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ىدف البحث إلى  تنمية مفاىيم الثقافة الصحية لدي أطفال الروضة ، واإلرتقاء 
بصحة األطفال وذلك عن طريق تخطيط برنامج قائم عمى استخدام مسرح العرائس فى تنمية 

حظة ىذه الرعاية والثقافة الصحية  لدييم والعمل عمى وقايتيم من األمراض وبناء بطاقة مال
طفال تم  06لمفاىيم ىذه الثقافة ، وقد تم تطبيق الدراسة عمى عينة من األطفال قواميا 

( طفال يمثمون المجموعة 06( طفال مجموعة ضابطة )06تقسيميم إلى مجموعتين : )
التجريبية التى تم تقديم البرنامج ليذه المجموعة  وتم إستخدام  المنيج  التجريبى ذى 

يبى ، وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج فى اإلرتقاء وتنمية مفاىيم  التصميم شبو التجر 
الثقافة الصحية لدى أطفال المجموعة التجريبية من أطفال الروضة وتغيير سموكيم نحو 
األفضل غذائيًا وصحًيا ووقائًيا . وقد أوصي البحث بأىمية تفعيل مسرح العرائس في األنشطة 

أىم الوسائل التربوية اليادفة  والمؤثرة لمخاطبة حواس األطفال  اليومية ، واعتباره أحد
وتحريك مشاعرىم ، وينقل إلييم بمغة محببة القيم واألفكار ، وتعميميم الميارات اإلجتماعية 

جراء مزيد من الدراسات البحثية فى ىذا المجال.  والحقائق العممية والخمق والفضائل ، وا 
 الكممات المفتاحية  

 الرعاية الصحية الوقائية -مسرح الدمى والعرائس   -الروضة  أطفال -
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Effectiveness of a program based on the use of puppet theater in the 

development of the concepts of health culture among kindergarten 

children. 
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The purpose of the research to was Measure The 

Effectiveness of using a planned program for Kindergarten 

Children to develop the healthy education using puppets theatre, 

The research sample consisted of 60 students, and They were 

divided into two groups, experimental group and control gruoup. 

The results of the study showed that there are statistically 

significant differences between the mean of the experimental group 

and the control group. The experimental group showed more 

improvement in the healthy education using puppets theatre 

development compared to the control group. 
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 -َكدَة :

التربية دورًا ميًما فى تنمية وتحقيق أىداف المجتمع فالتربية عممية نموو مرغوو   تؤدى
سوواء الجسومية ، العقميوة ، امجتماعيوة والوجدانيوة ولكوى  فيو وىذا النموو يشومل كافوة النوواحى

تحقووق التربيووة ىووذا اليوودف م فينوواك مجموعووة موون المعووارف والميووارات يطمووق عمييووا المحتوووى 
، وىوووذا المحتووووى العمموووي يخطوووط فوووي ضووووء أنشوووطة تعميميوووة و تكوووون المعمموووة ىوووى  العمموووي

 المسئولة عن تنفيذه مع أطفاليا.
 (ية أو ) مسورحة المونيجنسانية ، والمسورحإل لمصادر لممعرفة االفنون من أعرق ا دوتع

مسوورح العوورائس بالووذات ىووو الموودخل فوو ن  ، وموون ثوومبصووفو خاصووة موون طوورق التوودريس المووؤثرة
الذى يمكن من خاللو مخاطبة الطفل والدخول لعقمو ووجدانو وتوصيل  جميع المعموموات لوو ، 

تنمية الوعى والمعرفة لدى طفول الروضوو لموا  وم يمكن ألى فرد إغفال دور مسرح العرائس فى
وزيوادة تركيوزه لممواده المقدموة لوو  لطفول ليذا المسرح من تاثير كبير عمى زيوادة امنتبواه عنود ا

، 8662) ناىوود محموود شووعبان، وسوورعة اسووتيعابيا وموون ثووم يمكوون اكتسووابيا بسوويولو ويسوور.
 (9صو

وًصا فى النوواحي الصوحية لمطفول الكتابة لمسرح الطفل ندرة فى ىذا المجال وخصوتمثل 
تمثول عواماًل اساسوًيا لتحقيوق جوانو  النموو السووى  لطفول الروضوة ولذلك فان الثقافة الصوحية 

بوجوووو خووواص مووون المؤسسوووات الرئيسوووية لتوصووويل  وتعووود ريووواض األطفوووال فوووى حيووواة الطفووول .
كانووت أ فموون خالليووا يووتعمم الكثيوور موون الحقووائق العمميووة سووواء طفوول الروضووة المعمومووات لوودى 

عممية وغيرىا وليذا ف ن تثقيف األطفوال مون الناحيوة الصوحية يخموق جويال  أمصحية  مغذائية أ
موون األطفووال خالًيووا موون اممووراض  قووادرًا عمووى مواجيووة تحووديات المسووتقبل م حيووث تعتبوور مرحمووة 

تموك السونوات  رياض امطفال من المراحل امساسية والميمة فى حياتو فاذا أحسونت تربيتوو فوى
فكأننووا قمنووا بنصووف تربيتووو حيووث انووو اذا صوومب امسوواس  بالتربيووة الرشوويدة صوومب البنوواء حيووث 
توضع فى ىوذه المرحموة األسوس النفسوية والجسومية والعقميوة ، ومموا م شوك فيوو أن كثيورًا مون 

مراض المعديووة مووثال ثووؤثر عمووى امطفووال فووى تمووك المرحمووة وىووذا يوضووب ألالعواموول الخارجيووة كووا
م  8992ناديووة سووامى أحموود  بيووا  تكبوور لمتثقيووف الصووحى وتعزيووزه وفووى دراسووة قامووأل الوودور ا

أسفرت ىذه الدراسة عمى أن ىناك عالقة بين ما يتناولو الفرد من طعام  سوواء مون حيوث الكوم 
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ممووا يووؤثر عمووى تعموويم الفوورد فووى كوول  أو الكيووف واإلصووابة بوواألمراض وخصوصووا إصووابة العينووين 
 يدل عمى أن ىناك عالقة واضحة بين الصحة والتعميم . ممامراحل حياتو 

 االحضاظ باملغهًة :

   -ينبع امحساس بالمشكمة من خالل امتى :
الزيارات الميدانية المتعددة التى قامتا بيما الباحثتان بعدد من ريواض امطفوال واتضوب مون  -أ:

واصابة كثير منيم باممراض مما يوؤثر  خالليا ندرة توعية اطفال الروضو بالوعى الصحى
 عمى صحتيم .

قمة اىتمام معممة الروضة باألنشطة التعميميوة القائموة عموى مسورح العورائس فوى توصويل  - :
 كافة المعمومات التى تريد توصيميا إلى طفل الروضو وخصوصا الوعى الصحى .

  -ٚيذيو فإٕ َغهًة ايبخح تهُٔ فى االتى :

مات الروضة بأىمية الوعى الصحى كما أنيون ينظورن إلوى الووعى الصوحى عدم اىتمام معم -:أ
 نظرة سطحية خالية من الفيم الواعى الصحيب .

 ندرة استخدام معممات الروضة مسرح العرائس فى توصيل المعمومات لطفل الروضو. -: 
 لمتصدي ليذه المشكمة حاول البحث اإلجابة عن األسئمة اآلتية :و  -أصئًة ايبخح:

 ما مفاىيم الثقافة الصحية المناسبة ألطفال الروضة ؟ -8
الثقافوة الصوحية  مفواىيم  تنميوةفوى ما التصور المقترح لبرنامج قائم عمى مسرح العورائس  -8

 طفال الروضة؟لدى أ
طفوال لودى أالثقافوة الصوحية  فى تنمية مفواىيمما فاعمية برنامج قائم عمى مسرح العرائس  -0

 الروضة ؟
 :أٖداف ايبخح 

 سعى البحث إلى تحقيق األىداف التالية  : 
 طفال الروضة .لدى أتحديد مفاىيم الثقافة الصحية المناسبة  -8
طفووال لوودى أالثقافووة الصووحية  مفوواىيم  تنميووةفووى برنووامج قووائم عمووى مسوورح العوورائس إعووداد  -8

 الروضة.
لوودى الثقافووة الصووحية مفوواىيم تنميووة فووى قيوواس فاعميووة برنووامج قووائم عمووى مسوورح العوورائس  -0

 طفال الروضة .أ
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 أُٖٝة ايبخح :

 .طفال الروضو أل الصحى الوقائى  وعىاليمكن ان يسيم ىذا البحث فى امرتقاء ب -أ 
اثراء المكتبات بمثل ىذه البرامج الضرورية ألطفال الروضة عن الرعاية الصحية  - :

 .الوقائية
العرائس فى توصيل المعمومات التى يراد توجيو امىتمام إلى ضرورة  تفعيل دور مسرح  -ج

 ان يتعمميا الطفل فى تمك المرحمة.
مساعدة معممات الروضو عمى تحسين بعض امخطاء الشائعة لدى امطفال لتصبب  -د:

 السموكيات سميمة وايجابية بما يعكس اثره عمييم فى الوقت الحالى والمستقبمى .
 -فزٚض ايبخح :

القبمووي و البعوودى لممجموعوووة  ينبوووين متوسووطي درجووات القياسووويوجوود فوورق دال إحصووائيًا  -8
ويرجووع مفوواىيم الثقافووة الصووحية لصوالب التطبيووق البعوودى لالتجريبيوة فووي بطاقووة المالحظوة 

 .ذلك إلستخدام البرنامج القائم عمى مسرح الطفل 
 درجوات ومتوسوط الضابطة المجموعة أطفال درجات ىمتوسط بين إحصائًيا دال فرق يوجد -8

 المجموعووة الصووحية لصووالب الثقافووة مفوواىيم بعووض تنميووة فووي التجريبيووة المجموعووة الأطفوو
ويرجع ذلوك إلوى إسوتخدام البرنوامج المالحظة  لبطاقة البعدى التطبيق في ذلك و التجريبية

 .القائم عمى مسرح الطفل 
   -حدٚد ايبخح : 

 اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية :
طفووال لوودى أالثقافووة الصووحية  مفوواىيم تنميووةفووى ( تخطوويط برنووامج قووائم عمووى مسوورح العوورائس 8

 الروضة.
( التجريوو  فووي عوودد موون الروضووات الحكوميووة بمنطقتووى أبيووا وخموويس مشوويط بمنطقووة عسووير 8

( طفوول وطفمووة موون أطفووال المسووتوى الثوواني مووا بووين 06التعميميووة ، وبمغووت عينووة البحووث )
فوو ن مدينووة أبيوا ىووى عاصوومة منطقووة عسوير وتقووع جنووو  غوور   ، ولمعمووم ( سونوات7-0)

المممكووة وىووى موون أىووم موودنيا وتعتبوور مدينووة سووياحية فووى فصوول الصوويف ولكوون فووى فصوول 
 الشتاء تكون شديدة البرودة ويجاورىا من الشمال الشرقى محافظة خميس مشيط.
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، لموودة  م8682-8684( فتوورة تطبيووق البرنووامج الفصوول الدراسووي الثوواني موون العووام الدراسووي 0
 ثالثة أشير.

 -أدٚات ايبخح  ٚتغٌُ:

 قائمة مفاىيم الثقافة الصحية المناسبة ألطفال الروضة .–أ 
 سموك أطفال الروضة لمثقافة الصحية . بطاقة مالحظة–  

   -َصطًخات ايدراصة :

 ( programَفّٗٛ ايربْاَج ) 

وضووع تصووور فكوورى موونظم ومحوودد األىووداف السووموكية والحيويووة واسووتراتيجيات التنميووو 
 ( 8، صو 8660وأسالي  التقويم.) رشا صالح الدين شرشر ،  وطرقيا

 puppet Theater-َضزح ايدَى أٚ ايعزائط : -

العورائس أو  ىوى وقد سمى بيذا امسم ألن البطل امساسى فى ىذه العوروض المسورحية
 الودمى وليسووت شخصوويات بشورية ، إم أن الشخصووية البشوورية تمعوو  الودور ولكوون بطريقووة غيوور
مباشرة فتكون متخفية فى صورة  الدمية ويكون ىو البطل المساعد والذى يطمق عميوو )محورك 

بأنووو ذلووك المسوورح العرائسووى الووذى يقوووم  -:عوورائس ( ، كمووا يعوورف مسوورح العوورائسالوودمى أو ال
التوجيوووو لاطفوووال نحوووو إكتسوووابيم لمجموعوووة مووون الخبووورات ، والمعوووارف ، والميوووارات ،  بعمميوووة

واألفكار الثقافية واألدبيوة والفنيوة والعمميوة لتسواعدىم عموى تنميوة الحوس الجموالى ، والخمقوى ، 
 (88، صو  8662لبناء شخصية إنسانية متكاممة ومتزنة .   ) ناىد محمد شعبان عمى ، 

 -ايزعاٜة ايصخٝة :

( بأنوووووو مجموعوووووة مووووون العوووووادات والممارسوووووات الصوووووحية Connie,2001عرفوووووو ) 
الصووحيحة أو ىووو عمميووة ترجمووة الحقووائق والمفوواىيم الصووحية المعروفووة إلووى أنموواط سووموكية 

 صحية سميمة تؤدى إلى رفع المستوى الصحى لاطفال .
  -ايزعاٜة ايصخٝة ايٛقائٝة :

تشووير الدراسووات بووأن مفيوووم الرعايووة الصووحية الوقائيووة ىووى التووى يمكوون أن تكووون فووى 
متناول الجميع سواء كان ذلك عمى مستوى الفرد أو العائمة وتشومل تقوديم كافوة الخودمات التوى 
تساعد عمى النيوض بالمستوى الصحى العوام كالمحافظوة عموى نظافوة البنيوة او سوالمة الميواة 

 باألميوووات اثنووواء الحمووول والوووومده وامىتموووام بتغذيوووة امطفوووال واعطوووائيم مووون التمووووث والعنايوووة 
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التطعيمووات الالزمووة وعووالج امصووابات المرضووية فووى وقووت مبكوور وتقووديم بوورامج توعيووو لالميووات 
لتوجيو سموك امطفال نحو حماية ووقاية انفسيم من المشكالت المحيطة بيوم . ) أمول البكورى 

 (  88، صو8666، ريتا حمارنة ، زين بدران ، 
 -َٓٗج ايبخح ٚإدزاءات٘ :

 يعتمد البحث الحالي علي: 

الموونيج الوصووفي التحميمووي وذلووك موون خووالل اإلطووالع عمووي البحوووث والدراسووات السووابقة ذات -8
 الصمة بموضوعات البحث.

المنيج شبو التجريبى وذلوك مون خوالل التطبيوق الميودانى لقيواس فاعميوة برنوامج قوائم عموى -8
مسرح العرائس لتنمية الثقافة الصحية ألطفال الروضة  ، وتسير خطووات البحوث  إستخدام

 -عمى النحو التالى :
 أٚال: ايدراصة ايٓظزٜة: 

و ذلووك موون خووالل دراسووة و تحميوول المراجووع و البحوووث و الدراسووات المرتبطووة بموضوووع 
 البحث لتحديد اإلطار النظري ، و الذي يتضمن محورين وىما :

 المحور األول : مسرح العرائس . 
 المحور الثاني : الثقافة الصحية ألطفال الروضة .

 ثبنيب: انحطبيك انميذاني:

( بنووواء قائموووة مفووواىيم الثقافوووة الصوووحية المناسوووبة لطفووول الروضوووة، وعرضووويا عموووى السوووادة 8
 المحكمين.

لوودى الصوحية الثقافووة  فوى تنميووة مفواىيم  ( وضوع تصوور لبرنووامج قوائم عمووى مسورح العوورائس8
 طفال الروضة ، وعرضيا عمى السادة المحكمين .أ
 ( بناء بطاقة مالحظة سموك أطفال الروضة لمفاىيم الثقافة الصحية .0
( سونوات  0-7مون )  ( اختيار عينة عشوائية من أطفوال المسوتوى الثواني لمرحموة الروضوة 4

ل و طفموووة لكووول طفووو 06و تقسووويميا إلوووى مجمووووعتين أحووودىما ضوووابطة واألخووورى تجريبيوووة )
 مجموعة(.

 ( إجراء التطبيق القبمي ) لبطاقة المالحظة ( عمى عينة البحث .5
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البحووث موون خووالل : تطبيووق البرنووامج اليووومي المعتوواد مووع المجموعووة الضووابطة ،  تطبيووق( 6
وتطبيووق البرنووامج المقتوورح القووائم عمووى مسوورح العوورائس عمووى المجموعووة التجريبيووة لتنميووة 

 الثقافة الصحية .
 ( التطبيق البعدى لبطاقة المالحظة عمى عينة البحث .7

 استخدما الباحثتان التصميم شبو التجريبي ذي المجموعتين التجريبية و الضابطة.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جخطيظ يوضح انحصميم شبه انحجزيبي انذي جم اسحخذامه في انبحث1شكم )

 إحصائيا ، واستخالص النتائجمن خالل )رصد البيانات و معالجتيا  ثايًجا: اصتدالص ايٓتائج:
 و تفسيرىا ومناقشتيا ، ثم تقديم التوصيات و المقترحات في ضوء نتائج البحث (. 

 أٚاًل : ايدراصة ايٓظزٜة يًبخح :

 احملٛر األٍٚ : َضزح ايعزائط 

 -حملة تارخيٝة عٔ ْغأة َضزح ايعزائط : -

فوون العوورائس موون أقوودم الفنووون فيووو قووائم منووذ أجوودادنا الفراعنووة الووذين تميووزوا بصوونع 
عرائس ليا المفاصل يمكن تحريكيا وقد قدمت أسوطورة ايوزيس واوزوريوس عموى شوكل عورائس 
وكانووت ليووا أىميووة كبوورى لوودى العامووة لمووا بيووا موون صووراع بووين الخيوور والشوور والحوو  والوفوواء ، 

مرورا بالفاطميين والمماليك حيوث كانوت تصونع مون موواد مختمفوة ويمتد ىذا الفن عبر العصور 
وتمثل العادات والتقاليود التوى توارثيوا الشوع  المصورى ، ومون أشوير عورائس عصور الفواطميين 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

لدى أطفال المستوي الثاني ) عينة البحث ( بطاقة المالحظةالقياس القبلي ل  

اليومي المعتادالبرنامج   الوحدات المقترحة 

 
بطاقة المالحظة لدى أطفال المستوي الثاني  ) عينة البحث (القياس البعدى ل  
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عروسة المولود المصونوعة مون السوكر وبمالبوس زاىيوة ، وم يمكون فوى إطوار الحوديث عون ىوذا 
 ين ثو انتقل إلى مصر .الفن أن نغفل ) خيال الظل ( حيث ظير فى الص

ولقد أثبت تاريخ فن العرائس أن تمك الدمى المصنوعة مون الخشو  أو الوورق المقووى 
والتى ترتدى مالبس زاىية األلوان ، أبمغ فى التأثير عمى نفوس النواس مون الممثموين اآلدميوين 

حساسوية  ، ذلك ألن حالة اإلنبيار التى تستحوذ عمى نفوس المشاىدين وعقوليم تجعميم أكثر
لمتاثر بالعرض وىدفو ، ومسرح العرائس فن مون الفنوون الشوعبية المحببوة لاطفوال خاصوة لموا 

وقود إبتكور ، فيوو فون يسوم  عقول وقمو  األطفوال والكبوار ،  لو من تأثير إيجابى عمى نفوسويم 
فوون الوودمى ليكووون وسوويمة موون وسووائل التعبيوور عوون مكونووات الوونفس البشوورية فووى صووورة عوورائس 

خووالل حركووات ىووذه العوورائس المقرونووة بووالتعبير المفظووى اسووتطاع اإلنسووان أن يعبوور  ودمووى وموون
عمووا يجووول فووى خوواطره وقوود كووان ىووذا األسوومو  موون الفوون متنفسووا لمشووعو  يعبوور عوون رغبوواتيم 
المكبوتة وآماليم المطموبة ، ويصع  عمى الباحث فى التاريخ الحضارى أن يحدد المكوان الوذى 

ة ، ويرجع البعض أنيا لم تنشأ فى مكان بعينو أو فوى ظول حضوارة ظيرت فيو العرائس ألول مر 
معينة ثم انتقموت بعود ذلوك إلوى أمكنوة وحضوارات أخورى بول ربموا تكوون قود نشوأت ألول مورة فوى 
أزمنة متقاربة وفى عدة أماكن من العالم القديم بحكم القاعدة العامة لمنشوء والتطوور . ) ناىود 

 (88، 88صو ، 8محمد شعبان عمى ، مرجع سابق
 -ايكُٝة ايرتبٜٛة ملضزح ايعزائط :-

أن الروضة ىى المؤسسة التربوية  الرسمية التى وكميوا المجتموع بثقافتوو لتقووم بعمميوة 
التربيوة والتعمويم والسووموك القوويم القوائم عمووى القويم التووى تحوددىا ثقافوة المجتمووع فعموى الروضووة 

تيم التخيمية وألعابيم اإلبتكاريوة التوى تعتبور تقع مسئولية إعطاء األطفال الفرصة لممارسة خبرا
وانطالقووا موون أن ، األسوواس لحيوواة طبيعيووة سووعيدة يتمتعووون فييووا بووالخبرة والحساسووية الفنيووة 

المسوورح فوون مركوو  ويمكنووو بيووذه الصووفة تحقيووق تمووك األىووداف التربويووة ويفجوور بووين جوودران 
المؤسسووة التعميميووة الطاقووات اإلبداعيووة لمتالميووذ فموون خووالل النشوواط المسوورحى تنمووو الثقافووة 

 ويعتبوور مسوورح العوورائس أحوود أىووم الوسووائل التربويووة، العامووة لمطفوول وتووزداد خبراتووو ومعموماتووو 
الراقية والمؤثرة ألنو يخاط  حواس الطفل المختمفة إضافة إلى كونو أحد أبرز وسوائل اإلتصوال 
الجموواىيرى الفعالووة والمووؤثرة ، إذ يفوووق كافووة الوسووائط التربويووة األخوورى بمووا لووو موون خاصووية 
المباشرة وسيولة مخاطبة المتمقى ) الطفل ( كما أنو قادر عمى إعطاء المثل والنموذج والقودوة 
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بطريقة أكثر تجسيدا مع اإلحتفاظ بالعمق .فالمسورح بحكوم أنوو فعول ورد فعول أو نموو متصواعد 
لصراع بين طرفين ف نو يؤثر عمى الطفل كما وكيفا فمن ناحية الكيف تجوده يصول ألعمواق ذات 
الطفل ، بل أنو يربط بين ذات الطفل وذوات اآلخرين من خالل عممية التوحد حول مودرك واحود 

لحدث الدرامى . أما من ناحية الكم ف ذا اتيحت الفرص إلنتشار مسورح الطفول سويفوق أم وىو ا
بمغووة  –توأثيره تووأثير الوسووائط التربويووة األخوورى ، فالمسوورح يحوورك مشوواعر األطفووال وينقوول إلووييم 

محببووة األفكووار والقوويم الجديوودة ، كمووا يضووع أمووام أعيوونيم الوقووائع واألشووخاص واألفكووار بشووكل 
 مجسد وممموس .

موون ىووذا المنطمووق نجوود أن دور العروسووة التربوووى يقوووم عمووى إسووتغالل حقيقووة اإلرتبوواط 
النفسى بين الطفل ودميتو فوى توعيتوو وتعميموو وتثقيفوو وتذوقوو وتفيموو فيوى األقور  واألسورع 
إلووى الوصووول إلووى داخمووو ، كمووا أن العروسووة تعتبوور مووادة إنعوواش موون خووالل مووواد التعموويم التووى 

ة تساعدىم عمى التذكر ، ولوذلك فو ن مسورح العورائس يوؤدى إلوى إسوتغالل تعطى األطفال بطريق
ما ىو موألوف إلوى موا ىوو فعوال ومنشوط لوذىن الطفول محركوا حواسوو مخاطبوا ذىنوو ، وبوالطبع 
ف ن إستخدام ىذا الشكل المسرحى يبعث الحياة فى المادة المقدمة لمطفل فتنسا  الحقائق إلوى 

واتيم دون جيد وبيذا تتفوق قيمة المادة العمميوة الممثموة نفوس األطفال بسيولة وترسخ فى ذ
 (04، 00عن ما يوجد بين دفتى كتا  ) ناىد محمد شعبان عمى ، مرجع سابق ، صو

ويسيم مسرح الطفل فى نضج شخصية الطفل ، بما يقدمو من وجيات نظور جديودة فوى 
عموويم الطفوول الميووارات األشووياء أو األشووخاص أو الوقووائع ، و أن مسوورح العوورائس لووو دور فووى ت

اإلجتماعيوة والحقوائق العمميوة وأن ىوذه الميوارات اإلجتماعيوة التوى اكتسوبيا األطفوال مون خوالل 
 (8990التجربة خفضت النزعة العدوانية عند بعض األطفال . )  منال عبد الفتاح الينيدى ، 

الشوريف بوين األطفوال مون خوالل  كما أن مسرح العرائس يقووم بتنميوة التعواون التنافسوى
المشاركة فى المسوابقات الفنيوة ب كسوابيم الوروح والدافعيوة السووية وأيضوا يموروا بخبورة النجواح 
والتمثل والقدوة الحسنة من خالل النماذج اإليجابية من العمماء واألبطال فيتعرف التالميوذ عموى 

عنوودىم الثقووة بووالنفس والووذى رجووال صوونعوا توواريخ أمميووم ممووا يوودفع إلووى التوحوود ، كووم ينمووى 
تسوواعدىم عمووى تكوووين صووور إيجابيووة لووذواتيم وتسوواعدىم عمووى النمووو السوووى .) كمووال الوودين 

 ( 8667حسين ، 
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 -َضزح ايعزائط ايتعًُٝى :-

فى اآلونة األخيرة قاصرة عموى تمقوين األطفوال مجورد دروس جامودة لم تعد دور الحضانة 
حديثوة تيودف إلوى موا ىووو أبعود مون ذلوك كنقول المعمومووات فوى الموواد المختمفوة بول أن التربيووة ال

بواسوووطة وسوووائل حديثوووة كاإلذاعوووة والتميفزيوووون والسوووينما والمسووورح ب عتبوووار أن ىوووذه الوسوووائل 
كافووة القووويم  ساسووية اليامووة لمتوصووويل عوون طريقيووواالحديثووة تيووتم بالتمثيووول كأحوود العناصووور األ

فوى األسواس نشواط فطورى يعبورون بوو عون وأن التمثيل لدى األطفال ىو والسموكيات والمفاىيم 
طووريقتيم فووى النفكيوور واإلسووتيعا  والفيووم ثووم التوصوول موون خووالل ذلووك كمووو إلووى تمثوول المعووانى 

 والمفاىيم المجردة .
، وأحود الوسوائط المحببوة لمطفول ويعتبر المسرح إحودى وسوائل التقيوف والتربيوة والتعمويم 

ضوة الحديثوة العصورية ففوى الودول المتقدموة وىذا يحتول المسورح التعميموى موقعوا ىاموا فوى الرو 
يتحووول المسوورح إلووى وسوويمة تربويووة وتعميميووة وموودخل لمتوودريس أكثوور موون كونووو غايووة أدبيووة أو 
مكانيوات الطفول عموى نحوو أفضول فيوو يبعوث فوى نفوس كول  فنية فيو ييدف إلى تنمية قودرات وا 

والمعرفووة ويقوودم ليووم  وفووى الوقووت نفسووو يموونحيم التوعيووة ، طفوول المتعووة واإلحسوواس بالحيويووة
 مزيدا من الحقائق أو يثبت فى عقوليم الكثيرمن المعارف .

واليدف من المسرح التعميمى ىو الخروج بأنشوطة الموواد الدراسوية مون مجوامت الضويق 
المحدود كحروف بوارزة مطبوعوة عموى ورق م حيواة فيوو إلوى صوورة حيوة متحركوة مموا يجعميوا 

قناعووا األموور الووذى وبووذلك يعتبوور ، ييسوور فيميووا ويزيوودىا وضوووحا فووى األذىووان  أكثوور حيويووة وا 
المسرح وسيمة تعميمية يتوفر فييا المادة العممية والتشويق والحركة واإلثارة فعن طريوق مسورح 
الطفوول يمكننووا أن نغوورس فووى أذىووان األطفووال المبووادىء اإليجابيووة أو أن نبعوود عوونيم المبووادىء 

 الغير مرغو  فييا .
الحضووانة موون أفضوول المراحوول التووى نقوودم ليووا العووروض المسوورحية ىووذا وتعتبوور مرحمووة 

ب عتبارىووا الوسوويمة الفعالوووة األكيوودة لخدموووة األنشووطة التعميميوووة وليووذا يجووو  أن نووولى العنايوووة 
القصوووى دون أن يقتصوور اإلىتمووام بيووا عمووى الناحيووة الترويحيووة بوول يجوو  أن تسووتغل الناحيووة 

ذا كوان ، ىوذا  موة مموا يجعميوا أكثور رسووخا وثباتوا الترويحية إليصال المعموموات العمميوة العا وا 
اليدف األول من مسرح الطفل ىو الترويب عن الصغار والتنفيس عن رغباتيم المكبوتوة ، فو ن 
لمسرح الطفل ىودفا تربويوا وثقافيوا ، فيوو يشوبع رغبوة األطفوال فوى المعرفوة والبحوث بموا يقدموو 
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ة ، وموون خاللووو أيضووا يمكوون ترسوويخ القوويم ليووم موون خبوورات متنوعووة ومعمومووات وأسووالي  سووموكي
الدينية والخمقية واإلجتماعية والسموكية ، ف ذا كان الطفل يتقمص شخصية بطل القصص التوى 
يسوومعيا فعوون طريووق اإليحوواء واإلسووتيواء والووتقمص والمشوواركة الوجدانيووة يمكوون أن نوودعم فيووو 

 .القدوة الحسنة
 -ألطفاٍ ايزٚضة :احملٛر ايجاْٞ : ايجكافة ايصخٝة ٚٚايٛقائٝة 

 طزم ايضالَة ٚاالَإ َٔ االخطار املٓشيٝة-أ

وقد تم تقسيم األخطار المنزلية الشائعة لاطفال فى مرحموة ريواض األطفوال إلوى ثمانيوة محواور 
 ىى : 

 -أخطار تتعًل بايطعاّ :

تكثوور فييووا السووكر واآليووس  تحووذير األطفووال موون اإلكثووار موون تنوواول الحمويووات واألطعمووة التووى -
 كريم والسماح بتناول القدر المناس  منيا ، مع تعويدم عمى إستعمال الفرشاة والمعجون .

 عدم تناول األطعمة النيئة وغير المطيية إم بعد غسميا . -
 تجن  اإلكثار من تناول األطعمة التى تدخل فى تكوينيا المواد الحافظة والمواد المضافة  -

 الطعم والمون والرائحة ( مثل الشبشى ، والمياه الغازية الممونة .) مكسبات 
 غسل األيدى جيدا قبل تناول الطعام وبعد تناولو وحماية الطعام من الذبا  . -
 -أخطار تتعًل باملٓظفات ٚاملبٝدات احلغزٜة :-

العبووث وتحووذيرىم موون أضوورارىا أو نووواع المنظفووات الموجووودة فووى الدار تعريووف األطفووال بجميووع أ-
 بيا فى أى وقت 

 عدم وضع مواد التنظيف فى عم  لمواد أخرى مثل وضع الكيروسين فى أوانى الشر  .-
وضع معاجين غسل الشعر ) الشامبو ( ، مستحضرات التجميل فى الحمام بعيدا عون متنواول -

 أيدى األطفال .
 -أخطار تتعًل باألدٚات ٚاآلآلت احلادة :-

 تحذير األطفال من الميو والمع  بأيو أداة أو ألة حادة.-
حفظ األمواس وشفرات الحالقة بعيدا عون أيودى األطفوال ، والحوذر مون إلقواء المسوتعمل منيوا -

فى سمة الميمالت.يج  وضع السكاكين والمقصوات والشووك وأدوات التقشوير فوى أمواكن عاليوة 
 حتى يتمكن األطفال من الوصول إلييا .
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 -أخطار تتعًل بايهٗزباء ٚاألدٗشة ايهٗزبائٝة : -

عووودم السوووماح لاطفوووال لمتعامووول موووع التوصووويالت الكيربائيوووة أو العبوووث بالتوصووويالت التالفوووة -
،وكوووذلك عووودم السوووماح ليوووم بوضوووع ) مسوووامير ، مقصوووات ، أسوووالك ، دبوووابيس ( أو أى قطوووع 

 معدنية أخرى داخل المآخذ الكيربائية .
مل توصيالت الكيرباء بعيدا عن متناول أيدى األطفال ، وبعيودا عون يج  مراعاة توصيالت ع-

 مصادر الحرارة العالية ، ومصادر المياه .
 -أخطار تتعًل بايٓار ٚاملٛاد املًتٗبة :-

 تحذير األطفال من التواجد داخل المطبخ فى أثناء طيو الطعام أو إعداد الوجبات .-
 ن أيدى األطفال وتحذيرىم من خطورتيا .حفظ الثقا  والومعات فى أدراج بعيدا ع-
التأكود موون غموق أنابيوو  البوتاجوواز واألجيوزة التووى تعموول بوو والتأكوود موون غمقيوا عنوود النوووم أو  -

 الخروج ، وسالمة الخرطوم وتغييره عند المزوم .
 التأكد من أن تكون المكواه بعيدا عن متناول أيدى األطفال عند إستعماليا .-
 -دٜٚة ٚايعكاقري ايطبٝة :أخطار تتعًل باأل -

الحذر من إعطاء األطفوال األدويوة عموى أنيوا حمووى ، بول يجو  أن يتعممووا أن األدويوة عوالج -
 خاص بالمرض ويؤخذ وقت الحاجة إليو فقط .

 أخطار تتعًل باحلٝٛاْات ٚاحلغزات املٓشيٝة ٚبٝئة املٓشٍ :-

 كيا مع األطفال مباشرة .تجن  تربية الحيوانات األليفة كالقطط والكال  ، أو تر -
 تحذير األطفال من خطورة الحيوانات الضارة ، وتدريبيم عمى قتميا وعدم اإلمساك بيا .-
 إستعمال السمك الواقى عمى المنافذ لمنع تسر  الحشرات إلى الداخل .-
)إكورام حمووده   إعادة ترتي  أثاث الدار بطريقوة م تعيوق حركوة الطفول أو تسوب  إرتطاموو بوو .-

 ( 808، 70، ص 8660الجندى ،
 -ايتغذٜة ايصخٝة ايضًُٝة : -ب

إن عمميووة التغذيووة عمميووة حيويووة بالنسووبة لمطفوول ويرجووع أثرىووا إلووى تكرارىووا عوودة موورات 
يوميا فقد أجمع عمماء النفس أن مواقف تناول الطعام ليا أثر ثابت فى تكوين شخصية الطفول 

سويمة لمشوبع أو إسوكات الجووع بول يورتبط بمفواىيم ، فمم يعد الغذاء ألطفال ىذه المرحمة مجرد و 
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وعووادات يكتسووبيا الطفوول مووع كوول وجبووة يتناوليووا فيووو يحتوواج إلووى ثووالث وجبووات رئيسووية يوميووا 
تحتوووى عمووى الكميووات الكافيووة موون األغذيووة الحيويووة الالزمووة لنموووه ونشوواطو ووقايتووو ، كووذلك 

لمجووع فيضوطر لسود جوعوو بوين  التعود عمى تناول الوجبات كاممة فى موعدىا حتوى م يتعورض
لموونقص الوجبووات بتنوواول الحموووى التووى م تمووده بالعناصوور األساسووية الالزمووة ، وبووذلك يتعوورض 

، ويعوود الغووذاء متوازنووا إذا اشووتمل عمووى كوول العناصوور الغذائيووة ولووذا الغووذائى ونتائجووو المختمفووة 
م باألحمواض األمينيوة ، فالوجبة تكون متوازنة إذا اشتممت عمى كمية من الروتين إلموداد الجسو

وأيضووا عمووى المووواد العضوووية القابمووة لميضووم لتكووون مصوودرا لتوووفير الطاقووة الحراريووة الالزمووة 
لمجسووم وىووذه المووواد ىووى الوودىون والكربوىيوودرات وأيضووا عمووى كميووة موون الفيتامينووات واألمووالح 

ض كموووا أن درجوووة مناعوووة الطفووول ضووود بعووو (8990نبيووول السووويد حسووون ،  المعدنيوووة والمووواء .)
                                                                    األموووووووووووووراض تتحووووووووووووودد بنووووووووووووواءا عموووووووووووووى موووووووووووووا يتمقووووووووووووواه الطفووووووووووووول مووووووووووووون تغذيوووووووووووووة .

  (SusanSharagasWadener,R,D,1994) 
ومنيا تكوين إتجاىات نحو األغذية الضرورية لبنواء الجسوم ووقايتوو وتنواول الوجبوات 

كتسوا  عوادات وآدا  الطعوام والمحافظوة عموى نظافتوو وعودم  فوى أوقاتيوا وأماكنوو المناسوبة ، وا 
تنوواول األطعمووة المعرضووة لمتموووث أو التمووف وعوودم اإلفووراط فووى تنوواول بعووض األطعمووة وخاصووة 

 ة.افظة عمى الطعام كقيمة إقتصاديالحمويات والمح
 (80، صو8664) سومف أبو الفتب الحمزاوى، 
 -يغدصٝة ْٚظافة ايبٝئة:ايٓظافة ا-ج

  ايٓظافة ايغدصٝة -

لكووى تقوووم التربيووة بوودورىا تجوواه تربيووة النشووىء تربيووة صووحية سووميمة ينبغووى أن نشووجع 
األطفووال عمووى اإلىتمووام بالنظافووة الشخصووية ونسوواعدىم عمووى ممارسووتيا ألن النظافووة والمظيوور 

مثميوووووا كمثووووول أيوووووة عوووووادة يجووووو  أن تمقووووون لمنووووواس بحيوووووث يمكووووون ممارسوووووتيا .)  الشخصوووووى
Bennett.JP, PEKO.MA,HerstineJH,2000,P143) 

وأن يمتزم الطفل بيا فى حميع مراحل حياتو ، ويحرص دائما عمى نظافة جسومو وأدواتوو 
نظافوة ب ستخدام وأدوات النظافة المختمفوة ، ويحوافظ عموى نظافوة طعاموو ، وكوذلك يحوافظ عموى 

 (90، صو 8996البيئة من حولو كالمنزل والطريق والمدرسة . ) عمى المكاوى ، 
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ولموا كوان لمنظافووة تأثيرىوا الميووم فوى صووحة اإلنسوان وسووعادتو ، فو ن تأثيرىووا يبودو أكثوور 
وضوحا لدى األطفال ، فالنظافة ركن ميم مون أركوان المحافظوة عموى صوحة الطفول ونمووه نمووا 

 ( 888،  8660. ) أمانى مصطفى أبو صالب ،طبيعيا مستمرا ومضطرا 
 -نظبفة انبيئة : -

تعتبر النظافوة العاموة والشخصوية مون أىوم وسوائل تحسوين البيئوة ألىميتيوا الصوحية ، 
رتفواع فوى مسوتوى التربيوة البيئيوة  حيث تعكس مدى ما وصل إليو الشع  مون وعوى صوحى ، وا 

المسووتمر فووى المسووتوى الحضووارى وتعقوودت  ولقوود بوورزت أىميووة النظافووة العامووة نتيجووة ل رتفوواع
مشكمتيا مع الزيادة المضوطردة فوى تعوداد حجوم التجمعوات فوى المودن والقورى وزاد مون أىمبتيوا 
العالقة المعروفة من قديم األزل بين مستوى النظافة العاموة والشخصوية وبوين الحالوة الصوحية 

 (886والوبائية . ) أمانى أبو صالب ، مرجع سابق ، 
 -ت ايضابكة :ايدراصا

( بعٓٛإ أثز إصتدداّ َضزح ايعزائط نُدخٌ يتعًِٝ 1993دراصة ) َٓاٍ عبد ايفتاح عبد احلُٝد -1

 -:ايطفٌ بعض املٗارات ايفٓٝة ٚاإلدتُاعٝة املتعًكة مبفّٗٛ ايدٚر

تعموويم األطفووال بعووض الميووارات  الدراسووة إلووى معرفووة أثوور مسوورح العوورائس فووىوتيوودف 
طفووال وطفمووة موون روضووة تابعووة لوووزارة الشووئون اإلجتماعيووة  06الفنيووة وكانووت عينووة الدراسووة 

بالقوواىرة وقوود اسووتخدمت ثالثووة أنووواع موون العوورائس ) قفازيووة ، أصووابع ، عصووا ( وأكوودت نتووائج 
ت التوى تيوتم الدراسة عمى وجود قصور فى الدراسات الخاصة بمسرح العورائس وخاصوة الدراسوا

 بالجان  التعميمى .
2-  ٗ فاعًٝـة إصــتدداّ َضـزح ايعــزائط فــى   ( بعٓــٛإ 1999اب عبـد اوــٛاد    دراصـة ) ٖــاع َعـٛض عــ

 -:تُٓٝة َٗارات ايصداقة يدى أطفاٍ ايزٜاض 

وىوودفت الدرسووة إلووى تحسووين ميووارات الصووداقة لوودى أطفووال ىووذه الفئووة ، والحوود موون 
تكويفيم ، وتصوميم برنوامج إلكسوا  الطفول ىوذه الميوارة  المشكالت التى يواجيونيوا نتيجوة عودم

فى مدينوة المنصوورة بمحافظوة الدقيميوة بجميوريوة مصور العربيوة وأشوارت نتوائج  تطبيقيا وتم 
الدراسة إلى وجود فروق ذات دملة إحصائية بين درجوات أفوراد المجموعوة التجريبيوة قبول وبعود 

فووروق ذات دملووى إحصووائية بووين متوسووطات  البرنووامج لصووالب التطبيووق البعوودى، وكووذلك وجووود
درجووات أفووراد المجموعووة الضووابطة والتجريبووة وذلووك بعوود تعوورض المجموعووة التجريبيووة لمبرنووامج 
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عمووى مقيوواس الميووارات فووى الدرجووة الكميووة وفووى الميووارات الفرعيووة المكووون منيووا المقيوواس ) 
 لصالب المجموعة التجريببة  المشاركة ، التعاطف ، تبادل التعبير عن الذات ، التعاون ( وذلك

بعٓٛإ َضزح ايعزائط نُدخٌ يًتجكٝـ  ايغـذائى يـدى أطفـاٍ     (  2002ْاٖد حمُد ععبإدراصة ) -3

 ايزٚضة 

وتيدف الدراسة إلى إعتبار أن مسرح العرائس لو دور كبير فى تنمية الثقافوة الغذائيوة 
وتوصوومت نتائجيووا إلووى أىميووة  وقوود اسووتخدمت الباحثووة الموونيج التجريبووىلوودى أطفووال الروضووة  

إسووتخدام مسوورح العوورائس لريوواض األطفووال كموودخل لمتثقيووف الغووذائى لوودييم ، كمووا أن لمسوورح 
العوورائس النصووي  األكبوور فووى إكسووا  الطفوول المعرفووة العمميووة السووميمة عوون مجموعووات الغووذاء 

 والفيتامينات والوجبة الكاممة .
ٕ (  2008ٛدٙ اوٓدى محإنزاّ دراصة ) -4 تُٓٝـة ايـٛعى ايصـخى ألطفـاٍ َـا قبـٌ املدرصـة فـى          بعٓـٛا

 -:ضٛء َعاٜري ايرتبة ايصخٝة 

تيدف ىذه الدراسة إلى إلقواء الضووء عموى بعوض معوايير التربيوة الصوحية فوى تنميوة و 
الدراسوة  وقود اسوتخدمت الباحثوة المونيج التجريبوى فوىالوعى الصحى ألطفوال موا قبول المدرسوة 

وتوصوومت إلووى ضوورورة تعووديل منوواىج ريوواض األطفووال لتشووتمل عمووى بعووض موضوووعات التربيووة 
الصووحية فووى المقووررات الدراسووية ، وأن تشووتمل عمووى السووموكيات الصووحية المطموبووة والمرغوبووة 
ألطفووال مووا قبوول المدرسووة ، وأيضووا تفعيوول دور وسووائل اإلعووالم بووالتثقيف الصووحى وعوورض أفووالم 

 برامج وأساسيات التربية الصحية عمى األطفال .عممية متعمقة ب
بعٓٛإ  فعايٝة بزْاَج َكرتح فى ايرتبٝة ايٛقائٝة قائِ (  2009) صٛسإ عبد املالى ٚاص  دراصة  -5

 -:عًى األْغطة ايتعًُٝٝة املتهاًَة فى إنضاب طفٌ ايزٚضة بعض املفاِٖٝ ٚايضًٛنٝات ايٛقائٝة 

انو  الترويحوى لاطفوال ودور المتواحف فوى إثوراء تيدف ىوذه الدراسوة إلوى أىميوة الجو 
جان  ىام من جوان  الحياة وىو الجانو  الصوحى الوقوائى وأيضوا تبصوير القوائمين عموى تربيوة 
طفل الروضوة بأىميوة إسوتخدام أسوالي  تربويوة متنوعوة وفعالوة مثول األنشوطة المتحفيوة لتنميوة 

نو  الصوحى بودم مون كونيوا مجورد بعض المفواىيم والسومزكيات المختمفوة لمطفول وخصوصوا الجا
قد استخدمت الباحثة المنيج التجريبى فى البحث وتوصمت نتائج الدراسة إلوى وسيمة لمترفيو  و 

كسوابو إياىوا عون طريوق األنشوطة  أنو يمكن تقديم بعض المفاىيم والسموكيات الوقائية لمطفول وا 
 التعميمية التى تقدم لو .
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 ثاًْٝا: إدزاءات ايبخح  :  

 ألطفاٍ ايزٚضة  قائُة َفاِٖٝ ايجكافة ايصخٝةبٓاء  -1

 -: ايكائُة ٖذٙ اهلدف َٔ إعداد -أ
 : المناسبة لطفل الروضة ، و ذلك بيدف مفاىيم الثقافة الصحيةتحديد  -
الثقافة الصحية ألطفال لتنمية أطفال الروضة  مسرح العرائستصميم برنامج قائم عمى  -

 .الروضة
 أطفال الروضة لمفاىيم الثقافة الصحية  .سموك  بطاقة مالحظةتصميم  -

 : مفاىيم الثقافة الصحية . المصادر التي اعتمد عمييا في اشتقاق قائمة 
  لطفل الروضة: مفاىيم الثقافة الصحيةالبحوث و الدراسات التي اىتمت بتنمية 

( ، ) 8668)ناىد شعبان ، ( ، ودراسةBENNETT.J.ET.AL.2000دراسة )
)سومف أبو ( ، ودراسة fuhrman.2005( ، ودراسة )8660أماني مصطفي ، 

( ، ودراسة )سوزان عبد المالك 8662( ، ودراسة ) أكرام حمودة ، 8664الفتب ، 
،8669 ، ) 

  لطفل الروضة : مفاىيم الثقافة الصحية القراءات و المراجع التي تناولت 
( ، و )فيصل محمد 8669( و ) فاتن إبراىيم ، 8667،  مثل ) إيزيس عازو

،8662. ) 
من مصادرىا المختمفة يتضب أن الدارسات  مفاىيم الثقافة الصحيةو بعد امنتياء من اشتقاق 

 السابق ذكرىا
، كما يتضب أن ىناك خمط لدى بعض الباحثين  مل عمى قائمة شاممة لتمك المفاىيمم تش - 

مفاىيم الثقافة و المفيوم الفرعي و السموكيات الدالة عمى وجود بين المفيوم الرئيسي 
 . الصحية 

أن ىناك تكرار   -من خالل مراجعة الدراسات السابقة  – كما اتضب أيضا لمباحثتان
، التي يتم تنميتيا لمفاىيم الثقافة الصحية  -السابق ذكرىا -و عدم تصنيف عبر الدراسات 
مفاىيم الثقافة الصحية الفرعية المتدرجة ( أن 8قائمة ممحق )لم ومحظ أيضا أن عند إعدادىم
، ىذا  في عدد كل منيا حس  طبيعة المفيوم الرئيسيختمف تحت كل مفيوم أساسي ي

 .فيما بينيم  مفاىيم الثقافة الصحيةباإلضافة إلى تداخل 
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المقدمة  لمفاىيم الثقافة الصحيةببناء قائمة  لذلك كان من الضروري قيام الباحثتان 
لمفاىيم الثقافة لطفل الروضة ، ولقد تم امستفادة من ىذه التصنيفات في إعداد قائمة شاممة 

مفيوم (  84يندرج تحتيا)  مجامت لمفاىيم الثقافة الصحية(  7، تحتوى عمى ) الصحية 
.  ( مفيوم فرعي لمفاىيم الثقافة الصحية 44رئيسي لمفاىيم الثقافة الصحية ، يندرج تحتيا )

وقد جاءت الميارات مرتبطة و متكاممة ومتدرجة حتى تتمشى و طبيعة طفل الروضة  م و 
و عرضيا عمى المحكمين من الخبراء والتربويين مفاىيم الثقافة الصحية  بعد إعداد قائمة 
، اتفق المحكمون أن  ( من خالل استمارة استطالع الرأي إلبداء الرأي فييا8األسماء بممحق )

مفاىيم الثقافة مزمة وضرورية لطفل الروضة ، وأوصوا بضرورة التركيز عمى  ىيمىذه المفا
( شممت 8و القائمة الواردة بممحق ) –مسرح العرائس  –التي تالءم طبيعة البحث الصحية  
التي تم اشتقاقيا من المصادر السابق ذكرىا ، و تم تحميميا مفاىيم الثقافة الصحية  جميع 
الفرعية .و بعد  تحتيا مجموعة من المفاىيمرئيسية يندرج  حتيا مفاىيم مجامت يندرج تإلى 

ألطفال الروضة ، ف ن البحث يكون قد أجا  مفاىيم الثقافة الصحية  توصل البحث إلى قائمة 
التي تناس  طفل الروضة ؟ و من مفاىيم الثقافة الصحية  عن السؤال األول لمبحث و ىو ما 

التي تناس  طفل مفاىيم الثقافة الصحية  بحث و ىو تحديد ثم تحقق اليدف األول من ال
 . الروضة

 (  خطٛات إعداد ايربْاَج.2

، و تم عرضيما عمى لجنة من مفاىيم الثقافة الصحية  ب عداد قائمة  قامت الباحثتان
بعد أخذ آراء المحكمين و قد تم  ومى مدى مناسبتيما لطفل الروضة ، المحكمين لمحكم ع

 .مسرح العرائسبناء البرنامج في ضوء 
و يشتمل البرنامج عمى أربعة أنشطة كل نشاط يحتوى عمى عدد من المواقف التعميمية 
تختمف في عددىا تبعًا لمفيوم كل نشاط. و فيما يمي معالجة تفصيمية ألسس بناء البرنامج، 

 وعناصره.
 أ.  فًضفة ايربْاَج : 

مسرح العرائس الذي يستثير ح  امستطالع لدي األطفال لما لو يقوم البرنامج عمى 
و تدفعيم إلى أن يتعمموا في مجموعات عمل تعاونية ،  من متعة عممية التعميم والتعمم 
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يشاركون أقرانيم أثناء تقديم األنشطة التعميمية حتى يتمكنوا من المشاركة فى مجتمعيم 
 مفاىيم الثقافة الصحية .و حتى تنمو لدييم  بشكل فعال فيما بعد ،
 ب.  أصط بٓاء ايربْاَج : 

الجزء النظرى لمبحث الحالي توصمت إلى األسس العامة التي  من خالل تناول الباحثتان
مفاىيم الثقافة الصحية ألطفال بيدف تنمية  مسرح العرائسيج  توافرىا في برنامج قائم عمى 

 البرنامج مجموعة من األسس العممية ، و ىي :، حيث روعي عند بناء الروضة
 أسس ترتبط بالبرنامج و مكوناتو:

أن تكون األىداف محددة وواضحة الصياغة بحيث تصف السموك النيائي لمطفل و أن  (8
 .معرفية و النفسحركية و الوجدانيةتكون قابمة لمقياس م شمول األىداف عمى الجوان  ال

 متاحة بالروضة .وضع األىداف في ضوء اإلمكانات ال (8
 أن يعمل محتوى البرنامج عمى تحقيق جميع أىدافو التعميمية. (0
 أن يكون صياغة النشاط بمغة سيمة واضحة مباشرة و مناسبة لطفل الروضة. (7
استخدام أسالي  التقويم المناسبة و المتنوعة، بحيث تشمل مالحظة سموك الطفل ، و  (7

 تقويم الطفل لنفسو و لزمالئو أثناء النشاط.
 : وأيضا مراعاة خصائص المرحمة العمرية لطفل الروضة 

 مراعاة الفروق الفردية و امختالفات بين األطفال . (8
 جمع الطفل لممعمومات من البيئة . (8
 إعطاء الطفل فرصة ألن يتعاون ويشارك زمالئو بالروضة. (0
 .لدى طفل الروضة  بعض مفاىيم الثقافة الصحيةتنمى  (7

 تيجيات:أسس ترتبط بالطرق و امسترا
 ألطفال الروضة . الثقافة الصحيةلتنمية مسرح العرائس استخدام  (8
لممفيوم الواحد و منيا ) التعمم   مسب العرائستنوع طرق التدريس المقدمة لمطفل داخل  (8

التعاوني ، التعمم الذاتي ، العصف الذىني ، البيان العممي ، المناقشة ، القصة ، لع  
 (. حل المشكالت الدور ، األسئمة ، امكتشاف 

 استخدام اإلمكانات المتاحة داخل أو خارج حجرة النشاط . (0
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 أسس ترتبط بمعممة الروضة :
 دور معممة الروضة كمخطط و منظم و مدير و مقييم لمراحل العممية التعميمية . (8
 منظم لمبيئة التعميمية التي تتضمن أركان تعميمية متنوعة . (8
 التعميمية التي تسيم في تحقيق أىداف البرنامج . اختيار و تحديد األدوات و الوسائل (0
 تنوع األنشطة التعميمية التي تقدميا لمطفل . (7
مسرح تخطيط برنامج العمل اليومي الذى يتضمن أنشطة تعميمية متنوعة تقوم عمى  (7

 . العرائس
في البرنامج ميسر لمتعمم م دور مقدم العمم حيث تييئ لاطفال بيئة تعمم ثرية بمصادر  (0

 عمم حتى تتيب لاطفال أن يتعمموا بأنفسيم تحت إشرافيا وتوجيييا.الت
 ج(  عٓاصز ايربْاَج

 أىداف البرنامج :
 عند تحديد أىداف البرنامج إلى المصادر التالية : تاناستندت الباحث

 . فمسفة مرحمة الروضة 
 خصائص نمو طفل الروضة . 
 ما حددتو وزارة التربية  أىداف مرحمة الروضة وفقا لتناول الدراسات و البحوث و

 والتعميم بالمممكة العربية السعودية بمنيج التعمم الذاتي في رياض األطفال.
مسرح من خالل  الثقافة الصحيةو لما كان اليدف الرئيسي من ىذا البحث ىو تنمية 

،و قد تم تحديد األىداف العامة لمبرنامج ، التي تقوم عمى أساس مشاركة   العرائس
الة في األنشطة التعميمية فيي أنشطة تعميمية و قد تم عرضيا بالجزء الطفل الفع

 . مسرح العرائسأىداف األنشطة التعميمية في ضوء النظرى تحت عنوان 
 حمتٛى ايربْاَج :

يتضمن محتوى البرنامج المعمومات و الخبرات التي ترتبط باألىداف التعميمية 
، وحدة  الغذاء تان ىما ) وحدةمحتوى وحد يار محتوى البرنامج منلمبرنامج ،وقد تم اخت
ضمن وحدات منيج التعمم الذاتي في رياض األطفال بالمممكة العربية صحتي وسالمتي ( 

 الثقافة الصحيةلتنمية  ح العرائسر مسالسعودية  ، وتم التخطيط ألنشطة تعميمية في ضوء 
شاط الطفل لتتحقق ألطفال الروضة و بداخل كل نشاط عدة مواقف تعميمية يظير فييا ن
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أىداف البرنامج ، ومن ىذه المواقف ما يتم داخل الحجرة ، ومنيا ما يتم خارج الحجرة من 
 -صورة فردية أو جماعية ، وفيما يمي عرض لخطوات تخطيط األنشطة التي اتبعتيا الباحثة:

بة . عنوان النشاط: روعي فيو أن يكون مرتبطًا باىتمامات الطفل و جذا  و شيق بالنس8
 لو.

. البيانات األساسية : و تشمل ) رقم وعنوان النشاط ، محتوى النشاط، طريقة التدريس ، 8
 مكان النشاط ، المفيوم ، عدد األطفال ، زمن النشاط ( .

 . مقدمة النشاط : وىى نبذه مختصرة حول النشاط المقدم لطفل الروضة .0
 .يج  أن يتحقق من دراسة النشاط ما. أىداف النشاط : لكل نشاط أىدافو الخاصة توضب 7
 . الوسائل التعميمية و األدوات و الخامات المستخدمة .7
 . خطوات سير النشاط و تتضمن بداخميا المواقف التعميمية .0
. التقييم : وفيو تم تحديد ما يستخدم من وسائل لمتعرف عمى مدى ما تحقق من أىداف 4

 النشاط. 
بعد التوصل إلى تحديد أىداف األنشطة التعميمية ، و محتوى المواقف التعميمية، و 

، لمسرح العرائس وفقًا  استراتيجيات التعميم ، و  مفاىيم الثقافة الصحيةبما اشتممت عميو من 
وسائل التقييم لكل موقف تعميمي داخل كل نشاط بداخل كل وحدة ، تأتى الخطوة التالية و و 

 مج .ىي ضبط البرنا
 ضبط ايربْاَج: ( د

وضع ولمتأكد من مدى صالحية البرنامج لمتطبيق، و فاعميتو في تحقيق األىداف التي 
( من الخبراء 86البرنامج في صورتو المبدئية عمى ) من أجل تحقيقيا، عرضت الباحثتان

 المتخصصين، وذلك بيدف تعرف آرائيم حول:
ألطفال  الثقافة الصحيةمفاىيم مدى ارتباط أىداف البرنامج باليدف العام و ىو تنمية  -

 الروضة .
 مدى ارتباط الخامات و األدوات و الوسائل التعميمية باألىداف . -
 مدى ارتباط إجراءات النشاط باألىداف . -
 مدى ارتباط وسائل التقييم باألىداف . -
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من المحكمين إبداء الرأي، و اقتراح أي تعديالت، أو حذف، أو إضافة يقترحونيا، و  وطم 
 بعد جمع آراء السادة المحكمين و تفريغيا تمثمت اآلراء فيما يمي:

% ( عمى تخطيط األنشطة ، و عمى الشكل النيائي 26وافق المحكمين بنسبة )  -
% ( بعض 86قترح آخرون) لتصميميا و إخراج البرنامج بيذه الصورة ، بينما ا

 باألخذ بيا  تان، و قامت الباحثالتعديالت
 -ومنيا :

  ( من  الفكرة الكبريحذف كممة ) تخطيط الوحدات واستبداليا بكممة المسممة 
 منيج التعمم الذاتي مثل )كتابة أحرف أو عد أرقام  تعديل بعض األنشطة المقدمة فى

حسابية ( واستبداليا بأنشطة مسرحيات ترتبط بالمفيوم الرئيسي المقدم داخل البرنامج 
وبعد إجراء ىذه التعديالت أصبب البرنامج في صورتو النيائية  . و بيذا يتم اليومي 

عمى األتي :  ما التصور اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة البحث و الذي ينص 
من ؟ و  ل الروضةافلبرنامج قائم عمى مسرح العرائس لتنمية الثقافة الصحية ألطالمقترح 

 مفاىيم  تخطيط برنامج قائم عمى مسرح العرائس لتنميةثم تحقق اليدف الثالث وىو 
 الثقافة الصحية ألطفال الروضة.

 (  أداة ايبخح :3

 :نمفبهيم انثمبفة انصحيةسهون أطفبل انزوضة بطبلة مالحظة  

قياس مدى تنمية الثقافة الصحية وذلك بمالحظة سموك الطفل أثناء ممارسة  ( اهلدف :1
 بعض األنشطة التعميمية فى الروضة وتسجيل أداء السموك  .

 ( املهْٛات :2

 تتكون البطاقة من خمسة أبعاد :
الصحية السميمة ( وكل مفردة ( مفردات تحت مفيوم ) العادات 4البعد األول يتكون من ) -

 تعبر عن سموك يسمكو الطفل بالروضة .
( مفردات تحت مفيوم ) النظافة الشخصية ( وكل مفردة تعبر 9البعد الثانى يتكون من ) -

 عن سموك يسمكو الطفل بالروضة .
( مفردات تحت مفيوم ) العادات الغذائية السميمة ( وكل مفردة 2البعد الثالث يتكون من ) -

 تعبر عن سموك يسمكو الطفل بالروضة .
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( مفردات تحت مفيوم ) الوقاية من الحوادث ( وكل مفردة تعبر 9البعد الرابع يتكون من ) -
 عن سموك يسمكو الطفل بالروضة .

( مفردات تحت مفيوم ) المحافظة عمى البيئة ( وكل مفردة 2البعد الخامس يتكون من ) -
 وضة .تعبر عن سموك يسمكو الطفل بالر 

 ( ايتعًُٝات:3

 تم تطبيق ىذه البطاقة بصورة فردية عمى أطفال الروضة )عينة البحث( .ي  -
عن ة المالحظة ، وىذه الدرجة عبارة تعطى المعممة درجة مقابل كل مفردة داخل بطاق -

 درجة أداء سموك الطفل فى األنشطة المتنوعة داخل البرنامج التعميمي. 
  :عند تطبيق البطاقة عمى أطفال الروضة يج  مراعاه ما يمى -
 التسجيل الدقيق المباشر في أول فرصة مناسبة لتسجيل المالحظات . -8
 الخمو من التحيزات أو من النقد أي تسجيل المالحظات كما ىي في الواقع . - 8
 البعد عن اإلنفعال أو التوتر أثناء المالحظة . -0
 : ( َفتاح ايتصخٝح4

 يتم تصحيب البطاقة كالتالى :   
 يحصل الطفل عمى ثالث درجات عند مالحظة السموك بصفة دائمة  .   -
 يحصل الطفل عمى درجتان عند مالحظة السموك بصفة غير دائمة ) أحيانًا( .   -
 يأخذ الطفل درجة واحدة عند مالحظة السموك بصفة نادرة  .   -
و معيا معممتي الفصل و ذلك بعد تدريبيم عمى  الباحثتانتقوم  . ايكائِ باملالحظة :5

، وتتم المالحظة أثناء تفاعميم  –عينة البحث  –استخدام البطاقة لمالحظة سموك األطفال 
 مع بعضيم ، و ممارستيم لانشطة المختمفة داخل الروضة .

 . بٓٛد بطاقة املالحظة ٚ صٝاغتٗا :6

  -تماد عمى:لتحديد بنود بطاقة المالحظة تم امع
 الرجوع إلى بعض الدراسات التي اعتمدت عمى مثل ىذه األداة. .أ 
 المختارة . مفاىيم الثقافة الصحيةقائمة  .  
 أثناء البرنامج اليومي . –عينة البحث  –مالحظة سموك األطفال  .ج 
 .مفاىيم الثقافة الصحيةتوصية السادة المحكمين عمى قائمة  .د 
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 المالحظة ما يمي :و قد روعي عند صياغة بنود بطاقة 
 أن تصف األداء الفعمي المراد مالحظتو . .أ 
 أن يكون األداء لو محكا. .  
أن تكون العبارات قصيرة و سيمة و غير معقدة تستطيع المعممة استخداميا أثناء  .ج 

 مالحظة سموك األطفال.
متو ألطفال لمتأكد من صالحية البطاقة لمتطبيق ، ومدى مالء . ضبط بطاقة املالحظة:7

 ب جراء صدق و ثبات البطاقة تبعًا ل جراءات التالية : ضة ، قامتا الباحثتانالرو 
طريقة الصدق  د من صدق البطاقة استخدمت الباحثتانلمتأكصدم بطاقة املالحظة : .0

 الظاىري وىى :
و ذلك بعرض بطاقة المالحظة عمى مجموعة من المحكمين م إلبداء انصذق انظبهزي : 

البطاقة ألطفال الروضة ، و مدى وضوح تعميماتيا ، و قد أقر  الرأي في مدى مالئمة ىذه
السادة المحكمون وضوح التعميمات و مالءمتيا ألطفال الروضة ، و كانت ليم بعض اآلراء 

 التي أخذت الباحثة بيا ، وىي :بعض المفردات غير الواضحة الصياغة مثل:
و تم استبداليا  -غير واضحة رأى المحكمين أنيا  -يحذر من األشياء التي تؤذي عينو 

 كالتالي:
 . تين نيو سميمييحافظ عمى ع        
 فردات عمى بطاقة المالحظة : يفرش أسنانو بطريقة صحيحةإضافة بعض الم. 
  : تم استبداليا  – يذكر األطعمة الضار بالصحةتعديل صياغة بعض المفردات مثل

 .من األمراضيعدد األغذية التي تحمي الجسم بالمفردة التالية: 
  و بعد إجراء التعديالت السابقة أصبحت بطاقة المالحظة في صورتيا النيائية

 (.0صالحة لمتطبيق ضمن ممحق رقم )
 نحسبة ثببت انبطبلة اسحخذمث انببحثة معبدنة كوبز :و  : ثبات ايبطاقة -

بتطبيق البطاقة و معيا معممتان من معممات  ثبات بطاقة المالحظة قامتا الباحثتانلمتأكد من 
( طفاًل من أطفال الروضة بالمستوى الثاني 06الروضة عمى عينة من األطفال قواميا )

تم حسا  ثبات البطاقة استخدمت الباحثة طريقة اتفاق  –غير عينة البحث  –أبيا بالروضة 
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سموك األطفال بشرط أن  المالحظين في حسا  الثبات أي استخدام أكثر من مالحظ لمالحظة
 يسجل كل منيم مالحظاتو مستقال عن األخر وأن ينتيي كل من المالحظين من التسجيل في 
نفس التوقيت . في نياية الفترة وتحديد األطفال الذين يتم مالحظتيم وتم تحديد عدد مرات 

ين ( لحسا  نسبة امتفاق ب Cooperامتفاق بين المالحظين عن طريق معادلة كوبر) 
 ( وىى: 00،  8990المالحظين)محمد أمين المفتي ، 
 عدد مرات امتفاق                                  

            -------------------------------نسبة امتفاق =       
 866× عدد مرات امتفاق + عدد مرات امختالف                          
 %20لسابقة تصبب نسبة امتفاق =   و بالتعويض في المعادلة ا

%(، و تعتبر معامل ثبات مرتفعا نسبيًا، و أن ىناك 20وقد بمغت نسبة امتفاق المحسوبة )
اتفاقًا ممحوظًا بين المالحظين عمى البطاقة، و بذلك تكون بطاقة المالحظة معدة جيدًا وجاىزة 

 لمتطبيق.
 مفاىيم الثقافة الصحيةب عداد قائمة  الباحثتانا بعد أن قامت إدزاءات ايتطبٝل املٝداْٞ : 

و التخطيط ألنشطة  لمفاىيم الثقافة الصحيةووضع بطاقة مالحظة سموك أطفال الروضة 
إحدى ألطفال الروضة ، تم التجري  في  الثقافة الصحيةلتنمية  مسرح العرائستعميمية في 
( سنوات 0-7بعة إلدارة عسير التعميمية عمى ألطفال المستوى الثاني ما بين )االت الروضات

، لمدة  م8682-8684من العام الدراسي  لثانىدراسي االفصل فى ال، و تم تطبيق البرنامج 
 ثالثة أشير.

 ْتائج ايبخح ٚتفضريٖا :

ثقافة الصحية مفاىيم الما : ينص السؤال األول من أسئمة البحث عمى اآلتي: ايضؤاٍ األٍٚ
ل في إجراءات ، حيث توصمت ل الروضة ؟و قد تم اإلجابة عن ىذا السؤااطفالمناسبة أل
ألطفال الروضة ، و بيذا يكون قد تحقق اليدف مفاىيم الثقافة الصحية إلى قائمة  الباحثتان

 التي تناس  طفل الروضة مفاىيم الثقافة الصحيةالثاني من ىذا البحث وىو تحديد 
الثقافة مفاىيم ح العرائس لتنمية ر لبرنامج قائم عمى مسما التصور المقترح  ايجاْٞ:ايضؤاٍ 

 جراءات ؟ و قد تم اإلجابة عن ىذا السؤال في الجزء الخاص ب ل الروضةاطفألالصحية 
 ا، كما قامتح العرائسر مسبتصميم أنشطة تعميمية في ضوء  البحث ، حيث قامت الباحثتان
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بتحديد عناصر بناء  ام بناء البرنامج في ضوئيا ، و قامتبوضع مجموعة من األسس ت
بعرض البرنامج عمى مجموعة من  أىدافو ومحتواه ، ثم قامتا الباحثتانالبرنامج و تحديد 

تخطيط المحكمين التربويين لضبط البرنامج م و من ثم تحقق اليدف الثاني وىو تخطيط 
 طفال الروضة.لدى أالثقافة الصحية مفاىيم تنمية فى برنامج قائم عمى مسرح العرائس 

التحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث الذى ينص عمى أنو " م يوجد فرق دال * 
إحصائيًا بين متوسطي درجات القياس القبمي لممجموعتين الضابطة والتجريبية " ، و مختبار 

حث التجريبية بمقارنة متوسطي درجات مجموعتي الب ا الباحثتانصحة ىذا الفرض قامت
والضابطة ، و ذلك باستخدام إجراءات "ت" اإلحصائية في نتائج نتائج بطاقة المالحظة 

( وىذا يعنى أنيا 6.67أن قيمة "ت" أكبر من ) لمفاىيم الثقافة الصحية ، وتوصمت الباحثتان
 األطفال لمفاىيم الثقافة الصحية.خمفية مما يدل عمى تكافؤ غير دالة إحصائيًا م 

ما فاعمية برنامج قائم عمى مسرح العرائس لتنمية الثقافة الصحية ألطفال ل الثالث:السؤا
 ؟ الروضة.

  التحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث ، و الذي ينص عمى أنو: "يوجد فرق
دال إحصائيًا بين متوسطي درجات القياس القبمي و البعدى لممجموعة التجريبية في بطاقة 

 لصالب التطبيق البعدى " . الثقافة الصحية مفاىيمالمالحظة 
بمقارنة متوسطي درجات المجموعة  ا الباحثتانومختبار صحة ىذا الفرض ، قامت 

، و ذلك  مفاىيم الثقافة الصحيةالتجريبية في القياسين القبمي و البعدى لبطاقة المالحظة 
ي يبين قيمة "ت" ومدى باستخدام إجراءات "ت" اإلحصائية في البطاقة ، و الجدول التال

 دملتيا اإلحصائية :
 (1جذول )

 دالنة انفزوق بين محوسطي درجبت انمجموعة انحجزيبية في انميبس انمبهي وانبعذي
نبطبلة انمالحظة   
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اخحببر انفزوق "ت" 
 نهمجموعبت انمزجبطة 

 ) غيز انمسحمهة (

 03 لبهي
5.75

6 5.75
6 

117.0 
.7.. .3.7 3337 

درجة 
 انحزية

اخحببر 
 "ت"

مسحوى 
 انذالنة

 03 بعذي
.671

0 
07.3 50 0.7.6 31‚3 



   ............................فاعلية برنامج قائم على استخدام مسرح العرائس 

- 866 - 

 ( ما يمي :8يتضب من جدول ) ☼
( درجة ، و بمغ متوسط دملة الفروق بين 880المالحظة ) المجموع الكمي لدرجات بطاقة 

( درجة ، بينما 84.7لممجموعة التجريبية ) لمفاىيم الثقافة الصحيةمفردات القياس القبمي 
لممجموعة لمفاىيم الثقافة الصحية بمغ متوسط دملة الفروق بين مفردات القياس البعدى 

( 72.70القياسين لذات المجموعة يساوى ) ( درجة ، وكان الفرق بين20.8000التجريبية )
درجة وبمقارنة درجات المتوسط القياس القبمي و القياس البعدى في ضوء درجة متوسط 
الفرق بين القياسين نجد أن القياس لصالب التطبيق األعمى وىو التطبيق البعدى لممجموعة 

( 467عند مستوى ) التجريبية م كما يتضب من الجدول أن معامل امرتباط لبيرسون دال
درجة و ىذا يعنى أنو موج  ألنو اقتر  من الواحد الصحيب، أيضا دملة الفروق لممجموعات 

( وأنو توجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات القياس 6‚68المرتبطة عند نسبة )
لصالب لمفاىيم الثقافة الصحية القبمي والبعدى لممجموعة التجريبية في بطاقة المالحظة 

 التطبيق البعدى م وبالتالي تتحقق صحة الفرض الثالث من فروض البحث .
  التحقق من صحة الفرض الثالث من فروض البحث ، و الذي ينص عمى أنو: " يوجد فرق

دال إحصائًيا بين متوسط درجات أطفال المجموعة الضابطة ومتوسط درجات أطفال المجموعة 
لصالب المجموعة التجريبية و ذلك في  الصحية مفاىيم الثقافةالتجريبية في تنمية بعض 

بمقارنة  ا الباحثتانومختبار صحة ىذا الفرض قامت التطبيق البعدى لبطاقة المالحظة".
متوسطي درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدى لبطاقة المالحظة 

و الجدول التالي يبين قيمة "ت" ، و ذلك باستخدام إجراءات "ت" اإلحصائية في البطاقة ، 
 ومدى دملتيا اإلحصائية :

(5جذول )  

دالنة انفزوق بين محوسطي درجبت أطفبل انمجموعحين انضببطة و انحجزيبية في انميبس انبعذى نبطبلة 

 انمالحظة 
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اخحببر انفزوق "ت" نهمجموعبت 

 غيز انمزجبطة ( )  انمسحمهة
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 ( ما يمي :8يتضب من جدول ) ☼
( درجة ، و بمغ متوسط دملة الفروق 880المجموع الكمي لدرجات بطاقة المالحظة )

( درجة 78.7000لممجموعة الضابطة)لمفاىيم الثقافة الصحية بين مفردات القياس البعدى 
لمفاىيم الثقافة الصحية ، بينما بمغ متوسط دملة الفروق بين مفردات القياس البعدى 

( درجة ، و كان امنحراف المعياري لممجموعة الضابطة في 20.8000لممجموعة التجريبية)
(، بينما بمغ امنحراف المعياري 9.78744)لمفاىيم الثقافة الصحية القياس البعدى 

(، ، و لمعرفة مستوى دملة الفروق بين 9.872لممجموعة التجريبية لذات القياس )
لمفاىيم الثقافة متوسطي درجات كاًل من المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدى 

(، وبالكشف 82.872م حسبت قيمة "ت" لمفرق بين المتوسطين فوجد أنيا تساوي )الصحية 
.( م مما يدل 68.( أو )668( وجد أنيا دالة إحصائيًا عند مستوى )72عند درجات الحرية )

عمى أنو " يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسط درجات أطفال المجموعة الضابطة و متوسط 
لصالب المجموعة  مفاىيم الثقافة الصحيةدرجات أطفال المجموعة التجريبية في تنمية بعض 

 .الثانيريبية و ذلك في التطبيق البعدى لبطاقة المالحظة " ومن ثم تتحقق صحة الفرض التج
لدى أطفال الروضة ،  الثقافة الصحيةفي تنمية  مسرح العرائسو لمعرفة مدى فاعمية 

وتبين  Black Modified Gain Ratioتم استخدام ) معامل نسبة الكس  المعدل لبالك (
( و ىذه القيمة تقع في المدى الذي حدده بالك و بالتالي 8.02أن قيمة نسبة الكس  ىي )

ألطفال الروضة في مقابل مسرح العرائس في تنمية الثقافة الصحية –البرنامج  –أثبت فاعمية 
الطريقة التقميدية .و بالتالي يتم اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة البحث ، و يتحقق أيضا 

 الثقافة الصحيةفي تنمية  مسرح العرائسقياس فاعمية  ىواليدف الثالث من أىداف البحث و 
 ألطفال الروضة.

المفاىيم بصفة لتنمية  مسرح العرائسو تتفق نتائج الدراسات السابقة التي قامت عمى 
لدى األطفال مع نتائج الدراسة الحالية و منيا  ومفاىيم الثقافة الصحية بصفة خاصةعامة 
وبيذا يتضب  ( 8686، ودراسة ) شيماء عبد الفتاح ،  (8669)ياسمين أحمد حسن، دراسة
يركز عمى جانبين أساسيين ىما الجان  المعرفي والجان  المياري و ىما ح العرائس ر مسأن 

كما أكدت عمى أىمية استخدام  الحالي .بحث الدعامتان األساسيتان التي يرتكزا عمييما ال
استراتيجيات متعددة كتعمم خارج الفصل ، واألنشطة الحركية ، والبرامج المتكاممة بين األسرة 
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لدى أطفال  الثقافة الصحيةواألطفال ، وأكدت عمى ضرورة استخدام استراتيجيات حديثة لتنمية 
 .بدًء من مرحمة رياض األطفال الثقافة الصحية مبد األىتمام بتنميتيا الروضة و أن تنمية 

 َٔ ايٓتائج ايضابكة ميهٔ اصتٓتاج َا ًٜٞ :

الثقافة أن أطفال المجموعة التجريبية الذين تعرضوا لمبرنامج ، قد حققوا نموًا في  
 ، بمعدمت أعمى مما حققو أطفال المجموعة الضابطة .الصحية

و ظير ذلك من تطبيق  أن البرنامج الذي تم بناؤه ألطفال الروضة أثبت فاعميتو ، 
المجموعة التجريبية التي حققت  –عينة من أطفال الروضة  –أنشطة تعميمية عمى 

 . الثقافة الصحيةنموًا 
 .الثقافة الصحيةتقدم مستوى أطفال المجموعة التجريبية في  

 َٓاقغة ْتائج ايبخح:

 –لمبرنامج  –و قد ترجع النتائج التي توصل إلييا البحث إلى أن التنظيم المقترح   
، جعمت األطفال أكثر  مسرح العرائسلانشطة التعميمية ) موضع التجري  ( قد تم بناًء عمى 

و أكثر فاعمية مما أدى إلي ثبات المعرفة متعة لمتعمم وتشويقًا لمعرفة مفاىيم الثقافة الصحية 
ير بو العديد من الحواس أطول لدى أذىانيم ، فالطفل حينما يقوم بعمل معين يستث بصورة

في مواقف شبيو بتمك مروا بيا داخل  لديو مما يؤدى إلى بقاء أثر التعمم و استخدامو
 األنشطة التعميمية . 

،  مسرح العرائسكما ساعدت التطبيقات الموجودة بأنشطة البرنامج ، و   
لتدريسم عمى ربط أطفال المجموعة التجريبية بالمجتمع و البيئة  ، و والتنوع في طرق ا

زيادة الدافعية لمتعمم و انتقال الخبرات بين األطفال و زيادة ثقتيم بأنفسيم ، وبالتالي ازدادت 
قدراتيم عمى التعبير عن أفكارىم بوضوح ، مما كان لو أكبر األثر في اىتمام األطفال بأنشطة 

قام األطفال  عمل وجبة صحيةاركتيم في مراحميا المختمفة م ففي نشاط البرنامج ، و مش
ياء وما صاح  ىذا النشاط من وارتدوا األز  بمنطقة عسير بتمثيل األدوار وفًقا لطبيعة البيئة

التفاعل داخل ركن التعايش األسري مما أدى إلى تحقق مفاىيم الثقافة الصحية من ) غسل 
يقة ر يفرش أسنانو بعد تناول الطعام بط –ناول الطعام الصحي ت –اليدين قبل األكل وبعده 

 .صحيحة (
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كما ساعد تحديد قائد لكل مجموعة عمى العمل بشكل أيسر في البرنامج فجعل األطفال 
أكثر تحماًل لممسئولية ، ففي كل مجموعة عمل ىناك عده ميام يقوم بيا قائد المجموعة مثل 

المشاركة  –المحافظة عمى ىدوء المجموعة  –النشاط )تنظيم األطفال داخل و خارج حجرة 
 بما توصمت إليو المجموعة .

كما أن األطفال يشعرون بحالة من امستماع الحقيقي أثناء عممية التعمم في برنامج  
يحتوي عمى كثير من التحديات والمحفزات األمر الذي يجعل دراسة التنظيم والتقييم والتغيير 

ة لمطفل حيث أنو مدفوع لمتعميم بحاجتو لمفيم. فالمعمومات التي عمميات متداخمة ومثير 
 يتعمميا األطفال تكون ذات عالقة واضحة باحتياجاتيم.

كما أبدى األطفال إعجابًا وتفاعاًل واضحًا بالعروض المختمفة مثل: ) العروض 
ردية والخبرات اإللكترونية( و مصادر وأدوات التعممم باإلضافة إلى مراعاة الباحثة لمفروق الف

المتباينة بين األطفال، أيضا كان ألنشطة البرنامج دور في إثارة تفكير األطفال مما دفعيم 
 نحو المعرفة و إشباع ح  امستطالع لدييم .

وكان لمتعزيز المستمر عظيم األثر في إثارة الدافعية و التقدم نحو تحقيق أىداف 
 .مفاىيم الثقافة الصحية لدييمالوحدات التعميمية ، باإلضافة إلى نمو 

كما كان لتصميم بيئات تعميمية متباينة و متعددة عظيم األثر في تأكيد إضافة خبرات 
متعددة والمتضمنة في أنشطة البرنامج ، كما كان مستخدام القصص ذات النيايات المفتوحة 

مشكمة، أيضا كان عظيم األثر في استثارة عقول األطفال و محاولة التفكير في حمول ليذه ال
المتضمنة في أنشطة مفاىيم الثقافة الصحية لمتقويم المستمر لاطفال أثره الواضب في تنمية 

الثقافة مفاىيم تنمية فى برنامج قائم عمى مسرح العرائس البرنامج . مما سبق يتضب فاعمية 
 .طفال الروضة لدى أالصحية 

 -تٛصٝات ايبخح :

مؤسسات رياض األطفال وتضمينو فى مناىج وبرامج  فى المسرحأنشطة  تعزيز -8
 رياض األطفال. 

ب كسا  الطفل جميع المفاىيم سواء أكانت صحية ، غذائية ، إقتصادية ،  اإلىتمام  -8
 فنية ...إلخ داخل الروضة ، وتوافر الوسائل التعميمية المختمفة لتدريسيا .
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ومطيرات وأدوية عمل صيدلية مصغرة داخل كل فصل تحتوى عمى أربطة وشاش  -0
 وخالفو بحيث يشترك فييا جميع األطفال تحت إشراف طبي  المدرسة والمعممة .

اإلىتمام بمسرح العرائس من خالل إعداد المواد المختمفة والنصوص المسرحية التى  -7
 تخدم جوان  مختمفة لموضوعات حيوية خاصة بالطفل .

رس القيم األصيمة المنشودة توظيف المسرح المدرسى لتحقيق األىداف التربوية ، وغ -7
، واألخالق الحميدة وذلك من خالل نصوص مسرحية تتالءم مع المرحمة العمرية 

 لاطفال .
ضرورة اإلىتمام بالرعاية الصحية الوقائية لدى المواطنين بصفة عامة ولدى األطفال  -0

 بصفة خاصة ورعايتيم ووقايتيم من األمراض ووخصوصا األمراض المعدية.

 حة :حبٛخ َكرت

 في ضوء نتائج البحث أمكن اقتراح إجراء البحوث التالية: 
عمى أعداد أكبر من األطفال لمتحقق من  البرنامج القائم عمى استخدام مسرح العرائس* تنفيذ 

 إمكانية تعميمو عمى الروضات .
 * إجراء دراسة مماثمة عمى عينة من أطفال الروضة في بيئات متنوعة .

التي توصمت إلييا  فاىيمبرياض األطفال في ضوء قائمة الممفاىيم الثقافة الصحية * تنمية 
 الدراسة الحالية .

 مسرح العرائس.قائمة عمى  أنشطة تعميمية* تحديد الكفايات الالزمة لمعممات الروضة ألداء 
 ةمفاىيم الثقافة الصحيلتنمية مسرح العرائس * برنامج تدريبي معممات الروضة مستخدام 

 ألطفال الروضة .
 .مسرح العرائسلدى طفل الروضة من خالل  الذكاء المغوي* تنمية 
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