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 ملخص

في تنمية مفاهيم  التّفاعليمدى مساهمة المنهاج الوطني "هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف 

،  "نظر المعلمات في محافظة الزرقاء من وجهة الحكوميّةلدى أطفال الرياض  الّصحيالوعي 

معلمة من معلمات رياض  (185) تكَّون مجتمع الدراسة من ، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي

تّم اختيارهن ( معلمة، 154تكونت عينة الدراسة من )وفي محافظة الزرقاء،  الحكوميّةاألطفال 

  الّصحيتمثل مفاهيم الوعي  ( فقرة،  58) ، تكونت منبناء استبانة  الباحثانقام   ،لعشوائيةبالطريقة ا

أن مجاالت نتائج الوأظهرت . (ئيبيالوالغذائي، و ،الشخصي والجسمي)، وهي: في ثالثة مجاالت

الوعي الشخصي  وأظهرت أن مجال  ،جاءت بدرجة متوسط مجتمعة الّصحيمفاهيم الوعي 

بدرجة مرتفع، في حين جاءت المجاالت األخرى بدرجة متوسط، وهي على   جاء والجسمي

تبعًا  ئيًّادالة إحصا، وأظهرت عدم وجود فروق ثم الوعي البيئي الترتيب، الوعي الغذائي أوالً،

  ، الّصحي الوعي  فاهيم  لمتغيرات: )المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(، وفي كل مجال من مجاالت م

 

مدى مساهمة المنهاج الوطني التفاعلي في تنمية مفاهيم الوعي : "بعنوانالبحث مستل من رسالة ماجستير هذا  #1

عبر تقنية والتي تم مناقشتها "، مية من وجهة نظر المعلمات في محافظة الزرقاءالصحي لدى أطفال الرياض الحكو
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Abstract 

This study aimed to find out "The Extent of the National Interactive 

Curriculum Contributes to Health Awareness Concepts Development 

among Publich Kindergarten Children from Female Teachers Perspective 

in of Zarqa Governorate”. The study used descriptive approach. The study 

population consisted of (185) kindergarten teachers in Zarqa Governorate, 

and the study sample consisted of the (154) female teachers who were 

randomly selected. We built a questionnaire, and it consisted of (58) 

paragraphs representing the concepts of health awareness in three areas, 

namely: (Personal, Physical, Food, and Environmental) .The results of the 

study showed after statistical analyzes that all areas of health awareness 

concepts came with an average degree, and showed personal and physical 

awareness came at a high degree, while other areas came with an average 

degree, and according to different averages: food awareness came first, 

and environmental awareness camenext, and showed that there are no 

statistically significant differences according to variables: (educational 

qualification, years of experience), and in each of the areas of health 

awareness concepts and in the areas combined.The study recommended 

developing the interactive national curriculum and enhancing it with 

activities aimed at educating the child about the right health concepts. 

Keywords: Interactive National Curriculum, Concepts of Health 

Awareness, Kindergarten, Teachers. 

 

 راسة وأهميتهاخلفية الد

   المقدمة

األطفال التي يمر بها كل إنسان من أنها مرحلة أساسية في جوهرها،  رياض    مرحلةتنبع أهمية  

انعكاًسا  لمثّ ت   والناظر المتبصر لهذه المرحلة يجدها تعتمد عليها جميع مراحل النمو األخرى؛

يكتسب  قد  خاص؛ إذ بشكل فلالط وحياة عام، بشكل اإلنسان حياة من مراحل مهمة مرحلةحقيقيًا ل
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هذه  تساهموبالتالي  سلوًكا إيجابيًّا أو سلبيًّا، يبقى معه فترة حياته المستقبلية؛ من خاللها الطفل

سلسلة من  ويتم فيها اكتساببذور الشخصية، وتنمو خاللها اللغة والعاطفة،  في تكوين المرحلة

 وأسرته.العالقات االجتماعية؛ بالتفاعل مع أقرانه، وبيئته، 

التي تسهم في تشكيل شخصية المتعلم؛    التّربويّةال من أهم المراحل  وتعدّ مرحلة رياض األطف

، يتوقف على هذه المرحلة من عمره، ففي هذه المرحلة يتعلم المبادئ األولى إذ إن نجاح نمو الطفل

من الضروريات  لالتصال باألطفال اآلخرين، ويعدّ االهتمام باألطفال في هذه المرحلة ورعايتهم

عداد جيل منتج قادر على العطاء، وتمثل دراسة أوضاع الطفل وأحواله انعكاًسا األساسية؛ وذلك إل

لنوعية الحياة في هذا المجتمع؛ نتيجة العوامل االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، السائدة فيه،  

قائمة على التعلم الحديث (؛ لذا تعنى المؤسسات ال2014والمشكالت التي يعاني منها )يخلف، 

 أفضل الصور وأبهاها حول العناية بعمليات التعلم في رياض األطفال. بتقديم

وتحظى مرحلة رياض األطفال باهتمام المفكرين والتربويين؛ فهي مرحلة إعداد وتكوين 

التي  وبناء اللبنات األساسية األولى لمالمح شخصية الطفل المستقبلية، كما أنها من أكثر المراحل

ومحبًا لالستطالع والمعرفة التلقائية، وهو ما نالحظه في النشاط اليومي   يكون فيها الطفل مستكشفًا

الذي يقوم به؛ لذلك فإن االهتمام في تعليم األطفال في هذه المرحلة يفسح المجال أمامهم؛ للتعرف 

 (.2004؛ وليندجرين، 2019 على العالم من حولهم )بطرس،

تدريسية بقدر ما هي مرحلة للتنمية الشاملة  بأنها مرحلة غير    ض األطفالمرحلة ريا وتتصف

لحواس الطفل: قدراته، مهاراته، ميوله، واتجاهاته؛ فالهدف الرئيس منها ليس اكتساب المعلومات، 

بل يتعدى ذلك إلى تحقيق القيمة الحقيقية للمعرفة؛ إذ إنها وسيلة لتحقيق النمو الشامل للطفل، من 

ائية، ومثل هذا اإلعداد ال يأتي عن طريق تزويد الطفل بالكثير ده، وتهيئته للمرحلة االبتدحيث إعدا

من المعلومات، بل ينبع من أهمية مرحلة الرياض في تحقيق غرض اإلعداد الشامل لشخصية  

ستوى نضجه الطفل عقليَّا، وحسيَّا، وانفعاليَّا، واجتماعيَّا، وبدنيَّا في حدود إمكاناته، واستعداداته، وم

 (.2004)مصطفى، 

تجدر اإلشارة إلى أن هناك عالقة ترابطية بين مرحلة رياض األطفال ومضامين الوعي و

ال تعني مجرد صحة  الّصحة ( أن2004التي ينبغي ممارستها، وتعلمها، ويرى الجمال ) الّصحي

، وهذا يتوقف على نشط وحياة صحية سعيدة ة فقط، بل تعني أيًضا التمتع بذهن ذكيّ الطفل البدنيّ 

  الّصحة ؛ فالّسليمة الّصحيّةعادات المرحلة رياض األطفال، وااللتزام بفي  المناسبة الّسليمةغذية التّ 

بحقائق المرض، وكيفية انتشاره، وطرق عالجه،  الّصحيدة تعتمد على المعرفة والوعي الجيّ 

 وأسلوب الوقاية منه. 

 التّوجيه، ومنها:  حيالصّ في تعليم مفاهيم الوعي    ا رئيسةمعلمة رياض األطفال أدوارً وتمارس  

؛ وذلك ألنها تمثل القدوة الحسنة لهم؛ وألنها ملمة الّسليمة الّصحيّةالمستمر لممارسة العادات 

التي يحتاجونها، فهي تالحظهم في أثناء اللعب، وفي أثناء ممارستهم   الّصحيّةبالمعارف والمفاهيم  

طفل صحيًّا من حيث النظافة، وعدم يتصل برعاية ال ر اآلخر فهوأما عن الدولألنشطة المختلفة؛ 

ب على معالجة  تمام باإلسعافات األولية، والتدرتلويث البيئة، والتعامل المتحضر مع النفايات، وااله
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أن انعكاس هذه األدوار والمهام التي تقوم بها  ومما ال شك فيه ،(2009)زكى،  الحاالت الطارئة

ينصب في خلق مجتمع سليم، يعرف تماًما كيفية اإلسهام الجاد في خلق   ؛لمعلمة رياض األطفا

 .ة راقيةبيئة حضاريّ 

، وإحساس األفراد  الّصحيّةفي اإللمام بالمعلومات والحقائق  الّصحيالوعي  ويتمثل

 ،والفهم ،من المعرفة الّصحيرين، وتنبثق مفاهيم الوعي بالمسؤولية نحو صـحتهم وصـحة اآلخ

؛ "رياض األطفال"  المناسبة للمرحلة العمرية  الّصحيّةواالتجاهات لبعض القضايا    ،يولوتكوين الم

جانبين، هما: الجانب المعرفي،   الّصحي ، ويتضمن الوعي الّصحيبما ينعكس إيجابًا على السلوك 

الجانب الوجداني، ويتمثل في االتجاهات نحو األمراض )األحمدي، ، والّصحيّةويتمثل في الثقافة 

 (.2006؛ أبو شقير، 2002

إلى تحقيقهـا من خالل  الّصحيّةاألهداف التي تسعى التربية أهم أحد  الّصحيالوعي  ويعدّ 

لوصول إليـه، وتحقيقه بين لبرامجها، وأنشطتها المتنوعة، وهو الهدف الذي تسعى المجتمعات 

األسرة،  الّصحيعي أفرادها، ومن المؤسسات التي يقع عليها الدور األكبر في عملية انتشار الو

(؛ إذ إن هذه  2012)فضة، ة، ووسائل اإلعالم ينيّ ، المؤسسات الدّ الّصحيّةالمدرسة، المؤسسات 

ة الطفل؛ فيغدو متمكنًا من العادات الهيئات "المؤسسات" تعكس أثر السلوك المتعلم على شخصيّ 

 . الّسليمة الّصحيّة

ائية، واألساسية وغيرها، من رس االبتدفي المدا  الّصحيوتتضح أهمية انتشار مفاهيم الوعي  

ة رياض األطفال؛ يساعد على أداء وظائف  إذا انتشر في مرحل الّصحيمنطلق مفاده أن الوعي 

؛ وفي ذلك فإن الطفل سيلمس عدم الّسليمة الّصحيّةالمدرسة )االبتدائية، واألساسية( في التربية 

ض األطفال، وبين ما يقدم له من خبرات وجود تعارض بين الخبرات، التي يتعرض لهـا خارج ريا

من   الّصحي(، ويعدّ نشر الوعي 2002)األحمدي،  المختلفة التّعليميّةداخلها في امتداد المراحل 

، ويساعد في محافظتهم على نظافة الّصحيّةالعوامل التي تزيد من إقبال األطفال على الخدمات 

الذي يتصل بالغذاء،  الّسليم الّصحيوك سة السل، وممارالّصحيّة البيئة، وعلى اإللمام بالعادات

لدى أطفال الرياض، وانعكاس أثره  الّصحية، وكل ما من شأنه رفـع المستوى خصيّ ظافة الشّ والنّ 

 .(Maxim, 1995) على المجتمع في المراحل المتقدمة

العديد من الدراسات إلى وجود ضعف عام في إدراك أطفال الرياض؛ يتصل   وتشير نتائج

(، ودراسة عياش 2017بمجاالته المختلفة، ومنها: دراسة بشماف ) الّصحيفاهيم الوعي بم

، وانتشاره بين الطلبة في المدارس الّصحي( التي تطرقت إلى موضوع الوعي 2014وزهران )

بشكل عام ورياض األطفال بشكل خاص، وأكدت هذه الدراسات على انخفاض مستوى الوعي  

لمستوى إذ كانت النتائج فيها بمستوى متدٍن، وأقل من اختبارات القبلية؛  لدى األطفال في اال  الّصحي

 .Alyssa, et al)وآخرون  المقبول تربويًّا، كما وتشير النتائج التي توصلت إليها دراسة أليسا

إلى وجود ضعف في   ALattragchi, et al. 2014) ) (، ودراسة األتراتشي وآخرون2015

، ووجود مفاهيم صحية غير صحيحة عند الّصحيضوعات التثقيف معرفة أطفال الرياض في مو

الحالية في رفـع مـستوى معرفة   الّصحيفعالية جهود التثقيف    في  ضعفتشير إلى وجود  ، وبعضهم
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لوك  يق السّ المهمة؛ باإلضافة إلى عدم المحافظة على تطب  الّصحيّة رياض األطفال في الموضوعات  

 لدى أعداد كبيرة منهم.  الّصحةوك المتصل بالجيّد في العديد من أنواع السل

وقد اهتمت وزارة التربية والتعليم في األردن بمرحلة رياض األطفال اهتماًما حقيقيًّا ومباشًرا، 

في بعض  (KG2)إذ بدأ التّعليم في الصف التمهيدي "رياض األطفال" في سن خمس سنوات 

ير ؛ ليشمل أطفال المناطق النائية غفي المدن الكبرى، وتوسع المشروع الحكوميّةالمدارس 

المخدومة؛ وذلك تحقيقًا لتكافؤ الفرص لجميع األطفال في المملكة، كما تقوم الوزارة باستمرار 

دها بأجهزة سمعية وبصرية، وأجهزة حاسـوب وألعاب، وتزوي الحكوميّةبتزويد رياض األطفال 

معدّة مة منها في تحسين األنشطة ال(؛ وذلك مساه2012)الصمادي،  التّفاعليبالمنهاج الوطني 

 والمهنية. التّعليميّةلألطفال وتلبية لرغباتهم، ومتطلباتهم 

المفاهيم  تنمية يساعد على ؛لها على تأليف المناهج  أن هناك دور أساسيّ  ويرى القائمون

أبو يشير ، إذ بمجاالته المختلفة الّصحي مفاهيم الوعي منها: و طفال،المتصلة برياض األ التّربويّة

 ،التّربويّةة من أهم مواضيع العمليّ  التّعليميّة( إلى أن موضوع المنهاج ومحتوياته 2011) قديس

من  التّفاعلي، ويعدّ المنهاج الوطني التّربويّةوأساسها الذي ترتكز عليه؛ فهو يتناول أدق المسائل 

ة بشكل عام اهج المدرسيّ تطويرها لمرحلة رياض األطفال؛ إذ لقيت المن أهم المشاريع التي تمّ 

ومناهج رياض األطفال في األردن تحّوالً جذريًّا في اآلونة األخيرة، وذلك بتطويرها، وتحسينها 

 عليم نحو االقتصاد المعرفيّ خطط تطوير التّ  استجابة لرؤية وزارة التربية والتعليم، إذ تقوم

نظيمي، غيير التّ التّ نها: ة، وم(، وقد اعتمدت في ذلك على ركائز أساسيّ 2007)الشرايري، 

حتية، واستحداث مناهج عليم، وتدريب المعلمين، وتحسين البنية التّ والالمركزية، والمنهاج والتّ 

 .ليالتّفاعرياض األطفال، ومنها: المنهاج الوطني 

في تشجيعه لألطفال، وإثراء معارفهم، وتطوير  التّفاعليوتتمثل أهمية المنهاج الوطني 

بأنشطتها المتنوعة  التّعليميّةائصهم واحتياجاتهم النمائية؛ إذ تعمل الوحدات مهاراتهم وفق خص

على تطوير جوانب نمو األطفال باختالفها، وتلبية حاجاتهم للعب، والحركة، واالكتشاف، 

اعدهم على التحليل، والتجريب، والتفاعل االجتماعي، وتعّود األطفال على االستقاللية، وتنبع وتس

من تحقيقه لفلسفة تعلم الطفل الذي يهدف للتفاعل مع البيئة، وذلك من خالل   التّفاعليج  أهمية المنها

وتعزيز فضولهم   تشجيع األطفال على تحقيق ذواتهم،ة غنية بالمثيرات؛ تعمل على  تهيئة بيئة تربويّ 

(،  2012الصمادي،  بيعي؛ األمر الذي يؤدي إلى معرفتهم، واكتشفاهم لبيئاتهم، وبناء خبراتهم )الطّ 

، يعرف ما ( أن االهتمام بمرحلة رياض األطفال يسهم في إنشاء جيل قويّ 2013ويرى سريرة )

حل المشكالت ومواجهة فكير العميق في يدور حوله، ويتمتع بالقيادة والعمل بروح الفريق، والتّ 

  طور التكنولوجي.حديات، التي تتعرض لها األمة نتيجة االنفجار المعرفي والتّ التّ 

حلة رياض األطفال فترة النشاط واإلبداع واالبتكار للطفل بحيث يدفعه فضوله إلى   مروتعدّ 

ين النشاط والتجريب واالستكشاف من أجل الحصول على المعرفة، ومن هنا كان دور الباحث

والتربويين إعداد الوسط المالئم والبيئة المحفزة؛ لتفجير طاقات الطفل وإبداعاته بحيث يمارس 

 التّفاعلي(، ويشكل المنهاج الوطني 2015، في جميع مراحل التعلم )طلبة وآخرون ادوًرا نشطً 
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حلة، ولعّل  لدى هذه المر  التّعليميّةالمحور األساسي لمرحلة رياض األطفال؛ إذ إنه يغطي الجوانب  

 اطتها تكمنسحيث المحتوى في هذه المناهج؛ فبوال يمكن إغفاله من  جزء الّصحيمفاهيم الوعي 

 لدى أطفالنا. والبيئيّة الجسميّة الّصحةم على منهاج يراعي القيا أهمية

لى توفير المناخ وتقوم رياض األطفال على اكتشاف مواهب الطفل وقدراته، ثم العمل ع

لتنمية هذه المواهب والقدرات عن طريق ممارسة أنواع مختلفة من النشاط   المناسب؛التربوي 

ادة منها، وتوظيفها في حياته المستقبلية، وتقوم رياض الحر والموجه، حتى يتمكن من االستف

؛ "التّفاعلي"المنهاج الوطني  الدراسيةاألطفال بتزويد األطفال بمهارات معينة ضمن المناهج 

ة،  ، والوقائيّ والبيئيّة، الغذائيّة، والجسميّة الّصحة ، والّسليمتوفير بيئة مناسبة للنمو  للمساهمة في

في تنمية مفاهيم   التّفاعلياهمة المنهاج الوطني  ذه الدراسة لمعرفة مدى مسوعليه فقد جاءت فكرة ه

 في األردن. الحكوميّةلدى أطفال الرياض في المدارس   الّصحيالوعي 

من حيث ا، عمليًّ  التّفاعليقراءة المنهاج الوطني النظر بتبصر ووتسعى هذه الدراسة إلى 

ن في الوصول إلى  مساهمة من الباحثي ؛ وذلكلدى أطفال الرياض الّصحيتوافر مفاهيم الوعي 

أمالً في تحسين   ؛في المستقبل  هتطويرفي مراحل    التّفاعليالمنهاج الوطني    تعمل على تحسيننتائج  

 . الّصحيفي جانب مفاهيم الوعي  في الفئة المستهدفة التّعليميّةالمخرجات 

 مشكلة الدراسة  

ّن  مع بتربية األطفال في سن رياض األطفال، إذ إتزايد االهتمام في العالم العربي والعالم أج

وذلك ألن هذه  لى أهمية مرحلة الطفولة وخطورتها؛، تؤكد عالتّربويّةو العلميّةالعديد من البحوث 

المرحلة من أهم المراحل في حياة اإلنسان، وذات تأثير هام في تكوين شخصيته من الناحية الفكرية 

من الخصائص  إذ إن طفل هذه المرحلة يمتلك العديد    بهذه المرحلة؛   ليه يتوجب االهتماموالعقلية، وع

 عمرية األكبر سنًّا.يتقبل العلم بطريقة مختلفة عن المرحلة ال والمميزات التي تجعله،

يتصل   ،وتشير نتائج الدراسات والبحوث السابقة إلى وجود ضعف عام لدى أطفال الرياض

 ختلفة، ومن ذلك الدراسة التي أجراها الشهواناالت المفي المج الّصحيبامتالكهم مفاهيم الوعي 

 الّصحة قبل المدرسة في امتالكهم مفاهيم  (، وأكد من خاللها على ضعف أطفال ما2017)

والسالمة، وقدم من خاللها برنامج تعليمي محوسب؛ لحد من هذا الضعف، والدراسة التي أجراها  

جود تدني في مستويات الوعي  من خاللها و ( التي أكد (Rosen, et al. 2006روزن وآخرون 

لدى األطفال، وحدد هذا الضعف في جوانب النظافة الشخصية، واقترح بناء برنامج  الّصحي

ف هذا الضعف في جوانب غسل اليدين بعد استخدام الحمام، وتقليل فرص اإلصابة  لتخفي

( التي قامت من 2016) باألمراض، كما يؤكد وجود هذا الضعف الدراسة التي أجراتها المواجدة

  الّصحي أمالً منها في تحسين مهارات الوعي  ؛خاللها ببناء برنامج قائم على األنشطة المتكاملة

 والبيئي لدى أطفال الرياض. 

بعناصره المختلفة، يسهم  التّفاعليوتتحدد المشكلة في هذه الدراسة في أن المنهاج الوطني 

طفل المتعلم؛ وذلك من خالل تناوله للقضايا ذات  بشكل أو بآخر في تحسين مقومات شخصية ال
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شخصي والجسمي، والغذائي،  )البمجاالتها المختلفة:    الّصحيومية ومفاهيم الوعي  الصلة بحياته اليّ 

إحدى المواضيع التي ينبغي أن يتطرق لها المنهاج؛ وذلك لتوجيه أنظار  (، التي تعدّ والبيئي

ت نظر في عملية بناء الطفل صحيَّا، األطفال، وتبني وجهان هذه المهارات لدى  يالمعلمات نحو تحس

( 2008يؤكد ما سبق العساف وأبو لطيفة )، والتّعليميّةإذ إن المنهاج ركن أساسي من أركان العملية  

عقليَّا، وانفعاليَّا، وصحيَّا؛ األمر الذي  الّسليميسهم في بناء اإلنسان  امن أن للمنهاج دوًرا أساسيًّ 

 لطفل ما قبل المدرسة.  الّسليموتضمينه جوانب النمو  ،ادة النظر فيه باستمراريدعو إلى إع 

 أسئلة الدراسة 

 السؤالين اآلتيين:اإلجابة عن  إلىهذه الدراسة  تسعى

  الّصحي في تنمية مفاهيم الوعي  التّفاعليمدى مساهمة المنهاج الوطني  : ماالسؤال األول

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة ؟  ر المعلمات  من وجهة نظ  الحكوميّةلدى أطفال الرياض  

 اآلتية:

لدى أطفال الرياض    الّصحيفي تنمية مفاهيم الوعي    التّفاعليما مدى مساهمة المنهاج الوطني   .1

 من وجهة نظر المعلمات في مجال )الوعي الشخصي والجسمي(؟ الحكوميّة

لدى أطفال الرياض    الّصحيهيم الوعي  في تنمية مفا  التّفاعليما مدى مساهمة المنهاج الوطني   .2

 لمعلمات في مجال )الوعي الغذائي(؟ من وجهة نظر ا الحكوميّة

لدى أطفال الرياض    الّصحيفي تنمية مفاهيم الوعي    التّفاعليما مدى مساهمة المنهاج الوطني   .3

 من وجهة نظر المعلمات المتصلة في مجال )الوعي البيئي(؟ الحكوميّة

بين  (α= 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  توجدهل  السؤال الثاني:

تبعًا لمتغيري:   الّصحيفي تنمية مفاهيم الوعي    التّفاعليالمعلمات في مدى مساهمة المنهاج الوطني  

 )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟

 أهمية الدراسة 

ا، ويمكن تحديدها نظريَّا عنه تسفريمكن تحديد أهمية الدراسة الحالية في النتائج المتوقع أن 

 وعمليَّا باآلتي: 

 األهمية النظرية

مدى مساهمة  ظرية من الموضوع الذي تتناوله، وهو احية النّ تأتي أهمية هذه الدراسة من النّ 

لدى أطفال الرياض من وجهة نظر  الّصحيفي تنمية مفاهيم الوعي  التّفاعليالمنهاج الوطني 

رفد المكتبات العامة والخاصة في التربوي، و اسة في إثراء األدب، إذ تسهم هذه الدرالمعلمات

  الّصحي في تنمية الوعي  التّفاعليجامعاتنا بدراسة حديثة؛ ت عنى بتطوير وتعميق المنهاج الوطني 

حليالً باألرقام والنسب المئوية لمدى هذه الدراسة تللطفل، وتقدم  الشخصي والغذائي والبيئي
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لدى   الّصحيي لمرحلة رياض األطفال في تطوير وتنمية مفاهيم الوعي مساهمة المنهاج الوطن

 أطفال الرياض.  

 األهمية العملية 

إرشاد معلمات مرحلة رياض األطفال، تتضح أهمية هذه الدراسة من الناحية العملية في 

في وتفيد هذه الدراسة الجهات المسؤولة    ومفاهيمه لدى األطفال،  الّصحيوتوعيتهم بأهمية الوعي  

لمرحلة الرياض،   التّفاعليرفع كفاءة فاعلية المنهاج الوطني ووزارة التربية والتعليم في تطوير 

لدى األطفال، يمكن أن تستفيد منه  الّصحيالوعي  تقدم هذه الدراسة استبيانًا في مفاهيمويمكن أن 

ي وزارة التربية المعلمات في الميدان التربوي أو الجهات المسؤولة عن تطوير المنهاج الوطني ف

ب والتعليم؛ وذلك بإعادة النظر في المنهاج وفق رؤية هذه الدراسة، والنتائج المسفرة عنها في جان

، وقد تفيد هذه الدراسة الباحثين في إجراء دراسات  الّصحيي المؤشرات الدالة على مفاهيم الوع

لظروف بيئية، ومكانية،  وفقًا لمتغيرات مختلفة، ووفقًا الّصحيوبحوث تتناول مفاهيم الوعي 

 مختلفة. وزمانية

كما قد تسهم هذه الدراسة في تسليط الضوء على أهمية معالجة بعض القضايا المتصلة بطفل 

لدى هذه الفئة المستهدفة عمليَّا   الّصحييعكس األثر في تنمية مفاهيم الوعي  الرياض؛ األمر الذي

ي بناء شخصية الطفل وفق قائمة معايير تسهم فالتي  ،من خاللهم القيام على جملة من اإلجراءات

 .  الّصحيومفاهيم الوعي 

أول دراسة تتناول مدى مساهمة المنهاج الوطني   -في حدود علم الباحثين-ه الدراسةَ  وتعدّ هذ

من وجهة نظر المعلمات  الحكوميّةلدى أطفال الرياض  الّصحيفي تنمية مفاهيم الوعي  التّفاعلي

 في محافظة الزرقاء.

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

( بأنه: "المنهاج 3: 2009)  منظمة األمم المتحدة للطفولةتعرفه : التّفاعليالمنهاج الوطني 

الذي ا عتمد في األردن لتعليم أطفال الروضة، وتم تطوير هذا المنهاج من قبل فريق وطني 

قبل المدرسة، وتم إقراره   وير تعليم مامتخصص في الطفولة المبكرة، وبإشراف اللجنة الوطنية لتط

ودت جميع رياض األطفال 1/9/2004من قبل مجلس التربية، وإطالقه بتاريخ )  الحكوميّة(، وز 

بالمنهاج، وبوشر بتطبيقه تجريبيًّا اعتباًرا من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  

(2003/2004.") 

التي قام بإعدادها متخصصين    التّعليميّةات  من الخبرموعة  : "مجويعرفه الباحثان إجرائيًّا بأنه

التي من  ،في رياض األطفال، ويتضمن األهداف، واألنشطة المتنوعة، والمحتويات الدراسية

االجتماعية، والثقافية، والوجدانية،    :التي تنمي إدراكه في المجاالت  ،خاللها يكتسب الطفل المعرفة

 ". الّصحيّةو
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( بأنها: "المعرفة والفهم وتكوين الميول 2:  2006بو زايدة )يعرفها أ:  حيالصّ مفاهيم الوعي  

المناسبة للمرحلة العمرية بما ينعكس إيجابيا على السلوك  الّصحيّةواالتجاهات لبعض القضايا 

 اليومي".  الّصحي

ا أطفال التي يكتسبه الّصحيّةبأنها: "المعرفة النظرية في المفاهيم  ويعرفه الباحثان إجرائيًّا:

، ويتعلموها حتى تصبح سلوكهم الذي يمارسوه عمليًّا، وتشمل المفاهيم في هذه الحكوميّةض االري

الدراسة على ثالثة مجاالت، وهي: )مجال الشخصي والجسمي، والمجال الغذائي، والمجال  

 البيئي(.

مرحلة    ( بأنها: "مؤسسات تربوية ترعى األطفال في: 200212تعرفها بدر )رياض األطفال:  

قبل المدرسة لغرض تقديم رعاية منظمة هادفة محددة المعالم، لها فلسفتها وأساسها وأساليبها ما 

 وطرقها التي تستند لمبادئ ونظريات علمية ينبغي السير على هداها".

"مؤسسة تربوية منظمة تهتم بتنمية جوانب مهارات الطفل، وتعدّ  ويعرفها الباحثان بأنها:

معها  الّسليمالظروف، التي تساعد الطفل على إبراز مواهبه والتفاعل هيئة أفضل مرحلة هادفة؛ لت

 من خالل أنشطة وتدريبات متنوعة". 

( معلمة رياض األطفال بأنها: "المربية التي 10: 2008يعرف عبد الرؤوف )المعلمات: 

هم تهم ورعايتتمتلك الخبرة الكافية في مجال تنشئة وتعليم طفل الروضة، والتي تعمل على حماي

والعقلية واالنفعالية واالجتماعية واللغوية  الجسميّةصحياً، وتساهم في تنمية شخصية الطفل 

 والسلوكية ". 

بأنها: "عضو هيئة التدريس التي تقوم بممارسة عملية التعليم ويعرفها الباحثان إجرائيًّا 

في   ،محافظة الزرقاء التعليم فيالتابعة لوزارة التربية و الحكوميّةألطفال الرياض في المدارس 

 م". 2019/2020من العام الدراسي  ،الفصل الدراسي األول

 حدود الدراسة ومحدداتها

 تتمثل الدراسة بالحدود والمحددات اآلتية:

 اقتصرت الدراسة على معلمات رياض األطفال في محافظة الزرقاء. الحدود البشرية:

من العام الدراسي   في الفصل الدراسي األولتم تطبيق هذه الدراسة  الحدود الزمانية:

 م.2019/2020

تم تطبيق هذه الدراسة على معلمات رياض األطفال التابعة لمديريات التربية   الحدود المكانية:

 لثانية، ولواء الرصيفة في محافظة الزرقاء.والتعليم: األولى، وا

ثة مجاالت، وهي: ثال في الّصحي: وهي استبانة أعدت في مفاهيم الوعي أداة الدراسة

  (.، والبيئي)الشخصي والجسمي، والغذائي
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 الدراسات السابقة

أثر توظيف القصص الرقمية في تنمية بعض "تعرف  هدف إلى  ( دراسة  2018أجرت السيد )

فال وطفلة من مرحلة رياض ط  40، تكونت عينة الدراسة من  الروضة"  طفللدى    الّصحيّةالمفاهيم  

المملكة العربية السعودية، وقد تمثلت أداة الدراسة في اختبار المفاهيم العربية المملكة األطفال في 

توظيف لاألثر اإليجابي  بعد تحليل البيانات تائج، أظهرت النالمصورة لطفل الروضة الّصحيّة

   أطفال الروضة.لدى   الّصحيّةالقصص الرقمية في تنمية المفاهيم 

فاعلية برنامج تعليمي محوسب في تعرف " ( دراسة هدفت إلى2017الشهوان )أجرى و

( طفالً 50الدراسة من)، وتكونت عينة  " لسالمة لدى أطفال ما قبل المدرسةوا   الّصحةتنمية مفاهيم  

وطفلة، تم اختيارهم عشوائيًّا من رياض األطفال التابعة لمديرية التعليم الخاص في لواء ناعور، 

( سنوات، موزعين على  6-5ت أعمارهم بين )راوحين تذومن المستوى الثاني لهذه المرحلة، ال 

ت الباحثة قائمة مفاهيم مجموعتي الدراسة: )التجريبية، والضابطة(، ولتحقيق هدف الدراسة أعد

والسالمة لطفل الروضة، وتم التأكد   الّصحةوالسالمة، والبرنامج التعليمي، واختبار مفاهيم    الّصحة

سة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء أفراد  من صدقها وثباتها، وأظهرت نتائج الدرا

والسالمة،   الّصحةمفاهيم  ضابطة في االختبار القبلي والبعدي فيالمجموعتين التجريبية وال

ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام البرنامج المحوسب، على حساب المجموعة  

النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة   الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية، وأشارت

 إحصائية تعزى إلى متغير الجنس والتفاعل بين الجنس والطريقة.

في   الّصحيأثر استخدام ركن الغداء "( دراسة هدفت إلى استقصاء 2017) فوأجرى بشما

( طفالً 25، تكونت عينة الدراسة من )"في األردن الّسليمفل الروضة السلوك الغذائي إكساب ط

، ت، تّم اختيارهم قصديًّا من روضة تابعة للتعليم الخاص( سنوا6-5وطفلة، تراوحت أعمارهم بين)

سة أعدت الباحثة اختبار السلوك الغذائي المصور لطفل الروضة، وتم التأكد ولتحقيق هدف الدرا

من صدقه وثباته، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء أفراد  

 الدراسة على اختبار السلوك الغذائي المصور القبلي والبعدي. 

في   التّفاعلياية المنهاج الوطني  درجة كف"تعرف  ( دراسة هدفت إلى  2016وأجرى الزيود )

( معلمة من  45تكونت عينة الدراسة من)"، وانب شخصية طفل الروضة في األردنتنميه ج

( 74الثانية، وتم تصميم استبانة اشتملت على ) معلمات رياض األطفال في مديرية تربية الزرقاء

االستبانة مجاالت الجوانب   أكد من صدقها وثباتها، ومثلتفقرة، تتضمن جوانب الشخصية، وتم الت

، العقلي  الّصحيالشخصية، وهي: )األخالقي والديني، االنفعالي واالجتماعي، واللغوي، الجسمي و

المجاالت جميعها، قد حصلت على متوسطات حسابية   والمعرفي والجمالي(، وأظهرت النتائج بأن

صائيًّا في إجابات المعلمات رجة متوسطة، وكذلك كشفت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحبد

، كما بينت عدم وجود فروق في جميع جوانب الّصحيتعزى لمتغير الخبرة في الجانب الجسمي و

 لعلمي. شخصية طفل الروضة فيما يتصل بمتغير المؤهل ا
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تعرف "فاعلية برنامج قائم على األنشطة  ( دراسة هدفت إلى 2016لمواجدة )وأجرت ا

لدى طفل الروضة"، تكونت عينة الدراسة من   والبيئيّة الّصحيّةالمتكاملة في اكتساب المهارات 

( طفالً وطفلة من أطفال المستوى الثاني من رياض األطفال في محافظة الكرك، تتراوح 60)

لباحثة برنامج األنشطة المتكاملة، ( سنوات، ولتحقيق هدف الدراسة أعدت ا6-5م بين )أعماره

، وأظهرت النتائج وجود فروق بين متوسطات والبيئيّة الّصحيّةواختبار قبلي بعدي في المهارات 

لصالح المجموعة   والبيئيّة الّصحيّةدرجات أطفال المجموعة التجريبية والضابطة في المهارات 

 الّصحيّةالذكور واإلناث في المهارات  بين متوسطات درجات كل من  يبية، وعدم وجود فروق  التجر

 .والبيئيّة

أثر برنامج  "إلى تعرف دراسة هدفت  ( .2015Alyssa, et alأليسا وآخرون ) أجرت

ألطفال الروضة حتى الصف الثاني في   الّسليمة الّصحيّةتعليمي مدرسي لتعزيز السلوكيات 

البدني، ثم جمع البيانات  ، والنشاطالّصحين البرنامج معلومات حول األكل تضم، و"لينكولن

لألطفال، وأشارت نتائج  الغذائيّة المعرفية قبل وبعد تطبيق البرنامج؛ لقياس التغيرات في المعرفة

اد  وقاموا بإعد، الّسليمةالدراسة بأن الطلبة بعد تطبيق البرنامج أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية التغذية 

 ية، وكانت وجباتهم الخفيفة من الفواكه والخضار. وجبات صح

وعي  "إلى تحديد    دراسة هدفت  (Alattragchi, et al. 2014)وأجرت األتراتشي وآخرون  

،  "في جوانب سلوك األكل، والنظافة الشخصية واألنشطة البدنية الّصحيّةاألطفال بنمط الحياة 

طفالً وطفلة من أطفال روضة "تاديكا نور إيمان ( 60ونة من)اشتملت الدراسة على عينة مك

الصديق" في ماليزيا، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام استمارة تقييم مستوى وعي األطفال بنمط 

،  الّصحيّة%( من األطفال على دراية بأنواع األغذية  68، وبينت نتائج الدراسة أن )الّصحيّةالحياة  

 .هو أمر هام جدًّا الّصحيّة ن المعرفة باألغذية بأة %( من عينة الدراس78وقد اتفقت )

فاعلية برنامج تثقيفي مستند "( بدراسة هدفت إلى استقصاء 2014وقامت عياش وزهران )

إلى استراتيجية السرد القصصي في تعزيز الوعي بصحة الفم واألسنان لدى طلبة الصف الثالث  

( طالبًا 179تكونت عينة الدراسة من ) ،")األنروا( األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية

تقسيم العينة إلـى ثالث مجموعات: األولى: ضابطة، والثانية: تجريبية أولى،  تـمّ قد وطالبة، و

جريبية األولى إلى برنامج سرد قصصي بدون والثالثة: تجريبية ثانية، خضعت المجموعـة التّ 

د قصصي مماثل، ولكنه مزود سرج صور، وخضعت المجموعة التجريبية الثانية إلى برنام

المجموعـة الضابطة؛ أي تدريب، ولتحقيق هدف الدراسة ط بق اختبار  بالصور، بينما لـم تتلقَ 

الذي اشتمل على فقرات تتعلق بالمعرفة واالتجاهات والسلوكيات المتصلة بصحة    الّصحيالوعي 

توصلت نتائج الدراسة إلى  و ث،الفم واألسنان قبل تطبيق البرنامج وبعده على المجموعات الثال

وجود أثر إيجابي للبرنامج التثقيفي في معرفة الطلبة بصحة الفم واألسنان بعد تطبيق البرنامج على  

مجموعتي الدراسة التجريبية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، وتبين أيًضا أن للبرنامج أثًرا  

بنظافة األسنان، وتناول الطعام  لةتصواضًحا في سلوك طلبة المجموعة التجريبية األولى الم

 مقارنة مع المجموعات األخرى. الّصحي
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المتضمنة في المنهاج  العلميّةالمفاهيم " تعّرف( دراسة هدفت إلى 2013وأجرت القرالة )

، من خالل تحليل محتوى "لمرحلة رياض األطفال في المملكة األردنية الهاشمية  التّفاعليالوطني  

إعداد قائمة   حقيق هذا الهدف تمّ لكلمة والصورة والجملة، ووحدة للتحليل، ولتالمنهاج، باستخدام ا

المتضمنة موزعة على سبعة مجاالت، وهي: الظواهر الطبيعية، الكائنات الحية،   العلميّةبالمفاهيم  

، المجال الفيزيائي، المجال البيئي، مجال المهن المرتبطة بالعلوم، والمجال الّصحيجال الم

المتضمنة في المنهاج الوطني   العلمّيةقد أظهرت نتائج الدراسة أن مجموع المفاهيم  جي، وكنولوالتّ 

وبينت أن ( مفهوًما علميًّا، 104ردنية الهاشمية بلغ )المملكة األ لمرحلة رياض األطفال التّفاعلي

 ميًا.( مفهوًما عل56بلغت ) التّفاعليالمقترح تضمينها في المنهاج الوطني  العلميّةالمفاهيم 

في   الّصحيدراسة هدفت إلى تعليم األطفال الغذاء   ,Sherman)2011وأجرت شيرمان )

، في والية فيالدلفيا مرحلة رياض األطفال من جانب أن الغذاء يلمس كل نواحي حياة المجتمع

وقد  ،ألجل أن تكون عقولهم، وأجسامهم تنمو نمو سليم وقوي الّصحيوتشكيل عادات األكل 

، التي الغذائيّةوالمواد  الّصحيل الذين ال يحصلون على الطعام سة إلى أن األطفاتوصلت الدرا

األمر الذي قد يؤدي إلى نمو غير سليم  ؛يحتاجونها بشكل صحي، مثل: الفواكه، والخضروات

 ي أجسامهم.وقوي ف

تعرف على نوعية الغذاء في التثقيف ( دراسة هدفت إلى الploegere, 2009)  ت بلويغرأجر

الناجح، وأشارت    الّصحيثقيف  ، أشارت إلى أن تناول الغذاء ببطء يؤدي إلى التّ في ألمانيا  حيالصّ 

إلى أن أطفال الرياض يستهلكون ويرغبون في األطعمة السريعة، مثل: الصلصات الجاهزة،  

والمشروبات الغازية، وأظهرت الدراسة أن أمراض سوء التغذية والبدانة تنتشر بكثرة بين 

وأوصت إذ يوجد عدد كبير من األطفال يذهبون إلى الروضة بدون تناول وجبة اإلفطار،  األطفال،  

الشم، والسمع، وضرورة أن يقدم الغذاء للطفل معتمدًا على االنطباعات الحسية الخمسة: )النظر، 

 .    الّصحياللمس(؛ وذلك ألن هذه االنطباعات مهمة في اختيار نوعية الطعام والتذوق، و

 السابقة ى الدراساتالتعقيب عل

أكد على أهمية تنمية ا منها ضً يتضح لنا من خالل العرض السابق للدراسات السابقة أن بع

لدى أطفال الرياض، كما في دراسة أليسا   التّعليميّةمن خالل البرامج  الّصحيمفاهيم الوعي 

  (، ودراسة الشهوان 2014ودراسة عياش وزهران ) ،(.Alyssa, et al 2015) وآخرون

(على أهمية مفاهيم الوعي  2018وأكدت دراسة السيد )(. 2016) (، ودراسة المواجدة2017)

، الّسليمعلى تنمية السلوك الغذائي  (2017) وأكدت بشمافالصحي من خالل القصص الرقمية، 

  الّصحي تنمية مفاهيم الوعي  على( (Alattragchi, et al. 2014ودراسة األتراشي وآخرون 

، ودراسة بلويغر الّصحية وسلوك األكل في التثقيف بدنيّ فة الشخصية، والالمتصلة بالنظا

(2009(ploegere,   ّشيرمان  ودراسة ،الّصحيعرف على نوعية الغذاء في التثقيف في الت

Sherman, 2011)  (، ودراسة الزيود2013القرالة )أكدت دراسة  ، في حين  الّصحي( في الغذاء 

في تنمية جوانب الطفل المتنوعة في المجال    التّفاعليالوطني    ( على مدى مساهمة المنهاج2016)

،  الّصحيوتتفق الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في التأكيد على أهمية مفاهيم الوعي    ،الّصحي
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ونوع العينة، وفي بعض المتغيرات المتصلة   وتختلف عن الدراسات السابقة في المجاالت وفقراتها،

 بالزمان والمكان.

 يقة واإلجراءات طرال

 مجتمع الدراسة 

اختيارها   ( معلمة تمّ 154تكونت عينة الدراسة من )و( معلمة،  185تكون مجتمع الدراسة من )

بالطريقة العشوائية من معلمات رياض األطفال في محافظة الزرقاء، يتوزعن على ثالث 

(؛ ومديرية تربية الزرقاء 44) مديريات، مديرية تربية الزرقاء األولى، وبلغ عدد المعلمات فيها

المعلمات  (، والثالثة مديرية تربية لواء رصيفة، وبلغ عدد47) الثانية، وبلغ عدد المعلمات فيها

(، تم اختيار أفراد العينة من المديريات بطريقة عشوائية، وبنسب ممثلة لكل مديرية، ويبين 63فيها)

 ت الدراسة: المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة.( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرا1الجدول )

 . توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة :(1جدول )

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة المتغيرات

 المؤهل العلمي  

 1.3 2 دبلوم

 91.6 141 بكالوريوس

 6.5 10 ماجستير

 0.6 1 دكتوراه

 100 154 المجموع

 سنوات الخبرة 

 50 77 ( سنوات1-5)

 30.5 47 ( سنوات5-10)

 19.5 30 ( فأكثر10)

 100 154 المجموع

 أداة الدراسة

تمثل  ،مجاالت ةثالثتكونت بصورتها النهائية من  ،بناء استبانة لتحقيق أهداف الدراسة تمّ 

فقرة   (22)  ، وهي: المجال األول: الوعي الشخصي والجسمي، وعدد فقراتهالّصحيمفاهيم الوعي  

الوعي  ( فقرة، والمجال الثالث: 19) دالة عليه، والمجال الثاني: الوعي الغذائي، وعدد فقراته

 ،( فقرة، وقد قام الباحثان ببناء أداة الدراسة ومجاالت االستبانة وفقراتها17البيئي، وعدد فقراته )

 وفق مجموعة من اإلجراءات أهمها:

لدى   الّصحيسابقة التي تناولت مفاهيم الوعي االطالع على األدب النظري والدراسات ال .1

عياش و(، 2017الشهوان )و(، 2016أطفال الرياض، ولعل أبرزها دراسة المواجدة )

 .al, 2006)   (Rosen eروزن وآخرون و(، 2014وزهران )
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الواردة في الكتاب،   الّصحيومالحظة مفاهيم الوعي    التّفاعلياالطالع على المنهاج الوطني   .2

 م غير الواردة.والمفاهي

 وهي:   ،الّصحيطرح ثالثة أسئلة مفتوحة على معلمات رياض األطفال، تتناول مفاهيم الوعي   .3

الالزم تعلمها لرياض األطفال في مجال الوعي الشخصي   الّصحيما مفاهيم الوعي  .4

 والجسمي؟

 الالزم تعلمها لرياض األطفال في مجال الوعي الغذائي؟   الّصحيما مفاهيم الوعي   .5

 الالزم تعلمها لرياض األطفال في مجال الوعي البيئي؟ الّصحياهيم الوعي مف ما  .6

 التحقق من صدق وثبات األداة. .7

 صدق أداة الدراسة 

قام الباحثان بعرض أداة الدراسة )االستبانة( على مجموعة من المحكمين في مجال رياض 

مشرفين رياض األطفال، األطفال،  وعلم النفس، والقياس والتقويم، والمناهج والتدريس، و

(، ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات 17دد المحكمين )والمعلمات؛ وذلك للتحقق من صدقها، وبلغ ع

لها عالقة بموضوع الدراسة؛ وذلك ليحكموا على مدى وضوح فقرات االستبانة ومناسبتها، ومدى 

اء بالتعديل، أو الحذف، أو  لصياغة اللغوية ودقتها، وقد تم االستفادة من آرائهم المقدمة سوسالمة ا

في الفقرات، إضافة فقرة    الّصحيّةباألطعمة والمشروبات غير  ومن ذلك تحديد المقصود    ،اإلضافة

تتصل بغسل اليدين بالماء والصابون، حذف فقرات تتضمن نفس المحتوى متصلة بتحديد أجزاء 

( فقرة 58خذ بالمالحظات بلغ )( فقرة، وبعد األ54جسم، وقد بلغ عدد الفقرات بالصورة األولية )ال

 .في المجاالت الثالث

 ثبات أداة الدراسة

للتحقق من ثبات أداة الدراسة أي استقرار النتائج، واعتماديتها، وقدرتها على تقييم مدى 

قها أكثر من مرة في ظروف متماثلة، تم توزيع التوافق واالتساق في نتائج االستبانة في حال تطبي

أسبوعان، وقد تم  ( معلمة، وبفاصل زمني مقداره30استطالعية بلغ عددها ) االستبانة على عينة

(؛ لحساب ثبات األداة ليقيس مدى التناسق Alpha)  Cronbach'sاستخدام اختبار كرونباخ ألفا

( معامل كرونباخ 2ويبين الجدول )في إجابات المبحوثين عن كل األسئلة الموجودة في المقياس، 

 جاالت أداة الدراسة. ألفا لكل مجال من م

 .معامل كرونباخ ألفا لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة :(2جدول )

 كورنباخ ألفامعامل  عدد األسئلة المجال

 0.92 22 الوعي الشخصي والجسمي 

 0.90 19 الوعي الغذائي 

 0.90 17 الوعي البيئي

 0.97 77   الّصحيمجاالت الوعي 
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مالت كرونباخ ألفا كانت درجة الثبات فيها مرتفعة، قيم معا أن جميع  من الجدول أعالهيتبين  

د عند أخذ آراء المبحوثين؛ األمر الذي يدّل وهذا يدّل على أن أداة الدراسة اتسمت بالتنوع بشكل جيّ 

 على ثبات أداة الدراسة، وصالحيتها للتطبيق.

 إجراءات الدراسة 

 بالخطوات اآلتية:تتمثل إجراءات تنفيذ الدراسة 

المدارس المتعاونة والجلوس مع مديرة المدرسة، وعرض الفكرة البحثية ومناقشتها رة زيا −

حول فقرات االستبانة ومضمونها؛  اقشاتمعها ومع معلمة رياض األطفال، وتم استقبال المن

 لفلسفة التي تقوم عليها الدراسة. ا لوفقً لك لضمان تعبئة فقرات االستبانة وذ

بصدق وموضوعية، ووفق ما تم مناقشته عن فقرات االستبانة  يف المعلمات باإلجابةتم تكل −

 . الّصحيومفاهيم الوعي  التّفاعليحول المنهاج الوطني 

تم توزيع االستبانة على معلمات شعب رياض األطفال في محافظة الزرقاء، وقد استغرق  −

 .وجمعها أربعة أسابيع ،توزيع االستبانات

نة، وإعالمهن أن االستبانة ابة عن فقرات االستباات الوقت الكافي لإلجتم إعطاء المعلم −

 ألغراض البحث العلمي، وأن اإلجابات سرية، ولن تستخدم إال ألغراض البحث.

( استبانة بعد تحكيمها من ذوي االختصاص، وتم استردادها جميعًا، وكان 160تم توزيع ) −

ستبانات الموزعة على  %( من اال96.25سبته )( استبانة، أي ما ن154الصالح منها للتحليل )

فقد كان سبب استبعادها نقص البيانات،  ،(6أفراد العينة، أما االستبانات المستبعدة وعددها )

 وعدم استجابة األفراد عن معظم الفقرات الواردة فيها.

وكتابة (، SPSSباستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية ) معالجة البيانات إحصائّيا −

 تقرير البحث.

 ج الدراسة ائنت

مدى مساهمة المنهاج الوطني  ما"بسؤال الدراسة األول الذي نص على:  المتصلة النتائج

 "من وجهة نظر المعلمات؟  الحكوميّةلدى أطفال الرياض    الّصحيفي تنمية مفاهيم الوعي    التّفاعلي

تي تمثل  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ال لإلجابة عن هذا السؤال تمّ 

في تنمية مفاهيم  التّفاعليمدى مساهمة المنهاج الوطني  فقرات عنمستوى موافقة أفراد العينة 

، من وجهة نظر المعلمات في محافظة الزرقاء الحكوميّةلدى أطفال الرياض  الّصحي الوعي 

 . الّصحي( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الوعي 3ويظهر الجدول )
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 . الّصحيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الوعي  :(3ول )دج

 الرتبة
رقم 

 المجال
 المجال

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 مرتفع 0.5194 3.918 الوعي الشخصي والجسمي  1 1

 متوسط 0.50481 3.625 الوعي الغذائي  2 2

 متوسط 0.48648 3.619 الوعي البيئي 3 3

 متوسط 0.50356 3.719 الّصحي مجاالت الوعي 

الموافقة بين المرتفعة ( أن المتوسطات الحسابية أشارت إلى درجة 3يظهر من الجدول )

  ( وبدرجة مرتفع، إذ جاء في المرتبة األولى مجال 3.918-3.295والمتوسطة؛ إذ تراوحت بين )

تاله المجاالت األخرى بدرجة متوسط  (، ثم3.918الوعي الشخصي والجسمي بوسط حسابي )

مجال (، ثم 3.625حسابية مختلفة؛ إذ جاء مجال الوعي الغذائي بوسط حسابي ) وبمتوسطات

  (.3.619الوعي البيئي بوسط حسابي )

 ويتفرع عن السؤال األول النتائج المتصلة بفروعه، وفيما يلي عرضها:

 بالسؤال الفرعي )أ( المتصلة النتائج

في تنمية مفاهيم الوعي  التّفاعليما مدى مساهمة المنهاج الوطني " :ل علىنّص الّسؤا

من وجهة نظر المعلمات في مجال )الوعي الشخصي   الحكوميّةلدى أطفال الرياض  الّصحي

 "والجسمي(؟

 ودرجات المعيارية رافاتحواالن الحسابية المتوسطات حساب لإلجابة عن هذا السؤال تمّ 

في مجال الوعي    الّصحيفي تنمية مفاهيم الوعي    التّفاعليالمنهاج الوطني    الموافقة لمدى مساهمة

( التحليل الوصفي للبيانات المتصلة بمجال الوعي الشخصي  4الشخصي والجسمي، ويبين الجدول )

 والجسمي.
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 . التحليل الوصفي للبيانات المتصلة بمجال الوعي الشخصي والجسمي :(4جدول )

 الرتبة
رقم 

 العبارة
 رةالعبا

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

14 1 

في  التّفاعليينمي المنهاج الوطني 

أطفال الرياض أهمية ممارسة  

الرياضة البدنية بشكل منظم يوميًّا 

 نظًرا لدورها في سالمة أجسامهم.

 مرتفع 0.886 4.071

4 2 

ي كسب المنهاج أطفال الرياض 

ي  ف الّسليمة الّصحيّةالعادات 

 المحافظة على الجسم. 

 مرتفع 0.688 4.481

10 3 

يتعرف أطفال الرياض من خالل 

المنهاج على طرق انتقال 

الجراثيم، مثل: شرب الماء من 

عبوات اآلخرين، استخدام مناديل 

الملوثة، عدم غسل اليدين بعد 

 استخدام الحمام. 

 مرتفع 0.858 4.273

20 4 

يتعلم أطفال الرياض في المنهاج 

على طرق  التّفاعليني الوط

 الوقاية من الجراثيم.

 متوسط 0.858 3.123

1 5 

يستطيع أطفال الرياض معرفة 

أجزاء الجسم، مثل: الرأس،  

 الذراع، القدم. 

 مرتفع 0.489 4.753

15 6 

 التّفاعلييوجه المنهاج الوطني 

أطفال الرياض إلى تجنب 

التعرض ألشعة الشمس إذا كانت 

 درجات الحرارة مرتفعة.

 مرتفع 1.026 3.994

22 7 

يتعرف أطفال الرياض من خالل 

على   التّفاعليالمنهاج الوطني 

 الجراثيم وأنواعها.

 ضعيف 1.117 2.224

16 8 

في  التّفاعليينمي المنهاج الوطني 

أطفال الرياض التعرف على  

فوائد النوم والراحة الكافية  

 للجسم. الّسليموأهميتهما في النمو 

 عتفمر 0.968 3.935

  



 "......لتفاعلي في  مدى مساهمة المنهاج الوطني اــــــــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1720

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 8)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 (4... تابع جدول رقم )

 الرتبة
رقم 

 العبارة
 رةالعبا

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

7 9 

ي كسب المنهاج أطفال الرياض 

القدرة على التآزر البصري مع 

الذراعين والساقين في أثناء 

ممارسة رياضة المشي  

 والجريء.

 مرتفع 0.743 4.338

5 10 

 التّفاعليي كسب المنهاج الوطني 

أطفال الرياض القدرة على  

التحكم في الحركات الدقيقة لليدين 

 والقدمين.

 فعمرت 0.683 4.416

6 11 

ي مّكن المنهاج أطفال الرياض من 

التعرف على أعضاء الجسم  

 المناسبة لمرحلته العمرية.

 مرتفع 0.769 4.383

18 12 

يتعرف أطفال الرياض من خالل 

على   التّفاعليالمنهاج الوطني 

بعض األمراض البسيطة 

المعدية، مثل: الزكام، الجدري،  

 رمد العين.

 متوسط 1.157 3.182

12 13 

يحرص المنهاج على توعية 

أطفال الرياض على مراجعة  

الطبيب عند الشعور بأعراض 

 مرضية.

 مرتفع 0.864 4.156

2 14 

يتعرف أطفال الرياض على  

حة لغسل اليدين  الّصحيالطريقة 

 بالماء والصابون.

 مرتفع 0.584 4.623

3 15 
ينظف أطفال الرياض أيديهم قبل 

 الطعام وبعده بالماء والصابون.
 مرتفع 0.585 4.617

13 16 

يحافظ أطفال الرياض على نظافة 

الوجه والرقبة مما يظهر 

اهتمامهم بممارسة نظافة 

 أجسامهم باستمرار.

 مرتفع 0.848 4.117

  



 1721ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حسين المستريحي، وعيدالشيخ  والء  

 2022(  8)36ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــــــــــ

 (4... تابع جدول رقم )

 الرتبة
رقم 

 العبارة
 رةالعبا

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

11 17 

يعتني أطفال الرياض بنظافة 

مالبسهم نظًرا لما تعلموه في 

 .التّفاعليالمنهاج الوطني 

 مرتفع 0.803 4.273

21 18 

ض معجون فال الريايستخدم أط

األسنان والفرشاة الخاصة بهم؛  

 لتنظيف أسنانهم بطرق صحيحة.

 ضعيف 0.831 2.260

9 19 
يحافظ أطفال الرياض على نظافة 

 أظافرهم وتقليمها باستمرار.
 مرتفع 0.765 4.286

8 20 

يمشط أطفال الرياض شعرهم 

بشكل مرتب باستخدام الفرشاة 

 الخاصة بهم.

 مرتفع 0.816 4.292

17 21 

يحرص أطفال الرياض على  

االستحمام بشكل دوري خالل 

األسبوع ووفق ما تقتضيه 

 الحاجة. 

 متوسط 0.784 3.266

19 22 

يتوافر في المنهاج الوطني 

دروس تعليمية، مثل:  التّفاعلي

)الرياضة، النظافة الشخصية،  

 الجراثيم(.

 متوسط 0.911 3.143

 تفعرم 0.519 3.918 الوعي الشخصي والجسمي

( أن المتوسطات الحسابية للفقرات مجال الوعي الشخصي والجسمي 4يظهر من الجدول )

( 5(، وجاءت الفقرة )4.753-2.224إذ تراوحت بين )  ؛بين المرتفع والضعيفةأشارت إلى درجة  

(، وبدرجة موافقة مرتفع، 0.489( وانحراف معياري)4.753في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

(، وبدرجة 1.117( وانحراف معياري)2.224( في المرتبة األخيرة بمتوسط )7وجاءت الفقرة )

 موافقة ضعيف. 

 )ب(الفرعي بالسؤال  المتصلة النتائج

في تنمية مفاهيم الوعي  التّفاعليما مدى مساهمة المنهاج الوطني " :نّص الّسؤال على

 " (؟الوعي الغذائيمن وجهة نظر المعلمات في مجال ) الحكوميّةلدى أطفال الرياض  الّصحي



 "......لتفاعلي في  مدى مساهمة المنهاج الوطني اــــــــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1722

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 8)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 ودرجات المعيارية رافاتحواالن الحسابية المتوسطات استخراج  لإلجابة عن هذا السؤال تمّ 

في مجال    الّصحيفي تنمية مفاهيم الوعي    التّفاعليحساب مدى مساهمة المنهاج الوطني  الموافقة ل

 ( نتائج التحليل الوصفي لمجال الوعي الغذائي. 5الوعي الغذائي، ويبين الجدول)

 . التحليل الوصفي لمجال الوعي الغذائي :(5جدول )

 الرتبة
رقم 
 العبارة

 العبارة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

4 1 

يتبع أطفال الرياض عادات األكل 
والمناسبة اجتماعيًّا نظًرا  الّصحيّة

لما تعلمه من المنهاج الوطني 
 . التّفاعلي

 مرتفع 0.639 4.481

3 2 
يتعرف أطفال الرياض إلى  

التي   الّصحيّةمكونات الوجبة 
 تزود أجسامهم بالحاجات النمائية.

 مرتفع 0.698 4.487

5 3 

رف أطفال الرياض إلى أهمية يتع
تناول وجبات متنوعة العناصر، 
مثل: الخضروات، والفواكه،  
 اللحوم، الدواجن، األسماك.

 مرتفع 0.741 4.448

10 4 

يتناول أطفال الرياض الوجبة 
المتكاملة بشكل منظم  الّصحيّة

يوميًّا، مثل: الحليب، الفواكه، 
 سندويشات اللبنة والجبنة.

 فعمرت 0.918 4.162

13 5 
يعي أطفال الرياض دور الغذاء  

في الوقاية والعالج من  الّصحي
 األمراض.

 متوسط 0.727 3.344

9 6 
يشارك أطفال الرياض في إعداد  

مائدة األطعمة والمشروبات 
 بالتعاون مع رفاقهم ومعلمتهم.

 مرتفع 0.833 4.24

15 7 
يتجنب أطفال الرياض شراء 

 األطعمة المكشوفة.
 توسطم 0.92 3.13

7 8 

يّكون أطفال الرياض اتجاًها 
إيجابيًّا نحو أصناف األغذية 

المفيدة له من خالل ما تعلموه في 
 .التّفاعليالمنهاج الوطني 

 مرتفع 0.78 4.351

1 9 
يتعرف أطفال الرياض من 

إلى   التّفاعليالمنهاج الوطني 
 أهمية تناول وجبة اإلفطار يوميًّا.

 مرتفع 0.556 4.643

  



 1723ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حسين المستريحي، وعيدالشيخ  والء  

 2022(  8)36ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــــــــــ

 (5... تابع جدول رقم )

 الرتبة
رقم 

 العبارة
 رةالعبا

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

17 10 

حرص أطفال الرياض على عدم ي
،  الّصحيّةشراء األطعمة غير 

مثل: الشيبس والعصائر الملونة، 
 الحلوى. 

 ضعيف 1.062 2.046

8 11 
يعي أطفال الرياض أهمية تناول 

سلطة الخضروات وفائدتها 
 للجسم. 

 مرتفع 0.749 4.292

6 12 

يقوم أطفال الرياض بغسل 
الخضروات والفواكه وتنظيفها 

تناولها لوقايتهم من جيدًا قبل 
 األمراض.

 مرتفع 0.693 4.422

14 13 
يحرص أطفال الرياض على  
أهمية تناول الحليب الطازج 

 يوميًّا.
 متوسط 0.809 3.24

16 14 
يتناول أطفال الرياض العصير 

 الطبيعي.
 متوسط 1.18 2.588

18 15 
يبتعد أطفال الرياض عن تناول  

 العصائر الملونة. 
 ضعيف 1.055 1.844

11 16 

 التّفاعليي علم المنهاج الوطني 
أطفال الرياض مضار تناول 
العصائر الملونة والمشروبات 

 الغازيّة.

 مرتفع 0.842 4.058

19 17 
يعلّم المنهاج أطفال الرياض 

اإلفراط في تناول االبتعاد عن 
 المأكوالت والمشروبات.

 ضعيف 0.946 1.033

2 18 
يوجه المنهاج أطفال الرياض إلى 
االلتزام بآداب المائدة من حيث 
 الجلوس واستخدام أدوات الطعام.

 مرتفع 0.642 4.597

12 19 

دروس  التّفاعلييتضمن المنهاج 
تعليمية خاصة بمفاهيم الوعي 

، الّصحي، ومنها: )الغذاء الّصحي
األطعمة المكشوفة، فوائد 

 الفواكه...(.

 متوسط 0.707 3.474

 وسطمت 0.505 3.625 الوعي الغذائي
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( أن المتوسطات الحسابية للفقرات في مجال الوعي الغذائي أشارت  5يظهر من الجدول )

 (، وجاءت الفقرة4.643-1.033إذ تراوحت بين ) ؛المرتفعة والضعيفةدرجة الموافقة فيها بين 

(، وبدرجة مرتفع، 0.556( وانحراف معياري )4.643( بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )9)

(، 0.946) (، وانحراف معياري1.033( بمتوسط حسابي)19( بالمرتبة)17ة )وجاءت الفقر

 وبدرجة موافقة ضعيف.

 بالسؤال الفرعي )ج( المتصلة النتائج

في تنمية مفاهيم الوعي  التّفاعليما مدى مساهمة المنهاج الوطني " :نّص الّسؤال على

 " (؟البيئيمجال )الوعي  من وجهة نظر المعلمات في الحكوميّةلدى أطفال الرياض  الّصحي

 ودرجات المعيارية رافاتحواالن الحسابية المتوسطات استخراج  لإلجابة عن هذا السؤال تمّ 

لدى أطفال   الّصحيفي تنمية مفاهيم الوعي  التّفاعليلمدى مساهمة المنهاج الوطني الموافقة 

( 6، ويبين الجدول )من وجهة نظر المعلمات المتصلة في مجال الوعي البيئي الحكوميّةالرياض 

  التحليل الوصفي لمجال الوعي البيئي.

 .التحليل الوصفي لمجال الوعي البيئي :(6جدول )

 الرتبة
رقم 

 العبارة
 العبارة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

7 1 

يتجنب أطفال الرياض استخدام  

الماء الملوث للغسيل 

واالستحمام؛ لحرص المنهاج 

 على توعيتهم. التّفاعلي الوطني

 مرتفع 0.770 4.344

15 2 

يحرص المنهاج الوطني 

على تعليم أطفال  التّفاعلي

الرياض طرق تخزين األطعمة 

بصورة صحيحة في األماكن 

 المخصصة لذلك. 

 متوسط 0.933 2.922

8 3 

يحافظ أطفال الرياض على  

عبوة الماء الخاصة بهم بطريقة 

 آمنة بعيداً عن التلوث.

 مرتفع 0.764 4.318

13 4 

يدرك أطفال الرياض أخطار  

الضجيج البيئي، مثل: 

الضوضاء، األصوات  

المرتفعة: )السيارات، 

 المسجالت(.

 متوسط 1.009 2.974
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 (6)... تابع جدول رقم 

 الرتبة
رقم 

 العبارة
 رةالعبا

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

5 5 

يستخدم أطفال الرياض مرافق 

الروضة على نحو آمن وهادف  

لنفسه ولغيره من خالل ما 

 تعلموه في المنهاج.

 مرتفع 0.826 4.383

2 6 

تبع أطفال الرياض قواعد  ي

األمن والسالمة في التعامل مع 

المكان لتجنب األخطاء نظًرا 

لما تعلموه المنهاج الوطني 

 . التّفاعلي

 مرتفع 0.593 4.429

11 7 

يحافظ أطفال الرياض على  

نظافة الساحة الخارجية وغرفة  

الروضة ومرافقها؛ وذلك بجمع 

األوراق والقمامة ووضعها في 

 صص. المكان المخ

 متوسط 0.570 3.571

14 8 

يميز أطفال الرياض بين 

النباتات الضارة والنباتات 

 المفيدة.

 متوسط 0.923 2.929

10 9 

يرسم أطفال الرياض صوًرا  

تعبر عن مسببات التلوث 

 البيئي.

 مرتفع 0.989 3.740

1 10 

يستمع أطفال الرياض لقصة من 

المحافظة  المعلمة تتحدث عن 

 على البيئة. 

 مرتفع 0.618 4.513

9 11 

يعمل أطفال الرياض في 

على   التّفاعليالمنهاج الوطني 

طرق تهوية األماكن، مثل: 

 البيت، والروضة. 

 مرتفع 0.773 4.286

12 12 

 التّفاعلييسهم المنهاج الوطني 

أطفال الرياض في زيادة  

دافعيتهم نحو المساعدة في 

 نظافة البيت وترتيب أغراضهم.

 طمتوس 0.649 3.520
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 (6... تابع جدول رقم )

 الرتبة
رقم 

 العبارة
 رةالعبا

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

3 13 

يساعد المنهاج أطفال الرياض 

في المحافظة على الممتلكات 

 سواء داخل البيت أو خارجه. 

 مرتفع 0.675 4.429

4 14 

يتعرف أطفال الرياض إلى  

المنزل،  مسببات الحرائق في 

مثل: المدفأة، موقد النار،  

 الكبريت.

 مرتفع 0.721 4.422

6 15 

يحفز المنهاج أطفال الرياض 

باتات خاصة بهم على زراعة ن

 ورعايتها.

 مرتفع 0.695 4.370

16 16 

يسهم المنهاج في زيادة دافعية 

األطفال نحو العناية بالحديقة 

 المنزلية وحديقة المدرسة. 

 ضعيف 0.810 1.299

17 17 

يتضمن المنهاج الوطني 

دروس تعليمية تتصل  التّفاعلي

بالوعي البيئي، مثل: 

)الضوضاء، التلوث، المحافظة  

 البيئة(. على

 ضعيف 0.788 1.078

 متوسط 0.486 3.619 الوعي البيئي

( أن المتوسطات الحسابية للعبارات مجال الوعي البيئي، أشارت إلى  6يظهر من الجدول )

( 15(، إذ جاءت الفقرة )4.513-1.078إذ تراوحت بين )الموافق بين المرتفعة والضعيفة؛  درجة  

(، وبدرجة موافقة 0.618(، وانحراف معياري)4.513في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

 وانحراف معياري ،(1.078ة األخيرة، وبمتوسط حسابي )( بالمرتب17مرتفع، وجاءت الفقرة )

 وبدرجة موافقة ضعيف. ،(0.788)

 اختبار السؤال الثاني نتائج

 (α= 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " :نّص الّسؤال على 

تبعًا  الّصحيفي تنمية مفاهيم الوعي  التّفاعليبين المعلمات في مدى مساهمة المنهاج الوطني 

 " )للمؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟
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حساب  تمّ ، وفي القسم األول منه المتصل بالمؤهل العلمي ولإلجابة عن هذا السؤال

ي الشخصي  الوع) مي في مجاالت:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا للمؤهل العل

(، ثم جرى استخراج داللة الفروق بوساطة تحليل ، والوعي البيئيالوعي الغذائيووالجسمي، 

 التّفاعليتحليل التباين بين المعلمات لمدى مساهمة المنهاج الوطني    (8التباين، يظهر في الجدول )

 تبعًا )للمؤهل العلمي(. الّصحيفي تنمية مفاهيم الوعي 

في تنمية  التّفاعليتحليل التباين بين المعلمات لمدى مساهمة المنهاج الوطني نتائج  :(8ول )جد

 تبعًا للمؤهل العلمي.  الّصحيمفاهيم الوعي 

 المجال
المؤهل 

 العلمي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

مربع 

 المتوسطات

قيمة 

F 

الداللة 

 اإلحصائية

الوعي  

الشخصي  

 والجسمي

 4.136 2 دبلوم

0.051 0.19 0.907 

 4.196 141 بكالوريوس

 4.255 10 ماجستير

 3.864 1 دكتوراه

 4.197 154 المجموع

الوعي  

 الغذائي 

 4.158 2 دبلوم

0.09 0.35 0.789 

 4.256 141 بكالوريوس

 4.395 10 ماجستير

 4.000 1 دكتوراه

 4.262 154 المجموع

 الوعي البيئي

 4.500 2 دبلوم

0.116 0.49 0.692 

 4.252 141 بكالوريوس

 4.412 10 ماجستير

 4.294 1 دكتوراه

 4.266 154 المجموع

بين   (α= 0.05)يظهر من الجدول أعاله عدم وجود فروق دالة إحصائيَّا عند مستوى الداللة  

بمجاالته: )الوعي الشخصي    حيالصّ متوسطات إجابات عينة الدراسة، فيما يتصل بمجاالت الوعي  

( وفقًا لمتغير المؤهل العلمي؛ إذ بلغت الداللة اإلحصائية  مي، الوعي الغذائي، الوعي البيئيوالجس

(، وهي غير 0.49,  0.35,  0.19للمجاالت السابقة على التوالي: )  Fوبلغت قيمة  ،    0.05أكبر من  

 .(α= 0.05دالة عند مستوى الداللة )

استخراج المتوسطات  تمّ  ل المتصل بالقسم الثاني سنوات الخبرة،ولإلجابة عن السؤا

تحليل التباين بين  (9) الجدول في يظهرالحسابية واالنحرافات اإلحصائية وإجراء تحليل التباين، 
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تبعًا لمتغير  الّصحي في تنمية مفاهيم الوعي  التّفاعلي المعلمات لمدى مساهمة المنهاج الوطني 

 سنوات الخبرة.

في تنمية مفاهيم  التّفاعليتحليل التباين بين المعلمات لمدى مساهمة المنهاج الوطني  :(9)جدول 

 تبعًا )لسنوات الخبرة(. الّصحيالوعي 

 العدد سنوات الخبرة المجال
المتوسط 

 الحسابي

مربع 

 المتوسطات
 Fقيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

الوعي  

الشخصي  

 والجسمي

 4.197 77 ( سنوات1-5)

0.386 1.44 0.24 
 4.277 47 ( سنوات5-10)

 4.071 30 فأكثر( (10

 4.197 154 المجموع

الوعي  

 الغذائي 

 4.260 77 ( سنوات1-5)

0.139 0.542 0.583 
 4.312 47 ( سنوات5-10)

 4.190 30 فأكثر( (10

 4.262 154 المجموع

الوعي  

 البيئي

 4.212 77 ( سنوات1-5)

0.341 1.448 0.238 
 4.364 47 ( سنوات5-10)

 4.251 30 فأكثر( (10

 4.266 154 المجموع

بين   (α= 0.05)يظهر من الجدول أعاله عدم وجود فروق دالة إحصائيَّا عند مستوى الداللة  

بمجاالته: )الوعي الشخصي    الّصحيمتوسطات إجابات عينة الدراسة، فيما يتصل بمجاالت الوعي  

الداللة  قيمت ( وفقًا لمتغير سنوات الخبرة؛ إذ بلغت ي، الوعي الغذائي، الوعي البيئيموالجس

,  0.542, 1.44للمجاالت السابقة على التوالي: ) Fوبلغت قيمة ،  0.05اإلحصائية أكبر من 

 (.α = 0.05) (، وهي غير دالة عند مستوى الداللة1.44

 مناقشة النتائج والتوصيات

 صلة بالسؤال األولمناقشة النتائج المت

في    التّفاعليأظهرت النتائج المتصلة بسؤال الدراسة األول أن مدى مساهمة المنهاج الوطني  

وربما يعزى األمر في ذلك إلى الحاجة  ،  جاء بدرجة متوسط  مجتمعة  الّصحيمجاالت الوعي  تنمية  

، وتركيز انتباه الّصحيبوحدات تعليمية خاصة بمفاهيم الوعي    التّفاعليإلى تزويد المنهاج الوطني  

لدى األطفال بأوجه مختلفة، أبرزها  الّصحيّةالقائمين على تأليف المناهج إلى أهمية تعزيز القيم 

  الجسميّة   الّصحةتنمية    تعمل على  المعالجات التي تجري على النصوص، وأهمية تتناولها مواضيع

سبق ما أشار إليه بدوي وتوفيق  ؤكد ماوالبيئة والوقائية في أثناء إعدادهم للمناهج، وي الغذائيّةو
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، وأن هذا الّصحيّةدور رئيس في تعزيز القيم والمفاهيم  التّفاعلي( من أن للمنهاج الوطني 2009)

األمر يقتضي ضرورة تدعيم المنهاج باألنشطة المنهجية والالمنهجية، التي تحدث أثًرا فعّااًل في  

ق نتائج الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة السيد  ، وتتفلدى أطفال الرياض الّصحيّةتنمية المفاهيم 

( من ضرورة االهتمام بتصميم برامج وأنشطة تساعد على إكساب األطفال في سن مبكرة 2018)

مفاهيم التربية الّصحيّة، وإقامة دورات تثقيفية لمعلمات الرياض حول مفاهيم التربية الّصحيّة في  

 الروضة.  

مجال الوعي الشخصي والجسمي الذي جاء بدرجة ي ف ّصحيالأما فيما يتصل بالوعي 

، فربما تعزى األسباب في ذلك بدرجة متوسط تمقارنة مع المجاالت األخرى، التي جاء مرتفع

مفاهيم الوعي الشخصي والجسمي تحديدًا؛ إذ توافر فيه  التّفاعليإلى تعزيز المنهاج الوطني 

ا الوعي، ومنها: درس الحواس الخمسة، واألناشيد، المتصلة بهذ التّعليميّةمجموعة من الدروس 

والقصص وغيرها من الموضوعات، التي احتواها المنهاج، وربما تعود األسباب أيًضا إلى جانب 

نظافة الوعي الجسمي، ومنها االهتمام براديًّا في جوانب اهتمام اإلنسان بطبيعته الشخصية ال إ

يرها، األمر الذي كان له األثر في التفوق على المجاالت الجسد، وتقليم األظافر، وتمشيط الشعر وغ

( أن الوعي الجسمي في هذا الجانب واقع معاش من األطفال 2008الدعيلج )األخرى، ويرى 

وبالتالي تسفر عن تحمل مسؤوليته في   نظافة ومستلزماتها،بطبيعتهم اإلنسانية، التي تعنى بال

( التي توصلت 2014لحالية مع دراسة عياش وزهران )وتتفق نتائج الدراسة ا النظافة الشخصية، 

إلى وجود أثر إيجابي للبرنامج التثقيفي في معرفة األطفال بصحة الفم واألسنان ونظافة األسنان،  

( في تنمية جوانب شخصية الطفل في الجانب الجسمي  2016ود )كما وتتفق مع نتائج دراسة الزي

 . الّصحيو

فربما تعود  الغذائي، والبيئي، التي جاءت بدرجة متوسط،الوعي أما فيما يتصل بمفاهيم 

  الّصحي األسباب في ذلك إلى أن جوانب التركيز في المنهاج على القضايا المتصلة بمفاهيم الوعي  

في هذه المفاهيم؛ لم يكن لها النصيب األكبر في المنهاج من حيث الموضوعات التي تطرق لها؛ 

، وربما الظروف الحكوميّةعليهم التجربة هم أطفال المدارس فضاًل عن أن األطفال الذين طبقت 

ي سوء ومعرفتهم بأساليب الوقاية واإلسعافات أقل نظًرا لوجود جوانب تتصل فوالبيئيّة  الغذائيّة

، ويؤكد ذلك ما الّصحيوتأثير دور البيئة على تحسين عمليات تعلم األطفال في المجال  ،التغذية

من أن الحالة المادية واالجتماعية لها أثر في تنمية التنوع الغذائي  (2004أشار إليه الجمال )

 والمحافظة على البيئة والسالمة العامة لدى األطفال.

، وربما يرجع السبب في ذلك أوالً على حساب مجال: الوعي البيئيالوعي الغذائي  وقد جاء  

ية على جوانب تنمية صحة الطفل ، وتركيز البرامج الثقافالغذائيّةإلى االهتمام في صحة الطفل 

؛ األمر الذي أدى إلى االهتمام بنوعية المأكوالت والمشروبات، التي يتناولها الطفل على  الغذائيّة

ام بالوعي البيئي؛ إذ إن االهتمام بالغذاء يأتي في هذا الجانب بنسب تفوق حساب مجاالت االهتم

  ,Sherman)2011شيرمان )المجال مع دراسة   االهتمام بالجوانب البيئية، وتتفق النتائج في هذا

؛ ألنه يلمس كل نواحي حياة المجتمع، وألجل الّصحيالتي أشارت إلى أهمية تعليم األطفال الغذاء  

 .عقولهم، وأجسامهم نمًوا سليًما وقويًّا تنموأن 
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تمام به فربما يعود السبب إلى أن االه الوعي البيئي الذي جاء تالًيا للوعي الغذائي،أما عن   

 عن  يحتاج إلى ممارسة وتعليم وثقافة في ظل جوانب اجتماعية تعي هذا األمر، وتعمل به فضاًل 

أهمية ضرورة تأكيد المنهاج على أن البيئة تحتاج إلى رعاية وتدريب وممارسة أخالقية، قد يكون  

ت أهمية ( التي أكد2016وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة المواجدة )لألسرة دور فعال فيها، 

  ع دراسة لدى أطفال الرياض، وتتفق موالبيئيّة  الّصحيّةاألنشطة المتكاملة في تنمية المهارات 

( التي توصلت إلى وجود أثر إيجابي للبرنامج التثقيفي في معرفة األطفال 2014عياش وزهران )

 .الّصحيبتناول الطعام 

 لشخصيمناقشة النتائج المتصلة بالمجال األول: الوعي الجسمي وا

، ومنها: مهارات بدرجة مرتفع جاءت أظهرت النتائج أن الفقرات ذات الوعي الشخصي

ممارسة الرياضة البدنية، ومعرفة طرق انتقال الجراثيم وأجزاء الجسم، وتجنب التعرض ألشعة 

الشمس، والتآزر البصري مع الذراعين والساقين، وغسل اليدين بالماء والصابون، ونظافة الجسم،  

توافرة داخل المنهاج م األظافر، ولعل ذلك يعزى إلى توافر األنشطة المدرسية واألنشطة الموتقلي

تنمية هذه المهارات لدى األطفال، ولعل ذلك يعزى أيًضا   والممارسة من األهل، التي تعمل على 

، وغسل اليدين بعد الّصحيّةإلى توجيه المعلمة إلى ممارسة الرياضة الصباحية وطريقة المشي 

ة الشمس، ويؤكد ما سبق ستخدام الحمام، وتنبيههم إلى أهمية تقليم أظافرهم وعدم التعرض ألشعا

( من أهمية دور المنهاج والمعلمة في تحسين الوعي الجسمي لدى  2010)  ما أشار إليه المحاسيس

 في المحافظة على الجسم.  الّسليمة الّصحيّةالناشئة؛ األمر الذي يكسبهم العادات 

تائج في هذه الدراسة مع ما أكدته دراسة األتراتشي وآخرون  تتفق النو

(2014ALattragchi, et al.   ،في جوانب معرفة وعي األطفال في النظافة الشخصية )

( في مجال   .2015Alyssa, et alواألنشطة البدنية، كما وتتفق مع نتائج دراسة أليسا وآخرون )

شاط البدني من خالل ممارسة الرياضة بشكل منظم التأكيد على أهمية ممارسة أطفال الرياض الن

 .يوميًا

، ومنها: معرفة نتائج الفقرات ذات الوعي الشخصي التي جاءت بدرجة متوسطأما عن 

األمراض البسيطة، مثل: الزكام، الجدري، ورمد العين، واالستحمام بشكل دوري، وتوافر دروس  

ذلك يعزى إلى أن الطفل ال يهتم بمعرفة نوع   ولعل  ،تعليمية في المنهاج ذات صلة بالوعي الجسمي

مرض وأعراضه وطرق انتقاله إلى اآلخرين لقلة اإلصابة به مثاًل، أما عن الحاجة إلى االستحمام ال

بشكل دوري مرتين في األسبوع على األقل، وقد يكون ذلك لقلة توافر المياه أو انزعاج الطفل من  

فربما  ةالتّعليميّ درجة متوسطة، أما فيما يتصل بالدروس عملية االستحمام؛ األمر الذي أظهرها ب

تدعو الحاجة إلى التركيز على دراسة واقع تغطية المنهاج لجوانب عملية تتصل بالوعي الجسمي 

في المنهاج لقياس مدى تعليمها لألطفال، وألن المنهاج يحتاج إلى تغطية جميع الجوانب الحياتية، 

وعطفًا على ما سبق فإنه يمكن القول أن المنهاج درس بعًضا من أهمها؛  الجسميّة الّصحةولعل 

، ويؤكد ما سبق ما أشار إليه الجسميّة  الّصحةهذه الجوانب، ولكن يحتاج إلى زيادة مفاهيم تتصل ب
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 الّصحي ( من ضرورة عمل دراسات تحليلية للمناهج تستقصي النظر بواقع الوعي  2016الزيود )

 األخرى للمنهاج.لمجاالت الجسمي مقارنة مع ا

، ومنها: معرفة أطفال الفقرات المتصلة بالوعي الشخصي التي جاءت بدرجة ضعيف  أما عن

ولعل ذلك يعزى إلى عدم    ،واستخدام الفرشاة والمعجون بطريقة سليمة  ،الرياض الجراثيم وأنواعها

 ة والمعجون؛م الفرشاتضمين المنهاج لدروس تتصل بالجراثيم وأنواعها؛ أما فيما يتصل باستخدا

فربما يعود السبب إلى نظرة المنهاج أن هذا األمر يتصل بدور مناط باألهل تحديدًا، في حين أن 

وعملية   الّسليمضعف اهتمام األهل بأبنائهم في هذا الجانب، قد يعود لحاجته للمتابعة واإلرشاد 

ا يدل على تباعد األوقات لنوم؛ ممح في الصباح، وبعد تناول وجبات الطعام وقبل االّصحياالستخدام  

وضرورة مصاحبة الطفل في أثناء االستخدام؛ األمر الذي أظهرها بنسبة ضعيف، ودّل على  

تتفق النتائج في هذه الدراسة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة  ، وضرورة التوعية في هذا الجانب

لوعي الجسمي والبيئي مجاالت افي    التّفاعلي( من ضرورة تضمين المنهاج الوطني  2013القرالة )

 لدى مرحلة رياض األطفال. 

 مناقشة النتائج المتصلة بالمجال الثاني: الوعي الغذائي

، ومنها: أن المنهاج أظهرت النتائج أن الفقرات المتصلة بالوعي الغذائي جاءت بدرجة مرتفع

، ووجبات الّصحيّةة والمناسبة اجتماعيًّا، وتناول مكونات الوجب الّصحيّةم اتباع عادات األكل علّ ي  

، والمشاركة في إعداد مائدة الدواجن، األسماك متنوعة العناصر، مثل: الخضروات، والفواكه،

األطعمة والمشروبات بالتعاون مع رفاقهم ومعلمتهم، وااللتزام بآداب المائدة من حيث الجلوس،  

وربما  ت الغازيّة،معرفة مضار تناول العصائر الملونة والمشروباواستخدام أدوات الطعام، و

؛  الّصحيّةداخل المنهاج التي تبين عادات األكل  التّعليميّةيعزى األمر في ذلك إلى توافر الصور 

التي تبين آداب تناول الطعام  ،فضاًل عن دور التربية اإلسالمية المتمثلة في األحاديث الشريفة

األمر امة في أثناء تناول الغذاء؛  والشراب، وآلية الجلوس على الطاولة والمحافظة على اآلداب الع 

 أدى إلى تعزيز هذا الجوانب لدى أطفال الرياض.  الذي

وربما تعزى األسباب أيًضا إلى أن المنهاج يعرض أنشطة تتمثل بالحوار والمناقشة حول 

المتكاملة، وربما يعمل األهل على تزويد أبنائهم بمحفظة تحوي األكل  الغذائيّةوجبات أهمية ال

والعصائر الطبيعية، وبعًضا من الخضروات المتوافرة؛  ،والحليب ،من المشروبات الماء الّصحي

األمر الذي دعاهم يطبقون ما جاء في المنهاج؛ فضاًل عن معرفتهم أنها تزود أجسام أبنائهم 

ت النمائية، وربما تعزى األسباب أيضا إلى رغبة األطفال الناتجة عن عمليات التعلم لما بالحاجا

والعصائر الطبيعة، وأظهرها  الغذائيّةي المنهاج؛ األمر الذي جعلهم يقبلون على الوجبات جاء ف

إلى تشجيع المعلمات أطفال الرياض على تحضير مائدة  ولعل ذلك يعود أيًضابدرجة مرتفع، 

م متعددة العناصر بالتعاون والتشارك مع أقرانهم؛ نظًرا ألهمية هذا اإلجراء في تنمية الوعي  الطعا

( 2014والود بينهم، ويعزز ما سبق ما أكده الحريري ) ،والشعور بالمحبة ،والتكافل ،االجتماعي

ه  متابعة تغذية الطفل؛ نظًرا ألن التغذية في هذ يقوم على أساس منهاج رياض األطفال من أن 

 .  الّسليمةلتأثيرها المباشر على النمو السريع، ومتطلباته المرتكزة على التغذية    ؛المرحلة مهمة جدًا



 "......لتفاعلي في  مدى مساهمة المنهاج الوطني اــــــــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1732

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 8)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

وتتفق نتائج هذه الدراسة الحالية في مجال الوعي الغذائي مع ما أكدته نتائج دراسة أليسا 

، وأهمية تناول الّسليمة(، التي أشارت إلى أهمية التغذية (Alyssa, et al. 2015 وآخرون

  الّصحيّة ات  ، والوجبات الخفيفة من الفواكه والخضروات؛ وبالتالي تعزيز السلوكيالّصحيّةالوجبات  

لدى األطفال، كما وتتفق مع ما أظهرته دراسة األتراتشي وآخرون   الّصحيحول األكل  الّسليمةو

)  (ALattragchi, et al. 2014    وأن المعرفة  الّصحيّةأن األطفال على دراية بأنواع األغذية  في ،

 . لديهم مهم جدًا أمر الّصحيّةباألغذية 

( من أن تجنب شراء األطعمة المكشوفة من  2017بشماف )ويتوافق هذا الحديث مع ما أكده 

األهداف التي ال بد ألطفال الرياض من التعرف إليها، وتوجيه انتباههم إليها بشكل واضح، وأن 

على المعلمة ممارسة أشكال مختلفة من التعلم مساهمة منها في تحقيق هدف ابتعادهم عن األطعمة 

على أهمية الوعي  التي أكدت( 2013المخزومي )دراسة مع دراسة الكشوفة، وتتفق نتائج الم

 الغذائي لدى أطفال الرياض. 

: وعي األطفال ، ومنهانتائج فقرات مفاهيم الوعي الغذائي التي جاءت بدرجة متوسطأما عن  

، الحليب الطازج يوميًّاشراء األطعمة المكشوفة، والحرص على تناول و، الّصحي لدور الغذاء 

وربما تعزى   ،الّصحيوتضمين المنهاج دروس تعليمية خاصة بمفاهيم الوعي    العصير الطبيعي،و

األسباب إلى توافر األطعمة المكشوفة في متناول البيئة المحيطة بأطفال الرياض؛ وذلك ألنهم 

وغالًبا ما يذهبون إلى المدرسة بوساطة السير على األقدام؛ فيشاهدون    الحكوميّةيتعلمون بمدارس  

ألطفال، وتمايزهم مون بشرائها، وتجدر اإلشارة في هذا الجانب إلى نوعية اوويقهذه األطعمة، 

من حيث الفروق الفردية في مدى الوعي واإلدراك إلى مخاطر شراء األطعمة المكشوفة، وأهمية 

تناول الحليب الطازج يوميًّا؛ األمر الذي أظهرها بمستوى متوسط، وفضاًل عن ذلك فإن االنتباه 

يمة في التعامل  مع هذه ا يحتاج إلى التركيز من األهل والمعلمة، واتباع إجراءات سللهذا القضاي

ذات الوعي الغذائي، فإن ذلك يدّل على ضرورة تركيز   التّعليميّةالقضايا، أما فيما يتصل بالدروس  

أن  (2014المنهاج على هذه األنواع؛ لرفع درجتها إلى مرتفع، وفي هذا الجانب يرى عثمان )

ن حوله؛ ئي معين، ومختلف عمّ تكوين ذوق غذا  هالة رياض األطفال فترة حساسة يبدأ الطفل فيمرح

 .سليمة لذلك ال بد من مساعدة األطفال على اكتساب أنماط غذائية

، وهي: شراء نتائج الفقرات في مجال الوعي الغذائي التي جاءت بدرجة ضعيفأما عن 

تناول العصائر الملونة، وصائر الملونة، الحلوى، ، مثل: الشيبس والعالّصحيّةاألطعمة غير 

ولعل ذلك يعزى إلى توافر هذه المواد في مقاصف   واإلفراط في تناول المأكوالت والمشروبات،

في هذا الجانب؛ ونظًرا للجانب المادي في   الغذائيّةروضة رياض األطفال؛ نظًرا لضعف التوعية 

ي متناول القدرة الشرائية لطفل الرياض، في حين ئر رخيصة الثمن، وفأن هذه األطعمة والعصا

والعصائر الطبيعية أغلى من حيث الثمن، األمر الذي قد يشكل عائقًا في عملية    الّصحيّةأن األطعمة  

شرائها لغالبيتهم؛ نظًرا ألن أطفال الرياض يتعلمون في مدارس حكومية ودخل أهاليهم في األغلب 

ى األسباب إلى حّب األطفال لشراء هذا النوع من المواد  المحدود، وربما تعزمن ذوي الدخل 

 ؛يجدون رغبة في تناوله؛ ونظًرا ألن صورها وأشكالها متعددة ،؛ ألنها ذات طعم مختلفالغذائيّة

 األمر الذي أظهر ضعفًا في هذا الجانب.
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فال لدى األط الّصحيّة  غير الغذائيّة( من أن تناول المواد 2009ويؤكد ما سبق الشرفات ) 

وضعف تركيزها على هذه الجوانب،   ،قصور في المناهجولديهم،    الغذائيّةعائد إلى ضعف الثقافة  

أكدت على أهمية التثقيف التي  (  (ploeger, 2009وتتفق الدراسة الحالية مع نتائج دراسة بلويغر  

طفال، وأنهم لدى األ  الناجح لتناول األطعمة ببطء، وفيما يتصل بتناول المشروبات الغازية  الّصحي

كما وتتفق مع لذي يؤدي إلى سوء التغذية لديهم، ال يحرصون على تناول وجبة اإلفطار؛ األمر ا

( الذي أشار إلى ضرورة توافر ركن الغذاء إلكساب األطفال السلوك الغذائي 2017بشماف )

ن ال  من أن األطفال الذي  ,Sherman)2011وتتفق مع ما توصلت إلى دراسة شيرمان )، مالّسلي

إلى نمو  ذلك قد يؤدي  ، التي يحتاجونها، وبالتاليالغذائيّةالمواد و الّصحي يحصلون على الطعام 

 غير سليم وقوي في أجسامهم.

 مناقشة النتائج المتصلة بالمجال الثالث: الوعي البيئي

، ومنها: جاءت بدرجة مرتفع  في مجال الوعي البيئيأن الفقرات المتصلة النتائج أظهرت 

، حافظة على عبوة الماء الخاصة بهماستخدام الماء الملوث للغسيل واالستحمام، والم تجنب

، واتباع قواعد األمن والسالمة في التعامل مع المكان، ستخدام مرافق الروضة على نحو آمنوا

 ة تتحدث عن المحافظة على البيئة، تعبر عن مسببات التلوث البيئي، واستماعهم لقصورسم صوًرا  

، ومعرفة مسببات الحرائق في المنزل، ، والمحافظة على الممتلكاتطرق تهوية األماكنومعرفة 

المنهاج أكد عليها وتوسع فيها وربما يعزى ذلك إلى أن وزراعة نباتات خاصة بهم ورعايتها، 

بعض الجوانب الدالة، ومنها: التعرف على مفهوم البيئة واألماكن، مثل: البيت، بشكل واضح في 

والحديقة، ومسببات الحرائق، وزراعة النباتات، كما أن دور المعلمة في توصيل الفكرة والروضة،  

وبتكرار األسئلة عليهم بشكل كامل   ،والصور الملونة  ،واألنشطة  ،واللعب  ،عن طريق سرد القصة

في تحسين هذه المؤشرات لدى رياض األطفال، وأظهراها بمستوى مرتفع، ويشير  وتام؛ ساهم

إلى أهمية زيادة الوعي البيئي ألطفال الروضة؛ وذلك من خالل السلوكيات البيئية (  2018شريف )

تأثير الدور الذي تقوم به معلمة الروضة في    ذلك  التي يمارسونها داخل الروضة وخارجها، ويؤكد

البيئي من خالل األنشطة المتنوعة، وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة تنمية الوعي 

 اكتساب الطفل المهارات البيئية. جانب التأكيد على أهمية ( في2016دة )المواج

ومنها: حرص  ،في مجال الوعي البيئي نتائج الفقرات التي جاءت بدرجة متوسطأما عن 

، والمحافظة ، وإدراك أخطار الضجيج البيئيتعليم األطفال طرق تخزين األطعمةالمنهاج على 

، وتميز األطفال بين النباتات الضارة  ة الروضة ومرافقهاالخارجية وغرفعلى نظافة الساحة 

في ذلك ، فربما تعزى األسباب والنباتات المفيدة، والمساعدة في نظافة البيت وترتيب أغراضهم

تتصل بطرق تخزين األطعمة  التي  جوانبالالتركيز على  إلى التّفاعليإلى حاجة المنهاج الوطني 

ضوضاء واألصوات المرتفعة، وتأثيرها على البيئة وحاجة والحديث عن البطرق صحية سليمة، 

احة  مساعدة القائمين على نظافة غرفة الرياض والسالعمل على من شأنها  عملية القيام بأنشطة

الخارجية، وتقدر العوامل السابقة بمدى مراعاة المعلمة لهذه الجوانب، والحث عليها؛ فضاًل عن  

ن إلى متابعة وإرشاد وتوجيه بهذا الجانب، وبالترامن مع األثر أن األطفال في هذه المرحلة يحتاجو

علي  سبق ويؤكد مافجاءت النتائج بدرجة متوسطة، لها، الذي من الممكن أن يعرضه المنهاج 
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البيئة وفهمها وتقديرها عن طريق مجموعة قواعد السلوك التي  ب أنه ينبغي االهتمام على( 2004)

لحمايتها من ومارسة السلوكيات اإليجابية الواعية المرتبطة بها؛ يكتسبها الطفل؛ لتساعده على م

 .هااالستنزاف، وإهدار مواردها الطبيعية، والحد من مشكالت

ومنها: العناية بالحديقة  ،في مجال الوعي البيئي النتائج التي جاءت بدرجة ضعيفأما عن 

، روس تعليمية تتصل بالوعي البيئيد  التّفاعلي المنزلية وحديقة المدرسة، وتضمين المنهاج الوطني  

ن دافعية األطفال نحو العناية بالحديقة المنزلية وحديقة المدرسة،  ويمكن أن تعزى األسباب إلى أ

 الجسميّةتفوق القدرات العمرية والعقلية و ؛البيئيوتضمين المنهاج دروس تعليمية تتصل بالوعي 

ناهج رياض األطفال، وهي تحتاج إلى تنمية ألطفال الرياض من وجهة نظر القائمين على تأليف م

 وممارسة حتى يتقبلها األطفال، ويتم العمل فيها.

تّفاعلي ( من أن المنهاج الوطني ال2006ويتفق هذا الحديث السابق مع ما تراه مؤتمن وجبر ) 

ة قد ال يستطيع أن يلم بجميع االحتياجات الالزمة ألطفال الرياض، ومن ضمنها المجاالت الّصحيّ 

في المجال البيئي، لذلك لم يتم سردها بشكل واضح مع مراعاة أن المعلمة قد تذكر بعًضا من هذه 

ة عملية تتصل  األهداف من باب التعرف عليها، وأنها ليست غاية في حد ذاتها دون ممارسة أنشط

ألنشطة ( إلى أن هناك دوًرا فعااًل ل2010بالعناية بالحديقة، وعلى نقيض مما سبق يرى السعيد )

التّربويّة المتنوعة المرتبطة بالبيئة في تنمية القيم البيئية لدى طفل الروضة؛ إذا تم التخطيط 

فال من خالل أكثر من  واإلعداد لها بشكل مناسب، وقد يتم مالحظة نوعية السلوك البيئي لألط

الهتمام ؛ األمر الذي يدعو إلى اموقف، إذ من الممكن تحسن مستوى سلوكهم بوساطة األنشطة

 .بالجوانب األخرى التي لم يغطيها المنهاج

 مناقشة النتائج المتصلة بالسؤال الثاني 

  الّصحيبين إجابات المعلمات في تنمية مفاهيم الوعي    أثبتت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق

البيئة وقد تعود األسباب إلى  تبعًا: )للمؤهل العلمي وسنوات الخبرة(، الثالثككل، وفي مجاالته 

وطبيعة الظروف التي تنشأ )تعمل( فيها معلمات رياض األطفال؛ إذ كانت الظروف  التّعليميّة

الذين تعرضوا للتعليم؛ فهناك تشابه كبير بالنسبة للتنشئة  مكونة من محافظة الزرقاء، واألطفال

اللة الفروق  االجتماعية لألطفال والمعلمات في ظل ظروف واحدة ومنهاج واحد؛ األمر الذي ألغى د

للمؤهل العلمي والخبرة، فضالً عن أن هذه الدراسة طبقت دون وجود جنس الذكور؛ أي اقتصرت 

 المرحلة الدراسية، التي يقمن بتدريسها. على جنس المعلمات وبالتوافق مع

(، من أن تشابه  2020ويتوافق الكالم السابق مع ما أشار إليه المستريحي وطاشمان ) 

والزمانية والثقافية لجنس معين، يلغي داللة الفروق للمؤهل العلمي وسنوات الظروف المكانية 

جميع معلمات رياض األطفال في وربما تعزى األسباب باإلضافة إلى ما سبق إلى أن  الخبرة،

؛ إلكساب الطفل المعرفة والمهارات، التّفاعلي، يطبقن أنشطة المنهاج الوطني الحكوميّةالمدارس 

إلى دور األمهات في تعليم نميه شخصية الطفل وقدراته، وأيًضا يرجع ذلك التي تساهم في ت

ذي يعكس عملية تعليم متوافقة بغض ، الذي يبدأ من مرحلة ما قبل رياض األطفال؛ األمر الاألطفال

النظر عن المؤهل العلمي والخبرة، ويدل على إلغاء داللة الفروق اإلحصائية، وتتفق نتائج الدراسة 
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( التي بينت عدم وجود فروق في إجابات المعلمات تعزى 2016ع نتائج دراسة الزيود ) الحالية م

 والجسمي.   الّصحيالطفل في مجال الوعي  لمتغير الخبرة والمؤهل العلمي، لجميع جوانب شخصية  

 التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحثان باآلتي:

التي تناولتها   الّصحيبمجاالت الوعي    التّفاعليالمنهاج الوطني  العمل على تضمين محتويات   .1

(؛ نظًرا ألهميتها بالنسبة ألطفال )الجسمي الشخصي، الغذائي، البيئيالدراسة، وهي: 

 الرياض.  

في المجتمع من خالل الوسائط السمعية والبصرية والمطبوعة، وزيادة   الّصحي نشر الوعي  .2

 . الّسليمة  الّصحيّةتثقيف الطفل وتوعيته بالممارسات والعادات    البرامج الثقافية التي تهدف إلى

 وأهميتها لألطفال.  الّصحيمفاهيم الوعي    عقد دورات تدريبية لمعلمات رياض األطفال تتناول .3

في تنمية الجوانب  التّفاعليإجراء دراسات من الباحثين حول مدى مساهمة المنهاج الوطني  .4

 . أطفال الرياض، والوجدانية، والشخصية، والحركية( لدى ، والعقليّةالّصحيّةالمتنوعة: )
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