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 برناهج أنشطت هتكاهلت لتنويت الوعي الصحي 
 بفريوس كورونا لدى طفل الروضت

                                         
 إعــداد                           

 

 أ.م.د/سحر فتحي عبد احملسن                                                             
 استاذ هناهج الطفل املساعد بقسن العلوم الرتبويت                                                              

 كليت الرتبيت للطفولت املبكرة/جاهعت الفيوم                                            
 

 ةـــــدمــــــقــم
من مجاالت االىتمام بنمو طفل الروضة مجال الوعي الصحي والذي ييتم 

 بإكساب الطفل المعارف والميارات وتنمية االتجاىات والقيم الصحية لديو. 
إلى أنو يمكن األفراد من التمتع بنظرة عممية وتعود أىمية الوعي الصحي 

صحيحة تساعدىم في تفسير الظواىر الصحية , وتجعميم قادرين عمى البحث عن 
أسباب األمراض وتمكنيم من تجنب األمراض والوقاية منيا, كما أنو يشكل رصيدًا 

رضو من معرفيًا يفيد منو اإلنسان وقت الحاجة في إتخاذ القررات الصائبة إزاء ما يعت
    .( 94, 7102)حسني,  مشكالت صحية.

( عمى أن يكون التثقيف الصحي 24, 7102لذا تؤكد نتائج دراسة "عتمان" )
متطمب أساسي في األنشطة التعميمية والترفييية المقدمة لطفل الروضة, ويتضح 

 أىمية ىذا المتطمب في الوقت الحالي لمواجية جائحة فيروس كورونا. 
( Hong H., et al 7171 ,9 (ج دراسة "ىونج وأخرون" فقد توصمت نتائ
ال يزال حاًدا في الصين, COVID-19) لفيروس كورونا ) إلى أن التفشي الحالي

وقد صنفتو منظمة الصحة العالمية عمى أنو حالة طوارئ صحية عامة تثير القمق 
 الدولي وأنو شديد العدوى.

ففي غضون أسابيع قميمة أدت جائحة فيروس كورونا إلى تحديات ضخمة 
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 Yoshikawa et)لمصحة العامة المجتمعية واالقتصادية في جميع أنحاء العالم. 
al, 2020, 188)  

وليس ىناك شك في إصابة األطفال بفيروس كورونا ولكن يبدو أنيم أقل 
    (Fretheim, A., 2020, 2) عرضة لإلصابة من البالغين. 

فاألطفال عمى األرجح يصابون بفيروس كورونا في منازليم أو من خالل 
االتصال بأفراد األسرة المصابين , ال سيما في البمدان التي تم فييا إغالق المدارس 

 European Centre for Disease Prevention) .والتباعد الجسدي الصارم
and Control, 2020, 2)   
-Aurélie, et al,(7171 ,002 أوريمي وآخرون" وقد توصمت دراسة "

( إلى أن األطفال الذين ال يعانون من أعراض أو أعراض خفيفة قد ينقموا 001
 .الفيروس إلى مجموعات أخرى )األقارب, المسنين, مقدمي الرعاية, وما إلى ذلك(

التوسع في عمل ( بضرورة 771, 7170لذا أوصت دراسة "صوفي" )
 عن خطر مرض كورونا لجميع األفراد.  البرامج التوعوية

( بنشر الوعي الصحي بين صفوف 237, 7171كما أوصت دراسة "داود" )
بكيفية التعامل مع االمراض واالوبئة وتوعيتيم بالتغيرات المصاحبة لالمراض  األطفال

داخل أجساميم وأىمية النشاط الجسدي وتناول الطعام الصحي لتخفيف المخاطر 
 دية عمى األطفال.النفسية والجس

لذا رأت الباحثة اإلستفادة من إعداد وتطبيق برنامج قائم عمى األنشطة 
المتكاممة لتنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل الروضة استجابة 

( بضرورة تبني تطبيق األنشطة المتكاممة 321, 7102لتوصيات دراسة "محمود" )
التنفيذي داخل وخارج حجرات الروضة في رياض األطفال عمى المستوى اإلجرائي 

 ومراكز التعمم.
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   ثــكمة البحـــــمش
بدأ إحساس الباحثة بالمشكمة من خالل متابعة التدريب الميداني في 
الروضات المختمفة حيث الحظت أن مفاىيم وسموكيات الوعي الصحي بفيروس 

الحالي والتي يجب أن والقدر الكافي في المنيج  كورونا غير ممثمة بالشكل المطموب
يمتمكيا أطفال الروضة, وأن ىؤالء األطفال في حاجة إلى برامج وأنشطة تسيم في 

 تنمية ىذه المفاىيم والسموكيات لدييم.
حيث أدى انتشار فيروس كورونا في دول العالم إلى قياميا بالعمل عمى 

كورونا حتى مكافحتو, وحيث أنو ال يوجد أي عالج أو لقاح لمواجية جائحة فيروس 
اآلن إال التوعية الصحية, فإن اإلسيام في بناء الوعي الصحي لدى األفراد حول 

كورونا يعد من الموضوعات الميمة, فالصحة أحد أىم أولويات األفراد, حيث  فيروس
يشكل الوعي الصحي لدى األفراد حجر األساس في أنماط سموكياتيم اليومية التي 

 (   012,  7171)الشميوب,  1حية بشكل عامليا أثر كبير في حالتيم الص
( إلى et al  )  Saleem.,7171ولقد توصمت نتائج دراسة "سميم وأخرون" 

 أن فيروس كورونا يؤثر بالفعل عمى األطفال مثل أي فئة عمرية أخرى , وبالرغم من
أن األطفال عادة ما يكونون أقل عرضو ليذا الفيروس الجديد بسبب تعرضيم 

بيئة الخارجية إال أنو يمكن أن يكونوا حاممين لمفيروس ويعرضوا حياتيم المحدود لم
 وحياة اآلخرين لمخطر.

( عمى et al )  Saleem,7171نتائج دراسة "سميم وأخرون"  لذا أكدت
أىمية خمق الوعي والتدابير الوقائية التي يمكن اتخاذىا لتجنب انتشار العدوى, كما 

( عمى أىمية زيادة Hong, et al 7171 ,9  (" أكدت نتائج دراسة "ىونج وأخرون
 الوعي وتعزيز تدابير مكافحة العدوى. 

, Toronto Public Health(7170 تورونتو لمصحة العامة" " كما تؤكد
( عمى أىمية تدريب العاممين واألطفال في مرحمة الطفولة المبكرة عمى معرفة 7

 ألدوات الحماية الشخصية.عالمات وأعراض فيروس كورونا واالستخدام السميم 
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( بضرورة توفير أنشطة 2, 7104ويوصي"التحالف من أجل حماية الطفل" )
آمنة ومالئمة لألطفال لتشجيعيم عمى النظافة الصحية قبل تفشي المرض وأثناء 
تفشيو, بما في ذلك تطوير ممصقات ورسومات معموماتية تستيدف األطفال, كما 

( بضرورة أن يراعي مخططو مناىج 012, 7101" )دراسة "الفمفمي والمواجدةتوصي 
رياض األطفال تقديم األنشطة المتكاممة والتي أثبتت فاعميتيا في تنمية المعارف 

 والميارات الصحية لدى الطفل.
وتؤكد ىذه المشكمة نتائج الدراسة االستطالعية التي قامت بيا الباحثة لمعرفة 

% 42عممة والتي أوضحت أن نسبة ( م71أرآء عينة من المعممات بمغ عددىا )
منين أكدن ضعف مستوى الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل الروضة وعدم 
وجود برامج تربوية مشوقة وآمنة تساعدىن عمى تنمية ىذا الوعي لدى األطفال وتمبي 
إحتياجاتيم وميوليم واإلكتفاء بتعريف األطفال بعض المعمومات واإلرشادات الوقائية 

 روس بطريقة التمقين, وىذا ما دعا الباحثة إلى إجراء البحث الحالي.من الفي
 ثـــئمة البحــــأس
ما أبعاد الوعي الصحي بفيروس كورونا "الجانب المعرفي" المراد تنميتيا لدى  .0

 طفل الروضة ؟
ما أبعاد الوعي الصحي بفيروس كورونا "الجانب السموكي" المراد تنميتيا لدى  .7

 طفل الروضة ؟
التصور المقترح لبرنامج قائم عمى األنشطة المتكاممة لتنمية الوعي الصحي ما  .3

 بفيروس كورونا لدى طفل الروضة ؟
ما فعالية برنامج األنشطة المتكاممة في تنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا  .9

 لدى طفل الروضة ؟

 ثــــداف البحــــــأى
 سعى البحث الحالي إلى تحقيق األىداف التالية:

تحديد أبعاد الوعي الصحي بفيروس كورونا " الجانب المعرفي " المراد تنميتيا  .0
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 لدى طفل الروضة.
تحديد أبعاد الوعي الصحي بفيروس كورونا " الجانب السموكي " المراد تنميتيا  .7

 لدى طفل الروضة.
إعداد برنامج قائم عمى األنشطة المتكاممة لتنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا  .3

 الروضة. لدى طفل
قياس فعالية برنامج األنشطة المتكاممة في تنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا  .9

 لدى طفل الروضة.
 ثـــمية البحــــأى

  األىمية النظرية:
 يكتسب البحث أىميتو من خالل اآلتي:

تنبع أىمية البحث من إىتمامو بالموضوع المطروح والذي يتواكب مع المستجدات  .0
ي من الناحية الصحية المتمثمة في تفشي فيروس كورونا عمى الصعيد العالم

 المستجد.
من الدراسات األولية التي استيدفت  -في حدود عمم الباحثة-كون ىذا البحث  .7

إدارة أزمة جائحة كورونا بتنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل 
 الروضة.

ية الوعي قد يساعد ىذا البحث في تسميط الضوء عمى موضوع ىام وىو تنم .3
الصحي بفيروس كورونا لدى طفل الروضة, فيو وسيمة الدفاع األولى في 

 الحرب ضد ىذا الفيروس. 

  األىمية التطبيقية:
إثراء المكتبة العممية ببعض االختبارات وبطاقات المالحظة الخاصة بطفل  .0

 الروضة يمكن أن تفيد الباحثين والميتمين بدراسة تعميم وتعمم وتقويم الطفل.
تقديم عدًدا من األنشطة المتكاممة لتنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى  .7
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 طفل الروضة قد يستفيد منيا مخططو المناىج ومعممات الروضة والوالدان.
قد يكون لمبحث أىمية في توقف تفشي الفيروس وانتشاره وتقميل نسبة اإلصابة  .3

 األنشطة المتكاممة. والعدوى بو بين األطفال من خالل البرنامج القائم عمى
 طمحات البحثـــمص

" ترجمة المعارف والمعمومات  ىو: health awarenessالوعي الصحي 
والخبرات الصحية إلى أنماط سموكية لدى الطفل والتي يكتسبيا من خالل األنشطة 

 (HUSBY et all,  2014, 14 في الروضة ". )
الفيروسات التي تصيب " مجموعة كبيرة من ( ىو: COVID-19فيروس كورونا )

اإلنسان والحيوان بأعراض تنفسية تشبو نزالت البرد العادية واألعراض تتراوح بين 
أعراض بسيطة إلى المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة, وىي ساللة جديدة من فيروس 
كورونا تم التعرف عمييا ألول مرة في مجموعة من حاالت االاتياب الرئوي في مدينة 

 (02-02, 7171صينية. )بني عايش, ووىان ال
" وُتعرف الباحثة الوعي الصحي بفيروس كورونا إجرائًيا في البحث الحالي بأنو : 

إلمام طفل الروضة بالمعمومات والحقائق واآلراء الصحية عن فيروس كورونا 
حساسو بالمسئولية نحو صحتو وصحة غيره , وترجمة ىذه المعمومات والحقائق  وا 

 ممارسات عممية لموقاية من فيروس كورونا ". واآلراء إلى 
: طريقة تنظيم تكاممية تشكل ىي Integrated Activities األنشطة المتكاممة 

برنامجًا يدوور حول موضوعات معينة ذات أىمية وذات معنى لألطفال, ويصبح 
 مركزًا لتكامل مجاالت التعمم ويساعد األطفال عمى تحقيق أىداف تعميمية محددة, مع
استخدام الخامات واألدوات والوسائل المتنوعة, كما يشارك األطفال في التخطيط 

 (019, 7103الحريري, ) لألنشطة وتنفيذىا تحت إشراف موجو ومنظم. 
 : مجموعةوُتعرف الباحثة برنامج األنشطة المتكاممة إجرائًيا في البحث الحالي بأنو 

عدادىا الخبرات والممارسات والمواقف التعميمية واأل نشطة التي تم تخطيطيا وا 
وتشمل: ) القصصية والمسرحية والموسيقية والفنية والحركية (, بحيث تنمي أبعاد 
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الوعي الصحي بفيروس كورونا مع مراعاة المرونة والتكامل والترابط , ويكون لمطفل 
ل دورًا إيجابيًا في تنفيذىا تحت إشراف موجو ومنظم بما يوفر لو فرص النمو المتكام

 جسميًا وعقميًا وانفعاليا ويخدم تنميًة الوعي الصحي بفيروس كورونا لديو.
    ابقةـــات الســــظري والدراســـالن ارـــإلطا

 : Integrated Activities المحور األول: األنشطة المتكاممة
الخبرة المتكاممة ىي كل ما يكتسبو الطفل داخل الروضة أو خارجيا من  

المواقف المنظمة واألنشطة المخططة الحرة منيا والموجية, التي تتيح لمطفل إشباع 
يجابية مع مراعاة المرونة والتنويع والترابط  حاجاتو وتنمية مياراتو في تمقائية وا 

 (019, 7103الحريري, ) ة. وتحقيق التوازن بين جوانب النمو المختمف
( عمى أن الخبرة المتكاممة ىي الطريقة المثمى 23, 7102وتؤكد "الناشف" ) 

لربط أجزاء المنيج وتخطي الفواصل بين المواد المختمفة, حيث ممارسة أنشطة 
عممية ورياضية ولغوية وفنية واجتماعية مرتبطة "بموضوع" معين تضاعف من فرص 

ارنة بتقديم معمومات من خالل تكوين مفاىيم متكاممة ومترابطة لدى األطفال بالمق
 منيج مدرسي لكل مادة بشكل منفصل. 

 وتتمثل فعالية المنياج المتكامل في:   
 فعال لمتعمم األكاديمي. .0
الطالب الذين يختبرون مناىج متكاممة أفضل من الطالب في الفصول  .7

 الدراسية التقميدية في النجاح األكاديمي.
يؤدي إلى تعمم أعمق "التعمم العميق" المنيج الدراسي المتكامل يمكن أن  .3

 ويعني التحول من التعمم السطحي وتغطية المحتوى إلى فيم موضوع بعمق.
يمكن لممنيج المتكامل أن يؤدي إلى زيادة مشاركة الطالب وتحفيزىم, وتغيًبا  .9

 أقل, ومواقف أفضل تجاه المدرسة.
الوعي الذاتي, يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس و  عمى مستوى المجال العاطفي .2

  Susan) وتشكيل عالقات إيجابية, واالعتراف بمكانتيم في مجتمعاتيم. 
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et al, 2018, 37) 
 األنشطة المتكاممة: أىمية
توفر خبرات األنشطة المتكاممة تربية متكاممة متعددة الجوانب تيتم بتكوين  

الميارات عمى إختالف أنواعيا , وغرس العادات المرغوب فييا وتنميتيا وتكوين 
, 7103الحريري, )االتجاىات النفسية واالجتماعية التي تتسم بالشمول واالستمرار. 

011) 
 ى:المتكاممة إل وتيدف ممارسة األنشطة

تحقيق إيجابية المتعمم من خالل جذب انتباىو لممارسة المواقف التعميمية  .0
 وذلك لتحقيق األىداف المرجوة إلى أقصى حد ممكن.

تحقيق التعمم الذاتي وذلك من خالل إعطاء الفرصة لممتعمم في البحث عن  .7
 المعمومات والمعرفة.

 1تنمية الرغبة نحو التعمم لدى المتعمم .3
التعمم بحيث تتحقق المقابمة بين الفروق الفردية لدى  تنويع طرق ووسائل .9

 (39-33, 7109وأخرون,  )الجرواني المتعممين.
وقد أوصت العديد من الدراسات بضرورة توطيف األنشطة المتكاممة في برامج  

الطفولة المبكرة إلكتساب األطفال العديد من المفاىيم والميارات المطموبة في شكل 
( 7104شيعاني" )و  لميوليم واىتماماتيم مثل دراسة "الشرقاوي خبرات عممية طبقاً 

التي أوصت بتدعيم االستراتيجيات التدريسية لطفل الروضة القائمة عمى استخدام 
األنشطة المتكاممة والتي تساعد عمى تنمية الميارات لديو بصفة عامة, ودراسة 

متكاممة في رياض ( والتي أوصت بتبني تطبيق األنشطة ال321, 7102"محمود" )
األطفال عمى المستوى اإلجرائي التنفيذي داخل وخارج حجرات الروضة ومراكز 

 التعمم.
( إلى فاعمية البرنامج القائم عمى 7102بينما توصمت نتائج دراسة "صومال" ) 

األنشطة المتكاممة في إكساب المفاىيم التبولوجية لطفل ما قبل المدرسة, أما دراسة 
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( فقد توصمت نتائجيا إلى فاعمية برنامج األنشطة المتكاممة 7102"عبد الرازق" )
 لتنمية ميارات التعمم الذاتي لدى طفل الروضة.

( إلى فاعمية البرنامج القائم عمى 7102بيجات" )" وتشير نتائج دراسة 
األنشطة المتكاممة في تنمية قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طفل الروضة , أما نتائج 

فتوصمت إلى فاعمية برنامج قائم عمى األنشطة المتكاممة  (7109د" )دراسة "أحم
 لتنمية ميارات التفكير العممي لدى طفل الروضة.
 الشروط الواجب توافرىا في األنشطة المتكاممة:

 . أن تكون مناسبة ألعمار األطفال ومستوى دراساتيم وميوليم وقدراتيم 
 .مراعاة الفروق الفردية بين األطفال 
  تقدم الخبرات المشوقة والمحفزة عمى التعمم.أن 
  أن تتيح الفرصة أمام األطفال الستخدام مصادر متنوعة وكثيرة لجمع

 المعمومات التي يحتاجونيا.
  .توفر ليم ألوانًا من النشاط تتماشى مع تنوع مصادر المعمومات

 (014, 7103)الحريري, 
 .أن تكون شاممة لجميع جوانب النمو 
 التوازن بين النشاط الذاتي لمطفل وتوجيو المعممة. تحقق نوعًا من 
 .يتعمم الطفل فييا من خالل مشاركتو الفعالة وممارساتو العممية 
 .تيتم بالتعمم الفردي 
 .تعطي دورًا ىامًا لمعمل ضمن فريق والتعمم التعاوني 
  .تركز عمى المعب وتجعمو العصب األساسي في األنشطة اليومية

 (    777 7102)الياس ومرتضى, 
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 األنشطة المتكاممة: أنواع
 األنشطة المسرحية: .4

مسرح العرائس وسيمة تربوية وتعميمية عمى قدر كبير من الفعالية والتأثير, والبد    
من الربط بين خصائص األطفال واىتماماتيم وخصائص مسرح العرائس وأشكالو. 

 ( 713, 7109)الشبراوي, 
وفيو تقوم العرائس بالدور الرئيسي في العرض المسرحي, وقد يكون ىناك مزج    

 (22, 7103بين العرائس والبشر ولكن يكون لمعرائس الدور األساسي. )أحمد, 
 وتتمثل شروط اختيار مسرحية العرائس في:

 أن تكون مناسبة لعمر ومستوى الطفل االدراكي. -
 معينة.أن تيدف ليدف معين وتحمل فكرة  -
قناع. -  أن يكون بيا عنصر جذب وا 
 أن يكون فييا عنصر من التشويق والخيال. -
 أن تكون طريفة ومبسطة. -
 أن تكون قصيرة حتى يسيل عمى األطفال متابعتيا. -
 (33, 7171أن تثير عقل وفكر الطفل ليتفاعل معيا. )العبادي,  -
 األنشطة القصصية: .4

فية والتعميمية لألطفال فيي تساعد تعتبر القصة ركن أساسي من األنشطة الثقا   
عمى تنشتيم وتعميميم وتثقيفيم, فيي وسيمة من وسائل تعميم الطفل والنشاط التربوي 
الذي يصاحب المنيج, فتستخدم القصة إلثارة إىتمام الطفل بموضوع التعمم ووسيمة 

 (730, 7109وأخرون,  لتقديم الخبرات واألفكار الجديدة. )الجرواني
فالقصة فن يشغف بو الصغار وال يممون سماعيا حيث يقمد الراوي أصوات    

الحيوان أو الطبيعة أو يمعب فييا أطفال مثميم , ويفضل أن تكون ذات مغزى محدود 
وال تتشعب في تفصيالت كثيرة , وأن تكوم مواقفيا حافمة بالحركة والحياة. )الشبراوي, 

7109 ,13) 
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لقصة أنيا تحقق أىدافًا تعميمية وترويحية وتربوية, ذكرىا ومن فوائد استخدام ا     
 ( فيما يمي:24, 7102"مطر ومسافر" )

ثراء مفرداتيا الفصحى. -  تنمية لغة الطفل وا 
إتاحة الفرصة لمطفل لمتعبير عن نفسو من خالل سرد القصة أو إعادتيا أو  -

 تمثيميا أو التحدث عن مشاىدىا.
 الحياة وتفيم خبراتيا االجتماعية.مساعدة الطفل في التعرف عمى  -
تزويد الطفل بالمفاىيم العممية البسيطة والمعمومات الصحيحة عن األشخاص  -

 والحيوانات والطيور المفيدة المحيطة بو.
تيذيب خمقو وتكوين وغرس القيم الدينية والعادات الصحية واإلجتماعية  -

 الطيبة.
 مية في الروضة متعة وسرورًا. التسمية والفكاىة بما يضفي عمى الحياة التعمي -
 األنشطة الموسيقية: .4
يمكن تقديميا لمطفل عمى شكل غناء مصحوب بالحركة حول موضوعات تيم       

 األطفال وتجذب انتباىم وتستيوييم وبنغمات وكممات يسيل عمييم حفظيا وترديدىا.
 (709, 7109)شريف, 

عديدة بما تتضمنو من إيقاع وألغاني أطفال ما قبل المدرسة فوائد ومميزات      
ونغم وموسيقى وصور ومعان وانفعاالت, فالطفل في ىذه المرحمة مفتون بطبيعتو 
بالغناء, ومن ثم فالبد أن ننتفع بيذه الظاىرة تربويًا ولذا كان ثمة إتفاق عمى أن 
يكون لألغاني التي نأخذ بيا في تربية األطفال أىداف تربوية عديدة من أىميا توجو 

نية األطفال نحو المممارسات السموكية الحميدة بما تحتوي عميو من مضامين األغ
 (091-092, 7109أخالقية أو جمالية أو إجتماعية أو دينية. )الشبراوي, 

( إلى فعالية استخدام 7102),.Lee, A لي, أنجيال" " فقد توصمت نتائج دراسة     
األطفال في مرحمة ما قبل  األنشطة الموسيقية لتعزيز جانب الشخصية في تعميم

المدرسة في بيئة المدرسة التايوانية, فعندما يتم الجمع بين األنشطة الموسيقية 
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وتطوير الشخصية يكون األطفال مستعدون بشكل أفضل لمتعامل بشكل استباقي مع 
 المشاكل في حياتيم اليومية.

 ( من فوائد تقديم األناشيد لألطفال:0449وتذكر "قناوي" )   
 تاع الطفل وجمب السرور إليو وترفييو.إم -
 التعبير عن انفعاالت الطفل الحماسية. -
 السمو بحس الطفل الفني. -
 اإلرتقاء يمغة الطفل. -
 تكوين اتجاىات الطفل وقيمو ومثمو العميا. -
 تعميم الطفل كيف يستخدم صوتو بصورة منغمة. -
 إثراء الحصيمة المغوية لمطفل. -
 سبحانو وتعالى في الكون. تنمية إحساس الطفل بعظمة الخالق -
 (24, 7102تنمية اإلنتماء الوطني. )مطر ومسافر,  -
 األنشطة الفنية: .0

تحقق اكتشاف ميول الطفل الفنية والقدرة عمى التذوق الفني, كما تحقق إتاحة    
الفرصة لمطفل لمتعبير عن أحاسيسو وانفعاالتو, وال تقتصر عمى الرسم والتموين بل 
تشمل عمل الرسومات واألشكال بإستخدام الخامات المختمفة وغيرىا من وسائل 

 (707, 7109)شريف,  ال.التعبير الفني التي تظير إبداعات األطف
واألنشطة الفنية تمكن الطفل من أن يمعب ويعمل في آن واحد وأن يكتسب   

المعارف من المادة وخصائصيا وأن يكتشف آلية األشياء وطبيعتيا وعالقاتيا مما 
يساعد عمى تصور العالم الطبيعي, فالتعبير الفني بالنسبة لمطفل نوعًا من التعبير 

 7102)الياس ومرتضى,  أثر بنموه الجسمي والعقمي واالنفعالي.كالكالم والضحك يت
302   ) 

 األنشطة الحركية: .4
عندما يمعب األطفال الصغار ويتمتعون بالنشاط البدني, يكونون في حالة "عمل"    
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بمعنى أنيم يتعممون ميارات جديدة وينمون ذىنيم ويكتشفون العالم من حوليم, فعند 
عمومات وأفكارًا جديدة ويطبقونيا, كما أنيم يصمون لعبيم يكتشفون ويجمعون م

بمياراتيم البدنية والعقمية والعاطفية والمعرفية القديمة إلى درجة اإلتقان ويممون باخرى 
 (09, 7171جديدة. )سويفت, 

وتعزز األنشطة الحركية التي يقودىا بالغون والمخطط ليا بدقة تطور ميارات    
بغي أن تكون ىذه األنشطة جذابة لألطفال كي تخمق األطفال بصورة طبيعية, وين

لدييم الرغبة في التفاعل, كما تغرس داخميم حب القيام بدور نشط. )سويفت, 
7171 ,32) 

 ويحقق النشاط الحركي ما يمي:
 تطوير الميارات الحركية الكبرى والدقيقة. -
 تدعيم النمو والتطور الصحي. -
 تعزيز الثقة واالعتزاز بالنفس. -
 األطفال في اإللمام بمعمومات عن أجساميم. مساعدة -
 مساعدة األطفال في اإللمام بمعمومات عن الغذاء الصحي. -
تزويد األطفال بمعمومات عن الصحة العامة عبر أنشطة ممتعة. )سويفت,  -

7171 ,31) 

 المحور الثاني: الوعي الصحي بفيروس كورونا:
فيروس كورونا المستجد المعروف باسم فيروس كورونا التنفسي الحاد ىو      

فيروس تاجي شديد العدوى ظير حديثًا ألول مرة في مدينة )ووىان( بالصين في 
( وانتشر انتشارًا سريعًا مما أدى بمنظمة الصحة العالمية إلى إعالن 7104ديسمبر )

 العالم.حالة طوارئ صحية عامة تمتزم بيا جميع دول 
ويشير التسمسل الجيني لمفيروس إلى أنو أحد فيروسات )بيتا كورونا( الذي يرتبط    

ارتباطًا وثيقًا بفيروس سارس, وتشير الدراسات الوبائية والفيروسية إلى أن انتقال 
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الفيروس يحدث من األشخاص ذوي األعراض إلى اآلخرين, وتمتد فترة الحضانة 
رة بين التعرض لمفيروس )االصاية( وظيور األعراض ( وىي الفت04-لمرض )كوفيد 
يوم , وخالل ىذه الفترة  09( أيام ولكن يمكن أن تصل إلى 2 -2في المتوسط )

المعروفة أيضًا باسم فترة " ما قبل األعراض " قد يكون بعض األشخاص المصابين 
نظمة معدين لفترة تتراوح من يوم إلى ثالثة أيام قبل ظيور األعراض. )كذلك وم

 (4, 7171الصحة العالمية, 
ويعد اإلسيام في تنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا من الموضوعات اليامة,    

حيث يشكل الوعي الصحي لدى األطفال حجر األساس في تكوينيم المعرفي 
واشباع رغبتيم في الحصول  والوجداني والسموكي بتنمية معرفتيم بماىية ىذا الفيروس

الخاصة بو وتكوين اتجاه إيجابي نحو مواحيتو وتعديل أنماط عمي المعمومات 
 سموكياتيم اليومية.

وٌيعرف الوعي الصحي بأنو " جممة التصورات والمعتقدات والرؤى التي تعين    
 (91, 7102)حسني,  اإلنسان في حياتو الصحية وتحدد سموكو الصحي ".

لفرد الخاصة بالوقاية من كما ُيعرف بأنو " كمية المعمومات التي يمتمكيا ا   
تباع اإلرشادات الصحية الخاصة باإلبتعاد عن كل من شأنو أن يؤثر  األمراض وا 

 (     70, 7102سمبيًا عمى الصحة ". )كماش, 
وُيعرف أيضًا بأنو " المعمومات والمعارف التي يتعمميا الطفل عن المفاىيم    

 (    73, 7102". )عتمان,  الصحية ويمكن استرجاعيا لتصل لإلدراك وتصبح سموك
 أعراض اإلصابة بفيروس كورونا المستجد:

( أعراض اإلصابة بفيروس كورونا 7171 ,2) Roussin, B يعدد "روسين"     
لتشمل األعراض التالية: حمى,  سعال, ضيق في التنفس, إلتياب الحمق, سيالن 

   األنف, إحتقان باألنف, صداع الراس, شعور عام بالتوعك. 
وتتعدد أعراض اإلصابة بفيروس كورونا المستجد لتشمل: ارتفاع درجة الحرارة,    

رىاق, إاتياب الحمق, رشح, التياب  سعال جاف, صداع, ضيق تنفس, تعب وا 
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رئوي, اسيال وقئ في بعض الحاالت, وفي حاالت متقدمة من المرض فشل كموي, 
 (02, 7171التياب رئوي حاد. )بني عايش, 

راض عند األطفال المتالزمة الشبيية باإلنفمونزا والحمى المتقمبة وتشمل األع   
وااللتياب الرئوي وعالمات الجياز التنفسي العموي: السعال والتياب الحمق وانسداد 

 (Aurélie, et al, 2020, 117)األنف والعطس وسيالن األنف. 
ون من بدون أعراض أو يعان COVID-19وقد يكون األطفال المصابون بعدوى    

بعض األعراض مثل: الحمى والسعال الجاف واإلرىاق , مع بعض أعراض الجياز 
التنفسي العموي بما في ذلك احتقان األنف وسيالنو؛ ويعاني البعض من أعراض 

 ,Hong)الجياز اليضمي بما في ذلك عدم الراحة في البطن وآالم البطن واإلسيال. 
et al, 2020, 2)    

وتتمثل األعراض األكثر شيوًعا عند األطفال في الحمى والسعال, أما األعراض    
األخرى فتشمل أعراض الجياز اليضمي, التياب الحمق, ضيق التنفس, ألم عضمي, 

 European Centre for Disease)سيالن األنف/احتقان األنف والصداع. 
Prevention and Control, 2020, 5)   

قد يعانون من مرض  COVID-19األطفال المصابون بفيروس وبشكل عام ف   
خفيف أو متوسط الخطورة أو ال تظير عمييم أعراض عمى اإلطالق ولكن قد يتأثر 

     (Fretheim, 2020, 8) بعضيم بشدة. 
 طرق انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد:

 تتعدد طرق انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد لتشمل:   
ل المباشر من خالل رذاذ المريض المتطاير من الفم او االنف أثناء االنتقا .0

 العطس أو السعال.
 المخالطة المباشرة لممصابين. .7
االنتقال غير المباشر من خالل مالمسة األسطح واألدوات المموثة بالفيروس  .3

ثم مالمسة العينين أو االنف او الفم. ) وزارة الصحة العامة والسكان, 
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 (07,  7171المتحدة, ومنظمات االمم 

 طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد:
 من الطرق العامة لموقاية من فيروس كورونا المستجد ما يمي :   
 المداومة عمى غسيل اليدين جيدًا بالماء والصابون والمطيرات. -
 غسيل الفواكية والخضار جيدًا بالماء الجاري قبل تناوليا. -
 الحفاظ عمى النظافة العامة. -
ذا لم  - استخدام المنديل عند السعال أو العطس والتخمص منو في سمة النفايات, وا 

 يتوفر المنديل فيفضل السعال أو العطس عمى أعمى الذراع وليس اليدين.
 تجنب مالمسة العينين واألنف والفم واليد مباشرة قدر المستطاع. -
 العمرة.لبس الكمامات الواقية في األماكن المزدحمة وفي أثناء الحج و  -
تجنب المخالطة المباشرة مع المصاب ولبس الكمامة الواقية عند التعامل معو مع  -

 عدم مشاركتو في أدواتو الخاصة.
الحفاظ عمى ممارسة العادات الصحية لتعزيز مناعة الطفل. )وزارة  -

 (009, 7171الصحة,
أما في بيئة رعاية األطفال فيمكن اتخاذ بعض اإلجراءات لمحد من انتشار فيروس    

( في 7171 ,2-03) Roussin, B حددىا "روسين"  COVID-19   كورونا
 اإلجراءات اليامة التالية :

 :التباعد االجتماعي-0
  ترتيب مساحات لتشجيع المزيد من التباعد مثل )التباعد بين األطفال لتجنب

 تصال الوثيق أثناء وجبات الطعام, تخصيص كرسي وطاولة لكل طفل(.اال
  عالمات مرئية سيمة الفيم لألطفال الصغار مثل )استخدام شريط الصق

عمى األرض أو أطواق أو أشياء أخرى يمكن أن تحدد المساحة الشخصية, 
 تنظيم أنشطة المعب بإشارة بصرية حول عدد األطفال المناسب(. 
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  :غسل اليدين-4
  مساعدة األطفال الصغار عمى ضمان غسل اليدين بشكل صحيح , حيث

يمكن تعميميم ممارسات النظافة الجيدة بطريقة مرحة, بوجود مؤقتات 
ثانية  71لممساعدة في ضمان الوقت الكافي مثل األغاني التي تبمغ مدتيا 

 والتي يمكن لألطفال ترديدىا.
 أخرى لتشجيعيم عمى غسل  يمكن إشراك األطفال في ابتكار ألعاب وطرق

 ثانية.   71أيدييم لمدة 

 :  األلعاب-4
  إحتواء المرافق عمى ألعاب يسيل تنظيفيا وتطييرىا , فيجب تجنب المعب

 القطيفة.
  عدم مشاركة ألعاب األطفال الشخصية لتوفير األمان والراحة ليم مع

 األطفال اآلخرين.
 دم األطفال العجائن عدم اإلعتماد عمى المعب الحسي, فيجب أال يستخ

  والمعب بالرمل والطاوالت الحسية حيث ال يمكن تطييرىا بسيولة.  

 ": سياسات "عدم المشاركة-0
من الميم تعزيز سياسات عدم تقاسم الطعام أو زجاجة المياه لألطفال بشكل عام    

 لتقميل انتقال الفيروس بين األطفال.
 ممارسة األنشطة:-4
  األطفال حول أدوار بعض أفراد المجتمع لمحفاظ عمى الحوار والمناقشة مع

 األطباء والممرضات(. -موظفو البقالة -سالمة وصحة اآلخرين )حاممو البريد
  قيام األطفال الصغار ببعض األعمال الفنية لتوجيو الشكر لمعاممين في مجال

 الرعاية الصحية والمسعفين ... إلخ.
  مسرحية قصيرة ليؤالء العاممين, وقد تم ترديد لألطفال ألغاني الشكر أو تمثيل
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 األخذ بكل ىذه اإلجراءات في برنامج البحث الحالي.

 ثــــروض البحـــــف
أطفال المجموعة التجريبية في  توجد فروق دالة إحصائًيأ بين متوسطات درجات .0

االختبار المصور لموعي الصحي بفيروس كورونا القياسين القبمي والبعدي عمى " 
 " في اتجاه القياس البعدي. روضةلطفل ال

توجد فروق دالة إحصائًيأ بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في  .7
االختبار المصور لموعي الصحي بفيروس القياسين البعدي والتتبعي عمى " 

 " في اتجاه القياس التتبعي. كورونا لطفل الروضة
أطفال المجموعة التجريبية في توجد فروق دالة إحصائًيأ بين متوسطات درجات  .3

القياسين القبمي والبعدي عمى " بطاقة مالحظة الوعي الصحي بفيروس كورونا 
 لدى طفل الروضة " في اتجاه القياس البعدي.

أطفال المجموعة التجريبية في  توجد فروق دالة إحصائًيأ بين متوسطات درجات .9
بفيروس كورونا  ي الصحيبطاقة مالحظة الوع القياسين البعدي والتتبعي عمى "

 " في اتجاه القياس التتبعي.لدى طفل الروضة 
جــــخ  ث الميدانيةــراءات البحــــطوات وا 

تتمثل في اإلجراءات المنيجية المتبعة في البحث وتشمل: المنيج واألدوات 
 المستخدمة والتجربة الميدانية وكذلك األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات.

 ثـــج البحــيمن
اتبع البحث الحالي المنيج شبو التجريبي الذي يعتمد عمى التصميم التجريبي 
القائم عمى المجموعة الواحدة, وباستخدام القياس القبمي والبعدي والتتبعي لممجموعة 
التجريبية بيدف التعرف عمى فعالية برنامج أنشطة متكاممة )كمتغير مستقل( ومدى 

بفيروس كورونا لدى طفل الروضة )كمتغير  مساىمتو في تنمية الوعي الصحي
 تابع(, لمناسبتو لطبيعة البحث.
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 ثــة البحــتمع وعينـمج
يتمثل مجتمع البحث الحالي في جميع مؤسسات رياض األطفال بمحافظة 
الفيوم, وتمثمت عينة البحث في مدرسة البارودية بإدارة غرب التعميمية بمحافظة 

( 2-2وطفمة من الذين تتراوح أعمارىم ما بين )( طفاًل 37الفيوم, وتكونت من )
 سنوات تمثمت في المجموعة التجريبية.

 ةـــس العينـانــتج
قامت الباحثة بإيجاد داللة الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة  

 (:0التجريبية في القياس القبمي من حيث العمر الزمني كما يتضح من جدول )
 (4جدول )

 بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبيةداللة الفروق 
 44من حيث العمر الزمني لدى أطفال الروضة ن=

 
مستوى  4كا المتغيرات

 الداللة
 حدود الداللة درجة حرية

1.10 1.12 

 2.3 2.29 01 غير دالة 2.24 العمر الزمني بالشيور

متوسطات درجات ( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين 0يتضح من جدول )
أطفال المجموعة التجريبية في القياس القبمي من حيث العمر الزمني لدى أطفال 

( مما يشير إلى 0.595( وانحراف معياري قدره )5.61الروضة بمتوسط قدره )
 تجانس أطفال المجموعة التجريبية. 

كما قامت الباحثة بإيجاد التجانس بين متوسطات درجات أطفال المجموعة  
يبية في القياس القبمي من حيث الوعي الصحي بفيروس كورونا )الجانب التجر 

 (:7المعرفي( كما يتضح من جدول )
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 (4جدول )
 داللة الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية

في القياس القبمي من حيث الوعي الصحي بفيروس كورونا )الجانب المعرفي(  
 44ن=
 

 4كا المتغيرات
مستوى 
 الداللة

 درجة حرية
 حدود الداللة

1.10 1.12 

الوعي الصحي بفيروس 
كورونا )الجانب 

 المعرفي(
 07.19 02.72 7 غير دالة 70.12

 
( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات 7يتضح من جدول )

أطفال المجموعة التجريبية في القياس القبمي من حيث الوعي الصحي بفيروس 
( 7.41( وانحراف معياري قدره )74.27كورونا لدى أطفال الروضة بمتوسط قدره )

 مما يشير إلى تجانس أطفال المجموعة التجريبية. 
الباحثة بإيجاد التجانس بين متوسطات درجات أطفال المجموعة  كما قامت 

التجريبية في القياس القبمي من حيث الوعي الصحي بفيروس كورونا )الجانب 
 (:3السموكي( كما يتضح من جدول )
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 (4جدول )
 داللة الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية

الصحي بفيروس كورونا )الجانب السموكي(  في القياس القبمي من حيث الوعي 
 44ن=

 

 4كا المتغيرات
مستوى 
 الداللة

 درجة حرية
 حدود الداللة

1.10 1.12 

الوعي الصحي بفيروس 
كورونا )الجانب 

 المعرفي(
 07.19 02.72 7 غير دالة 71.4

( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات 3يتضح من جدول )    
أطفال المجموعة التجريبية في القياس القبمي من حيث الوعي الصحي بفيروس 

( 7.12( وانحراف معياري قدره )71.12كورونا لدى أطفال الروضة بمتوسط قدره )
 مما يشير إلى تجانس أطفال المجموعة التجريبية. 

 ثــــالبح دودــــح
اقتصرت الحدود المكانية عمى أطفال روضة المستوى الحدود المكانية والبشرية: 

الثاني بمدرسة البارودية التابعة إلدارة غرب الفيوم التعميمية, وقد بمغ حجم عينة 
( 2-2( اثنان وثالثون طفاًل وطفمة من الذين تتراوح أعمارىم ما بين )37البحث )
 سنوات.

تم تطبيق البرنامج خالل الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي : الحدود الزمنية
 لمدة ستة أسابيع متصمة بواقع يومين اسبوعًيا. 7171/7170

: اقتصر البحث الحالي عمى أبعاد الوعي الصحي بفيروس الحدود الموضوعية
كورونا "الجانب المعرفي" )طرق اإلصابة, أعراض اإلصابة, طرق الوقاية(, وعمى 
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الوعي الصحي بفيروس كورونا "الجانب السموكي" )نظافة اليدين, التباعد  أبعاد
 الجسدي, أنشطة المعب( بناًءا عمى استطالع رأي المحكمين.

 ثـــأدوات البح
قائمة أبعاد الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل الروضة "الجانب  .0

 المعرفي". )إعداد الباحثة(
رونا لدى طفل الروضة "الجانب قائمة أبعاد الوعي الصحي بفيروس كو  .7

 السموكي". )إعداد الباحثة(
برنامج أنشطة متكاممة لتنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل  .3

 الروضة. )إعداد الباحثة( 
االختبار المصور لموعي الصحي بفيروس كورونا لطفل الروضة. )إعداد  .9

 الباحثة( 
طفل الروضة. )إعداد بفيروس كورونا لدى  بطاقة مالحظة الوعي الصحي .2

 الباحثة( 

 يما يمي وصف تفصيمي ألدوات البحثوف
قائمة أبعاد الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل الروضة "الجانب  .4

 (4المعرفي": ممحق رقم )
 اليدف من القائمة: 

تيدف إلى تحديد أىم أبعاد الوعي الصحي بفيروس كورونا "الجانب 
طفل الروضة إلكسابو الحقائق والمفاىيم المرتبظة المعرفي" التي يمكن تنميتيا لدى 

 بفيروس كورونا.
 خطوات إعداد القائمة: 

 تم تصميم القائمة وفًقا لمخطوات التالية:
اإلطالع عمى بعض المراجع العربية واألجنبية والدراسات والبحوث التي اىتمت  -

 "جرو وأخرون", Roussin, B., (7171)  "روسين" :بمجال البحث منيا
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Growe, R et al (7171,) ( "7101دراسة "الفمفمي والمواجدة ,)  دراسة "أبو
(, 7171موسى" ) (, دراسة "7171(,  دراسة "عبدالمطيف" )7104طو" )

 (.7170دراسة "صوفي" )
إعداد قائمة بأبعاد الوعي الصحي بفيروس كورونا "الجانب المعرفي" التي يمكن  -

 ( بعد.09صورتيا األولية عمى )تنميتيا لدى طفل الروضة اشتممت في 
( من السادة المحكمين في 01تم عرض القائمة بصورتيا المبدئية عمى عدد ) -

مجال مناىج وطرق تدريس رياض األطفال وذلك لتحديد أىم أبعاد الوعي 
ضافة أو حذف  الصحي بفيروس كورونا التي يمكن تنميتيا لدى طفل الروضة وا 

 ما يرونو مناسبًا لمقائمة.
 -متوسطة األىمية -ت مستويات القياس تحت ثالث مستويات: )ىامة جًداتدرج -

 قميمة األىمية(.
وقد تم حساب نسبة اإلتفاق بين المحكمين وتضمنت القائمة أبعاد الوعي  -

 %(.12الصحي بفيروس كورونا التي تزيد نسبة اإلتفاق عمييا عن )
ي بفيروس كورونا تضمنت القائمة في صورتيا النيائية بعض أبعاد الوعي الصح -

"الجانب المعرفي" التالية: )طرق اإلصابة, أعراض اإلصابة, طرق الوقاية( والتي 
 (.0يمكن تنميتيا لدى طفل الروضة )ممحق 

وبذلك قد تم اإلجابة عمى سؤال البحث األول الذي نص عمى : ما أبعاد     
ى طفل تيا لدالوعي الصحي بفيروس كورونا "الجانب المعرفي" المراد تنمي

تحديد أبعاد الوعي  ؟ وبالتالي تحقق اليدف األول من أىداف البحث وىو :الروضة
 الصحي بفيروس كورونا " الجانب المعرفي " المراد تنميتيا لدى طفل الروضة.

قائمة أبعاد الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل الروضة "الجانب  .4
 (4السموكي": ممحق رقم )

 اليدف من القائمة: 
تيدف القائمة إلى تحديد أىم أبعاد الوعي الصحي بفيروس كورونا "الجانب     
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السموكي" التي يمكن تنميتيا لدى طفل الروضة بإعتباره من التدابير الوقائية التي 
 يمكن اتخاذىا لتجنب انتشار العدوى.

 خطوات إعداد القائمة: 
 تم تصميم القائمة وفًقا لمخطوات التالية:

لمراجع العربية واألجنبية والدراسات والبحوث التي اىتمت اإلطالع عمى بعض ا -
يوسف"  , دراسة "Roussin, B., (7171)  "روسين" :بمجال البحث منيا

(7170.) 
إعداد قائمة بأبعاد الوعي الصحي بفيروس كورونا "الجانب السموكي" التي يمكن  -

 بعد.( 03تنميتيا لدى طفل الروضة اشتممت في صورتيا األولية عمى )
( من السادة المحكمين في 01تم عرض القائمة بصورتيا المبدئية عمى عدد ) -

مجال مناىج وطرق تدريس رياض األطفال وذلك لتحديد أىم أبعاد الوعي 
ضافة أو حذف  الصحي بفيروس كورونا التي يمكن تنميتيا لدى طفل الروضة وا 

 ما يرونو مناسبًا لمقائمة.
 -متوسطة األىمية -ث مستويات: )ىامة جًداتدرجت مستويات القياس تحت ثال -

 قميمة األىمية(.
وقد تم حساب نسبة اإلتفاق بين المحكمين وتضمنت القائمة أبعاد الوعي  -

 %(.12الصحي بفيروس كورونا التي تزيد نسبة اإلتفاق عمييا عن )
تضمنت القائمة في صورتيا النيائية بعض أبعاد الوعي الصحي بفيروس كورونا  -

السموكي" التالية: )نظافة اليدين, التباعد الجسدي, أنشطة المعب( والتي "الجانب 
 (.7يمكن تنميتيا لدى طفل الروضة )ممحق 

وبذلك قد تم اإلجابة عمى سؤال البحث الثاني الذي نص عمى : ما أبعاد     
" المراد تنميتيا لدى طفل الوعي الصحي بفيروس كورونا "الجانب السموكي

تحديد أبعاد  ي تحقق اليدف الثاني من أىداف البحث وىو :؟ وبالتالالروضة
الوعي الصحي بفيروس كورونا " الجانب السموكي " المراد تنميتيا لدى طفل 
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 الروضة.
برنامج أنشطة متكاممة لتنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل  .4

 (  4الروضة: ممحق رقم )
قامت الباحثة بإعداد برنامج يشتمل عمى عدًدا من األنشطة المتكاممة التي    

( سنوات بيدف تنمية الوعي الصحي بفيروس 2-2تناسب طفل الروضة من )
 كورونا لديو, وفيما يمي وصًفا مفصاًل لمبرنامج:

 األىداف العامة لمبرنامج: 
 اكتساب معمومات أساسية عن الفيروسات. .0
 اإلصابة بفيروس كورونا.التعرف عمى طرق  .7
 .فيروس كورونااإلصابة ب أعراضالتعرف عمى  .3
 تحديد ما ينبغي القيام بو عند الشعور باألعراض. .9
 تقدير الطفل لدور األشخاص الذين يعتنون بو لمحفاظ عمى سالمتو وحمايتو. .2
 .تقدير دور العمماء واألطباء في منع الفيروس من االنتشار .2
 اليدين من طرق الوقاية من فيروس كورونا. التعرف عمى إجراءات نظافة .2
 التعرف عمى إجراءات التباعد الجسدي من طرق الوقاية من فيروس كورونا. .1
 التعرف عمى إجراءات أنشطة المعب من طرق الوقاية من فيروس كورونا. .4
 األىداف السموكية لمبرنامج: 
والوجدانية  اشتمل البرنامج عمى مجموعة من األىداف المعرفية والحسحركية    

تصدرت كل نشاط والتي من المتوقع تحقيقيا في نياية البرنامج والمتعمقة بتنمية 
 الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل الروضة.

 الفمسفة التربوية لمبرنامج: 
انبثقت الفمسفة التربوية لمبرنامج الحالي من نظريات وآراء بعض الفالسفة     

 طفولة المبكرة مثل:والمفكرين الميتمين بمرحمة ال
: التي اىتمت بالمعب كمدخل لتعميم األطفال وتييئة البيئة فمسفة منتسوري .0



 برنامج أنشطة متكاممة لتنمية الوعى الصحى  
 

 
 

 

 

- 444 - 

 أ.م.د سحر فتحي عبد المحسن

بالوسائل التعميمية والمثيرات الحسية التي تضمن المشاركة الفعالة لألطفال, وىذا 
ما تم مراعتو في البحث الحالي الذي اعتمد عمى مجموعة من األنشطة المتكاممة 

 لمعممات.تحت إشراف الباحثة وا
: الذي أكد عمى تعمم األطفال من خالل الخبرة والعمل فمسفة جون ديوي .7

 المباشر وىذا ما تم بالفعل في األنشطة المتكاممة في برنامج البحث الحالي.
التي تعتمد عمى مشاركة الطفل اإليجابية في  نظرية التعمم االجنماعي )باندورا(: .3

ىتماماتو, وىذا ما التعمم الذي البد أن يرتبط بحياة المتع حتياجاتو وا  مم وواقعو وا 
اعتمد عميو برنامج البحث الحالي من مشاركة الطفل لمباحثة والمعممات وأقرانو 

 في أنشطة البرنامج.
 أسس بناء البرنامج: 

 تم بناء برنامج البحث الحالي استناًدا إلى مجموعة من األسس منيا:
 أطفال الروضة وميوليم وقدراتيم.أن تتناسب أنشطة البرنامج مع خصائص نمو  .0
التنوع في أنشطة البرنامج المتكاممة لتشمل ) القصصية, المسرحية, الفنية,  .7

الموسيقية, الحركية ..( بحيث يتحقق النمو الشامل المتكامل لمطفل في جميع 
 جوانبو.

 أن تكون أنشطة البرنامج مشوقة وممتعة ألطفال الروضة. .3
 الصعب في أنشطة البرنامج. مراعاة التدرج من السيل إلى .9
 مراعاة التسمسل المنطقي في أنشطة البرنامج. .2
 تشجيع األطفال عمى ممارسة األنشطة بصورة فردية أو جماعية. .2
إحتواء البرنامج عمى مجموعة من األلعاب واألنشطة التي تسيم في تنمية  .2

 اإلبتكار واإلبداع لدى األطفال.
لألدوات والخامات واألجيزة المستخدمة في توافر عوامل األمن والسالمة بالنسبة  .1

 البرنامج.
 التنوع في الوسائل التعميمية المستخدمة. .4
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التنوع في استراتيجيات التعميم والتعمم وفًقا لما يتطمبو النشاط وخصائص  .01
 وميول األطفال. 

 استخدام أساليب تقويم مناسبة ومتنوعة.  .00
 محتوى البرنامج: 
( نشاًطا 79ألنشطة المتكاممة بمغ عددىا )تضمن البرنامج مجموعة من ا    

توزعت في ثالث وحدات رئيسية استيدفت تنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى 
 ( التالي:9طفل الروضة, كما يوضح جدول )

 (0جدول )
 محتوى البرنامج

 
 عدد األنشطة نوع األنشطة الموضوعات وحدات البرنامج م

عن معمومات أساسية  - طرق اإلصابة  .4
 فيروس كورونا.

طرق اإلصابة بفيروس  -
 كورونا.

 -مسرحية -حركية
 .فنية –موسيقية  -قصصية

4 

أعراض اإلصابة بفيروس  - أعراض اإلصابة  .4
 كورونا.

ما ينبغي القيام بو عند  -
 الشعور باألعراض.

 4 موسيقية. -مسرحية-

 نظافة اليدين. - طرق الوقاية  .4

 التباعد الجسدي. -

 المعب.أنشطة  -

 -مسرحية -حركية
 .فنية –موسيقية  -قصصية

44 
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 40 4 االجمالي

 استراتيجيات تعميم وتعمم أنشطة البرنامج:    
تم استخدام مجموعة متنوعة من اإلستراتيجيات مثل )العصف الذىني, الحوار     

والمناقشة, المسابقات, األلعاب, رواية القصة, العرض المسرحي, الفن والموسيقى, 
.)... 
 األدوات والوسائل المستخدمة في البرنامج:  

تم اإلستعانة ببعض الوسائل واألجيزة المتمثمة في : مشغل األقراص, وال  
CD  األغاني, ومسرح العرائس وأنواع مختمفة من العرائس, وبعض وسائل حكي

القصة منيا الكتاب المصور والبطاقات المصورة والمجسمات لشخصيات القصة, 
ة من أدوات ووسائل األنشطة الحركية, وبعض المواد والمخامات البسيطة ومجموع

مقصات ... ألخ(, باإلضافة إلى بعض  -الوان -القص والمصق -مثل )األوراق
 الصور والمجسمات والبطاقات التقويمية المصورة.

 وسائل تقويم البرنامج: 
رنامج عمى النحو تنوعت وسائل التقويم المستخدمة لمحكم عمى مدى نجاح الب     
 التالي:
التقويم القبمي: تم من خالل تطبيق االختبار المصور لموعي الصحي  -

بفيروس كورونا لمتعرف عمى خمفية الطفل المعرفية والوقوف عمى مدى 
الوعي الصحي لديو, وبطاقة مالحظة الوعي الصحي بفيروس كورونا 

أثناء  لمالحظة سموكيات الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى الطفل
 مشاركتو في األنشطة المختمفة لمبرنامج اليومي في الروضة.

التقويم المرحمي: وىو تقويم مصاحب من بداية البرنامج وحتى نيايتو وتم  -
 :ىذا النوع من التقويم من خالل

  مالحظة سموك األطفال اليومي أثناء تأدية األنشطة بيدف التعرف عمى
مدى تجاوب األطفال لمخبرات المقدمة ليم والتعرف عمى جوانب القوة 
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 والضعف ومحاولة عالجيا.
  تطبيقات عممية لألطفال أثناء وبعد األنشطة المتكاممة ُتطمب منيم في

 ية وجماعية.يقومون بأدائيا بصورة فرد صورة ممارسات وميام
التقويم البعدي: تم من خالل إعادة تطبيق أدوات البحث والمتمثمة في  -

وبطاقة مالحظة الوعي  االختبار المصور لموعي الصحي بفيروس كورونا
الصحي بفيروس كورونا والتي تم تطبيقيا قبل تنفيذ البرنامج بيدف معرفة 

ارنتو بدرجاتيم قبل مدى التقدم الذي حققو األطفال بعد تطبيق البرنامج ومق
 التطبيق.

 عرض البرنامج عمى السادة المحكمين:    
تم عرض البرنامج عمى مجموعة من السادة المحكمين من ذوي الخبرة 

 والتخصص في مجال التربية ورياض األطفال, وذلك إلبداء الرأي حول:
 مدى ارتباط أىداف البرنامج السموكية باليدف العام. -
 البرنامج. لتحقيق أىدافمدى مالءمة المحتوى  -
 أي مالحظات أخرى. -

 وقد أبدى السادة المحكمون بعض المالحظات منيا:
 تعديل صياغة بعض األىداف السموكية. -
 إضافة بعض العناصر لمحتوى األنشطة. -
وفي ضوء آراء السادة المحكمين ومقترحاتيم تم إجراء  بعض التعديالت      

البحث وخصائص نموىم, وبذلك أصبح عمى أنشطة البرنامج حتى تناسب عينة 
( نشاًطا صالًحا لمتطبيق عمى عينة 79البرنامج في صورتو النيائية مكوًنا من )

 البحث المستيدفة.
 الدراسة االستطالعية لمبرنامج: 

الدراسة االستطالعية لمبرنامج عمى عينة من األطفال  قامت الباحثة بإجراء
( أطفال من نفس مجتمع البحث ومن غير العينة األصمية وذلك بغرض 01قواميا )
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  التحقق من الجوانب التالية:
 معرفة مدى مالئمة البرنامج لألطفال. -
 معرفة مدى مناسبة األدوات المستخدمة ألنشطة البرنامج. -
 المحدد لتنفيذ األنشطة. معرفة مدى مالئمة الزمن -
 تحديد الصعوبات التي قد تواجو الباحثة. -

 وفي ضوء نتائج الدراسة االستطالعية توصمت الباحثة لما يمي:
تحديد الروضة لتطبيق البرنامج المقترح لوجود مكان مناسب وتوافر  -

 مواصفات العينة وتعاون المعممات.
 داف المحددة.مناسبة األدوات والوسائل واألنشطة لتحقيق األى -
 تحديد الفترة الزمنية لتطبيق البرنامج. -
   الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج:   

خالل الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي تم تطبيق البرنامج 
في الفترة من  لمدة ستة أسابيع متصمة بواقع يومين اسبوعًيا 7171/7170

( لقاء, ولمدة ساعتان 07م( , عمى مدار )4/07/7171م إلى 72/01/7171)
 يومًيا تقريًبا, بمعدل نشاطين في اليوم الواحد.

 وفيما يمي عرض ألحد أنشطة البرنامج:     
 : موسيقي   نوع النشاط

 
 

 : أغنية " أنا زعالن " اسم النشاط
 :  األىداف
 يد.يتجنب مصافحة اآلخرين بال .0
 يتجنب المالمسة واالحتضان والتقبيل. .7

 الموسيقى والحركة والغناء –حوار ومناقشة  -: عصف ذىني األستراتيجية
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 دقيقة  92:  الزمن
 : القاعة  المكان

 مشغل أقراص. –األغاني  CD:  األدوات والخامات المستخدمة
 : خطوات عرض النشاط

: مباعدة المسافة التي تفصل بين مقاعد األطفال عند جموسيم, والطمب منيم التييئة
مد أذرعيم وخفقيا, فيجب أن تظل مسافة كافية تفصميم عن أقرانيم لتجنب مالمسة 

 بعضيم وسؤاليم: بنسمم عمى بعض ازاي في كورونا ؟ 
 : العرض

يا من قبل مناقشة األطفال حول ضرورة تجنب بعض السموكيات التي اعتدنا عمي -
 مثل مصافحة اآلخرين باليد واالحتضان والتقبيل لمنع انتشار فيروس كورونا.

إعطاء الفرصة لألطفال لمتعبير عن مشاعرىم وأفكارىم تجاه الوضع الحالي الذي  -
فرضو عمينا فيروس كورونا , مع التأكيد عمى بث اإلطمئنان في نفوسيم بقرب 

 القضاء عميو ان شاء اهلل.   
 ألغنية واستماع األطفال أول مرة بدون مشاركة.تشغيل ا -
 قيام األطفال بالمشاركة في الغناء :                                    -

 أنا مضايق ............ أنا زعالن
 مش بنسمم أنا وأصحابي ............ ونحضن بعض زي زمان

 أنا مضايق ............ أنا زعالن
 ........... لما تشوفو في أي مكانممكن تضحك أو تشاور لو ..

 وتمشي كورونا وتخمص ............ ونرجع تاني زي زمان
 
 
 

 : قيام الطفل بتمثيل الطرق البديمة لمصافحة اآلخرين أثناء ترديد األغنية.  التقويم
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وفيما يمي بعض الصور التي توضح مشاركة األطفال عينة البحث في  
       البرنامج:       

  
                  

 
               

    

    
 
 
 
 
 
 

وبذلك قد تم اإلجابة عمى سؤال البحث الثالث الذي نص عمى : ما التصور 
المقترح لبرنامج قائم عمى األنشطة المتكاممة لتنمية الوعي الصحي بفيروس 
 كورونا لدى طفل الروضة ؟ وبالتالي تحقق اليدف الثالث من أىداف البحث وىو :
إعداد برنامج قائم عمى األنشطة المتكاممة لتنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا 

 لدى طفل الروضة.
 االختبار المصور لموعي الصحي بفيروس كورونا لطفل الروضة: ممحق  .0

 (0رقم )
 :  االختباراليدف من  
الكشف عن مدى توافر بعض أبعاد الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل    
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"الجانب المعرفي" )طرق اإلصابة, أعراض اإلصابة, طرق الوقاية( لدى الروضة 
 .                   طفل الروضة

 خطوات بناء االختبار: 
 تم إعداد االختبار طبقًا لمخطوات التالية:    

الطالع عمى بعض المراجع العربية في القياس النفسي والتربوي لمتعرف عمى ا -
عدادىا.كيفية بناء اإلختبارات والمق  اييس وا 

االطالع عمى بعض المراجع واألدلة اإلرشادية والدراسات المرتبطة لإلستفادة  -
, Roussin, B., (7171)  "روسين"منيا في طريقة تصميم االختبار ومنيا: 

دراسة "الفمفمي والمواجدة"  Growe, R et al (7171,) "جرو وأخرون"
 (, دراسة "7171"عبدالمطيف" )(,  دراسة 7104دراسة "أبو طو" ) (, 7101)

 (.7170(, دراسة "صوفي" )7171موسى" )
( 71تكون االختبار في صورتو األولية من مجموعة أسئمة مصورة بمغ عددىا ) -

سؤال تندرج تحت ثالثة أبعاد لموعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل الروضة 
 قاية(."الجانب المعرفي" ىي: )طرق اإلصابة, أعراض اإلصابة, طرق الو 

تم عرض االختبار فى صورتو المبدئية عمى مجموعة من الخبراء المتخصصين  -
في رياض األطفال وعمم النفس ومجال المناىج وطرق التدريس بيدف إبداء 

 حيث ما يمى: الرأي فيو من
  حذف أو إضافة أو تعديل أى سؤال أو صورة ال تتناسب مع اليدف أو

 سن األطفال.
 بار لميدف المراد قياسو.التأكد من تحقيق االخت 
  .التأكد من مناسبة األسئمة وعناصر الصور ألطفال الروضة 

 وطرح السادة المحكمون بعض المالحظات عمى االختبار منيا:  -
  تعديل الصياغة المغوية لألسئمة لتناسب طفل الروضة مثل: " عمشان

ن نطمن إن فيروس كورونا مش في أدينا الزم غسل اليدين ... " بداًل م
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 " لضمان عدم بقاء الفيروس باليد يجب غسل اليدين ... ".
  .تغيير بعض الصور التي ال تتناسب مع سن األطفال 
 .استبدال بعض الصور الغير مألوفة لطفل الروضة 

 االختبار فى صورتو النيائية : 
وقد قامت الباحثة بإجراء كل التعديالت كاممة وتضمن االختبار فى صورتو    

 ( التالي يوضح الشكل النيائي لالختبار:2( سؤااًل وجدول )02النيائية )
 (4جدول )

الشكل النيائي الختبار الوعي الصحي بفيروس كورونا المصور لطفل الروضة 
 والنسب المئوية آلراء السادة المحكمين

 

 االختبار ادأبع م
 رقم

 السؤال
 النسبة المئوية عدد األسئمة

 %42 2 2-0 طرق اإلصابة   .0

 %41 2 01-2 أعراض اإلصابة  .7

 %011 2 02-00 طرق الوقاية  .3

 
( السابق أن نسب اتفاق السادة المحكمين عمى أبعاد 2يتضح من جدول )   

 %(011 -% 41االختبار ترواحت بين )
 تعميمات االختبار: 
 من الطفل وتكوين عالقة إيجابية معو قبل تطبيق االختبار.التقرب  .0
تقديم أسئمة االختبار  بالميجة العامية المألوفة وبصورة تتالءم مع خصائص نمو  .7

 طفل الروضة.
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 وضع كل سؤال في صفحة حتى ال يؤثر ذلك عمى أداء األطفال وعدم تركيزىم. .3
ة مستقمة لكل طقل يتم يطبق االختبار بطريقة فردية, مع ضرورة إعداد استمار  .9

 فييا تسجيل اإلجابات في أماكنيا المناسبة.
يتم توجيو السؤال لفظًيا بصوت واضح وعمى الطفل أن يختار اإلجابة الصحيحة  .2

 ثالثة اختيارات مصورة. من
 تقدير درجات االختبار: 

لتقدير درجات االختبار تم اتباع نظام إعطاء درجة واحدة أو صفر, فيعطى       
ل درجة واحدة في حالة إجابتو الصحيحة, والبدائل األخرى تمثل إجابات خاطئة الطف

 ( درجة.02ويتم إعطائو صفر وبالتالي تكون درجة االختبار الكمية )
 التجربة االستطالعية لالختبار: 

( طفاًل وطفمة من 011تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية بمغ عددىا )
حث ومن غير العينة األصمية وذلك بغرض التحقق من أطفال الروضة من مجتمع الب

 الجوانب التالية:
مدى مناسبة االختبار لألطفال من حيث وضوح الصور وفيم األسئمة, وقد  -

 وجدت الباحثة أن االختبار مناسًبا ألطفال الروضة.
 حساب زمن تطبيق االختبار. -
 حساب المعامالت العممية لالختبار.   -
 زمن تطبيق االختبار: 
قامت الباحثة بحساب متوسط األزمنة التي استغرقتيا األطفال في تطبيق      

 ( دقيقة.32-31اإلختبار , وقد ترواح بين )
 المعامالت العممية لالختبار: 
قامت الباحثة بإجراء معامالت الصدق والثبات ومعامالت السيولة والصعوبة     

( طفاًل من غير عينة البحث 011)والتمييز ألسئمة االختبار وذلك عمى عينة قواميا 
 األصمية.
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 صدق االختبار: -أ 
 :معامالت صدق االختبار

 : صدق المحكمين -
تم عرض االختبار في صورتو المبدئية عمى مجموعة من السادة المحكمين 
المتخصصين في المجاالت التربوية والنفسية؛ لتحديد صدق المحتوى لالختبار طبًقا 

وتم إجراء التعديالت المقترحة من المحكمين, وتراوحت لمتعريف اإلجرائي وأبعاده, 
نسبة االتفاق بينيم عمى صالحية المفردات إلختبار الوعي الصحي بفيروس كورونا 

 %( مما يشير إلى صدق مفردات االختبار.011-%41المصور بين )
 الصدق التمييزي:  -

االختبار قامت الباحثة بحساب معامالت ارتباط المفردات مع جميع أبعاد 
 ( يوضح ذلك:2كمؤشر لمصدق التمييزى لالختبار وجدول )
 (4جدول )

 معامالت ارتباط المفردات مع أبعاد االختبار كمؤشرات لمصدق التمييزى
 

 

 رقم المفردة

 معامالت االرتباط

 طرق الوقاية أعراض اإلصابة طرق اإلصابة

0 .214** .132 .  721 ** 

7 .912** .132 -.907** 

3 .972** .194 .117 

9 .392** -.371** .770* 

2 .  710 ** -.321** .347** 
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2 .712* .  701 * -.002 

2 .  321 ** .  312 ** -.140 

1 .722* -.907** .371 

4 1.137 -.321** -.124 

01 1.132 .292** -.111 

00 .  292 ** -.310** .177 

07 .  943 ** -.722** -.314** 

03 .  732 * .022 -.702 

09 .  712 * .  711 * .197 

02 .  320 ** -.797* 1.92 

02 .  721 ** -.702* .331** 

( أن معامالت ارتباط المفردات بأبعادىا أعمى لو 2) يالحظ من نتائج جدول
-9-3-7-0قورنت بارتباطيا مع األبعاد األخرى, عمى سبيل المثال مفردات رقم )

( ترتبط ارتباطات عالية بالبعد األول بينما كانت ضعيفة جًدا باألبعاد األخرى, 2
و مبين بالجدول, وىذا وىكذا بالنسبة لباقى المفردات لألبعاد ) الثانى والثالث ( كما ى

 يؤكد عمى تمتع االختبار بصدق تمييزى مرتفع. 
 ثبات االختبار: -ب 

 طريقة إعادة التطبيق: -

وقد تم حساب معامل االرتباط بين التطبيق االول والثانى عمى عينة مكونة 
( طفاًل من غير عينة البحث األصمية وينطبق عمييا نفس شروط العينة 31من )
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 ( التالي:2في جدول )األصمية, كما يتضح 
 (4جدول )

 معامل الثبات بطريقة إعادة التطبيق
 

  1.10** دالة عند مستوى 
( السابق ارتفاع معامالت االرتباط مما يدل عمى ثبات 2يتضح من جدول )

 االختبار.
تحميل مفردات االختبار ) لحساب معامالت السيولة والصعوبة والتمييز ألسئمة  -ج 

 االختبار (:
قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية لمتعرف عمى مناسبة االختبار 
لمتطبيق عمى مجتمع البحث وذلك من خالل تطبيقو عمى عينة عشوائية قواميا 

معامالت السيولة  العينة األصمية لحساب ( طفل من مجتمع البحث ومن غبر011)
والصعوبة والتمييز ألسئمة االختبار, وتراوحت معامالت السيولة والصعوبة ألسئمة 

( مما يشير إلى أن االختبار يحتوي عمى أسئمة 1.23-1.97االختبار ما بين )
متنوعة من السيولة والصعوبة تتناسب مع المستويات المختمفة من األطفال, كما 

.( مما يوضح أن 110 – 1.72اوحت معامالت التمييز ألسئمة االختبار ما بين )تر 
االختبار ذو قوة تمييزية كبيرة, وبيذا يكون االختبار صالًحا لمتطبيق كأداة معرفية 

 تناسب أطفال الروضة عينة البحث. 
 

 معامل االرتباط أبعاد االختبار

 **1.219 طرق اإلصابة

 **1.101 أعراض اإلصابة

 **1.144 طرق الوقاية
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 وفيما يمي عرض لبعض مفردات االختبار المصور:  
 مفردات طرق اإلصابة : -

 ينتقل فيروس كورونا عن طريق الرزاز  ) قطرات المعاب (  الي بيطمع  من : 
                                                      

 
 

 األنف                        الفم واألنف         الفم                    
                                                

 ت أعراض اإلصابة : مفردا -

 من أعراض فيروس كورونا: 
                                                

 
 
 

 التياب األذن                      السعال   التياب فروة الرأس           
 
 مفردات طرق الوقاية :  -

 لو مفيش منديل  ممكن العطس أو السعال: 
                                                 

 
  

 في اليدين                   أعمى الذراع                    في اليواء     
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 بطاقة مالحظة الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل الروضة: )ممحق  .4

 "( 4رقم "
 اليدف من بطاقة المالحظة:   

تيدف إلى مالحظة الطفل في مواقف طبيعية تعبر عن مدى الوعي الصحي 
بفيروس كورونا لديو أثناء المشاركة في األنشطة المختمفة لمبرنامج اليومي في 

 الروضة وترجمة ىذا الوعي إلى سموكيات إجرائية يمكن مالحظتيا.
 خطوات بناء بطاقة المالحظة: 
 تم إعداد بطاقة المالحظة طبقًا لمخطوات التالية:    

الطالع عمى بعض المراجع العربية في القياس النفسي والتربوي لمتعرف عمى ا -
عدادىا.  كيفية بناء اإلختبارات والمقاييس وا 

االطالع عمى بعض المراجع واألدلة اإلرشادية والدراسات المرتبطة لإلستفادة  -
 ,.Roussin, B  "روسين" :بطاقة المالحظة منيامنيا في طريقة تصميم 

 (.7170يوسف" ) , دراسة "(7171)
تكونت بطاقة المالحظة في صورتيا األولية من مجموعة عبارات بمغ عددىا  -

تندرج تحت ثالثة أبعاد لموعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل  ( عبارة72)
الجسدي, أنشطة  الروضة "الجانب السموكي" ىي: )نظافة اليدين, التباعد

أن تكون في صورة أىداف  المعب(, وقد راعت الباحثة عند صياغة العبارت
سموكية إجرائية دقيقة توضح السموكيات المختمفة التي ينبغي عمى الطفل القيام 

 تتضمن العبارة سموكًا واحدًا.بيا وأن 
تم عرض بطاقة المالحظة فى صورتيا المبدئية عمى مجموعة من الخبراء  -

تخصصين في رياض األطفال وعمم النفس ومجال المناىج وطرق التدريس الم
 حيث ما يمى: بيدف إبداء الرأي فييا من

 .حذف أو إضافة أو تعديل أى عبارة ال تتناسب مع اليدف 
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 .ارتباط العبارات بالبعد الرئيسي 
 .التأكد من تحقيق بطاقة المالحظة لميدف المراد قياسو 

 المالحظات عمى بطاقة المالحظة منيا:  وطرح السادة المحكمون بعض -
 " :يضع مندياًل عمى أنفو  تعديل الصياغة المغوية لبعض العبارات مثل

يستخدم مناديل ورقية   باستمرار عند العطس أو السعال " بداًل من "
 أثناء العطس أو السعال ".

  حذف بعض العبارات الخاصة ببعد "التباعد الجسدي" منيا: " يستخدم
 البديمة لمصافحة اآلخرين ".الطرق 

 بطاقة المالحظة فى صورتيا النيائية : 
وقد قامت الباحثة بإجراء كل التعديالت كاممة وتضمنت بطاقة المالحظة فى 

( التالي يوضح الشكل النيائي لبطاقة 1( عبارة وجدول )77صورتيا النيائية )
 المالحظة:

 (4جدول )
الصحي بفيروس كورونا لطفل الروضة الشكل النيائي لبطاقة مالحظة الوعي 

 والنسب المئوية آلراء السادة المحكمين
 

 أبعاد بطاقة المالحظة م
 رقم

 العبارة

عدد 
 العبارت

النسبة 
 المئوية

 %44 1 1-0 نظافة اليدين 0

 %42 2 02-4 التباعد الجسدي 7

 %41 2 77-02 أنشطة المعب 3

 



 برنامج أنشطة متكاممة لتنمية الوعى الصحى  
 

 
 

 

 

- 444 - 

 أ.م.د سحر فتحي عبد المحسن

 
السادة المحكمين عمى أبعاد ( السابق أن نسب اتفاق 1يتضح من جدول )

 %(44 -% 41بطاقة المالحظة ترواحت بين )
 تقدير درجات بطاقة المالحظة: 

قدرت درجات بطاقة المالحظة وفًقا لمقياس ليكرت الثالثي بمستويات 
( عمى الترتيب, وبالتالي تراوحت الدرجة 0, 7,  3)دائًما, أحياًنا, نادًرا( ودرجاتو )

 ( درجة.22 - 77المالحظة )الكمية لبطاقة 
 التجربة االستطالعية لبطاقة المالحظة: 

( طفاًل 31تم تطبيق بطاقة المالحظة عمى عينة استطالعية بمغ عددىا )
وطفمة من أطفال الروضة من مجتمع البحث ومن غير العينة األصمية وذلك بغرض 

 التحقق من حساب المعامالت العممية لبطاقة المالحظة.
 العممية لبطاقة المالحظة:المعامالت  

 صدق بطاقة المالحظة: - أ
 : صدق المحكمين -

تم عرض البطمقة في صورتيا المبدئية عمى مجموعة من السادة المحكمين 
المتخصصين في المجاالت التربوية والنفسية لتحديد صدق المحتوى لمبطاقة طبًقا 

المحكمين, وتراوحت لمتعريف اإلجرائي وأبعادىا, وتم إجراء التعديالت المقترحة من 
نسبة االتفاق بينيم عمى صالحية المفردات لبطاقة مالحظة الوعي الصحي بفيروس 

 %( مما يشير إلى صدق مفردات بطاقة المالحظة.011-%41كورونا بين )
 صدق المفردة:  -

حيث تم تقدير معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد 
وىي قيم  1.12إلى  1.23, وقد تراوحت ىذه القيم بين الرئيسي الذي تنتمي إليو

, كما تم تقدير معامل ارتباط درجة كل بعد 1.10مرتفعة ودالة عند مستوى داللة 
رئيسي بالدرجة الكمية لبطاقة المالحظة وقد كانت جميع ىذه القيم دالة عند مستوى 
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 يبين نتائج ذلك. (4, وجدول )1.10داللة 
 (9جدول )

 ط الدرجة الكمية لألبعاد بالدرجة الكمية لبطاقة المالحظةمعامل ارتبا
 

 معامل االرتباط بالدرجة الكمية أبعاد بطاقة المالحظة
 1.23 نظافة اليدين
 1.22 التباعد الجسدي

 1.12 أنشطة المعب

 ثبات بطاقة المالحظة: - ب
 طريقة اتفاق المالحظين: -

( أطفال 01بمالحظة ) -باحثة دكتوراة-قامت الباحثة ومعممة رياض أطفال 
بتخصيص بطاقتين لكل طفل إحداىما تطبق بواسطة  باستخدام بطاقة المالحظة,

الباحثة والثانية تطبق بواسطة المعممة, تم حساب النسب المئوية لالتفاق بين 
, حيث حدد مستوى الثبات بداللة نسبة Cooperالمالحظتين باستخدام معادلة كوبر 

% تدل عمى انخفاض ثبات 21نسبة االتفاق التي تقل عن االتفاق, فأشار إلى أن 
% فأكثر تدل عمى ارتفاع نسبة 12أداة المالحظة, ونسبة االتفاق التي تصل إلى 

 ثبات أداة المالحظة.
 ارتفاع نسبة ثبات أداة المالحظة.

 
 عدد مرات االتفاق                          

 X    011                نسبة االتفاق =                  
 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق                
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 ( التالي يبين نسبة اتفاق المالحظتين لبطاقة المالحظة:44وجدول )
 (44جدول )

 نسبة اتفاق المالحظتين لبطاقة المالحظة
 

 نسبة االتفاق عدد مرات عدم االتفاق عدد مرات االتفاق الطفل م
 %12 3 04 األول 0
 %12 3 04 الثاني 7
 %12 3 04 الثالث 3
 %12 3 04 الرابع 9
 %12 3 04 الخامس 2
 %12 3 04 السادس 2
 %12 3 04 السابع 2
 %41 7 71 الثامن 1
 %12 3 04 التاسع 4

 %12 3 04 العاشر 01

( السابق يتضح أن نتيجة تطبيق البطاقة من قبل 01من خالل جدول )
المالحظتين عمى عينة الثبات تؤكد أن ىناك نسبة اتفاق عالية بين المالحظتين 

 %( وىى نسبة عالية ومقبولة.41-12تراوحت بين )
 كرونباخ: –طريقة ألفا  -

عمى عينة الدراسة االستطالعية وقواميا  كرونباخ -استخدام طريقة ألفاتم 
( التالي أن 00الروضة , ويتضح من جدول )( طفاًل وطفمة من أطفال 31)

 1.22معامالت ثبات أبعاد البطاقة يمكن االعتماد عمييا والثقة فييا فقد تراوحت بين 
 وىي قيم مرتفعة وجيدة. 1.49إلى 
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 (44جدول )
 كرونباخ –معامالت ثبات بطاقة المالحظة بطريقة ألفا 

 
 كرونباخ-معامل الثبات بطريقة ألفا أبعاد بطاقة المالحظة

 1.24 نظافة اليدين
 1.49 التباعد الجسدي
 1.22 أنشطة المعب
 1.11 الدرجة الكمية

 
 ث الميدانيةــراءات البحـــإج
 اتبعت الباحثة عدًدا من اإلجراءات تشمل ما يمي:   

 االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث. 
طفل الروضة إعداد قائمة أبعاد الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى  

 "الجانب المعرفي".
إعداد قائمة أبعاد الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل الروضة  

 "الجانب السموكي". 
برنامج أنشطة متكاممة لتنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى إعداد  

 .طفل الروضة
 القيام بالدراسة االستطالعية لمبرنامج. 
 .يروس كورونا لطفل الروضةبناء االختبار المصور لموعي الصحي بف 
 بناء بطاقة مالحظة الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل الروضة. 
بطاقة المالحظة باألساليب اإلحصائية و  التحقق من صدق وثبات االختبار 

 المناسبة.
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إجراء الدراسة الميدانية خالل الفصل الدراسي األول لمعام  
م 74/07/7171إلى م 04/01/7171اعتباًرا من  7171/7170الدراسي

 وفق الخطوات التالية:
 م77/01/7171م إلى 04/01/7171القياس القبمي:  -
 م4/07/7171م إلى 72/01/7171تطبيق البرنامج:  -
 م03/07/7171م إلى 01/07/7171القياس البعدي:  -
 م30/07/7171م إلى 71/07/7171القياس التتبعي:  -
 حساب النتائج باألساليب اإلحصائية المناسبة. 
 تفسير النتائج ومناقشتيا. 
 تقديم التوصيات والمقترحات. 

 تياـــا ومناقشـــتفسيرى ث:ـــج البحـــنتائ
ما فعالية برنامج ولإلجابة عمى السؤال الرابع لمبحث والذي نص عمى : 

؟  األنشطة المتكاممة في تنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل الروضة
تم اختيار عينة البحث, وتم تطبيق االختبار المصور وبطاقة المالحظة قبميًا عمى 
عينة البحث, ثم تم تنفيذ برنممج األنشطة المتكاممة, ثم إعادة تطبيق االختبار 

فروض المصور وبطاقة المالحظة عمى عينة البحث بعديًا والتحقق من صحة 
 كما يمي : البحث

 الفرض األول:
أطفال المجموعة  دالة إحصائًيأ بين متوسطات درجاتتوجد فروق 

التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمى االختبار المصور لموعي الصحي 
 بفيروس كورونا لطفل الروضة في اتجاه القياس البعدي.
" لمعينات T-Testاختبار "ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام 

 ( التالي نتائج ذلك:07جدول ) ويوضح  Paired–Samples المرتبطة
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 (44جدول )
" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية T-Testنتائج اختبار "

في القياسين القبمي والبعدي عمى االختبار المصور لموعي الصحي بفيروس 
 44كورونا لطفل الروضة   ن=

  البعدى القبمى األبعاد

 

متوسط   

 الفروق

وداللتيا قيمة)ت( 

 )درجة الحرية(

Df(31) 

 

 

اتجاه 

 الداللة

 

 

معامل 

 4ايتا

 

حجم 

 التأثير

االنحراف  المتوسط

 المعيارى

االنحراف  المتوسط

 المعيارى

 الداللة القيمة

 1.110 4.22 7.14 1.142 3.10 0.11 0.27 طرق اإلصابة

في اتجاه 

القياس 

 البعدي

 متوسط 1.22

أعراض 

 اإلصابة
0.39 1.420 9.02 1.429 7.10 00.42 1.110 

في اتجاه 

القياس 

 البعدي

 كبير 1.17

 1.110 02.14 3.72 1.247 9.42 0.71 0.27 طرق الوقاية

في اتجاه 

القياس 

 البعدي

 كبير 1.11

 1.110 04.13 1.02 0.92 07.49 7.37 9.21 االختبار ككل

في اتجاه 

القياس 

 البعدي

 كبير 1.47
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0

2

4

6

8

10

12

14

طرق 
 اإلصابة

أعراض 
 اإلصابة

 االختبار ككل طرق الوقاية

3.81 4.16 
4.97 

4.78 

1.72 1.34 
1.72 

12.94 

 القياس البعدى

فروق دالة إحصائًيأ عند مستوى ( السابق وجود 07يتضح من جدول )
بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي  1.110

ابة, أعراض عمى االختبار المصور لموعي الصحي بفيروس كورونا )طرق اإلص
 األول لمبحث.وبذلك يتحقق الفرض , ( لصالح القياس البعدىاإلصابة, طرق الوقاية

( السابق أن حجم أثر البرنامج عمى أطفال 07كما يتضح من جدول )
المجموعة التجريبية كبير, حيث أن حجم اآلثر يكون صغير عندما يكون معامل 

ويكون كبير  1.2يساوي  7وبكون متوسط عندما يكون معامل إيتا 1.7يساوي  7إيتا
 .1.1يساوي  7عندما يكون معامل إيتا
( التالي الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية 0) ويوضح شكل

 في القياسين القبمي والبعدي عمى االختبار المصور لموعي الصحي بفيروس كورونا.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

 (4شكل )
الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي 

 بفيروس كوروناعمى االختبار المصور لموعي الصحي 
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ثم قامت الباحثة بإبجاد نسبة التحسن بين متوسطات درجات المجموعة       
التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمى االختبار المصور لموعي الصحي بفيروس 

 ( التالي:03كورونا كما يتضح من جدول )
 (44جدول )

القياسين القبمي  نسبة التحسن بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في
 والبعدي عمى االختبار المصور لموعي الصحي بفيروس كورونا

 

( السابق أن نسبة التحسن ألطفال المجموعة التجريبية 03يتضح من جدول ) 
%( لالختبار 20%( لالبعاد الثالثة وبنسبة ) 22.91-%90.11)تراوحت ما بين 

 ككل مما يدل عمى تأثير ونجاح البرنامج عمى أطفال المجموعة التجريبية.
  

 قيمة )ت( وداللتيا (44البعدى) (44القبمى ) المتغيرات
Df(31) 

 
نسبة 
االنحراف  المتوسط التحسن

 المعيارى

االنحراف  المتوسط

 المعيارى

 الداللة القيمة

 1.110 4.22 1.142 3.10 0.11 0.27 طرق اإلصابة
90.11%  

أعراض 
 اإلصابة

0.39 1.420 9.02 1.429 00.42 1.110 
22.91%  

 1.110 02.14 1.247 9.42 0.71 0.27 طرق الوقاية
29.02%  

 1.110 04.13 0.92 07.49 7.37 9.21 االختبار ككل
20%  
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 الفرض الثاني:
أطفال المجموعة  توجد فروق دالة إحصائًيأ بين متوسطات درجات

التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي عمى االختبار المصور لموعي الصحي 
 بفيروس كورونا لطفل الروضة في اتجاه القياس التتبعي.
" لمعينات T-Testاختبار "ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام 

 ( التالي نتائج ذلك:09ويوضح جدول )  Paired–Samples المرتبطة
 (40جدول )

" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية T-Testنتائج اختبار "
في القياسين البعدي والتتبعي عمى االختبار المصور لموعي الصحي بفيروس 

 44كورونا    ن=
 

متوسط  التتبعى البعدى المتغيرات
 الفروق

قيمة)ت( 
 وداللتيا
Df(31) 

 
 اتجاه الداللة

 المتوسط
االنحراف 

 المعيارى
 المتوسط

االنحراف 

 المعيارى
 الداللة القيمة

طرق 
 اإلصابة

في اتجاه  1.10 0.90 1.02 1.433 3.42 1.142 3.10
القياس 
 التتبعي

أعراض 
 اإلصابة

في اتجاه  1.10 1.220 1.14 1.402 9.72 1.429 9.02
القياس 
 التتبعي
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دالة إحصائًيأ بين غير جوىرية فروق ( السابق وجود 09يتضح من جدول )
عمى االختبار متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي 

لموعي الصحي بفيروس كورونا )طرق اإلصابة, أعراض اإلصابة, طرق المصور 
 وبذلك يتحقق الفرض الثاني لمبحث. الوقاية( لصالح القياس التتبعي,

 تفسير ومناقشة نتائج الفرض األول والثاني : 
أسفرت نتائج الفرض األول عن وجود فروق دالة إحصائًيأ لصالح القياس 

القبمى عمى االختبار المصور لموعي الصحي بفيروس كورونا البعدى مقارنة بالقياس 
)طرق اإلصابة, أعراض اإلصابة, طرق الوقاية( والدرجـة الكميـة, كما أسفرت نتائج 
الفرض الثاني عن وجود فروق دالة إحصائًيأ بين متوسطات درجات المجموعة 

صور لموعي الصحي التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي عمى أبعاد االختبار الم
بفيروس كورونا واالختبار ككل لصالح القياس التتبعي , وىذا يشير إلى وجود أثر 
موجب ودال لتأثير برنامج األنشطة المتكاممة في تنمية الوعي الصحي بفيروس 

 كورونا لدى طفل الروضة )عينة البحث(.
ورونا وُترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى أن موضوع الوعي الصحي بفيروس ك

من الموضوعات اليامة ألطفال الروضة حيث يشكل الوعي الصحي لدىيم حجر 
األساس في تكوينيم المعرفي والوجداني والسموكي بتنمية معرفتيم بماىية ىذا 
الفيروس واشباع رغبتيم في الحصول عمي المعمومات الخاصة بو وتكوين اتجاه 

في اتجاه  1.10 1.147 1.07 1.442 2.14 1.217 9.42 طرق الوقاية
القياس 
 التتبعي

 االختبار ككل
في اتجاه  1.10 0.31 1.30 0.23 03.72 0.92 07.49

القياس 
 التتبعي
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 ومية.إيجابي نحو مواجيتو وتعديل أنماط سموكياتيم الي
 Hong H., et )ىذه النتيجة مع نتائج  دراسة "ىونج وأخرون"  وتتفق
al,2020,4.والتي تؤكد عمى أىمية زيادة الوعي وتعزيز تدابير مكافحة العدوى ) 

( التي 771, 7170توصيات دراسة "صوفي" )وتتفق ىذه النتيجة أيضًا مع 
رض كورونا لجميع أوصت بضرورة التوسع في عمل البرامج التوعوية عن خطر م

( بضرورة نشر الوعي الصحي بين 237, 7171توصيات دراسة "داود" )األفراد, و 
 صفوف االطفال.

والتي استيدفت تنمية بعض  (7170نتائج دراسة "يوسف" )كما تتفق مع 
 الميارات الحياتية لمتعايش مع جائحة كورونا لطفل الروضة.
الذي اعتمد عمى  البرنامجكما ُترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى طبيعة 

يجابية المتعممين ومنيا:  استراتيجيات تعميم وتعمم متنوعة اعتمدت عمى مشاركة وا 
العصف الذىني, الحوار والمناقشة, المسابقات, األلعاب, رواية القصة, العرض 

 المسرحي, الفن والموسيقى.
ام ( باستخد23, 7102وتتفق ىذه النتيجة مع مقترحات دراسة "عتمان" ) 

مجاالت المعب المتنوعة في عرض مفاىيم الثقافة الصحية والوعي الصحي التي 
( بتدعيم 7104تتاح لمطفل داخل الروضة, وتوصيات دراسة "الشرقاوي وشيعاني" )

االستراتيجيات التدريسية لطفل الروضة القائمة عمى استخدام األنشطة المتكاممة والتي 
 ة عامة.تساعد عمى تنمية الميارات لديو بصف

وُترجع الباحثة تفوق األطفال )عينة البحث( في القياس البعدى مقارنة 
بالقياس القبمى عمى االختبار المصور لموعي الصحي بفيروس كورونا بأبعاده 
المختمفة )طرق اإلصابة, أعراض اإلصابة, طرق الوقاية ( لصالح القياس البعدى 

ألبعاد لدى الطفل, فكان لألنشطة إلى أىمية األنشطة المتكاممة في تنمية ىذه ا
ن فيروس المتكاممة دور كبير وفعال في اكساب الطفل بعض المعمومات األساسية ع

 كورونا وطرق اإلصابة بو.
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وتتفق ىذه النتيجة مع  ما توصمت إليو نتائج دراسة "بمبوش وناصيف" 
ة ( من حدوث تنمية لبعض مفاىيم الثقافة الصحية نتيجة استخدام أنشط7109)

الفنون البصرية التي ليا دور في تنظيم الخبرة العقمية لدى الطفل وتزويده بالحقائق 
 والمعمومات عن الثقافة الصحية.

كما ُترجع الباحثة تفوق األطفال )عينة البحث( في القياس البعدى مقارنة 
بالقياس القبمى عمى االختبار المصور لموعي الصحي بفيروس كورونا لصالح القياس 

عدى إلى دور األنشطة المتكاممة الفعال في تعريف الطفل بأعراض اإلصابة الب
بفيروس كورونا وما الذي ينبغي القيام بو عند الشعور بإحدى األعراض , ودور 

 باء في منع الفيروس من االنتشار.العمماء واألط
( بضرورة 237, 7171وتتفق ىذه النتيجة مع ما أوصت بو دراسة "داود" )

الصحي بين صفوف األطفال بكيفية التعامل مع االمراض واالوبئة  نشر الوعي
 وتوعيتيم بالتغيرات واألعراض المصاحبة لالمراض داخل أجساميم.

كما ُترجع الباحثة أيضًا تفوق األطفال )عينة البحث( في القياس البعدى 
لح مقارنة بالقياس القبمى عمى االختبار المصور لموعي الصحي بفيروس كورونا لصا

القياس البعدى إلى الدور الفعال لألنشطة المتكاممة في تعريف وممارسة الطفل لطرق 
 الوقاية )نظافة اليدين, التباعد الجسدي, أنشطة المعب(.

( بضرورة 321, 7102وتتفق ىذه النتيجة مع توصيات دراسة "محمود" )
  ائي التنفيذي.تبني تطبيق األنشطة المتكاممة في رياض األطفال عمى المستوى اإلجر 

كما ُترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى امتداد أثر البرنامج الذي تكون من 
مجموعة من األنشطة المتكاممة )المسرحية, القصصية, الحركية, الفنية, الموسيقية( 
التي ييواىا أطفال الروضة والتي تسعى إلى تحقيق إيجابية المتعمم من خالل جذب 

التعميمية وذلك لتحقيق األىداف المرجوة إلى أقصى حد انتباىو لممارسة المواقف 
 ممكن.
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(  777,  7102وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إليو "الياس ومرتضى" ) 
أن من الشروط الواجب توافرىا في األنشطة المتكاممة أن يتعمم الطفل فييا من خالل 

 مشاركتو الفعالة وممارساتو العممية.
تيجة إلى التفاعل اإليجابي لألطفال أثناء تطبيق كما ترجع الباحثة ىذه الن

أنشطة البرنامج المتكاممة والمتنوعة والمحببة لمطفل مما ساعد عمى االحتفاظ بأثر 
التعمم والذي ظير جميًا في القياس التتبعي , حيث توفر خبرات األنشطة المتكاممة 

الف أنواعيا , وغرس تربية متكاممة متعددة الجوانب تيتم بتكوين الميارات عمى إخت
العادات المرغوب فييا وتنميتيا وتكوين االتجاىات النفسية واالجتماعية التي تتسم 

 (011, 7103الحريري, )بالشمول واالستمرارية. 
كذلك يمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى توافر البيئة العاطفية أثناء تطبيق 

يجة مع ما أشارت إليو وتتفق ىذه النت البرنامج المحفزة لمعب ونشاط األطفال,
( أن الطفل يحتاج إلى الشعور بحب المحيطين بو كثيًرا 023, 7107"الحريري" )

ممن يولونو الرعاية واالىتمام, كما أنو يحب ذاتو ويشعر بقبول من حولو, فالحب 
والمودة والتعاطف مع اآلخرين ىو مفتاح التربية ويجب غرسيا في الطفل أثناء لعبو 

 خرين.وتعاممو مع اآل
 الفرض الثالث:

أطفال المجموعة  توجد فروق دالة إحصائًيأ بين متوسطات درجات
عمى بطاقة مالحظة الوعي الصحي التجريبية في القياسين القبمي والبعدي 

 بفيروس كورونا لدى طفل الروضة في اتجاه القياس البعدي.
" لمعينات T-Testاختبار "ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام 

 ( التالي نتائج ذلك:02ويوضح جدول )  Paired–Samples المرتبطة
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 (44جدول )
" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية T-Testنتائج اختبار "

في القياسين القبمي والبعدي عمى بطاقة مالحظة الوعي الصحي بفيروس كورونا 
 لطفل الروضة

 44ن=
 

  البعدى القبمى األبعاد

 

متوسط   

 الفروق

قيمة)ت( وداللتيا 

 )درجة الحرية(

Df(31) 

 

 

اتجاه 

 الداللة

 

 

معامل 

 4ايتا

 

حجم 

 التأثير

 المتوسط
االنحراف 

 المعيارى
 المتوسط

االنحراف 

 المعيارى
 الداللة القيمة

نظافة 

 اليدين

في  1.110 30.39 00.22 0.73 77.39 0.20 01.24

اتجاه 

القياس 

 البعدي

 كبير 1.42

التباعد 

 الجسدي

في  1.110 73.23 01.37 0.23 04.31 0.22 4.12

اتجاه 

القياس 

 البعدي

 كبير 1.42

أنشطة 

 المعب

في  1.110 30.23 01.23 0.71 04.04 0.29 1.22

اتجاه 

القياس 

 كبير 1.42
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( السابق وجود فروق دالة إحصائًيأ عند مستوى 02يتضح من جدول )
بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي  1.110

عمى بطاقة مالحظة الوعي الصحي بفيروس كورونا )نظافة اليدين, التباعد 
وبذلك يتحقق الفرض الثالث  الجسدي, أنشطة المعب( لصالح القياس البعدى,

 لمبحث.
( السابق أن حجم أثر البرنامج عمى أطفال 02كما يتضح من جدول )

المجموعة التجريبية كبير, حيث أن حجم اآلثر يكون صغير عندما يكون معامل 
ويكون كبير  1.2يساوي  7وبكون متوسط عندما يكون معامل إيتا 1.7يساوي  7إيتا

 .1.1يساوي  7عندما يكون معامل إيتا
( التالي الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية 7ويوضح شكل )

 في القياسين القبمي والبعدي عمى بطاقة مالحظة الوعي الصحي بفيروس كورونا.
  

 البعدي

بطاقة 

المالحظة  

 ككل

في  1.110 92.27 37.21 7.91 21.40 7.13 71.90

اتجاه 

القياس 

 البعدي

 كبير 1.44
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0
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70

نظافة 
 اليدين

االتباعد 
 الجسدي

أنشطة 
 اللعب

بطاقة 
المالحظة  

 ككل

22.34 
19.38 19.19 

60.91 

10.69 9.06 8.66 

28.41 

 …القياس 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (4شكل )
الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي 

 الوعي الصحي بفيروس كوروناعمى بطاقة مالحظة 
ثم قامت الباحثة بإبجاد نسبة التحسن بين متوسطات درجات المجموعة 
التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمى بطاقة مالحظة الوعي الصحي بفيروس 

 ( التالي:02كورونا كما يتضح من جدول )
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 (44جدول )
التجريبية في القياسين القبمي نسبة التحسن بين متوسطات درجات المجموعة 

 والبعدي عمى بطاقة مالحظة الوعي الصحي بفيروس كورونا
 

التجريبية ( السابق أن نسبة التحسن ألطفال المجموعة 02يتضح من جدول ) 
%( 94.79%( لالبعاد الثالثة وبنسبة ) 21.09-%91.29تراوحت ما بين )

لبطاقة المالحظة ككل مما يدل عمى تأثير ونجاح البرنامج عمى أطفال المجموعة 
 التجريبية.

 الفرض الرابع:
أطفال المجموعة  توجد فروق دالة إحصائًيأ بين متوسطات درجات

والتتبعي عمى بطاقة مالحظة الوعي الصحي التجريبية في القياسين البعدي 
 بفيروس كورونا لدى طفل الروضة في اتجاه القياس التتبعي.

" لمعينات T-Testاختبار "ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام 

 قيمة )ت( وداللتيا (44البعدى) (44القبمى ) المتغيرات
Df(31) 

 
نسبة 
االنحراف  المتوسط التحسن

 المعيارى

االنحراف  المتوسط

 المعيارى

 الداللة القيمة

 91.29% 4.444 30.39 0.73 77.39 0.20 01.24 نظافة اليدين

%94.09 4.444 73.23 0.23 04.31 0.22 4.12 التباعد الجسدي  

%21.09 4.444 30.23 0.71 04.04 0.29 1.22 أنشطة المعب  

بطاقة المالحظة  
 ككل

71.90 7.13 21.40 7.91 92.27 4.444 94.79%  
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 ( التالي نتائج ذلك:02ويوضح جدول )  Paired–Samples المرتبطة
 (44جدول )

بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية  " لداللة الفروقT-Testنتائج اختبار "
في القياسين البعدي والتتبعي عمى بطاقة مالحظة الوعي الصحي بفيروس كورونا    

 44ن=
 

متوسط  التتبعى البعدى المتغيرات
 الفروق

 قيمة)ت( وداللتيا
Df(31) 

 
اتجاه 
 الداللة

 المتوسط
االنحراف 

 المعيارى
 المتوسط

االنحراف 

 الداللة القيمة المعيارى

في اتجاه  1.10 1.949 1.12 0.03 77.90 0.73 77.39 نظافة اليدين
القياس 
 التتبعي

التباعد 
 الجسدي

في اتجاه  1.10 0.22 1.04 0.79 04.22 0.92 04.31
القياس 
 التتبعي

في اتجاه  1.10 1.11 1.11 0.07 04.04 0.71 04.04 أنشطة المعب
القياس 
 التتبعي

بطاقة 
المالحظة  

في اتجاه  1.10 1.211 1.72 0.44 20.02 7.91 21.40
القياس 
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( السابق وجود فروق دالة إحصائًيأ بين متوسطات 02يتضح من جدول )
درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي عمى بطاقة مالحظة 
الوعي الصحي بفيروس كورونا )نظافة اليدين, التباعد الجسدي, أنشطة المعب( 

 وبذلك يتحقق الفرض الرابع لمبحث.لصالح القياس التتبعي, 
 والرابع :  تفسير ومناقشة نتائج الفرض الثالث

أسفرت نتائج الفرض الثالث عن وجود فروق دالة إحصائًيأ بين متوسطات 
درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمى بطاقة مالحظة الوعي 
الصحي بفيروس كورونا )نظافة اليدين, التباعد الجسدي, أنشطة المعب( لصالح 

ياس البعدى , كما أسفرت نتائج الفرض الرابع عن وجود فروق دالة إحصائًيأ بين الق
متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي عمى بطاقة 

وىذا يشير إلى ,  مالحظة الوعي الصحي بفيروس كورونا لصالح القياس التتبعي
لمتكاممة في تنمية الجانب السموكي وجود أثر موجب ودال لتأثير برنامج األنشطة ا

 لموعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل الروضة )عينة البحث(.
وُترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى فعالية األنشطة المتكاممة في تنمية سموكيات 
الوعي الصحي لدى طفل الروضة عن طريق تزويده بالحقائق والمفاىيم الصحية 
كسابو العديد من الميارات التي تشكل سموكو الصحي  المرتبطة بيذا الفيروس وا 

 .  والذي يؤثر بدوره عمى األسرة والروضة والمجتمع
( من 29, 7102وتتفق ىذه النتيجة مع ما أوصت بو دراسة "عتمان" ) 

ضرورة إدخال أنشطة تربوية متنوعة في رياض األطفال والتي من شأنيا أن تزيد من 
فعالية عممية تثقيف طفل الروضة في الجانب الصحي, ومع ما توصمت إليو نتائج 

مية األنشطة المتكاممة في من فاع (012, 7101الفمفمي والمواجدة " ) دراسة "
 طفل الروضة الميارات الصحية.  إكساب

كما ُترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى تنوع األنشطة المتكاممة لتشمل األنشطة 

 التتبعي ككل
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)القصصية والمسرحية والفنية والموسيقية والحركية(, حيث ساعدت أنشطة البرنامج 
الية الخطورة واقتراح القصصية في تنمية قدرة األطفال عمى تحديد السموكيات ع

السموكيات البديمة والتأكيد عمى ضرورة االلتزام بالتعميمات واإلرشادات الوقائية أثناء 
 المعب وتجنب مشاركة األعاب األطفال اآلخرين.

 من (7170وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو نتائج دراسة "يوسف" )
عض الميارات الحياتية لمتعايش مع فاعمية استخدام القصة الكاريكاتورية في تنمية ب

جائحة كورونا لطفل الروضة, حيث تساعد تمك الميارات الطفل في االلتزام 
 باإلجراءات اإلحترازية لمتعايش مع جائحة كورونا. 

 أنشطة البرنامج المسرحية حيث ساعدت كما ُترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى
حو ضرورة عدم مشاركة اآلخرين عمى تكوين االتجاىات االيجابية لدى الطفل ن

 أدواتيم الشخصية والتي تعد من أىم طرق الوقاية من فيروس كورونا.
 وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو نتائج دراسة "الصاوي وفراج" 

( من فاعمية أنشطة فنون األداء )القصة والمسرح( في تنمية المفاىيم 7103)
 الصحية لدى طفل الروضة.

لباحثة ىذه النتيجة إلى أنشطة البرنامج الفنية التي ساعدت عمى كما ُترجع ا
توضيح بعض اإلجراءات الوقائية مثل: أىمية غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 

ثانية وااللتزام بخطوات غسل اليدين , وأىمية تغطية األنف والفم بالمناديل  71
في اليواء وضرورة التخمص  الورقية أثناء العطس أو السعال لمنع انتشار الجراثبم

منيا في صناديق قمامة مغمقة , وفي حالة عدم توافر منديل يتم احتواء العطس أو 
العاممين في مجال  السعال بثني الكوع ثم غسل اليدين , وضرورة توجيو الشكر

عمال( في مواجية أزمة  -موظفين -ممرضين -أطباء -الرعاية الصحية )عمماء
 فيروس كورونا.
 ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو نتائج دراسة "صبيرة وآخرون" وتتفق 

القائمة عمى األنشطة الفنية في تعزيز الوعي  ( من أىمية البرامج22, 7171)
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 الصحي في مرحمة رياض األطفال.
كما ُترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى أنشطة البرنامج الموسيقية التي ساعدت 

الوقائية, وضرورة تجنب بعض السموكيات لمنع توضيح بعض اإلجراءات  عمى
 ومنيا: تجنب مصافحة اآلخرين باليد واالحتضان والتقبيل , انتشار فيروس كورونا

تقميل العدد أثناء المعب وعدم ممارسة األلعاب التي تحتاج إلى االشتراك الجسدي أو و 
القصص  القرب من بعضيم البعض, وتفضيل ممارسة أنشطة الرسم والغناء وقراءة

 واالبتعادعن المعب بالعجائن والرمل.
( من 091-092, 7109وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إليو "الشبراوي" )

أن األغنية توجو األطفال نحو المممارسات السموكية الحميدة بما تحتوي عميو من 
مضامين أخالقية أو جمالية أو إجتماعية أو دينية أو صحية , ومع ما توصمت إليو 

( من فعالية استخدام األنشطة 7102),.Lee, A لي, أنجيال" " ائج دراسةنت
الموسيقية لتعزيز جانب الشخصية في تعميم األطفال في مرحمة ما قبل المدرسة في 

 بيئة المدرسة التايوانية.
كما ُترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى أنشطة البرنامج الحركية التي ساعدت 

الوقائية ومنيا التباعد الجسدي الذي ال يعني التباعد توضيح بعض اإلجراءات  عمى
االجتماعي بل التباعد المكاني والسموكيات الصحية الخاصة بو لموقاية من فيروس 

 كورونا وضرورة االلتزام بيا في كل مكان يتم التواجد بو.
( من 091-092, 7171سويفت " ) وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو "

التي يقودىا بالغون والمخطط ليا بدقة تطور ميارات األطفال  حركيةأن األنشطة ال
بصورة طبيعية, بشرط أن تكون ىذه األنشطة جذابة لألطفال كي تخمق لدييم الرغبة 
في التفاعل, كما تغرس داخميم حب القيام بدور نشط, حيث يعمل النشاط الحركي 

 ومات عن الصحة العامة.عمى تدعيم النمو والتطور الصحي وتزويد األطفال بمعم
استيدف إعطاء كما ُترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى امتداد أثر البرنامج الذي 

الفرصة لألطفال لمتعبير عن مشاعرىم وأفكارىم تجاه الوضع الحالي الذي فرضو 
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عمينا فيروس كورونا , مع التأكيد عمى بث اإلطمئنان في نفوسيم بقرب القضاء عميو 
 ان شاء اهلل.
إلى  (7170تفق ىذه النتيجة مع األىداف التي سعت دراسة "رضوان" )وت

التحقق منيا وىي فعالية برنامج إرشادي معرفي سموكي في خفض حدة بعض 
االنعكاسات النفسية السمبية الناتجة عن الحجر المنزلي لجائحة كورونا لدى طفل ما 

 قبل السدرسة.
الذي نص عمى : ما فعالية  وبذلك قد تم اإلجابة عمى سؤال البحث الرابع

برنامج األنشطة المتكاممة في تنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل 
الروضة ؟ وبالتالي قد تحقق اليدف الرابع لمبحث وىو : قياس فعالية برنامج 

 األنشطة المتكاممة في تنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى طفل الروضة.
 ثـــيات البحـــــتوص
 في رياض األطفال. األنشطة المتكاممة إعداد بيئة مناسبة لممارسة .0
رفع مستوى وعي المعممات بأىمية توظيف األنشطة المتكاممة في رياض  .7

 األطفال.
البرنامج المتكاممة لتنمية الوعي الصحي  إعداد دليل لممعممة يتناول أنشطة .3

 بفيروس كورونا لدى طفل الروضة.
أنشطة البرنامج المتكاممة لتنمية الوعي  ر يتناولإعداد دليل ألولياء األمو  .9

 الصحي بفيروس كورونا لدى طفل الروضة.
تنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى األطفال وجميع العاممين في مرحمة  .2

 الطفولة المبكرة.
 ةـــرحـات مقتــــوث ودراســـبح
الروضة  برنامج توعوي بأىمية األنشطة المتكاممة في تنمية ميارات طفل .0

 لموالدين.
 دراسة تقويمية عن واقع توظيف المعممة لألنشطة المتكاممة في رياض األطفال. .7
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برنامج قائم عمى التجارب الحسية لتنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى  .3
 طفل الروضة.

برنامج قائم عمى التطبيقات التكنولوجية لتنمية الوعي الصحي بفيروس كورونا  .9
 لدى طفل الروضة.

فاعمية أنشطة فنون األداء في تنمية مفاىيم الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى  .2
 طفل الروضة.

فاعمية برنامج قائم عمى االبداعات األدبية لتنمية سموكيات الوعي الصحي  .2
 بفيروس كورونا لدى طفل الروضة.
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 ثــع البحـــــمراج
 :المراجع العربية 

(. استخدام األنشطة المتكاممة في تنمية 7104أبو طو, ىبة محمود محمد ) .0
الميارات الحياتية المعاصرة لدى أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات 

(. العدد األول. الجزء 2. مج )مجمة دراسات وبحوث التربية النوعيةالتعمم. 
 (.092-070الثالث. يناير. ص )

ية برنامج قائم عمى أنشطة متكاممة لتنمية (. فاعم7109أحمد, ميا جالل ) .7
. ماجستير سنوات. 2-2بعض ميارات التفكير العممي لدى طفل الروضة من 

 جامعة بنيا: كمية التربية النوعية.
دور أدب الطفل في تعميم العربية (. 7103أحمد, نجالء محمد عمي ) .3

 . اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.لممبتدئين
األردن والعالم وفيروس كورونا (. 7171بني عايش, محمد سعيد أحمد ) .9

 . األردن: دار الكتاب الثقافي.المستجد
(. فاعمية برنامج قائم عمى األنشطة 7102بيجات, ريم محمد بييج فريد ) .2

مجمة الطفولة المتكاممة في تنمية قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طفل الروضة. 
(. ص 70(. ع )2ندرية. كمية رياض األطفال. مج ). جامعة اإلسكوالتربية

(312-921.) 
مالحظة (. 7104التحالف من أجل حماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية ) .2

 .7104, مارس 0النسخة  فنية: حماية األطفال أثناء جائحة فيروس كورونا,
مد الجرواني, ىالة إبراىيم, البكاتوشي, جنات عبد الغني, العطار, نيمي مح .2

. اإلسكندرية: دار المعرفة أساليب التعميم والتعمم في رياض األطفال(. 7109)
 الجامعية.

 األلعاب التربوية وانعكاستيا عمى تعمم األطفال.(. 7107رافدة ) الحريري, .1
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 عمان: اليازوري.. األردن
 قضايا معاصرة في تربية طفل ما قبل المدرسة.(. 7103الحريري, رافدة ) .4

 االردن. عمان: دار المناىج لمنشر والتوزيع.
. األردن. عمان: اإلعالم الصحي والطبي(. 7102حسني, مراد إبراىيم ) .01

 الجنادرية لمنشر والتوزيع.
(. األسرة ودورىا في تخفيف الضغوطات النفسية 7171داود, سعاد عبداهلل ) .00

مجمة كمية عمى الطفل جراء الحجر المنزلي في ظل كورونا. جامعة واسط. 
-202. العدد الحادي واألربعون. الجزء األول. تشرين الثاني, ص )التربية
239.) 

(. فعالية برنامج إرشادي معرفي سموكي 7170رضوان, منى جابر محمد ) .07
لخفض حدة بعض االنعكاسات النفسية السمبية الناتجة عن الحجر المنزلي 

مجمة بحوث . لدى طفل ما قبل السدرسة COVID-19 لجائحة كورونا 
(. 2)3كمية التربية لمطفولة المبكرة, جامعة بني سويف.  ودراسات الطفولة.

 (.112-172يونيو. ص )
التعمم عبر الحركة (. 7171سويفت, تانيا. ترجمة: السباعي, ىدى عمر ) .03

 القاىرة: مجموعة النيل العربية. والمعب التفاعمي في مرحمة الطفولة المبكرة.
. القاىرة: دار المدخل إلى رياض األطفال(. 7109قادر )شريف, السيد عبد ال .09

 الجوىرة لمنشر والتوزيع.
أدب أطفال ما قبل المدرسة وتنميتو (. 7109الشبراوي, عبد الناصر سالمة ) .02

 . القاىرة: دار جوانا لمنشر والتوزيع.لمجوانب اإلنسانية
امج قائم (. فاعمية برن7104الشرقاوي, فاطمة فاروق, شيعاني, سماح أحمد ) .02

عمى األنشطة المتكاممة في تنمية ميارات إدارة المشروعات الصغيرة لدى طفل 
الروضة: دراسة تطبيقية عمى محافظة صامطة بالمممكة العربية السعودية. 

-712(. ص )3(. ج )019. جامعة األزىر. كمية التربية. ع )مجمة التربية
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792.) 
ممارسات االتصال الفعال في (. 7171الشميوب, عبدالممك بن عبد العزيز ) .02

إدارة أزمة جائحة كورونا وبناء الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع السعودي. 
المجمة العربية لبحوث االعالم دراسة مسحية لجيود وزارة الصحة السعودية. 

 (.022 -012( يوليو/سبتمبر . ص ) 31. ع ) واالتصال
(. ,دور األنشطة الفنية 7171صبيرة, فؤاد , سمطان, منال , مصطو, مريانا ) .01

في تعزيز الوعي الصحي لدى أطفال الروضة: دراسة ميدانية في مؤسسات 
. اآلداب والعموم  مجمة جامعة تشرينرياض األطفال بمدينة الالذقية. 

 (.22 -22(. ص )3(. العدد )97اإلنسانية. المجمد )
ورونا (. إدراك أطفال الروضة لجائحة ك7170صوفي, نجالء محمد روبي ) .04

. كمية التربية لمطفولة مجمة بحوث ودراسات الطفولةوعالقتو بجودة الحياة. 
 (.779-024(. يونيو. ص )2)3المبكرة, جامعة بني سويف. 

(. فاعمية برنامج قائم عمى األنشطة المتكاممة 7102صومال, أحمد إبراىيم ) .71
ع في مجمة الجامفي إكساب المفاىيم التبولوجية لطفل ما قبل المدرسة. 

. ص 7102(. ديسمبر 2. األردن. ع )الدراسات النفسية والعموم التربوية
(47-031.) 
الممارسات االجتماعية االيجابية لدى (. 7171العبادي, أيمان يونس إبراىيم ) .70

 . االردن. عمان: مركز الكتاب االكاديمي.طفل الروضة
ية بعض (. برنامج أنشطة متكاممة لتنم7102عبد الرازق, شيماء رأفت ) .77

. جامعة القاىرة: كمية ماجستيرميارات التعمم الذاتي لدى طفل الروضة.  
 التربية لمطفولة المبكرة.

(. فاعمية برنامج في العموم قائم عمى 7171عبدالمطيف, أسامة جبريل أحمد ) .73
نماذج االقناع في تنمية السموكيات الصحية الوقائية وتعديل المعتقدات الخطأ 

مجمة كمية التربية في ا لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. تجاه فيروس كورون



 برنامج أنشطة متكاممة لتنمية الوعى الصحى  
 

 
 

 

 

- 444 - 

 أ.م.د سحر فتحي عبد المحسن

 (.717-034(. ص )9(. ع )99. جامعة عين شمس. مج )العموم التربوية
(. دور رياض األطفال في توعية طفل 7102عتمان, عمي عبد التواب محمد ) .79

الروضة بمفاىيم الثقافة الصحية من وجية نظر المعممات وأميات األطفال في 
الجزء  024, جامعة األزىر. العدد ) مجمة كمية التربيةالمتغيرات. ضوء بعض 

 (.10-03األول( يوليو, ص )
(. مدى مساىمة المنياج الوطني التفاعمي في 7171عيد, والء سميمان الشيخ ) .72

تنمية مفاىيم الوعي الصحي لدى أطفال الرياض الحكومية من وجية نظر 
األردن. جامعة اإلسراء الخاصة: . ماجستيرالمعممات في محافظة الزرقاء. 

 كمية العموم التربوية.
(. فاعمية 7101الفمفمي, ىناء حسين محمود ,  المواجدة, عبير غالب محمد ) .72

برنامج قائم عمى األنشطة المتكاممة في اكتساب الميارات الصحية والبيئية لدى 
امعة . جالمجمة العربية لمتربية العممية والتقنيةطفل الروضة في الكرك. 

 (.071-47(. ص )2العموم والتكنولوجيا. ع )
التدبير العالجي (. 7171كذلك, محمد محمد, ومنظمة الصحة العالمية ) .72

 .49السريري لمرضى كوفيد 
الصحة والتربية الصحية: الصحة المدرسية (. 7102كماش, يوسف الزم  ) .71

 . عمان: دار الخميج لمنشر والتوزيع.والرياضية
(. تحميل بعدي لنتائج دراسات استخدام 7102حجازى )محمود, ىند محمود  .74

المجمة الدولية لمدراسات التربوية األنشطة المتكاممة في رياض األطفال. 
-393(. ص )3(. ع )0. مركز رفاد لمدراسات واألبحاث. مجمد )والنفسية

327.) 
نمو (. 7102مطر, عبد الفتاح رجب عمي, مسافر, عمي عبداهلل عمي ) .31

 الرياض: دار النشر الدولي. غوية والعممية لألطفال.المفاىيم الم
(. تصميم أنشطة تعميمية وقياس 7171موسى, سعيد عبد المعز عمي ) .30
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فاعميتيا في تنمية بعض مفاىيم وسموكيات الوعي الصحي لدى أطفال الروضة 
(. 02. جامعة بور سعيد. ع )مجمة كمية رياض األطفالبالمناطق العشوائية. 

 (.001-34ص )
القاىرة:  قضايا معاصرة في تربية الطفولة المبكرة,(. 7102لناشف, ىدى )ا .37

 دار الفكر العربي.
 . الرياض: العبيكان.جرعة وعي: إنفوجرافيك الصحة(. 7171وزارة الصحة ) .33
الدليل وزارة الصحة العامة والسكان, ومنظمات االمم المتحدة )د.ت(.  .39

(: لمعاممين في 49 -يداالرشادي لموقاية من مرض فيروس كورونا )كوف
 . اليمن.المجال التوعوي في المجتمع

صحتكم من أىم أولوياتنا: فيروس وزارة الصحة ووقاية المجتمع )د.ت(.  .32
. اإلمارات العربية ( دليل لدعم صحة المجتمع49 -كورونا المستجد )كوفيد

 المتحدة.
اتجاىات حديثة (. 7102الياس, أسما جريس, مرتضى, سموى محمد عمي ) .32

ل. عمان: دار اإلعصار العممي في تصميم وتطوير المناىج في رياض األطفا
 لمنشر والتوزيع.

(. فاعمية برنامج قائم عمى القصة 7170يوسف, وفاء أبو المعاطي ) .32
الكاريكاتورية في تنمية بعض الميارات الحياتية لمتعايش مع جائحة كورونا 

. جامعة بورسعيد. ع لالمجمة العممية لكمية رياض األطفالطفل الروضة. 
 (.722-022آخر مارس. ص ) -(. أول يناير01)
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