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 : المستخلص

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور معممة الروضة فى تحقيق التربية الوقائية لدى 

الطفل في ضوء بعض المتغيرات المعاصرة، واعتمدت عمى المنيج الوصفي الذي اعتمد عمى 

االستبانة كأداة لو، حيث تم تطبيقيا عمى عينة من معممات وموجيات رياض األطفال بالمدارس 

قنا، وأظيرت نتائج الدراسة: ضعف الشراكة بين معممات الروضة وأولياء اإلبتدائية بمحافظة 

األمور في اتخاذ التدابير الوقائية المتعمقة بسمبيات المستحدثات التكنولوجية، وجود قصور في 

مشاركة معممات الروضة في تقديم ما يفيد الطفل عبر مواقع التواصل االجتماعي، افتقار 

األمان في مباني الروضة، وجود قصور فى وعى بعض أولياء األمور الروضة لوسائل السالمة و 

 ألىمية تنمية جميع جوانب الطفل بشكل متكامل ومتزن.

 
 . المتغيرات المعاصرة - معممة الروضة - التربية الوقائي -الكلماث المفتاحيت :
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Abstract 
The aim of the study,The study aimed to recognize the role of 
kindergarten teacher in preventive education for a child in the due to 
some contemporary changes, Method and Tool of the study:  The 
current study adopted the analytical descriptive method as a tool for it .It 
was applied to a sample of kindergarten teachers attached to primary 
schools in Qena governorate, Result of the study , Weak partnership 
between kindergarten teachers and parents in taking preventive 
measures related to technological innovations, Lack of participation 
kindergarten teachers to introduce everything useful for a child through 
social media, Lack of health and safety tools in the buildings of 
kindergarten, Lack of parents awarenesss to the importance of the 
development of all aspects of the child in an integrated and balanced 
way. 
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 مقذمت

ُأعدت رياض األطفال من أىم المراحل التعميمية الفارقة فى حياة الطفل، باعتبارىا مرحمة      
ىامة مستقمة بذاتيا ليا أىدافيا السيكولوجية وفمسفتيا الخاصة. فيدفيا األساسي ىو تحقيق النمو 

وماغير  المتكامل لمطفل فى مختمف جوانب النمو سواء النمو الجسمي، أو العقمي، أو النفسي أو
ذلك؛ من أجل تأىيل الطفل تأىياًل سميماً لاللتحاق بالمرحمة اإلبتدائية عن طريق إكسابو الميارات 
والخبرات الالزمة التى تمكنو من االندماج السميم بالمجتمع والقدرة عمى التكيف اإلكاديمى، 

مستقبميم، ومن ثم التعرف  فاألطفال ثروة المجتمع الحقيقية واالىتمام بيم وبأمنيم أمرًا حيوياً يرسم
عمى دور معممة الروضة فى تحقيق التربية الوقائية لدى الطفل في ضوء بعض المتغيرات 

   المعاصرة الروضة ليتمكن األطفال من التكيف السميم مع مجتمعيم .

حيث أوضحت النظريات النفسية والتربوية أىمية السنوات الست األولى فى حياة الطفل 
أثر عمى الخبرات التى يتعرض ليا األطفال فى سنيم المبكرة عمى مسيرة حياتيم؛  لما ليا من 

ومن ثم االىتمام بتصميم برامج تربوية ببيئة آمنة تزود األطفال بالخبرات التى تتناسب مع قدراتيم 
منال عبد الفتاح الينيدى، )وخصائصيم وحاجاتيم باعتبار الطفل محور العممية التعميمية وىدفيا

 (.50،  ص0226
زالة المعوقات بالروضة، وتعديل السموك الخاطئ لدى       ومن ثم أصبح نشر التربية الوقائية، وا 

فالعديد من المشكالت الصحية تكون ؛ األطفال من أساسيات حماية الطفل وتحقيق األمان لو
بسبب عدم صالحية بيئة الروضة لمطفل وعدم وعى معممات الروضة بكيفية غرس التربية 

لذا فالتربية الوقائية أصبحت جزءًا ميمًا من العممية التربوية بالروضة  الوقائية بنفوس األطفال،
 ووسيمة من وسائل ضمان النمو المتزن المتكامل لمطفل وبناء مواطن صالح .

 مشكلت الذراست:
إن السمبيات التى خمقتيا المتغيرات المعاصرة أثرت عمى النمو الجسمى، والعقمى،   

والصحى، والنفسى لمطفل فعرضتو ألمراض آالم العظام، واضطراب العمميات الفسيولوجية 
والنفسية في وقت مبكرًا يخمق منو مواطن ضعيف البنيان غير متزن وغير منتج يمثل عبأ عمى 

وحرصاً عمى مستقبل الطفولة المصرية ن سموكيات خاطئة بدون وعي منو، مجتمعة لما يقوم بو م
تحقيق عنصر التكامل في سالمة األطفال بالروضات يتم االىتمام بعممية نشر التربية الوقائية و 

تنموية تجعل من الطفل شخصية واعية التى تتعدى كونيا عممية تربوية إلى كونيا عممية إنسانية 
منذ الصغر ليحيوا حياه أفضل يتمتعون فييا بحقيم في النمو السميم مع وسوية أن استخدميا 

 تضافر الجيود المختمفة من أجل إسعاد وتحقيق األمان والوقاية لو .
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 -ومن ثم يمكن بمورة مشكمة الدراسة في التساؤالت اآلتية:
بالروضااة فااي ماا واقااع، ومااا معوقاات دور معممااة الروضاة فااي التربيااة الوقائياة  :التسااا ل الول -

 ظل بعض المتغيرات المعاصرة ؟
: ماا التصاور المقتاارح لتفعيال دور المعمماة فاي التربياة الوقائياة بقاعاات الروضااة التساا ل الااان  -

 في ظل بعض المتغيرات المعاصرة ؟ 
 أهذاف الذراست: -

 التعرف عمى بعض المتغيرات المعاصرة التى أثرت سمبًا عمى سالمة بيئة الروضة. –1

 التعرف عمى التربية الوقائية من حيث مفيوميا، وأىميتيا، وأىدافيا، ومتطمباتيا. –0
 التعرف عمى األدوار المعاصرة لمعممة الروضة فى التربية الوقائية لدى الطفل. –3
 التعرف عمى معوقات تحقيق التربية الوقائية لطفل الروضة. –4
 عات الروضة.تقديم تصور مقترح لتفعيل التربية الوقائية بقا –5
 أهميت الذراست:  -
 -نبعت أىمية الدراسة من المنافع العائدة عمى األطراف المستفيدة حيث أنيا:  

تسااعد الدراساة فاى ضامان حااق الطفال فاي النماو داخال بيئااة آمناو بشاكل صاحيًا متكااماًل ماان      
ن ببيئاة الروضااة و خاالل إزالاة معوقاات تحقياق التربيااة الوقائياة، ويسااعد ذلاك فاي رفااع نسابة اآلماا

تااوفير الراحااة النفساااية ألولياااء األمااور تجااااه وضااع أبناااائيم داخاال الروضااات وتقميااال نساابة تعااارض 
األطفال لألخطار واإلصابات؛ مما يوفر عمى المجتمع الجيود والنفقاات المبذولاة إلصاالح مفاساد 

 بعض المتغيرات المعاصرة ويؤدى بيا لمتقدم .
 :منهج الذراست -
دراسة المنيج الوصفي، ويعتمد ىذا المنيج عمى: "وصف الظاىرة وجمع استخدمت ال  

 )البيانات والمعمومات، وتصنيفيا واستنباط عالقات ىامة بين الظواىر وتفسر المعنى بالبيانات "  
(، ومن ثم تناسب ىذا المنيج مع طبيعة وأىداف الدراسة 96،  ص1985ديوبولد فان دالين، 

وصف الظاىرة وجمع المعمومات والحقائق عنيا وتصنيفيا، ومعالجتيا حيث أعتمد الدراسة عمى 
  مع االستعانة بأحد أدوات المنيج الوصفى وىي " االستبانة ".

 
 حذود الذراست:-
: اقتصرت الدراسة عمى دور معممة الروضة في تحقيق التربية الوقائية لدى حدود موضوعية -

 الطفل في ضوء بعض المتغيرات المعاصرة.
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( سنوات الممحقة 6 –4: اقتصرت الدراسة عمى مؤسسات الروضة من )ود مكانيةحد -
بالمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعميم بمحافظة قنا، حيث تضمنت الدراسة  مركز نجع 

 حمادى، قوص، قنا كمجال إلجراء الدراسة الميدانية .
 م(. 0218-0217: طبقت األدوات في الفصل الثانى من العام األكاديمي )حدود زمانية -
طبقت األدوات عمى عينة من معممات الروضات الممحقة بالمدارس الحكومية  عينة الدراسة: -

التابعة لوزارة التربية والتعميم مع االستعانة بالتطبيق عمى مجموعة من موجيات الروضات 
باإلدارات التابعة لمحافظة قنا كوسيمة لمكشف عن مدى صدق استجابات المعممة لمحصول عمى 

 نتائج وتفسيرات صحيحة.
 مصطلحاث الذراست: -

  Preventive educationالتربية الوقائية 
"ىي مجموعة من اإلجراءات لمحيمولة دون اإلصابة باألمراض المادية والمعنوية، وىذه  -

اإلجراءات تكون في اتجاه معاكس لإلصابة بالمرض والوقاية تتطمب معرفة األسباب ومصادر 
 .( 43،  ص 0226، مصطفي رجب ) األمراض وطرائق انتقاليا

عرفتيا الباحثة إجرائًيا بأنيا "مجموعة من اإلجراءات تيدف لغرس األسس السميمة لمتفاعل بين -
الطفل وبيئتو المحيطة بشكل متوازن يجعل التفاعل إيجابيًا دون إلحاق ضرر بالطفل جسميًا، 

 مين عمى رعاية الطفل " .ونفسيًا، وأخالقيًا، وعقميًا، أو البيئة مع تحقيق اليدوء النفسي لمقائ
  -خطىاث السير فى  الذراست: -

 تمت اإلجابة عم  الدراسة من خالل الخطوات التالية :       
الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة وتضمن: مقدمة الدراسة، مشكمة الدراسة، أىداف  –1

مصطمحات الدراسة،  الدراسة، أىمية الدراسة، منيج الدراسة، حدود الدراسة، أدوات الدراسة،
 الدراسات السابقة.

 الفصل الثانى تضمن المتغيرات المعاصرة التى أثرت عمى طفل الروضة . - 0
 الفصل الثالث وتضمن مفيوم التربية الوقائية، أىدافيا، وأىميتيا، ومتطمباتيا. - 3
 ائية. الفصل الرابع  تضمن األدوار المعاصرة لمعممة الروضة في تحقيق التربية الوق -4
الفصل الخامس وتضمن واقع دور معممة الروضة في تحقيق التربية الوقائية لمطفل،  -5

 ومعوقات تحقيقيا.
الفصل السادس وتضمن أىم نتائج الدراسة، مع وضع تصور مقترح لتفعيل التربية الوقائية  -6 

 بقاعات الروضة.
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 اإلطار النظري: -
 -أوالً: المستحذثاث التكنىلىجيت:

عد ث ت ورتى االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات من أىم مالمح المتغيرات المعاصرة التى ُُ
أتحدت مع بعضيا فأنتجت لمطفل العديد من المستحدثات التكنولوجية، من بينيا شاشات 
التميفزيون واإلنترنت، واأللعاب اإللكترونية وماغير ذلك مما آثار انتباه الطفل وسحبو لعالم غريب 

؛ وتطمب ذلك إتحاد بين تمك المستحدثات التكنولوجية والعممية التعميمية بشكل غير من طفولتو
متكامل دون حدوث تضارب بين أىدافيما، لتمكين المعممة من خمق أطفال قادرين عمى التكيف 

 المجتمعى بشكل سوى. 
 فممتمفاز العديد من اآلثار السمبية عمى حياة الطفل حيث قامت المنظمة العربية لمتربية
والثقافة والعموم بعدة دراسات ميدانية حول آثار برامج األطفال فى التميفزيونات العربية فمعظم 
البرامج الموجية لألطفال فى التميفزيونات العربية تم إنتاجيا فى الدول األجنبية باإلضافة لندرة 

دينية الخاصة األفالم العربية التى تناولت الشخصيات اإلسالمية الشييرة، كما أن البرامج ال
بالتراث والعقائد الدينية مازالت تخمو من عنصر الجذب، والتشويق، أو البرامج التى تعالج قضايا 
ومشكالت الطفولة فى الدول العربية وعدم االىتمام بتبادل برامج األطفال بين الدول العربية 

ة والطفل العربي محروم باإلضافة إلى أن صناعة السينما معدومة تماماً فى كثير من الدول العربي
من مشاىده أفالم أنتجت خصيصًا لو؛ مما أدى إلى مشاىدتو ألفالم الكبار التى طرحت قيم 
ومشاىد وأفكار ال تتناسب مع مستوى نضجو فمشاىدة الطفل ألفالم أجنبية يسبب ارتباكًا لو بما 

، 0223طفى، يتنافى مع مقومات المجتمع واألىداف الصالحة الموضوعة من أجمو)فييم مص
 .(307ص
ومن ثم ىناك ارتباطًا وثيقًا بين بعض جرائم األطفال وبين األفالم التى تعرض عمى       

التميفزيون والتى تساعد الطفل عمى بمورة بعض الميول اإلجرامية لديو الستخدامو حياًل ومؤثرات 
لتميفزيون سمبًا عمى صوتية، وصورية تثير األطفال وتجذبيم وتصرفيم عن واجباتيم، كما يؤثر ا

(.134، 139، ص 0211محمود حسن إسماعيل، )تكيف الطفل االجتماعي ويعطل خيالة
  

 
كما تم إنشاء اإلنترنت وتوجييو لمطفل بيدف تحقيق غايات تربوية إلكسابو معمومات 
تعينو عمى االندماج المجتمعى، ويعمل استخدام الطفل لمحاسب اآللى بإمكاناتو اليائمة في التعميم 
تاحة الفرصة أمامو لالستكشاف من خالل تعاممو مع البرامج  عمى إثراء قدرات الطفل المختمفة وا 
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قبااًل عمى استخدامو ال مختمفة سواء برامج األلعاب أو البرامج التعميمية؛ مما يجعمو أكثر تشوقًا وا 
وزادت متعة الطفل عند اتصال الحاسب باإلنترنت ليجد أمامو عالم واسع من اإلثارة والبيجة 

جابة عن تساؤالتو ومشاىدة لكل ماىو غير مألوف بالنسبة لو  طمة سعيد فا)واالنفتاحية والحرية وا 
 (..88، ص 0212أحمد ، 

 ثانياً: معىقاث تحقيق التربيت الىقائيت فً ظل المتغيراث المعاصرة:
أشاارت تقااارير المجنااة الفنيااة التابعااة لااإلدارة العاماة لمروضااة لوجااود العديااد ماان معوقااات     

ألماان فاى تنفيذ برامج الروضة المرتبطة بإمكانات الروضة مثل: ) قمة توفير معطياات الساالمة وا
مباني الروضة، عادم تاوفير الوقات الكاافي والمكاان المناساب لممارساة األطفاال األنشاطة المتنوعاة 
التاى يتضاامنيا البرناامج، ىااذا باإلضاافو لمعوقااات مرتبطااة بكفااءات المعممااات مان صااعوبة تحديااد 

معوقاات األىداف بدقة وصعوبة استخدام طرق وأساليب تيتم بتنمياة مياارات التفكيار(، كماا توجاد 
مجتمعية: )كرفض أولياء األمور اشتراك أبنائيم بأى أنشطة ال تخدم الجانب األكاديمى باإلضافو 
إلاااى الكثافاااة العالياااة لألطفاااال فااااى الروضاااة المصااارية وماااا ينباااع عنيااااا مااان العدياااد مااان المشااااكالت 

ير ذلااك( المرتبطاة بإعاقاة تنفيااذ األنشاطة،  وعاادم قادرة المعممااة عماى مراقبااة جمياع األطفااال، ومااغ
كما أشارت توصيات المؤتمر العممي الثانى لكمياة ريااض األطفاال بأىمياة تطاوير بارامج الروضاة 

 -037، ص 0224عااطف عادلى فيماى،)لتنمية قدرات واستعدادات الطفل إلى أقصى حد ممكن
039..) 

حياث يتاراوح األذى الاذي يصايب األطفاال نتيجاة الساقوط باين األذى البسايط والشاديد فقاد 
األمر عمى مجرد كدمات بسيطة أو جرح بسيط وقد يصل األمار إلاى حاد اإلعاقاة فساقوط  يقتصر

الطفل من أماكن مرتفعة عمى رأساو قاد يتسابب فاى كسار فاى الجمجماة فيتاأثر ماي الطفال ويصااب 
بإعاقاة عقمياو وقاد يساقط عماى ظياره، أو يتساابب ساقوطو فاى إياذاء العاين، أو انفجاار طبمااة األذن، 

.(؛ مما تطمب مان الييئاات التابعاة 59، ص54، ص  8228 شعبان محمد، وماغير ذلك )أحمد
لياااا إدارة الروضااااة اإلشااااراف المسااااتمر عمااااى سااااالمة بيئااااة الروضااااة وخموىااااا ماااان األخطااااار كأحااااد 

 دعامات تحقيق التربية الوقائية لطفل الروضة. 
 
 

 ثالثاً: التربيت الىقائيت لطفل الروضت:
المعااارف المتمثماة بالحقااائق والمفااىيم العمميااة واالتجاىااات التربياة الوقائيااة: ىاى" مجموعااة مان  -

والمياارات والقاايم التاى يجااب أن يمتمكياا الفاارد والتاى تجعمااو قاادر عمااى مواجياة الكااوارث واألزمااات 
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الصحية، واالجتماعية، والنفسية، والتكنولوجية المعاصرة التاى تحصال فاى بيئتاو ومحيطاو الحياوى 
ئااى الااذي يعاايش فيااو)عباس عبااد المياادى ،قحطااان فضاال راىااى ، بمااا يضاامن سااالمتو والوسااط البي

 (.152،ص 0214
فالتربية الوقائية تعمم األطفال كيفيو وقاية أنفسيم من األمراض وتوفر نوعًا من التربية  

التكنولوجية لألطفال واالىتمام باألطفال من ناحية تثقيفيم إلكترونيًا لمواكبو التقدم التكنولوجي 
مارس بالروضة والمنزل وبتثقيف األطفال إلكترونيًا يتمكنوا من االستفادة منيا فالتكنولوجيا ت

 .(34، ص0210أحمد شعبان محمد ،) وتجنب أضرارىا
  -أهميت التربيت الىقائيت:

توفر التربية الوقائية لمطفل النمو النفسي، والبدني، والعقمى السميم حيث تتميز مرحمة 
السريع فالتربية الوقائية تعمم األطفال كيفية وقاية أنفسيم من  الطفولة المبكرة بالنمو والتطور

األمراض خاصة في ظل اختالطيم وكثرة عددىم؛ مما يعرضيم لمخاطر األمراض المعدية، 
أوالتعرض لإلصابات الناتجة عن كثرة الحركة فتمكنيم من معرفة مبادئ اإلسعافات األولية 

باإلضافة لتوفير التربية الوقائية نوعًا  (،.15، ص0227محمود يوسف الشيي، )وكيفية استخداميا
من التربية التكنولوجية لألطفال، حيث تعتمد التربية الوقائية عمى االىتمام باألطفال من ناحية 
تثقيفيم إلكترونيًا لمواكبة التقدم التكنولوجي فالتكنولوجيا تمارس بالروضة، والمنزل، وبتثقيف 

، 0223أحمد إسماعيل محى ،)دة منيا وتجنب أضرارىااألطفال إلكترونيا يتمكنوا من االستفا
 (..42ص

 -ومن ثم قامت الدراسة بحصر أىداف التربية الوقائية لطفل الروضة فيما يمى:
توفير وتنفيذ كافة االشتراطات الوقائية التى تكفل بيئة آمنو من المخاطر لمعنصرين  -(1) 

جاالت الحياة، لذا تتبع قواعد السالمة والصحة المادي والبشرى، فالتربية الوقائية تدخل فى كافة م
فى الروضة والمنزل والشارع بيدف حماية األطفال من اإلصابات الناجمة عن مخاطر 

 .(.34، ص0210البيئة)أحمد شعبان محمد، 
 
التثقيف الصحى ألطفال الروضة بحصوليم عمى المعمومات األساسية عن البدن  -(0)

وقاية منيا وتكوين اتجاىات صحية سميمة تساعد فى نموىم و تقييم واألمراض الشائعة، وكيفية ال
 -15من أمراض الطفولة المعدية كاألنفمونزا ،الحصبة وغيرىا.)عالحسن كامل سيد، د.ت ، ص

16.) 



 تغُراث المعاصرةمفً ضىء بعض الدور معلمت الروضت فٍ التربُت الىقائُت لدي الطفل  

 نهاد محمىد رمضان أ/  د/آمال محمد إبراهُم د/عبد الناصر أحمد خلُل  أ.د/ صبرٌ األنصارٌ إبراهُم  

 

 

 -876-   8102دَسمبر                                                                                 والثالثىن  السابع العدد

تحقيق مستقبل أفضل من خالل احترام حقوق األطفال العممية، والعممية، وتعزيز  -(3) 
ذاتيم وتعزيز انتمائيم وشعورىم بالمواطنة)ىانى السيد عزب، إحساسيم باإلنجاز، وتنمية وعييم ب

كسابيم الميارات الحياتية حيث تعددت الميارات الحياتية كميارة اتخاذ 33، ص8222 (، وا 
القرار، ميارة التفكير النقدى، ميارة االتصال، ميارة إدراك الذات، ميارة التعامل مع الظروف 

رة التفكير اإلبداعي، ميارة تكوين العالقات اإليجابية وتقدير الخارجية، ميارة حل المشكالت، ميا
 .(.53،ص0210رشا الجندى ،)مشاعر اآلخرين

 رابعاً: متطلباث التربيت الىقائيت لطفل الروضت: -

تؤدى الروضة دورًا رئيسيًا فى حياة الطفل وتغير إتجاىاتو وسموكياتو وغرس المبادئ   
ومن ثم يمكن لمروضة غرس مبادئ التربية الوقائية فى نفوس  والعادات السموكية المرغوب فييا،

 -األطفال من خالل مايمى :
زيادة االىتمام بالتربية البدنية والطرق السميمة ألداء األطفال لمحركات الرياضية بحيث تمكن  -1

الطفل من القفز والتحرك بانسيابية دون أن يؤذى نفسو أو غيره خاصة فى حاالت الطوارئ مع 
ميم األطفال كيفية مواجية الحوادث والطوارئ ومبادئ اإلسعافات األولية فيعممون عمى تطبيقيا تع

عمميًا ونشر إرشادات ونشرات بطرق التعامل مع مكافحة األوبئة واألمراض ونقل تمك النشرات 
ألولياء األمور كذلك العمل عمى تنظيم معارض لألطفال يتم من خالليا عرض وسائل وأنشطة 

أحمد محمد )فة تمكن األطفال من معرفة مصادر الخطر عمى حياتيم وطرق الوقاية منيامختم
 (.01،ص 0211بدح وآخرون ، 

وتبين من ذلك أن اكتساب الطفل لمياقة البدنية وتمتعو بصحة جسدية ينعكس عمى 
عالية  إيجابية الحياة لديو ومعرفتو بطرق اإلسعافات األولية يشعره بقيمة ذاتو وأن لديو ميارات

ستعدادة الكتساب ميارات أعمى.  مما ينعكس عمى ثقتو بنفسو وا 
االىتمام بتنمية الوعي السياسى لمطفل فالوعى ىو الفيم وسالمة اإلدراك والوعى السياسي  -0

يعد نمطًا من المعارف واالتجاىات التى تشكل الثقافة السياسية لو ويتم ذلك من خالل عممية 
يتم بالطفل وتييئة لممارسة العمل السياسى وتغرس فيو مقومات المواطن التربية السياسية التى ت

 (.16، ص 0215محمد توفيق سالم ، ) الصالح من خالل تربية اإلحساس بالمسؤولية العامة
إكساب الطفل العديد من اإلستراتيجيات التى تمكنو من وقاية نفسو من األخطار ومن بينيا  -3

عبارة عن نشاط ذىنى منظم لمطفل يكتسب الطفل من خاللو إستراتيجية حل المشكالت وىى 
مجموعة من المعارف النظرية والميارات العممية واالتجاىات المرغوب فييا وميارات التفكير 
حيث تسيم تمك الميارة فى تنمية القدرات العقمية وميارات التفكير الناقد لدى الطفل؛ مما يساعد 
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قبل سواء داخل المؤسسة التعميمية أو خارجيا)عبد العظيم عمى مواجية كثير من مشكالت المست
 (.39،41،42، ص  0215صبرى عبد العظيم ،حمدى احمد محمود

مراقبة بيئة الروضة والتأكد من سالمتيا واإلشراف الصحى عمى الوجبات التى يتناوليا الطفل  -4
الفحص الدوري الشامل  كمكافحة األمراض االنتقالية باستعمال كافة الوسائل وأىميا التطعيم

لألطفال، واالكتشاف المبكر لالنحرافات السموكية والصحية، وتقديم العالج المالئم ليا وتدريب 
األطفال عمى السموكيات الصحية، وتييئة بيئة مناسبة داخل الروضة تساعد عمى نمو األطفال 

 (. 03، ص0211 ،بدنيًا، وعقميًا، ونفسيًا)أحمد محمد بدح وآخرون 
 راست الميذانيت: الذ

 -:إل  هدفت الدراسة الميدانية
التعرف عمى دور معممة الروضة في تحقيق التربية الوقائية لدى الطفل في ضوء بعض  

المتغيرات المعاصرة ومعرفة معوقات تحقيقيا ليذا الدور، وذلك من وجية نظر المعممات؛ من 
 ائية لمطفل داخل الروضات.أجل وضع تصور مقترح يمكن من خاللو تحقيق التربية الوق

 -أدواث االستبانت:
اعتمدت الدراسة عمى تصميم استمارة استبانة من إعداد الباحثة بيدف التعرف عمى واقع دور  

تحقيق التربية الوقائية لمطفل في ضوء بعض المتغيرات المعاصرة، وتم تطبيق االستبانة عمى 
لعبارات الخاصة بالعناصر األساسية معممات الروضات بمحافظة قنا، وتضمنت المحاور وا

 لتحقيق الوقاية في مختمف جوانب التربية الوقائية لمعرفة مدى تطبيقيا وتوافرىا بالروضات.
 -مجتمع وعينت الذراست:

إن تحقيق أى دراسة ميدانية ألىدافيا يرتبط إلى حد كبير بحسن اختيار العينة الممثمة       
ثة الختيار عينة ممثمة لممجتمع األصمى، حتى يمكن لممجتمع األصمى، لذلك سعت الباح

الحصول عمى نتائج صحيحة واضحة، والمجتمع األصمى ليذه الدراسة يتمثل في موجيات 
ومعممات الروضات الحكومية الممحقة بالمدارس اإلبتدائية التابعة لمحافظة قنا، حيث تكونت 

لتابعة لمحافظة قنا، ثم قامت الباحثة ( مفردة من معممات وموجيات الروضات ا622العينة من ) 
( استبانو لعدة أسباب من بينيا أن اإلجابات عمى عناصر االستبانة غير مكتممة، 032باستبعاد )

أتفاق المعممات فيما بينيم عمى إجابات موحدة خوفًا من تضارب اإلجابات؛ مما دل عمى عدم 
لعديد من األسباب حتى وصمت صافى الجدية، ومن ثم تم استبعاد تمك االستبيانات وغيرىا ا

 ( مفردة.02( مفردة وتمثل الموجيات )352( مفردة تمثل فييم عينة المعممات )372العينة إلى )
 نتائج الذراست:
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ضعف الشراكة بين معممات الروضة وأولياء األمور في اتخاذ التدابير الوقائية المتعمقة  -1
 بسمبيات المستحدثات التكنولوجية.

وجود قصور في مشاركة معممات الروضة في تقديم ما يفيد الطفل عبر مواقع التواصل   -8
 االجتماعي.

 افتقار الروضة لوسائل السالمة واألمان في مباني الروضة.  -2
وجود قصور فى وعى بعض أولياء األمور ألىمية تنمية جميع جوانب الطفل بشكل   -2

 متكامل ومتزن.
 التصور المقترح:

مناسبة آمنة لمطفل تساعده عمى النمو بشكل سميم من خالل توافر إضاءة وتيوية  توفير بيئة  -
جيدة بقاعة الروضة، وتشديد الرقابة عمى مقصف الروضة، توفير لوحات إرشادية خاصة بقواعد 
األمان بالروضة، توفير وسائل األمان والسالمة وعمل صيانة دورية لممباني بشكل دورى، عقد 

ياء األمور بأىمية تنمية جميع جوانب الطفل بشكل متكامل متزن، توفير عدد ندوات لتوعية أول
 أجيزة من الكمبيوتر مالئم لعدد األطفال بالروضة.
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 ع:ـــالمراج

 .سكندرية، مركز اإلسكندرية لمكتاب،اإل التربية الصحية (.0210)أحمد شعبان محمد
، عمان، دار الاقافة الصحية (.0211)أحمد محمد بدح، إيمان سميمان مزاىرة، زين حسن بدران

 .المسيرة
، ترجمة محمد نبيل نوفل ، مناهج البحث في التربية وعمم النفس  (.1985)ديوبولد فان دالين

 .لمصرية ، القاىرة ، مكتبة األنجمو ا3ج
 .، الرياض، دار الزىراءتنمية المهارات الحياتية وطفل الروضة (.0210)رشا الجندى

 .، عمان، دار المسيرةالروضة معممة (.0224)عاطف عدلى فيمى
مفاهيم التربية الوقائية والتقنيات  دراسة (.0214)عباس عبد الميدى، قحطان فضل راىى

، جامعة الكوفة، مجمة كمية التربية البيولوجية المعاصرة ف  كتاب الحياء لممرحمة المتوسطة
 . 8،س15مبنات لمعموم اإلنسانية، عل

الم سسة التعميمية ودورها ف   (.0215)عبد العظيم، حمدى أحمد محمودعبد العظيم صبرى 
 .، القاىرة ،المجموعة العربيةإعداد القائد الصغير

 .السعافات الولية لطفل الروضة، القاهرة، د.ت عال حسن كامل سيد :
 .، القاىرة ، دار الفكر العربى  لمنهج التربوى ف  اقافة الطفل المسمما (0223)فييم مصطفى

، التنشئة السياسية وتعزيز قيم الوالء واإلنتماء عند القائد الصغير(.0215)محمد توفيق سالم 
 .القاىرة، المجموعة العربية 

 .، القاىرة ، دار الفكر العربىإلعالم واقافة الطفلا (.0211)محمود حسن إسماعيل
 .15، ص، القاىرة، دار الفكرتربوية معاصرةمشكالت  (.0227)محمود يوسف الشيي

، المؤتمر العممي العربي األول التربية السس الشرعية لمتربية الوقائية(.0226)مصطفي رجب
 .سوىاج الوقائية وتنمية المجتمع في ظل العولمة،

 .، القاىرة،عالم الكتب  النشطة الفنية لطفل الروضة (.0226)منال عبد الفتاح الينيدى
، القاىرة، المجموعة القائد الصغير ضرورة لبناء مستقبل جديد (.0215)السيد العزبىانى 
 .العربية 

 
 


