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 ملخص 

معممات رياض األطفال في تطبيق إلي التعرف عمي دور الحالي  ىدف البحث    
بمدينة أبيا بالمممكة العربية  بالروضةجراءات االحترازية خبلل فترات البرنامج اليومي اإل

 ،و لتحقيق ىدف الدراسة تم استخدام استبانتين ، معوقات ذلك من وجية نظرىن السعودية و 
 فترات األولي تقيس دور معممات رياض األطفال في تطبيق االجراءات االحترازية خبلل

االستبانة و ( فقرة ، 52و تكونت من )كورونا  جائحةلمواجية البرنامج اليومي بالروضة 
بفترات  جراءات االحترازيةالمعوقات التي تحول دون تطبيق اإلالثانية ىدفت إلي قياس 
( 60تكونت عينة الدراسة من )و ، ( فقرة 81و تكونت من ) ،البرنامج اليومي بالروضة 

دينة أبيا ، و توصمت الدراسة إلي أن بروضات م مرحمة رياض األطفال من معمماتمعممة 
جراءات االحترازية خبلل فترات البرنامج رياض األطفال لدورىن في تطبيق اإلتقديرات معممات 

المعوقات التي تحول دون  انخفاض مستوىاليومي كانت مرتفعة ، كما أظيرت الدراسة 
، و كذلك أظيرت  ىننظر  من وجيةجراءات االحترازية خبلل فترات البرنامج اليومي إلتطبيق ا

لدورىن في تطبيق النتائج عدم وجود فروق دالة احصائيًا في تقديرات معممات رياض األطفال 
تعزى لمتغير الخبرة و المؤىل   جراءات االحترازية خبلل فترات البرنامج اليومي بالروضةاإل

مت الدراسة مجموعة ، و قد الرعاية الصحيةو نوع الروضة ، و الدورات التدريبة في العممي 
في القيام بأدوارىن  تشجيع معممات رياض األطفال عمي االستمرار من التوصيات من أىميا

الوضع  جراءات االحترازية خبلل فترات البرنامج اليومي بالروضة لمحفاظ عميفي تطبيق اإل
 الصحي داخل الروضة .

 -جراءات االحترازية إلا -جائحة كورونا -معممات رياض األطفال الكممات المفتاحية :
 البرنامج اليومي بالروضة 
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The role of kindergarten teachers in applying precautionary measures 

during the periods of the daily program in kindergarten to face the Corona 

pandemic and the obstacles to this from their point of view in Abha, Saudi 

Arabia 

 

Abstract 

 

    The current research aims to identify the role of kindergarten teachers in 

applying precautionary measures during the periods of the daily program in 

The Kindergarten in Abha-Kingdom of Saudi Arabia, and its obstacles from 

their point of view. to achieve the objectives of the study, two questionnaires 

were used: the first one measured the role of kindergarten teachers in applying 

precautionary measures during the daily program periods in kindergarten To 

cope with the Corona pandemic, which consisted of (25) items, and the second 

questionnaire measured the obstacles that faces kindergarten teachers in 

applying precautionary measures during the periods of the daily program in 

kindergarten, and consisted of (18) items, and consisted of The study sample of 

(60) teachers in kindergarten stage in Abha, and the study found that the 

estimates of kindergarten teachers for their role in applying precautionary 

measures during the periods of the daily program were high, as the study 

showed a decrease in the level of obstacles that transform Without applying 

precautionary measures during the daily program periods from their point of 

view , and the results also showed that there are no statistically significant 

differences in the estimates of kindergarten teachers for their role in applying 

precautionary measures during the periods of the daily program in kindergarten 

Due to the change of experience and scientific qualification and the type of 

kindergarten, and training courses in health care, the study presented a series of 

recommendations such as:  encouraging kindergarten teachers to continue on 

playing their roles in the applying precautionary measures during the periods of 

the daily program in kindergarten to maintain the health situation within 

kindergarten 

  

Keywords: Kindergarten teachers-Corona pandemic- precautionary 

measures- daily kindergarten program 
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 مكدمة البحح :

المستجد و  COVID-19جراء تفشي جائحة كورونا ينتاب العالم حالة من القمق و التوتر   
، و التي تسببت  Wuhanبمدينة ووىان الصينية  5082منذ أن ظير في ديسمبر  متحوراتو

و التجارية و  األنشطة التعميمية و االقتصادية و الرياضية و السياسيةكثير من توقف في 
 السياحية ...إلخ .

 أصبح من الضروري أن نتعايش معيا نظرًا  ألن جائحة كورونا أصبحت واقعا نعيشوو     
يجيات لمتخفيف من حدتيا استرات بتبنيما يترتب عمييا من ضغوط مختمفة  ، ونواجوكأمر واقع
 .معياوالتعايش 

تستند فكرة التعايش عمى توفير كافة السبل الممكنة من أجل التأقمم مع الوباء الجديد، و       
 5050، محمود .) واتخاذ كافة التدابير البلزمة من أجل االلتزام بإجراءات التعايش المتنوعة

 :81 )* 
العودة لمدراسة  " مثلاالجراءات و التدابير االحترازية  ةيا بمراعاعالتعايش م يتمو       

أصدرتيا وزارة التعميم السعودية في الدليل  التيرحمة رياض األطفال وفق لمنماذج التشغيمية بم
التعميمية عمي نحو مرتفع لضمان استمرار العممية ؛ االجرائي لمعودة بمرحمة رياض األطفال 

 //:https( 54: 8441) دليل العودة لمرحمة رياض األطفال ، من الصحة العامة .
backtoschool/flip/kids. 

أفضل الوسائل لمتعايش من  والسموكيات الصحية و اتباع االجراءات االحترازية تعد      
، وغيره من األمراض فيي في أبسط متحوراتو و  اآلمن والتكيف مع فيروس كورونا المستجد

الصحية نذكر و االلتزامات  سموكياتصورىا تشجيع لؤلطفال عمى ممارسة العديد من ال
التباعد   .وضع الكمامة عمى الفم واألنف  - غسل اليدين قبل وبعد األكل) -منيا:

اشر وانتقال القطرات لمبوتتمثل أىمية التباعد االجتماعي في تجنب االتصال ا ( ،االجتماعي 
لفيروسات عبر الجياز التنفسي بما في ذلك السعال والعطس، فالتباعد االجتماعي جانب ا

         (Olivera, la ,la Rosa ,et al,2000,15) .وقائي من فيروس كورونا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) اسم المؤلف ثم سنة النشر ثم رقم الصفحة ( APA* نظام 
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السيل ليس باألمر  االلتزام بوإال أن وبالرغم من األولوية القصوى لمتباعد االجتماعي     

عمى األطفال في سن الروضة، وذلك لظيور المشاعر في تصرفات األطفال من تدافع عند 
مما يتطمب ليس باألمر اليسير عمي معممة الروضة  أيضاً  و الغضب وعناق في لحظات الود، 

قناعيم بأىمية التباعد و زيادة التركيز مع األطفال  منيا في و تطبيقيم لئلجراءات االحترازية ا 
 .لراىنةظل الظروف ا

و التي منيا ما كما أوضحت وزارة الصحة أىمية تجنب الكثير من السموكيات الخاطئة     
، الشخصية مع اآلخرين  األدوات تبادل: مثليمثل عائق أمام المعممة لتطبيق تمك االجراءات 

 عدم االلتزام، و  ولمس األسطح ذات االستخدام المتكرر مثل مقابض األبواب والمفاتيح
التباعد االجتماعي بين األطفال ، و عدم التزام األطفال بتعقيم األيدي بعد استخدام األدوات و ب

 األلعاب التعميمية ، و عدم التزام األطفال بإحضار أغراضيم الشخصية وغيرىا من المعوقات .
الفئات المتضررة من الجائحة لما  أكثر من يمألن األطفالذلك من منطمق الحرص عمى و    
الذىاب لمروضة أو لقاء  عمييا من تغيرات مثل عدم أ عمى برامجيم اليومية التي اعتادواطر 

األصدقاء أو الذىاب إلى النادي و ممارسة الرياضة و التنافس و المعب مع األصدقاء ، 
األطفال الصغار ال يمتمكون التجارب الحياتية  باإلضافة الى أنوكذلك التزاور مع األقارب .

  (840،ص 5058في سياقو المناسب )جاد الرب، 82تيعاب شيء مثل كوفيد الكافية الس
الصحة مطمب إنساني واجتماعي نسعى جميعا إلى تحقيقو، مع األخذ في االعتبار أن      

فيي من المقومات األساسية التي تمكن الفرد من القيام بدوره في التنمية واإلنتاج، وزيادة 
 ( 154: 5058) رياض، و آخرون، .المعيشي لممجتمعالدخل القومي، ورفع المستوى 

العناية بصحة الطفل ضرورة ىامة كي يستطيع العيش بصحة جيدة و تساعده المعممة و     
عمى تحقيق ذلك من خبلل البرنامج اليومي بالروضة ، حيث نجد أن برامج طفل الروضة 

، وذلك من  قدراتو إلثباتالفرص المتعددة  تعطيوحتى تخرج ما بداخمة و تتحدى قدراتيم 
حمة خبلل البرامج المعدة اعدادًا سميمًا و تقوم بتنفيذىا معممة تستطيع أن تتعامل مع ىذه المر 

 تتبع  وتحقيًا لذلك (2: 5001تعامبًل سميمًا وصحيحًا)طمبة ، 
في ظل لمرحمة رياض األطفال  الحضورية  دليل العودة في وردما  معممة رياض األطفال

ليكون الذى تـم إعـداده ىـ 8114 عام من وزارة التعميم السعوديةالصادر جائحة كورونا 
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ات التعميميــة فــي ظــل التعمم وعمــى إدارة وتنفيــذ العمميــومنيرًا لتنظيم عمميات التعميم و  مرشـدا
حديدىــا، والحــد مــن جائحــة كورونــا بيــدف توثيــق إجــراءات العمــل وتوضيحيــا وتوجــود 

م دعتفاعمية مناسبة لممرحمة العمرية تمع " مراعاة تصميم أنشطة االجتيادات الشــخصية ، 
 ( 80، 2: 8441) دليل العودة لمرحمة رياض األطفال ،النمو الصحي و التطور البدني .

s://vstedu.azureedge.net/backtoschool/flip/kidshttp. 
من الضروري التأكيد عمى أىمية ترسيخ الوعي  أنو (Karan,2008:40 )  وتذكر      

الصحي لدى األطفال ألنيم يستغمون ما تعمموه من عادات وما اكتسبوه من سموكيات صحية 
 .  ليمو واكتسبو ينقل ما تعممسميمة لؤلجيال التالية، والتي بدورىا س

(أن الطفل لو حق التمتع  5085كما أكدت منظمة األمم المتحدة في  تقريرىا عام )    
(عمما 85بأعمى مستوى صحي طبقا لما ورد في اإلعبلن  العالمي لحقوق األنسان بالمادة )

بأن ىناك أنماط من السموك لو تشكمت في مرحمة الطفولة المبكرة ستبقى آثرىا في سن 
 , من العمر مثل العادات الغذائية غير الصحية ، و عدم ممارسة النشاط البدني متقدمة

التعرض لمعنف ، تموث البيئة، اإلصابات و الحوادث ، و بذلك فإن صحة الطفل تظل تشكل 
 .خاصة في ظل الظروف الراىنة . مصدرا لمقمق في جميع أنحاء العالم

  https://www.ohchr.org/ar 
صحي باتباع ف دور معممة الروضة من الجانبين التعميمي و اليكثما سبق يوضح  ت    

لمحفاظ االجراءات االحترازية أثناء تنفيذىا لمبرنامج اليومي داخل الروضة التعميمات الوقائية و 
 .عمى صحة األطفال

أن  الصحة تاج عمى رؤوس األصحاء ال يشعر بيا سوى المرضى ، وتعد الصحة حيث       
من المقومات األساسية لممجتمع ومظير النشاط والحيوية وضرورة ميمة لمتنمية والتقدم ، 
لذا فالمحافظة عمييا أمر بالغ األىمية ، ىذا وتعد العناية بصحة األفراد من األىداف التي 

ا ، لكى تحقق الرقي والتقدم عمى أيدي مواطنين أصحاء ال تضعيا أي دولة نصب أعيني
 ( 510: 5008تعوقيم األمراض عن أداء واجبيم في رقي األمة والنيوض بيا  . ) ىندي ، 

  

https://vstedu.azureedge.net/backtoschool/flip/kids
https://vstedu.azureedge.net/backtoschool/flip/kids
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx
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  مشللة البحح :

ًا عمى التعميم بالروضات من الناحية الحضورية لؤلطفال دفرضت جائحة كورونا واقعًا جدي   
لدراسة باستئناف ابيان  صدور تمثم ، عاميننحو عن الحضور لوقت دام بعد انقطاعيم 

 الموافق(  ه50/6/8441)  بتاريخ السعودية  التعميم أصدرتو وزارة الذىالحضورية 
التعميم و  و الذى يأتي " تأكيدًا عمى استمرار تكامل الجيود بين وزارتام(  51/8/5055)

االجراءات االحترازية لمعودة في تطبيق البروتوكوالت و وقاية " "الصحة و ىيئة الصحة العامة 
الحضورية اآلمنة لطمبة المرحمتين االبتدائية و رياض األطفال ، و جيود المممكة في الوصول 

 لي الحصانة المجتمعية العالية " .إ
الت البروتوكو و تتابع وزارة التعميم سير العممية التعميمية مشددة عمى االلتزام بتطبيق        

مما يسيم في الحفاظ عمي و االجراءات الصحية المعتمدة مع ىيئة الصحة العامة " وقاية " 
ووضحت جيود الوزارة المتواصمة في متابعة الخطط  ،سبلمة الطمبة و أسرىم و المجتمع 

التنفيذية لمعودة الحضورية اآلمنة بجميع مناطق و محافظات المممكة وفق ثبلث محاور 
" التييئة النفسية لمطمبة و أولياء أمورىم ، و جاىزية أعمال الصيانة و النظافة  تستيدف 

إلي جانب تطبيق االجراءات الصحية اآلمنة في المدارس و استعدادىا لمعودة الحضورية 
الصحة. كما أكدت وىذا من جيود وزارتا التعميم و المعتمدة من ىيئة الصحة العامة " وقاية " 

( أنو بعد ظيور وانتشار جائحة  228: 5050ادر محمد و آخرون ، دراسة ) عبد الق
كورونا، فااللتزام باإلجراءات االحترازية ليس ترفا إنما ىو ضرورة قصوي البد من االلتزام بيا 
والتقيد بإجراءاتيا. مما استمزم التعرف عمى مستوي الوعي االجتماعي بفيروس كورونا 

  .ات االجتماعية المؤثرة في ىذا الوعيالمستجد والوقوف عمي بعض المتغير 
( عمى خطورة فيروس كورونا المستجد في سرعة انتشاره  521:  5050وأكد ) المرعيد ، 

عن طريق التبلمس، مما أدى إلى لجوء القيادات لتفادي انتشاره إلى اتخاذ إجراءات احترازية 
وس، ومنع انتشاره والقضاء ضده، من أجل التحكم والسيطرة عمى المرض الناتج من ىذا الفير 

عميو، ومن ىذه اإلجراءات حظر التجول. و ىذا ما يجب عمى المعممة اتباعو بعد العودة 
 الحضورية .

ىـ 50/6/8441نبعت مشكمة البحث مع اصدار قرارا العودة لمرحمة رياض األطفال بتاريخ    
االحترازية ، كان من أدوار وااللتزام بتوجييات وزارة الصحة السعودية لبللتزام باإلجراءات 
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، والحظت الباحثة أثناء االشراف عمي التدريب المعممة تفعيميا داخل فترات البرنامج اليومي
الميداني ببعض روضات مدينة أبيا ما يبذلونو المعممات من مجيود لتطبيق االجراءات 

فئة العمرية الصغيرة االحترازية لمواجية جائحة كورونا خبلل فترات البرنامج اليومي مع تمك ال
وتم توجيو سؤال مفتوح لين عن ىل تواجيكن صعوبات في تطبيق تمك االجراءات من األطفال 

تكامبًل مع دور درجة تقدير المعممة لدورىن معرفة  :ىذا البحث في االتجاه نحو أخذ ومن ىنا،
االجراءات ح دورىا في تطبيق و اتض ،في مواجية تمك الجائحة  وزارتي التعميم و الصحة

االحترازية خبلل فترات البرنامج اليومي بالروضة نظرًا لطول الوقت الذى تقضيو مع األطفال 
و سعي  بالروضة ، حيث تقع عمييا مسئولية تتمثل في الحفاظ التام عمى صحة األطفال ،

البحث الحالي لقياس ىذا الدور و التعرف عمي ما يواجييا من معوقات تحول دون تطبيقيا 
 . ك الدورلذل
 مما سبق تتحدد مشكمة البحث الحالي في الحاجة إلي اإلجابة عمي األسئمة التالية : 

في تطبيق االجراءات االحترازية بفترات البرنامج طفال ما دور معممات رياض األ -8
 ؟ اليومي بالروضة لمواجية فيرس كورونا من وجية نظرىن

لئلجراءات االحترازية بفترات  ما المعوقات التي تحول دون تطبيق معممة الروضة -5
 البرنامج اليومي بالروضة لمواجية فيرس كورونا من وجية نظرىن ؟

د عينة الدراسة لدورىن في ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية في تقديرات أفرا -1
س كورونا االجراءات االحترازية بفترات البرنامج اليومي بالروضة لمواجية فير تطبيق 

الرعاية الدورات التدريبية في  نوع الروضة والمؤىل العممي و رة و تعزي لمتغيرات الخب
 ؟ الصحية

 تسعى الدراسة لمتحقق من صحة الفروض اآلتية :  :بحح فروض ال
لممعممة دور في تطبيق اإلجراءات االحترازية بفترات البرنامج اليومي بالروضة  -8

 لمواجية فيرس كورونا من وجية نظرىن ؟
تطبيق معممة الروضة لئلجراءات االحترازية بفترات  توجد معوقات تحول دون -5

 البرنامج اليومي بالروضة لمواجية فيرس كورونا من وجية نظرىن ؟
ال توجد فروق ذات داللة احصائية في متوسط  تقديرات أفراد عينة الدراسة لدورىن  -1

في تطبيق االجراءات االحترازية بفترات البرنامج اليومي بالروضة لمواجية فيرس 
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كورونا تعزي لمتغيرات الخبرة والمؤىل العممي ونوع الروضة و الدورات التدريبية في 
 الرعاية الصحية ؟

 ييدف البحث الحالي إلي تحقيق اآلتي:   : أهداف البحح
التعرف عمى دور المعممات في تطبيق االجراءات االحترازية بفترات البرنامج اليومي  -8

 بالروضة 
 .التعرف عمى معوقات تطبيق االجراءات االحترازية بفترات البرنامج اليومي بالروضة  -5
في تطبيق االجراءات  المعممات لدورىنالتعرف عمى الفروق إن وجدت في تقديرات  -1

االحترازية بفترات البرنامج اليومي بالروضة لمواجية فيرس كورونا تعزي لمتغيرات 
 .الخبرة و المؤىل العممي ونوع الروضة و الدورات التدريبية في الرعاية الصحية

تأتي أىمية البحث الحالي من خبلل توظيفيا من الناحيتين العممية و النظرية  أهنية البحح :
 تتضح في اآلتي:و 

 أواًل : األىمية النظرية :
ة لمطفل ألن الحفاظ عمى صحتو تعنى الحفاظ عمى صحة تناولو لقضية صحية ىام -

 المجتمع ككل 
لمحفاظ عمى الصحة لممعممة في  الدور الفعال تتضح في آخري قضية ىامة تناولو -

 لؤلطفال.العامة 
انو جسميًا عمى أعمى مستوى مرحمة الطفولة في تكوين شخصية الطفل و بنيأىمية  -

 من الصحة .
توضيح التدابير و االجراءات المناسبة لتفعيل دور المعممة في الحفاظ عمى صحة  -

 .ومتحوراتو  Covid-19لجائحة كورونا  التصدياألطفال ضد األمراض المعدية و 
يعد البحث اضافة إلي المعرفة النظرية ذات الصمة بجائحة كورونا و كيفية التصدي  -

  . ليا
 ثانيًا : األىمية التطبيقية :

في تطبيق االجراءات  معممة الروضةأدوار أساسية حول  تطبيقية توفير معمومات -
 االحترازية بفترات البرنامج اليومي بالروضة .
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التعرف عمى االجراءات االحترازية المناسبة لكل  في تائج ىذا البحث المعممةتفيد ن -
 .فترة من فترات البرنامج اليومي بالروضة 

 تفيد نتائج ىذا البحث في الرفع من مستوى الرعاية الصحية  داخل الروضات . -
 حدود البحح :

( معممة من معممات رياض األطفال  60)  عدد البحث عمىالحدود البشرية : اقتصر  -
  الحكومية و األىمية  نة أبيامدي ببعض روضات

 الحدود المكانية : اقتصر البحث عمى الروضات الحكومية و األىمية بمدينة أبيا . -
روضة  -الروضات األىمية بأبيا وىي : ) روضة كواكب المستقبل أبيا حي المنيل 

روضة -روضة بناء العقول أبيا حي الخالدية   -البيان المطورة أبيا حي المنسك 
و الروضات  روضة بيان بأبيا حي الضباب (  -المجد األىمية أبيا حي الموظفين 

الروضة الثالثة بأبيا  -بأبيا حي االندلسالحكومية بأبيا وىي : ) الروضة الثانية 
الروضة الخامسة بأبيا حي  -الروضة الرابعة بأبيا حي القرى  -حي الخالدية 

 الروضة السادسة بأبيا حي المنسك ( -المنسك 
 .ىـ8441الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام  -
أداتي البحث و اجراء الصدق و الثبات ليا  الحدود الموضوعية : اقتصر البحث عمى -

لمعرفة دور معممة الروضة في تطبيق االجراءات االحترازية خبلل فترات البرنامج 
القراءة  –األركان  –الوجبة  –النشاط البدني  –الحمقة  –اليومي ) االستقبال 

جية المقاء األخير ( و معوقات ذلك من و  –نقرأ ونكتب أو نعد ونحسب  –الجيرية 
 نظرىن.

 مصطلحات البحح :

يتمثل في الطرق المحددة أيضًا في درجة التدعيم التي  الذى الدور: ىو الدور
تستعمميا المعممة مع الطفل ، والمحافظة عمى استمرارية تعممو عن طريق العمل مع أسرتو 

وقناة اتصال بين الروضة والمنزل، ودورىا في إدارة  األم البديمة،ومعمماتو في الروضة، فيي 
غرفة الصف ، وحفظ النظام فييا، وفي عمميا كمرشدة وموجية نفسية وتربوية ومنظمة 

 .( 5088 ) القحطاني،.  لمفعاليات اليومية
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ض األطفال لمقيام بيا عمى و يعرف الدور اجرائيًا بأنو : " ميمة تكمف بيا معممات ريا
 قيق أىداف ما كمفت بو .و لتحأكمل وج

وتعرف معممة رياض األطفال إجرائيًا في البحث الحالي بأنيا: " المعممة التي تتولى 
سنوات من خبلل  تزويدىم بالطرق  (6-4اإلشراف عمى األطفال الذين تتراوح أعمارىم بين )

عممية  و األساليب المتنوعة لئلسيام في الحفاظ عمى صحة الجميع بالروضة ، وكذلك تتولى
القائم عمى اتباع االجراءات االحترازية لحماية الحضوري  تييئة ىؤالء األطفال لمتعميم النظامي

 " . متحوراتوو  الجميع من خطر االصابة بفيروس كورونا
ما تقوم بو المعممة من  "بأنو :  ويعرف دور معممة الروضة إجرائيًا في البحث الحالي

خدمو من أساليب وطرائق وأنشطة وبرامج و وسائل و وما تست ميامأدوار وما تؤديو من 
أطفال اجراءات صحية في سبيل مواجية جائحة كورونا ، و الحفاظ عمي الصحة العامة لدى 

 .بما يتناسب و خصائصيم المختمفة  الروضة
ما يقصد بو الطفل أو األطفال الذين تقع أعمارىم  تربويًا بأنيا :تعريف طفل الروضة  

، واألىميةبنات) الحكومية البنين و ال األطفالسنوات، ويمتحقون بمؤسسات رياض  6-4 بين
عاطف، ) تساعدىم عمى التكيف مع البيئة المحيطة بيم.ل ويقدم ليم برامج متنوعة شاممة ؛

5008 ،88) 
 6-4من سن األطفالبدور رياض  يمتحق الطفل الذي : " وبأن و يعرف الطفل اجرائياً 

ومنيا و المتعددة، األنشطة المتنوعة نت حكومية أو أىمية، ويقدم لو سنوات سواء كا
األنشطة التي ترتبط بالجانب الصحي ؛ لتحقيق أىداف تمك المرحمة والمتبلك القدرة عمي 

 . و متحوراتو مواجية فيروس كورونا
 الوقائيةو األساليب  اإلجراءات االحترازية تعرف اجرائيًا بأنيا : مجموعة من الطرق

 من خطر االصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد و متحوراتو . الواجب اتباعيا لمحماية
موزعة عمـى فترات زمنية متتابعة  خطةالبرنامج اليومي بالروضة يعرف اجرائيًا بأنو : 

لؤلطفال في جوا عائمي  ومحددة تختمف من فترة إلى أخرى حسب أىدافيا و حقائقيا و تقدم
أثناء تنفيذ فتراتو تطبيق  المعممةودة و التعاون بين الجميع ، وتراعي فيو يسوده األلفة والم

 . االجراءات االحترازية
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لمرض فيروس  عالميٌة مستمرًة حالًيا جائحةٌ  ىي جائحة كورونا تعرف بأنيا :
الحادة  التنفسيةالمرتبط بالمتبلزمة  5فيروس كورونا  (، سببيا82-كوفيد( كورونا 
الصينية في  ووىان (  وتفّشى المرض لممرة األولى في مدينة5-كوف-) سارس  الشديدة

يناير أن  10رسمًيا في  منظمة الصحة العالمية أعمنت و.5082أوائل شير ديسمبر عام 
، وأكدت تحول حالة طوارئ صحية عامة تبعث عمى القمق الدولي تفشي الفيروس ُيشكل
 . .https://ar.wikipedia.org/wikiمارس 88الفاشية إلى جائحة يوم 

وتعرف جائحة كورونا اجرائيَا بأنيا : ظاىرة مرضية سريعة االنتشار و تتطمب الكثير 
المختمفة و العديد من االجراءات االحترازية ، و األساليب الصحية  ، و  بأنواعومن الجيد 

 الطرق الوقائية المتنوعة لمواجيتيا و التغمب عمييا .
 الهظري و الدراشات الصابكة :االطار 

 :  األطفالرياض ألول : احملور ا

و تتميز بتوجييو و التعميم تمثل رياض األطفال المرحمة األولية من مراحل التربية       
األطفال صحيًا من خبلل االرشادات الصحية ، لكي ينمو الطفل عمى أساس سميم صحيًا و 

 بدنيًا و عقميًا .
األطفال وتييئة البيئة الصحية المناسبة  رعاية حيث ييدف رياض األطفال إلي المحافظة عمى

ية المحددة من قبل وزارة الصحة السعودية االحتراز وفقًا لئلجراءات ليم 
https://www.moh.gov.sa/Documentsf.  

وتعرف رياض األطفال بمؤسسات تربوية أوجدىا المجتمع لسد الفجوة بين ميام المنزل     
و  بمتابعة النمو الجسمي والحركي أىدافيا وبداية السمم التعميمي بالمرحمة االبتدائية، وترتبط 

 الشاممة . لمطفل بصورة سوية تتفق مع المعايير الصحية الصحي
من تمك ثقافة صحية و فيما يتعممو الطفل من وعي و فعال و لرياض األطفال تأثيرىا ال  

: توعية األطفال بمفاىيم الثقافة و الوعي الصحي و االتجاىات االيجابية نحو  التأثيرات
 (  5058. ) الباز،  صحتيم و سبلمتيمالمحافظة عمي 

في حياة  ميماً  راً ( أن مرحمة رياض األطفال تمعب دو  Phajane,2019:2كما يبين )      
تأسيسية في بناء العديد من القيم والميارات، وتؤكد التجارب الدولية ىا مرحمة األطفال باعتبار 

في برامج التعميم في رياض األطفال، أن جودة البرامج التعميمية المخططة والمقدمة في ىذه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#cite_note-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#cite_note-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki.
https://www.moh.gov.sa/Documents/2020-10-27-002.pdf
https://www.moh.gov.sa/Documents/2020-10-27-002.pdf
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بلل ، ويتم ذلك من خالصحية ليم ومنيا الجوانب جميع تنمية المرحمة يمكن أن تسيم في
برامج تعميمية جاذبة لمطفل تقويم عمى التعمم والمعب والعمل واالستمتاع، ويتطمب ذلك ضرورة 
استيعاب معممات ىذه المرحمة لطبيعتيا وفمسفتيا، واتقان الميارات المرتبطة بالعمل عمييا، 

 انت جزء من السمم التعميمي أوكباعتبارىا مرحمة انتقالية من المنزل إلى المدرسة سواء 
 .لو  مرحمة تمييدية

وتكمن أىمية مرحمة رياض األطفال في كونيا المرحمة التكوينية التي تتكون فييا العديد     
من المفاىيم و منيا المفاىيم الصحية ، وتزداد الخبرة بممارسة السموكيات الصحية السوية 

 .متحوراتو و  وقت الحالي النتشار فيروس كوروناخاصة في ال
تتمحور عممية التعميم في مرحمة رياض األطفال حول إكساب الطفل عددا من العموم 
والمعارف والسموكيات عن طريق المعب الذي يتمثل باألنشطة والمسابقات واأللعاب التفاعمية 
التي يشارك فييا الطفل ويستفيد منيا في بناء شخصيتو، ويساعده عمى االنخراط مع أقرانو 

ألمر الذي يعزز من ثقتو بنفسو ويعزز من قدراتو اإلبداعية والعقمية والتواصل معيم، ا
(Griebling & Gilbert, 2020)  

( أن من أىداف دار الحضانة مساعدة الطفل عمى  13، 16: 5082و يذكر ) أبو القاسم ، 
أن ينمو نموا مًا من النواحي الجسمية والعقمية والنفسية ، تكوين عادات طيبة واتجاىات  

يمة في النظافة )الجسم، المبلبس، األدوات والحجرات( وكذلك النظام في الحديث واالستماع سم
وكذلك فداب الطعام والسير في الشارع وكل أنواع السموك المرغوب ،االستقبلل واالعتماد عمى 
النفس وتييئة المناخ المناسب لو لتحقيق ذلك ، تيذيب نزعة حب التممك واألنانية وتدربو 

مل المسئولية وأداء الواجب وغرس القيم اإلنسانية في نفسو ،تنمية عبلقاتو عمى تح
 .االجتماعية وتدريبو عمى الحياة المنظمة

جزء رئيسي ال يتجزأ من  و أنياكما تكمن أىمية رياض األطفال في زيادة عدد الروضات     
فيي حمقة الوصل بين المنزل والمدرسة، وممثمة لقيم المجتمع داخل البيئة  ،السمم التعميمي

المحيطة ، فيي أول ما يواجييا الطفل خارج منزلو، يتعمم منيا النظام، والقدوة الحسنة، 
 وتربوية خبلل ما تصممو وتقدمو من أنشطة تعميميةو صحيًا من وينمو نفسيا و اجتماعيًا 

و تأثر التعميم  ( .544:  5086بكرة ) الكريمين ،  وآخرون ، مفي سنوات سيم في بناءه ت
عامة و التعميم برياض األطفال خاصة و في كل بمدان العالم كما اتضح في دراسة ) خمفاوى 
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مميار  8.6في انقطاع أكثر من  82( حيث أوضحت تسبب جائحة كوفيد  5058و آخرون ، 
أزمة تعميم حقيقية عالمية. والجزائر واحدة من تمميذ في أغمب بمدان العالم مما ينبئ بحدوث 

بمدان العالم التي مستيا الجائحة وكانت آثارىا كبيرة عمى مختمف األصعدة خاصة الصعيد 
التربوي ىدفت مداخمتنا ىذه إلى البحث في مؤشرات األزمة المستقبمية التعميم الرسمي في 

بير غمق المدارس والتعميم عن بعد وآثاره الجزائر من خبلل تحميل الواقع الذي تميز باتخاذ تدا
المختمفة ثم فتح المدارس مع فرض إجراءات الوقاية وآثاره المختمفة، وقدمنا في األخير 

 .توصيات لتجاوز األزمة
ما سبق يتضح دور المعممة بالغ األىمية في التأثير عمى الطفل في اكسابو الكثير      

في من خبلليا حماية نفسة و خاصة المعارف الصحية من المعارف و الميارات التي يستطيع 
 . و تفشي فيروس كورونا و متحوراتو ظل الوضع الراىن 

( التي ىدفت  Krause,Christina,2011دراسة )  ما سبقوأكدت عمى أىمية 
إلي ضرورة وضع محددات لمتوعية الصحية لمطفل لتعزيز و تشجيع الثقافة الصحية في 
مرحمة رياض األطفال و التوجو بيذه الخدمات نحو تعزيز محور صحة الخدمات الموجية 
لؤلطفال ، وتشجيع األطفال عمى ممارسة األنشطة التي تعزز الثقافة الصحية و توجييو 

و أوصت الدراسة بضرورة نشر و تعزيز الخدمات الصحية في مرحمة الطفولة األطفال ليا ، 
 المبكرة باعتبارىا مسئولية مجتمعية . 

ومن الدراسات التي أولت اىتمام برياض األطفال  و كل ما تقدمة و تساعد عمى نمو 
ولييـا (: تبـين ىـذه الدراسـة األىمية الكبـرى التـي يجـب أن ن 5005الطفل دراسة قنديل )

لؤلطفـال فـي دور الحضــانة وريــاض األطفــال لمــا ليــا مــن تأثير كبيــر عمــى الطفــل فــي 
بنــاء قدراتــو عمــى االستيعاب مـن خـبلل مـا يقـدم لـو سـواء عـن طريق الرسـوم، او الحفـظ 

مــا أكــدت ىــذه الدراســة عمــى والتكـرار ومـا يمكـن أن تقدمــو المكتبــة فــي ىــذا االتجــاه، ك
أىمية وجــود المكتبــة كمكــان مخصـص يتناسـب مـع عـدد األطفـال مـن حيـث المسـاحة 

 .واألثـاث المناسـب، كمـا تطرقـت إلـى مواصفات المؤىل لمقيام بالدور عمى أكمل وجو
لمفاىيم  الثقافية ولدور رياض األطفال دور في مواجية جائحة كورونا بإكساب األطفال ا

( حيث  ىدف البحث التعرف عمى دور 5086الصحية و اتضح ذلك في دراسة  ) عتمان،
رياض األطفال في توعية طفل الروضة بمفاىيم الثقافة الصحية من وجية نظر المعممات، 
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وكذلك مدى وعى األطفال بمفاىيم الثقافة الصحية من وجية نظر أميات األطفال الممتحقين 
من أميات ) 568( معممة روضة و)816(ألطفال ، و قد تكونت عينة البحث من برياض ا

األطفال الممتحقين برياض األطفال من مؤسسات رياض األطفال في القاىرة والدقيمية والوادي 
الجديد، تم اختيارىم بطريقة عشوائية من رياض األطفال الحكومية التابعة لمتربية والتعميم 

ور واألزىر، واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، إضافة إلى بناء مقياسين لقياس د
رياض األطفال نحو توعية الطفل بمفاىيم الثقافة الصحية من وجية نظر معممات رياض 
األطفال المتخصصات وغير المتخصصات، ومقياس لقياس مدى وعى األطفال بمفاىيم الثقافة 
الصحية من وجية نظر أميات األطفال العامبلت وغير العامبلت، حيث تضمن كل مقياس 

مجاالت: تضمن المجال األول "النظافة الشخصية"، والثاني فقرة موزعة عمى ست ) 60)
التغذية الصحية"، والثالث "الوقاية من الحوادث واإلسعافات األولية"، والرابع "الصحة البيئية"، "

، وكذلك تم "والخامس "صحة المستيمك"، والمجال السادس "األمراض وكيفية الوقاية منيا
اس لممعممات وأميات األطفال عن كيفية التوعية توجيو سؤال مفتوح في نياية كل مقي

بمفاىيم الثقافة الصحية لطفل الروضة، وقد تحقق الباحث من الخصائص السيكو مترية 
 لممقياسين )الصدق والثبات(، واستخدم لمعالجة البيانات إحصائيا واستخراج النتائج برنامج

SPSS طفال واألميات إيجابي في ،وأسفر البحث عن النتائج التالية: أن دور رياض األ
توعية طفل الروضة بمفاىيم الثقافة الصحية، كما توصل البحث إلى وجود فروق ذات داللة 

بين تقييم معممات رياض األطفال نحو توعية ) α =05.0) إحصائية عند مستوى الداللة
عدم جود الطفل بمفاىيم الثقافة الصحية وفقًا لمتغير التخصص و سنوات الخبرة، كذلك أظير 

بين تقييم أميات األطفال ) α =05.0)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
العامبلت وغير العامبلت الممتحقين برياض األطفال نحو مدى وعى الطفل بمفاىيم الثقافة 
 الصحية وفقًا لمتغير العمل، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

(α=05.0 ( تقييم أميات األطفال الممتحقين برياض األطفال نحو مدى وعى الطفل بين
بمفاىيم الثقافة الصحية وفقًا لمتغير المستوى التعميمي، وقد خمص البحث إلى بعض 
المقترحات والتصورات لمنيوض بدور رياض األطفال واألميات في تفعيل مفاىيم الثقافة 

 .ة التعميم لطفل ما قبل المدرسةالصحية لطفل الروضة بما يسيم في تحسين جود
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عمى أن البيئة االجتماعية والتنظيمية في   Jung, M. (2013) بينما أكدت دراسة
رياض األطفال في الدنمرك تعتبر من العوامل الميمة لرفع النشاط البدني بين األطفال، كما 
وجدت عبلقة ذات داللة ايجابية بين موقف المربين نحو تعزيز النشاط البدني لؤلطفال وعدد 

، وأوصت الدراسة أن رياض األطفال األطفال الذين يمارسون النشاط لمدة ساعة واحدة يومياً 
 يجب أن تمعب دورًا في تعزيز نمط حياة صحي لمطفل .

إلى أن التصميم الداخمي لمروضة مؤثر ) ,Erler & Bendt 5081) وتوصمت دراسة
عمى مغزى العممية التعميمية لؤلطفال من خبلل توفير التجييزات لمغرف الدراسية والمساحات 

كشاف ومرافق صحية آمنة وغرف لمعب مع ضرورة أن تتمتع الروضة المفتوحة وحجرات االست
  .باآلمن والسبلمة

إلى أىمية تدريب األطفال عمى ميارات الحياة ), Brandt ,5086كما أكدت دراسة )
اليومية في رياض األطفال، حيث ىدفت الدراسة إلى توعية األطفال باألمراض والتي قد تنشأ 

واليت، وتوصمت الدراسة إلى ضرورة تدريب األطفال عمى من خبلل استخدام الطفل لمت
استعمال التواليت في جو تسوده المرونة بحيث يكون ىناك مشاركة فاعمة بين األسرة ورياض 
األطفال، وأوصت الدراسة بضرورة تقديم الكبار الدعم البلزم لؤلطفال لتطوير معرفتيم 

برامج فعالة ومصممة لتسريع نجاح  ومياراتيم في ىذا الجانب الصحي، بحيث يكون ىناك
 تعمم األطفال العادات الصحية السميمة .

فكل ىذه الجوانب التي اىتمت فييا الدراسات السابقة تدعم أىميو مرحمة رياض 
األطفال في اكتساب كل ما يتعمق بالجانب الصحي لمواجية جائحة كورونا مما يساعد 

 يم من تمك الجائحة الفتاكة .معممات الروضة عمى القيام بدورىا في حمايت
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 معلنات رياض األطفال : احملور الجاني : 

معممة رياض األطفال تمثل المحرك األساسي لمعممية التعميمية لمطفل في مرحمة 
الطفولة، وتتصرف داخل الصف الدراسي بفكر تربوي أو رصيد تربوي وليس بشكل اعتباطي. 
وتسعى إلى تحقيق النمو الشامل المتكامل في شخصية األطفال وتحقيق السموك االجتماعي 

دارتيا وتنظيمو )بن البار وخضرة،   (.5050اإليجابي من خبلل اعدادىا لؤلنشطة التعميمية وا 
كما تعد معممة رياض األطفال أول من يبدأ بتعميم األطفال بصورة رسمية، ويمكنيا التعامل مع 

ي ضوء خصائصو النمائية، كما يمكنيا مراعاة الفروق الفردية بين أطفال الروضة، الطفل ف
 والطفل المبدع يحتاج إلى مراعاة قدراتو التي تفوق بقية األطفال .

إال أن معممات رياض األطفال قد يواجين بعض التحديات الناتجة عن الفروق الفردية  
عض األطفال يحتاج لرعاية خاصة، وبرامج تمبي الكبيرة في القدرات العقمية بين األطفال، فب

 احتياجاتو العقمية، وأنشطة إثرائية تفوق اآلخرين .
: بأنيا شخصية تربوية يتم اختيارىا  ( معممات رياض األطفال5000وتعرف )إبراىيم، 

من المعايير الخاصة بالسمات والخصائص المناسبة لمينة  ةبعناية بالغة من خبلل مجموع
في مؤسسات تربية ما قبل  و التعميمي لتتولى مسئوليات العمل التربوي ؛ل تربية الطف
 . المدرسة

فيي مربية محترفة في مجال تربية طفل ما قبل المدرسة االبتدائية وتعمل عمى    
حماية وتربية األطفال ورعايتيم الرعاية الصحية السميمة وتسيم بقدر كبير في تنمية شخصية 

 (6: 5001) عبدالرؤوف، . لجميع جوانب شخصيتوالطفل تنمية شاممة 
-Covidاألول لمعممة الروضة  في جانب مواجية جائحة كورونا  الدورلذا كان      

عمي استمرار العممية التعميمية في مختمف الظروف التي تواجييا ، العمل جاىدة ىو  19
 .أخطارىا فعمة لحماية أنفسيم من العدوى و  يجب عمي األطفال وتوضيح ما
توفير البيئة الصحية المناسبة واإلرشاد الصحي المناسب ويتضح عمميا أيضًا في    

الصحية و محاولة اظيار ىذه فتعمل عمى استكشاف قدراتو ،  لمطفل لمنمو الصحي السميم
 ( Covid-19من األمراض الوبائية المنتشرة ومنيا ) القدرات في حمايتو و حماية اآلخرين 

ثم تزويده بميارات معينة منبثقة عن حاجاتو الصحية في ظل جائحة ومن ،  و متحوراتو
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كورونا ، حتى يظير الطفل بمظير صحي الئق ، ويعطى صورة صحيحة عن نفسو لآلخرين 
 في مجتمعة .

وعمى معممة الروضة أن تحرص عمى استمرار العممية التعميمة في مختمف الظروف 
مرحمة رياض األطفال عمى أكمل وجو، بدءًا بالتخطيط التي تواجيا، وأن تحرص عمى تدريس 

 لتدريسيا وتنفيذه، وانتيائيا بتقويم ىذا التدريس  .
وتعد المعممة المسئولة عن تربية األطفال داخل غرفة النشاط وخارجيا من خبلل    

 وتيدف ىذه المرحمة إلى تحقيق األىداف التعميمية المرجوة من خبلل . يمالتعايش اليومي مع
تنظيم األنشطة التعميمية التي تتفق مع حاجات األطفال، وتقديم فرص تعميمية حقيقية ليم، 
وتشجيعيم عمى العمل والمعب والتعمم، مع ضرورة تحفيز األطفال وبناء مستويات عالية من 

 ( 513:  5085، محمد ).الدافعية واالنتباه
االحترازية لمواجية جائحة  وعند امتبلك معممة الروضة القدرة عمى تطبيق االجراءات

كورونا ذلك يحمييا من األثار النفسية السيئة جراء تفشي فيروس كورونا و ىذا ما أوضحو 
( حيث أوضحت أن االىتمام بالصحة النفسية في مثل ىذه  828:  5082)عبد القادر،

حفاظ عمى الفترات العصيبة يعد أمًرا غاية في األىمية، إذ يجب اتخاذ اإلجراءات البلزمة لم
الصحة النفسية لممجتمعات المتأثرة بفيروس كورونا المستجد. ويمكن لممخاوف حول انتقال 
المرض من شخص إلى آخر أن تؤثر عمى التماسك االجتماعي وسيولة الحصول عمى الدعم 

 االجتماعي المطموب، وتترك أثرًا سمبًيا عمى الصحة النفسية.
فًيا ساىم في نشر الذعر بين عامة الناس. إال عامبًل إضا اإلعبلم ولسوء الحظ، كان

أنو يمكن االستعانة بالعديد من التدابير اإليجابية التي تساعد عمى العناية بالصحة النفسية 
لممجتمع واألفراد، اذ يترافق تفشي فيروس كورونا المستجد بحالة عامة من عدم اليقين، ومن 

شخيص اصابتيم بالفايروس، إلى جانب القمق الطبيعي أن ُيصاب الناس بالقمق من إمكانية ت
من إصابة أحد األشخاص المقربين بالعدوى، والقمق من تعرض النفس أو المقربين لمعزلة 

 (  5055) عبد الرضا ،  .االجتماعية أو الحجر الصحي
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 ( :5082ومن الكفايات الشخصية المعرفية لمعممة الروضة كما ذكرىا ) موسى ، 
عمى دراية بأسس ومبادئ مرحمة رياض األطفال وغيرىا والفرو ق أن تكون المعممة  -

الفردية بين األطفال، وأن تكون يقظة ومرنة وتتسم بسعة األفق، وتعي السموك 
السميم الذي يجب أن يسمكو الطفل وأن تضع في اعتبارىا العوامل المتصمة بيذا 

 السموك من ظروف وقيم وأىداف .
 . لمبلحظة في تتبع نمو األطفالأن تكون عمى قدر من الدقة وا -
أن تدرك بأن العمل في مجال رياض األطفال يحتاج إلى المتابعة الواعية لمفكر  -

التربوي المعاصر، فتحرص عمى مواصمة الدراسة واالطبلع والنمو الميني كمعممة 
 االطفال ما قبل المدرسة.

 في برنامج األنشطة .القدرة عمى إدراك المفاىيم والميارات واالتجاىات المنتظمة  - -
اىتمت الدراسات بإظيار دور المعممة في ظل جائحة كورونا ومنا دراسة و 

DeryaAtabey,2021)  ( و التي ىدفت لئلجابة عمى سؤال ) ماذا يمكننا أن نفعمو
من وجيو نظر المعممات العامبلت في مرحمة ما قبل المدرسة  82-لؤلطفال في ظل كوفيد

و توصمت نتائج معممة لمرحمة ما قبل المدرسة  82أعدىا  مشروعاً  82؟ وتم تطبيق 
منيا  الدراسة إلي تحديد المشكبلت التي تواجيو أطفال ما قبل المدرسة في فترة الجائحة

  .والعمل عمى حميا استمرار التعميم
( إلي النظر في تأثير جائحة  Caslav Stoiljkovi,2020كما اىتمت دراسة )     

، حيث أثناء حالة الطوارئ،  عمي العممي التربوي لمعممي رياض األطفال Covid-19كورونا 
أحدثيا الوباء في العمل التربوي مع األطفال الصغار ،  أبحاث كافية حول اآلثار التي  ال توجد

( معممًا  حول الجوانب المينية لمعممية التعميمية أثناء 861و قامت الدراسة بمعالجة مواقف )
التوصل إلي درجة كافية من قدرة المعممين عمى التكيف مع الوضع الجديد الطوارئ ، و تم 

 كعوامل الستقرار العمل التربوي . لينباإلضافة إلي الدور اليام 
كما نؤكد عمى تمتع المعممة بالثبات النفسي لمواجية جائحة كورونا يساعدىا عمي 
القيام بدورىا الكامل في مواجية فيروس كورونا بقدرتيا عمى تطبيق جميع االجراءات 

حيث أوضحت أن  (5055) عبد الرضا ، عمى ذلك دراسة  أكدتو  الممكنةاالحترازية 
االىتمام بالصحة النفسية في مثل ىذه الفترات العصيبة يعد أمًرا غاية في األىمية، إذ يجب 
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اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمحفاظ عمى الصحة النفسية لممجتمعات المتأثرة بفيروس كورونا 
المستجد. ويمكن لممخاوف حول انتقال المرض من شخص إلى آخر أن تؤثر عمى التماسك 

الصحة الجتماعي وسيولة الحصول عمى الدعم االجتماعي المطموب، وتترك أثًرا سمبًيا عمى ا
عامبًل إضافًيا ساىم في نشر الذعر بين عامة الناس.  اإلعبلم ولسوء الحظ، كانالنفسية ، 

إال أنو يمكن االستعانة بالعديد من التدابير اإليجابية التي تساعد عمى العناية بالصحة 
ممجتمع واألفراد، اذ يترافق تفشي فيروس كورونا المستجد بحالة عامة من عدم النفسية ل

اليقين، ومن الطبيعي أن ُيصاب الناس بالقمق من إمكانية تشخيص اصابتيم بالفايروس، إلى 
جانب القمق من إصابة أحد األشخاص المقربين بالعدوى، والقمق من تعرض النفس أو 

  .الحجر الصحي المقربين لمعزلة االجتماعية أو
 : مواجهتها كيفية و Covid-19جائحة كورونا احملور الجالح : 

، ولقد أعمن عن مرض ىي جائحة منتشرة يشيدىا العالم (  82 -جائحة كورونا )كوفيد    
( عمى أنو طارئة صحية عمومية تسبب قمقا دوليًا فقد انتشر المرض حاليًا في  82- )كوفيد

بمدان ومناطق عديدة، وبالرغم من أنو ال يزال ىناك الكثير مما نجيمو عن الفيروس الذي 
،إال أننا نعمم أنو ينتشر عبر االتصال المباشر بالرذاذ التنفسي  82-يسبب مرض كوفيد

شأ عن السعال أو العطس( ، ويمكن أن يصاب األفراد بالعدوى لشخص مصاب ) والذي ين
) مثبًل العينين و الفم و  أيضا مبلمسة األسطح المموثة بالفيروس ومن ثم لمس وجوىيم 

 من الميم أن تتخذ المجتمعات المحمية إجراءاتف باالنتشار 82-ذ يستمر كوفيد األنف إ
 لسيطرة عميوودعم إجراءات ار انتشار المرض لمنع المزيد من العدوى والحد من تأثي متعددة

 ( .5050)اليونيسف،
ونتيجة لذلك فإن فيروس كورنا أعتبر أزمة صحية انتشرت وشممت العالم بأكممو، 
وتوقفت الحياة بأثرىا بسب الحجر المنزلي وحظر التجول والتباعد االجتماعي المفروض 

، و آخرون  انتشار ىذه الجائحة. )غربيكإجراءات احترازية وضعتيا الدول لموقاية من 
5050 ) 

و من األمور اليامة التي تعتبر حجر األساس في مواجية فيروس كورونا و احتواء 
يعد " الوعي المجتمعي " حيث تظل اإلجراءات الوقائية والخطوات االحترازية ببل جدوى  انتشاره

ع، فكثير من الشعوب التي استيانت بدون االلتزام الكامل والطوعي بيا من جانب أفراد المجتم
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بتنفيذ التعميمات واإلرشادات ما ازلت تعاني حتى اآلن، وتكاد تكون عاجزة عن توفير الرعاية 
الصحية بشكل جيد لممصابين، ليذا فإن وعي المجتمع والتزامو الكامل بكافة اإلجراءات 

اء عميو بشكل نيائي.) االحترازية والوقائية يظل أساس التعايش مع وباء كورونا، والقض
 ( 5050الحداد ، 
اتخاذ مجموعة من التدابير العاجمة البلزم  االتجاه نحوتمك الجائحة  استدعتو 

، وكذا بالموازاة مع اإلجراءات و متحوراتو  اتخاذىا لمواجية تبعات وباء فيروس كورونا
 .المواطنيناالحترازية والوقائية التي اتخذتيا الدول لمحفاظ عمى سبلمة وأمن 

فإن ىذا إلزام قانوني  5002وبناء عمى قواعد اإلعبلن المنظم لمصحة العامة لسنة      
لمدول من أجل االستجابة الفورية إلعبلنات طوارئ الصحة العامة، وعميو أدى انتشار فيروس 

رعة كورونا عمى المستوى التنظيم الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية واحترازية استثنائية متسا
الحتواء العدوى، واصدار أغمب الحكومات اجراءات وعقوبات قانونية صارمة لمتأكد من 

 ( 5050)أحمد و آخرون ، .احتراميا
 Covid-19أو ما يطمق عميو مسمى:  تتمثل جائحة كورونا في فيرس كورنا المستجدو     

سي لئلنسان و قد يؤدى إلي ىو فيروس من فصيمة فيروسات كورونا يصيب الجياز التنف
،وعمى  5082، وكانت بداية ظيوره في مدينة ووىان الصينية في نياية شير ديسمبر وفاتو 

 الحاالتبدأ الوباء ينتشر و  ومن ىناك صورة التياب رئوي حاد، ويعتقد أنو مرتبط بالحيوانات، 
بطـرق مختمفـة فـي مراحـل و بـدأت العديـد مـن دول العالـم فـي التأىـب واالستجابة  .تتزايد 

 . زمنية متفاوتـة لمحـد مـن انتشـار الفيـروس
   https://www.moh.gov.sa/Ministry/COVID-.19( 5050)وزارة الصحة،

حيث بـدأت اسـتجابة المممكـة العربيـة السـعودية مبكـرًا عمـى مرحمتيـن، األولى حسـب       
ىــ القاضـي بتشـكيل المجنـة العميـا الخاصــة  8448/  6/  8األمر السـامي الكريـم فـي تاريـخ 

رونــا المســتجد لمنــع انتشــار جائحــة كو  البلزمةوالتدابيــر  االحترازية اإلجراءاتباتخــاذ كافــة 
جيـات مشـاركة  6والتــي يرأســيا وكيــل وزارة الصحــة لمصحــة العامــة وتضـم  82-كوفيــد

إلـى مرحمـة أعمـى حسـب  االستجابةتصعيـد  العالمي تموبنـاء عمـى تقييـم معطيـات الوضـع 
لمجنـة المعنيـة باتخـاذ ىــ القاضـي بتشـكيل ا 8448/  6/ 3السـامي الكريـم فـي تاريـخ  األمر

لمنــع تفشــي فيــروس كورونــا فــي المممكــة والتــي  االحترازية البلزمة اإلجراءاتجميـع 

https://www.moh.gov.sa/Ministry/COVID-19.x
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وتنفيــذ القــرارات  ولمتابعــة، الصحــة وعضويــة الجيــات المشــاركة  يرأســيا معالــي وزيــر
 .لمجائحــة لبلستجابة اص قامــت وزارة الصحــة بتطويــر ىيــكل تنظيمــي خــ

https://www.moh.gov.sa/Documentsf 
جيوًدا كبيرة وواضحة في مواجية فيروس )كورونا(  السعودية تبذل وزارة الصحة كما        

( بالصين. وتثمن )الصحة( االستشعار المستجد، منذ اإلعبلن عن ظيور الحاالت في )ووىان
المبكر من القيادة الرشيدة لخطر ىذا الفيروس، والتحديات التي فرضيا؛ حيث تتطمب العمل 
المتكامل من جميع قطاعات الدولة وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين؛ لمكافحة ىذه 

  .الجائحة
ؤسسات بصفة عامة والمؤسسات تم تطبيق إجراءات احترازية من قبل الدول عمى المو      

 جائحة كورونا و التعايش معيا كان إلزاميًا عمي، ولمتعامل مع ظروف خاصة  التعميمية بصفة
لى التوجو إلى العودة الحضورية لمرحمة رياض األطفال ، المؤسسات التعميمية، مما أدى إ

العممية التعميمة و الذي ينعكس أثرة عمي استمرار  المختمفة واتباع االجراءات االحترازية
تتخذ الدول في ، و ممارسة أطفال الروضة لمختمف األنشطة المختمفة في ظل تمك االجراءات 

مختمف أنحاء العالم تدابير تيدف لتحقيق النجاح في السيطرة عمى تفشي جائحة كورونا 
  ىا. ( ، والحد من انتشار  82-)كوفيد
أىم النتائج االحترازية التي قامت بيا المممكة  ( 5050ويذكر ) الحقوي وآخرون ،     

لمواجية الفيروس، وشممت: إبطاء التفشي، والتقميل من األعداد المصابة قدر اإلمكان دون 
حدوث شمل في الخدمات الصحية المقدمة، وتشير المؤشرات إلى اعتبار المممكة من الدول 

نت المممكة عمى أىبة االستعداد لمثل األولى عالمًّيا من حيث عدد الوفيات المنخفض، وقد كا
النظام الصحي ، ليذا  الجائحة، و ذهمسبق ليقوي ىذه الجائحة، وكان ىناك تخطيط 

باإلضافة إلى الدعم الحكومي البلمحدود لمقطاع الصحي، والتعاون الوثيق بين أجيزة الدولة، 
العربية و المممكة باإلضافة إلى تفيم المواطنين  و المقيمين لموضع الحرج الذي مرت ب

  .ودول العالم أجمعالسعودية 
وباتباع التعميمات الصحية ، و االجراءات االحترازية ، و تمقي المقاحات المضادة لفيروس     

المممكة % من سكان 30كورونا وصمت المممكة إلي نسبة الحصانة المجتمعية التي بمغت 
مممكة ، توجو التعميم بالمرحمة االبتدائية السعودية ، و بعد تأمين الوضع الصحي بالالعربية 

https://www.moh.gov.sa/Documents/2020-10-27-002.pdf
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تمقي معظم ورياض األطفال إلي العودة الحضورية ، مراعيًا لصغر سن ىذه الفئة و عدم 
 باإلضافة إلي صعوبة تطبيق التعميم عن بعد مع األطفاللمقاح في الوقت الحالي األطفال 

أنيا مرحمة حسية حركية تقوم عمى التعمم المرحمة العمرية ليم  بالروضة وفقًا لخصائص
العديد من الدراسات السابقة و اتضح ذلك في المباشر و البحث و االستكشاف الواقعي ، 

 : منيا
( بعنوان: "معوقات تطبيق التعميم عن بعد في  5050) دراسة الرنتيسي، ما أوضحتو

مسحية في ظل جائحة دراسة حافظات غزة من وجية نظر المعممين مدارس وكالة الغوث بم
وجية نظر  كورونا"، والتي ىدفت إلى التعرف عمى معوقات تطبيق التعميم عن بعد من

معمم من محافظة غزة ، واستخدمت أداة االستبانة لجمع 166المعممين، وتمثمت عينتيا في 
 البيانات وفق المنيج الوصفي، وكان من أبرز نتائجيا: أن المعوقات المتعمقة بصعوبة تطبيق

 . المعممين التعميم عن بعد جاءت في المركز األول
( بعنوان: "التعميم اإللكتروني في رياض األطفال  5002دراسة ) الصادق ، أوضحت و 

ومعوقات استخدامو"، والتي ىدفت إلى التعرف عمى التعميم اإللكتروني في رياض األطفال 
المنوفية ، في محافظة  طفالمعممة رياض األ 8230ومعوقات استخدامو، وتمثمت عينتيا في 

واستخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات وفق المنيج الوصفي التحميمي، وكان من أبرز 
 ومادية و فنية بشرية  معوقاتأنو يوجد  نتائجيا:

( والتي ىدفت إلى التعرف عمى الصعوبات التي تواجيو  5086 ودراسة ) زيد ،
( وىدفت إلى التعرف عمى  5050معممات رياض األطفال بمدينة زلتين، ودراسة ) الصوابي ،

 .تحديات استعمال التكنولوجيا خبلل مرحمة التعميم األولي في سياق جائحة كورونا
بعض األدوار  ضة و ىذا أضافوما سبق تتضح أىمية العودة الحضورية ألطفال الرو  

لمعممات رياض األطفال و التي تتبلءم مع ظروف التعميم وظروف جائحة كورونا، وما تيدف 
إليو ىذه الدراسة ىو الكشف عن ىذه األدوار التي تتمثل في تطبيق االجراءات االحترازية في 

 نظر المعمماتمن وجية التي تحول دون تطبيقيا المعوقات بالروضة و البرنامج اليومي 
  . بمدينة أبيا بالمممكة العربية السعودية

والوعي بجائحة كورونا لدى األطفال يكون عالي و ال يقتصر ذلك عمى األطفال 
العاديين فقط و لكن امتد الوعي بدرجات مرتفعة لدى األطفال غير العاديين كما أوضحت 
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( حيث ىدفت الدراسة الحالية التعرف عمى  5050راسة ) الظفيري و آخرون ، نتائج د
( 81مستوى الوعي بجائحة فيروس كورونا المستجد و الوقاية من اإلصابة بو، و ذلك لدى )

من الطمبة ذوي صعوبات التعمم بدولة الكويت، و قد طبقت الدراسة مقياسا من إعداد الباحثين 
، وقد أظيرت النتائج مستويات مرتفعة من الوعي 5050/  2/  83-85في الفترة من 

% أما نسبة الوقاية من  11والوقاية لدى عينة الدراسة، حيث بمغت نسبة الوعي لدييم 
و تعددت طرق  .13%، كما أظيرت العينة عمى المقياس ککل نسبة  11اإلصابة فقد بمغت 

ز التوعية الصحية بجائحة كورونا التوعية بجائحة كورونا منيا فاعمية الفيس بوك في تعزي
( حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف 5050كما أوضحتو دراسة ) عيشوش و آخرون ، 

عن مدى مساىمة شبكة الفايسبوك وما ليذه االستخدامات من دعم وتعزيز التوعية الصحية 
الصحية، في المجتمع الجزائري، وتحديد الدور الذي تمعبو في بمورة وتحقيق ونشر التوعية 

انطبلقا من طرق وأنماط االستخدام لدى متتبعي صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية 
الصحية نموذجا. ومن أجل اختبار فرضيات الدراسة تم اعتماد المنيج الوصفي التحميمي مع 
تطبيق أداتي المبلحظة بالمشاركة، واالستبيان اإللكتروني عمى عينة قصدية عبر استطبلع 

خدمين لممجتمع االفتراضي متتبعي صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية آراء المست
مفردة، وأسفرت الدراسة عمى عدة نتائج  550، حيث تكونت من 82من الفيروس كوفيد 

أىميا: تؤدي شبكة الفايسبوك دورا فعاال في تعزيز التوعية الصحية السميمة، وأن أىم 
وعي، والتواصل مع الجيات الطبية، الفحص الدوري المواضيع التي تقدميا ىي زيادة ال

  .المبكر
 الربنامج اليومي بالروضة :الرابع : احملور 

 ، لمرحمة رياض األطفال الحضورية دليل العودةـ )نامج اليومي إلى الفترات التالية كما ورد بتقسم فترات البر ، حيث تم وما عمية حاليًا  ( ،8جدول )كما ب المتبعة التدريسيةمن حيث الفترات  قبل جائحة كورونااختمف البرنامج اليومي بالروضة عما كان عمية سابقًا  
فــي الروضة  عــودة الدراســة ىــو نمــوذج آلية، و ( بالمممكة العربية السعودية  ىـ8441

اإلجراءات االحترازية في  لتطبيق حســب أعــداد األطفال و توفير االحتياجات البلزمة
                          (5.جدول ) والروضات المدارس
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 (1خذٔل )

 انجزَبيح انٕٛيٙ قجم خبئحخ كٕرَٔب

انؼًم انحز فٙ  فززح انٕخجخ انغذائٛخ فززح انهؼت ثبنخبرج انحهقخ انفززح

 االركبٌ

 انهقبء األخٛز

 11326- 11 11 - 16315 16315- 6336 6336 – 6336 6336 – 6 انٕقذ

 ْبدٖ حزكٙ ْبدٖ حزكٙ ْبدئ انُٕع

 (2خذٔل )

 نهزٔػبد كًب ٔرد ثذنٛم انؼٕدح انحؼٕرٚخ انجزَبيح انٕٛيٙ ثؼذ خبئحخ كٕرَٔب

اطى 

 انفززح

نقبء ثذاٚخ 

 انٕٛو

َشبؽ  انحهقخ

 ثذَٙ

انٕخجخ 

 انغذائٛخ

َهؼت ٔ َزؼهى 

 االركبٌ

قزاءح 

 خٓزٚخ

َحٍ َقزأ 

 َٔكزت

انهقبء 

 األخٛز

أٔ َؼذ ٔ 

 َحظت

 د36 د15 د15 د66 د 36 د 66 د 36 د15 انٕقذ

ل أســابيع الفصــل فتــرات البرنامــج اليومــي خــبل يتبــع فــي التخطيــط اليومــي تسمســل و   
صمــم أنشــطة متنوعــة لــكل فتــرة مــن فتــرات  أســبوع لــكل فصــل دراســي. (81)الدراســي

 ويتم ســنوات. ( 6-4 )، مــن لؤلطفالاســب مــع الخصائــص النمائيــة البرنامــج اليومــي تتن
حيث أن ىناك اشتراك ما بين بما يتبلءم مع واقع الروضة و الزمن  الفتراتالتبديل بين 

الفصول في الممعب و المطعم و ىذا التبديل بين الفترات لمنع الزحام و تطبيقًا لئلجراءات 
 .من بدايتو إلي نيايتو  مج اليوميبفترات البرنااالحترازية 

   ويتم توضيح فترات البرنامج اليومي كما يمي :
حيث تتقبل المعممة األطفال مشددة عمى عدم التصافح و االلتزام بالممصقات : بداية اليومأوال: 

 األرضية 
، لعبة عرض المفيوم بعدة طرق مثل)تجربة  سؤال اليومثانيًا الحمقة : و تبدأ بالتمييد لمحمقة 

 ، رحمة ، زائر(فيديو،
تمارين حركية و ألعاب رياضية تدعم جوانب النمو الحركي و تتبلءم مع البدني:  ثالثا: النشاط

 الخصائص النمائية لممرحمة العمرية.
يراعى في اختيارىا إمكانية تطبيق الطفل ليا في المنزل بشكل متزامن أثناء عرضيا عمى 

 الشاشة.
فترة بديمة لفترة العمل الحر في األركان بحيث تصمم فييا المعممة كل نمعب ونتعمم : رابعًا : 

تتنوع األنشطة التي تقدم  لتتناسب مع و ، تعرض نشاط واحد في كل فترة  يوم نشاطين.
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، ميارات رياضيات ،تقنية ، عمومنشاط فنية، أنشطة  " التعمم النمائية خصائص
 "حياتية

أنشطة  قبل القراءة والكتابة، أنشطة تركيز عمى تعميم ميارات ماب :نحن نقرأ ونكت: خامساً 
 تعميم الحروف.

 أنشطة تركيز عمى األرقام والميارات المتعمقة بالعد والحساب.: نحن نعد ونحسب :سادساً 
نشاط يركز عمى اختيار كتاب مبلئم لمفئة العمرية وتقوم المعممة :  : القراءة الجيريةسابعاً 

 الطفل لقراءة المعممة ويتابع الكممات المكتوبة في الكتاب.بقراءتو عمى 
اشيد ، ألعاب أصابع ، نشاط ، أن بتقديم: قصةثامنًا: المقاء األخير:تنيى المعممة اليوم 

 ، عرض المواد التي نحتاجيا لميوم التالي.ختامي
https://www.backtoschool.sa/n/page/kindergarten.html 

 ومنو تحدد دور معممة الروضة في ضوئو التعميمي :
 :لهشاط . دور املعلنة قبل ا

 . الرفع بالتحديات والمشكبلت لمديرة الروضة في حال وجودىا.
لتطوير استراتيجيات التعمُّم بشكل  . االطبلع والبحث عمى أفضل الممارسات المبلئمة نمائياً 

 عام والتعمُّم.
 . التواصل مع المجتمع الميني داخل الروضة وخارجيا بيدف تباُدل الخبرات وتقديم الدعم.

. االطبلع عمى قائمة األطفال المسّجمين لدييا والتأكد من وجود جميع البيانات لمتواصل مع 
 األسرة.

( طفبًل لتتمّكن 82وية بحيث ال تزيد كل مجموعة عن ). تقسيم األطفال إلى مجموعات متسا
التي تم  النشاطالمعممة من إشراك جميع األطفال وتحفيز التفكير والتأكد من تحقيق أىداف 

 تحديدىا مسبقًا.
. التخطيط لموحدة التعميمية بالتنّوع باستخدام استراتيجيات التدريس يخمق خبرات تعميمية 

والتأكد من تصميم أنشطة من اىتمامات األطفال  منشاطر لالتحضي0إيجابية لؤلطفال. 
 ىموالتخطيط لطرح أسئمة تثيُر تفكير 

 مناسبة نمائيًا لؤلطفال يشجُع األطفال عمى التفاعل والمشاركة. . تجييز ديباجة لبدء النشاط
 . تجييز األدوات والوسائل وجميع مصادر التعمم قبل البدء والتأكد منيا.

https://www.backtoschool.sa/n/page/kindergarten.html
https://www.backtoschool.sa/n/page/kindergarten.html
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 األنشطة .ناسب وىادئ وتييئتو لتقديم مكان م. اختيار 
 الهشاط :دور املعلنة أثهاء 

 في الوقت المحدد يوميا. نشطة تقديم األ  • 
 . األنشطة، وتشجيعيم عمى المشاركة والتفاعل مع األطفالالترحيب بجميع  •
 .األطفالالمثيرة لمتفكير عمى  األسئمةطرح  • 
 النمو المختمفة. جوانب لممارسة أنشطة متنوعة تدعم) نمعب ونتعمم(  استثمار فترة •
 وأنشطتيم بطرق مبتكرة . إلنجازاتيمبتقديم عروض  األطفالدعم تعمم و تطور ميارات  • 
 عمى التجربة و وضع الفرضيات واختبارىا و الوصول لممعرفة . األطفالتشجيع  • 
ــة ، ومراعــاة، وتصميــم أنشــطة البدني األنشطةعمــى المشــاركة فــي  األطفالتشــجيع  • 

 نمائيــا لممرحمــة العمريــة تدعــم النمــو الصحــي والتطــور البدنــي . تفاعميــة مناســبة
المناسـب  االختيارالتأكـد مـن القـراءة بشـكل يومـي فـي فتـرة القـراءة الجيريـة ومراعـاة  • 

 ألطفال.المتبع مع ا األسموبالقصـة و  لمكتـاب أو
وتوثيقيـا، ومـن ثـم تحميميـا ليتـم بنـاء الخطـط  األطفالجوانـب تعمـم وتطـور  مبلحظة • 

 وقدراتيـم. . األطفالبنـاء عمـى المعرفـة الدقيقـة باىتمامـات  والخبـرات التعميميـة
 تحفزىم لحضور اليوم التالي. لؤلطفالاختتام البرنامج اليومي بخبرة جاذبة  • 
  نموىم المختمفة.فيمـا بينيـم ممـا يدعـم جوانـب  األحاديثعمـى تبـادل  األطفالتشـجيع • 

 :الهشاط . دور املعلنة بعد 

 األدوات، وفاعميـة األطفالتقييـم اليـوم الدراسـي مـن حيـث الخطـة، ، و التفاعـل مـع  • 
منيـا فـي التخطيـط  واالستفادةالمحـددة ، وتوثيقيـا  األىدافوالوسـائل فـي تحقيـق 

  .مسـتقبميال
 .األطفالالتي تم تدوينيا وتوثيقيا حول نمو  المبلحظاتمراجعة • 
 ى دعم في تنمية وتطوير مياراتيم الذين يحتاجون إل لؤلطفال العبلجيةبناء الخطة  • 
 وثابت .بشكل مستمر  لؤلسرةتغذية راجعة  مع في نظام نور األطفالرصد ميارات تعميم  • 

 التالية: اإلجراءاتحاالت حضور األطفال : يتم اتباع 
 .(طفل 82)في كل فصل إلى مجموعتين كل مجموعة تتكون من  األطفاليقسم  -
 في كل مجموعة . األطفالتعد قائمة بأسماء  -
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https://www.backtoschool.sa/n/assets/files/Back_to_Kindergarten_  
، بالروضةعدم وجود منيج صحى ثابت ومحدد لمتربية الصحية الباحثة بلحظ مما سبق ت    

لؤلطفال ، و المناسبة  نشطةمن المعممات بالروضة قائمة عمى األ ولكن ىناك جيود تبذل 
وفي  آلخريىناك تفاوتًا بين المعممات القائمات عمي تمك األنشطة و البرامج من روضة 

الروضة الواحدة ، من حيث التأىيل و التدريب و االعداد األكاديمي لتنفيذ مثل ىذه األنشطة 
التي فرضت  Covid-19ظيور جائحة كورونا  ذن، ويتضاعف دور المعممة م والبرامج 

بتطبيق االجراءات االحترازية خبلل البرنامج عمييا عبء الرعاية الصحية ألطفال الروضة 
 ة ضمانًا لصحة و سبلمة األطفال .اليومي بالروض

وقد تواجيو المعممة الكثير من المشكبلت عند القيام بأدوارىا المتعددة و اتضح ذلك في      
المشكبلت التي تواجو معممات عمى التعرف إلي ىدفت والتي (  5082 ،الخريبيش) دراسة 
مديراتيا ومعمماتيا، ، واستخدمت المنيج الوصفي من وجية نظر  األردنفي  األطفالرياض 

مديرة،  ( 48)كأداة لمدراسة، وتكونت عينة الدراسة من  االستبانةالتحميمي، وتم استخدام 
حيث تم اختيارىن بالطريقة العشوائية.  األطفالفي رياض  العامبلتمعممة من  ( 31)و

من وجية  األردنفي  األطفالياض التي تواجو معممات ر  المشكبلتأظيرت نتائج الدراسة أن 
ذات  ، وعدم وجود فروقاإلدارية ( البيئة المادية، التربوية، الفنية، ) نظر المديرات ىي: 

تعزى  األردنفي  األطفالالتي تواجو معممات رياض  المشكبلتإحصائية في درجة  داللة
 .لمتغير المؤىل العممي

 : مع االلتسام باإلجراءات االحرتازية للدراشة احلضورية  العودةقرار احملور اخلامض : 

في الوقت الذى سجل فيو عدد من دول العالم ارتفاعًا ممحوظًا في عدد حاالت االصابة     
بمتحورات فيروس كورونا و آخرىا متحور أميكرون ، مما يستدعى أىمية محافظة جميع 

تيا المممكة العربية السعودية في األفراد من المواطنين و المقيمين عمى المكتسبات التي حقق
مواجية جائحة كورونا يتجدد الرىان عمى الوعي المجتمعي في استمرار االلتزام باإلجراءات 
االحترازية و التدابير الوقائية و تنفيذ البروتوكوالت الصحية المعتمدة في سبيل المحافظة عمى 

ية أصدرت وزارة التعميم قرار العودة ىذه المكتسبات و المضي قدمًا نحو مراحل األمان بناء عم
قرار أصدرتو وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية بتاريخ الحضورية لؤلطفال و ىو  

مع % 30ىـ بعد اتمام نسبة المناعة المجتمعية لسكان المممكة و التي تبمغ  50/6/8441

https://www.backtoschool.sa/n/assets/files/Back_to_Kindergarten_Guide_9-27.p
https://www.backtoschool.sa/n/assets/files/Back_to_Kindergarten_Guide_9-27.p
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في جميع المراحل التعميمية و افو داتباع االجراءات االحترازية ، وجاء ىذا القرار محققًا ألى
حيث تعتبر أساس المراحل خاصة مرحمة رياض األطفال ، لما ليا من أىمية في قطاع التعميم 

، و تعميم أطفال الروضة حضوريًا يحقق أىداف منيج رياض األطفال باعتبارىا  التالية 
تعتمد عمى التعميم الحسي المباشر داخل الروضات ، و يمر تنفيذ ذلك حركية مرحمة حسية 

ومنيا اتباع كافة االجراءات االحترازية من  Covid-19بمراحل صعبة خبلل جائحة كورونا 
 فترات البرنامج اليومي بالروضة قبل المعممة و األطفال خبلل 

 ,Chatterjee, Anindita and Royوأكدت عمى أىمية ذلك دراسة )   
Sayak,2020 ) و تأثيرىا عمى تعميم طبلب مرحمة ما قبل المدرسة في  82-كوفيد "بعنوان
يدة كإجراء وقائي ضد المرض الفتاك ، ، تم اعتماد العديد من األساليب الجد"الدول النامية 

وتم وضع العديد من االرشادات مثل : استخدام األقنعة في األماكن العامة ، و الحفاظ عمى 
. ىذه االحتياطات مفيدة لموقاية ، و لكنيا في نفس افة االجتماعية ، و تقييد الحركات المس

الوقت تضع عبئًا نفسيًا كبيرًا عمى األطفال الذين يذىبون إلي المدرسة و الذين اعتادوا عمى 
 األنشطة المدرسية الروتينية مع أصدقائيم و معممييم .

الوقاية من فيرس كورونا منيا تجنب األماكن ( طرق 8668:5058، أوضح ) البازو      
المزدحمة و المغمقة ، و تجنب مخالطة األشخاص المصابين بأعراض تنفسية و ارتفاع درجة 
الحرارة ، و الحرص عمى تغطية األنف و الفم عند العطاس ، و تجنب مخالطة الحيوانات  

ثانية ،  10بمدة ال تقل عن البرية و البحرية ، وغسل اليدين بانتظام بالماء و الصابون 
وتجنب مبلمسة العين و األنف قبل غسل اليدين ، و أكد عمى ضرورة اتخاذ االجراءات لمنع 

 انتشار الفيروس فإنو ال يفرق بين األفراد من حيث العمر و الجنس .
عمى كل من يتعامل مع طفل الروضة بصفة عامة و معممة  يجبترى الباحثة أنو و 

تزويد األطفال بتمك المعمومات بأسموب يناسب أعمارىم مع تقديم  "الروضة بصفة خاصة
 ."لمن تظير عميو أعراض الفيروس  بمختمف أنواعوالدعم 
 :  مو الدراشات الصابكة االشتفادةأوجه 
لوصول إلى تشخيص دقيق في ابشكل كبير ،  تاستفاد الدراسة الحاليةشك فيو أن الما    

 :العممية لمدراسات السابقة ما يمي االستفادة أوجوومن  شامل ، لممشكمة، ومعالجتيا بشكل 
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ببعض الدراسات المرتبطة بالبحث الحالي، ومن بعض  األدبيمن اإلطار  االستفادةتم  -
المنيج الوصفي كمنيجية مناسبة لطبيعة  العممية في قوائم الدراسات، ومن تيارالمراجع 
 ة الحالي الدراسةموضوع 

اتفقت الدراسات السابقة في عينتيا حيث طبقت األدوات عمى عينة من المعممين و  -
 المعممات ،

و االستبانات لجمع  في منيجيا حيث استخدمت الدراسات المنيج الوصفي أيضاً اتفقت  -
 .البيانات 

 .وناة الوقائية لمواجية جائحة كور أكدت الدراسات السابقة عمى أىمية االجراءات االحترازيو  -
جمعييا عمى حد عمم الباحثة خمو الميدان من أي دراسة تناولت دور  أيضاً وأوضحت  -

معممة الروضة في تطبيق االجراءات االحترازية بفترات البرنامج اليومي لطفل الروضة بعد 
اصدار قرار العودة الحضورية لمرحمة رياض األطفال مع اتباع االجراءات االحترازية من 

 دية .قبل وزارتي التعميم و الصحة السعو 
 تتضح اجراءات البحث فيما يمي : الطريكة و االجراءات :

 مههج البحح :

وىو:  لمناسبتو مع طبيعة ىذا البحث عتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفيا
ىي "منيج بحث عممي، واسع االنتشار في العموم اإلنسانية، يصف الظاىرة المدروسة كما 

جمع معمومات كافية عنيا بالعديد من األدوات و يقدم ليا في واقعيا الراىن وصفًا دقيقًا بعد 
  . وصفًا كميًا أو نوعياً 

 :عيهة البحح 

استخدم البحث العينة العشوائية من معممات رياض األطفال الحكومية و األىمية 
من  ( معممة60والتي بمغ عددىا )م 5055-5058بمدينة أبيا لمفصل الدراسي الثاني لمعام 

لما تتميز بو الطريقة العشوائية في اعطاء الفرص المتساوية ألفراد ،  ألطفالمعممات رياض ا
العينة باإلضافة إلي الموضوعية وعدم التحيز ، و أيضًا تجعل العينة المختارة ممثمة لجميع 

 متغيرات و سمات المجتمع األصمي .
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 ( 3خذٔل )

 ٕٚػح رٕسٚغ أفزاد انؼُٛخ فٙ ػٕء يزغٛزاد انجحث .
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  :أداة الدراشة

و الدراسات عمى األدب النظري و التربوي بعد االطبلع  البحث واتببناء أد قامت الباحثة    
االستفادة من آراء المختصين في مجال رياض األطفال من و بالموضوع  ةالمتعمقالسابقة 

و من دليل العودة لمرحمة رياض األطفال في ظل جائحة كورونا الصادر  .معممات ومشرفات
 ىـ . 8441من وزارة التعميم السعودية 

حيث تكونت االستبانة األولى التي تيدف إلي التعرف عمى دور معممات رياض األطفال     
، األول في تطبيق االجراءات االحترازية خبلل فترات البرنامج اليومي بالروضة  من جزئيين 

في ضوء المتغيرات اآلتية : ) الخبرة ، المؤىل  يتضمن معمومات عامة عن عينة الدراسة
العممي ، نوع الروضة ، الدورات التدريبية في الرعاية الصحية ( ، أما الجزء الثاني اشتمل 

 لمواجية جائحة كورونا ،التي تطبق خبلل فترات البرنامج اليومي  عمى االجراءات االحترازية
لي تحديد المعوقات التي تحول دون قرة . أما األداة الثانية فتيدف إ( ف52و بمغ عدد فقراتيا )

وتم تدريج ( فقرة . 81تطبيق االجراءات االحترازية خبلل فترات البرنامج اليومي و تضمنت )
مستوى االجابة عمى كل فقرة من فقرات االستبانتين وفق مقياس ليكرت الخماسي و حددت 

 مستويات تتضح في الجدول التالي  :بخمس 
 ( 4خذٔل )

 ٕٚػح درخبد االخبثخ ػهٗ أدارٙ انجحث

 غٛز يٕافق ثشذح غٛز يٕافق يحبٚذ يٕافق يٕافق ثشذح يظزٕٖ االخبثخ

 1 2 3 4 5 انذرخخ
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مرتفعة (  –متوسطة  – منخفضة) المعوقات إلي ثبلثة مستويات وتم تقسيم مستوى الدور و 
( في ثبلث فئات لمحصول عمى مدى كل مستوى  2 -8األعداد من )تقسيم مدى   ، وتم

 و عمية تتضح المستويات في الجدول التالي . ( 8.11)
 ( 5خذٔل )

 يظزٕٖ فئبد أدارٙ انذراطخٕٚػح 

 يزرفؼخ يزٕططخ يُخفؼخ انفئخ

 5 - 3366 3366 – 2334 2333 – 1 يظزٕٖ انفئخ

 صدق األدوات :

أداتي تم التأكد من صدق األدوات عن طريق الصدق الظاىري ، و ذلك من خبلل عرض  
لؤلداة الثانية  فقرة( 82لؤلداة األولي و ) فقرة (53)  المكونة من الدراسة في صورتيا األولية

، و التربيةعمى مختصين في المجال من بينيم: مجموعة من األساتذة والخبراء في الطفولة 
إلبداء أي اقتراحات أو تعديبلت يرونيا ( ، 1ومشرفات ومعممات رياض األطفال ) ممحق 

 :مناسبة لتحقيق ىدف البحث من حيث
مدى انتماء  معبارة،الصياغة المغوية لوضوح ،  جال المراد قياسولمم العباراتأىمية  )

الفقرات التي أجمع  وبمراجعة آراء المحكمين تم اختيار( ،  العبارة لممجال المراد قياسو
 والمحكمين عمى مناسبتيا وتم االلتزام بتعديبلت المحكمين عمي صياغة بعض العبارات، 

و أصبحت  % 10حساب نسبة االتفاق تم حذف العبارات التي تقل نسبة االتفاق فييا عن ب
 لؤلداة الثانية . فقرة( 81األولى و )لؤلداة  مفردة(52الصورة النيائية مكونة من )

 ثبات األدوات :

تم حساب ثبات األدوات باستخدام ) طريقة االختبار و اعادة االختبار ( حيث قامت 
( معممة من معممات رياض األطفال غير عينة الدراسة 50الباحثة بتطبيق االستبانتين عمى )

، و ( يوم من التطبيق األول 82و من نفس المجتمع ، و اعادة تطبيقيما عميين بعد مرور )
من خبلل معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين األول و الثاني ،  استخراج معامل الثباتتم 

( و بمغت قيمة معامل  0,11حيث بمغت قيمة معامل االرتباط الكمي لبلستبانة األولى ) 
( ويتضح مما سبق أن درجة ثبات االستبانتين  0,20االرتباط الكمي لبلستبانة الثانية ) 

 ل بيما .عالية ويمكن العم
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 البحح : إجراءات

  :بالخطوات التالية لبحثمرت عممية إعداد أداتي ا
و المرتبطة بتطبيق االجراءات االحترازية الموضوع بالمتعمقة  األدبياتع عمى االطبل -

النظري ليذه  اإلطارمن  لبلستفادةوذلك  خبلل فترات البرنامج اليومي بالروضة ،
 عمية .واطمعت الباحثة اعتمادا ما وجدتو  راسةأداتي الد عباراتبناء في ،  الدراسات

 . االستبانتينطبيق لتقيما وثباتيما، وتحديد عينة الدراسة، وتم التأكد من صد -
عمى أفراد عينة الدراسة من معممات رياض  االستبانتينثم قامت الباحثتين بتوزيع  -

  .ية السعوديةالمممكة العربب أبيا في مدينة واألىميةالحكومية  األطفال
  االستباناتتم التعامل مع  ذلك بعدو ،  بحثوتمت عممية متابعة واسترجاع أداتي ال -

 . (SPSS) االجتماعية لمعموم  اإلحصائيةوتحميميا باستخدام الرزم 
  :اإلحصائيةاملعاجلة 

عمى النحو  المعالجات اإلحصائيةبإجراء  ثةالدراسة قامت الباحتساؤالت عمى  لئلجابة
 :اآلتي

 واالنحرافاتوالثاني تم حساب المتوسطات الحسابية  األولعمى السؤال  لئلجابة 
عمى السؤال الثالث المتعمق بالكشف عن الفروق  اإلجابةالمعيارية عمى مستوى الفقرة. وفي 

تطبيق االجراءات االحترازية في  األطفالبين استجابات عينة الدراسة لدور معممات رياض 
) تبعا لمتغيرات  بمدينة أبيا بالمممكة العربية السعودية مج اليومي بالروضةخبلل فترات البرنا

تم  ( .، و الدورات التدريبية في الرعاية الصحية  الخبرة، والمؤىل العممي، ونوع الروضة
 .وتحميل التباين الثنائي (  t-test)استخدام اختبار 

  :نتائج الدراشة ومهاقشتها

لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة والتحقق من صحة الفروض وعرض نتائج الدراسة 
يتناول ىذا الجزء من البحث عرضًا لنتائج الدراسة وفقًا لتسمسل أسئمتيا تتضح وتفسيرىا : 

  :فيما يمي
 : الذي ينص عمىو و مناقشة نتائجو  السؤال األول لئلجابة عمى
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" ما دور معممات رياض األطفال في تطبيق االجراءات االحترازية خبلل فترات البرنامج  
  ؟ من وجية نظرىن بمدينة أبيا بالمممكة العربية السعودية اليومي بالروضة

 تم صياغة الفرض األول الذي ينص عمى : 
لبرنامج اليومي " لمعممات رياض األطفال دور في تطبيق االجراءات االحترازية خبلل فترات ا

 بالروضة من وجية نظرىن .
تم حساب المتوسطات الحسابية لدور معممات رياض  ، لمتحقق من صحة ىذا الفرضو     

األطفال في تطبيق االجراءات االحترازية خبلل فترات البرنامج اليومي بالروضة من وجية 
 .( 6ل )كما ىو موضح بجدوبمدينة أبيا بالمممكة العربية السعودية  نظرىن
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 (6خذٔل )

فٙ رطجٛق االخزاءاد االحززاسٚخ خالل  يؼهًبد رٚبع األؽفبلدٔر  بثٛخ نزقذٚزادانًزٕططبد انحظ ٕٚػح

 بيزرجخ رُبسنٛبً حظت يزٕططبرٓ يٍ ٔخٓخ َظزٍْ فززاد انجزَبيح انٕٛيٙ ثبنزٔػخ
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انفظم ثشكم ٚحقق ثبألركبٌ فٙ أػٛذ رزرٛت انًقبػذ ٔ انطبٔالد  5

 خالل فززاد انجزَبيح انٕٛيٙانزجبػذ االخزًبػٙ 

 يزرفغ 1 4363

ثفززاد أنزشو ثزقظٛى األؽفبل نًدًٕػبد نزقهٛم انكثبفخ انؼذدٚخ  1

 انجزَبيح انٕٛيٙ

 يزرفغ 2 4361

أنفذ اَزجبِ األؽفبل نالنزشاو ثبنًهظقبد انًٕخٕدح ثأرػٛخ انزٔػخ  21

 خالل فززاد انجزَبيح انٕٛو

 يزرفغ 3 4366

ٔفزْب نهطفم فٙ أٔؽٕال انٕٛو انذراطٙ  أربثغ نجض األؽفبل نهكًبيخ 26

  حبل ػذو رٕاخذْب يؼّ

 يزرفغ 4 4356

االطزقجبل ثذاٚخ فٙ فززرٙ  ػهٗ ػذو انًظبفحخ ثٍٛ األؽفبل أَجّ 22

 انٕٛو ٔ انهقبء األخٛز َٓبٚخ انٕٛو

 يزرفغ 5 4355

رقذٚى األَشطخ انزٙ رإدٖ  أثُبء أحزص ػهٗ انزٕٓٚخ اندٛذح نهفظم 16

 ٔ األركبٌ ٔ انقزاءح اندٓزٚخفززح انحهقخ  داخم انفظم يُٓب:

 يزرفغ 6 4353

أثُبء  يُغ رجبدل األدٔاد انًذرطٛخ ثٍٛ األؽفبل أَجّ ثبطزًزار ػهٗ 23

 أداء األَشطخ 

 يزرفغ 6 4352

فٙ  أربثغ رؼقٛى األؽفبل ألٚذٚٓى قجم اطزؼًبل األنؼبة ٔ ثؼذْب 6

 االَشطخ انًخزهفخ 

 يزرفغ 6 4356

يٍ ثبنزٔػخ ٔ انزطٓٛز أرأكذ ٕٚيٛبً يٍ رٕافز يظزهشيبد انزؼقٛى  15

 ثذاٚخ انٕٛو انذراطٙ 

 يزرفغ 6 4346

 يزرفغ 16 4344 انزٙ رحقق انزجبػذ االخزًبػٙ أنزشو ثزُفٛذ األَشطخ انالطفّٛ 24

أؤكذ ػهٗ رطٓٛز خًٛغ األططح انزٙ فٙ يزُبٔل أٚذٖ األؽفبل  25

 ثبنزٔػخ 

 يزرفغ 11 4341

َٔظبفزٓب  انٕخجخ  احزص ػهٗ رجبػذ ؽبٔالد انطؼبو أثُبء رُبٔل 6

 قجم األكم ٔ ثؼذِ

 يزرفغ 12 4346

ثبطزًزار ثبنًبء ٔ انظبثٌٕ نًذح ال رقم ػٍ  األٚذَ٘جّ ػهٗ غظم أ 2

 ثبَٛخ 36

 يزرفغ 13 4346

أؤكذ ػهٗ األؽفبل ثؼزٔرح احؼبر أدٔاد انطؼبو انخبطخ ثٓى  6

 ٔػذو رجبدنٓب يغ اٜخزٍٚ

 يزرفغ 14 4336

أَجّ ػهٗ األؽفبل ثؼزٔرح احؼبر انطؼبو اٜيٍ يٍ انًُشل ٔ ػذو  16

 يغ اٜخزٍٚ رجبدنّ

 يزرفغ 15 4336

أٔػح نألؽفبل فٙ حبل شزاء األؽؼًخ يٍ انخبرج يزاػبح أٌ ركٌٕ  3

 يغهفخ ٔ يحكًخ انغهق 

 يزرفغ 16 4335

قجم  ثبنًبء ٔ انظبثٌٕ  أَجّ ػهٗ األؽفبل ثؼزٔرح غظم األٚذ٘ 12

 فٙ انٕخجخ األكم ٔ ثؼذح

 يزرفغ 16 4331

خالل فززاد أنفذ اَزجبِ األؽفبل نزغطٛخ انفى ػُذ  انؼطض أٔ انظؼبل  4

 انجزَبيح انٕٛيٙ

 يزرفغ 16 4336

 يزرفغ 16 4326  أربثغ ػًهٛخ انزطٓٛز ٔ انزؼقٛى ألنؼبة ٔ أدٔاد انًهؼت انخبرخٙ 11

 يزرفغ 26 4326 ٔ انخزٔج فٙ َٓبٚزّ  انٕٛو انذراطٙأَظى آنٛخ انذخٕل فٙ ثذاٚخ  13
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 يُؼبً نهزشاحى

أحزص ػهٗ رٕفٛز يكبٌ يظزقم ٔ يدٓش فٙ حبل ظٕٓر حبالد  16

 اشزجبِ كٕرَٔب ٔ أرؼبيم يؼّ ثحزص نحٍٛ رظهًّٛ نٕنٗ األيز

 يزرفغ 21 4325

أرأكذ يٍ انزؼقٛى انًظزًز نًقبثغ األثٕاة ٔ يقبثض انكٓزثبء ٔ  14

فززاد انجزَبيح انٕٛيٙ انزٙ رإدٖ داخم انطبٔالد ٔ انخشاَبد ث

 انفظم .

 يزرفغ 22 4322

خالل أداء فززاد  أنزشو انٓذٔء ػُذ اكزشبف حبالد اشزجبِ كٕرَٔب 16

 انجزَبيح انٕٛيٙ

 يزرفغ 23 4316

فٙ كم فززح  أربثغ انزخهض اٜيٍ ٔ انًظزًز نهُفبٚبد يٍ انفظم 16

 يٍ فززاد انجزَبيح انٕٛيٙ

 يزرفغ 24 4316

ردُت يخبنطخ انحٕٛاَبد فٙ فززح انهقبء األخٛز أَجّ ػهٗ األؽفبل  6

 انجزٚخ ٔ انجحزٚخ يُؼب نُقم انفٛزٔطبد 

 يزرفغ 25 4315

 يزرفغ 4323 انذرخخ انكهٛخ نًظزٕٖ انذٔر

تطبيق االجراءات في  األطفالأن متوسط دور معممات رياض السابق يبين الجدول     
إذ  ،(  4,82 – 4,61)  تتراوح ما بين االحترازية خبلل فترات البرنامج اليومي بالروضة

أعيد ترتيب المقاعد و الطاوالت باألركان في الفصل  "والتي تنص عمى ( 2)جاءت الفقرة 
وبمستوى ( 4,61) وبمتوسط حسابي بمغ  األولى" بالمرتبة بشكل يحقق التباعد االجتماعي 

بمستوى مرتفع أيضًا.  الفقرات مرتفع من تقديرات أفراد الدراسة لدور المعممة. وجاءت باقي 
يطبقن االجراءات بالمممكة العربية السعودية  أبيافي مدينة  األطفالأي أن معممات رياض 

حيث ظير دور معممات الروضة  بدرجة مرتفعة االحترازية بفترات البرنامج اليومي بالروضة
و جاءت بمتوسط  في االلتزام بتقسيم األطفال إلي مجموعات تحقيقًا لمتباعد االجتماعي

( ، كما أشار المتوسط الحسابي الي ارتفاع دور معممة رياض األطفال في 4,68حسابي ) 
لفت انتباه األطفال الي الممصقات الخاصة بالتباعد االجتماعي في كل فترة من فترات البرنامج 

( و ىي تقع في فئة المرتفع ، و بمغ 4,60اليومي حيث جاءت بمتوسط حسابي بمغ ) 
توسط الحسابي لدور المعممة في متابعة لبس الكمامة و توفيرىا في حال عدم توفرىا ) الم

( الي عدم المصافحة بين األطفال في 4,22( ، كما أشار ارتفاع المتوسط الحسابي ) 4,21
بداية اليوم و نيايتو و أوضحت المعممة أنيا تبذل قصارى جيدىا لمتابعو تمك االجراءات 

االت قميمو جدا عند انشغاليا بتسميم األطفال لذوييم و أثناء اإلعداد لمنشاط باستمرار اال في ح
داخل الفصل أو في الممعب ، كما حرصت المعممة عمي التيوية لمفصل أثناء أداء النشاط 

( 4,21التعميمي في كل فترة من فترات البرنامج اليومي بدرجة عالية بمغت بمتوسط حسابي ) 
بمنع تبادل األدوات المدرسية بين األطفال أثناء أداء األنشطة بمتوسط ، كما أوضحت التزاميا 
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 الثامنة( و يقع في الفئو المرتفعة من المستويات ، و جاءت الفقرة 4,25حسابي بمغ ) 
( مما يدل عمي الدور المرتفع لمعممة رياض األطفال في متابعة 4,20بمتوسط حسابي بمغ ) 

خبلل أنشطة البرنامج اليومي ، و ظيرت العبارة ات و بعدىا قبل استخدام األدو  األيديتعقيم 
( و يدل عمى قيام المعممة بالتأكد بنفسيا من توافر 4,41التاسعة بمتوسط مرتفع بمغ )

مستمزمات التعقيم يوميًا حرصًا عمى سبلمة األطفال و حمايتيم و التصدي لفيروس كورونا، 
دور معممات رياض األفال في تطبيق االجراءات  و أظيرت باقي الفقرات ارتفاعًا ممحوظًا في
أنبو عمى  والتي تنص عمى "( 2)جاءت الفقرة االحترازية لمواجية جائحة كورونا ، حيث 

 األخيرةبالمرتبة  األطفال تجنب مخالطة الحيوانات البرية و البحرية منعا لنقل الفيروسات" 
وبمستوى مرتفع من (  4,51) مجال وبمغت الدرجة الكمية ليذا ال( 4,82)وبمتوسط حسابي 
عينة  لدى أفرادأن السبب في التقديرات المرتفعة  ة. وترى الباحثاألطفالدور معممة رياض 

المتابعة والتوجيو المستمرين من قبل المسؤولين ،  : الدراسة يعود لمجموعة من العوامل منيا
االجراءات االحترازية باستمرار مع اتباع لممؤسسات التعميمية الذي يحث عمى  الصحيوالدور 
، و العمل عمى توفير كل مستمزمات التعقيم و و االشراف من قبل إدارة الروضة   المتابعة
في ىذا المجال مما يقوي من  األطفالرياض  و األسرةالمجتمعية بين  المشاركة، و الوقاية 

رازية خبلل فترات البرنامج االحت االلتزام باإلجراءاتفي متابعة  معممات رياض األطفال دور
مؤسسات المجتمع  أدوار، إضافة إلى كورونااليومي مع األطفال بالروضة لمواجية جائحة 

و اتباعين لتعميمات  التعميماألطفال من قبل وزارة ياض المحمي الفاعمة، وتأىيل معممات ر 
و اتفقت تمك النتائج مع   ، ووعي األطفال بأىمية االلتزام باإلجراءات االحترازيةوزارة الصحة 

( والتي ىدفت إلي التوجو نحو تعزيز محور صحة  Krause,Christina,2011دراسة ) 
الخدمات الموجية لؤلطفال ، و تشجيع األطفال عمى ممارسة األنشطة التي تعزز الثقافة 
الصحية و توجييو األطفال ليا ، و أوصت الدراسة بضرورة نشر و تعزيز الخدمات الصحية 

ودلت النتائج أيضًا عمى ارتفاع الوعي بجائحة كورونا لدى  .في مرحمة الطفولة المبكرة 
 األطفال مما ساعد المعممات عمي القيام بدورىن بدرجة مرتفعة بتطبيق االجراءات االحترازية .

( و التي أكدت نتائجيا عمى أىمية  5050واتفقت تمك النتائج مع نتائج دراسة ) لونيس ،
صحي و التباعد االجتماعي في الوقاية من األمراض المعدية و الحد من انتشار الحجر ال

المرض ، و التي أوضحت رغم التطور الكبير الذي عرفو اإلنسان في المجال الطبي من خبلل 
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اكتشاف العديد من األدوية والمقاحات ضد العديد من األمراض المعدية اال أن ظيور بعض 
جعمو عاجزا عن مجابياتيا 82سنوات األخيرة وأخرىا جائحة كوفيد األوبئة المستجدة خبلل ال

طبيا. وفي ظل ىذه الوضعية لم يجد إال المجوء إلى الوسائل التقميدية أو ما يعرف بالحجر 
 .الصحي والتباعد االجتماعي لمحد من انتشار المرض

لوقاية في ىذا الصدد قمنا بيذا لبحث بغرض التعريف بيذه اإلجراءات ودورىا في ا
من األمراض المعدية. وقد اصيرنا أن ىذه اإلجراءات مع تعددىا لعبت دورا أساسيا في احتواء 

و ارتفاع تقدير دور معممة رياض األطفال في  .والحد من انتشار العديد من األمراض المعدية
ا و تطبيق االجراءات االحترازية يرجع الى الوعي لدى األطفال و األىل بمخاطر فيروس كورون

إلى (Modi et al 2020)  الوعي المجتمعي بصفة عامة  واتضح ذلك في نتائج دراسة 
وممارسات مكافحة العدوى ذات الصمة بين  82-تقييم الوعي بمرض فيروس كورونا 

المتخصصين في الرعاية الصحية والطبلب في منطقة مومباي باليند و تكونت العينة من 
3من  38,58إلى أن الوعي العام كان كافيًا حيث بمغ مستجيبا ، وأشارت النتائج  8265

 اإلجابات الصحيحة، وكانت أعمى نسبة من اإلجابات الصحيحة من طبلب الطب الجامعيين .
 والذي ينص عمي :  و مناقشتوالسؤال الثاني  لئلجابة عمى

ما المعوقات التي تحول دون تطبيق معممة الروضة لئلجراءات االحترازية بفترات 
 رنامج اليومي بالروضة لمواجية فيرس كورونا من وجية نظرىن ؟الب

 تم صياغة الفرض الثاني و الذي ينص عمى 
توجد معوقات تحول دون تطبيق معممة الروضة لئلجراءات االحترازية بفترات  

 البرنامج اليومي بالروضة لمواجية فيرس كورونا من وجية نظرىن ؟
 تحول تم حساب المتوسطات الحسابية لممعوقات التي ولمتحقق من صحة ىذا الفرض      

دون تطبيق معممة الروضة لئلجراءات االحترازية بفترات البرنامج اليومي بالروضة لمواجية 
 :من وجية نظرىن كما ىي موضحة في الجدول التالي فيرس كورونا 
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 (6خذٔل) 

إلخزاءاد االحززاسٚخ ا رطجٛقنًؼٕقبد رقذٚزاد يؼهًبد رٚبع األؽفبل انًزٕططبد انحظبثٛخ نًزٕططبد  ٕٚػح

 حظت يزٕططبرٓب يزرجخ رُبسنٛبيٍ ٔخٓخ َظزٍْ  ثفززاد انجزَبيح انٕٛيٙ

ى 
رق

زح
فق

ان
 

 انفقزح
انًزٕطؾ 

 انحظبثٙ
 انزرجخ

يظزٕٖ 

 انًؼٕقبد

 يُخفؼخ 1 2333 االخزًبػٙ ثبنزٔػخ ػذو انزشاو األؽفبل ثًهظقبد انزجبػذ 16

 يُخفؼخ 2 2336 ػذو انزشاو األؽفبل ثزؼقٛى األٚذ٘ ثؼذ كم َشبؽ 16

ٔ ػذو االنزشاو  انخبرخٙرشاحى األؽفبل ػهٗ أنؼبة انًهؼت  15

 ثبنزجبػذ

 يُخفؼخ 3 2326

أخذ طؼٕثخ فٙ انظٛطزح ػهٗ األؽفبل نزحقٛق انزجبػذ  16

 االخزًبػٙ

 يُخفؼخ 4 2322

فٙ يزبثؼخ رؼقٛى يقبثغ األثٕاة ٔيقبثض  طؼٕثخأٔاخّ  6

 األططح ٔ أدٔاد انًهؼت انخبرخٙ انكٓزثبء

 يُخفؼخ 5 2321

 يُخفؼخ 6 2316 ٚظؼت رحزٚكٓبثجٕد انطبٔالد ٔ انًقبػذ ٔ  1

 يُخفؼخ 6 2316 أدٔارٓى انًذرطٛخ ثإحؼبرػذو انزشاو األؽفبل  11

 يُخفؼخ 6 2311 ػذو انزشاو األؽفبل ثبنؼطض فٙ انًُذٚم 13

 يُخفؼخ 6 2366 قهخ ٔػٙ األؽفبل ثًخبؽز فٛزٔص كٕرَٔب 14

 يُخفؼخ 16 1332 ػذو انزشاو األؽفبل ثإحؼبر أدٔاد انطؼبو انخبطخ ثٓى 12

 يُخفؼخ 11 1326 قهخ انذٔراد انًزبحخ نهًؼهًخ فٙ يدبل انزػبٚخ انظحٛخ 16

 يُخفؼخ 12 1316 طغز يظبحخ انفظم انزٙ رًُغ رحقٛق انزجبػذ االخزًبػٙ 5

ػؼف االْزًبو ثبألَشطخ انالطفّٛ انزٙ رحقق انزجبػذ  6

 االخزًبػٙ

 يُخفؼخ 13 1315

 يُخفؼخ 14 1313 كثبفخ أػذاد األؽفبل ثبنفظٕل 4

ػذو انزشاو ادارح انًشززٚبد ثبنزٔػخ ثإحؼبر األؽؼًخ  6

 انًغهفخ اٜيُخ

 يُخفؼخ 15 1312

 يُخفؼخ 16 1366 انزطٓٛز ثبنزٔػخأشبرك فٙ رٕفٛز أدٔاد انزؼقٛى ٔ  3

 يُخفؼخ 16 1.66 قهخ رٕفز انًؼقًبد ٔ انكًبيبد ثبنزٔػخ 6

قهخ رؼبٌٔ االدارح يغ انًؼهًخ فٙ رطجٛق ٔ يزبثؼخ  2

 االخزاءاد االحززاسٚخ

 يُخفؼخ 16 1366

 يُخفؼخ 2312 انذرخخ انكهٛخ نًظزٕٖ انًؼٕقبد

في تطبيق  األطفاليبين الجدول السابق أن متوسط المعوقات التي تعوق معممات رياض     
إذ (  8,00 – 5,11)تراوح ما بين ت االجراءات االحترازية بفترات البرنامج اليومي بالروضة 

عدم التزام األطفال بممصقات التباعد االجتماعي  والتي تنص عمى "( 83) جاءت الفقرة 
وبمستوى منخفض من تقديرات ( 5,11)وبمتوسط حسابي بمغ  األولى" بالمرتبة بالروضة 

أفراد الدراسة لممعوقات. وجاءت باقي الفقرات بمستوى منخفض أيضًا. أي أن معممات رياض 
تعوق من  مرتفعة  بوجود معوقات يبدين البالمممكة العربية السعودية  أبيافي مدينة  األطفال

وأوضحت المعممات فيما ءات االحترازية خبلل فترات البرنامج اليومي تطبيق االجرادورىن في 
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يتعمق  بتعقيم األيدي بعد كل نشاط أنيا تحرص عمى حث األطفال عمى تمك الجزئية اال القيل 
( و ىو يعد مستوى 5,10من االطفال ال يمتزمون و ظيرت الفقرة بمتوسط حسابي ) 

أوضحت في الجزء الخاص بالمعمب الخارجي أنو منخفض من المعوقات أمام المعممة ، كما 
مع اتباع تعميمات تنفيذ كل فقرة أن األطفال يمتزمون بالدور و االصطفاف المنظم عند االقبال 
عمى أنشطة الممعب الخارجي اال قميل من األطفال يسرعون لمنيوض باأللعاب و ال يمتزمون 

جاءت الفقرة بمتوسط حسابي بالصف وكانت عائق بدرجة منخفضة أمام المعممة حيث 
( و تقع في فئة المعوقات المنخفضة ، كما جاءت الفقرة المتعمقة بالتباعد االجتماعي 5,53)

( مما يدل عمى التزام الغالبية 5,55في فترات البرنامج اليومي بمتوسط حسابي منخفض بمغ )
ابعة تعقيم مقابض العظمي من األطفال بالتباعد االجتماعي فيما بينيم ، وجاءت عبارة مت

( و ىو 5,58األبواب ومقابس الكيرباء األسطح و أدوات الممعب الخارجي بمتوسط حسابي ) 
لوجود مشرفات بالروضة يساعدوىن  عقوبة ال تمثلمستوى منخفض و اشارت المعممات أنيا 

 في القيام بيذا األمر و قد يكون عائق ليس مرتفع اال في حال غياب المشرفة ، كما أوضحت
نسبة المتوسط الحسابي لمفقرة الخاصة ب ترتيب طاوالت و كراسي الفصل أنو عائق منخفض 

( و يرجع ذلك إلي قدرة المعممة عمي فعل ذلك لصغر حجم األثاث بالروضة 5,82بمغ نسبة ) 
التزام األطفال بإحضار أدواتيم ليناسب حجم أطفال الروضة ، كما دلت نتائج الفقرة الخاصة ب

( كما أوضحت النتائج أن األطفال يمتزمون 5,83كانت بمتوسط حسابي )  المدرسية و
بالعطس في المنديل اال عد قيل جدا ال يمثل عقبة أمام تطبيق المعممة لئلجراءات االحترازية 

( و أشارت نتائج الفقرة التاسعة الى أن عدد قميل من األطفال 5,88حيث جاءت بمتوسط )
لمتوسط و لكن التأثير ال يمثل عائق بدرجة مرتفعة حيث بمغ ا يدرك القميل من مخاطر كورونا

( ، كما ظير المتوسط الحسابي بدرجة منخفضة في العبارة العاشرة 5,02الحسابي لمفقرة ) 
أدوات الطعام الخاصة بيم ، و أبدت  بإحضارغالبية األطفال ( حيث يمتزم 8,15بمغ ) 

المعممات حرصيم عمى أخذ دورات تخص الجانب الصحي حيث ظيرت العبارة بمتوسط 
( ، كما أشار المتوسط الحسابي باالنخفاض في صغر مساحة 8,52حسابي منخفض بمغ ) 

لى ظيور عقبة أمام المعممات حيث أبدوا أن مساحات الفصول تساعدىم ا ال يبدىالفصل مما 
( ، و بمغ 8,81حد ما بتحقيق التباعد االجتماعي حيث بمغ المتوسط الحسابي لتمك الفقرة ) 

حيث أوضح المعممات  البلصفيوتخص االنشطة  التي( لمفقرة  8,82المتوسط الحسابي ) 
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تحقق التباعد االجتماعي اال  القميل منيا المرتبط بأنشطة  التيأنين يركزون عمى األنشطة 
لمفقرة ( 8,81الحسابي ) برين عمى أدائيا و االلتزام بيا ، و بمغ المتوسط الدرس و مج

الرابعة عشر أن كثافة أعداد األطفال مناسبة لمساحة الفصول و ال تسبب عائق اال في فصل 
و أبدت باقي العبارات انخفاضًا ممحوظًا في  أو اثنين من الفصول ذات مساحة صغيرة 

" قمة التي تنص عمى  ( و5جاءت الفقرة )المعممات ، حيث مستوى المعوقات من وجية نظر 
 األخيرةبالمرتبة  تعاون االدارة مع المعممة في تطبيق و متابعة االجراءات االحترازية "

وبمستوى منخفض ( 5,85)وبمغت الدرجة الكمية ليذا المجال  ( 8,00)وبمتوسط حسابي 
تطبيق االجراءات االحترازية بفترات من  األطفالمن المعوقات التي تعوق معممة رياض 

لمعوقات من وجية نظرىن تمك االسبب في التقديرات المنخفضة ل رجع. وقد يالبرنامج اليومي 
باإلجراءات خاص  توعوي لدى ادارة الروضةمنيا: وجود دليل  األسبابإلى مجموعة من 

وتعاونيا مع  ارةاإلدواىتمام  ، Cvid-19االحترازية الوقائية لمواجية فيروس كورونا 
، ووجود عدد المعممة في تطبيق االجراءات االحترازية خبلل فترات البرنامج اليومي بالروضة 

متابعة اجراءات التعقيم تساعد المعممة في في الروضة  اإلدارية و العامبلت كاف من الييئة 
واضحة  ، ووجود خطةو التطيير لكل محتويات الروضة سواء داخل غرفة الصف أو خارجيا 

بتقسيم األطفال لمجموعات عند أداء أنشطة البرنامج اليومي بالروضة التربوية  لدى اإلدارة
وتتبع ادارة الروضة بناء ،  تساعد في تقميل كثافة أعداد األطفال في الفصول فتراتوفي كل 

و يتم حضور  " ، A & Bتقسيم األطفال إلي مجموعتين الجيات التعميمية "  عمي تعميمات 
خبلل االسبوع مما أدي لتقميل عدد   Bأيام معينو تختمف عن أيام المجموعة Aالمجموعة 

ي ال حتاألطفال في الفصل . باإلضافة إلي التبديل بين فترات البرنامج اليومي بين الفصول 
 . خاصة أن الممعب و المطعم مشتركين لفصول الروضة يتكدس األطفال في النشاط الواحد

أن  ( و التي أظيرت نتائج الدراسة5058) النفيعي، تمف نتائج الدراسة عن نتائج دراسة وتخ
في تدريس األطفال في ظل جائحة كورونا  معممات رياض األطفالدرجة المعوقات التي تواجو 

رتفعة لمحور المعوقات العامة ، و اتقفت معيا في نتائج محور المعوقات المتعمقة كانت م
تدريبية لمتغمب عمى تمك منخفضة و أوصى البحث بضرورة اعداد برامج  بالتقويم وكانت

( عمي المعوقات التي تواجو األكاديمي الرياض 5058كما أكدت دراسة ) عون ، . المعوقات
حيث Covid-19 ي لزيادة الوعي الصحي لدى افراد المجتمع اثناء جائحة كورونا  
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م  0505التي عصفت بالعالم في بداية العام  Covid-19 إن جائحة كورونا أوضحت أن
تعطي دروسا ال يمكن تجاىميا ن من وقف انتشار ىذه الجائحة دون التعاون وتكاّ  وقد يكون 
الدرس األبرز أن العالم لم يتمك ثف الجيود الدولية في مواجيتيا وتفتح االبواب في المستقبل 

عالم اليوم أمام تحدا حقيقي يدفع إلى إعادة امام مجاالت البحث العممي والرعاية الصحية ، وال
تحديد أولوياتو بوضع البيئة والصحة وحياة البشر عمى أجندة أولوياتو أو ( أن يعود الى 

 عاداتو القائمة مع زوال آثار الجائحة حتى يعيد الت وازن لممنظومة الطبيعية .
ي تواجو معممات ( بعنوان: "الصعوبات الت 5086اختمفت أيضًا مع ) دراسة زيد ،و 

رياض األطفال"، والتي ىدفت إلى التعرف عمى الصعوبات التي تواجو معممات رياض األطفال 
( معممة، واستخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات  813بمدينة زلتين، وتمثمت عينتيا في )

وفق المنيج الوصفي، وكانت أبرز نتائجيا: وجود معممات غير متخصصات في رياض 
ل، ومظير الفصول غير مثير النتباه األطفال، وجود نقص في اإلمكانيات التي تساعد األطفا

المعممة عمى أداء دورىا، عدم تعاون أسر األطفال مع المعممات، وعدم توفر األلعاب واألدوات 
 .التربوية

 السؤال الثالث و الذي ينص عمى : ولئلجابة عمى
أفراد في تقديرات عينة الدراسة لدورىن في تطبيق  "ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية     

االجراءات االحترازية بفترات البرنامج اليومي بالروضة لمواجية فيرس كورونا تعزي لمتغيرات 
الخبرة و المؤىل العممي ونوع الروضة و الدورات التدريبية في الرعاية الصحية من وجية 

 "نظرىن؟
مى : ال توجد فروق ذات داللة احصائية تم صياغة الفرض الثالث و الذي ينص ع

أفراد في تقديرات عينة الدراسة لدورىن في تطبيق  االجراءات االحترازية بفترات البرنامج 
اليومي بالروضة لمواجية فيرس كورونا تعزي لمتغيرات الخبرة و المؤىل العممي ونوع الروضة 

 "و الدورات التدريبية في الرعاية الصحية من وجية نظرىن؟
تم حساب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية   و لمتحقق من صحة ىذا الفرض    

لدورىن في تطبيق  االجراءات االحترازية بفترات البرنامج اليومي بالروضة لمواجية فيرس 
كورونا تعزي لمتغيرات الخبرة و المؤىل العممي ونوع الروضة و الدورات التدريبية في الرعاية 

 : بالجداول اآلتية كما ىي موضحة  ية من وجية نظرىن؟"الصح
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 (6خذٔل )

نذٔرٍْ فٙ رطجٛق  األؽفبلانًؼٛبرٚخ نزقذٚزاد يؼهًبد رٚبع  ٔاالَحزافبدٕٚػح انًزٕططبد انحظبثٛخ 

 رؼشٖ نًزغٛز انخجزحاالخزاءاد االحززاسٚخ ثفززاد انجزَبيح انٕٛيٙ ثبنزٔػخ 

 االَحزاف انًؼٛبر٘ انًزٕطؾ انحظبثٙ انؼذد انخجزح

 63153 33666 15 طُٕاد 5أقم يٍ 

 63156 3.664 26 طُٕاد 16- 5يٍ 

 63161 33666 16 طُٕاد 16أكثز يٍ 

 63156 33661 66 انكهٙ

 (6خذٔل )

رطجٛق االخزاءاد االحززاسٚخ ثفززاد  األؽفبل فٙيؼهًبد رٚبع دٔر نزقذٚزاد  األحبد٘رحهٛم انزجبٍٚ  ٕٚػح  

 نًظزٕٚبد يزغٛز انخجزح انٕٛيٙ ٔفقبً انجزَبيح 

يزٕطؾ  درخبد انحزٚخ يدًٕع انًزثؼبد يظذر انزجبٍٚ

 انًزثؼبد

يظزٕٖ  ف

 انذالنخ

 63666 63612 60666 2 63661 ثٍٛ انًدًٕػبد

   63636 56 33616 انًدًٕػبدداخم 

    56 33616 انكهٙ

إلى وجود فروقات بين المتوسطات الحسابية تعزى لمتغير الخبرة. شير ي(  1جدول)      
، و األحادياستخدم تحميل التباين  تمو  الفروق بين المتوسطات الحسابية، داللةولمعرفة 

معممات رياض  دورإحصائية في تقديرات  داللةإلى عدم وجود فروق ذات  يشير  (2) جدول
. لمستويات متغير الخبرةوفقًا تطبيق االجراءات االحترازية بفترات البرنامج اليومي في  األطفال

 األطفالإلى أىمية الدورات التدريبية في مجال الطفولة والتي تعقد لمعممات رياض  ويرجع ذلك
تمك الدورات  األطفالكافة بغض النظر عن خبراتيم التعميمية فمع حضور معممات رياض 

وخاصة مجال الطفولة  مجاالتوقات وأن تمك الدورات تركز بشكل رئيس عمى الفر  تختفي تمك
قد اكتسبن  األطفالوقد يعود السبب أيضًا إلى أن معممات رياض ، الوقاية و الرعاية الصحية
في  األطفالبرامج تبادل الزيارات بين معممات رياض  خبلله من ميارات الرعاية الصحية 
التركيز عمى نموذج تقييم أداء المعممة الذي تستخدمو المشرفة  خبللالروضة الواحدة، ومن 

 . بالحفاظ عمي صحة االطفال و نظافة الروضة التربوية والذي تركز فيو عمى فقرات خاصة 
 (16خذٔل )

 األؽفبليؼهًبد رٚبع  دٔرنزقذٚزاد ( د) انًؼٛبرٚخ َٔزبئح اخزجبر ٔاالَحزافبدٕٚػح انًزٕططبد انحظبثٛخ 

 نًظزٕٚبد يزغٛز انًإْم انؼهًٙ ٔفقبً  ثفززاد انجزَبيح انٕٛيٙ االخزاءاد االحززاسٚخرطجٛق فٙ 

انًزٕطؾ  انؼذد م انؼهًْٙانًإ

 انحظبثٙ

االَحزاف 

 انًؼٛبر٘

درخبد  د

 انحزٚخ

يظزٕٖ 

 انذالنخ

 63612 56 63236 63165 33665 6 يؼهًبد دثهٕو

 63151 33666 46 ثكبنٕرٕٚص

 63156 3361 11 دراطبد ػهٛب
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بين المتوسطات  احصائية داللةيشير إلى عدم وجود فروقات ذات  الجدول السابقو      
تطبيق االجراءات االحترازية بفترات البرنامج في  األطفالمعممات رياض  دورلتقدير الحسابية 

ىذه النتيجة إلى أن برامج ترجع الباحثة و  ، لمستويات متغير المؤىل العممياليومي وفقًا 
بأقسام التربية و  البكالوريوس والدراسات العميا في الجامعات السعوديةدبموم المعممات و 
المشاركة الفعمية والممارسة  المعمماتتتيح الفرصة أمام الطفولة المبكرة رياض األطفال و 

و التعامل مع أطفال الروضة بالفعل و التعرف عمي طرق التعامل مع  العممية لعممية التدريس
فييا  تمضيالتدريب الميداني والتي  خبللمن ل الروضة مع مراعاة الفروق الفردية بينيم أطفا
تمك مما يعمل عمى تعزيز كفايات خريجي  وتحت اشراف متميزفترة زمنية طويمة نسبيًا  ةالطالب

 يتساوى أداؤىم مع بعضيم البعض.  بحيث األقسام
 (11خذٔل )

 األؽفبلنزقذٚزاد دٔر يؼهًبد رٚبع ( د) انًؼٛبرٚخ َٔزبئح اخزجبر ٔاالَحزافبدانًزٕططبد انحظبثٛخ  ٕٚػح

 َٕع انزٔػخز زغٛظزٕٚبد يرؼشٖ نًرطجٛق االخزاءاد االحززاسٚخ ثفززاد انجزَبيح انٕٛيٙ فٙ 

َٕع 

 انزٔػخ

انًزٕطؾ  انؼذد

 انحظبثٙ

االَحزاف 

 انًؼٛبر٘

درخبد  د

 انحزٚخ

 يظزٕٖ انذالنخ

 63652 56 -63641 63151 33662 41 حكٕيٛخ

 63156 33661 16 أْهٛخ

حسابية بين المتوسطات  داللةإلى عدم وجود فروقات ذات الجدول السابق يشير       
تطبيق االجراءات االحترازية بفترات في  األطفالمعممات رياض دور الحسابية لتقديرات 

السبب في ذلك إلى أن جميع معممات  تعزى لمتغير نوع الروضة. وقد يرجعالبرنامج اليومي 
قد التحقوا بدورات تدريبية منذ التحاقين بالعمل وأصبحت  واألىميةالحكومية  األطفالرياض 

لترقية المعممات، حيث تركز ىذه الدورات في  األساسيةالدورات التدريبية من الشروط 
تربوية ذات الصمة الموضوعات الو  موضوعات كيفية التعامل مع األطفالموضوعاتيا عمى 

مما قمل من فرص وجود فروق بين المعممات تعزى لمتغير نوع الروضة. إضافة إلى اىتمام 
مدينة  في لؤلطفالبالتنمية الشاممة  واألىميةالحكومية  األطفالالتربوية في رياض  اإلدارات

 . طرق التعامل مع أطفال الروضة التركيز عمى  خبللمن  أبيا
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 (  12خذٔل ) 

 فٙ األؽفبليؼهًبد رٚبع دٔر ( نزقذٚزاد )دانًؼٛبرٚخ َٔزبئح اخزجبر ٔاالَحزافبدٕٚػح انًزٕططبد انحظبثٛخ 

نًظزٕٚبد يزغٛز انذٔراد انزذرٚجٛخ فٙ انزػبٚخ رطجٛق االخزاءاد االحززاسٚخ ثفززاد انجزَبيح انٕٛيٙ رؼشٖ 

 انظحٛخ

انًزٕطؾ  انؼذد انذٔراد انزذرٚجٛخ

 انحظبثٙ

االَحزاف 

 ًؼٛبر٘ان

درخبد  د

 انحزٚخ

يظزٕٖ 

 انذالنخ 

 63656 56 63232 63156 33663 26 رقهذ دٔرح ٔاحذح

 63161 33666 16 دٔرح ٔاحذح فأكثز

 6.166 33661 15 نى رزهقٗ دٔراد

عدم وجود فروقات ذات داللة حسابية بين المتوسطات الجدول السابق يشير إلي       
ءات االحترازية بفترات معممات رياض األطفال في تطبيق االجراالالحسابية لتقديرات دور 

 : ية ، و قد يرجع السبب في ذلك إليتعزى لمتغير الدورات التدريبية في الرعاية الصحالبرنامج 
توفير برامج لمتوعية الصحية لمعاممين في كافة المراحل التعميمية عامة و الروضات خاصة 

، وقد يرجع السبب أيضًا إلى أن جميع معممات مع التركيز عمي جوانب السموك الصحي 
رياض األطفال بالروضات الحكومية واألىمية تتاح ليم دورات تدريبية لتفعيل الشراكة 

ين بالعمل وخاصة دورات الرعاية الصحية في ظل تفشي جائحة كورونا المجتمعية منذ التحاق
و من لم تتمقي دورات تدريبية نمت لدييا المعرفة بكيفية التعامل مع الوضع الصحي بالروضة 

مع و تبادل الخبرات من خبلل الممارسة الواقعية لئلجراءات الصحية الوقائية بالروضة 
" لتقديم ية واحدة أو أكثر " الخبرة بالتدريب  و الممارسة الزميبلت الذين تمقوا دورات تدريب

 .Covid-19الرعاية الصحية الطارئة ألطفال الروضة في ظل انتشار جائحة كورونا 
( " برامج التربية الصحية "   Gilbert ,et al, 2000:2008و يطمق عمييا )  

اكسابيم العديد من المعارف و عمل عمي تمبية مطالب المتعممين و المعممين الصحية و ت التي
  االتجاىات نحو ممارسة العديد من السموكيات الصحية التي يحتاجونيا عمى مدار حياتيم .

جميع المراحل في  و أوصت العديد من الدراسات عمي ضرورة توفير برامج التربية الصحية    
) و دراسة  ( (William ,2001:396، ومنيا دراسة :  العمرية و خاصة مرحمة الروضة 

  ( 2، 4: 5001،  حبلوة
لمعممات رياض برامج التربية الصحية أن تقدم مما سبق تؤكد الباحثة عمي ضرورة     

أكثر فئة عمرية في المجتمع بحاجة لتنمية الوعي الصحي ىم األطفال في األطفال ؛ ألن 
الرعاية الصحية لؤلطفال و مرحمة الروضة ، و إن الروضة ىي أحد المؤسسات المسئولة عن 

الصحية لحماية أنفسيم ، و ذلك يتم السموكيات حمايتيم من انتشار العدوي و إكسابيم 
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أكد )عبد ، و ألطفال معظم أوقاتيم في الروضة و ذلك بسبب: قضاء ا بسيولة في ىذه المرحمة
ذلك السموكيات الصحية ، و  تمك أنو السن المناسب إلكساب األطفال(  16:  5001السبلم ،
 بما يتناسب مع أعمارىم  لمقاومتياد من الطرق اصابتيم باألمراض و اكسابيم العدي لتجنب

  .و خاصة في ىذا العصر
  :توصيات البحح

في ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث؛ تم التوصل إلى عدد من التوصيات التي 
 :تمثمت فيما يمي

االت الطوارئ بحاالتيا التدريسية لمعممة رياض األطفال في حضرورة تحديد الميارات  -
 المختمفة. 

استخداميا  في حاالت و تدريبيا عمى  لممعممات ضرورة إعداد وسائل تقنية إلكترونية  -
 .الطوارئ 

 إعداد برامج تدريبية لمتغمب عمى معوقات التدريس عند معممات رياض األطفال.  -
 مكرتحات البحح :

 إعداد معممات رياض األطفال بحيث تشمل تييئتيم من الجانب الصحي .تطوير برامج  -
إعداد أبحاث إليجاد حمول لمعوقات تدريس رياض األطفال خبلل جائحة كورونا و  -

 متحوراتو .
 تطبيق البحث عمى أكبر عدد من معممات رياض األطفال بالمممكة العربية السعودية -

 . وبمناطق أخرى
 عينة من معممات رياض األطفال في بيئات متنوعة .اجراء دراسة مماثمة عمى  -
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 املراجع 

 أواًل : املراجع العربية :

(. االجراءات القانونية واالحترازية 0202أحمد، مؤمن بكوش ؛ بدر الدين ، مرغني حيزوم ) -
( عمى المستوى الدولي والوطني ، المجمة الدولية لمبحوث  99 -لمواجية جائحة كورونا )كوفيد

 ( .4( ، مج )3ية ، الجزائر ، ع )القانونية و السياس
(.  تصور مقترح لتطوير برامج إعداد معممات رياض األطفال في .  0222إبراىيم ، انتصار )  -

 .( 0لسنة األولى ، أكتوبر ، ع )مصر ، مجمة عالم التربية ، ا
توعية طفل الروضة (. تصور لبرنامج أغاني تربوية ل0209الباز، أحمد السيد عبد الحميد )  -

لمنيا ، مصر ، ع ، جامعة ابجائحة كورونا المستجدة ، مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 .( 34( ، مج )7)

حيفة ، ص كورونا -مع -التعايش -أساس -المجتمعي -(. الوعي  0202الحداد، يوسف ) -
 يونيو. 3االتحاد، األربعاء، 

.(التدابير الصحية في مواجية  0202محمد ظافر، محمد (الحقوي، أحمد النيل، حمد الشيري،  -
( ، 36ع )، األمنيةالمممكة العربية السعودية، المجمة العربية لمدراسات  في 99جائحة كورونا 

 . (0)مج
(. معوقات تطبيق التعميم عن بعد في مدارس وكالة الغوث بمحافظة  0202الرنتيسي، محمد ) -

لعموم التربوية ،مجمة ا 99مسحية في ظل جائحة كورونا  غزة من وجية نظر المعممين دراسة
 .( 38والنفسية، ع )

التعميم اإللكتروني في رياض األطفال ومعوقات استخدامو دراسة (. 0229)الصادق، حنان  -
المؤتمر العممي الثاني عشر: تكنموجيا التعميم اإللكتروني بين ، ميدانية في محافظة المنوفية 

 .المستقبل، القاىرة، مصر تحديات الحاضر وآفاق
(. تحديات استعمال التكنموجيا خالل مرحمة التعميم األولي في سياق 0202الصوابي، سمية ) -

 .( 37جائحة كورونا تجربة لمنيوض بالتعميم األولي، مجمة بحوث( ،)
مستوى الوعي بجائحة فيروس كورونا  (.0202السعيدي ، أحمد محسن ) الظفيري، نواف ممعب ؛ -

المجمة العربية لمعموم التربوية و النفسية الكويت ،  الوقاية منو لدى ذوي صعوبات التعمم بدولةو 
 ( .4( ، مج ) 81، مصر ، ع ) 
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(. بناء برنامج تدريبي لمعممات رياض 0296) الكريمين، رائد أحمد ؛ الخوالدة ، ناصر أحمد -
كفاياتين التعميمية وميارات التواصل  األطفال قائم عمى نظرية االىتمامات واختبار أثره في تنمية

 .(43( ، مج )9ة البحث العممي ع)عماد -الجامعة األردنية ،لدى طمبتين 
(. معوقات وتحديات التعميم االفتراضي وقت األزمات، مجمة دراسات في  0202المرعيد، حوراء ) -

 ( . 07( ، ع ) 3العموم اإلنسانية واالجتماعية،  مج )
(. معوقات تدريس رياض األطفال في ظل جائحة كورونا 0209د حمود )النفيعي، أميرة حام -

بمدينة الطائف من وجية نظر المعممات ، المجمة العربية لمنشر العممي ، مركز البحث و تطوير 
 ( .0( ، مج )39الموارد البشرية ، األردن ، ع)

والسيطرة عميو في  99- (. رسائل وأنشطة رئيسة لموقاية من مرض كوفيد 0202اليونيسيف )  -
 .5المدارس، مارس ، ص

(. االحتياجات التدريبية لمعممات رياض األطفال من وجية نظرىن، 0202بن البار، وخضرة. ) -
 كمية العموم االنسانية واالجتماعية جامعة محمد بوضياف المسيمة.

الذات أميات برنامج إرشادي توعوي لتنمية الشفقة ب(.   0209)جاد الرب، غادة كامل سويفى  -
أطفال الروضة في ظل جائحة كورونا وتأثيره عمى الميارات االجتماعية أطفالين .مجمة الطفولة 

  . (45) ( ، مج93اإلسكندرية ، ع )والتربية، كمية رياض األطفال .جامعة 
ية ، دار الكتاب الجامعي (. األدب القصصي لمطفل ، اسكندر  0223حالوة، محمد السيد )  -

 .الحديث 
وأزمة التعميم الرسمي في الجزائر  99(. جائحة كوفيد 0209خمفاوى، عزيزة؛ فدسي، ىدى )  -

 ( .3، مجمة التمكين االجتماعي ، الجزائر ، ع )  ""دراسة لمواقع واستشراف لممستقبل
(. برنامج وسائط متعددة لتنمية الوعي الصحي و أثرة عمى التعايش 0209رياض، نيى مرتضى ) -

الروضة في ظل جائحة كورونا ، مجمة كمية التربية لمطفولة المبكرة ، جامعة اآلمن لدى طفل 
 .( 7( ، مج )98ط ، ع )أسيو 

(. الصعوبات التي تواجيو معممات رياض األطفال بمدينة زلتين ،  0296زيد، عمى منصور )  -
 . (  07و االنسانية ، مج ) مجمة الجامعة األسمرية : العموم الشرعية

 . 5، صدار الزىراء ، الرياض سة ، (. برامج أطفال ما قبل المدر 0228محمود ) طمبة، ابتياج -
(. جائحة كورونا واثرىا النفسي عمى معممة رياض 0200عبد الرضا ، دالل جاسم ) -

 (29) ,ع  العراق،المجمة الدولية لمعموم اإلنسانية واالجتماعية ، .االطفال
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األطفال ، مؤسسة طيبة لمطباعة والنشر ( ، معممة رياض  0228عبد الرؤوف ، طارق )  -
  6، صوالتوزيع ، القاىرة ، مصر

، (. االتجاىات الحديثة في تدريس العموم ، القاىرة 0223مصطفي عبد السالم ) عبد السالم،  -
 دار الفكر العربي .

(.  الوسواس القيري بين االسباب والعالج، مجمة المعرفة، جامعة 0295عبدالقادر، أبوبكر ساسي) -
 . 0، العدد3الزيتونة ، كمية التربية، المجمد 

(. الوعي االجتماعي لمريفيين 0202عبد القادر محمد ، رباب سعيد ؛ محمد ، ىبو نور الدين )  -
دراسة ميدانية بقريتي بندر طوخ بمحافظة القميوبية وقرية ابشواي (بفيروس كورونا المستجد 

ية لمعموم الزراعية ، جامعو عين شمس ، القاىرة ، ، مجمة اتحاد الجامعات العرب )بمحافظة الفيوم
 ( .4( ع ) 08مصر ، مج ) 

(. دور رياض األطفال في توعية طفل الروضة بمفاىيم الثقافة 0296عتمان ، عمي عبد التواب )  -
مجمة كمية التربية  ،الصحية من وجية نظر المعممات وأميات األطفال في ضوء بعض المتغيرات

 ( الجزء األول .969) ، جامعة الزىر ، ع
(. التربيــة الحركيـــة بـــين النظريـــة والتطبيــق، الجيزة، دار المنار  0295عمـــاد أبـــو القاســـم محمـــد ) -

 لمنشر والتوزيع .
المعوقات التي تواجو األكاديمي الرياض ي لزيادة  <(0209عون، نعيمة ؛ شمبي ، ماجدة )  -

، المستودع الرقمى لجامعة Covid-19 جتمع اثناء جائحة كوروناالوعي الصحي لدى افراد الم
 ( .06( ،ع)6مجمة عالم الرياضة و العموم التربوية ، مج )الزاوية ، 

(. دور شبكة الفايسبوك في تعزيز التوعية الصحية 0202عمر ؛ بوسوسوب ،حسان ) عيشوش،  -
دراسة ميدانية لعينة من مستخدمي الفايسبوك صفحة أخبار فيروس  99 حول فيروس كورونا كوفيد

 ( .0، مجمة التمكين االجتماعي ، الجزائر ، ع ) كورونا والتوعية الصحية نموذجا
(. واقع استخدام التعميم اإللكتروني االفتراضي بالجامعة 0202غربي، رمزي ؛ صادق، لطيفة )  -

ميدانية عمى عينة من طمبة كمية العموم اإلنسانية الجزائرية في ظل جائحة كورنا دراسة 
( ، ع 3واالجتماعية بجامعة العربي التبسي، مجمة دراسات في العمو م اإلنسانية واالجتماعية، مج)

( ،4. ) 
 . 9.ع 3222(. مكتبات رياض األطفال في األردن.العربية  0220قنديل، دياال يوسف ). -
الصحي والتباعد االجتماعي في الوقاية من األمراض (. أىمية الحجر 0202لونيس ، محمد )  -

 ( .0المعدية ، مجمة التمكين االجتماعي ، الجزائر ، عدد ) 
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(. برنامج تدريبي قائم عمى األساليب التدريبية الحديثة  0290محمد ، جنات عبدالغني إبراىيم ) -
والتربية ، جامعة لتنمية بعض الميارات األدائية لمعممات رياض األطفال ، مجمة الطفولة 

 .( 90كمية رياض األطفال، ع ) -اإلسكندرية 
 99التباعد االجتماعي وآثاره التربوية في زمن كوفيد  (0202) محمود، فاطمة الزىراء سالم -

 التربية جامعة سوىاجالمستجد "كرونا". المجمة التربوية. كمية 
برنامج تدريبي لتنمية الميارات الناعمة لمعممات رياض األطفال لتحسين  ( .0299موسى، سعيد ) -

( ، مج 9التواصل مع األطفال ومراعاة متطمباتيم، مجمة دراسات في الطفولة والتربية، أسيوط، ع)
 (8 .) 

(. دور التعميم في تنمية الوعي الصحي لدى مرضى السكر 0229ىندي، عبد المعين سعد الدين)  -
 .( 3مج)( ، 94)نية". مجمة البحث في التربية و عمم النفس، ع "دراسة ميدا
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