
توجيه الطفل لاللتزام بمبادئ 

   كبيرة 7 %68.51 1.24 3.43 السالمة العامة على الطرق

11 
تعليم الطفل إشارات المرور 

   كبيرة 4 %74.65 1.09 3.73 والهدف منها
 كبيرة   %71.50 9.59 39.33 السالمة العامة  

وبدرجة تقدير كبرية، حيث جاءت (( 19( ابن اجملال الثالث جاء ابملرتبة الرابعة )وفًقا جلدول رقم )23يالحظ من اجلدول )  
( بدرجات متوسطة على 1، 9( بدرجات كبرية على الرتتيب نفسه وجاءت الفقرات )7، 8، 10، 5، 6، 11، 4، 2، 3الفقرات )

 الرتتيب نفسه.
سالمتهم الشخصية وتفسر الباحثة تلك النتيجة إىل قلة اهتمام معلمات رايض األطفال فيما يتعلق بتوجيه األطفال للمحافظة على 

 أثناء ممارسة األنشطة احلياتية.
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 :اجملال الرابع " األمراض والوقاية منها" -

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتالك معلمات رياض األطفال (: 24جدول )

 ً  مهارات األمراض والوقاية منها من وجهة نظر المشرفين مرتبة ترتيباً تنازليا

  
 

  

  
 المجال الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الرتبة
  

1 

توعية الطفل للتعبير 
عن نفسه عند شعوره 

بالمرض أو ألم في أي 
 كبيرة 3 %77.62 0.79 3.88 مكان في جسمه

  

2 

توعية الطفل بضرورة 
التباعد االجتماعي في 

 كبيرة 1 %80.00 0.86 4.00 ظل كورونا
  

3 

توعية الطفل بأهمية 
التطعيمات وتناول 
 كبيرة 7 %72.48 1.18 3.62 األدوية عند الحاجة

  

4 

توعية الطفل بأهمية 
زيارة طبيب األسنان 

 كبيرة 2 %79.01 0.82 3.95 الدورية
  

5 

توعية الطفل بمسببات 
األمراض المختلفة 

 كبيرة 6 %74.46 0.96 3.72 وكيفية انتقالها
  

6 

الطفل على تدريب 
العطس والسعال 

وتنظيف األنف بطرق 
صحيحة في حال 

 كبيرة 4 %75.64 0.78 3.78 المرض

  

7 

تنمية وعي الطفل 
بأهمية الغذاء الصحي 

في الوقاية من 
 كبيرة 5 %75.05 0.73 3.75 األمراض

  

 
 %76.32 5.25 26.71 األمراض والوقاية منها

 
 كبيرة

(( وبدرجة تقدير كبرية، حيث جاءت مجيع 19اجملال الرابع جاء ابملرتبة الثالثة )وفًقا جلدول رقم )( ابن 24يالحظ من اجلدول )  
 ( بدرجات كبرية ابلرتتيب نفسه.3، 5، 7، 6، 1، 4، 2الفقرات )

هارات وتفسر الباحثة تلك النتيجة إىل الفهم العميق ملعلمات رايض األطفال للوعي الصحي وأثره على ممارستهن يف تنمية امل
 الصحية وتلبية احتياجات منط احلياة الصحية اجلديدة يف ظل جائحة كورون.
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 :اجملال اخلامس " الصحة البيئية" -

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتالك معلمات رياض األطفال (:25جدول )

ً مهارات لصحة البيئية  من وجهة نظر المشرفين مرتبة ترتيباً   تنازليا

  
 

  

  
 المجال الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الرتبة
  

1 

تنمية وعي الطفل نحو 
أهمية الحفاظ على 

 كبيرة 3 %71.29 1.09 3.56 البيئة المحيطة به
  

2 

تنمية وعي الطفل 
ألهمية الحفاظ على 
الهواء النقي وعدم 

والمواد حرق النفايات 
 كبيرة 6 %68.32 1.07 3.42 الصلبة.

  

3 

تنمية وعي الطفل نحو 
أهمية الحفاظ على 

نظافة المياه من 
 كبيرة 4 %69.31 1.08 3.47 الملوثات

  

4 

توجيه الطفل للحفاظ 
على نظافة الشارع 

والحي والمكان الذي 
يتواجد فيه من خالل 

غرس سلوكيات جيدة، 
مثل عدم إلقاء النفايات 

 كبيرة 2 %71.68 1.11 3.58 األرض على

  

5 

توعية الطفل بأهمية 
التخلص من النفايات 
 كبيرة 5 %68.71 0.98 3.44 بطرق سليمة وآمنة.

  

6 

تعليم الطفل طرق 
استخدام المرحاض 
وتنظيف نفسه بعد 

 كبيرة 1 %73.07 1.06 3.65 استخدام الحمام
  

 كبيرة   %70.40 5.91 21.12 الصحة البيئية  
   

(( وبدرجة تقدير كبرية، حيث جاءت 19( ابن اجملال اخلامس جاء ابملرتبة األخرية )وفًقا جلدول رقم )25يالحظ من اجلدول )
 ( بدرجات كبرية ابلرتتيب نفسه.2، 5، 3، 1، 4، 6مجيع الفقرات )

واملعلمات، وهذا يستدعي ضرورة توجيه  وتفسر الباحثة تلك النتيجة إىل طريقة اكتساب األطفال السلوكات ابلتقليد من الوالدين
 معلمات رايض األطفال إىل غرس املفاهيم الصحية للمحافظة على البيئة احمليطة ابلطفل وعالقتها بصحة الفرد عن طريق الربامج التثقيفية.
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بية الصحية من وجهة نظر عرض ومناقشة النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثاين: ما درجة ممارسة األطفال ملهارات الرت 
 أولياء األمور؟

لإلجابة عن السؤال األول مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع اجملاالت الفرعية واملقياس ككل، اجلدول 
 ( يوضح ذلك. 26)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مقياس ممارسة (: 26جدول )

 لمهارات التربية الصحية من وجهة أولياء األمور مرتبة ترتيباً تنازلياً األطفال 

  
 

  

  
 المجال الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الرتبة
  

1 
النظافة 

 الشخصية
25.78 3.19 

85.93% 1 
كبيرة 

   جدا

2 
التغذية 
 الصحية

39.99 6.73 
   كبيرة 5 72.70%

3 

السالمة 
واألمن 

 العام
43.16 7.30 

 كبيرة 4 78.47%
  

4 
البيئة 

 الصحية
20.66 3.24 

   كبيرة 2 82.65%

5 

االمراض 
والوقاية 

 منها
24.03 3.87 

 كبيرة 3 80.10%
  

  
اجمالي 
 المقياس

153.61 20.06 
   كبيرة   78.78%

ممارسة األطفال ملهارات الرتبية الصحية بدرجات كبرية يف اجملاالت الفرعية أظهرت النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثاين امتالك 
%( وبدرجة كربة حسب احملك، وقد 78.78( بوزن نسيب )153.61واملقياس ككل، حيث جاء املتوسط احلسايب للمقياس ككل )

%(  تاله 82.65تاله اجملال الرابع)بوزن نسيب %( 85.93جاءت اجملاالت ابلرتتيب التايل: اجملال األول يف الرتتيب األول )بوزن نسيب 
%(  ومجيعها 72.7%(، وأخريا اجملال الثاين )بوزن نسيب 78.47%( ومن مث اجملال الثالث )بوزن نسيب 80.1اجملال اخلامس )بوزن نسيب 

 بدرجة كبرية ابستثناء اجملال األول جاء بدرجة كبرية جدا.
وميكن تفسري هذه النتيجة إىل األنشطة مات يف الرتبية الصحية على سلوكيات األطفال، ومتثل تلك النتيجة انعكاس اهتمام املعل

والفعاليات اليت تقدمها معلمات رايض األطفال من خالل التنسيق مع أولياء األمور، واملتابعة املستمرة ضمن أجندة. وتزويد األطفال 
 .ة ضمن آليات واضحة تتابعها املعلمةابلتغذية الراجعة اليومية والعمل ضمن فريق ووفق خطة ممنهج

 (.2004وتتفق تلك النتائج مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة اجلمال )
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 وفيما يلي عرض ومناقشة النتائج املتعلقة مبجاالت املقياس ككل كل على حدة: 
 اجملال األول " النظافة الشخصية": -

واالنحرافات المعيارية لممارسة األطفال النظافة الشخصية من المتوسطات الحسابية (: 27جدول )

 وجهة أولياء األمور مرتبة ترتيباً تنازلياً 

  
 

 
  

 

 
  

 
 المجال الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الرتبة
  

1 

يمارس الطفل مهارات 
غسل األيادي بطرق 

 صحيحة
4.37 0.70 

 كبيرة جدا 4 87.39%
  

2 
يمارس الطفل مهارات 
 االعتناء بمظهره العام.

4.46 0.65 
   كبيرة جدا 2 89.27%

3 
يهتم الطفل بنظافة شعره 

 وتمشيطه
4.41 0.71 

   كبيرة جدا 3 88.21%

4 

يمارس الطفل مهارة 
تنظيف األسنان بطريقة 

 صحيحة
3.93 0.81 

 كبيرة 6 78.62%
  

5 
يهتم الطفل بنظافة األنف 

 واألذنين
4.03 0.80 

   كبيرة 5 80.50%

6 
يهتم الطفل بنظافة جسمه 

 عن طريق االستحمام
4.58 0.57 

   كبيرة جدا 1 91.56%
 كبيرة جدا   %85.93 3.19 25.78 النظافة الشخصية  

  
          

  
وبدرجة تقدير كبرية جدا، حيث جاءت  ((26( ابن اجملال األول جاء ابملرتبة األوىل )وفًقا جلدول رقم )27يالحظ من اجلدول )

 ( بدرجات كبرية على الرتتيب نفسه.4، 5( بدرجات كبرية جدا على الرتتيب نفسه، وجاءت الفقرات )1، 3، 2، 6الفقرات )
وخصوصًا يف وتفسر الباحثة تلك النتيجة إىل العالقة التشاركية بني املعلمات وأولياء األمور يف توعية األطفال يف النظافة الشخصية 

بعة االستحمام من خالل احلديث اليومي املستمر يف هذا املوضوع الذي يعترب جزء من ثقافتنا العربية، كما أن للمعلمات دورًا كبريًا يف متا
 نظافة األطفال وحثهم على االستحمام.
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 :اجملال الثاين " التغذية الصحية" -

واالنحرافات المعيارية لممارسة األطفال للتغذية الصحية من المتوسطات الحسابية (:28جدول )

 وجهة أولياء األمور مرتبة ترتيباً تنازلياً 

  
 

 
  

 

 
  

 
 المجال الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الرتبة
  

1 
يحرص الطفل على تناول 

 الغذاء الصحي المتوازن
3.55 0.89 

   كبيرة 7 70.92%
 كبيرة 4 %74.22 1.06 3.71 يتناول الطفل وجبة الفطور 2

  

3 

يحرص طفلي على تحضير 
وجبة صحية متوازنة 
 ليتناولها في الروضة

3.69 0.94 
 كبيرة 5 73.81%

  

4 

يحرص الطفل على نظافة 
غذائه وعدم تعريضه 

 للملوثات
4.28 0.75 

 كبيرة جدا 1 85.60%
  

5 
 يدرك الطفل أهمية شرب

 الماء بكميات مناسبة
3.94 0.86 

   كبيرة 3 78.72%

6 

يمارس الطفل سلوكيات 
آداب تناول الطعام واألكل 

 ببطأ
3.25 0.60 

 متوسطة 11 64.91%
  

7 

يحدد الطفل األغذية 
والمشروبات المضرة 

 بالصحة
3.99 0.87 

 كبيرة 2 79.72%
  

8 

يتوجه الطفل الختيار بدائل 
الصحية من المسليات 

 والحلويات
3.40 0.95 

 متوسطة 8 68.07%
  

9 

يدرك الطفل مخاطر 
االكثار من السكر 

 والحلويات
3.61 0.98 

 كبيرة 6 72.11%
  

10 
يدرك الطفل مخاطر النحافة 

 المفرطة
3.25 1.06 

   متوسطة 10 65.00%
 متوسطة 9 %66.65 1.03 3.33 يدرك الطفل مخاطر السمنة 11

  
 كبيرة   %72.70 6.73 39.99 التغذية الصحية  

  
          

  
(( وبدرجة تقدير كبرية، حيث جاءت الفقرة 26( ابن اجملال الثاين جاء ابملرتبة األخرية )وفًقا جلدول رقم )28يالحظ من اجلدول )

، 11، 8جاءت الفقرات )( بدرجات كبرية على الرتتيب نفسه، بينما 1، 9، 3، 2، 5، 7( بدرجة كبرية جًدا، وجاءت الفقرات ) 4)
 ( بدرجات متوسطة على الرتتيب نفسه.6، 10

وتفسر الباحثة تلك النتيجة إىل الثقافة الدارجة يف اجملتمع والتنبيه املستمر من أولياء األمور واملعلمات، إضافة إىل متابعة دائرة 
االبتعاد عن األغذية املكشوفة اليت تؤثر سلبًا على صحة الصحة والرتبية واملقاصف وتوعية األطفال بضرورة احلفاظ على الغذاء الصحي و 

 اإلنسان.
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 اجملال الثالث " السالمة واألمن العام": -

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممارسة األطفال للسالمة واألمن العام (:29جدول )

 ً  من وجهة أولياء األمور مرتبة ترتيباً تنازليا

  
 

 
  

 

 
  

 
 المجال الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الرتبة
  

1 

يكتسب الطفل مهارات 
التصرف في حالة اإلخالء 

 أو الحوادث والطوارئ
3.37 0.95 

 متوسطة 11 67.48%
  

2 

يعي الطفل أهمية عدم 
العبث بالمواد السامة ومواد 

 التنظيف
4.05 0.97 

 كبيرة 4 81.01%
  

3 
يعي الطفل مخاطر العبث 

 في الكهرباء
4.22 0.86 

   كبيرة جدا 2 84.45%

4 
يعي الطفل مخاطر المواد 
 الساخنة وخطر االحتراق

4.37 0.82 
   كبيرة جدا 1 87.34%

5 

يعي الطفل مخاطر الغرق 
في اآلبار ومناطق تجمعات 

 األمطار
4.05 0.85 

 كبيرة 5 80.96%
  

6 
 يعي الطفل مخاطر األدوات

 الحادة
4.20 0.83 

   كبيرة 3 84.04%

7 

يعي الطفل ألهمية 
اإلسعافات األولية في حال 

 حدوث أي إصابة
3.53 0.97 

 كبيرة 10 70.69%
  

8 

يستطيع الطفل طلب 
المساعدة الطبية عند 

 الحاجة
3.77 0.99 

 كبيرة 8 75.46%
  

9 

يسمي الطفل الطاقم الطبي 
وطواقم الدفاع المدني 

 بمسمياتهم وشرطة المرور
3.60 1.04 

 كبيرة 9 71.93%
  

10 
يلتزم الطفل بمبادئ السالمة 

 العامة على الطرق
3.98 0.91 

   كبيرة 7 79.54%

11 
يتحدث الطفل عن إشارات 

 المرور
4.01 0.88 

   كبيرة 6 80.28%
 كبيرة     7.30 43.16 السالمة واألمن العام  

  
          

  
(( وبدرجة تقدير كبرية، حيث جاءت الفقراتن 26ابن اجملال الثاين جاء ابملرتبة الرابعة )وفًقا جلدول رقم )( 29يالحظ من اجلدول )

( بدرجات كبرية على الرتتيب نفسه، 7، 9، 8، 10، 11، 5، 2، 6( بدرجة كبرية جًدا على الرتتيب نفسه، وجاءت الفقرات )3، 4)
 ( بدرجة متوسطة.1بينما جاءت الفقرة )

الباحثة تلك النتيجة إىل مرور الطفل خبربات سابقة أثرت عليه ودفعته إىل ضرورة أخذ احليطة واحلذر أثناء التعامل مع وتفسر 
 األجهزة الكهرابئية، إضافة إىل اتعاظه بغريه من احمليط األسري، شكل لديه ردة فعل إجيابية يف تعامله مع املواد الساخنة.
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 (:30جدول ):والوقاية منها"اجملال الرابع " األمراض  -

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممارسة األطفال لمهارات األمراض والوقاية منها 
 ً  من وجهة أولياء األمور مرتبة ترتيباً تنازليا

  
 

 
  

 

 
  

 
 المجال الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الرتبة
  

1 

يعبر الطفل عن نفسه عند  
شعوره بالمرض أو ألم في 

 أي مكان في جسمه
4.54 0.67 

 كبيرة جدا 1 90.87%
  

2 
يمارس الطفل مهارة 

 التباعد االجتماعي
3.78 0.91 

   كبيرة 5 75.69%

3 
يستخدم الطفل المعقم ولبس 

 الكمامة بشكل صحيح
4.09 0.91 

   كبيرة 3 81.83%

4 

يعي الطفل أهمية 
التطعيمات وتناول األدوية 

 عند الحاجة
4.00 0.91 

 كبيرة 4 80.05%
  

5 
يرغب الطفل بزيارة طبيب 

 األسنان الدورية
3.50 1.09 

   كبيرة 6 69.91%

6 

يمارس الطفل سلوكيات 
العطس والسعال وتنظيف 
األنف بطرق صحيحة في 

 حال المرض

4.11 0.82 

 كبيرة 2 82.25%
  

 كبيرة   %80.10 3.87 24.03 منهااألمراض والوقاية   
  

          
  

(( وبدرجة تقدير كبرية، حيث جاءت الفقرة 26( ابن اجملال الرابع جاء ابملرتبة الثالثة )وفًقا جلدول رقم )30يالحظ من اجلدول )
 ( بدرجات كبرية ابلرتتيب نفسه.5، 2، 4، 3، 6( بدرجة كبرية جًدا، وجاءت الفقرات )1)

الباحثة تلك النتيجة لوعي األطفال وشعورهم ابألمل الذي دفعهم للتعبري عن مرضهم، إضافة إىل رغبتهم الشعور ابلراحة وتفسر 
 وختلصهم من األمل، ليعودوا إىل حياهتم الطبيعية.
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 اجملال اخلامس " البيئة الصحية": -

لممارسة األطفال للبيئة الصحية من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (:31جدول )

 وجهة أولياء األمور مرتبة ترتيباً تنازلياً 

  
 

 
  

 

 
  

 
 المجال الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الرتبة
  

1 

يمارس الطفل طرق 
استخدام المرحاض 

وتنظيف نفسه بعد استخدام 
 الحمام

4.47 0.64 

 كبيرة جدا 1 89.36%
  

2 
يعي الطفل أهمية الحفاظ 

 على البيئة المحيطة به
4.11 0.77 

   كبيرة 3 82.25%

3 

يمارس الطفل سلوكيات 
الحفاظ على البيئة المتواجد 

 فيها
4.10 0.75 

 كبيرة 4 81.93%
  

4 

يمارس الطفل سلوكيات 
إلقاء النفايات بطرق سليمة 

 وصحيحة
4.24 0.72 

 كبيرة جدا 2 84.82%
  

5 

يدرك الطفل أهمية الحفاظ 
على الهواء النقي وعدم 
حرق النفايات والمواد 

 الصلبة

3.75 0.96 

 كبيرة 5 74.91%
  

 كبيرة   %82.65 3.24 20.66 البيئة الصحية  
  

          
  

تقدير كبرية، حيث جاءت الفقراتن (( وبدرجة 26( ابن اجملال الرابع جاء ابملرتبة الثانية )وفًقا جلدول رقم )31يالحظ من اجلدول )
 ( بدرجات كبرية ابلرتتيب نفسه.5، 3، 2( بدرجة كبرية جًدا على الرتتيب نفسه، وجاءت الفقرات )4، 1)

وتفسر الباحثة تلك النتيجة إىل التدريب املستمر لألطفال يف األسرة وحرص األهل على ضرورة استخدام املرحاض بطريقة سليمة 
 على نظافة احلمام، سواء يف البيت أو خارجه.للحفاظ على صحته و 

 
( يف متوسطات α≤0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عرض ومناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث: 

ملتغريات )ختصص توجيهي للمعلمة، تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال ملهارات الرتبية الصحية يف املدارس احلكومية تعزى 
 واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة، والتخصص اجلامعي(؟

 لإلجابة عن هذا السؤال، قامت الباحثة ابلتحقق من صحة الفرضيات التالية: 

( يف متوسطات تقديرات α≤0.05الفرض األول: وينص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال ملهارات الرتبية الصحية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري ختصص توجيهي لدى معلمة رايض 

 األطفال) أديب، علمي("، وقد استخدمت الباحثتان اختبار )ت( لعينتني مستقلتني واجلدول التايل يبني النتائج:
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تقديرات املشرفني يف اجملاالت اخلمسة واملقياس ككل ملتغري ختصص توجيهي  ( اختبار )ت( بني متوسطات32جدول )
 للمعلمة 

 المجال
نخصص 

 توجيهي
 العينة

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 Sig ت
الداللة 

 اإلحصائية

 النظافة الشخصية
 5.20 23.34 77 أدبي

 غير دالة 0.389 0.865
 2.53 24.29 24 علمي

 التغذية الصحية
 4.91 22.51 77 أدبي

 دالة ** 0.001 3.356
 2.77 26.04 24 علمي

 السالمة العامة
 9.97 39.10 77 أدبي

 غير دالة 0.678 0.417
 8.41 40.04 24 علمي

األمراض والوقاية 
 منها

 5.50 25.90 77 أدبي
 دالة ** 0.005 2.902

 3.24 29.33 24 علمي

 الصحة البيئية
 5.37 21.42 77 أدبي

 غير دالة 0.368 0.904
 7.43 20.17 24 علمي

 إجمالي المقياس
 26.71 132.26 77 أدبي

 غير دالة 0.198 1.296
 19.00 139.88 24 علمي

( وبذلك 0.01( جملايل "التغذية الصحية" و"األمراض والوقاية منها" جاءت أقل من )Sig(: أن القيمة )32يتضح من اجلدول)
(  لبقية اجملاالت الفرعية واملقياس ككل جاءت أكرب Sigالبديل ونرفض الفرض الصفري هلذين اجملالني، ولكن جاءت القيمة )نقبل الفرض 

 ( مبعىن أهنا غري دالة وبذلك نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري هلا، وبذلك ثبت صحة الفرضيات التالية:0.05من )
( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال α≤0.01توى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس .1

ملهارات التغذية الصحية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري ختصص توجيهي لدى معلمة رايض األطفال) أديب، علمي( ولصاحل التخصص 
 العلمي.

يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال  (α≤0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2
ملهارات األمراض والوقاية منها يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري ختصص توجيهي لدى معلمة رايض األطفال) أديب، علمي( ولصاحل 

 التخصص العلمي.
متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض ( يف α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

األطفال ملهارات )النظافة الشخصية، السالمة العامة، الصحة البيئية( ومهارات التغذية الصحية ككل يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري 
 ختصص توجيهي لدى معلمة رايض األطفال) أديب، علمي(.

لعلمي الذي حيتوي على العديد من املواضيع العلمية اليت تتحدث عن األمراض وكيفية عالجها وتعزو الباحثة تلك النتيجة إىل التخصص ا
وأعراضها، اليت قد تشكل لديهم ثقافة علمية عن األغذية الصحية وعن فوائدها، وهذه الثقافة تشكل وعي للمعلمات وتساهم يف بناء 

 مهارات إجيابية صحية تصبح جزء من سلوك املعلمات.

( يف متوسطات تقديرات املشرفني α≤0.05الثاين: وينص على " ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرض  -
 المتالك معلمات رايض األطفال ملهارات الرتبية الصحية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغرياملؤهل العلمي لدى معلمة رايض األطفال)اثنوية

 راسات عليا("، حيث استخدمت الباحثتان حتليل التباين األحادي واجلدول التايل يبني النتائج:عامة، دبلوم، بكالوريوس، د
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 (. حتليل التباين بني متوسطات تقديرات املشرفني للمهارات الصحية وجماالهتا الفرعية تبعا ملتغري مؤهل املعلمة33جدول )

 موضع  التباين المقياس
مجموع 

 المربعات
 د ح

متوسط 
 المربعات

 sig ف
الداللة 

 اإلحصائية

النظافة 
 الشخصية

BetweenGroups 1027.96 3 342.65 27.91 0.000 
دالة عند 

0.01 
Within Groups 1190.87 97 12.28     

Total 2218.83 100       

التغذية 
 الصحية

BetweenGroups 336.88 3 112.29 5.739 0.001 
دالة عند 

0.01 
Within Groups 1898.00 97 19.57     

Total 2234.87 100       

السالمة 
 العامة

BetweenGroups 1722.94 3 574.31 7.454 0.000 
دالة عند 

0.01 
Within Groups 7473.28 97 77.04     

Total 9196.22 100       

األمراض 
والوقاية 

 منها

BetweenGroups 586.47 3 195.49 8.738 0.000 
دالة عند 

0.01 
Within Groups 2170.21 97 22.37     

Total 2756.67 100       

الصحة 
 البيئية

BetweenGroups 584.44 3 194.81 6.507 0.000 
دالة عند 

0.01 
Within Groups 2904.14 97 29.94     

Total 3488.57 100       

اجمالي 
 المقياس

BetweenGroups 18273.67 3 6091.22 13.043 0.000 
دالة عند 

0.01 
Within Groups 45300.85 97 467.02     

Total 63574.52 100       

( وابلتايل نقبل الفروض 0.01( للجميع اجملاالت والدرجة اإلمجالية لالستبانة أقل )Sig(: أن القيمة )33يتضح من اجلدول )
ت البعدية وفيما لتلك اجملاالت وللمقياس ككل وللتأكد من اجتاه الفروق مت استخدام اختبار شيفية للمقارن البديلة ونرفض الفروض الصفرية

 يلي توضيح لذلك:
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 ( للمقارانت البعدية للمهارات الصحية وجماالهتا الفرعية تبعا ملتغري املؤهل العلميscheffe(. نتائج شيفيه )34اجلدول )

 المؤهل العلمي القياس
المتوسط 
 الحسابي

ثانوية 
 عامة

 بكالوريوس دبلوم
دراسات 

 عليا

النظافة 
 الشخصية

 **0.0005 **0.0005 **0.0005 - 18.08 ثانوية عامة

 0.972 0.476 -   28.00 دبلوم

 0.194 -     24.71 بكالوريس

 -       26.93 دراسات عليا

التغذية 
 الصحية

 **0.009 **0.006 0.369 - 20.17 ثانوية عامة

 1 0.988 -   25.00 دبلوم

 0.83 -     24.07 بكالوريس

 0       25.27 دراسات عليا

السالمة 
 العامة

 **0.0005 0.183 0.358 - 34.29 ثانوية عامة

 0.932 0.82 -   44.00 دبلوم

 *0.012 -     39.02 بكالوريس

 -       47.67 دراسات عليا

األمراض 
والوقاية 

 منها

 **0.0005 *0.021 0.652 - 23.29 ثانوية عامة

 0.58 1 -   27.00 دبلوم

 *0.026 -     26.95 بكالوريس

 -       31.20 دراسات عليا

الصحة 
 البيئية

 0.975 0.774 0.347 - 18.21 ثانوية عامة

 0.774 0.25 -   24.33 دبلوم

 *0.022 -     20.92 بكالوريس

 -       25.93 دراسات عليا

اجمالي  
 المقياس

 **0.0005 **0.001 0.0892 - 114.04 ثانوية عامة

 0.94 0.806 -   148.33 دبلوم

 *0.011 -     135.66 بكالوريس

 -       157.00 دراسات عليا

 
 يف ضوء اجلدول أعاله نقبل الفرضيات التالية:

( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال α≤0.01إحصائية عند مستوى الداللة )يوجد فروق ذات داللة  .1
 ملهارات النظافة الشخصية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري املؤهل العلمي لدى معلمة رايض األطفال بني )اثنوية عامة، ودبلوم( ولصاحل

 ولصاحل البكالوريوس، وبني )اثنوية عامة، ودراسات عليا( ولصاحل الدراسات العليا.الدبلوم، وبني)اثنوية عامة، وبكالوريوس( 
( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال α≤0.01يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

لدى معلمة رايض األطفال بني )اثنوية عامة، وبكالوريوس( ولصاحل  ملهارات التغذية الصحية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري املؤهل العلمي
 البكالوريوس، وبني )اثنوية عامة، ودراسات عليا( ولصاحل الدراسات العليا.

( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال α≤0.01يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3
ة العامة يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري املؤهل العلمي لدى معلمة رايض األطفال بني )اثنوية عامة، ودراسات عليا( ملهارات السالم

 ولصاحل الدراسات العليا، وبني )البكالوريوس، والدراسات العليا( ولصاحل الدراسات العليا.
سطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال ( يف متو α≤0.01يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

وس( ملهارات األمراض والوقاية منها يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري املؤهل العلمي لدى معلمة رايض األطفال بني )اثنوية عامة، وبكالوري
وبني )البكالوريوس، والدراسات العليا( ولصاحل ولصاحل البكالوريوس، وبني )اثنوية عامة، ودراسات عليا( ولصاحل الدراسات العليا، 

 الدراسات العليا.
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( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال α≤0.01يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .5
ألطفال بني )البكالوريوس، والدراسات العليا( ملهارات الصحة البيئية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري املؤهل العلمي لدى معلمة رايض ا

 ولصاحل الدراسات العليا.
( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال α≤0.01يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .6

علمة رايض األطفال بني )اثنوية عامة، وبكالوريوس( ملهارات الرتبية الصحية ككل يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري املؤهل العلمي لدى م
ولصاحل البكالوريوس، وبني )اثنوية عامة، ودراسات عليا( ولصاحل الدراسات العليا، وبني )البكالوريوس، والدراسات العليا( ولصاحل 

 الدراسات العليا.
دافعًا رئيسًا للمعلمة لكي توسع من إطالعها  الدراسات العلياقد تكون وتفسر الباحثة النتائج السابقة: وتفسر الباحثة النتائج السابقة:  •

البحث أثناء الدراسات العليا يساهم بشكل كبري يف توسعة مدارك املعلمات وهذا يساعد يف اكتساب عادات إجيابية صحية وحبثها وقراءهتا ف
الخيص وأحباث( وأنشطة واختبارات تعزز الوعي الصحي تعزز املهارات الصحية لدى املعلمات، فمتطلبات الدراسات العليا )من تقارير وت

 والوقائي )نظافة، تطبيق مهارات السالمة( وهذا كله بفضل مساقات وأساتذة الدراسات العليا أصحاب األفق الواسع والعلم العميق. 

سطات تقديرات املشرفني ( يف متو α≤0.05الفرض الثالث: وينص على " ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
 المتالك معلمات رايض األطفال ملهارات الرتبية الصحية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري سنوات اخلربة لدى معلمة رايض األطفال)أقل من

  النتائج:سنوات("، حيث استخدمت الباحثتان حتليل التباين األحادي واجلدول التايل يبني 5سنوات، أكثر من  5إىل  3سنوات، من  3
 

(. حتليل التباين بني متوسطات تقديرات املشرفني للمهارات الصحية وجماالهتا الفرعية تبعا ملتغري سنوات اخلربة 35جدول )
 ملعلمة رايض األطفال

 موضع  التباين المقياس
مجموع 

 المربعات
 د ح

متوسط 
 المربعات

 sig ف
الداللة 

 اإلحصائية

النظافة 
 الشخصية

Between Groups 103.13 2 51.56 2.388 0.097 

     Within Groups 2115.71 98 21.59 غير دالة

Total 2218.83 100       

التغذية 
 الصحية

Between Groups 219.92 2 109.96 5.348 0.006 
دالة عند 

0.01 
Within Groups 2014.96 98 20.56     

Total 2234.87 100       

السالمة 
  العامة

Between Groups 1498.33 2 749.17 9.537 0.000 
دالة عند 

0.01 
Within Groups 7697.89 98 78.55     

Total 9196.22 100       

األمراض 
والوقاية 

 منها

Between Groups 371.64 2 185.82 7.635 0.001 
دالة عند 

0.01 
Within Groups 2385.04 98 24.34     

Total 2756.67 100       

الصحة 
  البيئية

Between Groups 36.97 2 18.49 0.525 0.593 

     Within Groups 3451.61 98 35.22 غير دالة

Total 3488.57 100       

اجمالي 
 المقياس

Between Groups 5800.53 2 2900.27 4.92 0.009 
دالة عند 

0.01 
Within Groups 57773.98 98 589.53     

Total 63574.52 100       

( مبعىن أهنا غري دالة يف حني 0.05( للمجال األول واجملال اخلامس جاءت أعلى من )Sig(: أن القيمة )35يتضح من اجلدول )
األول واخلامس ونرفض ( وابلتايل نقبل الفروض الصفرية للمجالني 0.01( لباقي اجملاالت واملقياس ككل أقل )Sigجاءت مجيع القيم )

الفروض الصفرية لبقية اجملاالت واملقياس ككل وللتأكد من اجتاه الفروق مت استخدام اختبار شيفية للمقارنت البعدية وفيما يلي توضيح 
 لذلك:
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لفرعية (  للمقارانت البعدية تقديرات املشرفني للمهارات الصحية وجماالهتا اscheffe(. نتائج اختبار شيفيه )36اجلدول )
 تبعا ملتغري سنوات اخلربة ملعلمة رايض األطفال

 سنوات الخبرة القياس
المتوسط 
 الحسابي

 ٣أقل من 
 سنوات

الى  3من 

 سنوات 5
 5أكثر من 

 سنوات

النظافة 
 الشخصية

 0.169 0.96 - 22.64 سنوات ٣أقل من 

 0.182 -   22.98 سنوات 5الى  3من 

 -     24.97 سنوات 5أكثر من 

التغذية 
 الصحية

 *0.016 0.834 - 21.88 سنوات ٣أقل من 

 *0.031 -   22.57 سنوات 5الى  3من 

 -     25.38 سنوات 5أكثر من 

السالمة 
 العامة

 0.999 **0.003 - 42.52 سنوات ٣أقل من 

 **0.001 -   34.76 سنوات 5الى  3من 

 -     42.62 سنوات 5أكثر من 

األمراض 
والوقاية 

 منها

 **0.002 0.634 - 24.64 سنوات ٣أقل من 

 *0.011 -   25.83 سنوات 5الى  3من 

 -     29.32 سنوات 5أكثر من 

الصحة 
 البيئية

 0.962 0.825 - 21.36 سنوات ٣أقل من 

 0.61 -   20.43 سنوات 5الى  3من 

 -     21.79 سنوات 5أكثر من 

اجمالي  
 المقياس

 0.23 0.575 - 133.04 سنوات ٣أقل من 

 **0.009 -   126.57 سنوات 5الى  3من 

 -     144.09 سنوات 5أكثر من 

 يف ضوء اجلدول أعاله نقبل الفرضيات التالية:
( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض α≤0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1

 النظافة الشخصية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري سنوات اخلربة لدى معلمة رايض األطفال.األطفال ملهارات 
( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

سنوات، وأكثر من  3اخلربة لدى معلمة رايض األطفال بني )أقل من  ملهارات التغذية الصحية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري سنوات
 سنوات". 5سنوات( ولصاحل "أكثر من  5سنوات ، وأكثر من  5اىل  3سنوات"، وبني )من  5سنوات( ولصاحل "أكثر من 5
علمات رايض األطفال ( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك مα≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

إىل  3سنوات، ومن  3ملهارات السالمة العامة يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري سنوات اخلربة لدى معلمة رايض األطفال بني )أقل من 
 سنوات". 5سنوات( ولصاحل "أكثر من  5سنوات ، وأكثر من  5اىل  3سنوات"، وبني )من  3سنوات( ولصاحل "أقل من 5
( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) يوجد فروق ذات .4

سنوات، وأكثر  3ملهارات األمراض والوقاية منها يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري سنوات اخلربة لدى معلمة رايض األطفال بني )أقل من 
 سنوات". 5سنوات( ولصاحل "أكثر من  5سنوات ، وأكثر من  5إىل 3ت"، وبني )من سنوا 5سنوات( ولصاحل "أكثر من 5من 

( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض α≤0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .5
 معلمة رايض األطفال. األطفال ملهارات الصحة البيئية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري سنوات اخلربة لدى

( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .6
سنوات ،  5اىل  3ملهارات الرتبية الصحية ككل يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري سنوات اخلربة لدى معلمة رايض األطفال بني وبني )من 

 سنوات". 5سنوات( ولصاحل "أكثر من  5وأكثر من 
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 وتفسر الباحثة النتائج السابقة بـ:
أن اخلربات العملية تساهم بشكل كبري يف تطوير مهارات اإلنسان يف شىت اجملاالت العلمية والصحية؛ فالتعليم األكادميي وحده ال 

ة تشكل اخلربة، واخلربة هي أفضل معلم فهي تعمق املعرفة وتنقل اإلنسان إىل يكفي لتزويد اإلنسان ابملعلومات واملهارات، فاملمارسة العملي
 مستوى ثقايف ومعريف عاٍل يف موضوع الرتبية الصحية.

( يف متوسطات تقديرات املشرفني α≤0.05الفرض الرابع: وينص على " ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
األطفال ملهارات الرتبية الصحية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري مؤهل اجلامعة لدى معلمة رايض األطفال)تربية المتالك معلمات رايض 

 طفل، تربية ابتدائي، ختصص أديب، ختصص علمي("، حيث استخدمت الباحثتان حتليل التباين األحادي واجلدول التايل يبني النتائج:
متوسطات تقديرات املشرفني للمهارات الصحية وجماالهتا الفرعية تبعا ملتغري املؤهل اجلامعي (. حتليل التباين بني 37جدول )

 ملعلمة رايض األطفال

 موضع  التباين المقياس
مجموع 

 المربعات
 د ح

متوسط 
 المربعات

 sig ف
الداللة 

 اإلحصائية

النظافة 
 الشخصية

BetweenGroups 170.70 3 56.90 2.695 0.050 
دالة عند 

0.05 
Within Groups 2048.13 97 21.12     

Total 2218.83 100       

التغذية 
 الصحية

BetweenGroups 89.22 3 29.74 1.344 0.265 

     Within Groups 2145.66 97 22.12 غير دالة

Total 2234.87 100       

السالمة 
 العامة

BetweenGroups 1295.76 3 431.92 5.303 0.002 
دالة عند 

0.01 
Within Groups 7900.46 97 81.45     

Total 9196.22 100       

األمراض 
والوقاية 

 منها

BetweenGroups 170.33 3 56.78 2.129 0.101 

     Within Groups 2586.34 97 26.66 غير دالة

Total 2756.67 100       

الصحة 
 البيئية

BetweenGroups 298.78 3 99.59 3.029 0.033 
دالة عند 

0.05 
Within Groups 3189.80 97 32.89     

Total 3488.57 100       

اجمالي 
 المقياس

BetweenGroups 5530.33 3 1843.44 3.081 0.031 
دالة عند 

0.05 
Within Groups 58044.19 97 598.39     

Total 63574.52 100       

( مبعىن أهنا غري دالة يف حني 0.05( للمجال الثاين واجملال الرابع جاءت أعلى من )Sig(: أن القيمة )37اجلدول ) يتضح من
( وابلتايل نقبل الفروض الصفرية للمجالني الثاين والرابع 0.01،  0.05( لباقي اجملاالت واملقياس ككل أقل )Sigجاءت مجيع القيم )

االت واملقياس ككل وللتأكد من اجتاه الفروق مت استخدام اختبار شيفية للمقارنت البعدية وفيما يلي ونرفض الفروض الصفرية لبقية اجمل
 توضيح لذلك:
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( للمقارانت البعدية تقديرات املشرفني للمهارات الصحية وجماالهتا الفرعية scheffe(. نتائج اختبار شيفيه )38اجلدول )
 ملعلمة رايض األطفالتبعا ملتغري املؤهل اجلامعي 

 المؤهل العلمي القياس
المتوسط 
 الحسابي

 تربية طفل
تربية 
 ابتدائية

تخصص 
أدبي غير 

 أعاله

تخصص 
علمي غير 

 أعاله

النظافة 
 الشخصية

 0.107 0.143 0.513 - 26.45 تربية طفل

 0.48 0.621 -   24.09 تربية ابتدائية

تخصص أدبي غير 
 أعاله

22.62     - 0.982 

تخصص علمي غير 
 أعاله

22.06       - 

التغذية 
 الصحية

 0.518 0.31 0.332 - 26.00 تربية طفل

 0.999 0.998 -   23.05 تربية ابتدائية

تخصص أدبي غير 
 أعاله

22.83     - 0.992 

تخصص علمي غير 
 أعاله

23.28       - 

السالمة 
 العامة

 0.277 0.71 *0.013 - 46.00 تربية طفل

 0.606 *0.034 -   35.72 تربية ابتدائية

تخصص أدبي غير 
 أعاله

42.24     - 0.732 

تخصص علمي غير 
 أعاله

39.17       - 

األمراض 
والوقاية 

 منها

 0.644 0.133 0.22 - 30.00 تربية طفل

 0.891 0.959 -   26.30 تربية ابتدائية

تخصص أدبي غير 
 أعاله

25.62     - 0.71 

علمي غير  تخصص
 أعاله

27.44       - 

الصحة 
 البيئية

 0.152 0.313 *0.042 - 25.55 تربية طفل

 0.989 0.634 -   19.88 تربية ابتدائية

تخصص أدبي غير 
 أعاله

21.69     - 0.913 

تخصص علمي غير 
 أعاله

20.44       - 

إجمالي  
 المقياس

 0.157 0.194 *0.033 - 154.00 تربية طفل

 0.971 0.795 -   129.05 تربية ابتدائية

تخصص أدبي غير 
 أعاله

135.00     - 0.988 

تخصص علمي غير 
 أعاله

132.39       - 

 يف ضوء اجلدول أعاله نقبل الفرضيات التالية:
معلمات رايض ( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك α≤0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1

 األطفال ملهارات النظافة الشخصية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري املؤهل اجلامعي لدى معلمة رايض األطفال.
( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض α≤0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

 ملدارس احلكومية تعزى ملتغري املؤهل اجلامعي لدى معلمة رايض األطفال.األطفال ملهارات التغذية الصحية يف ا
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( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3
ة رايض األطفال بني )تربية ابتدائي، وختصص أديب( ملهارات السالمة العامة يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري املؤهل اجلامعي لدى معلم

 ولصاحل التخصص األديب.
( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض α≤0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

 معي لدى معلمة رايض األطفال.األطفال ملهارات األمراض والوقاية منها يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري املؤهل اجلا
( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .5

تدائي( ولصاحل ملهارات الصحة البيئية يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري املؤهل اجلامعي لدى معلمة رايض األطفال بني )تربية طفل، وتربية اب
 تربية الطفل.

( يف متوسطات تقديرات املشرفني المتالك معلمات رايض األطفال α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .6
وتربية ابتدائي( ملهارات الرتبية الصحية ككل يف املدارس احلكومية تعزى ملتغري املؤهل اجلامعي لدى معلمة رايض األطفال بني )تربية طفل، 

 ولصاحل تربية الطفل.
 

 التوصيات:
 طفال على مهارات الرتبية الصحية.. التأكيد على دور معلمات رايض األطفال يف تدريب األ1
 . االستمرار يف عقد الدورات التدريبية وورش العمل ملعلمي رايض األطفال يف جمال الرتبية الصحية لألطفال؛ ملا هلا من دور يف إكساهبم2

 ابلتغري السريع يف مجيع املناحي.املهارات والعادات الصحية السليمة، يف عصر يتسم 
 لبة يف القطاع الرتبوي بشكل عام.املختصة، توضح أمهية الرتبية الصحية للط. إصدار نشرات إعالمية دورية إرشادية من قبل اجلهات 3
 بية الصحية والوقائية السليمة.. تفعيل دور اإلعالم يف توعية أولياء األمور واجملتمع احمللي حول معايري الرت 4
ملهارات الرتبية الصحية، من وجهة نظر  . إجراء دراسات مستقبلية تتناول متغريات أخرى، مثل درجة امتالك معلمات رايض األطفال5

 معلمي ومديري رايض األطفال، ابعتبارهم جزء أساس من املنظومة الكلية لرايض األطفال.
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 املراجع:

عمادة ، وسبل تصويرها، رسالة ماجستري غري منشورة، واقع الصحة املدرسية يف مدارس حمافظة اخلليل احلكومي(، 2018أبو زنيد، أسيل )
 الدراسات العليا، جامعة القدس، فلسطني.

 ، )بريوت، لبنان: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع(.2الطفولة املبكرة واجلديد يف رايض األطفال، ط(. 2000أبيض، ملكة )
، جملة الطفولة م على االنتباه والرتكيزبرانمج لتنمية الوعي الغذائي الصحي ألطفال احلضانة وعالقته بقدرهت(، 2004اجلمال، رضا مسعد، )

 2004\4، مج ٤والتنمية، العدد 
معايري الرتبية الصحية ودرجة مراعاهتا يف منهاج الرتبية االسالمية للمرحلة األساسية العليا (. 2012السرور، فاطمة حممد، العزام، حممد نيل )

 ٥٦٠ -٥٤١فحات من ، الص٢، ع ٣٩، اجلامعة االردنية، مج من وجهة نظر املعلمني
"، وقائع املؤمتر العلمي التاسع عشر  الوعي الصحي لدى معلمات الروضة، جملة كلية الرتبية األساسية، "عدد خاص(، 2019املرسومي، ليلى، )

 كلية الرتبية.
إبراهيم الزريقات، سهى نصر(، )ترمجة:  مقدمة يف تربية الطفولة املبكرة من مرحلة ما قبل املدرسة وحىت الصفوف األوىل(. 2005برور، جو )

 عمان، األردن: دار الفكر.
، جملة دور االدارة املدرسـية فـي حتقيـق الرتبيـة الصـحية املدرسـية لطـالب مرحلـة التعليم االساسي يف مدينة الالذقيـة(: 2015زمزم، سوزان. )

 151-164، ص 38جامعة تشرين للبحوث والدارسـات العليـا، )
؛ جملة فاعلية برانمج مقرتح يف الرتبية الصحية يف تنمية التنور الصحي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية بشمال سيناء(. 2002 )صاحل حممد صاحل

 (4(، العدد )5الرتبية العلمية، اجمللد )
 ، )عمان: مركز دينبو لتعليم التفكري(.1، ط الرتبية الصحية يف املدراس(. 2015صاحل، صفاء توفيق )

، مستوى الصحة املدرسية يف املدارس االبتدائية يف دولة الكويت من وجهة نظر املديرات واملعلمات(.  (2012خالد. الرشيدي، تركيصرايرة، 
 (٢٠١٢)، ١٠( ٢٦جملة جامعة النجاح لألحباث( العلوم االنسانية )اجمللد 

مبفاهيم الثقافة الصحية من وجهة نظر املعلمات وأمهات  دور رايض األطفال يف توعية طفل الروضة(، 2016عثمان، على عبد التواب حممد )
 األطفال يف ضوء بعض املتغريات

(. دور مقررات العلوم يف حتقيق الثقافة الصحية للتالميذ مبراحل التعليم العام؛ املؤمتر العلمي اخلامس؛ الرتبية 2001عفت مصطفى الطنطاوي )
 8/  1إىل  7/  92ة للرتبية العلمية؛ ؛ اإلسكندرية؛ اجلمعية املصريالعلمية للمواطنة

 ، السعودية، الرايض، مكتبة الرشد.5، طمدخل إىل رايض األطفال(. 2014قناوي، الراشد، حممد )
 (.٢٠١٦اجلزء األول)يوليو لسنة  ١٦٩جملة كلية الرتبية، جامعة األزهر، العدد: 

 رة: دار الفكر العريب.(، القاه1، )طالصحة والرتبية الصحية(. 1997سالمة، هباء الدين )
 ، االهلية للنشر والتوزيع.١، ط الرتبية الصحية للطفل(، 2006مزاهرة، أمين )

(. دور التعليم األساسي يف احلد من انتشار أنفلونزا الطيور واخلنازير يف الريف واملناطق الشعبية 2011أبو السعود، رضا، عبد العليم، رمضان )
 288-237، الصفحة 2011، الصيف 22العدد  ،2011، اجمللد 6، املقالة مبصر
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