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أنشطة إثرائية لتنمية مهارات األمان والسالمة لطفل الروضة فى ضوء اإلجراءات 
  91 –لكوفيد  اإلحترازية

 الباحثة /ايمان أحمد محمد أحمدإعداد 
 ملخص البحث 

يهدف البحث الحالى إلى تحديد مهارات األمان والسالمة المناسبة ألطفال المستوى الثانى بمرحلةة 
والتعةةرف  91-باسةةتاداا األنةةةإلة ائيرافىةةة  ةةى اةةو  ائتةةرا ات ائحترا يةةة ل و  ةةد ريةةاا األطفةةال و لةة  

( طفاًلوطفلةةة لو ةةد 04علةةى  اعلىةةة المرنةةامي لتنمىةةة مهةةارات األمةةان والسةةالمة لوت ونةة) ع نةةة البحةةث مةة   
كىات اشتمل) ادوات البحث على  افمة بمهارات األمةان والسةالمة  إعةداد الباحثةة ( لوةإلا ةة مالحلةة لسةلو 

الإلفةةةب  مةةةب وةعةةةد تإلم ةةةإ المرنةةةامي  إعةةةداد الباحثةةةة ( ومسىةةةال مهةةةارات األمةةةان والسةةةالمة الم ةةةور لإلفةةةب 
الرواة  إعداد الباحثة ( لوةرنامي أنةإلة إيرافىة مت امةب لةبعم مهةارات األمةان والسةالمة لإلفةب الرواةة 

واة  إعداد الباحثة ( واسفرت  ى او  ائترا ات ائحترا ية  ى تنمىة مهارات األمان والسالمة لإلفب الر 
النتةةةافي عةةة  ان اسةةةتاداا األنةةةةإلة ائيرافىةةةة لةةةم أيةةةر إياةةةا ى  ةةةى تنمىةةةة مهةةةارات األمةةةان والسةةةالمة لإلفةةةب 

 الرواة.
  91-األنةإلة ائيرافىةل مهارات األمان والسالمةل ائترا ات ائحترا يةلكو  د   الكلمات المفتاحية:

 

Enrichment activities to develop the safety and security skills of the 

kindergarten child in light of precautionary measures for COVID-19 

Abstract 

The current research aims to determine the appropriate safety and security 

skills for children of the second level in the kindergarten stage, by using 

enrichment activities in light of the preventive measures against COVID -19 

,and to identify the effectiveness of the program for developing safety and 

security skills ,the research sample consisted of (40) boys and girls , the research 

tools  included list of safety and security skills (prepared by the researcher ), The 

Child Behavior Checklist (CBCL) before and after applying the program 

(prepared by the researcher) and visual scale of safety and security skills for 

kindergarten children (prepared by the researcher) and an integrated enrichment 

activities program for some safety and security skills for the kindergarten child 

in light of the precautionary measures in developing safety and safety skills for 

the kindergarten child (prepared by the researcher). 

Keywrods: Enrichment activities, safety and security skills, preventive 

measures, COVID-19. 
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 مقدمة البحث:
هةا  و لة  ألن مةا يحةد    هةا مة  نمةو ي ةع   مرحلة الإلفولة المبكةر  مة  أرإلةر  تةرات الحىةا  وأام و

ائطار العاا لةا ىة الإلفب  و ل  ألن الإلفب  ي إصالحم أو تعديلم  ي المستقمبل ويؤير اذا النمو  ي 
 اذه المرحلة يكتس  ال ث ر م  المعلومات والمهارات والسىم والمفردات الثقافىة.

د مععةالوُم شا ة تمل ويكتسة  أنمةا    ُتعتمر الإلفولةة اةي مرحلةة أساسةىة  ةي حىةا  ائنسةانل   هةا تعحةدم
ال د الااصة بماتمعمل ح ث يتسمُّ الإلفةب  ةي اةذه المرحلةة ب نةم سلوكم وقوىممل ويتعلمم ُماتلوف العادات والتق

شديد القا لىة للت يُّر بالعوامب المحىإلة بمل واألطفال  ي كب أمة ُيةةك ولون ن ةف الحااةرل وكةب المسةتقمبل 
ةإع أاةةدا ها وتإللُّعاتهةا اةةي األمةةة التةي تةةنهم بةالماتم ل ومةة  انةة ا واأُلممةة التةةي تسةتإل  أن تمنةةي أطفالهةةا وع ف

ا الح ةةار ل  وملهةةًرا مةة  ملةةاار ُر ةةي أصةةبح) النلةةر  للطفةةال والعنايةةة  هةةم أحةةد المقةةايىُّ المهمةةة للتقةةدُّ
 أ نافها.  

تعتمر مرحلة رياا األطفال مرحلًة أساسىة وارورية لته ئة األطفال للتعلىمل وتتحقمإ اذه الته ئة       
 ألطفالهال مما يعد تمه ًدا ئعداد الإلفب للتعلىم ع  طريإ األنةإلة المتنوعة التي تو  وراا  رامي الرواة

                              (  4:  4102وللحىا .  عاطف عدلى ل 
( إلةةى أامىةةة مرحلةةة الإلفولةةة الُمبك وةةر ل وأنهةةا مةة  أاةةم و  تةةرات 40: 0494كةةدت   ينةةات عمةةد الهةةاد لأ

الإلفب مة  رمةراتو ومهةاراتو اتتماٍىةةو وحىاتىةةول عمر ائنسانل م  ح ث التعلُّم الذ  يتم   هال وما يكتسبم 
وموا ةةةفع تعلىمىةةةةو ُتمك ونةةةم مةةة  التفاعةةةب مةةة  اارةةةري ل والناةةةات  ةةةي التعامةةةب مةةة  المسةةةتادات  ةةةي الموا ةةةف 
الماتلفةةةةل  هةةةي مرحلةةةة حاسةةةمة  ةةةي تةةةةك ب أبعةةةاد نمةةةو الإلفةةةب مةةة  النةةةواحي الاسةةةمىة والعقلىةةةة وا نفعالىةةةة 

( سنوات أو كما يعتمراا البعم مرحلة ائعداد للمدرسةل  هي 3:4ة م   وا تتماٍىةل وإن مرحلة الروا
تهةةدف إلةةى تةةو  ر  اعةةد و مت نةةة مةة  الامةةرات والمعلومةةات المهمةةة للطفةةالل التةةي تسةةاعدام علةةى الةةتعلُّم  ةةي 

تنمىةة  المراحب التالىة  لهذا  قد أتم ع المف رون والمهتمون ب مور الترةىة على أن الهدف الةةامب للةتعلُّم اةو
غرل وم  يم وا   الماتم  وإمكاناتم ومتإللباتم .  شا ىة الإلفب م  ال  و

ح ةةث يعتمةةر األطفةةال  ةةى مرحلةةة الإلفولةةة المبكةةةر  وراصةةة  ةةى سةة  ريةةاا األطفةةال  ةةد يتعراةةةون 
ذه للعديد م  الحواد   ى الم ئة سوا  الدارلىة كالمنزل لوالرواة أو الم ئة الاارتىة كالةارع لوالحديقة واة

راةةوا وال ةةدمات والحةةرو  وكسةةر العلةةاا والنزيةةو وائرتنةةا  أو حةةودا  الحةةواد  تتنةةوع  ةة   الاةةروت وال
 المرور والمواصالت أو الغر  .

مةةان الةةذى يسىةةم مةة  تت ةةأ أامىةةة دور األسةةر  والرواةةة  ةةى إكسةةا  طفةةب الرواةةة الةةوعى باألولهةذا 
رةةالل حىةةاه مةةان والسةةالمة مسةةتمر األالتعةةرا للماةةاطر واةةذا  يحةةد   اةة   ول ةة  إكسةةا  الإلفةةب مفهةةوا 
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صةةةةةةةةةةحة األطفةةةةةةةةةةةال دارةةةةةةةةةةب المنةةةةةةةةةةةزل الإلفةةةةةةةةةةب وةةةةةةةةةةةداينها  ةةةةةةةةةةةى مرحلةةةةةةةةةةة الإلفولةةةةةةةةةةةة اةةةةةةةةةةذا حفا ةةةةةةةةةةًا علةةةةةةةةةةةى 
 (Tranter,1996:91,Karsten,2005:275. ورارتم

مةةةةان ( علةةةةى أن الإلفةةةةب تتةةةة ير تسةةةةمانىًا بعةةةةدا تةةةةوا ر عن ةةةةرى األ0440وأكةةةةدت منلمةةةةة ال ةةةةحة  
والسةالمة للةةذا   ةد مةة  واةة  القةوان   ال ةةارمة  ةى ماتلةةف الملةةدان للت ةدى لهةةذه الق ةىة المهمةةة لول ةةى 

 Department of Healthمعنةةةةى اامةةةةان والسةةةةالمة وأام تهةةةةا منةةةةذ ال ةةةةغر. يعةةةةرف الإلفةةةةب 
,2004:Australian Government,2007 

التى يتم إشباعها  ى السنوات المبكر  م  مان م  أام الحاتات النفسىة ولهذا فىعتمر الحاتة إلى األ
حىةةاه الإلفةةب لكمةةا يسةةتمر أيراةةا مةة  الفةةرد  ةةى حىاتةةم المسةةتقملىة و لةة  كلمةةا  اد تةةدري  الإلفةةب علةةى مهةةارات 

 (0491مان وممارستها باستمرار . إيمان  ؤاد لاأل
ىة ال حىة تعتمد  ي المداية على وسافب ائعالا م  كت  وصحف ونةراولذل   ت وإ اعة  إن التٍو

وتلىفزيونل وكان) بالدعايةة ال ةحىة يةم تإلةورت  لسةفة الترةىةة ال ةحىة وأصةبح) تتمثةب  ةي تغ ةر وتعةديب 
ا تاااةةةات والسةةةلوي ال ةةةحي السةةةلىم لل ةةةراد دارةةةب المدرسةةةة والرواةةةة واتاةةةاه مةةة  اتاااةةةات األسةةةر   ةةةي 

 الترةىة.
ول ي يتم اذا التعديب  ي ا تاااةات أو العةادات ياة  علةى القةافم   علةى العملىةة التعلىمىةة للإلفةب 
أن يراعوا  ا ل تم للتعلم والت ير بالعوامب الماتلفة التي تحىط بم مما يمر  أامىة السةنوات األولةي مة  حىاتةم 

حلةةة أمةرًا يسةةتحإ العنايةةة البالغةةة  ةي ت ةةوي  الةا ةةىة ب ةةور  تتةري أيراةةا فىةةمل وتاعةةب ترة تةم  ةةي اةةذه المر 
 (.410: 0442ل   حنان محمد. لتوت هها بما يعود علىم وعلى ماتمعم بالنف  

مان والسالمة لديهم ور وصًا  ى  ب األمراا والحفاظ عل هم وتنمىة مهارات األ ولحماية األطفال
ن  انتةار المرا ية لمرا  ائحتوالمعروف باسم  كرونا(   د م  اتاا  ائترا ات  91-المعدية مثب كو  د
 والسىإلر  علىم .

أن  نا   رنامي النةا   ي الرواة م  رةالل األنةةإلة المحمبةة ( على 0440وأكدت  هىاا محمد ل
واةذا مةا تقةةوا بةم الوحةدات التعلىمىةة القافمةة علةةى للإلفةب يةؤد  إلةى اكتسةا  العديةد مةة  المفةاهىم الموتهةةل 

ت حىأ المةكالت التي تواتم المنااي التقل دية   صبأ الإلفب   ها او  األنةإلة المت املة التي تؤد  إلى
مركةةةز ااتمةةةاا الترةىةةةة ومحةةةور العملىةةةة التعلىمىةةةة ح ةةةث أنةةةم  ةةةي  ةةةب اةةةذه األنةةةةإلة التةةةي تسةةةمى بالمنةةةااي 
المحورية ترعى رغبات وحاتات األطفال ومةةاكلهم الذاتىةة عة  طريةإ الامةر  التةي تسةاعد  ةي تنمىةة وعةى 

 (05: 2552. هىاا محمدله العديد م  العادات و السلوكىات التي   د وأن يكتسمهااألطفال تاا
علةةى الوحةةدات التعلىمىةةة والتةةي تعتمةةد علةةى األنةةةإلة المت املةةة ولةةذل   ةةإن األنةةةإلة ائيرافىةةة القافمةةة 

اةةو الامةةر  التةةي تمثةةب لنةةةا  ممنىةةة علةةى الامةةر  ح ةةث يكةةون مركةةز اأنةةةإلة والمقدمةةة لإلفةةب الرواةةة اةةي 
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ؤدى إلةةى الةةذ  يةةاألنةةةإلة علةةى التنةةوع اةةذه وتقةةوا أو مةةةكلة مةة  مةةةكالتهم  األطفةةالاتةةة مةة  حاتةةات اح
 (.00 : 5995ل  عمد اللإلىو إ راهىم   اكتسا  الامر  وتنوع األاداف .

و ةةى اةةو   لةة  طرحةة) منلمةةة ال ونسةةكو ماموعةةة مةة  المواةةوعات ك حةةد تنلةةىم أنةةةإلة المةةنهي 
مةةةان اةةرور  العنايةةةة بال ةةةحة والسةةالمة مةةة  رةةةالل تعلةةىم األطفةةةال األالمإلةةور  ةةةى ريةةاا األطفةةةال ومنهةةةا 

ورعاية الذات والنلا ة الةا ىة والحفاظ على السالمة دارب المنزل والرواة وتنةاول الوتبةات الةا ى 
 (59: 2552ال حىة . مكت  ال ونسكو ل
ةمعإع   ةي صةور  الوحةدات ائيرافىةة علةى أامىةة اسةتاداا األنةةإلة البحةث الحةالي يؤكةد  نةا  علةى مةا سع

التعلىمىة والتي ع  طريقها يتم تنمىة ال ث ر م  المفاهىم والعةادات وا تاااةات والسةىم التةي    ةد وأن تقةدا 
لإلفةةب الرواةةة والتةةي عةة  طريقهةةا يةةتم تنمىةةة مفةةاهىم عةة  األمةةان والسةةالمة وال ةةحة  ةةى اةةو  ائتةةرا ات 

  .59ائحترا ية ل و  د 
 :مشكلة البحث

ُت إامةةاً   ةةي دلطفةةال وتةةدتتحةةدد مةة  رةةالل الدراسةةة ائسةةتإلالٍىة التةةى  امةة) الباحثةةة بعملهةةا ل 
اي ةًا  ةى وعدا ائاتماا  نلا تهم الةا ىة وعدا تنسة إ مالبسةهم و مان والسالمة مهارات األ تنمىة بعم

اةةذا يةةؤير و سةةتإلالع ئاةةذه المرحلةةة المبكةةر  يتم ةةز األطفةةال بالنةةةا  الزافةةد ويم ةةب الإلفةةب إلةةى اللعةة  وحةة  ا
سةةلبًا علةةى سةةلوكىات األطفةةال ويعراةةهم إلةةى الماةةاطر الحسىسىةةة  ةةى أيلةة  الموا ةةف الحىاتىةةة وراصةةًة  ةةى 

ةسةةم  التإلةةورات المتسةةارعة والتةةى تتعلةةإ  تفةةةى تافحةةة كورونةةا و الو ةة) الحةةالى وةسةةم  إنتةةةار األمةةراا 
د مة  انتةةار اةذه الاافحةة والتا ىةو ( تسةعى تمىة  الةدول إلةى اتاةا  إتةرا ات احترا يةة للحة 59- كو  د 

مةان والسةالمة لةدى طفةب الرواةة ألم  آيراا ولذل  اكد البحث الحالى على ارور  تنمىة بعم مهةارات ا
 ارتةةدا  ال مامةةة (  –يسةةب ال ةةدي  ت ةةدا  –و لةة  مةة  رةةالل اتاةةا  بعةةم التةةدا  ر مثةةب  التباعةةد ائتتمةةاعى 

مةان والسةالمة يعمةب علةى تنمىةة مهةارات األ إيرافىةة مت امةباسةتاداا  رنةامي أنةةإلة مما يؤدى إلى اةرور  
 .   59- ى او  األترا ات ائحترا ية ل و  د 

 : األسئلة البحثية
 د مشكلة البحث فى التساؤل الرئيسى التالى :حدتوبناء على ماسبق ت

   والسةةةالمة  لإلفةةةب مةةا  اعلىةةةة المرنةةةامي القةةةافم علةةةى األنةةةةإلة ائيرافىةةة   ةةةى تنمىةةةة مهةةةارات األمةةةان
 ؟91 -الرواة  ى او  ائترا ات ائحترا ية ل و  د 

 وينبثق من السؤال الرئيسى التساؤالت الفرعية التالية :
  ةى اةو  ائتةرا ات ائحترا يةة  الواتة  تنم تهةا لةدى طفةب الرواةة مةان والسةالمة مهةارات األما 

 ؟91 -ل و  د 
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  مةان والسةالمة لإلفةب الرواةة ائيرافىةة لتنمىةة مهةارات األالمرنامي القافم علةى األنةةإلة مكونات ما
 ؟91 - ى او  ائترا ات ائحترا ية ل و  د 

 أهداف البحث :
 تحدد أهداف البحث فى التعرف على :

 لإلفب الرواةمان والسالمة مهارات األابعاد  تحديد . 
  الرواة  ةى اةو  ائتةرا ات مان والسالمة لدى طفب لىة المرنامي  ى تنمىة مهارات األ اعالتحقإ

  ( .91-ائحترا ية لف رول كورونا  كو  د
 أهمية البحث :

 : األهمية النظرية
 الرواة .مان والسالمة لإلفب مهارات األبي إلى ائاتماا توتىم ماإلإلى المناا 
   تقةةديم صةةور  وااةةحة للوا ةة  الحةةالى للتعلةةىم  ةةى م ةةر تف ةةد المسةةئول   عةة  تإلةةوير اةةذا النةةوع مةة

 وتةمب تمى  مكوناتم . التعلىم
  يمكةة  للاهةةات المسةةئولة ائسةةتفاد  مةة  الدراسةةة مةة  رةةالل تحةةديث  ةةرامي ريةةاا األطفةةال ومةةدى

 مناسمتها لإلفب الرواة .
 األهمية التطبيقية :

  مساعد  المعلمات  ى ائ ت ار والتنوي   ى األنةإلة المقدمة لإلفب الرواة لتساعدام على تنمىة
 ( .91- ى او  ائترا ات ائحترا ية ل ورونا  كو  د مان والسالمة ألمهارات ا

  يف ةةد البحةةث الحةةالى لفةةتأ ماةةا ت لبحةةو  ارةةرى تف ةةد المعلمةةات  ةةى اتاةةا  كا ةةة اتةةرا ات ا مةةان
 والسالمة لإلفب الرواة .

 : منهج البحث
والةةةذى يت ةةةم  ماموعةةةة البحةةةث سةةةوف يتبةةة  البحةةةث المةةةنهي التاريمةةةى ولةةةذل  لمناسةةةمتم لإلمىعةةةة 

 واررى تاريمىة .اابإلة 
 أدوات البحث :

  ةى اةو  ائتةرا ات ائحترا يةة ل و  ةد مان والسالمة المناسبة لإلفةب الرواةة مهارات األ  بعم افمة 
 .   إعداد الباحثة ( 91 –

 91 - ى او  ائترا ات ائحترا ية ل و  د  مان والسالمة الم ور لإلفب الرواةمسىال مهارات األ 
   إعداد الباحثة ( . 

  مةةان والسةةالمة لإلفةةب الرواةةة  ةةى اةةو  ائتةةرا ات مت امةةب لةةبعم مهةةارات األأنةةةإلة إيرافىةةة  رنةةامي
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 .  إعداد الباحثة ( 01-كو  دائحترا ية 

 حدود البحث :
( سةةنوات 3-5( طفةب وطفلةة مة  أطفةةال المسةتوى الثةانى  04تت ةةون ع نةة الدراسةة مةة    :الحددود البشدرية

 اابإلة (.بمعهد المدينة المنور  النمو تى تم تقسىمهم إلى ماموعت     ماموعة تاريمىة وماموعة 
التةةاب  ئدار  ال ةةديإ معهةةد المدينةةة المنةةور  النمةةو تى تقت ةةر الدراسةةة علةةى ع نةةة مةة   : الحدددود المكانيددة

 بمنإلقة الا ز  األ ارية بمحا لة الا ز   .
مةان والسةالمة لإلفةب األنةإلة ائيرافىة لتنمىة مهارات األعلى ا ت ر البحث الحالى  : الحدود الموضوعية

-مةان النفسةىاأل-الةوعى المةرورى -الةوعى ال ةحى–األبعاد التالىة  ائتةرا ات ائحترا يةة  وتةمبالرواة 
  م ادر الاإلر(
د الف ب الدراسي الثاني م  العاا الدراسي  الحدود الزمنية :   و ل  لتإلم إ المرنامي.ا 0400-0409ُحد و

 : البحث فروض
الماموعةة أطفال  الماموعة التاريمىة ودرتاتأطفال توتد  رو  دالة إح افىة     متوسإلى درتات  -

الماموعةةة التاريمىةةة و لةة   ةةى التإلم ةةإ أطفةةال ل ةةالأ مةةان والسةةالمة مسىةةال مهةةارات األال ةةابإلة  ةةى 
 لإلفب الرواة .الم ور  مان والسالمة لمسىال مهارات األالبعدى 

توتةةد  ةةرو  دالةةةة إح ةةافىة  ةة   متوسةةةإلى درتةةات السىةةةال القملةةى والبعةةدى  للماموعةةةة التاريمىةةة  ةةةى  -
 المرنامي.تإلم إ الم ور ل الأ السىال البعدى بعد مان والسالمة مسىال مهارات األ

 : مصطلحات البحث
 األنشطة اإلثرائية : 

وائياا ىة ئيرا  وتعم إ الموا ف التعلىمىة  ى او   اى أنةإلة ترةوية مت املة تتسم بالمرونة والتنوع
 (0492  اطمة صبحىلماموعة م  المواصفات التى يا  توا راا أينا  المرنامي الترةوى .

والموا ف والعملىات التاريمىةة التةى  األنةإلة   ى البحث الحالى على أنها ماموعة م وتحدد إجراءيا 
 -اتتماٍىةة–عقلىةة –تنمىة تمى  توان  الةا ةىة  تسةمىة يمارسها طفب الرواة والتى تعمب على 

 وتدانىة(.
 والسالمة مانمهارات األ :  

ائتةةةرا ات والوسةةةافب التةةةى يةةةتم اتاا اةةةا مةةة  أتةةةب تةةةو  ر حمايةةةة الفةةةرد والتقل ةةةب مةةة  اةةةى ماموعةةةة مةةة  
 احتمالىةةة و ةةوع الاإلةةةر لةةم سةةةوا   ةةى الرواةةةة أو المنةةزل أو الةةةةارع باسةةتاداا ماموعةةةة مةة  األنةةةةإلة

 (0492التقل دية وائل ترونىة المتنوعة . إيمان  ؤاد ل
واي ًا اى األدا  األسهب الد  إ القافم على الفهم لما يتعلمم ائنسان حركىةا وعقلىةا ومة  تةو  ر الو ة) 
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 ( 494: 0444والاهد والت الىو . الامب واللقانى ل
أدا  نةةةةا  معةةة   و ةةةد يم ةةةب  ( ب نهةةةا السةةةرعة والد ةةةة والمراعةةةة  ةةةى 294: 0444وكةةةذل  عر هةةةا  طةةةم ل

البعم لتا ى ها للعمةال المهنىةة كالتاةار  والحةداد  إ  أن الغالمىةة تاعلهةا عامةة لتةةمب المهةارات 
 والمهارات ائدارية . –الغوية والمهارات  ى إ امة العال ات ائتتماٍىة و  –الحسا ىة 

والمقمولة اتتماٍىًا التى يمارسها الإلفب اى بعم السلوكىات ال حىحة  ى اذا البحث  حدد إجرائيا  وت
 تاعلة  ادر على مواتهة موا ف الحىا  الماتلفة سوا  كان) طبعىة أوي ر  ل .

 : إلحترازيةاإلجراءات ا
اى ماموعة م  الإلر  واألسال   الو افىة الوات  اتباعها للحماية م  رإلر ائصابة بعدوى   رول 

 (0400لكورونا المستاد ومتحوراتم . رشا س د 
 ةةةى اةةةذا البحةةةث ب نهةةةا الاإلةةةوات التةةةى ياةةة  أن يتبعهةةةا طفةةةب الرواةةةب دارةةةب ورةةةار  وتحددددد إجرائيدددا 

  تامىم م  رإلر ائصابة بف رول كورونا المستاد .الرواة ل
 ( : 91-جائحة كورونا )كوفيد

م ( ويسةمى المةرا النةاتي عنة0 سةار  كةوف  0او   رول المتال مة التنفسىة الحاد  الورىمة كورونا 
واذا و قًا لمنلمة ال حة العالمىة التةى  0404(  ى مارل 91- كو  د 0491مرا   رول كورونا 

 .https:/ar.wikipedia .org/wiki(  91-صنفتم ب نم تافحة  كو  د 
 : اإلطار النظرى والدراسات السابقة

لوائتةةةرا ات  مةةةان والسةةةالمةيتنةةةاول ائطةةةار النلةةةرى يةةةال  محةةةاور  األنةةةةإلة ائيرافىةةةة لومهةةةارات األ
 ( واما بالتف  ب : 91-ائحترا ية ل و  د 

 األنشطة اإلثرائية :المحور االول
وتعم ةإ الموا ةف التعلىمىةة  اى الموا ف واألعمال والممارسات العلمىة التاريمىة التى تعمةب علةى إيةرا 

وتتىأ للمتعلم السىاا باألعمال والممارسات التى تةب  احتىاتاتم العقلىة لو لة   ةى اةو  ماموعةة مة  
األنةةةإلة التعلىمىةةة .  ايمةةان سةةلىم الا ةةافو والمواصةةفات التةةى ياةة  توا رااةةا عنةةد ارتىةةار األنةةةإلة 

 (4: 0442ل
ا اةى ح ة لة مت املةة ومتدارلةة مة  المتغ ةرات التةى ( ب نه03: 0449وكذل  عر تها  كوير كوتاي ل

تةكب المو ف التعلىمى الذى او صمىم عملىة التعلم ح ث يقال أن التعلم او او تهئىة وتةك ب الم ئة 
التعلىمىة التعى تعمب على حدو  التعلم عند األطفال أى أن النةا  التعلىمى او الوس لة التى يتحقإ 

 ىة .ع  طريقها األاداف التعلىم
أنها ماموعة م  الامرات والموا ف والعملىات التاريمىة التى يمارسةها طفةب  ويعرفها البحث الحالى إجرائيا
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 وتدانىة ( . -اتتماٍىة–عقلىة –الرواة والتى تعمب على تنمىة تمى  توان  الةا ىة  تسمىة 
 : أهمية األنشطة اإلثرائية لطفل الروضة

( على أن األنةإلة ائيرافىة م  رالل  راماها الماتلفة تعمةب  04: 0494أكدت  مىسا  محمد ل
علةةةى ال ةةةةف عةةة  الموااةةة  والهويةةةات والم ةةةول لةةةدى األطفةةةال لممةةةا يسةةةمأ بالعمةةةب علةةةى تنم تهةةةا وصةةةقلها 

المهنىةة بالوتهة السلىمة لكما أنهةا تةدري   ةى بعةم ماةا ت الحىةا  العملىةة يسةاام  ةى تحديةد ائتاااةات 
لواي ًا لها و ىفة ترويحىة تتمثب اذه الو ىفة لدى المتعلم   مما يفتأ الماال أماا ائ داعات وائ ت ارات 

 . ى المرامي الفنىة والرحالت وألعا  التسلىة وإ امة الحفالت بالرواة وةعم المسابقات 
اعةب ائياةا ى أينةا  تنف ةذ األنةةإلة المةتعلم مة  حالةة التلقةى السةلمى إلةى حالةة التفعلةى نقةب كما أنها تعمب 

ائاتمامات الثقافىة رةار  الرواةة   لوتعرف المتعلم على األ  ار المتعدد   ى تمى  نواحى الحىا  لوتوس
ودارلهةةا لواي ةةًا تسةةاام  ةةى  يةةاد  اسةةتمتاع المتعلمةة   بالحىةةا  الدراسةةىة لوتقلةةب مةة  الملةةب الةةذى يعةةانى منةةم 

 ( 291: 0499محمد لبعم األطفال  ى الرواة .  حمدى 
 ب نها : ( 92: 0499وأااف  رالد سع د ل

 تعمب على استثار  الف ول وح  ائستإلالع لدى األطفال . -9
 تساعد األطفال على تفهم العديد م  المفاهىم المارد  واستىعا ها وتحق إ أادا ها . -0
 تساعد المعلمات على إيرا  عملىة التعلم ب نةإلة ممدعة .  -4

 ( على أنها : 92: 0494لسلوى عمد الواا  ل 902: 0493وأكد كال م   سامىة سالم ل   
تعمب على إكسا  األطفال القدر  على المالحلة والمقارنةة والعمةب علةى المثةا ر  والد ةة مة  رةالل  -9

 ممارسة األنةإلة الماتلفة  ى روااتهم ورارتها .
ئيرافىةة وراصةة األنةةإلة ائست ةةافىة والتةى تساعد على يرل روت التعاون على تنف ذ ائنةإلة ا -0

 تعمب على تنمىة أادا هم وممارسة ا ت اراتهم .
 ( إلى أامىة األنةإلة ائيرافىة : 04-91: 0494واشارت   هد عمد اللم ل     
 الت نولوتىة . تةا  على التعامب م  األسال   الاديد   ى إطار م  الوعى مثب المستحديات 
  مهارات البحث العلمى واستاداا الت نولوتىة .  تساعد على التدري 
 . الوعى بمةكالت المستقمب ائتتماٍىة والتعلىمىة 
 . تةا  األطفال على تحديد أادا هم وممارسة ا ت اراتهم والتعم ر ع  أ  ارام 
  . تنمىة ائتاااات السلوكىة السلىمة لدى األطفال 
  : اختيار األنشطة اإلثرائية معايير

تا ةةة  عملىةةةة ارتىةةةار األنةةةةإلة التعلىمىةةةة إلةةةى ماموعةةةة مةةة  المعةةةاي ر أامهةةةا ال ةةةد  لالةةةةمول ل 
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 التنوعلالتوا ن لالمالفمة لائستمرارية لالتراكم لائرتبا  التوي إ بالحىا  .
 واناي ماموعة م  معاي ر ارتىار األنةإلة التعلىمىة أامها:

 . إتاحة الفرصة للمتعلم   لمعر ة أنواع األنةإلة 
 . ارتىار األنةإلة التى تتماشى م  م ولهم 
  ارور  اعتبار األنةإلة امتدادًا للمرامي الترةوية التى يتعةرا لهةا المةتعلم دارةب الف ةب اةرور  توتىةم

 األنةإلة إلى مىادي  ائنتا  النا عة .
 الماتلفة التى يمر  ها التالم ذ ارور  توا ر  رامي ومنااي للنةا  تندر  وتتفإ م  مراحب النمو. 

 تصنيفات األنشطة اإلثرائية ومجاالتها : 

 ( األنةإلة ائيرافىة إلى :0449صنف  السع د 
ت ةةنىفات علةةى اسةةال المكةةان الةةذى تمةةارل فىةةم وتنقسةةم إلةةى أنةةةإلة تعلىمىةةة دارةةب المدرسةةة لوأنةةةإلة  -9

 تعلىمىة رار  المدرسة .
النةا  إلى أنةإلة تقوا  ها ماموعات صغ ر  أوماموعات ت نىفات على أسال حام المةارك    ى  -0

 واحد . كم ر  لأو  رد
ت ةنىفات علةى اسةةال األاةداف التةةى يرتةى تحسىقهةةا مة  النةةةا  أى أنةةإلة للح ةةول علةى معلومةةات  -4

 لوتنمىة مهارات وي راا .
 الدراسات السابقة التى أكدت على استخدام األنشطة اإلثرائية لطفل الروضة :

بعنةةوان  رنةامي إيرافةةى لتنمىةةة بعةم المفةةاهىم الت نولوتىةةة لإلفةةب  (8192)فاطمددة حددبحى ع يفددى  دراسددة 
الرواةةةةةةة بعةةةةةةم المفةةةةةةاهىم أكسةةةةةةا  طفةةةةةةب والتةةةةةةى اةةةةةةد ) إلةةةةةةى الرواةةةةةةة  ةةةةةةى اةةةةةةو  متإللبةةةةةةات الع ةةةةةةر 

باسةةتاداا  رنةةامي إيرافةةى وتوصةةل) النتةةافي إلةةى  اعلىةةة المرنةةامي  ةةى تنمىةةة المفةةاهىم الت نولوتىةةة الت نولوتىة
 إلفب الرواة .ل

( إلةى التعةرف علةى  عالىةة األنةةإلة  ائيرافىةة التةى تسةند علةى  0491 أمانى احمد لواد ) دراسة 
عادات العقب لتنمىة التف  ر والتواصب الريااى لدى األطفال المواوة    ى مرحلة ما  مب المدرسة بمدينةة 

وتود  ةرو   ات د لةة إح ةافىة  ة    تد  واستادم) الباحثة المنهي شبم التاريمى وتوصل) الدراسة إلى
متوسةةةإلى درتةةةات األطفةةةال المواةةةوة    ةةةى تإلم ةةةإ المالحلةةةة القملىةةةة والبعديةةةة لمعىةةةار التف  ةةةر وائسةةةتد ل 

الريااةةةى ل ةةةالأ التإلم ةةةإ البعةةةدى وأوصةةة) الدراسةةةة  تإلةةةوير منةةةااي الريااةةةىات  ةةةى والمعىةةةار والتواصةةةب 
 مرحلة الرواة .

( إلةى قىةال أيةر اسةتاداا أنةةإلة إيرافىةة  افمةة علةى 0491كريمةة عمةد الةاله لوكذل  اد ) دراسةة  
وتوصةةل) نتةةةافي لتنمىةةة الاىةةال العلمةةى وائسةةتمتاع  ةةتعلم العلةةةوا لةةدى أطفةةال الرواةةة   STEMمةةدرب 
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كةةان لةةم أيةةر كم ةةر  ةةى تنمىةةة  STEMالدراسةةة إلةةى أن اسةةتاداا أنةةةإلة علمىةةة إيرافىةةة  افمةةة علةةى مةةدرب 
وائسةةتمتاع  ةةتعلم العلةةوا لةةدى أطفةةال الرواةةة لكمةةا أشةةارات النتةةافي إلةةى عةةدا وتةةود عال ةةة الاىةةال العلمةةى 

 الرواة . ارتباطىة     الاىال العلمى وا ستمتاع  تعلم العلوا لدى أطفال
ولقةةةد اسةةةتفادت الباحثةةةة مةةة  الدراسةةةات السةةةابقة  ةةةى الت ك ةةةد علةةةى أامىةةةة الةةةتعلم باسةةةتاداا األنةةةةإلة 

نفسةةم وأ ةةراد اسةةرتم  ر  عةةال  ةةى إكسةةا  األطفةةال المهةةارات والسةةلوكىات ائياا ىةةة تاةةاهائيرافىةةة لمةةا لهةةا آيةة
 . الحفاظ على كب ما يا م أوياو  لده وماتمعمواأللتزاا بالنلا ة و 

 :مهارات األمان والسالمة  :المحور الثانى
إلةى تة  لم  مان عند الإلفب او حالة م  ائستقرار العاطفى وإشباع ماتلف الحاتات التى تؤدىاأل

 وانسااا الإلفب  ى محىإلم وتاإلى كب المةكال التى تعو م .
مةةةان وتنم تهةةةا لةةةدى التالم ةةةذ ( علةةةى أن اكتسةةةا  مهةةةارات األ00: 0441وأكةةةدت  يةةةاد  الانةةةدى ل

مانىة اى تل  الترةىة التى تهتم بالمحا لةة علةى ألمان والسالمة وأن الترةىة ايعتمر اد ًا اساسىًا لتحق إ األ
 األ راد م  رإلر الحواد   ى أى مكان.حىا  

 إلفب الرواة  ى تمىة  المراحةب العمريةة معةرا للرإلةار  ةى المنةزل مثةب الم ةاعد ال هرةافىةة 
والسقو  م  الةر ات والنوا ذ وأرإلةار الغةا  وال ةىل ال هرةافىةة والسةكاك   وأمةوال الحال ةة وي راةا ال ث ةر 

. األطفال أكثةر مة  الوفىةات الناتمةة عة  األمةراا الاإل ةر  ويملغ عدد الوفىات الناتاة ع  الحودا      
 .(0444 نادية محمد رشادل 

ماموعةةة مةة  القواعةةد والمعلومةةات عةة  السةةالمة المبسةةإلة التةةي تتعلةةإ بحةةدو  وتعةةرف علةةى أنهةةا 
   ناةال  الزاةارل .بع ًا م  المااطر التي  د يتعرا لها الإلفةب سةوا   ةي المنةزل أو الرواةة أو الةةارع

2555). 
م  ( ب نهةةا علةم يهةةتم بةة  9: 2550رسةةى لواي ةًا عر تهةةا كاًلمةة   امةانى عمةةد المق ةةود لاسةما  الس

وسالمة وصحة ائنسان بماموعة إترا ات و واعد ومتإللبات ت ون بمثابة و اية وتقوا على العمب  تةو  ر 
واةةى الحةةواد    ئةةة أمنةةة حةةول ائنسةةان  ةةدر ائمكةةان رالىةةة مةة  م ةةادر الاإلةةر واسةةبا  و ةةوع ائصةةابة و 

مةة  وسةةالمة ائنسةةان  ةةى حالةةة تإلمىقةةم ائرشةةادات واتباعةةم أب ةةور  أشةةمب علةةم يحةةا ب بةةةكب كم ةةر علةةى 
 التعلىمات والتق د  ها .

وكذل  اى كةب مةايقوا بةم الإلالة  مة  ادا  يمكنةم مة  التفاعةب الا ةد مة  ماتلةف الموا ةف التعلقةة 
أنهةةا القةةةدر  علةةى التفاعةةةب بإياا ىةةة مةةة  المةةةةكالت مةةةان و هةةم أ  ةةةب للوا ةة  المحةةةىط بةةم كمةةةا بالسةةالمة واأل

مةةةان الةا ةةةىة أو ائتتماٍىةةةة وتةةةةمب مهةةةارات إدار  الو ةةة) وائت ةةةال ائتتمةةةاعى المتعلقةةةة بالسةةةالمة واأل
 لحس  استاداا الموارد والتفاعب م  اارري  واحتراا العمب .
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التةةى ياةة  تعلمهةةا  ةةةى ( ب نهةةا ماموعةةةة مةة  العةةادات  5: 2559واي ةةًا عر تهةةا  يةةاد  الانةةدى ل
مةان اصةبح) أساسةىة مة  السنوات المبكةر  والتةى تنةدمي مة  المهةارات الحىاتىةة اارةرى كمةا أن مهةارات األ

مةةان يمةةدأ تعلمةةم  ةةى المنةةزل مةة  رةةالل األبةةا  إ  أنةةم يةةدعم مةة   مةةب أتةةب حىةةاه أ  ةةب وةةةالريم مةة  أن األ
 .المدرسة والماتم  

 لطفل الروضة : مان والسالمةأهمية تنمية مهارات األ
والعنايةة بالإلفةب  ةى مرحلةة  مان( على تو  ر عناصر األ 992: 0440لاكدت  سم ر  عمد العال 

ديةةةد  حتةةةى يةةةةعر الا الإلفةةةب  ةةةى اةةةذه المرحلةةةة يحةةةاول أن يكتسةةة  العديةةةد مةةة  المهةةةارات ريةةةاا األطفةةةال 
طر لةةذا  هةةو بحاتةةة إلةةى باسةةتقاللىة ممةةا يةةد     ةةولم إلةةى التارةةةة وةالتةةالى التعةةرا إلةةى األاةةرار والماةةا

المالحلة المسةتمر  عة   ةر  وتوتىةم ائرشةاد لةم مة   مةب المحىإلة   بةم وعلةى اةذا وتة  علةى المسةئول   
عةةة  األطفةةةال حمةةةايتهم وح ةةةر كا ةةةة الماةةةاطر التةةةى يمكةةة  أن يواتههةةةا الإلفةةةب وواةةة  المةةةرامي التعلىمىةةةة 

 منة ومإلمئنة .ألىعىل حىا   مان والسالمةوالثقافىة لهم والتى يم) لدى األطفال سلوكىات األ
مةان والسةالمة  ةى أنهةا تسةاعد علةى تنمىةة وعةى الإلفةب بقواعةد حمايةة الةذات ألولذل  تعتمر أامىة ا

بةةم سةةوا   ةةى الةا ةةىة وتعريفةةم بم ةةادر الاإلةةر التةةى  ةةد يتعةةرا لهةةا مةة  رةةالل تفاعلةةم مةة  المحىإلةة   
والمعلمةة   يكمةة   ةةى تنمىةةة وعةةى الإلفةةب المنةةزل أو المدرسةةة أو  ةةى الماتمةة  ب ةةفة عامةةة وأن دور األبةةا  

 تل  وأام تها وانم م  وصول األطفال لس  المدرسة سوف ينتقلون إلى   ئة تديد  ويمرون بامرات تديد  
 مان .لذا  إن على األبا  والمعلم   أن يزيدوا م  معر ة أطفالهم باألرإلا  المحىإلة واي ًا  هارات األ

  ال :مان والسالمة لألطفألاهدف مفهوم ا
مةان للطفةال أل( علةى أن الهةدف مة  تنمىةة مهةارات ا 505: 500: 0490أكدت  ناال  السة د ل

مة  أو تغ  ةر مسةاره مة  رةالل مةان الةةافعة وإيقةاف السةلوي ي ةر األألاو تةةاىعهم علةى اتبةاع إتةرا ات ا
 للصابات .ت وير األطفال وتاه زام للحفاظ على الم ئة األمنة م  رالل حمايتهم وتقل ب تعراهم 

م  والسالمة أحةد المتإللبةات األساسةىة مة  أتةب أل( أن توا ر ا 005: 0493وكذل   كرت  ناال  راشد ل
م  وناتأ  ائنسان يكون مإلمئنًا اكثةر ا ا مةا أبةكب امان السىاا باألعمال واألنةإلة ائنسانىة الماتلفة 

ل قىامةةةم بةةة ى نةةةةا  وتاتلةةةف تةةةدا  ر راعةةةى متإللبةةةات األمةةة  والسةةةالمة والو ايةةةة والحمايةةةة بةةةةكب ت ةةةد رةةةال
وإتةةةرا ات األمةةة  والسةةةالمة بةةةارتالف األمةةةاك  التةةةى يتواتةةةد   هةةةا   ةةةاًل عةةة  ارتال هةةةا بةةةارتالف األعمةةةال 

 والمهاا التى يزاولها .
 مان والسالمة :ى مهارات األومن الدراسات التى أكدت عل

التي    (Zare, H., Niknami, S., Heidarnia, A., Hossein Fallah, M, 2019 ) دراسة
أكةةدت تعلةةىم السةةالمة المروريةةة للمةةةا  األطفةةال  ةةي إطةةار الةةتعلم النةةةط لتإلةةوير سةةلوكىات عمةةور الةةةوارعل 
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رع واةةد ) الدراسةةة إلةةى تحق ةةإ  عالىةةة التةةدرب التعلىمةةي النةةةط القةةافم علةةى الةةتعلم علةةى سةةلوي عمةةور الةةةوا
( طالًبا  ي ال ف األول م  مدرست   ا تةداف ت   مة  الةذكور 509للطفال  ي س  السابعةل وتم ارتىار  

 ةةي مدينةةة محةةر ل بةةإيرانل للمةةةاركة  ةةي الدراسةةةل وتةةم تقسةةىم ع نةةة الدراسةةة إلةةى مامةةوعت  ل وتةةم اسةةتاداا 
للإلةال   ةي   ئةة مروريةة  علىةة   رنامي تعلىمي يعتمد على التعلم النةطل يم تم تق ىم سلوي عمور الةةوارع

علةةى يةةال  مراحةةبل وأ هةةرت نتةةافي الدراسةةة تحسةة   سةةلوكىات األطفةةال  ةةي الماموعةةة التاريمىةةة للتعلةةىم 
 القافم على التعلم النةط  ي تحس   سلوكىات عمور الةوارع للطفال بعمر السابعة.  

مة  والسةالمة للطفةال مةا نةوان  رنةامي لتنمىةة بعةم مهةارات األبع( 0409دراسة  إينال محمد لو 
مةةة  والسةةةالمة للطفةةةال مةةةا  مةةةب  مةةةب المدرسةةةة المعةةةا    سةةةمعىًا لواةةةد ) الدراسةةةة إلةةةى تحديةةةد مهةةةارات األ

مةةة  والسةةةالمة  ةةةى المنةةةزل لالرواةةةة لالإلريةةةإ وتمثلةةة) ع نةةةة المدرسةةةة المعةةةا    سةةةمعىًا وتنمىةةةة مفةةةاهىم األ
لإلفةةب مةةا  مةةب المدرسةةة المعةةا  مةة  والسةةالمة األ( أطفةةال وتمثلةة) األدوات  ةةى  افمةةة مهةةارات 94الدراسةةة  

سةةمعىًا وماةةا ت األرإلةةار المتعلقةةة  هةةا لوارتبةةار قىةةال الاانةة  المعر ةةى لتمةة  والسسةةالمة لحمايتةةم مةة  
مةة  والسةةالمة  ةةى المنةةزل والرواةةة والإلريةةإ وكتنةة) نتةةافي البحةةث الماةةاطر وةإلا ةةة مالحلةةة مهةةارات األ
مةة  والسةةالمة لةةدى أطفةةال مةةا  مةةب المدرسةةة د علةةى تنمىةةة مهةةارات األتةةة ر إلةةى  اعلىةةة المرنةةامي الةةذى اعتمةة

المعا    سمعىًا وكان لم آير كم ر  ى تنمىة مهارات أطفةال الماموعةة التاريمىةة بعةد تقةديم  رنةامي لتنمىةة 
م  والسالمة للطفال ما  مب المدرسةة المعةا     ةى  المنةزل والرواةة والإلريةإ ( وكةان بعم مهارات األ

ي آيةر كم ةةر  ةى تنمىةةة شةعور األطفةال بالمسةةئولىة تاةاه المحا لةةة علةى أنفسةهم وطةةر  التعامةب مةة  للمرنةام
الماةةاطر التةةى تحةةىط  هةةم ومسةةاعدتهم  ةةى التعامةةب معهةةا بةةةكب صةةحىأ ممةةا علةة هم حمايةةة أنفسةةهم مةة  

مةة  ألالماةةاطر . وكةةذل  التنةةوع  ةةى ائسةةتراتىاىات الماتلفةةة كةةان لةةم آيةةر كم ةةر  ةةى تنمىةةة بعةةم مهةةارات ا
والسالمة لدى أطفال ما  مب المدرسة المعا    سمعىًا والتإلمىقات والزيارات الم دانىةة رةالل تنف ةذ المرنةامي 

 م  والسالمة .كان لها  عالىة ر   مستوى ادا  األطفال  ى اكسا هم تنمىة بعم مهارات األ
 : اإلجراءات االحترازية لفيروس كورونا :المحور الثالث 

والت ىةةو مةة    ةةرول كورونةةا مةة  ا ات ائحترا يةةة مةة  أ  ةةب الوسةةافب للتعةةايل األيعةةد اتبةةاع ائتةةر 
المستاد ومتحوراتم وي ةره مة  األمةراا  ةى  ةى أبسةط صةوراا تةةاى  للطفةال علةى علةى ممارسةة العديةد 

واة  ال مامةة علةى  –م  السلوكىات وائلتزمات ال حىة نذكر منهةا   يسةب ال ةد  مةب األكةب وةعةد األكةب 
التباعد ائتتماعى ( لوتتمثب أامىة التباعد ائتتماعى  ى تان  ائت ال المباشر وإنتقال  –الفم واألنف 

 التباعد ائتتمةاعى تانة  و ةافى  القإلرات الف روسات عمر الاها  التفسى بما  ى  ل  السعال والعإلُّ ل
 ((Olivera la,la Rosa ,etal,2020,15 م    رول كورونا .
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والتةى منهةا مةا يمثةب عةافإ أمةاا ولذل  أواح) و ار  ال حة أامىة تان  ال ث ر مة  السةلوكىات الااطئةة 
المعلمة لتإلم إ تل  ائترا ات مثب :تبادل األدوات الةا ىة م  اارري  ولمُّ األسإلأ  ات ائستاداا 

ألطفال لوعدا التزاا األطفةال  تعسةىم مثب مقابم األ وا  والمفاتىأ وعدا ائلتزاا بالتباعد ائتتماعى     ا
لوعدا التزاا األطفال بإح ار أيرااهم الةا ىة وي راا األيدى بعد استاداا األدوات واأللعا  التعلىمىة 

 م  المعو ات .
ومة  منإللةةإ الحةةر  علةى األطفةةال ألنهةةم مة  أكثةةر الفئةةات المت ةرر  مةة  الاافحةةة لمةا طةةرأ علةةى  

عل هةةةا مةةة  تغ ةةةرات مثةةةب عةةةدا الةةةذاا  إلةةةى الرواةةةة أو لقةةةا  األصةةةد ا  أو   ةةةراماهم ال ومىةةةة التةةةى اعتةةةادوا
الةةةذاا  إلةةةى النةةةادى أو ممارسةةةة الريااةةةة والتنةةةا ُّ واللعةةة  مةةة  األصةةةد ا  وكةةةذل  التةةةا ور مةةة  األ ةةةار  

 يةةاد  . ةةى سةةىا م المناسةة  91-مثةةب كو  ةةد  ال ةةغار  يمتل ةةون التاةةار  الحىاتىةةة ال افىةةة  سةةىعا  شةة 
  ( 904: 0409كامبل

 ومن الدراسات التى أكدت على اإلجراءات اإلحترازية :
ىة طفب الرواةة 0409دراسة   أحمد الس د ل باافحةة  ( بعنوان ت ور لمرنامي أيانى ترةوية لتٍو

كورونا المستاد واد ) الدراسة إلى أامىة األيةانى الترةويةة ودوراةا  ةى تنمىةة و يةاد  الةوعى ال ةحى لةدى 
النتةةافي إلةةى إكسةةا  األطفةةال بعةةم السةةلوكىات ائياا ىةةة باافحةةة كورونةةا عةة  وتوصةةل) أطفةةال الرواةةة 
 طريإ األيانى .

(  بعنةةوان األمةة  النفسةةى  ةةى  ةةب 0404وكةةذل  دراسةةة كةةال مةة    أشةةذا عمةةد الحم ةةدلمن ر  صةةالأ ل
فسى اد ) الدراسة إلى التعرف على مستوى األم  النو انتةار تافحة كورونا  ى الممل ة العرةىة السعودية 

 ى  ب انتةار تافحة كورونا وتوصل) النتافي إلى وتود  رو   ات د لة إح افىة ل ةالأ ا ةراد الدراسةة 
ىة المسةتمر  مة  رةالل وسةافب ائعةالا المتنوعةة بةائترا ات التةى تسةاام بالحةد مة   وأوص) الدراسة بالتٍو

 ة لاافحة كورونا .وعى األطفال وا اتماا بالحالة النفسى  و يادائصابة بف رول كورونا 
 :COVID-19 form the perspective of preschool prospective teacgers واي ا دراسة 

What Can We Do For Children ?                                  
 91-رةةالل كو  ةةد واةةد ) الدراسةةة إلةةى تحديةةد المةةةكالت التةةى يواتههةةا أطفةةال مةةا  مةةب المدرسةةة 

التقل ةب مة  اةذه المةةكالت والتوصةب إلةةى المفةاهىم والسةىم التةى ياة  ان يكتسةمها اطفةال مةةا والوصةول الةى 
 ( . 91- مب المدرسة رالل انتةار   رول كورنا  كو  د 

 :خطوات البحث وإجراءاته
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ائترا ات التي اتبعتها الباحثة  ي البحث الحالي للوصةول إلةى النتةافيل و لة  مة  تعرا الباحثة 
لمتبةةةةة   ةةةةةي البحةةةةةثل حةةةةةدود البحةةةةةثل واألدوات المسةةةةةتادمة  ةةةةةي اةةةةةذا البحةةةةةثل واألسةةةةةال   رةةةةةالل المةةةةةنهي ا

 ائح افىة المستادمة  ي معالاة  روا البحث.
 منهج البحث : اوال :

اتبع) الباحثة المنهي التاريمي نلةًرا لمناسةمتم لإلمىعةة البحةثل و لة  باسةتاداا الت ةمىم التاريمةي 
اةابإلة  وةاسةتاداا السىةال القملةي والبعةد  ل ةب مة  المامةوعت   علةى  –لماموعت   مت ةا ئت   تتاريمىةة 

 متغ رات البحث.
 ثانيا  : عينة البحث :

( طفةةاًل 40تةةم ارتىةةار ع نةةة البحةةث مةة  أطفةةال المسةةتوى الثةةاني لريةةاا األطفةةالل والبةةالغ عةةددام  
 وطفلةل و د روعي عند ارتىار ع نة البحث أن يتحقإ  ها الاوان  التالىة:

 سنوات.3-5راوت العمر الزمني للطفال ما     تأن يت   
 .أن يكون المستوى ا  ت اد  وا تتماعي متقارًةا 
 .أن يكون أطفال ع نة البحث مم  يلتزمون بالح ور إلى الرواة 
 .تااُنُّ أ راد الع نة  ي نسبة الذكا  والعمر والإلول والو ن 
 إعا اتو صحىة مؤير   ي األدا . أ م يكون أطفال ع نة البحث مم  يعانون مةكالتو أو 

 أطفال العينة تجانس 
 و الذكاءالعمر الزمنى من حيث  -1

 ام) الباحثة بايااد د لة الفرو      متوسإلى رت  درتات  ا طفال م  ح ث العمر الزمنةى و 
 (9كما يت أ  ى تدول   0الذكا   باستاداا ارتبار كا

 02ن =    و الذكاء  العمر الزمنى من حيث األطفال داللة الفروق بين متوسطى رتب درجات  : (1جدول )

مستوى  2كا المتغيرات
 الداللة

درجة 
 حرية

االنحراف  المتوسط حدود الداللة
 0.0. 0.0. المعيارى 

 0010 6006 500 0101 4 غيردالة 2 بالشهور العمر الزمنى
 0011 ..0 500 0101 4 غيردالة 0 الذكاء  

مةةةة  ( عةةةةدا وتةةةةود  ةةةةرو  دالةةةةة اح ةةةةافىا  ةةةة   متوسةةةةإلى رتةةةة  درتةةةةات  ا طفةةةةال 1يت ةةةةأ مةةةة  تةةةةدول  
 .مما ية ر الى  تاانُّ اؤ   األطفالو الذكا   العمر الزمنى ح ث 
 مان والسالمةمهارات األ من حيث -8
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التاريمىةةةة  ةةةى   امةةة) الباحثةةةة باياةةةاد د لةةةة الفةةةرو   ةةة   متوسةةةط  رتةةة  درتةةةات أطفةةةال الماموعةةةة 
 (0مان والسالمة كما يت أ  ى تدول  مهارات األ السىال القملى م  ح ث

مهارات داللة الفروق بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى  القياس القبلى من حيث : (0جدول)
 02ن =    مان والسالمةألا

مستوى  2كا المتغيرات
 الداللة

درجة 
 حرية

االنحراف  المتوسط حدود الداللة
 0.0. 0.0. المعيارى 

 055. 04040 107 0001 1 غير دالة 2 اإلجراءات اإلحترازية
 054. 7000 107 0001 1 غير دالة 002 الوعى الصحى
 014. 6070 6 502 2 غير دالة 005 الوعى المرورى 
 000. 0000 107 606 0 غير دالة 02. اآلمان النفسى
 010. 605 6 502 2 غير دالة 207 مصادر الخطر
 00.4 4204 107 0001 1 غير دالة 204 الدرجة الكلية

( عدا وتود  رو  دالة اح افىا     متوسط رت  درتات أطفال الماموعة التاريمىة 2يت أ م  تدول  
 . مان والسالمةمهارات األ ى  السىال القملى م  ح ث 

 الضابطةالمجموعتين التجريبية و  التكافؤ بين أطفال
   و الذكاء من حيث العمر الزمنى -1

درتةةةةةةات أطفةةةةةةال المامةةةةةةوعت   التاريمىةةةةةةة و  ى امةةةةةة) الباحثةةةةةةة باياةةةةةةاد د لةةةةةةة الفةةةةةةرو   ةةةةةة   متوسةةةةةةإل
أ كمةةةةةا يت ةةةةة باسةةةةةتاداا ارتبةةةةةار تو الةةةةةذكا   ال ةةةةةابإلة  ةةةةةى السىةةةةةال القملةةةةةى مةةةةة  ح ةةةةةث العمةةةةةر الزمنةةةةةى 

 (3 ى تدول  
   والذكاء  من حيث العمر الزمنى  المجموعتين التجريبية و الضابطة داللة الفروق بين متوسط درجات أطفال: (1جدول)

 .4ن  =  

 المتغيرات

 المحموعة التجريبية
 .2ن=

 المجموعة الضابطة
 مستوى الداللة ت .2ن= 

 2ع 2م 0ع 0م

 غير دالة 0002. 0000 6007 0010 6006 العمر الزمنى

 غير دالة 0211. 0025 00..0 0011 ..0 الذكاء

 2420عند مستوى    14.1ت=     2421عند مستوى 04.0ت= 

درتةات أطفةال  المامةوعت    ى( عدا وتود  رو  دالة اح ةافىا  ة   متوسةإل3يت أ م  تدول  
ممةةةا يةةةة ر الةةةى  ت ةةةةا ؤ و الةةةذكا    التاريمىةةةة و ال ةةةابإلة  ةةةى  السىةةةال القملةةةى مةةة  ح ةةةث العمةةةر الزمنةةةى

 . الماموعت  
 والسالمةمان مهارات األ من حيث -0
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درتات أطفال الماموعت   التاريمىة و ال ابإلة  ىمتوسإلكما  ام) الباحثة بايااد د لة الفرو      
 .(4باستاداا ارتبار ت كما يت أ  ى تدول  مان والسالمة مهارات األ  ى  السىال القملى م  ح ث

 الضابطةداللة الفروق بين متوسط درجات أطفال المجموعتين التجريبية و : (4جدول )
 .4ن  =     مهارات اآلمان والسالمة من حيث  

 المتغيرات

 المحموعة التجريبية
 .2ن=

 المجموعة الضابطة
 مستوى الداللة ت .2ن= 

0م 0ع  2م  2ع   

 ي ر دالة - 1.11 02.21 1.11 02.21 اإلجراءات اإلحترازية

 ي ر دالة - 1.12 5.11 1.12 5.11 الوعى الصحى

 ي ر دالة - 2..1 5.51 2..1 5.51 الوعى المرورى 

 ي ر دالة 1.452 1.11 1.5 1.10 1.11 اآلمان النفسى

 ي ر دالة - 0..1 5.1 0..1 5.1 مصادر الخطر

 ي ر دالة 1.022 0.2 24.21 0.12 24.2 الدرجة الكلية

 2420عند مستوى    14.1ت=             2421عند مستوى 04.0ت= 

( عةةدا وتةةود  ةةرو  دالةةة اح ةةافىا  ةة   متوسةةط درتةةات أطفةةال المامةةوعت   4يت ةةأ مةة  تةةدول   
 مما ية ر الى ت ا ؤ مان والسالمة مهارات األالتاريمىة وال ابإلة  ى السىال القملى م  ح ث 

 . الماموعت  
 ثالثا: أدوات البحث 

لإلجابدددددة عدددددن أسدددددئلة البحدددددث والتحقيدددددق مدددددن حدددددحة الفدددددروض  امددددد  الباحثدددددة باسدددددتخدام 
 التالية : األدوات

و لةةةةةة  للرتىةةةةةةار ع نةةةةةةة البحةةةةةةث  (9122اسددددددتخدم  الباحثددددددة اختبددددددار اجددددددالل سددددددرى للددددددذكاء ) -9
والت كةةةةةةد مةةةةةة  التاةةةةةةانُّ   نهمةةةةةةا و لةةةةةة  لمناسةةةةةةمتم لإلفةةةةةةب الرواةةةةةةة وسةةةةةةهولة تإلمىقةةةةةةم وتةةةةةةوا ر عوامةةةةةةب 

 ( .9ال د  الثبات  ى ائرتبار ملحإ ر م  
 ( )إعداد الباحثةبطا ة مالحظة  -8

لمالحلةةةةةة سةةةةةلوكىات الإلفةةةةةب  مةةةةةب تإلم ةةةةةإ المرنةةةةةامي  هةةةةةدف معر ةةةةةة الاوانةةةةة  التةةةةةى يحتاتهةةةةةا الإلفةةةةةب 
لتحمىةةةةةم وتحةةةةةا ب علىةةةةةم مةةةةة  األرإلةةةةةار التةةةةةى يتعةةةةةرا لهةةةةةا ويكتسةةةةة  بعةةةةةم السةةةةةلوكىات ال ةةةةةحىحة 

( سةةةةةؤال 04للو ايةةةةةة مةةةةة  ائصةةةةةابات واكتسةةةةةا  مهةةةةةارات األمةةةةةان والسةةةةةالمة لوالبإلا ةةةةةة مكونةةةةةة مةةةةة   
الع علةةةةةةةى الدراسةةةةةةةات والبحةةةةةةةو  السةةةةةةةابقة واألد ىةةةةةةةات التةةةةةةةى ااتمةةةةةةة) موتهةةةةةةةة للإلفةةةةةةةب لو لةةةةةةة  بةةةةةةةائط

بمهةةةةةةارات األمةةةةةةان والسةةةةةةالمة لإلفةةةةةةب الرواةةةةةةة لكمةةةةةةا تةةةةةةم ائسةةةةةةتفاد  مةةةةةة  ائطةةةةةةار النلةةةةةةرى للبحةةةةةةث 
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 ل كةةةةةةةد مةةةةةةة  مالفمتهةةةةةةةا لمةةةةةةةا واةةةةةةةع) لسىاسةةةةةةةةالحةةةةةةةالى وتةةةةةةةم عراةةةةةةةها علةةةةةةةى السةةةةةةةاد  المحكمةةةةةةة   للت
 ( .%944-24وح ل) نسبة اتفا  تراوح) ما      

ض مهارات األمان والسالمة لتحديد المناسب لطفل الروضة من خالل اراء السادة  ائمة ببع -3
 المحكمين. ) إعداد الباحثة (

  و د تم ائستعانة  بعم ال ت  واألد ىات لتحديد أام مهارات األمان والسالمة بةكب عاا ل و د تم
أساسىة مهارات ( عةر 94  إعداد ا ستمار   ى صورتها النهافىة وةلغ عدد مهارات األمان والسالمة

 ل وتم عراهما على الساد  المحكم   .
 ا ا ما ح ل ةمناسبال  ديب القافمة و د اعتمرت الباحثة المهار  ى او  ارا  الساد  المحكم   تم تع( 

(   كثر م  ا را  ل و د تم إترا  بعم التعديالت المقترحة م  إاا ة %24على نسبة اتفا   
 أساسىة. ( رمُّ مهارات5لمهارات  ى صورتها النهافىة  وحذف وتعديب حتى وصب عدد ا

 مقياس مهارات األمان والسالمة المصور لطفل الروضة .   )إعداد الباحثة ( -4
والموا ف الم ور  لبعم السلوكىات المرتبإلةة بمهةارات األمةان  واذا المسىال يمثب بعم ال ور

والسةةالمة والتةةى يتفاعةةب معهةةا الإلفةةب  ةةى   ئتةةم ويت ةةرف   هةةا وياتاراةةا  نةةا  علةةى طمىعةةة م ولةةم الدارلىةةة 
 والتى يري    ها .

 ويتم إعداد المسىال و قًا للاإلوات األتىة :
 :الهدف من المقياس

مدى الحقافإ والسلوكىات المرتبإلة بمهارات األمان والسالمة والتةى اذا المسىال يهدف إلى قىال 
تم تحديداا  ى او  المرنامي المقتةرت بةا اسةتاداا األنةةإلة ائيرافىةة و لة  مة  رةالل المقا لةة الفرديةة ل ةب 

 طفب على حده .
 وحف المقياس :

الثةةةاني مةةة  ريةةةاا لةةةدى أطفةةةال المسةةةتوى مهةةةارات األمةةةان والسةةةالمة سىةةةال ل المسىةةةالصةةةمم اةةةذا 
( سةةنواتل و لةة  مةة  رةةالل إتابةةات األطفةةال عةة  األسةةئلة التةةي 3-5األطفةةال ممةة  تتةةراوت أعمةةارام  ةة    

ةم إلةى الإلفةب مة   مةب الباحثةة  لغةة  ُتعرا عل همل ويةمب المسىال ماموعة م  األسئلة اللفلىةة التةي ُتوتم
 ُتناس  نمو الإلفب اللغو   ي اذه المرحلة.

طفةةةب ب ةةةور   رديةةةة لةةةةرت المو ةةةف للإلفةةةبل وتبسةةةىإلم لةةةمل علةةةى أن تراعةةةي  وتةةةم تإلمىقةةةم علةةةى كةةةب
 الباحثة عدا  كر ائتابة ال حىحة للإلفب  ي ترت   يا )  ي أينا  تإلم إ المسىال م  الإلفب.

 بناء المقياس :
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بعةةد ائطةةالع علةةى البحةةو  والدراسةةات السةةابقة العرةىةةة واألتنمىةةة المرتبإلةةة بمواةةوع البحةةث ومةة  
المتفةةإ عل هةةا مةة   مةةب المهةةارات لمقدمةةة مةة  األطفةةال علةةى اسةةئلة  نةةود المالحلةةة ومةة   افمةةة ائتابةةات ا

األمةةةان –الةةةوعى المةةةرورى –الةةةوعى ال ةةةحى – ائتةةةرا ات ائحترا يةةةة ( 5ملحةةةإ ر ةةةم   السةةةاد  المحكمةةة   
( ٍبار  مو عة على 44م ادر الاإلر ( تم وا  المسىال  ى ال ور  األولىة واو مكون م    –النفسى 
( ٍبةةارات 3  والمهةةار   الثانىةةة( 94- 9(ٍبةةارات مةة   94  ىاألولةةالمهةةار  السةةالف  كةةرام مهةةارات الامةُّ 

- 00  ( ٍبةةارات مةة 0  ةالرابعةة المهةةار  ( و 09- 92( ٍبةةارات مةة   5  ةالثالثةةالمهةةار  ( و 93- 99مةة   
ىةًا التةوا ن النسةبة ل ةب مة  44- 03 ( ٍبارات مة  5 والمهار  الاامسة ( 05 ( ول ةب ٍبةار  ارتىةارات مرٍا

السةةلوكىات المالفمةةة لمحتةةوى البحةةث لوتةةم عراةةم علةةى السةةاد  المحكمةة    ةةى تا  ةةات الإلفولةةة وعلةةم 
وانهةةا وا ترحةةوا تغ  ةةر الةةنفُّ ومنةةااي وطةةر  تةةدريُّ األطفةةال لوا ةةدوا بعةةم التعةةديالت الااصةةة بال ةةور وأل

بعةةم ال ةةور والموا ةةف لعةةدا واةةوحها وتةةم ائلتةةزاا بامىةة  التعةةديالت لوتةةم واةة  المسىةةال  ةةى صةةورتم 
 ( ٍبار   .44النهافىة  نفُّ عدد العبارات  

 مهارات اآلمان والسالمة لطفل الروضةالخصائص السيكومترية لمقياس 
 معامالت الصدق

 حدق المحكمين -1
 امةةةة) الباحثةةةةة بعةةةةرا المسىةةةةال علةةةةى عةةةةدد مةةةة  الامةةةةرا  المتا  ةةةة    ةةةةى الماةةةةا ت الترةويةةةةة 
والنفسىة, و د اتفإ الامرا  على صالحىة العبارات و  دافب ا تابة للغةرا المإللةو , وتراوحة) معةامالت 

ممةةةا يةةةة ر الةةةى صةةةد  العبةةةارات و لةةة  اسةةةتاداا معادلةةةة  لةةةو    9.44&  4.24ال ةةةد  للمحكمةةة    ةةة   
Lawshe  . 

 الصدق العاملي: -8
 امةة) الباحثةةة بةةاترا  التحل ةةب العةةاملي ا ست ةةةا ى للمسىةةال  تحل ةةب المكونةةات األساسةةىة بإلريقةةة 

  سةةفرت نتةةافي  Varimaxطفةةال ل يةةم تةةدوير المحةةاور بإلريقةةة  ةةاريمكُّ  944اةةوتلني علةةى ع نةةة  وامهةةا 
الواحةد ال ةحىأ علةى محة  كةايزر  التحل ب العاملي ع  وتود رمسة عوامب  الاذر ال ةام  لهةم أكمةر مة 

( ل فايةةة ومالفمةةة KMOاولةةىك    –مةةاير  –لةةذل   هةةى دالةةة إح ةةافىال كمةةا وتةةد  أن قىمةةة ارتبةةار كةةايزر 
ل و اةةى تةةدل علةى مناسةةبة حاةةم الع نةة للتحل ةةب العةةاملى ويواةةأ 4.54( واةةى أكمةةر مة   4.299الع نةة  

مةةةب لمسىةةةال مهةةةارات اامةةةان والسةةةالمة لإلفةةةب ( العوامةةةب الامسةةةة والمنةةةود التةةةى تةةةةبع) بكةةةب عا5تةةةد ول  
 الرواة. 
 مان والسالمة مهارات األلمقياس   قيم معامالت تشبع المفردات على العوامل الخمسة المستخرجة: (5جدول )

 لطفل الروضة
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البعد األول: 
 اإلجراءات اإلحترازية

البعد الثاني: الوعى 
 الصحى

البعد الثالث : الوعى 
 المرورى 

الرابع : اآلمان البعد 
 النفسى

البعد الخامس : مصادر 
 الخطر

معامل  المفردة
معامل  المفردة التشبع

معامل  المفردة التشبع
معامل  المفردة التشبع

معامل  المفردة التشبع
 التشبع

0 .015 00 .070 01 .014 22 .074 26 .074 

2 .012 02 .010 07 .065 21 .017 21 .011 

1 .065 01 .011 05 .067 24 .01. 27 .004 

4 .067 04 .067 2. .061 20 .066 25 .001 

0 .062 00 .005 20 .005 

 

1. .044 

6 .002 06 .006 

  

1 .047 
 7 .041 

5 .046 
0. .017 
نسبة 
 التباين

0702% 
نسبة 
 التباين

0406% 
نسبة 
 التباين

0006% 
نسبة 
 التباين

705% 
نسبة 
 التباين

5.4% 

الجذر 
 الكامن

الجذر  0041
 الكامن

الجذر  404
 الكامن

الجذر  100
 الكامن

الجذر  206
 4.2 الكامن

KMO      = 0.711 

 0330( أن تمى  التةبعات دالة إح ةافىًا ح ةث ان قىمةة كةب منهةا أكمةر مة  5يت أ م  تدول  
 على مح  ت لفورد.
 معامالت الثبات 

بإلريقتى الفا كرونبةا  و اعةاد  التإلم ةإ  بفاصةب  منةى  ةدره  ام) الباحثة بإيااد معامالت الثبات 
 طفاًلل كما يت أ فىما يلى : 100أسموعان     التإلم إ ا ول و التإلم إ الثانى على ع نة  وامها 

 معامالت الثبات بطريقة الفا كرونباخ -1
 (6الفا كرونبا  كما يت أ  ي تدول    ام) الباحثة بإيااد معامالت الثبات بإلريقة

 بطريقة الفا كرونباخ مهارات اآلمان والسالمة لطفل الروضةمعامالت الثبات لمقياس : (.جدول )
 معامالت الثبات األبعاد

 03.5 اإلجراءات اإلحترازية

 03.0 الوعى الصحى

 03.3 الوعى المرورى 

 03.3 اآلمان النفسى

 ..03 مصادر الخطر

 03.4 الدرجة الكلية
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 ( أن قىم معامالت الثبات مرتفعة مما يدل على يبات المسىال. 6يت أ م  تدول  
   معامالت الثبات بطريقة اعادة التطبيق -8

بفاصب  منةى  ةدره أسةموعان  ة   التإلم ةإ اعاد  التإلم إ  ام) الباحثة بإيااد معامالت الثبات بإلريقة 
 (2كما يت أ  ي تدول   ا ول و التإلم إ الثانى

 بطريقة اعادة التطبيق   معامالت الثبات لمقياس مهارات اآلمان والسالمة لطفل الروضة: (7جدول )
 معامالت الثبات األبعاد

 2410 اإلجراءات اإلحترازية

 2410 الوعى الصحى

 2411 الوعى المرورى 

 2401 اآلمان النفسى

 2400 مصادر الخطر

 2402 الدرجة الكلية

 ( أن قىم معامالت الثبات مرتفعة مما يدل على يبات المسىال. .يت أ م  تدول  
راءات جدبرنامج انشطة إثرائية متكامل لبعض مهارات األمدان والسدالمة لطفدل الروضدة فدى ضدوء اإل -0

 ( .    إعداد الباحثة  10-اإلحترازية لكورنا )كوفيد 
 البرنامج المقترح.تحديد الفلسفة العامة التي يقوم عليها  -9

تةةةةةةتإ  لسةةةةةفة المرنةةةةةامي مةةةةة   لسةةةةةفة الماتمةةةةة  الةةةةةذ  يعةةةةةىل فىةةةةةم الإلفةةةةةبل  سةةةةةىم الماتمةةةةة  تقةةةةةال 
 .بمدى ما يتلقاه الإلفب م  رعاية وااتماا ب حتم ويذافم وأمنم

صةةةةىاية األاةةةةداف السةةةةلوكىة  –مةةةة  رةةةةالل ت ةةةةمىم األنةةةةةإلة والموا ةةةةف  تحديددددد محتددددوى البرنددددامج -8
اةةةةةةةةبط  –تحديةةةةةةةةد الوسةةةةةةةةافب التعلىمىةةةةةةةةة  –الفنىةةةةةةةةات المسةةةةةةةةتادمة  ةةةةةةةةى تإلم ةةةةةةةةإ األنةةةةةةةةةإلة تحديةةةةةةةةد  –

 .المرنامي 
و ةةةةةد راعةةةةة) الباحثةةةةةة  ةةةةةى محتةةةةةوى أنةةةةةةإلة المرنةةةةةامي للت كةةةةةد مةةةةة  صةةةةةالح تها  قامةةةةة) بعراةةةةةها  ةةةةةى 
صةةةةةةورتها األولىةةةةةةة علةةةةةةى ماموعةةةةةةة مةةةةةة  السةةةةةةاد  المحكمةةةةةة   والمتا  ةةةةةة    ةةةةةةى الإلفولةةةةةةة وعلةةةةةةم الةةةةةةنفُّ 

 بغرا الت كد م  :
 مدى مناسمتها لمستوى الإلفب   * صالحىة األاداف ل ب نةا   *

 * مدى مناسبة األنةإلة ائيرافىة وواوحها للطفال .
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و امةةةةةةة) الباحثةةةةةةةة بةةةةةةةإترا  التعةةةةةةةديالت الال مةةةةةةةة  ةةةةةةةى اةةةةةةةو  مالحلةةةةةةةة السةةةةةةةاد  المحكمةةةةةةة   حتةةةةةةةى 
 اصبح) األنةإلة  ى صورتها النهافىة .

   أسس البرنامج:  تحديد- -3
 األسُّ التالىة عند وا  المرنامي لدى طفب الرواة:راع) الباحثة 

 ( سنوات.3-0مناسبة اذه األنةإلة للمرحلة العمرية للطفال   -
 ن تحقإ محتويات المرنامي الغرا منها.أ -
 أن تتم ز األنةإلة بالتنوع والت امب والتةويإ. -
 إتاحة الفرصة للإلفب للتعم ر ع  مةاعره وأ  اره. -
 تحديد اهداف البرنامج :   -4

 ةةةةةى اةةةةةو  ائتةةةةةرا ات  المناسةةةةةبة لةةةةةدى طفةةةةةب الرواةةةةةةمهةةةةةارات األمةةةةةان والسةةةةةالمة تنمىةةةةةة بعةةةةةم 
 .( 91-ائحترا ية ل ورنا  كو  د 

 و د روعي عند اختيار محتوى البرنامج األسس التالية:
المعلومةةةةةات العلمىةةةةةة يعتمةةةةةر اللعةةةةة  نةةةةةةاًطا أساسةةةةةىعا ولةةةةةم قىمةةةةةةل  الإلفةةةةةب عةةةةة  طريةةةةةإ اللعةةةةة  يةةةةةتعلم  -

 بإلريقة مبسإلة.
ا اتمةةةةاا بفاعلىةةةةة الإلفةةةةب وريمتةةةةم ونةةةةةاطم ومةةةةةاركتم  ةةةةي تمىةةةة  الامةةةةرات المقدمةةةةة لةةةةم حتةةةةى يكةةةةون  -

 تعلمم أ  بل وأن تستمد الامرات م    ئة الإلفب.
 ر افو نمو األطفال وحاتاتهم واستعداداتهم وم ولهم. -
 م  المواد واألدوات. تةاى  األطفال على البحث والتاري  واستاداا العديد -

 أساليب التقويم:
 مسىال مهارات األمان والسالمة . و ل  باستاداا:  تقويم  ملى  -9
واةةةةةةةو أينةةةةةةةا  تقةةةةةةةديم المرنةةةةةةةامي القةةةةةةافم علةةةةةةةى األنةةةةةةةةإلة ائيرافىةةةةةةةة  تعةةةةةةةديب بعةةةةةةةم  تقةةةةةةويم ت ةةةةةةةوينى : -8

 األنةإلة أو استاداا أدوات ووسافب أكثر تا  ىة .
 باستاداا مسىال مهارات األمان والسالمة . تقويم نهافى :-4

ولهةةةةةةذا  ةةةةةةإن عملىةةةةةةة التقةةةةةةويم تهةةةةةةدف إلةةةةةةى معر ةةةةةةة مةةةةةةدى ناةةةةةةات المرنةةةةةةامي المقتةةةةةةرت أو  ةةةةةةةلم  ةةةةةةي 
 تحق إ األاداف العامة التي ُوا  م  أتلهال وتلهر أيراا تقويم المرنامي الحالي فىما يلي:

 التىق  م  مناسبة أنةإلة المرنامي  حتىاتات األطفال. -
 التىق  م  مدى ترابط عناصر المحتوى وت املها. -

  ويستغر  اذا الاز   رمُّ د افإ(ل تقوا الباحثة بسىال مدى استفاد  األطفال م  النةا .        
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 المستخدمة في أثناء تطبيق البرنامج: والوسائط األدوات والوسائل
تنومعةةةةة) األدوات والوسةةةةةةافب التعلىمىةةةةةةة المسةةةةةتادمة  ةةةةةةي المرنةةةةةةامي ح ةةةةةث تقةةةةةةوا األدوات والوسةةةةةةافب 

ل   ةةةةةديواات تعلىمىةةةةةة بعةةةةةم األيةةةةةانى الموسةةةةةىسىة ب امىةةةةةة كم ةةةةةر   ةةةةةي عملىةةةةةة الةةةةةتعلم ومةةةةة  اةةةةةذه األدوات 
كةةةةةةةر   السةةةةةةةةتى ل أ ةةةةةةةةالا وور ل بإلا ةةةةةةةات وصةةةةةةةةورل مسةةةةةةةةرت للعةةةةةةةةرافُّل مراكةةةةةةة  مةةةةةةةة  الةةةةةةةةور ل صةةةةةةةةندو  

شةةةةةةريط  تل أعةةةةةةالال بالونةةةةةةاتل   ةةةةةةو كم ةةةةةةر  ملونةةةةةةةل أكةةةةةةوا  شةةةةةةفا ةل لوحةةةةةةة وةريةةةةةةةلكةةةةةةارتونل شةةةةةةفاطا
 تها  كمم وتر.    صإ ل

 االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج:
الع ف  –لقد تعدد استاداا ا ستراتىاىات  ي اذا المرناميل نذكر منها: الحوار والمنا ةة 

 –العمب  ي ماموعات  - الق ةرواية –التعلم با كتةاف  –التعلم التعاوني  –لع  األدوار  –الذاني 
 التعلم بالمالحلة. –التعلم بالموسىقى 

 : رابعا: إجراءات البحث
  ام) الباحثة باتباع ائترا ات التالىة :

تحديةةةةةةد مهةةةةةةارات األمةةةةةةان والسةةةةةةالمة لإلفةةةةةةب الرواةةةةةةة  ةةةةةةى اةةةةةةذه المرحلةةةةةةة والتةةةةةةى يمكةةةةةة  مةةةةةة  رةةةةةةالل  -9
( و لةةةةةة  91-اةةةةةو  ائتةةةةةةرا ات ائحترا يةةةةةةة ل ورونةةةةةا  كو  ةةةةةةد   ةةةةةةى رنةةةةةامي أنةةةةةةةإلة إيرافىةةةةةة مت امةةةةةةب 

 م  رالل ائطالع على األد ىات والبحو  التى تناول) مهارات األمان والسالمة .
تحديةةةةةد األنةةةةةةإلة المناسةةةةةبة لإلفةةةةةب الرواةةةةةة مةةةةة  رةةةةةالل األد ىةةةةةات والدراسةةةةةات السةةةةةابقة التةةةةةى تناولةةةةة)  -8

 تافاها  ى مراحب البحث الحالى .استراتىاىات تعلىمىة ااد ى للطفال واألستفاد  م  ن
إعةةةةداد المرنةةةةامي القةةةةافم علةةةةى األنةةةةةإلة ائيرافىةةةةة و لةةةة  لتنمىةةةةة مهةةةةارات األمةةةةان والسةةةةالمة  ةةةةى اةةةةو   -3

 ( .91-ائتر ات ائحترا ية ل ورونا  كو  د 
 إعداد مسىال مهارات األمان والسالمة ألطفال المستوى الثانى م  رياا األطفال . -4
 تتبعى ( –بعدى  –تإلم إ المسىال بعد واعم  ى صورتم النهافىة ويكون التإلم إ   ملى  -5
 األسلو  ائح افي المستادا: -6

 استادم) الباحثة  ي معالاة المىانات بعم األسال   ائح افىة التالىة:
 ارتبار ول وكس   كرونبا  –ألفا 0ارتبار كاwillcoxon – ارتبار ت 

 والمقترحات  ى او  نتافي البحث .إعداد التوصىات  -7
 خامسا : التحقق من ححة الفروض وعرض نتائج البحث وتفسيرها :

النتةةةةةةافي التةةةةةةي توصةةةةةةب إل هةةةةةةا البحةةةةةةثل وتفسةةةةةة راا  ةةةةةةي اةةةةةةو  ائطةةةةةةار النلةةةةةةر   الباحثةةةةةةة  ولتتنةةةةةةا
ودراسةةةةات سةةةةابقة مرتبإلةةةةة بمواةةةةوع البحةةةةثل تبًعةةةةا للفةةةةروا المحةةةةدد ل  تعةةةةرا الباحثةةةةة الفةةةةرال يلةةةةي 
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لو  ائح ةةةةةةافي المسةةةةةةتادا وتفسةةةةةة ر كةةةةةةب منهةةةةةةال يةةةةةةم نتةةةةةةافي البحةةةةةةث والتوصةةةةةةىات والبحةةةةةةو   لةةةةةة  األسةةةةةة
 المقترحة.

 وسوف تستعرا النتافي على النحو التالى :
 التحقق من ححة الفرض األول :

 ينص الفرض االول على انه : 
توجد فروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات أطفدال المجموعدة التجريبيدة وأطفدال المجموعدة 
الضابطة في القياس البعدي لتطبيق أنشطة إثرائية لتنمية مهدارات اآلمدان والسدالمة لطفدل الروضدة فدى 

لصددال   مددان والسددالمة لطفددل الروضددةمهددارات األمقيدداس علددى 91 -ضددوء اإلجددراءات اإلحترازيددة لكوفيددد
 المجموعة التجريبية .

متوسةةإلي و للتحقةةإ مةة  صةةحة  لةة  الفةةرا ل  امةة) الباحثةةة باسةةتاداا ارتبةةار  ت  ياةةاد  الفةةرو   ةة   
درتات أطفال الماموعة التاريمىة وأطفةال الماموعةة ال ةابإلة  ةي السىةال البعةد  لتإلم ةإ أنةةإلة إيرافىةة 

مسىةةال علةةى 91 -مةةان والسةةالمة لإلفةةب الرواةةة  ةةى اةةو  ائتةةرا ات ائحترا يةةة ل و  ةةدلتنمىةةة مهةةارات األ
 (8كما يت أ  ى  تدول  مان والسالمة لإلفب الرواة مهارات األ
متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة في القياس البعدي الفروق بين  :(1جدول )

 لتطبيق أنشطة إثرائية لتنمية مهارات اآلمان والسالمة لطفل الروضة فى ضوء اإلجراءات اإلحترازية 

 2.ن =       مهارات اآلمان والسالمة لطفل الروضةمقياس على 91 -لكوفيد

 المتغيرات
 

 ة التجريبيةالمحموع
 02=1ن

 المجموعة الضابطة
  02= 0ن

 ت
 مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة
 0ع 0م 1ع 1م 

دالة عند مستوى  .6.3 0300 14345 0322 20305 اإلجراءات اإلحترازية
0301 

ل الأ 
 التاريمىة

دالة عند مستوى  .383 0304 8355 .034 .1.3 الوعى الصحى
0301 

ل الأ 
 التاريمىة

دالة عند مستوى  4635 03.4 6385 0322 14305 المرورى  الوعى
0301 

ل الأ 
 التاريمىة

دالة عند مستوى  4.38 0350 536 - 12 اآلمان النفسى
0301 

ل الأ 
 التاريمىة
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دالة عند مستوى  5034 03.1 630 - 15 مصادر الخطر
0301 

ل الأ 
 التاريمىة

عند مستوى دالة  .1503 133 42335 035 8036 الدرجة الكلية
0301 

ل الأ 
 التاريمىة

 2420عند مستوى    14.1ت=              2421عند مستوى 04.0ت= 

متوسةةةةةةةإلي  ةةةةةةة    0301وتةةةةةةةود  ةةةةةةةرو  دالةةةةةةةة اح ةةةةةةةافىا عنةةةةةةةد مسةةةةةةةتوى ( 2يت ةةةةةةةأ مةةةةةةة  تةةةةةةةدول  
درتةةةةةةةات أطفةةةةةةةال الماموعةةةةةةةة التاريمىةةةةةةةة وأطفةةةةةةةال الماموعةةةةةةةة ال ةةةةةةةابإلة  ةةةةةةةي السىةةةةةةةال البعةةةةةةةد  لتإلم ةةةةةةةإ 

مةةةةةةان والسةةةةةةالمة لإلفةةةةةةب الرواةةةةةةة  ةةةةةةى اةةةةةةو  ائتةةةةةةرا ات ائحترا يةةةةةةة مهةةةةةةارات األ أنةةةةةةةإلة إيرافىةةةةةةة لتنمىةةةةةةة
 ل ةةةةةةالأ الماموعةةةةةةة التاريمىةةةةةةة مةةةةةةان والسةةةةةةالمة لإلفةةةةةةب الرواةةةةةةةمهةةةةةةارات األمسىةةةةةةال علةةةةةةى 91 -ل و  ةةةةةةد

 .مما يثم) صحة الفروا 

 التحقق من ححة الفرض الثانى :
 ينص الفرض الثانى على انه : 

المجموعة التجريبيدة  بدل تطبيدق  أطفالتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات 
 -أنشطة إثرائية لتنمية مهدارات اآلمدان والسدالمة لطفدل الروضدة فدى ضدوء اإلجدراءات اإلحترازيدة لكوفيدد

 ى.لصال  القياس البعد  و بعد التطبيقمان والسالمة لطفل الروضة ألمهارات امقياس على 91

 ياةاد  الفةرو   Wilcoxonو للتحقإ م  صحة  ل  الفرا ل  ام) الباحثة باستاداا ارتبار  ول وكسة 
مةان أنةةإلة إيرافىةة لتنمىةة مهةارات األالماموعة التاريمىة  مةب تإلم ةإ  أطفالمتوسإلى رت  درتات     

مهةارات مسىةال علةى  و بعد التإلم ةإ 91 -والسالمة لإلفب الرواة  ى او  ائترا ات ائحترا ية ل و  د
 (1اامان والسالمة لإلفب الرواة كما يت أ  ى  تدول  

أنشطة إثرائية لتنمية مهارات المجموعة التجريبية  بل تطبيق  أطفالمتوسطى رتب درجات الفروق بين  : (1جدول )

مهارات اآلمان مقياس على  و بعد التطبيق91 -اآلمان والسالمة لطفل الروضة فى ضوء اإلجراءات اإلحترازية لكوفيد

   02 = ن        والسالمة لطفل الروضة

 القياس المتغيرات
متوسط  العدد البعدى -القبلى

 الرتب
مجموع 
 الرتب

 
Z 

 اتجاه الداللة الداللة

اإلجراءات 
 اإلحترازية

 الرت  السالبة
 الرت  الموتبة

 الرت  المتساوية
 اتمالى

- 
41 
- 
41 

- 
01.1 

- 
401 

 
2.111 

مستوى دالة عند 
1.10 

 ى اتااه 
 السىال البعدى

 الرت  السالبة الوعى الصحى
 الرت  الموتبة

- 
41 
- 

- 
01.1 

- 
401 

 
2.152 

دالة عند مستوى 
1.10 

 ى اتااه 
 السىال البعدى
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 القياس المتغيرات
متوسط  العدد البعدى -القبلى

 الرتب
مجموع 
 الرتب

 
Z 

 اتجاه الداللة الداللة

 الرت  المتساوية
 اتمالى

41 

 الرت  السالبة الوعى المرورى 
 الرت  الموتبة

 الرت  المتساوية
 اتمالى

- 
41 
- 
41 

- 
01.1 

- 
401 

 
2.152 

دالة عند مستوى 
1.10 

 ى اتااه 
 السىال البعدى

 الرت  السالبة اآلمان النفسى
 الرت  الموتبة

 الرت  المتساوية
 اتمالى

- 
41 
- 
41 

- 
01.1 

- 
401 

 
2.120 

دالة عند مستوى 
1.10 

 ى اتااه 
 السىال البعدى

 الرت  السالبة مصادر الخطر
 الرت  الموتبة

 الرت  المتساوية
 اتمالى

- 
41 
- 
41 

- 
01.1 

- 
401 

 
2.112 

دالة عند مستوى 
1.10 

 ى اتااه 
 السىال البعدى

 الرت  السالبة الدرجة الكلية
 الرت  الموتبة

 الرت  المتساوية
 اتمالى

- 
41 
- 
41 

- 
01.1 

- 
401 

 
2.151 

دالة عند مستوى 
1.10 

 ى اتااه 
 السىال البعدى

Z   =2007  0.0.عند مستوى                     Z     =0056  0.0.عند مستوى 

متوسةإلى رتة  درتةات  ة    0301( وتود  رو  دالة اح ةافىا عنةد مسةتوى 0يت أ م  تدول  
مةان والسةالمة لإلفةب الرواةة  ةى أنةإلة إيرافىة لتنمىةة مهةارات األالماموعة التاريمىة  مب تإلم إ  أطفال

مةةةان والسةةةالمة لإلفةةةب ألمهةةةارات امسىةةةال علةةةى  بعةةةد التإلم ةةةإ و91  -اةةةو  ائتةةةرا ات ائحترا يةةةة ل و  ةةةد
 وةذل  تثم) صحة الفروا . السىال البعدى ى اتااه الرواة 

أنةةةإلة إيرافىةةةة لتنمىةةةة لتإلم ةةةإ  باياةةاد نسةةةبة التحسةة   ةةة   السىاسةة   القملةةةى و البعةةدى كمددا  امددد  الباحثدددة
مهةارات مسىةال علةى  91 -مان والسالمة لإلفب الرواة  ى او  ائترا ات ائحترا ية ل و  ةدمهارات األ

 (10كما يت أ  ى تدول  مان والسالمة لإلفب الرواة األ
مان والسالمة لطفل ألأنشطة إثرائية لتنمية مهارات التطبيق نسبة التحسن بين القياسين القبلى و البعدى :  (12جدول )

 مان والسالمة لطفل الروضةمهارات األمقياس على 91 -الروضة فى ضوء اإلجراءات اإلحترازية لكوفيد

 المتغيرات
متوسط القياس 

 نسبة التحسن متوسط القياس البعدى القبلى

 %0145 00400 04040 اإلجراءات اإلحترازية
 %.014 1545 7000 الوعى الصحى
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 %0.41 1.400 6070 الوعى المرورى 
 %0.45 10 0000 اآلمان النفسى
 %.0 10 605 مصادر الخطر
 %.004 .104 4204 الدرجة الكلية

 : التحقق من ححة الفرض الثالث
 ينص الفرض الثالث على انه : 

المجموعددة التجريبيددة فددى  أطفددالال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطى رتددب درجددات 
مدان والسدالمة لطفدل الروضدة فدى أنشطة إثرائية لتنمية مهارات األالقياسين البعدى و التتبعى لتطبيق 

 .مان والسالمة لطفل الروضةمهارات األمقياس على 91 -ضوء اإلجراءات اإلحترازية لكوفيد

 ياةاد  الفةرو   Wilcoxon وكسة و للتحقإ م  صحة  ل  الفرا ل  ام) الباحثة باستاداا ارتبار  ول
أنةةإلة الماموعة التاريمىة  ةى السىاسة   البعةدى و التتبعةى لتإلم ةإ  أطفالمتوسإلى رت  درتات     

علةةى 91 -مةةان والسةةالمة لإلفةةب الرواةةة  ةةى اةةو  ائتةةرا ات ائحترا يةةة ل و  ةةدإيرافىةةة لتنمىةةة مهةةارات األ
 (99يت أ  ى  تدول  مان والسالمة لإلفب الرواة كما مهارات األمسىال 
المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى و التتبعى لتطبيق  أطفالمتوسطى رتب درجات الفروق بين : ( 99جدول )

مقياس على 91 -مان والسالمة لطفل الروضة فى ضوء اإلجراءات اإلحترازية لكوفيدأنشطة إثرائية لتنمية مهارات األ

   02 = ن       الروضةمان والسالمة لطفل ألمهارات ا

 القياس المتغيرات
متوسط  العدد التتبعى - البعدى

 الرتب
مجموع 
اتجاه  الداللة Z الرتب

 الداللة
 الرتب السالبة اإلجراءات اإلحترازية

 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 اجمالى

0 
- 
05 
2. 

0 
- 

0 
- 

 
غير  0

 دالة
- 

 الرتب السالبة الوعى الصحى
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 اجمالى

6 
0 

01 
2. 

4 
4 

24 
4 

 
غير  0075

 - دالة

 الرتب السالبة الوعى المرورى 
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 اجمالى

0 
2 

01 
2. 

0 
200 

0 
0 

 
غير  00.7

 - دالة

 الرتب السالبة اآلمان النفسى
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

- 
- 
2. 

- 
- 

- 
- 

 
- 

غير 
 - دالة
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 القياس المتغيرات
متوسط  العدد التتبعى - البعدى

 الرتب
مجموع 
اتجاه  الداللة Z الرتب

 الداللة
 .2 اجمالى

 الرتب السالبة مصادر الخطر
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 اجمالى

- 
- 
2. 
2. 

- 
- 

- 
- 

 
غير  -

 دالة

 
- 
 

 الرتب السالبة الدرجة الكلية
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 اجمالى

7 
1 
5 

2. 

0 
7061 

4. 
26 

 
غير  0661.

 دالة

 
- 
 

Z   =2007  0.0.عند مستوى                       Z     =0056  0.0.عند مستوى 

الماموعةةة  أطفةةالمتوسةةإلى رتةة  درتةةات ( عةةدا وتةةود  ةةرو  دالةةة اح ةةافىا  ةة   11يت ةةأ مةة  تةةدول  
مةةان والسةةالمة لإلفةةب أنةةةإلة إيرافىةةة لتنمىةةة مهةةارات األالتاريمىةةة  ةةى السىاسةة   البعةةدى و التتبعةةى لتإلم ةةإ 

 .مهارات اامان والسالمة لإلفب الرواةمسىال على 91 -الرواة  ى او  ائترا ات ائحترا ية ل و  د
 تفسير نتائج الفرض األول :

توتةةةةةةةةد  ةةةةةةةةرو   ات د لةةةةةةةةة إح ةةةةةةةةافىة  ةةةةةةةة   متوسةةةةةةةةإلي درتةةةةةةةةات أطفةةةةةةةةال الماموعةةةةةةةةة التاريمىةةةةةةةةة 
أنةةةةةةةإلة إيرافىةةةةةةة لتنمىةةةةةةة مهةةةةةةارات اامةةةةةةان وأطفةةةةةةال الماموعةةةةةةة ال ةةةةةةابإلة  ةةةةةةي السىةةةةةةال البعةةةةةةد  لتإلم ةةةةةةإ 

مةةةةان والسةةةةةالمة لإلفةةةةةب الرواةةةةةة ل ةةةةةالأ الماموعةةةةةة مهةةةةةارات األمسىةةةةةال علةةةةةى  والسةةةةالمة لإلفةةةةةب الرواةةةةةة
 ةةةةةةةة    5055وتةةةةةةةةود  ةةةةةةةةرو  دالةةةةةةةةة اح ةةةةةةةةافىا عنةةةةةةةةد مسةةةةةةةةتوى (  ( 2مةةةةةةةة  الاةةةةةةةةدول  ويت ةةةةةةةةأ  التاريمىةةةةةةةةة

السىةةةةةةال البعةةةةةةد  متوسةةةةةةإلي درتةةةةةةات أطفةةةةةةال الماموعةةةةةةة التاريمىةةةةةةة وأطفةةةةةةال الماموعةةةةةةة ال ةةةةةةابإلة  ةةةةةةي 
ل ةةةةةةةةالأ الماموعةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةان والسةةةةةةةةالمة لإلفةةةةةةةةب الرواةةةةةةةةةلتإلم ةةةةةةةةإ أنةةةةةةةةةإلة إيرافىةةةةةةةةة لتنمىةةةةةةةةة مهةةةةةةةةارات األ

ممةةةةةا يةةةةةة ر إلةةةةةى أن األنةةةةةةإلة ائيرافىةةةةةة  ةةةةةى المرنةةةةةامي تتفةةةةةإ مةةةةة  ر ةةةةةافو الإلفولةةةةةة لواتفةةةةةإ  التاريمىةةةةةة
( بعنةةةةةةةوان  رنةةةةةةةامي إيرافةةةةةةةى لتنمىةةةةةةةة بعةةةةةةةم 0492اةةةةةةةذا مةةةةةةة  نتىاةةةةةةةة دراسةةةةةةةة   اطمةةةةةةةة صةةةةةةةبحى ع ىفةةةةةةةى ل

فةةةةةاهىم الت نولوتىةةةةةة لإلفةةةةةب الرواةةةةةة  ةةةةةى اةةةةةو  متإللبةةةةةات الع ةةةةةر والتةةةةةى اةةةةةد ) إلةةةةةى أكسةةةةةا  طفةةةةةب الم
الرواةةةةةةةةة بعةةةةةةةةم المفةةةةةةةةاهىم الت نولوتىةةةةةةةةة باسةةةةةةةةتاداا  رنةةةةةةةةامي إيرافةةةةةةةةى وتوصةةةةةةةةل) النتةةةةةةةةافي إلةةةةةةةةى  اعلىةةةةةةةةة 

( 0491المرنةةةةةةامي  ةةةةةةى تنمىةةةةةةة المفةةةةةةاهىم الت نولوتىةةةةةةة لإلفةةةةةةب الرواةةةةةةة لو دراسةةةةةةة  كريمةةةةةةة عمةةةةةةد الةةةةةةاله ل
لتنمىةةةةةةة الاىةةةةةةال  STEMقىةةةةةةال أيةةةةةةر اسةةةةةةتاداا أنةةةةةةةإلة إيرافىةةةةةةة  افمةةةةةةة علةةةةةةى مةةةةةةدرب التةةةةةةى اةةةةةةد ) إلةةةةةةى 

العلمةةةةةةى وائسةةةةةةتمتاع  ةةةةةةتعلم العلةةةةةةوا لةةةةةةدى أطفةةةةةةال الرواةةةةةةة وتوصةةةةةةل) نتةةةةةةافي الدراسةةةةةةة إلةةةةةةى أن اسةةةةةةتاداا 
كةةةةةةان لةةةةةةم أيةةةةةةر كم ةةةةةةر  ةةةةةةى تنمىةةةةةةة الاىةةةةةةال العلمةةةةةةى  STEMأنةةةةةةةإلة علمىةةةةةةة إيرافىةةةةةةة  افمةةةةةةة علةةةةةةى مةةةةةةدرب 

أطفةةةةةةةال الرواةةةةةةةة لكمةةةةةةةا أشةةةةةةةارات النتةةةةةةةافي إلةةةةةةةى عةةةةةةةدا وتةةةةةةةود عال ةةةةةةةة وائسةةةةةةةتمتاع  ةةةةةةةتعلم العلةةةةةةةوا لةةةةةةةدى 
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ارتباطىةةةةة  ةةةةة   الاىةةةةال العلمةةةةةى وا سةةةةةتمتاع  ةةةةتعلم العلةةةةةوا لةةةةدى أطفةةةةةال الرواةةةةةة .وتواةةةةأ الباحثةةةةةة ممةةةةةا 
 سمإ صحة الفرا األول .
 تفسير نتائج الفرض الثانى :

الماموعةةةةةةةةة  أطفةةةةةةةةالتوتةةةةةةةةد  ةةةةةةةةرو   ات د لةةةةةةةةة إح ةةةةةةةةافىة  ةةةةةةةة   متوسةةةةةةةةإلى رتةةةةةةةة  درتةةةةةةةةات 
علةةةةةةةى  مةةةةةةةان والسةةةةةةةالمة لإلفةةةةةةةب الرواةةةةةةةةأنةةةةةةةةإلة إيرافىةةةةةةةة لتنمىةةةةةةةة مهةةةةةةةارات األريمىةةةةةةةة  مةةةةةةةب تإلم ةةةةةةةإ التا

 ل ةةةةةةةالأ السىةةةةةةةال البعةةةةةةةدى و  و بعةةةةةةةد التإلم ةةةةةةةإمةةةةةةةان والسةةةةةةةالمة لإلفةةةةةةةب الرواةةةةةةةة مهةةةةةةةارات األمسىةةةةةةةال 
متوسةةةةةةإلى رتةةةةةة   ةةةةةة    5055( وتةةةةةةود  ةةةةةةرو  دالةةةةةةة اح ةةةةةةافىا عنةةةةةةد مسةةةةةةتوى  9يت ةةةةةةأ مةةةةةة  تةةةةةةدول   

مةةةةةان والسةةةةةالمة أنةةةةةةإلة إيرافىةةةةةة لتنمىةةةةةة مهةةةةةارات األالماموعةةةةةة التاريمىةةةةةة  مةةةةةب تإلم ةةةةةإ  أطفةةةةةالدرتةةةةةات 
مهةةةةةارات مسىةةةةال علةةةةى  و بعةةةةد التإلم ةةةةإ91 -لإلفةةةةب الرواةةةةة  ةةةةى اةةةةو  ائتةةةةرا ات ائحترا يةةةةة ل و  ةةةةد

ويةةةةتم تفسةةةة ر تفةةةةو  الماموعةةةةة التاريمىةةةةة  السىةةةةال البعةةةةدى ةةةةى اتاةةةةاه مةةةةان والسةةةةالمة لإلفةةةةب الرواةةةةة األ
الم ةةةةةور عةةةةة  الماموعةةةةةة ال ةةةةةابإلة  و لةةةةة  مهةةةةةارت األمةةةةةان والسةةةةةالمة  ةةةةةي السىةةةةةال البعةةةةةد  لمسىةةةةةال 

ل والةةةةةةذ  ت ةةةةةةون األنةةةةةةةإلة فىةةةةةةم األنةةةةةةةإلة ائيرافىةةةةةةة لتلقةةةةةةي الماموعةةةةةةة التاريمىةةةةةةة  رنامًاةةةةةةا  افًمةةةةةةا علةةةةةةى 
التوصةةةةةب للمهةةةةةةار  بفعالىةةةةةةل بعكةةةةةةُّ تذابةةةةةة ومث ةةةةةر  وااد ةةةةةةة ومةةةةةةو ةل ُتتةةةةةةىأ للإلفةةةةةب  ةةةةةر  ا كتةةةةةةةاف و 

إينةةةةال  ل واةةةةذا يتفةةةةإ مةةةة  دراسةةةةة الماموعةةةةة ال ةةةةابإلة التةةةةي تعاملةةةة) باألسةةةةلو  التقل ةةةةد   ةةةةي الرواةةةةة
( بعنةةةةةوان  رنةةةةةامي لتنمىةةةةةة بعةةةةةم مهةةةةةارات األمةةةةة  والسةةةةةالمة للطفةةةةةال مةةةةةا  مةةةةةب المدرسةةةةةة 0409محمةةةةةد ل

ة للطفةةةةةال مةةةةةا  مةةةةةب المدرسةةةةةة مةةةةة  والسةةةةةالمالمعةةةةةا    سةةةةةمعىًا لواةةةةةد ) الدراسةةةةةة إلةةةةةى تحديةةةةةد مهةةةةةارات األ
لوتواةةةةةأ الباحثةةةةةة  مةةةةة  والسةةةةةالمة  ةةةةةى المنةةةةةزل لالرواةةةةةة لالإلريةةةةةإالمعةةةةةا    سةةةةةمعىًا وتنمىةةةةةة مفةةةةةاهىم األ

 . مما سمإ صحة الفرا الثانى 
 تفسير نتائج الفرض الثالث :

الماموعة التاريمىة  ةى  أطفال  توتد  رو   ات د لة إح افىة     متوسإلى رت  درتات 
مةةان والسةةالمة لإلفةةب الرواةةة  ةةى ألأنةةةإلة إيرافىةةة لتنمىةةة مهةةارات االسىاسةة   البعةةدى و التتبعةةى لتإلم ةةإ 

يت أ مة  و ل مان والسالمة لإلفب الرواةمهارات األمسىال على 91 -او  ائترا ات ائحترا ية ل و  د
الماموعة التاريمىةة  ةى  أطفالمتوسإلى رت  درتات ( عدا وتود  رو  دالة اح افىا      10تدول  

مةةان والسةةالمة لإلفةةب الرواةةة  ةةى ألأنةةةإلة إيرافىةةة لتنمىةةة مهةةارات االسىاسةة   البعةةدى و التتبعةةى لتإلم ةةإ 
ةةة   لمةةةان والسةةةالمة لإلفةةةب الرواةةةةمهةةةارات األمسىةةةال علةةةى 91 -اةةو  ائتةةةرا ات ائحترا يةةةة ل و  ةةةد وُترتو

مرنةةامي المقةةدا  ةةي البحةةث الحةةالي  و لةة  ألن المرنةةامي حةةر  علةةى تقةةديم الباحثةةة اةةذه النتىاةةة إلةةى أيةةر ال
ويتفةإ اةةذا مةة  دراسةةة   أحمةةد السةة د  أنةةإلة تذابةةة ومث ةةر ل وةهةةا أشةةىا  م لو ةة للإلفةةب مةة  الم ئةةة الإلمىعىةةةل

ىةةة طفةةب الرواةةة باافحةةة كورونةةا المسةةتاد واةةد )  0409ل ( بعنةةوان ت ةةور لمرنةةامي أيةةانى ترةويةةة لتٍو
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ى أامىة األيانى الترةوية ودوراا  ى تنمىة و ياد  الوعى ال حى لدى أطفةال الرواةة وتوصةل) الدراسة إل
 النتافي إلى إكسا  األطفال بعم السلوكىات ائياا ىة باافحة كورونا ع  طريإ األيانى .

(  بعنوان األم  النفسى  ى  ب 0404وكذل  دراسة كال م    أشذا عمد الحم دلمن ر  صالأ ل
اد ) الدراسة إلى التعرف على مستوى األم  النفسى و افحة كورونا  ى الممل ة العرةىة السعودية انتةار ت

 ى  ب انتةار تافحة كورونا وتوصل) النتافي إلى وتود  رو   ات د لة إح افىة ل الأ ا راد الدراسة 
ىة المستمر  م  رالل وسافب ائعالا المتنوعة بائترا ات ا م   لتى تساام بالحدوأوص) الدراسة بالتٍو

لوتواأ الباحثة وعى األطفال وا اتماا بالحالة النفسىة لاافحة كورونا  ائصابة بف رول كورونا و ياد 
 .مما سمإ صحة الفرا الثالث 
 خالحة نتائج الدراسة :

  ةةةةرو   ات د لةةةةة إح ةةةةافىة  ةةةة   متوسةةةةةإلي درتةةةةات أطفةةةةال الماموعةةةةة التاريمىةةةةة وأطفةةةةةال وتةةةةود 
مان والسةالمة لإلفةب ال ابإلة  ي السىال البعد  لتإلم إ أنةإلة إيرافىة لتنمىة مهارات األالماموعة 

مةةان والسةةالمة لإلفةةب مهةةارات األمسىةةال علةةى 91 -الرواةةة  ةةى اةةو  ائتةةرا ات ائحترا يةةة ل و  ةةد
 الرواة ل الأ الماموعة التاريمىة .

  الماموعة التاريمىة  مب  أطفالوتود  رو   ات د لة إح افىة     متوسإلى رت  درتات
مان والسالمة لإلفب الرواة  ى او  ائترا ات ائحترا ية أنةإلة إيرافىة لتنمىة مهارات األتإلم إ 
ل الأ السىال   و بعد التإلم إمان والسالمة لإلفب الرواة مهارات األمسىال على 91 -ل و  د
 .البعدى

  الماموعةةة التاريمىةةة  ةةى  فةةالأطوتةةود  ةةرو   ات د لةةة إح ةةافىة  ةة   متوسةةإلى رتةة  درتةةات
مةان والسةالمة لإلفةب الرواةة أنةةإلة إيرافىةة لتنمىةة مهةارات األالسىاس   البعدى و التتبعى لتإلم ةإ 
 .مان والسالمة لإلفب الرواةمهارات األمسىال على 91 - ى او  ائترا ات ائحترا ية ل و  د

 ومن خالل النتائج السابقة يمكن استخالص ما يلي:
  مهةةةةةةارات األمةةةةةةان والسةةةةةةالمة لإلفةةةةةةب ناةةةةةةات المرنةةةةةةامي المسةةةةةةتادا  ةةةةةةي البحةةةةةةث الحةةةةةةالي  ةةةةةةي تنمىةةةةةةة

 الرواة 
  المسةةةةةتادمة  ةةةةةي المرنةةةةةامي  ح ةةةةةث إن تنوُّعهةةةةةا كةةةةةان لةةةةةم أيةةةةةر كم ةةةةةر  ةةةةةي األنةةةةةةإلة ائيرافىةةةةةة  عالىةةةةةة

 تعلم المهارات لد  األطفال. 
   األطفةةةةةال  ةةةةةي  هةةةةةم تفاعةةةةةب األطفةةةةةال مةةةةة  أنةةةةةةإلة المرنةةةةةامي كةةةةةان لةةةةةم أيةةةةةر  ةةةةةي ر ةةةةة  مسةةةةةتوى أدا

 ماموعة م  المفاهىم والمهارات المقدمة لهم.
 :  توحيات البحث
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 بما يلي:يوحى البحث في ضوء النتائج السابقة 
ألمةةةةةةان ياةةةةةة  عقةةةةةةد دورات تدريمىةةةةةةة لمعلمةةةةةةات ريةةةةةةاا األطفةةةةةةال لتةةةةةةدريمه  علةةةةةةى تنمىةةةةةةة مهةةةةةةارات ا -9

 لدى األطفال وكى ىة التعامب معهم. والسالمة 
لةةةةةدى  ألمةةةةةان والسةةةةةالمةأل  ةةةةب معلمةةةةةة ت ةةةةةون  ةةةةد  امةةةةة)  تنمىةةةةةة مهةةةةارات اإعةةةةداد مسةةةةةابقة سةةةةةنوية  -0

 طفب الرواة.
 : مقترحات البحث

  متنوعة لتنمىة األنةإلة ائيرافىة ال رنامي تدريمي لمعلمات الرواة  ي أينا  الادمة على استاداا
 ألطفال الرواة.المهارات ومهارات األمان والسالمة ب فة راصة 

  لدى األطفال.مهارات األمان والسالمة دراسة طولىة تتناول نمو 
  ي نمو بعم توان  الةا ىة الماتلفة لتنمىة مهارات األمان والسالمة دراسة لمعر ة أير  رنامي 

 .للإلفب
 لمراجع :ا

 أوال  : المراجع العربية :
األنةإلة ائيرافىة ( : رنامي مقترت لمعلمى العلوا على استاداا 0442إيمان سلىم حس    -9

بمساعد  ال مم وتر وأيره على تنمىة ائ داع لدى تالم ذ المرحلة ائعدادية لرسالة ماتست ر لكلىة 
 الترةىة لتامعة الز ا يإ .

مان م على التعلم المدمي لتنمىة بعم مهارات األاف( : رنامي  0491د محمد المر ى  إيمان  ؤا -0
 المبكر  لتامعة السادات . لإلفب الرواة ل كلىة الترةىة للإلفولة

م  والسالمة للطفال ما  مب :  رنامي لتنىة بعم مهارات األ (0409 إينال محمد نا    -4
 المدرسة المعا    سمعىًا لرسالة ماتست ر لكلىة النرةىة للإلفولة المبكر  لتامعة القاار  .

 ى  ب انتةار  ( : األم  النفسى0404أشذا عمد العزيز العاالت لمن ر  صالأ العوياى   -0
ىة لتلمعة المنوفىة .  تافحة كورونا  ى الممل ة العرةىة السعودية لمالة كلىة الترةىة النٍو

ىة طفب الرواة باافحة  ( :0409أحمد الس د عمد الحم د   -5 ت ور لمرنامي أيانى ترةوية لتٍو
ىة لتامعة المنىا . ىة لكلىة الترةىة النٍو  كورونا المستاد لمالة الترةىة النٍو

(  :معام الم إللحات الترةوية المعر ة  ى 0444أحمد حس   اللقانى لعلى أحمد الامب   -3
 المنااي وطر  التدريُّ لعالم ال ت  لالإلبعة الثالثة لالقاار  .
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( :  عالىة األنةإلة ائيرافىة التى تستند على عادات العقب لتنمىة 0491أمانى أحمد عمد القادر   -2
ى األطفال المواوة    ى مرحلة ما  مب المدرسة بمدينة تد  التف  ر والتواصب الريااى لد

 لالمالة العرةىة لعلوا ائعا ة والموهبة لالمؤسسة العرةىة للترةىة والعلوا واادا  .
( :  عالىة  رنامي لمهارات السالمة 0441امانى عمد المق ود عمد الواا  لاسما  السرسى   -2

ى المعا    سمعىًا لرسالة ماتست ر لكلىة الترةىة لتامعة مان  ى تنمىة السلوي ائستقاللى لدواأل
 ائسكندرية .

( : النةا  المدرسى مفهومم وو اففم وماا ت تإلمىقاتم لالدار 9110شحاتة   س د حس  -1
 الم رية اللمنانىة .

( :  رنامي تدريمى مقترت للإلال  المعلم   شعبة ريااىات بكلىة 0499حمدى محمد مرسى   -94
الترةىة ئستاداا األنةإلة ائيرافىة .ور ة عمب لالمؤتمر العلمى ل لىة العلوا الترةوية باامعة 

 تر  لكلىة العلوا الترةوية لتامعة تر  لاألردن . 
مقترحة للنةإلة المت املة ئكسا  أطفال  ( :  عالىة وحد 0442حنان محمد حس  رلىفة  -99

الرواة بعم العادات وا تاااات ائياا ىةل رسالة ماتست ر ي ر منةور ل كلىة الترةىةل تامعة 
 ع   شمُّ.

( : أير استاداا األنةإلة ائيرافىة بماد  الف زيا   ى تنمىة التف  ر 0499رالد سع د الحرةى   -90
ة  ى محا لة القرةات بالممل ة العرةىة السعودية لرسالة ائ داعى لدى طلبة المرحلة الثانوي

 ماتست ر لعماد  الدراسات العلىا لتامعة مؤتة.
( : دور معلمات رياا األطفال  ى تإلم إ ائترا ات ائحترا ية 0400رشا س د أحمد محمد   -94

ا  رالل  تات المرنامي ال ومى بالرواة لمواتهة تافحة كورونا ومعو ات  ل  م  وتهة نلر 
 بمدينة أ هى بالممل ة العرةىة السعودية لالمالة الترةوية لكلىة الترةىة لتامعة سواا  .

( : األنةإلة ائيرافىة وايراا على تدريُّ الريااىات بالمرحلة 0449راا مسعد السع د   -90
 ائعدادية لالمالُّ األعلى للاامعات لاللانة العلمىة الدافمة للترةىة وعلم النفُّ .

( : األسال   والوسافب التعلىمىة  ى رياا األطفال ل دار 0494  ال رمى الهادى ينات عمد   -95
 المن ب ل الرياا .

( :  اعلىة بعم األنةإلة ائيرافىة  ى تدريُّ ماد  علم النفُّ 0493سامىة سالم عمد الاواد   -93
ة لتنمىة مهارات التف  ر ائ داعى لدى طال  ال ف الثانى الثانوى لمالة الامعىة الترةوي

 . 941-942انون   مللدراسات ائتتماٍىة لالعدد الاامُّ والث
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( : أير وحد  إيرافىة  ى ماد  الريااىات على تنمىة ائستد ل 0494سلوى عمد الواا  أحمد   -92
الاامُّ ائ تدافى  ى دولة ال وي)  فالمكانى وتحس   التح  ب  ى الهندسة لدى تلم ذات ال 

 لرسالة ماتست ر لكلىة الترةىة لدراسات العلىا لتامعة الالىي العرةى .  
  الترةوى لمرامي رياا األطفال لالمنلمة العرةىة للترةىة ت( : المر 0440سم ر  الس د عمد العال   -92

 والثقا ة لدار العلوا ل تونُّ . 
الريااىات والعلوا والدراسات ائتتماٍىة لكلىة  ( : طر  تعلم0490عاطف عدلى  همى   -91

 رياا األطفال لالقاار  .
 (: المنااي أسسها وتنلىماتها وتقويم أيراال مكتبة م ر.9114  عمد اللإلىو  ؤاد إ راهىم -04
( : رنامي إرشادى توعوى لتنمىة الةفقة بالذات أمهات 0409ياد  كامب سويفى تاد الر    -09

كورونا وت ي ره على المهارات ائتتماٍىة لمالة الإلفولة والترةىة  أطفال الرواة  ى  ب تافحة
 لكلىة رياا األطفال لتامعة األسكندرية .

ىة بعم المفاهىم الت نولوتىة لإلفب الرواة م( : رنامي إيرافى لتن0492 اطمة صبحى ع ىفى   -00
لالعدد الراب   ى او  متإللبات الع ر لالمالة العلمىة ل لىة رياا األطفال لالمالد الراب  

 امعة المن ور  .تل
لدار يري  للنةر  0( :موسوعة علم النفُّ والتحل ب النفسى ل  0444 ر  عمد القادر طم   -04

 والتو ي  لالقاار  .
( : أير استاداا أنةإلة إيرافىة  ى ماد  الترةىة الفنىة  ى تنمىة 0494 هد عمد اللم الملوشى   -00

الرياا لرسالة ماتست ر لكلىة  ةراب  ائ تدافى  ى مدينالتف  ر ائ داعى لدى تلم ذات ال ف ال
 الدراسات العلىا لتامعة الالىي العرةى .

لتنمىة الاىال  STEM( :استاداا أنةإلة إيرافىة  افمة على مدرب 0491كريمة عمد اللم محمود   -05
 العلمى وائستمتاع  تعلم العلوا لدى أطفال الرواة لمالة كلىة الترةىة لكلىة الترةىة لتامعة

  نها . 
 ( : اتاااات حديثة  ى المنااي وطر  التدريُّ لعالم ال ت  ل0449كوير حس   كوتاي   -03

 القاار  .
ة لتنمىة السلوكىات ي ر ( : عالىة استاداا مهارات األم  والسالم0492محمد صمر  ينىم   -02

اللفلىة لدى ع نة م  األطفال التوحدي  لالمالة العلمىة لالمالد الراب  والثاليون لكلىة الترةىة 
 لتامعة اس و  .
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( : مةروع تإلوير وتنمىة الإلفولة المبكر  لالمنهي المإلور  ى 0443مكت  ال ونسكو بالقاار    -02
 رياا األطفال لو ار  الترةىة والتعلىم .

( : دور ائدار  المدرسىة  ى تفع ب األنةإلة ائيرافىة لإللبة المرحلة 0494سا  محمد سالم  مى -01
 األساسىة  ى مدارل محا لة أريد لرسالة دكتوراه لكلىة الترةىة لتامعة ال رموي .

 األسكندرية.مان لمنة   المعارف ل( :الترةىة ال حىة واأل0444نادية محمد رشاد   -44
( :  رنامي لتحق إ بعم أاداف الترةىة األمانىة لدى طفب 0490ىم  ناال  الس د عمد الحك -49

الرواة ال  ىو  ى او  حقو م لمالة الإلفولة لالعدد الحادى عةر لكلىة رياا األطفال 
 لتامعة القاار  .

( :  اعلىة  رنامي مقترت  افم على الوحدات التعلىمىة المت املة  0494ناال  الس د على الزاار   -40
مب ال حة والسالمة لدى طفب الرواة لمالة الترةىة  لكلىة علوا األسر  والماتم  لتنمىة عوا

 لتامعة ط بة لالمدينة المنور  .
( : الا افو السىكومترية لمسىال السلوكىات األمانىة الم ور 0493ناال  راشد تمر   -44

الترةىة لتامعة ألطفال الرواة المعرا   لاإلر صعوةات التعلم لمالة الثقا ة والتنمىة لكلىة 
 سواا  .

 (: األنةإلة المت املة لإلفب الرواةل القاار ل دار الف ر العرةي.0440هىاا محمد عاطف   -40
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