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 ** اإلهداء ** 

 ......... فاإلهداء  ،عبر ولو بجزء من الوفاءهداء يكان اإل  إذا

 .. ... إلى من علمني العطاء بدون انتظار . إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار

 ....بكل افتخار .  سمها  أحمل   إلى من

 ..... قد حان قطافها بعد طول انتظارا  لترى ثمار   .....أرجو من اهلل أن يمد في عمرك 

 الحبيب أبي ... م أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى األبدوستبقى كلماتك نجو  

 أمي الحبيبة وفيض حنانها ... عينيها فيى األمل إال أر إلى الغالية التي ال 

 خواتيأ ...اوطفولة  ونقاء  وعطر   اإلى أزهار النرجس التي تفيض حب  

 ... أخواني وقوتي  يتميعز ستمد أهم منم و ألا حضنإلى من شاركني 

 ...  صديقاتيأثناء دراستي في   ومصاحبتي  من كانوا برفقتي األصدقاء... كلإلى  

 
 المتواضع الجهدهذا  أهدي ......كل صديق عزيزإلى  و 

 عز وجل أن يجد القبول والنجاح من المولى ة  راجيوأرجو أن يكون خالص ا لوجه اهلل تعالى  

 

 الباحثة
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 **الشكر والتقدير** 

، وآالئك التي ال تحد، على ا مباركا  فيه، أشكرك ربي على نعمك التي ال تعد  طيب   اير  كث  االحمد حمد   لك اللهم
 ، وبعد،،،أن يسرت لي إتمام هذه الرسالة على الوجه الذي أرجو أن ترضى به عني

حسين إلى مشرفي ومعلمي الدكتور  والتقدير والعرفان أتوجه بالشكر يسعدني ويشرفني أن  
 عن تقديم النصح واإلرشاد منذ أن كانت فكرة عنوان إلى أن أصبحت رسالة، فله توانَ ي، الذي لم المستريحي 

 .مني الشكر كله، سائًل  المولى أن يجزيه عن ي خير الجزاء

أخص بالذكر لجنة المناقشة  و  أعضاء وأتقدم بالشكر الجزيل في هذا اليوم إلى أساتذتي الموقرين 
تقويم هذه الرسالة، فهم أهل لسد خللها،  و  بقبول مناقشة  تفضلهم علي  ...... ؛ وذلك لالدكتور.... والدكتور

 .اخير   اهلل الكريم أن يثيبهم عني   واإلبانة عن مواطن القصور فيها، سائًل، عثراتهامعوجها،  وتهذيب 

ل ورئيس قسم معلم صف وتربية طف ،إلى عميد كلية العلوم التربوية أ.د أيمن قرالة وأتوجه بالشكر الجزيل
 في كلية  / الدراسات العليارياض األطفال  في قسم فاضلإلى جميع أساتذتي األو  ،الدكتور غازي طاشمان

 العلوم التربوية 

 ، األشخاص الحاضرين الغائبين كل من ساعدني وأعانني على إنجاز هذه الرسالةإلى  شكر الكما وأنني أتقدم ب
 .م، فهم أهل للفضل والخير والشكروإن لم يسعف المقام لذكره ،فلهم في النفس منزلة

 الباحثة

 لشيخ عيداسليمان شحدة والء 
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 إعداد 

 والء سليمان شحدة الشيخ عيد

 إشراف

 مستريحيحكمت حسين  د.

 ملخصال

مساهمة المنهاج الوطني التفاعلي في تنمية مفاهيم الوعي  مدى"التعرف  إلىالحالية هدفت الدراسة  

اتبعت الدراسة المنهج  ."الصحي لدى أطفال الرياض الحكومية من وجهة نظر المعلمات في محافظة الزرقاء

رياض  معلمات معلمة من (185) ون مجتمع الدراسة منك  ت الوصفي؛ لمناسبته ألغراض هذه الدراسة،

ارهن بالطريقة اختي تمّ  ،معلمة (154)وقد تكونت عينة الدراسة من  ،األطفال الحكومية في محافظة الزرقاء

، ومديرية معلمة (44) وقد بلغ عدد المعلمات فيها ،، مديرية تربية الزرقاء األولىمن ثالث مديرياتالعشوائية 

وبلغ عدد  ،رصيفة لواء مديرية تربيةو  ،معلمة (47) المعلمات فيهاوقد بلغ عدد  ،تربية الزرقاء الثانية

  .معلمة (63) المعلمات فيها

 ،( فقرة76) من ت بصورتها النهائيةكونوقد تلجمع البيانات، بناء استبانة تم  ولتحقيق أهداف الدراسة 

الوعي و والجسمي،  وهي: ) الوعي الشخصي ،تمثل مفاهيم الوعي الصحي مقسمة على أربعة مجاالت رئيسة

: الوعي وبلغ عدد الفقرات في المجال األول األولية(، تالوعي الوقائي واإلسعافاو الوعي البيئي، و  ،الغذائي



 

 ن
 

 : الوعي البيئيوالمجال الثالث ،(18): الوعي الغذائيفي حين بلغ المجال الثاني ،(22) الجسمي والشخصي

التحقق من صدقها  (، وقد جرى19)اإلسعافات األولية : الوعي الوقائي و جال األخيروبلغ في الم ،(17)

على  يًّامعالجة البيانات إحصائ تمّ  على أفراد عينة الدراسة، ثم وبعد تطبيق أداة الدراسة وثباتها،

 :بعد التحليالت اإلحصائية النتائج اآلتية وأظهرت نتائج الدراسة ، SPSSبرنامج

  وجود فروق في جاءت بدرجة متوسط، وأظهرت  أظهرت النتائج أن مجاالت الوعي الصحي ككل

الوعي الصحي، إذ جاء الوعي الشخصي  مفاهيم المتوسطات الحسابية وبنسب متفاوتة بين مجاالت

ووفق متوسطات حسابية  ،بدرجة متوسطفي حين جاءت المجاالت األخرى والجسمي بدرجة مرتفع، 

الوعي الوقائي واإلسعافات ثم  ،لوعي البيئييه اثم يل ،أوالً  ، الوعي الغذائيوهي على الترتيب ،مختلفة

 األولية

  د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة و وجعدم(α= 0.05)  بين إجابات المعلمات في مدى

)المؤهل العلمي،  لمتغيرات: ابعً تمساهمة المنهاج الوطني التفاعلي في تنمية مفاهيم الوعي الصحي 

 .ال من مجاالت مفاهيم الوعي الصحي وفي المجاالت مجتمعة، وفي كل مجوسنوات الخبرة(

 البصريةو  السمعية الوسائط خالل من المجتمع في الصحي الوعي نشربأهمية  وأوصت هذه الدراسة

والعمل على تطوير المنهاج الوطني  ،الطفل تثقيف إلى تهدف التي الثقافية البرامج وزيادة والمطبوعة،

 الصحية.ببناء جوانب شخصية الطفل  المتصلةطة التعليمة، والترفيهية، وتعزيزه باألنش ،التفاعلي

 رياض األطفال، المعلمات. ،الوعي الصحي ، مفاهيمالمنهاج الوطني التفاعلي المفتاحية:الكلمات 
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