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 وتقدير شكر

رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه الحمد هلل 

 الطيبين الطاهرين وبعد،

فال يسعني إال أن أتقدم بعظيم شكري وتقديري وامتناني إلى أستاذي ومشرفي الفاضل 
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 .إرشادي ونصحي ومتابعتي المتواصلة في جميع األوقات

كما أتقدم بعظيم شكري وامتناني إلى كلية العلوم التربوية في جامعة اإلسراء ممثلًة بجميع 

 .األساتذة األفاضل الذين كان لهم أكبر األثر في إيصالي إلى هذه المرحلة العلمية
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في ضوء بعض دور معلمات رياض األطفال في إكساب أطفال الروضة  مفاهيم الثقافة الصحية " 
 "المتغيرات 

 إعداد

 رندة رسمي العبد نميل

 المشرف

 الدكتور مـحمد محمود الداللعة 

 ملخص

الثقافة مفاهيم اسة التعرف على دور معلمات رياض األطفال في إكساب أطفال الروضة ر هدفت هذه الد

 .موقع الروضة، تخصص المعلمة، عدد سنوات خبرتها :الصحية في ضوء متغيرات

المنهج الوصفي المسحي واستخدمت اإلستبانة كأداة لجمع البيانات، واشتملت  استخدمت الباحثة

فقرة، تضمن المجال األول النظافة  61كل مجال فيها تكون من  اإلستبانة على ثالثة مجاالت،

لطبيعة  انظرًا لمالئمتهالمجال الثالث الصحة البيئية   الصحية و ةالشخصية، والمجال الثاني التغذي

معلمة من معلمات رياض األطفال من عمر ( 626)عينة الدراسة من  توأهداف هذه الدراسة وتكون

أظهرت  .ارهن بالطريقة العشوائية، تم اختيالتعليم الخاصديرية عمان الثالثة سنوات التابعة لم( 6-5)

نتائج الدراسة إلى أن دور معلمات رياض األطفال في إكساب أطفال الروضة مفاهيم الثقافة الصحية 

كان مرتفع إذ تجسدت هذه المجاالت كالتالي مجال التغذية الصحية في المرتبة األولى، مجال النظافة 

 .خصية في المرتبة الثانية، وفي المرتبة األخيرة مجال البيئةالش
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في دور ( α  =2.25)كما أظهرت النتائج أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

معلمات رياض األطفال في اكساب أطفال الروضة مفاهيم الثقافة الصحية من حيث عدد سنوات الخبرة 

لصالح المعلمات ذات الخبرة الطويلة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

فال الروضة مفاهيم في دور معلمات رياض األطفال في اكساب أط( α  =2.25)مستوى الداللة 

الثقافة الصحية من حيث تخصص المعلمة، وأظهرت النتائج أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

في دور معلمات رياض األطفال في اكساب أطفال الروضة مفاهيم ( α  =2.25)مستوى الداللة 

 .تأثيًرا دور المعلمات في المدن أكثركان موقع المدرسة حيث  الثقافة الصحية من حيث 


