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 : ًستخهصان

فعالية برنامج قائم عمى الذكاءات المتعددة في تنمية هدفا هذا البحث إلى التعرف عمى 

( طفاًل من أطفال 46مفاهيم التربية الوقائية لدى أطفال الروضة، واشتممت عينة البحث عمى )

الروضة، حيث تم تقسيم عينة البحث إلى مجموعتين متساويتين األولى ضابطة واألخرى 

موعة الضابطة األنشطة التقميدية ، أما ( طفل، استخدمت المج13تجريبية، عدد كل مجموعة )

، ومن أبرز النتائج التي تم نامج قائم عمى الذكاءات المتعددةالمجموعة التجريبية استخدم معها بر 

في تنمية مفاهيم التربية التوصل إليها أن البرنامج القائم عمى الذكاءات المتعددة أكثر فعالية 

 الوقائية لدى أطفال الروضة.

 

 انتزبيت انىقائيت. - انًتعذدة انذكاءاث  : انًفتاحيتانكهًاث 
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Abstract: 

 

The Aim of This Research is to Identify The Effectiveness of a Multi-

Intelligences Program in The Development of Preventive Education 

Concepts in Kindergarten Children, and the Sample of Research Included 

(62) Children of Kindergarten, Where The Sample of Research Was 

Divided into two Equal Groups First Officer and The Other Experimental, 

Number of Each Group (31) Child, the Control Group has Used 

Traditional Activities, And The Experimental Group Has Used a Multi-

Intelligences Program, and One of The Most Striking Findings is that the 

Multi-Intelligences Program is More Effective in Developing Preventive 

Education Concepts Among Kindergarten Children. 

 

Key words: Multiple intelligences- Preventive education 

 
 
 
 
 
 



 الىقائيت لدي أطفال الروضت تنميت مفاهيم التربيتلبرنامح قائم علً الذكاءاث المتعددة 

 فاضل مصطفً محمد الءجنأ/  د         د/ حفني إسماعيل محمأ.د/ إبتهاج محمىد طلبت           أ.

 

 -208-   8102ديسمبر                                                                                    والثالثىن  السابع العدد

 يقذيت

ة المراحدددددل واألسدددداس الددددذى تبنددددى عميدددد  كافددددتعددددد مرحمددددة ريدددداض األطفددددال المبنددددة األولددددى 
مددن كافددة الجواندددب  الطفددلالمراحددل التعميميددة التدددى تهددتم بتربيددة  ال يتجددزأ مددنكونها جددزءًا التعميميددة،

ألنهددا مرحمدددة اسددتطالع واستكشدداف لتطفدددال واكتسدداب الخبدددرات وذلدد  العقميددة والنفسددية والجسدددمية 
والمفددداهيم التدددى تمكددددنهم مدددن المحافظدددة عمددددى صدددحتهم وسددددالمتهم مدددن األخطدددار التددددى تحددديط بهددددم 

حمدددل مسدددئولية بندددداء تالقدددادر عمدددى  إلدددى المددددواطن الصدددال  الً وصدددو عمدددى الدددتعمم والتقدم،لمسددداعدتهم 
 .مجتمع 

 مهمدةالطفولدة المبكدرة تمثدل فتدرة  مرحمدةأن  إلى Wolfenden , (1,2012يشير )حيث 
إلكسدداب العددادات اليذائيددة السددميمة المتمثمددة فددى الفواكدد  والخضددروات التددى تحتددوى عمددى العناصدددر 

 األصددددابةألنهدددا فعالدددة فدددى التقميدددل مدددن خطر اليذائيدددة لتطفدددال الدددذين أعمدددارهم خمدددس سدددنوات ف قدددل 
 نتدائج تجربددة كددو وأشددارت  ؛ بدممراض مزمنددة فدى المسددتقبل بمدا فددى ذلدد  أمدراض القمددب والشدرايين

أن زيدادة أقبدال األطفدال عمدى العناصدر اليذائيدة المتمثمدة فدى إلدى  Cook, et.al (2011)وآخدرون
فدات ماديدة أو أجتماعيدة أعمددى مدن األطفدال الدذين يتعرضددون االخضدروات والفاكهدة إلدى جانددب مك

  .لمعناصر اليذائية بمفردها
مجتمدد  لمددى سدالمة ووعدى ال عوامدل األمددن والسدالمة مؤشدراً  تعدد صدحة الطفدل وتدوافرو 

نميدددة الشددداممة المسدددتقبل وعمدداد الت وثددروةاألطفدددال هددم رجدددال اليدددد أن حيددث وقدرتدد  عمدددى النهوض،
ن سموكياتهم الصدحية مد، لذل  فمن توفير عوامل األمن والسالمة لهم وتنمية والتطور فى المجتم 

ألطفال فدددددى الروضدددددة إذا مدددددا تركددددوا دون تدددددوفير لعناصدددددر األمدددددن فاأهددددم أبعددددداد التربيدددددة المسددددتقبمية،
فمنهم غالبا مدا يتعرضدون لمخداطر كثيدرة كدالجروح والكسدور والتعدرض لممدوت فقدد يممدس والسالمة 

و يمدارس لعبدة معددة الطفل أسال  الكهرباء أو قد يتناول مادة سدامة أو قدد يقد  مدن سدط  مرتفد  أ
مبندددى أو يشدددرب مددداء غيدددر ب سددموب خددداطي أو يخدددرج مدددن خددالل مسدددامير أو زوائدددد حديديدددة فددى ال

 (.327، 6132،)السيد عبد القادر شريفصحى ومموث
اكتسداب المعرفدة والمهدارات الحياتيددة، والمواقدف والقديم التددى  الروضدة إلددى أطفدال ويحتداج

وصددقل تمددد  المهددارات وتعزيزهددا كدددى  مددن شدد نها الحفدداظ عمدددى صددحتهم وتنميددة رصددديدهم الصددحى
، كمددا يحتداجون إلدى معرفددة كيفيدة وقايددة تصدب  نمطداً مددن أنمداط المعيشدة وممارسددة حياتيدة يوميدة

فضداًل عدن أنهدم فدى ى تنتشدر فدى بيئدتهم ومجدتمعهم، أنفسهم ومن حولهم من األمراض الشائعة الت
أمدس الحاجدة إلدى معرفدة مدا يجدب فعمد  إذا مدا أصدابهم مدرض أو ألدم بهدم حدادث أو إصدابة )إكددرام 

 (.35، 6131حمودة الجندى، 
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إذ تتسم حركداتهم بداإلفراط فدى بدذل بالتعطش الجام  لمنشاط والحركة، كما أنهم يتميزون
مدن العضددالت فدى معظددم الحركدات، لددذل  فدمنهم يتعرضددون لممخدداطر يددر الجهدد وبمشددترا  عددد كب
هم الحركيدة ، ولكدن ايضدا لعددم نمدو مهداراتيهم الخبدرة الكافيدة بهدذأل األخطدارليس فقط ألنهم ليس لد
حسددددن  السددددرعة المطموبة)هدددددى محمددددود قندددداوى،بالطريقددددة و تجنددددب األخطددددار لمنحدددو الددددذى يمكددددنهم 

 (.46، 6111د المعطى،مصطفى عب
وأيضددا لحاجددات لدديس فقددط لخصددائص نمددو هددذأل المرحمة،فاألطفددال يتعرضددون لممخدداطر 

ضددرارها دون اإلدرا  الكدداإشددباعها،يحدداولون  األطفدال التددى فى لممخدداطر التددى قددد يتعرضددون لها،وا 
هى التصدرفات الخاطئدة التدى تعرضدهم الخطيرة التى يقوم بها األطفدال، فالسموكياتوكيفية تجنبها،
ار تفاعمهم م  بيئة الروضة أوالمنزل أو الشارع، والناتجة عدن عددم الدوعى باألخطدلتخطار أثناء 

 (.376، 6111زينب النجار، )حسن شحاتة،التى تؤدى إليها هذأل التصرفات
هندا  مشدكالت تتعمدس بسددوء إال أن عمدى الدرغم مدن األهميدة الواضدحة لريدداض األطفدال و 

، وعددم نتيجدة إلزدحدام الفصدول لهدا األطفدالومخاطر يتعرض ،صناعيةوكوارث طبيعية و  التيذية
وتعددد هددذأل المشدكالت ذات نددواتج أليمددة لعددم وجددود الرقابددة الدقيقددة  المناسدبة لهددم جدودة بيئددة الددتعمم

قابدة سدواء ، والددليل عمدى ذلد  تتددنى درجدة الر أو المدرسدة األهدللسموكيات الطفل اليومية من قبدل 
 (.6136ات ، )اعضاء مشروع األزمداخل الروضة أو خارجها

فدمذا كانددت القنددوات التميفزيونيددة لوجيدا المتطددورة تنشدد  ثقافددة العنف،فداليوم فددى إطددار التكنو 
كشدف عدن تفصديالت عمى التنافس فى تقديم المواد اإلخبارية وفى ال تعملعبر األقمار الصناعية 

، فددمن العندف كالقتدل والحددروب والنزاعدات ، بمددا فدى ذلد  تفصدديالت أحدداث وقددائ األحدداث والوقدائ 
ومشدحونة بدالعنف  ،األجواء التى تشكمها الفضائيات حول األطفال هى أجواء مثقمة ب فعدال الرعدب

  صدددور النزاعدددات والحددروب والكدددوارث، وتبددددو لهدددم منددداخ تشددوبإلدددى نمددو األطفدددال فدددى  يدددؤدىممددا 
العنددف لهدددا تدد ثير كبيدددر عمددى سدددمو  ولدددذل  فددمن مشددداهدة ، ويددالت النزاعدددات، وك نهددا أقددددار يوميددة
، يالهددايت دى نعمدانا) هدسدة العندف كوسدديمة لمددفاع عدن الددذاتاألطفدال بالعدوانيدة والميدل إلددى ممار 

6111،312 ). 
لمبهدرة بالصدوت األلعداب اب الً حداف اً رحبد اً ويمكن القول أن الطفل يجد فى الكمبيوتر عالمد

ولدددددذل  فددددمن النمدددددو الحركدددددى فيمددددا تقدمددددد  ألعددددداب  فيهدددددا م  فرصدددددة لممشدددداركة،والصددددورة والموسددددديقى
كمددا أن عينددا الطفدل معمقتددان بشاشددة الكمبيددوتر مد  المددؤثرات الصددوتية والموسدديقى ،قميلالكمبيدوتر 

 .(34، 6113عبد البدي  قمحاوى ، )العصبى لمطفل زالصاخبة التى قد تستولى عمى الجها
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إلى التعرف عمى والتى هدفت  (6111) الجنديحمودة إكرام  هذا ما أشارت إلي  دراسةو 
فعالية برنامج فى التربية األمانية لتنمية سمو  الحذرألطفال ما قبل المدرسدة مدن أخطدار الروضدة 

والحدذر  األمدانوكذل  سدموكيات  ،بتوعية معممات رياض األطفال اهتمتحيث  والمنزل والشارع ،
 .تقى أطفالهن من التعرض لمثل هذأل األخطار التي

يمثل استراتيجية الرعاية  الوقائيإلى أن الطب  Woolf, et al (2007) دراسةكما أشارت 
 فدددديولددددذل  فددددمن الوقايددددة والتددددخل المبكددددر يفيددددد الصدددحية لتطفددددال والمجتمعددددات كبيرهددددا وصدددييرها 

اسددتعداد األطفددال لدددخول المدرسددة وهددذا يتطمددب أن يكددون المعممددات واوليدداء األمددور عمددى أتصدددال 
 وقت مبكر .  فيالعادات الصحية األطفال  إلكسابمنتظم 

إلى تحديد متطمبات التربية الوقائية (6114)إسماعيل وداد عبد السمي  دراسة تكما هدف
ومتطمبدات التربيدة الوقائيدة  ابعداد وذل  لمتعدرف عمدى،ةالمدارس اإلبتدائيبفى محتوى مناهج العموم 

ضوء معيار التربية الوقائية المتضمنة لخمس مجاالت وهى األمن  فىتحميل المحتوى  عن طريس
والتربيددة  صددطناعية والبيئدة المحيطدة مواجهددة الكدوارث الطبيعيدة واالو والسدالمة  والصدحة اليذائيدة 

 .الوقائية النفسية
أن الصدحة والسدالمة والتيذيدة لددى األطفدال أدلدة عمدى  Marotz (2014,576) ويؤكدد

المعممين في تنفيذ فعالية وممارسات تربوية كمدا أنهدا تؤكدد عمدى أهميدة احتدرام الشدراكة مد  األسدرة 
لمسداعدة األطفددال عمددى إنشدداء أنمدداط الحيدداة الصددحية وتحقيددس إمكانيددات الددتعمم فهنددا  العديددد مددن 

، قميدددددة، والصدددددحة العحالدددددة الطدددددوارئ و ،األغذيدددددةطفدددددال مثددددل تمصددددددر قمدددددس كبيدددددر ل الموضددددوعات
 البيئة.، ونوعية والمرونة المزمنة والحادة

أن األطفال في العديد من البمددان ذات الددخل عمى  Kimber (2010,778) كما يؤكد
المرتف  يعانون من اعتالل صحتهم العقمية التي تشمل االكتئاب والسمو  العدواني وهو أحدد أكبدر 

التقنيددددات التدددي تسدددداعد عمدددى ضددددبط الدددنفس والكفدددداءة  كمدددا أندددد  ذكدددر العديددددد مدددنالمشددداكل الصددددحية 
 الوقائية.االجتماعية والمعرفية والعوامل  االنشطةو االجتماعية والتعاطف وحفز الوعى الذاتي 

إن الوضد  األقتصددادى لتسددر يددرتبط ارتباطددا عمددى  Farkas (2009,67وكمدا يؤكددد )
وثيقدا بنتدائج الدتعمم التدى يحققهددا األطفدال عمدى سدبيل المثدال األطفددال الدذين يعيشدون فدى بيئدة فقيددرة 
يكونوا أسوا بش ن التعميم وخاصة فى الذكاء الميوى والرياضى مقارنتا باألطفال الذين يعيشون فى 

ث مجموعدددة مدددن العوامدددل الوقائيدددة المرتبطدددة باالسدددتعداد بيئددة ثريدددة ولدددذل  فدددى واليدددة اريزوندددا حددددو 
لممدرسة وذل  ب خذ عينة من األطفال الذين يعيشون عند أو تحت خط الفقر االتحادى وذل  من 
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االستعداد لمتعميم والحالة الصحية فوجدت أن رعايدة األطفدال صدحيا وتثقيدف بيئدة خالل تقييم بين 
 . الطفل تؤدى إلى ارتفاع كفاءة التعمم 

األهتمدام بصددحة الطفدل مددن عمددى أن ( 365، 6112)كمدا تؤكدد منددى محمدد عمددى جدادو 
اليدذاء والنظافدة والوقايدة مدن األخطدار مد  غددرس العدادات الصدحية والسدموكية السدميمة لددى الطفددل 

فددال عمددى التوعيددة فددى شددتى المجدداالت ، عددن طريددس الممارسددة الفعميددة واألنشددطة التددى تدددرب األط
السالمة فى البيت ،والسالمة فى الشارع ، والسالمة فى الروضة وذل  بمستخدام المعدب والقصدص 

 واألغانى وعمل المشروعات والتجارب العممية البسيطة والخبرة المباشرة . 
األطفدال تنطمس نظرية الدذكاءات المتعدددة مدن مبددإ أشدب  مدا يكدون بمسدممة وهدى أن كدل 

قدوى ، فالتربيددة الفعالددة  ويولددون ولددديهم كفدداءات ذهنيدة متعددددة منهددا مدا هددو ضددعيف ومنهدا مددا هدد
تنمى ما لدى الطفل من قدرات ضعيفة وتعمل فى نفس الوقت عمدى تننميدة مدا هدو قدوى مدن خدالل 

  (.6132144محمد الصدوقى،األنشطة المتنوعة )
ل ، ويتميدددز األطفدددال فيمدددا بيدددنهم وفقدددا لهدددذأل تتعددددد أندددواع الدددذكاءات المتدددوفرة لددددى األطفدددا

األنواع حيث يمتمد  البشدر جميعدا هدذأل الدذكاءات المتعدددة ولكدن بددرجات متفاوتدة ومدن خدالل هدذا 
التمييددز تظهددر الفددروس الفرديددة بيدددنهم وتتنددوع قدددراتهم عمددى الدددتعمم واكتسدداب المفدداهيم الوقائيددة التدددى 

األخطدار )صددالح الدددين محمدد توفيددس، ناديددة  تمكدنهم مددن المحافظدة عمددى صددحتهم وحمدايتهم مددن
 (. 313-311، 6131حسن السيد، 

أهميدددة االكتشددداف المبكدددر لمدددذكاءات فددددي  إلدددى( 6136)محمدددودكمدددا أشدددارت دارسدددة والء 
كيفيددة  ىا جداءت أهميدة اسدتخدام النظريدة فدمرحمدة الطفولدة لتحديدد أسداليب النمدو والرعايدة ومدن هند

عمدى التفكيددر والفهددم  كددوين جيدل قددادرألطفددال الروضدة لتالمقددم تحسدين البيئددة التعميميدة والبرنددامج 
التقميديددددة لمتعمدددديم واسدددتقراء الواقدددد  بنظددددرة نقديددددة قدددادر عمددددى التجديددددد واالبتكددددار وأن نتجددداوز النظددددرة 

 .لتمقينالحفظ وا واالقتصار عمى
إلى الذكاء الميوي المفظي والذى يتمحور يمتمكها كل طفل  التيويعدد جاردنر الذكاءات 

اهيم حول الكتابة والقراءة والمحادثة واالستماع ، والذكاء المنطقي الرياضي والذى يتمحور حول مف
، والذكاء البصرى المكاني الذى يتمحور حول إنشاء المجسمات ورسدم دما قبل العدد ومفاهيم العد

، والذكاء الجسمي الحركي الذى يتمحور حول ل الصور والمجسماتالتفكير من خالالمخططات و 
، والددددذكاء الموسددددديقى الددددذى يتمحدددددور حددددول تددددد ليف ت الحركيدددددة واسددددتخدام االجسدددددامالتقميددددد والمهددددارا

يتمحدور حدول التواصدل مد   ، والذكاء االجتماعي الذىات وتميز األلحان وتمييز األصواتااليقاع
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)محمد عبدد ييز وتصنيف معالم الطبيعة وفهمهايتمحور حول تمالذى  ى، والذكاء الطبيعاألخريين
 (.56-6116،51، الهادي حسين
حتددى  بالفعدلالعمدل عمددى تنميدة المفداهيم الوقائيددة ضدد المخداطر التددى تحديط  ينبيدى لدذل 

كساب  العديد من المهارات والمعمومات والمفاهيم الطفل اليستطي   تمكن   التيحفاظ عمى صحت  وا 
وذلدددد  مددددن خدددالل بددددرامج قائمددددة عمدددى الددددذكاءات المتعددددددة لتنميددددة ، التعميميدددةمدددن مواصددددمة مراحمدددد  

المفدددداهيم الوقائيدددددة وقدددددد أسددددتخدمت العديدددددد مدددددن الدراسددددات بدددددرامج قائمدددددة عمددددى الدددددذكاءات المتعدددددددة 
، ؛ نيفدين أحمدد خميدل6115محمدد محمدود محمدد عطدا ، ؛ 6113)إيناس السيد محمد أحمد، منها

؛ خالددد إبددراهيم عبددد 6136؛ حسددام عبدداس خميددل طنطدداوى ، 6133،ماجددد محمددد الددديب ؛6131
 (.6133الرحمن يوسف ، 

العوامدل الخطدرة التدي يمكدن أن يتعدرض لهدا األطفدال  وجدود العديدد مدن ويتضد  مدن ذلد 
هددذأل العوامددل الخطددرة  ،لددذا ينبيددى ضدرورة معالجددةسدواء أكانددت أخطددار بيئيددة أو صدحية أو أمانيدد  

 الدددذكاءات المتعددددة ألطفدددالثر عمدددى األطفددال وذلددد  بتوظيددف برندددامج قددائم عمدددى توظيددف التددي تددؤ 
عمدى أنفسدهم ، لددى األطفدال حتدى يتمكندوا مدن الحفداظ والوعى الوقائي الوقائية التربية بهدف تنمية

 . في حياتهم المستقبمية
 يشكهت انبحج 

ثر عمدى صدحتهم التدى تدؤ الرغم من أهمية المحافظة عمى األطفدال مدن العوامدل الخطدرة ب
والتى تشددير إلددى أهميددة أكسدداب األطفددال مفدداهيم التربيددة الوقائيددة والددوعى بهددا ،وحيدداتهم المسددتقبمية

ضددعف لدددى األطفددال فددى  فقددد أشددارت دراسددات سددابقة إلددى وجددود ،وعمددى الددرغم مددن هددذأل األهميددة
اهيم فباألمن والسالمة وملصحة ومفاهيم تتعمس مفاهيم تتعمس بامن لتربية الوقائية مفاهيم ابعض 
 .والوعى بها،بيئية

العديددددد مدددن الدراسددددات فدددى نتائجهددددا وتوصدددياتها أهميددددة أكتسددداب األطفددددال  وقدددد أوضدددحت
( إلدى تددنى 146، 6113دراسدة عبدد السدالم مصدطفى عبدد السدالم) ومنهالمفاهيم التربية الوقائية،

سدداعد  اً مسدتوى الدوعى الصدحى وضددعف فاعميدة التربيدة الوقائيددة ألفدراد المجتمد  ، كددان سدببا رئيسد
 عمى انتشار األمراض والعادات السيئة وغير الصحية وتزايد أضرارها .  

 أن المشدددكالت أوضدددحت التدددي (61131313)عبددد المطيدددف إبدددراهيم دراسدددة فددداتن وكددذل 
القددراءة يزيددد مددن هددذأل المشددكالت السددموكية وقدددد  فدديوأن الفشددل  السددموكية تسددبس صددعوبات القددراءة،

التدخل  يينأوصت بضرورة تحديد األطفال الذين يعانون من مشكالت نفسية ، حتى يتسنى لمتربو 
 المبكر لما لهذأل المشكالت من عواقب وخيمة .
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إلى أن التدابير التربويدة لتعمديم األطفدال  Duperrex, et al(2002,68) ت دراسةوأشار 
آى اسدتراتيجية وقائيدة، ألن هندا  نسدبة  فديكيفية التعامل م  قواعد المرور تكون عنصدرا اساسديًا 

وبخاصدة األطفدال حدوادث المدرور  فديص الذين يقتمدوا أو يصدابوا بجدروح خطيدرة كبيرة من األشخا
تعمديم سددالمة المشدداة لتطفددال يمكددن أن تحسددن معددارفهم همدا أكثددر عرضددة لحددوادث المددرور، فددمن 

  سموكهم أثناء عبور الطريس. وتييير
المناهج  فى ( إلى قصور6112أبو الحسن) صالح الدين دراسة أحمدوقد أشارت نتائج 

 ىعمميددددة التربيدددة الوقائيددددة بشدددكل كددددافة الوقائيددددة،حيث لدددم تتضدددمن أبعادمفهددددوم التربيددد تتناولددد التدددى
 .ومتوازن 

تطددوير مسدددتوى  بضددرورة  (6116) صددت دراسددة حسدددن بددن محمددد حسددن القرندددىأو كمددا 
، واألهتمدددام بتدددوفير طفايدددات الحريدددس وصددديانتها بشدددكل ج الصدددحية المقدمدددة  لطمبدددة المددددارسالبددرام

، واسددتثمار األنشدطة فددى تفعيدل جوانددب التثقيدف الصددحى الحمايدة مددن الحرائدس دورى ألنهدا مصدددر
 وتدريب الطالب والمعممين عمى مبادئ السالم والتعاون م  الوحدة الصحية المدرسية . 

أن الخبدرات الميدانيدة واألنشدطة إلدى  Gambino, et al(2009)دراسدة أشدارت كمدا و 
وذلد  الطبيعدة  فديمتجريدب بصدورة مباشدرة لوذلد  إلتاحدة الفرصدة  البيئديوسيمة مثاليدة لمتعمديم  هي

بيئدة طبيعيدة ولدذل  ضدرورة التكامددل  فديالكتسداب الخبدرات والمواقدف والمعدارف والمشداركة الفعالدة 
 والتمثيالت. بين الروضة والمنزل وتقديم األنشطة ألطفال الروضة من المجسمات 

 ن  يق  عمى عاتس المؤسسات ب( 6131دراسة منصور عبد العزيز الحمدون) أوصت و 
بارًز فى نهج مبدأ التربية الوقائية ، من خالل نشر الوعى  دورالتربوية )ومنها رياض األطفال ( 

 .الثقافى واالجتماعى واالقتصادى والسياسى والفمسفى والرياضى والتربوى والخمقى 
إلدى أن مشداركة األطفدال الموضدوعية فدى  Soref, et al (2012دراسة )كما أشارت و 

األنشطة اليومية لها ت ثير إيجابى عمى الصحة والرفاهية وهى نتاج التفاعل الديناميكى بين صحة 
لدذل  األطفددال الدذين يعددانون مدن األعاقددات النمائيددة  البيئيددة،الدولدة وبددين كدال مددن الطفدل والعوامددل 

 اليومية. لى قمة المشاركة فى األنشطةغالبا ما ترج  إ
 ,U.S. Department of Agriculture)مريكيددةرت دراسدة وزارة الزراعدة األأشداو 

USDA(2012  إلددى إن البدددروتين واألليدداف وغيرهدددا مددن المدددواد اليذائيددة صدددحية وحيويددة لضدددمان
عتبدار عندد إجدراء تييدرات ولدذل  فمنندا نجدد االتؤخدذ بعدين  والتديتناول المواد اليذائية بين األطفدال 

مدد   غددذائي)آى ضددعف تكددوين نظددام ولون كميددة غيددر كافيددة مددن الميددذياتهدؤالء األطفددال يتندداأن 
وهذأل تحدث بين األطفال الذين يعانون من السدمنة المفرطدة ، والدذين يعدانون  كمية الطاقة الزائدة(
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سددنوات  6-2ن الددذين تتددراوح أعمدارهم بددين يمدن نقددص الدوزن ولددذل  فمننددا نجدد أن األطفددال النشدط
 .سعر حرارى 3411-321عمى سبيل المثال يحتاجون إلى 
إلددى وقايدددة األطفددال مدددن  Pagani , &Fitzpatrick, (2013كمددا هدددفت دراسدددة )

األمدراض والمخدداطر ألنهددا يمكدن أن تنتقددل مددن جيددل إلدى جيددل آخددر بتدوافر مجموعددة مددن العوامددل 
المدددرض فددددى ريدددداض األطفددددال  انتشددددار يئيددددة المتشددددابكة التدددى تددددؤثر عمددددىالنفسدددية واألجتماعيددددة والب

  وأشارت نتائجها إلى أن توافر المهارات الرياضية والعادات اليذائية السميمة يقمل من المخاطر. 
المهدارات المكانيدة لتطفدال الدذين إلدى أن  Brian, ,at el (2014 ) "دراسدةوقد أشارت 
كتمة ولذل  فمن هنا  عالقة بين ف كثر باستخدام المتشابكة إلنشاء  سنوات1تتراوح أعمارهم ما بين

رات المكانيدددة والحالدددة االجتماعيدددة واالقتصدددادية ولدددذل  فدددمن ا بددداء الدددذين همدددا أقدددل اسددددتخدام المهدددا
أو  المكدددانيلمكممددات المكانيدددة مددد  أطفددالهم مثدددل كممدددة الضددوء والجاذبيدددة وقدددوة العضددالت والتفكيدددر 

تددعم  التديتطدوير المهدارات  فيالبيئة قد ال يكون حاسما  فيتقديم المعمومات حول بنية األشكال 
 تعميم األطفال . 

( إلى إن  ينبيى إدخال مفاهيم 6132) ، قحطان فضل راهى المهدىدراسة عباس عبدو 
أجدل تحقيدس  التربيدة الوقائيدة وقضداياها ضدمن المنداهج الدراسدية ، خاصدة منداهج العمدوم وذلد  مدن

قدرا مناسبا من متطمبدات التربيدة الوقائيدة المعرفيدة والمهاريدة والوجدانيدة وخاصدة فدى عصدر تدزداد 
 .  االجتماعية والبيئية والصحيةمشكالت

 االجتمدداعيإلدى أن المسدتوى  Satterlee , et al (2015)وقدد أشدارت نتدائج دراسدة
صحة األطفال ونوعية تعميمهم كمدا أن هدذأل النتدائج  فيلكل مجتم  هو عامل حاسم  واالقتصادي

أن تتددوفر مثددل مسدداحة ونوعيدددة  ينبيدديمحدددودة بسددبب أن هنددا  عوامددل أخددرى مددن البيئدددة الماديددة 
ل  أوصدددت هدددذأل الدراسدددة ذاألطفدددال لمدددتعمم ولددد اسددتعدادالبيئددة والمرافدددس التعميميدددة لتسددداهم فدددى زيدددادة 

 تائج تعمم األطفال . تساعد عمى تحسين نبضرورة خمس بيئة طبيعية 
إلى أن زيدادة الددهون والسدعرات الحراريدة  Zong, et al(2015)كما أشارت نتائج دراسة

اليددذاء يدددؤدى إلددى وبدداء السدددمنة بددين األطفددال وهدددذا مددا حدددث لتطفدددال الصددينيين بعددد التحدددول  فددي
تحتدوى عمدى سدعرات حراريدة ودهدون عاليدة  التيتناول األطعمة  فيحيث بدأ األطفال  االقتصادي

رامج لوقايددة األطفددال مددن بدد مراض مزمندة ، وأوصددت بمعددداد بدد اإلصددابةممدا يعددرض األطفددال إلددى 
 .السمنة

ب الددوعى الوقددائى ألطفددال كمدا أوضددحت نتددائج وتوصديات بعددض الدراسددات أهميددة أكسدا
ر نشدددداألهتمددددام بضددددرورة ب (6111ة المختصدددة)دراسدددة المجددددالس القوميددددأوصددددت حيددددث  الروضدددة ،
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سداعد األطفدال عمدى ، بحيدث يبين األطفال،ونبدذ العدادات الصدحية السديئة التعميمىحى الوعى الص
النمدددددو السدددددوى لمطفدددددل سدددددالمت  إن لدددددم تكددددن أهدددددم شدددددروط  حويددددل المعمومدددددات إلدددددى ممارسدددددة فعميدددددةت

  ،ولعم  المفيد فى األداء.الصحية
( إلددددددى عقدددددد ندددددددوات 6113)السدددددوداني دراسددددددة عبدددددد الكدددددريم عبددددددد الصدددددمد كمدددددا أوصدددددت 

قامة حمقات نقاشية وورش الوعى الوقائى لتطفال التى الزالدت فدى عمل بهدف زيادة  ومؤتمرات وا 
طدور النمدو العقمدى وال زالدت خبراتهددا فدى الحيداة يعوزهدا الكثيدر ولكددى تدنج  المؤسسدة التعميميدة فددى 

 نهج الوقائى .إيصال رسالتها وتحقيس أهدافها البد لممنهج المدرسى أن يوفر الم
( إلى أن مشكمة اليدذاء والصدحة وأمدراض 6131دراسة عالء مصطفى محمد )أشارت و 

سدوء التيذيددة واألمدراض المعديددة وأمدراض العصددر تعدد أيضددا مدن أهددم المشدكالت التددى تواجدد  دول 
العدالم غنيهددا وفقيرهدا فددى الوقددت الحاضدر ومددن بينهددا مصدر بمعتبارهددا مددن المشدكالت التددى تعددوس 

لتنميددددة الشددداممة خاصددددة فدددى المجتمعددددات الناميدددة ، فقددددد كدددان لمتطددددور الكبيدددر فددددى صددددناعة عمميدددة ا
األغذية نتيجة لمتطورات العممية والتكنولوجية واعتمادها عمى المواد الكيميائية إلرضداء المسدتهم  
، ولزيادة نسبة مبيعاتها فى الفترة األخيرة إحداث بعض المخاطر الصحية فى مجال اليذاء بحيث 

يخمددو مدددن آثددار سدددامة تدددنعكس سددمبا عمدددى صددحة المسدددتهم  ممدددا تسددبب فدددى ظهددور العديدددد مدددن ال 
 أمراض سوء التيذية ، األمر الذى قد يعزوا إلى االفتقار إلى الوعى الصحى والوقائى .

( إلدى ضدروة مراقبدة 6133دراسة زياد عمى الجرجاوى ، محمد هاشدم أغدا)كما أوصت و 
زمددة لمعددب، وتقددديم لتد التالميددذ واألضدداءة والتهويددة والسدداحات االبيئددة المدرسددية ابتددد اء مددن مقاعدد

 الوعى الصحى والنفسى واألجتماعى من كافة الجهات المعنية لرعاية التمميذ. 
إلددى استكشداف البدرامج المناسددبة لتعمديم السددالمة  Yoon, (2012)يددون دراسدةوأشدارت 

الحريس وحادث إطدالس الندار ألطفدال الروضدة وبدالنظر إلدى بدرامج تعمديم السدالمة  األمانيوالوعى 
كوريا وكانت النتائج أن  فيلمتعميم السالمة من الحرائس  القانونيأمريكا واألساس  فيمن الحرائس 

كوريددا أعمددى مدن المممكددة المتحدددة، والمانيددا،  فديمعددل وفيددات األطفددال الصديار عددن طريددس النددار 
إلزاميدة تعمديم السدالمة مدن الحريددس  كوريدا لتنفيدذ فديقدانون رعايدة الطفولدة  فديوالسدويد، وتدم تعريفد  

رياض األطفال كما أن هذأل البرامج يجب أن تكون مناسبة لخصائص برامج  فيلتطفال الصيار 
المتعدددددددة لمحددددد مدددددن  ذكدددداءاأل وبددددرامج النشددددداط ونمددددو الطفدددددل ومختمددددف المدددددواد السددددمعية والبصدددددرية 

 1األخطار
( إلددددى معرفددددة دور المعتقدددددات 6136وهدددددفت دراسددددة نسددددمة محمددددد ندددداجى عبددددد الددددرازس )

الثقافية واإلجتماعية التى تؤدى إلدى حددوث عددد مدن األمدراض الخاصدة بسدوء التيذيدة ، والتعدرف 
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يددة ليسدت مجددرد إشددباع الجددوع أو عمدى مكونددات اليددذاء وتد ثيرأل عمددى صددحة الطفدل، حيددث أن التيذ
مدلء المعدددة بالطعددام ولكنهددا تتطمددب معرفددة مكونددات اليددذاء ومصددادرأل ،وأحتياجددات كددل طفددل مددن 
العناصر اليذائية المختمفة ومعرفة أسس تقديم الواجبات اليذائية المتكاممة بما يتناسب م  مستوى 

 .الدخل األسرى والوعى بالعادات اليذائية الشائعة
شددددعبة  تدددددريس الجانددددب العممددددى لمقررالتربيددددة البيئيددددة لطالبددددات الفرقددددة األولددددى مدددن خددددالل
كثير من المفداهيم والمشدكالت الصدحية والبيئيدة التدى تحتداج أتض  أن هنا   الطفولة بكمية التربية

 اهتمام وتنمية لموعى بها لدى أطفال الروضة.
 روضداتنى فدى بعدض ومن خالل اإلشراف عمى طالبات شعبة الطفولة بالتدريب الميدا

، وبددددمجراء بعددددض التوعيددددة اليذائيددددة و مديندددة قنددددا لددددوحظ نقددددص وسددددائل األمددددن واإلسدددعافات األوليددددة 
األنشطة البسيطة م  األطفال بمستخدام صور ألمثمة عن مفاهيم التربية الوقائية ومناقشتهم حولها 

 التى تحيط بهما .  والصحية واألمانيةبالمشكالت البيئية فى الوعى  أتض  أن هنا  نقص لديهم 
معممات بعض الروضات حول مدى توافر بعدض مفداهيم التربيدة الوقائيدة لوبتطبيس استطالع رأى 

، فقدد أشددارت نتدائج أسددتطالع معددة لددذل والدوعى الوقدائى لدددى أطفدال الروضددة مدن خددالل إسدتمارة 
الددرأى إلددى وجددود قصدددور ممحددوظ فددى البدددرامج المقدمددة لطفددل الروضددة فدددى مفدداهيم التربيددة الوقائيدددة 

عمى الرغم من وجود بعض المؤشرات لمفاهيم الصحة واألمان فى المعايير يهم لدوالوعى الوقائى 
والمؤشددرات غالبددا هددى غيددر  أن تمدد  المعدداييركمددا لددوحظ مددن األسددتبانة القوميدة لريدداض األطفددال، 

مفعمددة ومهمشددة، وتعدددانى العديددد مدددن معممددات الريددداض مددن توظيفهدددا فددى أنشدددطة متنوعددة وتكتفدددى 
 بمرشادات بسيطة توجهها لمطفل. 

أكدددد أوليدددداء بعدددض األسدددئمة ،  لهددددم توجيددد و  رمدددد  أوليددداء األمدددو  مقابمدددة شخصدددية وبدددمجراء
)فمثال قدد والصدحى واألمدانى لددى األطفدال برامج رياض األطفال ال تنمى الوعى البيئى أن األمور

يمشى األطفال فى منتصف الطريس وي كل األطعمة المموثة بالمواد الصناعية ، واستحدام  لممواد 
أتضد  عدم مناسبة بيئة الروضة من حيث قمة مساحة الفصل وزيادة أعداد األطفدال ، و الخطرة ، 

ممددا يدة والدوعى الوقدائى لددى أطفدال الروضدة وجدود قصدور فدى مفداهيم التربيدة الوقائمدن المقدابالت 
قائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة ك حد النظريدات الحديثدة التدى يتطمب استخدام برامج تعميمية 

بتشجي  األطفال عمدى توظيدف ذكداءاتهم فدى األنشدطة إلكسداب الخبدرات والمعمومدات التزمدة  تهتم
والصددددحية التددددى تسدددداعد عمددددى أكتشدددداف ا منددددة لحيددداتهم مددددن خددددالل بيئددددة مميئددددة بددددالمواد واأللعدددداب 

 . ذكاءاتهم
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ة الدذكاءات المتعدددة فعاليتهدا فدى صددعوبات كمدا أتضد  مدن الدراسدات التدى تناولدت نظريد
الددددتعمم ، والتفكيدددددر والتواصدددددل الرياضددددى ، والقددددددرة المكانيدددددة ، واألتجدددداأل نحدددددو الكيميددددداء ، والمفددددداهيم 
الفيزيائيدددة ، اإل أن هندددا  قصدددور فدددى الدراسدددات التددددى تسدددتهدف قيددداس فاعميتهدددا فدددى تنميدددة مفدددداهيم 

لمتعدرف عمدى  " فاعميدة برندامج قدائم عمدى جدراء دراسدة التربية الوقائية والدوعى الوقائى،لدذا يتطمدب إ
    الذكاءات المتعددة فى تنمية مفاهيم التربية الوقائية والوعى بها لدى أطفال الروضة ."

والوعى بهدا مفاهيم التربية الوقائية  فى ضعف وجود فى خالل ما سبس تتحدد مشكمة البحثومن 
  مما يتطمب دراسة إلكساب األطفال مفاهيم التربية الوقائية والوعى بها. لروضةأطفال لدى 

  يصطهحاث انبحج  

 انذكاءاث انًتعذدة  Multiple Intelligences 
ذكاءات المتعددة ب نها " القدرة النفسية البيولوجية لتشييل المعمومات التى يمكن تعرف ال

ى الكيددان الثقدددافى المنتجددات التددى لهددا قيمددة فددتنشدديطها فددى كيددان ثقددافى لحددل المشددكالت ، أو خمدددس 
   .( 14، 6113، ")هوارد جاردنر

د توصل إليها جاردنر وهدى المهارات العقمية المتمايزة القابمة لمتنمية وق"ب نها كما تعرف 
)ماجدددد محمددددد ، الطبيعى،الميوىالرياضدددى، المكدددانى، الحركددددى، الموسددديقى، األجتمددداعى، الشخصددددى

  (6133،14،الديب
المتمثمة الروضة  طفلالقدرات التي يمتمكها  ا "مجموعة من وتعرف الذكاءات المتعددة إجرائيا ب نه

الددذكاء الشخصدددى، و الددذكاء الرياضدددى، و الددذكاء الميدددوى، و الددذكاء المكدددانى، و ، الددذكاء االجتمددداعيفى،
مفددداهيم  والتدددى يدددتم توظيفهدددا بيدددرض تنميدددةالدددذكاء الحركدددى، والدددذكاء الطبيعدددى و الددذكاء الموسددديقى، و 

 ."التربية الوقائية
  Preventive Education Conceptيفاهيى انتزبيت انىقائيت 

"التربيددة التددي ال تسدتهدف نشددر المعمومدات بقدددر مددا تعدرف مفدداهيم التربيدة الوقائيددة ب نهدا 
قدد  التيتستهدف تييير المواقف والسمو  لدى أنماط األطفال ومساعدتهم عمى مواجهة المشكالت 

  .(33، 6111)كمال عبد الحميد زيتون، "ها يتعرضون ل
مجموعة من التددابير الوقائيدة لمواجهدة القضدايا والمشدكالت والمواقدف  "كما تعرف بمنها 

الحياتيددة المرتبطدددة بالصدددحة والمدددرض واليدددذاء والكدددوارث التدددى قدددد يتعدددرض لهدددا األفدددراد فدددى حيددداتهم 
اليومية والتى يمكن أن تدؤثر عمدى حيداتهم بمدا يضدمن سدالمتهم وحمدايتهم ووقدايتهم مدن الوقدوع فدى 

 (61، 6131)عالء مصطفى محمد عمى ، المشكالت." خطار المتعمقة بتم األ
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كما تعرف بمنها " المفاهيم التى تتعمس بكيفية تحقيس السالمة واألمان من األخطار التى 
 .(Song, et.al, 2009, 27)  "يتعرض لها الفرد وكيفية مواجهتها

المتمثمة فى  الصحية" عبارة عن مجموعة المفاهيم  وتعرف التربية الوقائية إجرائيا بمنها
التدددى نريددددد  والبيئيددددة)التيذيدددة الوقائيدددة( واألمانيددددة المتمثمدددة فدددى )الكددددوارث الطبيعيدددة واالصدددطناعية ( 

يسددتطي  التصددى لممشددكالت التدى يتعددرض لهدا فددى الروضدة مددن  تنميتهدا لدددى طفدل الروضددة حتدى
مفاهيم  اسمقي فيوتقاس بدرجت   مى حيات مخاطر طبيعية وبيئية وصحية حتى يستطي  الحفاظ ع

 التربية الوقائية ". 
 : سؤاني انبحج

  ؟  لدى أطفال الروضةتنميتها  ينبيى التىما مفاهيم التربية الوقائية 
 لددددى عمددى نظريدددة الددذكاءات المتعددددة فدددى تنميددة مفدداهيم التربيدددة الوقائيددة  برندددامج قددائم آثددر مددا

 أطفال الروضة؟
 :انبحج  ىفزض

  والمجموعة  التجربيةيوجد فرس ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات أطفال المجموعة ال
 مفاهيم التربية الوقائية.  لمقياس القبميفى التطبيس  الضابطة

  والمجموعددة  التجربيدةيوجدد فدرس ذو داللددة إحصدائية بدين متوسددطى درجدات أطفدال المجموعددة
 لصال  أطفال المجموعة التجربية .  لوقائيةالمفاهيم المقياس  البعديفى التطبيس  الضابطة

 :انبحج  هذفا
 . بعادها التى ينبيى إن يكتسبها أطفال الروضة  تحديد مفاهيم التربية الوقائية وا 
  لددددى أطفددددال قيددداس برندددامج قدددائم عمدددى الددددذكاءات المتعدددددة فدددى تنميدددة مفدددداهيم التربيدددة الوقائيدددة

 الروضة. 
 : أهًيت انبحج

 .تنب  أهمية البحث من االعتبارات التالية 
  والتدي يمكدن تتضمن الثالثة جواندب لمطفدل  المفاهيم الوقائية التيالتوصل إلى قائمة ب بعاد تم

 لمباحثين ومعممات الروضة والمهتمين بمناهج رياض األطفال االستفادة منها .
  يمكدن لمبداحثين  فال الروضة والتىية المناسبة ألطالتوصل إلى قائمة بمفاهيم التربية الوقائتم

 . ومعممات الروضة والمهتمين بمناهج رياض األطفال االستفادة منها
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  ئم عمددى نظريددة الددذكاءات المتعدددددة لتنميددة مفدداهيم التربيددة الوقائيدددة التوصددل إلددى برنددامج قددداتددم
يمكدن لمبداحثين ومعممددات الروضدة والمهتمدين ببنداء وتطددوير منداهج الروضدة االسددتفادة  والتدي
 من . 

  والتددى يمكدن لمبدداحثين ومعممددات الروضددة لقيدداس مفداهيم التربيددة الوقائيددة  مقيدداسالتوصدل إلددى
  والمهتمين بمناهج رياض األطفال االستفادة من  . 

   يحذداث انبحج
  من مدرسة سيدى عمر االبتدائيةمجموعة من أطفال الروضة بمحدى روضات محافظة قنا . 
 وذلدد  لكونهدددا ، والبيئيددة – نيددةاا م - بعددض مفدداهيم التربيددة الوقائيددة مثددل ) المفددداهيم الصددحية

 . الطفل بمستمرار فى حيات  اليوميةمفاهيم يتعرض لها 
  الحركددى  –البصددرى المكدانى  -المنطقددى الرياضدى  -الميدوى )المتمثمدة فددىالدذكاءات المتعددددة

 الطبيعى ( -الموسيقى-االجتماعى-الشخصى  –
 انتززيبي:ينهذ انبحج وانتصًيى 

حيث يتم تقسيم األطفال المنهج شب  التجريبى تصميم المجموعات المتكافئة  استخدامتم   
إلددى مجمددوعتين إحددداهما تجريبيددة واألخددرى ضددابطة ، تددم التدددريس لممجموعددة التجريبيددة ب سدددتخدام 
البرنددامج القددائم عمدددى نظريددة الددذكاءات المتعدددددة ، وتدددرس المجموعددة الضدددابطة بالطريقددة المعتدددادة 

 الروضة .  في المتبعة
 :يىاد وأدواث انبحج

 مدددددددددددددددددددددددددن إعددددددددددددددددددددددددددداد        لوقائية المناسبة ألطفال الروضة . قائمة بمفاهيم التربية ا(
 الباحثة(

  مدددددددددددددددددددددددددن إعددددددددددددددددددددددددددداد                     .برنامج قائم عمى نظرية الذكاءات المتعددة(
 الباحثة(

 مدددددددددددددددددددددددددن إعددددددددددددددددددددددددددداد      .لقياس مفاهيم التربية الوقائية لدى أطفال الروضة  مقياس مصور(
 الباحثة(

 خطىاث انبحج : 
 البحث تم أتباع الخطوات اإلجرائية التالية .لإلجابة عن أسئمة 

  والدراسددات السدددابقة وتوصدديات المدددؤتمرات إعددداد اإلطددار النظدددرى مددن خدددالل دراسددة األدبيدددات
مفداهيم التربيدة الوقائيدة لددى أطفدال الروضدة والبدرامج تناولدت والمراج  العربية واألجنبيدة التدى 

 .القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة واالستفادة منها فى إعداد الجانب التجريبى لمدراسة 
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  وذلد  فدى ضدوء إعداد قائمة بمفاهيم التربية الوقائية التدى ينبيدى تنميتهدا لددى أطفدال الروضدة
فددى مندداهج وطددرس تعمدديم األطفددال لمتوصددل لمصددورة آراء السدادة المحكمددين مددن المتخصصددين 

ول كدددددددل مفهدددددددوم .           السدددددددادة المحكمددددددين حددددددد  راءالنهائيددددددة لمقائمدددددددة فدددددددى ضددددددوء األوزان النسدددددددبية 
 )من إعداد الباحثة(

  بنداء برندامج قدائم عمدى الدذكاءات المتعدددة لتنميدة مفداهيم التربيدة الوقائيدة والدوعى الوقدائى لددى
أطفدددال الروضدددة فدددى ضدددوء قائمدددة مفددداهيم التربيدددة الوقائيدددة ، والدددذى يتضدددمن الفمسدددفة التربويددددة 
لمبرنامج وأسس بناءأل، وتحديد مكونات  ، وتحديد الهدف العدام واألهدداف السدموكية ، ومحتدواأل 

  أنشدددطة ، والجاندددب الثدددانىيتضددمن الجاندددب األول   أنشدددطة لتنميددة مفددداهيم التربيدددة الوقائيددة و 
الوعى الوقائى والمواد والوسائط التعميمية المستخدمة في  وأساليب تقويم األطفال فى البرنامج 
وعرضد  عمدى السددادة المحكمدين مددن المتخصصدين فدى مندداهج وطدرس تعمدديم األطفدال لمتحقددس 

ج   راء التعديالت الضرورية . من صدق  وا 
  مجموعة من وعرض  عمى لدى أطفال الروضة مفاهيم التربية الوقائية ل مصور مقياسإعداد

 .                لحساب ثبات  وصدق  فى مناهج وطرس تعميم الطفولة  من المتخصصين المحكمينالسادة  
 )من إعداد الباحثة(

 وتقسددددمهما إلددددى مجمدددددوعتين مجمددددوعيتى البحددددث مدددددن أطفددددال الروضددددة بمحافظددددة قندددددا  اختيددددار
 . إحداهما تجربية واألخرى ضابطة متماثمتين

  التجريبية والضابطة المجموعتين  أطفالمفاهيم التربية الوقائية ، عمى  لمقياسالتطبيس القبمى
برندامج قدائم عمددى تطبيددس  مفدداهيم التربيدة الوقائيدة. فدي؛ لمتحقدس مدن مددى تكددافؤ المجمدوعتين 

  دون المجموعة الضابطة .  عمى المجموعة التجربية نظرية الذكاءات المتعددة 
  المجمددددددوعتين التجريبيددددددة  أطفددددددالعمددددددى مفدددددداهيم التربيددددددة الوقائيددددددة ،  لمقيدددددداس البعددددددديالتطبيدددددس

 والضابطة 
  جمددد  البيانددددات مددددن أدوات القيددداس ومعالجتهددددا إحصددددائيا لتحقددددس مدددن صددددحة فددددروض الدراسددددة

 واإلجابة عن أسئمتها وتحميل النتائج وتفسيرها ، وتقديم القيمة التربوية لمبحث . 
  . تقديم التوصيات والمقترحات فى ضوء نتائج البحث 
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  :ل انزوضتاطف: إعذاد قائًت ببعض انًفاهيى انىقائيت ألأوالً 

  تم ذل  تبعاُ لمخطوات التالية

 انهذف ين انقائًت: (1
المفاهيم الوقائية التي ينبيي توافرها لدى "ما األول لمبحث وهو   السؤاللإلجابة عن 

وتصنيف المفاهيم إلى  البحث، اوالتي يجب أن تتضمنها برنامج األنشطة في هذ" الروضة أطفال
 مفاهيم فرعية ذات صمة بالمفاهيم الرئيسية. و مفاهيم رئيسية 

 يصادر اشتقاق انقائًت:  (2
لتحديد المفاهيم  ،لمفاهيم الوقائية التي ينبيي توافرها لدى طفل الروضةباتم إعداد قائمة 

 المتضمنة في القائمة تم االستعانة بما يمى  
 كتاباث انًتخصصين في يزال انطفىنت :  -أ 

  لدى األطفال.  وتنميتهاكتابات المتخصصين والمهتمين بالمفاهيم الوقائية 
 انًزارع وانذراساث انسابقت :  - ب

  االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة وتوصيات المؤتمرات وبعض المراج  العربية
 هتمت بملقاء الضوء عمى بعض المفاهيم الوقائية. اواألجنبية التي 

 طبيعت خصائص واحتياراث طفم انزوضت:  - د
  االطالع عمى بعض المراج  المرتبطة باحتياجات وخصائص الطفل في مرحمة

 الروضة.
طفال ألفي ضوء الخطوات السابقة تم استخالص بعض المفاهيم الوقائية الالزمة 

 ،الروضة وتم تضمين تم  المفاهيم لتحديد أهم المفاهيم من وجهة نظر كل من الخبراء
 والمتخصصين. ، والمعممات وأولياء األمور

 انصىرة األونيت نهقائًت :  (3
مفاهيم التربية اشتممت القائمة في صورتها األولية عمى ثالثة مفاهيم رئيسية وهى 

مفاهيم  (2)تحت المفاهيم الصحية  ،األمانيةمفاهيم التربية  –البيئية مفاهيم التربية  – الصحية
عدد من المفاهيم الفرعية، وتحت المفاهيم البيئية مفهومين يندرج  منها يندرج تحت كل مفهوم
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مفاهيم يندرج تحت كاًل  (2)تحت كاًل منها عدد من المفاهيم الفرعية، وتحت المفاهيم األمانية 
  ، والجدول والشكل التالي يوض  ذل  منها عدد من المفاهيم الفرعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 ( المفاهيم الوقائية الرئيسية3شكل )     ( المفاهيم الوقائية الرئيسية             3جدول )    
      والفرعية وعددها ونسبتها المئوية                 والفرعية وعددها ونسبتها المئوية.        

  ضبط انقائًت األونيت :
عمى وطرحها من خالل استطالع رأي تم إعداد قائمة مبدئية ببعض المفاهيم الوقائية، 

أساتذة المناهج وطرس التدريس بكميات التربية وأساتذة العموم التربوية  مجموعة من المحكمين من
استطالع الرأي إلى التعرف عمى آراء السادة المحكمين حول وقد هدف بكميات رياض األطفال، 

  تحديد
  .مدى ارتباط المفاهيم الواردة بالقائمة بالمفاهيم الوقائية 
 .مدى مناسبة المفاهيم ودالالتها المفظية م  أطفال الروضة 
  .الصياغة العممية والميوية لمدالالت المفظية لممفاهيم الواردة بالقائمة 
  .حذف أو إضافة أي مفاهيم أخرى لمقائمة 
 تي وردت بالقائمة. تعديل لممفاهيم ودالالتها المفظية ال 

المئوية النسبة العدد المفهوم  

 23.33 7 الشخصية  النظافة

 10.00 3 التيذية الصحية 

 6.67 2 اإلسعافات األولية

 6.67 2 الوقاية من األمراض

 16.67 5 ت الحية االكائن

 10.00 3 البيئة الصحية 

 6.67 2  أماكن وأدوات المعب

 6.67 2 الحريس

 6.67 2 التسمم

 6.67 2  الكهرباء

 100.00 30 المجموع
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وبناًء عمى أراء السادة المحكمين تبين اتفاقهم عمى أهمية المفاهيم الوقائية الرئيسية   
بعض الدالالت  المتضمنة في القائمة، أما بالنسبة لممفاهيم الفرعية التابعة لكل مفهوم تم تعديل

تبديل مفهوم اليذاء  ؛ وتبديل بعض المفاهيم، عمى سبيل المثال  تمالمفظية لبعض المفاهيم
الصحي باليذاء المتكامل؛ وبداًل من مفهوم العادات اليذائية السيئة تم وض  مفهوم العادات 

وبذل  يكون قد  ،مقائمة وداللتها المفظيةلوبذل  تم التوصل إلى الصورة النهائية اليذائية السميمة، 
 السؤال األول لمبحث.تم اإلجابة عن 

 

 :بزنايذاناً: إعذاد نيحا
، وما تم االطالع عمي  من النظريضوء االستفادة من اإلطار  فيتم إعداد البرنامج   

الدراسات السابقة والمراج  العربية واالجنبية، واالطالع عمى قائمة المفاهيم الوقائية وبطاقة 
استراتيجيات  ،، المحتوىاإلجرائيةالسموكيات الوقائية، والفمسفة التي بنى عميها واألهداف العامة و 

 .زمن البرنامج ،أساليب تقويم أداء األطفال ،الوسائل والمواد التعميمية ،التعميم والتعمم المتبعة
 حانخاً إعذاد انًقياس:

( ثالثين بند حيث يتكون من ثالثة مفاهيم 11تم إعداد الصورة األولية لممقياس )
( والبيئية 31ة(، وتشتمل المفاهيم الصحية)المفاهيم األماني –المفاهيم البيئية  –)المفاهيم الصحية 

(، ثم تم عرض المقياس في صورت  األولية عمى مجموعة من السادة 5( واألمانية )31)
 المحكمين المتخصصين في مجال الطفولة، وعمم النفس التربوي والمناهج بهدف التعرف عمى   

  ياس لتطفالمدى مالئمة صور المق مدى مالئمة المفاهيم الوقائية لتطفال 
  مدى مالئمة المواقف التي تقيسها كل عبارة  مدى مالئمة صياغة عبارات المقياس 

واتفقت آراء السادة المحكمين عمى مالئمة المفاهيم لمطفل ومناسبة عدد أسئمة المقياس 
وكذل  البنود الخاصة لكل مفهوم م  وجود بعض التعديالت من حيث صياغة العبارات وتعديل 

 حذف البنود.و الصور أ
 

 نتائذ انبحج: 

( بين متوسطي درجات أطفال 1.13يتض  أن  يوجد فرس دال احصائيًا عند مستوى )
لضابطة في التطبيس البعدي لمقياس المفاهيم الوقائية لصال  أطفال التجريبية ا المجموعتين

 ذل  .المجموعة التجريبية؛ وهذأل النتيجة تؤكد صحة الفرض األول، والشكل التالي يوض  
ولمتحقس من فاعمية البرنامج في تنمية المفاهيم الوقائية لدى أطفال المجموعة التجريبية 
، تم حساب حجم الت ثير باستخدام المعادلة المعدة لذل  ، والرجوع إلى مستويات حجم الت ثير 
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ذا كان 1.13حيث إذا كان المستوى ) 57( 6الموضحة بجدول ) ( يكون حجم الت ثير ضعيف ، وا 
ذا كان المستوى )1.14المستوى ) ( يكون حجم الت ثير مرتف  1.33( يكون حجم الت ثير متوسط ، وا 

ذا كان المستوى ) ( يكون حجم الت ثير مرتف  جدًا ، والرجوع إلى مستويات حجم الت ثير 1.61، وا 
 كما هو بالجدول التالي   

 ( يستىياث حزى انتأحيز 2رذول )

 يزتفع رذاً  يزتفع يتىسط ينخفض انًؤشز

 1.61 1.33 1.14 1.13 مرب  آيتا

( أن قيمة مرب  معامل آيتا المحسوبة أكبر من القيمة الموضحة 6يتض  من جدول )
( ، مما يعنى أن تنفيذ أنشطة البرنامج 1.61في الجدول المرجعي لتحديد مستويات حجم الت ثير )

هيم البيئية ، المفاهيم الصحية ، المفال  أثر فعال في تنمية بعض المفاهيم الوقائية )المفاهيم 
 ( لدى أطفال المجموعة التجريبية.األمانية

 يناقشت اننتائذ وتفسيزها :

بناًء عمى النتائج التي تم التوصل إليها من خالل استخدام البرنامج  بهدف قياس 
تنمية المفاهيم الوقائية لدى أطفال الروضة،  القائم عمى الذكاءات المتعددة مدى فاعمية البرنامج 

 يمكن تحميل هذأل النتائج وتفسيرها.
 تفسير نتائج الفرض األول     

( بين 1.13( أن  يوجد فرس دال إحصائيًا عند مستوى )6اتض  من جدول )
متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبية و الضابطة في التطبيس البعدي لمقياس المفاهيم 

قائية لصال  أطفال المجموعة التجريبية ، كما اتض  أن تعرضهم ألنشطة البرنامج ذو أثر الو 
 بالمجموعة الضابطة.فعال في تنمية المفاهيم الوقائية لديهم مقارنة 

 
 تىصياث انبحج : 

 بناًء عهى يا تىصم إنيه انبحج ين نتائذ يىصى بًا يهى : 

  تربوية في توعية األطفال ببعض المخاطر الت كيد عمى دور رياض األطفال كمؤسسة
 وما يجب اتخاذأل من تدابير عند حدوثها.

 . االهتمام بتضمين المفاهيم الوقائية لدى طفل الروضة 
  ضرورة تزويد األطفال باألنشطة التي تساعدهم عمى تنمية المفاهيم الوقائية التي تحميهم

 من األخطار التي تحيط بهم.
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 التعميمية المختمفة التي يمكن استخدامها في تقديم الموضوعات  االهتمام بتوفير الوسائل
 الوقائية لتطفال. 

  ضرورة تدريب معممات رياض األطفال قبل وأثناء الخدمة عمى كيفية تنمية مفاهيم التربية
الوقائية لدى أطفال الروضة وتعميمهم الربط بين ما يوجد في المناهج من مفاهيم 

 يواج  من مواقف فعمية لتوفير األمان لهم.  وسموكيات وقائية وبين ما
 :انبحىث انًقتزحت

 استكًاال نهذا انبحج يقتزس انقياو بانذراساث انتانيت: 

  فاعمية برنامج أنشطة متكاممة في تنمية مفاهيم التربية الوقائية لدى معممات الروضة قبل
 الخدمة.

 لوقائية.تقويم مناهج رياض األطفال في ضوء المفاهيم والسموكيات ا 
 .فاعمية برنامج قائم عمى القصص الرقمية في تنمية المفاهيم الوقائية لدى طفل الروضة 
  .فاعمية برنامج قائم عمى األلعاب الرقمية في تنمية المفاهيم األمانية لدى أطفال الروضة 
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 قائًت انًزارع
 يت انعزبانًزارع 

المعاقين عقميا  متالميذالتربية الوقائية ل في( . برنامج مقترح 6112)أبو الحسن صالح الدين أحمد
)رسالة دكتوراة(. كمية التربية ، جامعة بمدارس التربية الفكرية فى ضوء متطمبات إعدادهم المهنى 

 عين شمس . 
رسدددالة )التربيدددة األمانيددةضدددوء مبددادئ  فددي( . تنميدددة السددمو  الحدددذر 6111) الجنددديإكددرام حمدددودة 

 . جامعة طنطا اض األطفال،. كمية التربية قسم ري(ماجستير
. دار الكتداب الحدديث  مرشدد األسدرة والمعممدة فدى التربيدة الصدحية(. 6131إكرام حمودة الجندى )

 ،كمية التربية قسم رياض األطفال ، جامعة طنطا . 
. دار الجوهرة، كمية رياض األطفال المدخل إلى رياض األطفال( .6132السيد عبد القادر شريف)

  .القاهرة، جامعة 
( . إعدداد برندامج تميفزيدونى فدى ضدوء نظريدة الدذكاءات المتعدددة 6113) إيناس السيد محمد أحمد

البحدددوث وقيدداس فاعميتددد  فددى تحقيدددس أهددداف ريددداض األطفددال) رسدددالة دكتددوراأل (. معهدددد الدراسددات و 
 جامعة القاهرة . التربوية ، 

كميددددددة ريدددددداض األزمددددددات والكددددددوارث .(.مشدددددروع إدارة 6136ء مشددددددروع األزمددددددات والكددددددوارث )أعضدددددا
   http//www.google.com طفال، جامعة المنيا   متاح عمى موق  االنترنت األ

 1135بتوقيت      م6133/ 33/ 62آخر زيارة لمموق  بتاريخ   
  الدددار المصددرية  معجددم المصددطمحات التربويددة والنفسددية(. 6111حسدن شددحاتة ، زينددب النجددار )

 المبنانية، القاهرة . 
أثدر برندامج قدائم عمدى نظريدة الدذكاءات المتعدددة فدى تنميدة (.6136حسدام عبداس خميدل طنطداوى) 

رسددالة دكتدددوراأل ( . وى صددعوبات الددتعمم النمائية)المهددارات الددنفس ليويددة لدددى األطفدددال الموهددوبين ذ
 معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة . 

المدرسددية فددى تحقيدس أهددداف التربيددة الصددحية دور اإلدارة (.6116حسدن بددن محمددد حسدن القرنددى)
والدرابط جامعدة أم القدرى يدة التربيدة ، كم.)رسالة ماجسدتير(لمرحمة اإلبتدائية بمدينة الطائفلطالب ا

ibback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/2918.pdf 
 7111بتوقيت      م61/33/6133آخر زيارة لمموق  بتاريخ   
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( . برندامج تددريبى قدائم عمدى نظريدة الدذكاءات المتعددددة 6133) خالدد إبدراهيم عبدد الدرحمن يوسدف
)رسددددالة ضددددطرابات االنتبدددداأل والنشدددداط الزائدوفاعميتددد  فددددى تنميددددة عددددادات العقددددل لددددى التالميددددذ ذوى ا

 لعميا لمتربية ، جامعة القاهرة دكتوراأل ( . كمية الدراسات ا
مددارس التعمديم  فدية الصدحية وافد  تطبيدس التربيد(. 6133)أغداومحمدد هاشدم  الجرجداويزيداد عمدى 
 .3636-3163(، 3)31،  )سمسمة العموم النفسية(جامعة األزهرمجمة  .دينة غزة بم  الحكومى

     www.alazhar.edu.ps.com  متاح عمى موق  االنترنت 
 31161بتوقيت    م  61/33/6133آخر زيارة لمموق    

(. التجديددددد التربدددوى لمرحمددددة التعمدددديم قبددددل 6131صدددالح الدددددين محمددددد توفيددددس، ناديدددة حسددددن السدددديد)
 . 373-331(، 45الجامعى فى ضوء نظرية الذكاءات المتعددة .مجمة كمية التربية بالزقازيس، )

 4123 الساعة  63/36/6133زيارة   آخر Shamaa.org-Search متاح عمى 
 ،طفولة التنميةلم العربي،المجمس  مجمة خطوة. ثقافة المعب والطفل . (6113قمحاوى)عبد البدي  

313(31) ،32-34 . 
  دار الفكدددر  تدددريس العمدددوم فددديالحديثدددة  االتجاهددات(. 6113)عبددد السدددالم مصددطفى عبدددد السدددالم

 ، القاهرة .العربي
كتدب عمدم األحيداء  فدي( . دراسة مفداهيم التربيدة اليذائيدة 6113) السودانيعبد الكريم عبد الصمد 

    متاح عمى موق   35-5(، 2)6، األدب والعموم التربوية فيمجمة القادسية لممرحمة الثانوية . 
http://www.iasj.net    516  بتوقيت    6/36/6133آخر زيارة لمموق  . 

( . دراسدددة مفددداهيم التربيدددة الوقائيدددة والنفايدددات 6132) راهدددي، وقحطدددان فضدددل  المهددددىعبددداس عبد
. مجمدددة كميددة التربيدددة لمبنددات لمعمدددوم كتدددب األحيدداء لممرحمدددة المتوسددطة  فدديالمعاصدددرة   البيولوجيددة 
 .343-323( ، 33)6العراس ، ،اإلنسانية

 .www.Uokufa.edu.iq.com متاح عمى موق  االنترنت  
 7.33بتوقيت     33/6133/ 62بتاريخ   آخر زيارة لمموق  

التربيدة الوقائيدة عمدى تنميدة الدوعى  فدي(. فعالية برنامج مقترح 6131عالء مصطفى محمد عمى )
 ،كميدة التربيددة(. دكتدوراألرسدالة )الدارسدين بفصددول تعمديم الكبدار  ىلددومهدارات أتخداذ القدرار  الوقدائي

 .  الواديجامعة جنوب 
. مجمدة الطفولدة متكاممدة لمصدحة المدرسدية ( . نحدو اسدتراتيجية 6113عبدد المطيدف )إبراهيم فاتن 

 . 366-311( ، ص 6)3المجمس األعمى لمطفولة والتنمية ، ، والتنمية

http://www.alazhar.edu.ps.com/
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لممؤسسددددات الرياضدددددية  والتنمدددددوي الوقددددائي(. الددددددور 6131منصددددور ندددددزال عبددددد العزيدددددز الحمدددددون )
 .434-41( ، 1)64،  ،األردمجمة جامعة دمشسظل العولمة .  فيوالتربوية ألفراد المجتم  

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu        
  .  6166  بتوقيت    6/36/6133آخر زيارة لمموق  بتاريخ   

 جامعة القاهرة . ، دار العموم الذكاء   في. الحس ( 6116حسين ) الهاديمحمد عبد 
( . فعاليدة برندامج مقتددرح فدى الدذكاءات المتعدددة عمدى تنميدة التحصدديل 6133ماجدد محمدد الدديب )

مجمددة جامعددة والتفكيدر الرياضددى وبقداء أثددر الددتعمم لددى طددالب المرحمدة األساسددية بمحافظددة غدزة . 
 متاح عمى موق  .  41-13( ، 3)33 )العموم األنسانية (، األقصى
 www.alaqusa.edu.ps.eg  االنترنت 

  7،  21  بتوقيت    6133/ 62/33آخر زيارة لمموق    
( . فاعميدة برنددامج متعددد الوسدائط فددى اكتشداف وتنميدة بعددض 6115محمدد محمدود محمددد عطدا )

) رسدالة دكتدوراأل( . كميدة ريداض األطفددال ،         الروضددةمجداالت الدذكاءات المتعدددة لددى طفدل 
 جامعة القاهرة . 
آخددددر زيددددارة  www.milafona.com(. المفيددددد فدددى التربيددددة . متدددداح عمدددى 6132محمدالصددددوقى)

 6133الساعة     63/36/6133 
. كميدددة ريددداض  التربيددة البيئيدددة فدددى الطفولدددة المبكددرة وتطبيقاتهدددا( .6112منددى محمدددد عمدددى جددداد ) 

 األطفال، جامعة القاهرة .
ن بعض المتعددة لتكوي الذكاءات( . برنامج قائم عمى استراتيجيات 6131نيفين أحمد خميل عمى )

، (35)3، ، جامعددة قندداة السدددويسباإلسدددماعيمية مجمددة كميددة التربيددة. المفدداهيم لدددى أطفددال الروضدددة
373-634 . 

المعتقددددات الثقافيددة والعدددادات فددى حددددوث أمدددراض  (. دور6136نسددمة محمدددد ندداجى عبدددد الددرزاس )
سددوء التيذيدددة فدددى مرحمدددة الطفولدددة المبكدددرة )رسدددالة ماجسدددتير(. كميدددة األداب قسدددم االنثروبولوجيدددا ، 

  .جامعة األسكندرية
 معبدددد الحكددد، ترجمددة   والعشدددريين  الحدداديالقدددرن  فدديالددذكاء المتعددددد ( . 6113هددوارد جددداردنر ) 

  الخزامى ، دار الفجر، القاهرة . أحمد 
األطفدال إلدى تد ثيرات  فدي(. النزاعدات المسدمحة مدن ت ثيراتهدا المباشدرة 6111دى نعمان الهيتدى )اه

   323-313،(7) 1 لمطفولة والتنمية، العربي، المجمس  مجمة الطفولة والتنمية .الفضائيات فيهم
 متاح عمى موق  

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu
http://www.alaqusa.edu.ps.eg/
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http//www.arabccd.org 4111  بتوقيت ، 6/36/6133  لمموق  بتاريخ آخر زيارة  
 عمم نفس النمدو "المظداهر والتطبيقدات(. 6111هدى محمد قناوى، حسن مصطفى عبد المعطى )

 "،دار القباء، القاهرة . 
 فدددديمنددداهج عمددددوم المرحمدددة االبتدائيدددة  فدددي(. التربيددددة الوقائيدددة 6114) إسدددماعيلوداد عبدددد السدددمي  

   متاح عمى الموق  11-36( ، 6) 5،  مجمة كميات المعممين. المممكة العربية السعودية
http://wnooraldeen.kau.edu.sa                               

 . 31121  بتوقيت    6/36/6133آخر زيارة لمموق  بتاريخ    
ضدوء نظريدة الدذكاءات المتعدددة   متداح  فدي( . أدوار معممدة ريداض األطفدال 6136والء محمدود )

آخددددددددددددددددددددر زيدددددددددددددددددددددارة لمموقدددددددددددددددددددد  بتددددددددددددددددددددداريخ  www.google.com\httpعمددددددددددددددددددددى موقدددددددددددددددددددد  األنترندددددددددددددددددددددت 
 1111 بتوقيت 5/31/6133 
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