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 المستخلص
هدف هذا البحثثإ ىلثثا  فثثلي  بللفثث  ائمثثلى   ثثلل  لبثثا الىثثدية الب ثثئ   ثث   مىفثث  

(  هثثة 44ببثثم ىهثثلهف  ال ئافثث  ال  للفثث  لثثدض  هثثة الئ نثث    ا مثثن ل مثث  الدئا ثث  ىثث   
  بىهثثلهف  ال ئافثث  ال  للفثث  ال ثث   وثثن ي   ثث    مى   ثثل للىثث   هبثث  ىوى لثث   احثثدإ   ثث  ىلثثداد  

( لبلئإ كىل  ثث  ىلثثداد يداإ 45لدض  هة الئ ن    ا من ى  ثالث  ىهلهف  ئلف ف  بىوىة  
البحإ  ه  لبلئإ ل  ىقفلي ىهلهف  ال ئاف  ال  للف  الى  ئ ل هثثة الئ نثث م   ثث  ح ثثلن 

لم كىثثثل  ثثث    ثثثى ائمثثثثلى  يمبثثث   ب ثثثئى   ثثثلل  لبثثثثا ف   ثثثدث  ثبثثثلن اتداإ    افق ثثثل  ابفثثثثم
الىثثدية الب ثثئ     افقثثأ لبثثا ي هثثلو الب مثث م  ببثثد   ا ثثب الائمثثلى   ثث    ا ثثب الىقفثثلي 
ببثثثثدفملم     ثثثثبن الدئا ثثثث  ىلثثثثا الم ثثثثلل  ال للفثثثث ع  وثثثث د  ثثثثئث داو ىح ثثثثللفمل لمثثثثد ى ثثثث  ض 

( اثثث   ى   ثثث   دئوثثثلن ي هثثثلو ل مثثث  البحثثثإ ال ثثث   ثثثدئي بللىثثثدية الب ثثثئض  ثثث  0.01 
قثثث   القابثثث   الببثثثد  لبثثثا ىقفثثثلي ال ئافثثث  ال  للفثثث  ل ثثثلل  ال  ا ثثثب الببثثثد م   وثثثد  افال 

  للبف  لبائملى  الىق ئح     مىف  ىهلهف  ال ئاف  ال  للف  لدض ي هلو الب م .

 التربية الوقائية.  –مصطلحات البحث: المدخل البصرى  
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The Effectiveness of a Program Based on 
The Visual Approach in Developing 

Kindergartners’ Protective Education 

Concepts 
Abstract:  

This research aimed at investigating the effectiveness of a 

program based on the visual approach in developing protective 

education concepts among kindergartners. Participants of this 

research were forty four kindergartners. Materials and instruments 

included: a checklist of some protective education concepts, a scale 

of   protective education concepts, and a visual activity program. 

The pre-post test one group design was adopted. Findings revealed 

that there was a statistically significant difference between the 

research group’s mean scores on the pre and post administration of 

the scale in favor of the post. Suggestions and recommendation for 

further research were provided. 

 

Key Words: visual approach, protective education 
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 : مقدمة

 بثثد ىئحبثث  ال ه لثث  الىبكثثئإ ىئحبثث  ى ىثث  ىثث  ىئاحثثة المىثث  ا م ثثلم م  هثث  ىثث  
ياثثثئ اله ثثئان ال ثث    بثثئم    ثثل ال هثثة لبىيثثل ئ  الحثث ادإ ماثثئما لحبثثأ لال  ابثثلف  ى بثثأ 
اله ثثثئ  لبحئكثثث  الى ثثث ىئإ  الببثثثنض  ىثثث  همثثثل   نثثث  يهىفثثث    لفثثث  ال هثثثة بىهثثثلهف  ال ئافثثث  

بحهلظ لبفأض لثثذلي  وثثن لبثثا الى ثثل ل   ىل ثثلو يهىفثث    ثث ض ل مىفثث  ال  للف  الىمل ب  لأ ل
 ىهلهف  ال ئاف  ال  للف .

ى   ثثدئىن ال هثثة لاثث  فحفثثل حفثثلإ سىمثث  هثث  ات ثثلي لنثثىل   قثثد  الىو ىثث   ئ فثثأ 
 لثث   ثث   ذلثثي ىال ىثث  يثثالو ىلثثداد اثثئاى  لب ئافثث  ال  للفثث ض ح ثثإ  ئ هثث   ثث  ال  ثثن الحثثلل  

ل  البىئىثث   ىئوثث  ذلثثي ال  قلئهثثل ىلثثا الياثثئإ  الى ثثلئإ  ثث  ال بلىثثة ىؤبئان الي  ئإ ل ذه اله
ىثث  الى ا ثثم الىي بهثث  ىىثثل فبثثكة ي ثث ئإ بلل ثث  لبثثا ال هثثة ىثثل لثث  مثث  ئ لثثأ ال ثثدئىنم  لثث  
فثثي   ذلثثي ىال ىثث  يثثالو الاثثئاى  ال ئا فثث  ال لد ثث  ال ثث   ثثت ده بللىبثثلئف الىي بهثث  ىئالفثثث  

 ئ فثثأ  ال بثث ىب   ثثحئ م ثثف ض  ثثى ئ ياثث  الب ثث  ض ي للص ال هة المىللفثث   ثث  ى ثثلئ ىثث  ال
 (.  94ض 2014

حثثثدض  ل ىثثث  البىبفثثث  ال ئا فثثث  بللئ نثثث   ا   لقثثثد  ثثثدن ال ئافثثث  ال  للفثثث  وثثثتوما ى ىثثثم
نثثىلملن المىثث  الى الىثثة الى ثثت   امثثلو ىثث ا    ثثلل ض ح ثثإ ي ثثب  مبثثئ ىهثثلهف  ال ئافثث  

تالثث  الىب  ثثلن   بثثد ة ال ثثب ي اليثثل   لثثدض ات  هثثلو ىثث  ل اىثثة حىلفثث  ال هثثة ال  للفثث   ا 
  حق ب اتىل  لأض  للبد د ى  الىبكالن ال حف   ا   ب ان لد   ثثالحف  الا لثث   لثثد  
 لثث  الىحف ثث   بلل هثثة بكفهفثث   ثثئي ىهثثلهف  ال ئافثث  ال  للفثث   ثث  مهثث ي ات هثثلو   ثثائ  

 (.270ض 2018لب ض م لد ىحىدض لاد المل ئ ىحىدض سىلو ىحىدض 

د ئ ى ثث   ثث   مبثثل  ال هثثة   مى  ثثأ  ثث  وىفثث  الو امثثنض   قثث   ئىثثلم ات هثثلو اثث 
كىثثثل ي  ل ثثثل د ئما ي ل ثثثفمل  ثثث  حىلفثثث  ات هثثثلو ىثثث  الىيثثثل ئ  الحثثث ادإض    وبثثث  ى ثثثل لف  
الئ نثث   ثث   ثث   ئ الىىلئ ثثلن  اتمبثث   ال ثث  ىثث  بثثيم ل   لفثث  ات هثثلو بىهثثلهف  ال ئافثث  

 (.297ض 2018ال  للف   ىئ إ لاد الىؤى ض  
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يهىفثثثث  ا ثثثث يدا  ا ثثثث ئا  وفلن  ىثثثثداية  دئى ثثثثف   ب ىثثثثد لبثثثثا   ىثثثث  همثثثثل   نثثثث 
اتمب   الهبلل ض ى  نئ ئإ االل ىلد لبا ي   ئال  هذه الىثثداية   ثث ئان الب ثثئم  ىثث  
يائت هذه ال   ئان االل ىلد لبا ال  للط الب ثثئى  كي ثثلي ل و  ثثت  ا ثث قبلو الىبب ىثثلنض 

د ثثث   ثث   ببثثف    ببثث  ي هثثلو الئ نثث  ل ذا  إ  الىدية الب ئ    ىلبا ى  اال ولهثثلن الح
 (.386ض 2015  حئ  بدض ئولل  اائاهف ض  لىف  ى  اض  

 الىدية الب ئ  هثث  ىثثدية لب ببثثف   الثث بب    ثثدف ىلثثا   ا ثثم القثثدئان الب ثثئى  
لثثث   ئىثثثب  فثثثل  الىثثث بب  بقثثثئاوإ   ه ثثث ئ الىبب ىثثثلن الىىثبثثث  ب ثثثئىمل   ئوىثثث  ىثثثل اثثثدايب ل 

و كلمثثن ىبثثلئانض يثثئالط  ىهثثلهف ض  ثث ئ  ئ ثث ىلن  ببفىفثث  بل ثث يدا  الب ثث  الب ثثئى   ثث ا
ببثثكة  ثث    فثثأ الثثئاط اثث   الياثثئان ال ثثلبق   الياثثئان الود ثثدإ الى وثث دإ  ثث  الا مثث  الىبئ فثث  
لبى بب   بل  يدا  ا  ئا  وفلن   ام ال  للط الب ئى  ىثة ال ثث ئ  الئ ثث ىلن ال ببفىفثث  

 اتمثثث ئض بثثثفىلو لاثثثدالبتىتض ىحىثثث د ياثثث   البثثثلتو  اتل ثثثلت الى ثثث ئإ.  لىثثثئ يب ثثثةض لاثثثده
 (.326ض 2015ملو ض  

 فب ىثثد الىثثدية الب ثثئ  لبثثا  وثث د ىث ثثئان ب ثثئى   ثثد   البقثثة لب يىثثة  ال هك ثثئ 
 ثث  يثمثثلو ئ ثث   ثث ئإ ذهمفثث  لسبثثكلو  الئ ثث ىلن الىقدىثث  ح ثثا فىكثث  ا ثث فبلا ل.  ل ثثل  

 (.28ض 2017ي لنض  

  الثث بب  الب ثثئض ىثث  يثثالو ( ىلثثا يZafer Guney, 2019, 106 فبثث ئ  
الئىثثثث ت ال  ثثثث ىئى   الئ ثثثث   الافلمفثثثث   ال ثثثث ئ الىئلفثثثث  الثلا ثثثث   الى ا لثثثث   وىفثثثث  يبثثثثكلو 
الم  ص ي ب  نئ ئىمل لب با ثثئ لثث  ات كثثلئ   بتىتهثثل  يبثثب ا بثثلئان ال ثث ئى  ل اثث ى  

 المىلذج البقبف   املو الىبب ىلن.

 ثث   الى حئكثث م يلبثثلن الاىا ثث  ئم كىثثل ي  اتبثثكلو الىئلفثث م ال ثث ئم اله ثثد  م الئ 
ات ثثال م الىب ثثقلن  ىثثل ىلثثا ذلثثي  ثث    ثثدا ل ل  ا ثث  الا ل كث ثثئما  ثثا القثثئ  الحثثلل م ح ثثإ 
ي ثثثثثبحن اتد ان الب ثثثثثئى  وثثثثثتوما ال   وثثثثثتي ىثثثثث  الحفثثثثثلإ االو ىللفثثثثث   ثثثثثا القثثثثثئ  الحثثثثثلدض 

  قئىثثن  الببئى       ب ا  ىبمثثا لبياثثئان الىقدىثث    ح ثث  الثث بب  ىثث  يثثالو الىئلفثثلن 
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 ;Yilmaz, Meliha; Yilmaz, Ugurالىبب ىثثلن الىوثثئدإ ىلثثا ياثثئان ىح   ثث  
Demir-Yilmaz, Ece Nur,2019, 421)) 

 فقثثثثث   الىثثثثثدية الب ثثثثثئ  لبثثثثثا ي كثثثثثلئ  سئاو افلوفثثثثثأ ال ثثثثث   ؤكثثثثثد لبثثثثثا ا ثثثثث يدا  
اتمب   الب ئى  الى ىثب     المىذو   ال  ئ  ال  للط ال ببفىف  ل ىث ة ات كثثلئ الىوثثئدإ 

 (.120ض  2009مائىمل  ا  يالص الىبب ىلن  بحل   لادهض ىحىد ح  ض  

 مشكلة الدراسة

لقد ب دن البقثث د الىلنثثف    ثث ئما وثثذئىمل  ثث  يمىثثلت اتىثثئام  ام بثثلئهل اثث   ي ثثئاد 
الىو ىثثثث  ىثثثث  اتىثثثثئام الىبدفثثثث  ىلثثثثا اتىثثثثئام الىتىمثثثث ض   ئوثثثث  هثثثثذه اتىثثثثئام م  وثثثث  

همثثل كثثل  الاثثد ىثث  ا يثثلذ ال ثثداا ئ الالتىثث  لب  لفثث  ىثث    لب ب كفلن اليل ل  ىمذ ال  ئ  ى 
هثثذه اتىثثئامض كىثثل ي  لثثد  اتيثثذ بي ثثبلن ال  لفثث   ثثؤد  ىلثثا ال بثثئم لسي ثثلئ  الحثثلث 

 (.137ض 2011النئئ.  تىمن لاد الىمب ض ىفىل  بئفض  

ى  ياثثثثثئ الحثثثث ادإ ال ثثثث    بثثثثئم ل ثثثثل ات هثثثثلو  اثثثث    ثثثث  البثثثثلئ  كىثثثثل  حثثثثدإ 
الىمثثتو كثثللحئ ث  الوثثئ ح  ال بثثئم لالي مثثلثض  فبثثد ال  ثثى  بثثللى اد ى لبلن لس هثثلو  ثث   

 ات ذفثث  الهل ثثدإ اتاثثثئ ي ثث ئإض كىثثل ي  همثثلي ىيثثل ئ ال ثثلت  الا ئاثثلو  ا الن الحد ثثث  
كلل  ثثلالن  ىلا مثثلن الب ثثثئ  الهثثئ ض  فىثثث ن كثثة لثثثل  ثالثثث  سالف  هثثثة وثثئاو الحثثث ادإ 

ئائما لثثثدض ات هثثثلو  ب  ثثثل  ثثث  الىئ بثثث  الثلمفثثث  الىمتلفثثث ض كىثثثل  بثثثد حثثث ادإ ال ثثثق ت اتاثثثثئ  اثثث 
الحثثئث بللمثثلئ  فثثي   كثثة ىثث  االي مثثلث  ال ثثئث  ثث  الىئ بثث  الثللثثث   الئاببثث  بللم ثثب  ل اثثئائ 

 (.152ض 2015حد ث ىل.  موالو  ب دض  

ىلثثثا ي   2018  بثثث ئ ىماىثثث  ال ثثثح  البللىفثثث   ثثث   قئىئهثثثل ال ثثثلدئ  ثثث   مثثثل ئ 
لن ات هثثلو   اثث   مل وثث  لثث  ى ثثلبلن لئنثثف  ي  حثث ادإ ال ثثق ت  بثثد ىثث  ي ثثبلن   فثث 

ىثثم    ثث   %80ىب ثث   بثثيص فى  ثث   ب ثثان حثث ادإ ال ثثق تم  6  ئ ى بىدإض  ياثئ ى   
الثثد و الملىفثث ض  فبثثد ات هثثلو اتاثثثئ لئنثث  لي ثثئ حثث ادإ ال ثثق ت ح ثثإ  حثثدإ ىباثث  
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  حثثثلالن ال ثثثق ت م  وثثث  ىئاحثثثة مىثثث ه   ئ اثثث     ثثث  اا بثثثلف الا لفثثث   مقثثثص الئ لبثثث  ىثثث 
 (.354ض  2019البلل    ح ل    يحال   ئجض مو ا  هىل ض 

 فبثث ئ الى ثث  الثثدفى وئا   ال ثثح   ثث  ى ثثئ ي  حللثث   ثث و ال  ذفثث   ثثتداد اثث   
ات هثثلو ىىثثثل  ثثثدو لبثثثا لثثثد  ح ثثث ل   لبثثثا ال ثثثذاو الى ثثث ات ض كىثثثل يبثثثلئ الى ثثث  ىلثثثا ي  

  ل  فثثلن ات هثثلو يىثثئام الو ثثلت ال مه ثث  الحثثلدإ كلالل  ثثلن الئلثث   ىثث  ات ثثبلن البثثللب
 (.  2016 ىلود ل ىل   سيئ  ض  

 لقد ي نحن البد د ى  الدئا لن    م للو ل        ل يهىفثث  اا  ثثلن ات هثثلو 
 ;Gyllencreutz, Lina; Rolfsman, Ewaىهلهف  ال ئاف  ال  للف م  قد ي  ن دئا    

Frånberg, Gun-Marie; Saveman, Britt-Inger , 2020 بنثثئ ئإ  حد ثثد )
ل لحىلفثث  ات هثثلو يثمثثلو الببثثن ا ل  لىثثم تلبلن الي ئإ ال    م   لم ل ى لبلن  ئ ن ل ئ نم

 نثثثئ ئإ  وثثث د حثثث ائ ى ثثث ىئ حثثث و ال اوثثثن الى مثثث   وثثثله الىيثثثل ئ ال ثثث    بثثثئم ل ثثثل 
ات هلو يثمثثلو الببثثن  ا ثث ئا  وفلن ال  لفثث  ىم ثثلم كىثثل ي  ثثن دئا ثث   اا  ثثلج  ببثثأم حهمثث  

( بلل يا ثثد لبثثا د ئ ئىثثلم ات هثثلو كىؤ  ثث   ئا فثث  225م 2018ىحىثثدم موثثالو ىحىثثد 
 ثث    لفثث  ات هثثلو اثثببم الىيثثل ئ  االه ىثثل  ا نثثى   ىهثثلهف  ال ئافثث  ال  للفثث   ثث  اثثئاى  
ئىثثثلم ات هثثثلو  نثثثئ ئإ  ت ىثثثد ات هثثثلو بلتمبثثث   ال ثثث    ثثثللده  لبثثثا  مىفثثث  الىهثثثلهف  

 ن ال بثثثئف لبثثثا د ئ ( هثثثد2018ال  للفثثث م   ثثث  دئا ثثث  يوئاهثثثل   ثثثائ  لبثثثا  سيثثثئ  م 
ىببىثثثث  الئ نثثثث   ثثثث   حق ثثثثب ال ئافثثثث  ال  للفثثثث  لثثثثدض ال هثثثثة  ثثثث  نثثثث و ببثثثثم الى   ثثثثئان 
الىبل ئإم يا ئن م لل  الدئا   نبم البئاا  ا   ىببىلن الئ نثث   ي لفثثلو اتىثث ئ  ثث  
ا يثثلذ ال ثثداا ئ ال  للفثث  الالتىثث    وثث د   ثث ئ  ثث  ىبثثلئك  ىببىثثلن الئ نثث   ثث   قثثدف  ىثثل 

 كذلي  و د    ئ     لا ببم ي لفلو تهىف   مىفثث  ال ئافثث  ال  للفثث  ببثثكة فه د ال هة  
 ى الىة  ى  ات .
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(  ثث  22م 2019  د    بن دئا    هللثث  الوئ امثث م حمثثل   مثثف م ىثثئ إ ح ثث م 
 حب ب ثثل لىح ثث ض ك ثثن ئىثثلم ات هثثلو ي  همثثلي   ثث ئ  انثث   ثث   مثثل و الثقل ثث  ال ذالفثث  

لثقل ثثث  ال ذالفثث   هثث  ىحثثثدض ىوثثلالن ال ئافثثث  ال  للفثث   ثثث  اح ثثإ ى  الم ثثب  الىل فثثث  لثث ئ د 
الىوثثثثلالن الىي بهثثثث  ىثثثثث  ك ثثثثن  تائإ ال ئافثثثثث   ال ببثثثثف   الىقدىثثثث  لىئحبثثثثث  ئىثثثثلم ات هثثثثثلو 

ىثث  ىوىثثلل  ىثثل   ببىثثأ ال هثثة  %3.4 م ثثب  الى ثث  ض الثثثلم   %2.5الى ثث  ض ات و ام ثثب  
فثث  ىثث  ك ثثن اتتهثثئ البثثئىم لىئحبثث  لبللئ ن   الم ب  الىل ف  لثث ئ د لمل ثثئ الثقل ثث  ال ذا

ىثث  ىوىثثلل  ىثثل  %1.2 م ثثب  الى ثث  ض الثثثلم    %2.8ئىلم ات هلو الى   ض اال و م ب   
   ببىأ ال هة بللئ ن .

( بنثثثئ ئإ مبثثثئ الثقل ثثث  ال  للفثثث  329م 2016 لقثثثد ي  ثثثن دئا ثثث   حمثثثل  لاثثثدم 
ال ثثثحفح   اإ ثثثدائ مبثثثئان   لفثثث    نثثثى  ئ ثثث ىلن   ثثث ئ   نثثث  الىىلئ ثثثلن ال  للفثثث 

 اليل لثثث   ا لثثثداد د ئان  اثثثئاى  لبىببىثثث    الىببىثثثلن ب ثثثئم ىف ثثثلو الىبب ىثثثلن ب ثثث ئإ 
  حفح  لبى ببى  .

( ي  ا يثثلذ ال ثثداا ئ Jane Rochmes, 2016, 23كىثثل ياثثدن م ثثلل  دئا ثث   
ال  للفثثث    قثثثدف  اليثثثدىلن ال ثثثحف  لب ثثثالن  ثثثئ بط ا ح ثثث   اتداو اتاثثثلدفى   فبثثثد يحثثثد 

ا وثثثث دإ الىؤ  ثثثث  ال ببفىفثثثث م  فىمح ثثثثل القثثثثدئإ لبثثثثا  حق ثثثثب اتهثثثثداف بثثثث ىبثثثثل  ئ الحكثثثث  ل
 ال ببفىف  ببكة ي نة.  

( Akturk, Ümmühan; Erci, Behice, 2016, 151كذلي ي  ثثن دئا ثث   
بنثثثئ ئإ  ثثث ا ئ اثثثئاى  ل بتىثثثت ال  لفثثث  ىثثث  الحثثث ادإ  ي    حىثثثة   ثثثللة ا لثثثال  ى ثثثؤ لف  

الحثث ادإ اثث   ات هثثلو   ماثثف  ائمثثلى   ببفىثث     كا ئإ    ىولو ال  لف  ال حف  لب  لف  ىثث 
دائإ ا  ثثثثبل لن ات لفثثثث    ئىقثثثث  ال  لفثثثث   ثثثث  الىمثثثثله   حثثثث و ي ثثثثبلن الحثثثث ادإ الىمتلفثثثث م  ا 
الدئا ثثف  لبثثا ى ثث  فلن ىي بهثث   ىحل لثث  القنثثلو لبثثا ىبثثكب  اتىفثث  اثث   ا مثثلإ تم ثثل 

 ىئ ب   بكة الىبلاة ال حف  لس هلو  يل   الح ادإ.



 د/ سحر سامى صالح منصور              فاعلية برنامج قائم على المدخل البصرى  
 في تنمية بعض مفاهيم التربية الوقائية  

 لدى طفل الروضة             
 

 

 م 2021يناير  –عشر السادسالعدد  195

( بنثثثئ ئإ 93م 2013دئا ثثث    ثثثحئ م ثثثف م  ثثثى ئ ياثثث  الب ثثث  م  نكثثثذلي ي  ثثث 
ل لاثثإ  ثثب كفلن ال ئافثث  ال  للفثث  للىثث   اتىلمفثث  يل ثث  لس هثثلو   ام  الد لثث  ىبثثئ لمل   ىفثثم
ا ىثثث  ىئحبثثث  ئىثثثلم ات هثثثلو    ثثث ئ ائمثثثلى  ات هثثثلو اإنثثثل   ببثثثم اتمبثثث   ال ثثث   اثثثدوم

 ثثيل م البد ثثد ىثث  ات ثثلم  ال ثث    ثث      بثثئم لب ئافثث  ال  للفثث ض  حثثإ كغ ثث لن ات ثثلم  لبثثا
 بلل ئاف  ال  للف .

( بنثثثئ ئإ ىلثثثداد 191م 2010 ي  ثثثن دئا ثثث    ثثثلل  الته ثثثئ م ىمثثث  القئبثثثام
-دل ثثة ىئوبثث   لسى ثثلن  بثثلئي  فثثأ الو ثثلن الىي  ثث  لثث  اتىثثل   ال ثثالى   ثث  الىمثثتو 

 ثثث   حثثثفط ل  نثثث  ىوثثثلالن الي ثثثئ ا -كثثث تائإ ال ثثثح م  الثثثد ل  الىثثثدم م  ياثثثئاو ال ئافثثث 
بلل هةم ى   قدف  اثثئاى  ىلالىفثث  ىكثهثث  لاثثئ القمثث ان الهنثثللف   ال ثثحم  الىوثثالن ح ثثا 
 ثثثتداد  لثثث  اتى ثثثلن حثثث و  ثثثف  ال ثثثالى   اتىثثث   ثثث  الىمثثثتوم  كثثثذلي نثثثئ ئإ لقثثثد د ئان 
 دئىافثث   اثثئاى   يه بفثث  لب بلىثثة ىثث  حثثلالن ال ثث ائا   نثث     ثثل ى انثث  الي ثثئ   ئالثثب 

 اتىل   ال الى .

د الحاثثن البلحثثث  يثمثثثلو ى لبب  ثثل لب ئافثث  الببىفثثث  ائ نثثلن ىحل اثث  الىم  فثثث   ثث   
ا  قثثلئ ات هثثلو ىلثثا ال ثثب كفلن ال  للفثث م ىثثثة لثثد  الحثثئص لبثثا   ثثة ال ثثد    اثثة  مثثل و 
 وبثثثث  ا   ثثثثلئم  القفثثثثل  ا بثثثثلدو اتد ان ىثثثث  الثثثثتىالوم  ىحل لثثثث  الببثثثثن بيابثثثثلي الا ئاثثثثلو 

 لثثد   مثثل و ي بافثث  ات هثثلو ال بثثل  ال ثثح م  لثثد   م ى ثثدي البثثى  الى  اوثثد بللئ نثث 
   ف  اله  يثملو الب يم  ال دا   لمثثد المثثت و لبثثا  ثثب  الئ نثث م    ئهثثل ىثث  ال ثثب كفلن 

 ال   وذان ام بله البلحث .

 امثثلو لبفثثأ  لىثثن البلحثثث  اثثإوئاو ا ثث  ال  ئي  لثثببم ىببىثثلن الئ نثث   ي لفثثلو 
ب ثث م ي  ىثث  يثثالو   ثثللة ال  ا ثثة االو ىثثلل م   ثثد ىاتى ئ ى  يالو الىقلابثث  الىبلبثثئإ  

لم  ب ثثؤال    لثث  ىثثدض   ا ثثب ات هثثلو ل ثثب كفلن ال ئافثث   15ىببىثث    47ابثثع لثثدده    يىثثم
 ال  للف   ا   نبم ىىلئ   ات هلو ل ذه  ال ب كفلن  ىم لع
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حنثثلئ  وبثثلن  ثثئىب  لبئ نثث   لد  ئ ب  ات هلو  ثث   مثثل و ال بثثل  ال ثثح م  ا 
حنثثثثثلئ ببثثثثثم ات هثثثثثلو  ثثثثث  الىثثثثثدائي الحك ىفثثثثث   -ىثثثثثدائي اليل ثثثثث ليل ثثثثث   ثثثثث  ا-  ا 

  لمد فبثثلن( ىثث  البللثث  الوثثللب  ض   مثثل و الحبثث ض الى ثثمب  بثثللئ   ىثث  ال مافثثأ لبثثا لثثد  
 مل ل لم  كذلي لد  الحئص لبا   ة ال د    اة  مل و ال بل م  لثثد  ا ثث بىلو الىحثثلئ  

ىب  الحبثث ض الى ثثمب  كىكل لثث  لس هثثلو بى  الىببىلن يم ثث   ف ثث  %56ال ئ ف    د يبلئن  
ىثث  اتى ثثلن لبثثا ي  همثثلي ببثثم  %40ل بتىثثت  ثثب كفل   .   ثثد ا هقثثن م ثثب  اب ثثن محثث 

الىببىثثثلن فبىبثثث   لبثثثثا  مىفثثث  ىهثثثلهف  ال ئاثثثث  ال  للفثثث  ببثثثكة لهاثثثث   ثثث   ثثث ئإ لبثثثثلئان 
لهف  هثث ىم    لبا ي  همثثلي نثثبهمل  ثثا  مىفثث   بثثي الى %60لس هلو ا مىل ا هقن م ب  اب ن 

 ببفملم كىل يبلئن اتى لن ىلا  بثثئم ات هثثلو لببد ثثد ىثث  الحثث ادإ الىمتلفثث م  ال ثث  ىم ثثل 
ال ثثثثق ت  ال بثثثثئم لا ثثثثئ اتذئ  ي  اتئوثثثثةض   ثثثثكن ال ثثثث الة ال ثثثثليم  لبثثثثا يو ثثثثلى  ض 
 الببثثن بثثلتد ان الحثثلدإم  ذلثثي ئ بثث  ىثثم    ثث  ا  ابثثلف الا لثث .   ثثد يئوبثثن الىببىثثلن 

 ات هلو  ب كفلن ال ئاف  ال  للف  لىل  ب ع  اتى لن نبم ىىلئ  

نثثث ب ال  ثثثن يل ثثث   ثثث  اثثثة الىثثثم   الود ثثثدم  بثثث  فبثثثد لثثثدض الىببىثثثلن ال  ثثثن  .1
 ل  حف   ب كفلن ات هلو   ماف  يمب   ل بد ب ل.

 يمأ ىذا  ل  كة  هة ب  ة  دفأ  اة  مل و ال بل   ف   ئث ذلي    مل   فالم. .2
ن ببثثثثد  ىحنثثثثلئ الحبثثثث ض الى ثثثثمب  ىثثثثثة للثثثثد  ا ثثثث ولب  ي لفثثثثلو اتىثثثث ئ لبىببىثثثث  .3

 الب للئ الولهتإ.
ئ بثث  ات هثثلو  ثث  ىحلاثثلإ  ثثب ي ات   ثث  ا ثث بىلو اتد ان الي ثثئإ كلل ثثكلا    .4

  الىماهلن.
حئكثث  ات هثثلو الى ثث ىئإ  ئ اثث     ثث  اال  ابثثلف  ثثد  بئنثث   لىيثثل ئ الحثثئث  .5

 بللاائىن ي  ال بئم لىيل ئ ال لت ي  ال ق ت.

  ىلثثثا ىوثثثئاو ىثثثثة هثثثذه الدئا ثثث  ل مىفثثث  ىهثثثلهف  ال ئافثثث  وثثث  ىثثث  همثثثل ا ثثثئن الحل
ال  للفثثثث  لثثثثدض  هثثثثة الئ نثثثث ض  ح ثثثثإ ى  ال هثثثثة ال  ثثثث بب  ب ئىقثثثث  ىبلبثثثثئإ ي  ىثثثث  يثثثثالو 
اال  ىل  لبم  م كل  الاد ى  ا  يدا   ئىقثث  بثثفق  ل مىفثث  ىهثثلهف  ال ئافثث  ال  للفثث ض ح ثثإ 
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ل هثثة ىهثثلهف  ال ئافثث  ال  للفثثث  اىمثثأ ىثث  ال حثثدفلن ال ثث    اوثثأ الئ نثث  هثثث  كفهفثث  اا ثثلن 
ب ئىق    ب   ببكة ىقا وض  ى  ل الب اا  لن ال هة ل ذه الىهلهف  لد  اا ىلو ىبئ  ثثأ 
بلت ثثبلن  الم ثثلل   لثثد   قثثدف   ه ثث ئان  انثثح    ثثحفح  لالا بثثلد لثث  ى ثثلدئ الي ثثئ 

 ثث  ب ثث ئإ ئ  لد  االه ىل  ا  ا ب يمب     ببب اثثذليض لثثذا  مب ثث  االل ىثثلد لبثثا  قثثدف  الىب
  افقفثثث  لاثثثة  هثثثة بح ثثثإ   نثثث  لثثثأ ات ثثثبلن  الم ثثثلل  الىئ بثثث  لبثثثا  فلىثثثأ ب ثثثب ي   ثثثئ 

  بف م  كذلي  قدف  ال ه  ئان الىم قف  لالا بلد ل  ى لدئ الي ئ.

لثثذاع لىثثدن الدئا ثث  الحللفثث  االل ىثثلد لبثثا الىثثدية الب ثثئ  ك ئىقثث  بثثفق   ب ىثثد 
قثثدف  الىبب ىثثلن الى م لثث   الياثثئانم ح ثثإ  لبثثا ا ثث يدا  اتمبثث   الب ثثئى  الهبللثث   ثث  

كبهن م ثثلل  البد ثثد ىثث  الدئا ثثلن  بللفثث  الىثثدية الب ثثئ   ثث   ببثثف   هثثة الئ نثث  البد ثثد 
(م 2019(م  ىفىثثثل  البمثثثت م 2019ىثثث  الىهثثثلهف   الى ثثثلئان  ىم ثثثل دئا ثثث   ىثثثفي م ثثث ئ 

 ,Yilmaz, Meliha; Yilmaz )م Zafer Guney, 2019)(م 2019 يحىثثد ال ئا مثث ض 
Ugur; Demir-Yilmaz, Ece Nur, 2019))ض Philominraj, Andrew; 

Jeyabalan, David; Vidal-Silva, Christian, 2017 م   ثثحئ  ثثبد  سيثثئ  م)
 (.2007(م  ئامدا الىم ئم  2013(م  تىت  ىحىدض  2015

 تحديد مشكلة البحث: •
 نثث  ئ   حثثدد ىبثثكب  البحثثإ  ثث  نثثبم  ثثب كفلن ال ئافثث  ال  للفثث  لثثدض ي هثثلو ال

  بئن   تي لئ ا  لب  بلتىئام ي  ال بئم لبىيل ئ  الحثث ادإ ال  ىفثث ض  لب  ثثد  
 لدئا   هذه الىبكب  حل و البحإ ا ولب  ل  ال ؤاو الئلف   ال لل ع  

ما فاعلية برنامج قائم علـى المخـل البصـري فـي تنميـة مفـاتيم التربيـة الوقائيـة 
 لدى طفل الروضة؟  

 للف ع  ى هئ  ىمأ ات لب  ال

 ىل ىهلهف  ال ئاف  ال  للف  ال    مب    مى   ل لدض ي هلو الئ ن ؟  -
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ىثثل ال  ثث ئ الىق ثثئح لائمثثلى   ثثلل  لبثثا الىثثدية الب ثثئ   ثث   مىفثث  ىهثثلهف  ال ئافثث   -
 ال  للف  لدض ي هلو الئ ن ؟ 

ىل  للبف  الائمثثلى  الىق ثثئح القثثلل  لبثثا الىثثدية الب ثثئ   ثث   مىفثث  ىهثثلهف  ال ئافثث   -
 دض ي هلو الئ ن  ل م  البحإ؟ لال  للف   

 مصطلحات البحث: •
 البرنامج: -

ىوى لثثث  ىثثث  الياثثثئان ال ببفىفثثث   قثثثد  لىوى لثثث  ىثثث  الى ببىثثث   ل حق ثثثب يهثثثداف 
 (.45م  2002 ببفىف  يل        ئإ تىمف  ىحددإ  ىحىد لب م  

 المدخل البصري: -
بثثا فبئف الىدية الب ئ  بيمأ "ىوى لثث  يمبثث    ببفىفثث   ب ىثثد ب ثثه  ي ل ثثف  ل

ال ي ثثة الب ثثئ   ال ي ثثة الىكثثلم  ح ثثإ فبثث ئ ال ي ثثة الب ثثئ  ىلثثا  ىث ثثة الىا ثثئ الىئلثث  
لبب و ىثة بكبأم ل مأم لىبلمأم  فب ئ ال ي ة الىكثثلم  الثثا  ىث ثثة البال ثثلن الىكلمفثث  اثث   

م 2017يوتاو الب و  ى    اتبفلو    الهئاغ ي  حئكل  ل.  كئىىثثل  اثثد ئض يىبثث   ثثلدثم 
308  .) 

ف بيمأع "ىوى ل  ى  الىبب ىلن  ات كلئ الىقدى       ئإ ب ئى  ىثث  كىل فبئ 
يثثثالو ا ثثث ئا  وف  ى نثثثىم  ببثثثم اتمبثثث   الب ثثثئى  الى م لثثث  ىىثثثل   ثثثف  لب بى ثثثذ ال بثثثئف 
لبثثا  بثثي الىببىثثلن  ات كثثلئ  القفثثل  ببىثثة  ىثثثفالن ب ثثئى   ذهافثث  ل ثثلض  ئا  ثثل ايائا ثثأ 

م 2017 م بثثثثحل   يىثثثث  م ح ثثثثل  الثثثثد   حوثثثثلجض ال ثثثلبق   ثثثث  امفثثثث  الىبئ فثثثث .  ئبثثثثل ىاثثثئاهف
514.) 

 هثث  ىوى لثثث  ىثث  اتمبثثث   الب ثثئى  ال ثثث   قثث   لبثثثا يثثئالط البقثثثة ال ثث  فىكثثث  
  افه ثثثل كل ثثث ئا  وف   ببفىفثثث    نثثثى  ي ثثث ان ىماىثثث  ل مىفثثث  الولمثثثن ال وثثثدام .   ثثثد ض 

 (.5ض  2011الب ل ض  
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 ثثثئى  كلتبثثثكلو  هثثث  ى ثثثلئ لثثثل   ثثثلل  لبثثثا ىوى لثثث  ىثثث  اتد ان  اتمبثثث   الب
 ال ثثثث ئ  اليثثثثثئالط  الئ ثثثثث    الوثثثثثدا و ال ثثثثث  فقثثثثدى ل الىببثثثثث  ىثثثثث  يثثثثثالو دئ ي ى ثثثثثل   
بللىثثثدية الب ثثثئ     افه ثثثل  ثثث  بثثثكة يمبثثث   ب ثثثئى م بح ثثثإ  بىثثثة ال ىثثثثفالن الب ثثثئى  
لس كلئ  الىبب ىلن ال لبق  الى و دإ    الامف  الىبئ فثث  ا  ثث  ة ا ثث فبلن الياثثئإ الود ثثدإ. 

 (.512ض 2017 بدف  لاد اله لحم  بلد ىحى دم   ب      ف  م  

ل بيمثثأ ىوى لثث  ىثث  اتمبثث   الب ثثئى  كلتبثثكلو   فبثثئف الىثثدية الب ثثئ  ىوئالفثثم
 ال ثثث ئ  الئ ثثث    اليثثثثئالط  الهقللثثثلن ال ثثث   قثثثثدى ل الىببىثثث   ثثث  بثثثثكة ياثثثئان ى ثثثثل   

الامفثث   بللىدية الب ثثئ  بح ثثإ  بىثثة ال ىثثثفالن الب ثثئى  لبىبب ىثثلن ال ثثلبق  الى وثث دإ  ثث 
 البئ ف  ا    ة ا  فبلن اليائإ الود دإ   مىف  ىهلهف  ال ئاف  ال  للف .

 التربية الوقائية   •

مثثث   ىثثث  ال ئافثثث    ثثثدف ىلثثثا ىا ثثثلن  هثثثة الئ نثثث  ببثثثم ال ثثثب كفلن اتىلمفثثث  
 ىمىثثث  ا ولهثثثأ محثثث  ىىلئ ثثث   بثثثي ال ثثثب كفلن ىىثثثل ف ثثثللده  ثثث  ى او ثثث  الىيثثثل ئ ال ثثث  

ف   ذلثثي ىثث  يثثالو اتمبثث   ال با ئىثث    ثثحئ م ثثف ض  ثثى ئ ياثث  ى    بئم ل ل    حفل أ ال 
 (.73م2013الب   م  

 هثثثثث  ىوى لثثثثث  ىثثثثث  البثثثثثلدان  ال ثثثثثب كفلن  الىبثثثثثلئف ال ثثثثث   مب ثثثثث  ي   ا  ثثثثثا ل 
الى ببىثثلن يثمثثلو القفثثل  بلل اوثثن الىدئ ثث  دايثثة ال ثثم  يلئوثثأ ل ثثئم اا  ثثلن ال ثثئث 

لبثثا اا  ثثلن الى ثثلئان ال ثثحفح   ثث   ال ثثحف   ال  للفثث   البالوفثث  ال ثثحفح   الىحل اثث 
 (.308م 2016ىلدإ البب       الا ل  ال   فبفب      ل  حمل  لادم  

 هثث  ىوى لثث  ىثث  ا وثثئاوان   ثثدف ل ثثئي ات ثثي ال ثثبفى  لب هللثثة اثث   ال هثثة 
ل د   ىلحثثثلث النثثثئئ بلل هثثثة  ثثث او   ا لثثث  الىحف ثثث  ببثثثكة ى ثثث ات   وبثثثة ال هللثثثة ى ولافثثثم

لم ىثثث   حق ثثثب ال ثثثد و المه ثثث  لبقثثثللى   لبثثثا  و ثثثىفمل ي  مه ثثثفمل ي  ل ي  ا لفثثثم ل ي  لقبفثثثم ييال فثثثم
 (.  272ض  2018ئللف  ال هة   ائ  لبا  سيئ  م  
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  بثثئف بيم ثثل ىوى لثث  الىهثثلهف  ال ثثحف  الى ىثبثث   ثث  ال  ذفثث  ال  للفثث   اتىلمفثث  
ة الئ نثث  هثث  الى ىثب     الا ائإ ال افبف   اال ثث مللف   الا لفثث  ال ثث   ئىثثد  مى   ثثل لثثدض 

ح ثثا ف ثث  ف  ال  ثثد  لبىبثثكالن ال ثث    بثثئم ل ثثل الئ نثث  ىثث  ىيثثل ئ  افبفثث   ا لفثث  
 (.  218ض 2018  حف  ح ا ف   ف  الحهلظ لبا حىل  أ  اا  لج  ببأ  سيئ  م  

  بئف ىوئالفمل بيم ل ىوى لثث  ىثث  الىبثثلئف  ال ثثب كفلن ال ثث  مئىثثد ىا ثثلا ل ل هثثة 
أ ىثثث  اتىثثثئام  الىيثثثل ئ  ذلثثثي يثمثثثلو الببثثثن  ثثث  الئ نثثث  لبىحل اثثث  لبثثثا  ثثثالى أ  حىل

  ال بلىة ى  الا ل  ى  ح لأم ى  يالو يمب    ب ىد لبا الىدية الب ئ .  
 .تدف البحث: •

 ال بئف لبا ىهلهف  ال ئاف  ال  للف  ال    مب    مى   ل لدض  هة الئ ن .   -
 هثثلهف  ال بثثئف لبثثا  ثث ئإ ائمثثلى   ثثلل  لبثثا الىثثدية الب ثثئ   ثث   مىفثث  ببثثم ى -

 اف  ال  للف  لدض  هة الئ ن .ال ئ 
 ال   ف لبا ىدض  للبف  الائملى  الىق ئح. -
 أتمية البحث: •

 األتمية النظرية: -
   ىثة اتهىف  المائى  لببحإ   ع

ىلقثثلو النثث و لبثثا يهىفثث  الىثثدية الب ثثئض كيحثثد يمىثثلت الثث بب  الهبثثلو  د ئه  ثثا  -
 لف .   ىئ اا  لن  هة الئ ن  لىهلهف  ال ئاف  ال  ل

   ا ثثثب البحثثثإ الحثثثللا ىثثث  الى ثثث ودان  ال  ثثث ئان الحللفثثث   ثثثا ا ثثث يدا  اتد ان  -
 الب ئى  لب بب .

 األتمية التطبيقية:   -
   ىثة اتهىف  ال  افقف  لببحإ   ع

  وفثثأ اه ىثثثل  القثثللى   لبثثثا  ببثثثف   هثثة الئ نثثث  محثثث  ا ثث يدا  ىثثثداية  ببفىفثثث   -
 حد ث  كللىدية الب ئض.

لب ثثثئض ل مىفثثث  ببثثثم ىهثثثلهف  ال ئافثثث  ال  للفثثث  دية اا الىثثث  قثثثدف  ائمثثثلى   ثثثلل  لبثثث  -
 ل هة الئ ن .



 د/ سحر سامى صالح منصور              فاعلية برنامج قائم على المدخل البصرى  
 في تنمية بعض مفاهيم التربية الوقائية  

 لدى طفل الروضة             
 

 

 م 2021يناير  –عشر السادسالعدد  201

 حد ثثثد  للىثثث  بىهثثثلهف  ال ئافثثث  ال  للفثثث  ال ثثث   وثثثن  مى   ثثثل لثثثدض الئ نثثث   فىكثثث   -
 اال  هلدإ ىم ل  اة البلحث    الىبب ىلن.  

 املو ىقفلي ىهلهف  ال ئاف  ال  للف  الىمل ب  ل هة الئ ن . -
ا ثث يدا  الىثثدية الب ثثئ   ثث   مىفثث  ىهثثلهف      ىلثثابثثلحث  د   وأ البحإ الحلل  ال -

  ى لئان ييئض ل هة الئ ن .
 محددات البحث: •

(  ثثثثم ان ائ نثثثث  ىدئ ثثثث  ياثثثث  بكثثثثئ 6 -5ىوى لثثثث  ىثثثث  ي هثثثثلو الئ نثثثث  ىثثثث    -
 ال د ب ا ا دالف  ال لبب   دائإ با   الا   ال ببفىف  ىحل ا  الىم  ف .

ال  ذفثث  ال ثثحف   ىك مثثلن  - ل ثثالىل   اببم ىهلهف  ال ئاف  ال  للف   ه   اتىثث  -
 اتىئام  ال  لف  ىم ل(. -ال وب  الى الىب   

 يمب    للى  لبا الىدية الب ئ .   -
 اإلطار النظري والدراسات السابقة •

 أوال: المدخل البصرى:

ل ىثثث   ثثثب ب   ببثثث  ال هثثثة يل ثثث   ثثث  ىئحبثثث  ال ه لثثث  الىبكثثثئإ بلل ئىقثثث   ام ال ثثثم
كثثل  الاثثد ىثث  ى وثثلد ىثثداية  دئى ثثف   ب ىثثد لبثثا يمبثث   قثث  ض  ال ب  ال قب دف  ال    ب ىد لبثثا

 بللأ  ئال  ي للص  بب   هة الئ نثث  ىثث   قثثدفى ل ب ئىقثث  ىبثث   م  ىثث  هثثذه الىثثداية 
 الىدية الب ئ .

ح ثثثإ فب ىثثثد الىثثثدية الب ثثثئ  لبثثثا  وثثث د ىث ثثثئان ب ثثثئى   ثثثد   البقثثثة لب هك ثثثئ 
لب ببثثف   الثث بب  فب ىثثد لبثثا ىثثدية  هثث    البىثثة يثمثثلو ئ ثث   ثث ئ ذهمفثث  لس كثثلئ الىقدىثث ض

الىبللوثثثث  الب ثثثثئى  لبياثثثثئان  الىبب ىثثثثلن ل ىث ثثثثة ات كثثثثلئ  ا ثثثث يالص الىبب ىثثثثلن  هبثثثثأ 
 (.17م  2019لادالبلوم  

 



جامعة اسيوط  – "الطفولة والتربية  فيدراسات  "مجلة   

___________________ ________________________________________ 

 

 م 2021يناير  –ادس عشرالسدد الع 202

 تعريف المدخل البصري  •

هثثثث  ىثثثثدية لب ببثثثثف   الثثثث بب  فب ىثثثثد لبثثثثا ال  ثثثث ئ الب ثثثثئ   ال ي ثثثثةض  ف ثثثث  دف 
  ا وثثثله   ى ثثث اتى  ض ي ل ىثثثل  فثثثل  لو  ثثث ت هثثث   ا ثثثم ا ىكلمفثثثلن الب ثثثئى  الىكلمفثثث  لثثثدض ا

ال هثثة ا ى  ثثت   ه ثث ئ الىبب ىثثلن الىقدىثث  ب ثثئىملض  ثلم  ىثثلع القفثثل  ببىثثة  ىثثثفالن ب ثثئى  
لبىبب ىثثلن  ات كثثلئض لثث   ئىثثب الثثئاط اثث   الياثثئان ال ثثلبق  الى وثث دإ  ثث  الامفثث  الىبئ فثث  

للط الب ثثئى  كثثيد ان ال  ثث  اثثم لبىثث بب   اثث   الياثثئان الود ثثدإ  بل ثث يدا  ا ثث ئا  وفلن  
ل حق ب هثثذا الثثئاط ىثثثة ا ثث يدا  الئ ثث    اتل ثثلت الى ثث ئإ  ال ثث ئ  الىبثثلا  لن الى ثث ئإض 

 (.  142م 2007 ى اد ال با ئ الهم  كللئ    ال ئك ن  ال ب ى   ال بك ة  ئامدا الىم ئم  

( بيمثثأ ىثثدية  ثث  ال ثثدئىي  ثثلل  534م 2001  بئ أ  مبفىثث  ح ثث ض  ثثىئ ىحثث م 
يم ا  ى  ال ي ة "ال ي ثثة الب ثثئ   ال ي ثثة الىوثثلت    ي ثثة الى نثث   الئلف ثث "   الث با ثل

 ال بب     ن و هذا الىدية فب ىد لبا  بد ة الامفثث  الىبئ فثث  ىثث  يثثالو لىب  ثث  ال ىث ثثة 
 لبىبب ىلن الود دإ  الى اوى   للدإ املو اليائإ ال لبق .

  فب ىثثثثد لبثثثثا ىثثثثما دئىي ىثثثث  همثثثثل   نثثثث  ي  الىثثثثدية الب ثثثثئ  هثثثث  ي ثثثثب ن  ثثثث 
ىوى لثث  ىثث  اتد ان  اتمبثث   الب ثثئى   وثثذن ام بثثله ال هثثة   ث ثثئ  هك ثثئه لب بلىثثة ىب ثثل 
ىىثثل ف ثثللد لبثثا ئاثثط ىثثل لدفثثأ ىثث  ياثثئان  ثثلبق  بللىبب ىثثلن الود ثثدإ الىقدىثث   ثث  بثثكة 

 يائان ب ئى  ىىل ف للد لبا ىحداإ لىبف  مى  لبىهلهف  الىقدى .  

 أتمية المدخل البصري 

دية الب ئ  ىلا ببم المائىثثلن ال ئا فثث  ال ثث  يبثثلئن الثثا د ئ الىثثدية الى    مدف
الب ئ      مىفثث  الىهثثلهف   ى ثثلئان ال هك ثثئ ىثثثة مائىثث  ي تاثثة  الثث بب  ذ  الىبمثثا(  مائىثث  

 افلوفأم  ائ مئ  بلمد ئا  ال بب  االو ىلل (   ؤكد وىفب ل لبا ىل في  ع

  ىف  الىهلهف  الىوئدإ  ال هك ئ الب ئ .      ئى ىىكلمف  االل ىلد لبا الىث ئان الب .1
نئ ئإ     ئ ال  للط الب ئى م ىىثثل فب ثث  لبىثث بب   ئ ثث  لبقفثثل  ا ىث ثثة ي كثثلئه   .2

 ب ئىمل   مىف  الىهلهف  الىي به  لد   .
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ا ثثث يدا  اتبثثثثكلو  الئ ثثث    ال ثثثث ئ بىثثثثل فىثثثم  الى ببىثثثث    ئ ثثث  القفثثثثل  ببىبفثثثث   .3
  .بقبفن الال ىث ة الب ئ   املو ال   ئا

ى    ا م القثثدئان الب ثثئى    ثثللد الى ببىثث   لبثثا    ثثف  الامفثث  الىبئ فثث  لثثد     .4
ىثث  يثثالو لىب ثث  ال ىث ثثة  الى اوىثث    هب ثثة البىبفثثلن البقبفثث   ال اثثللم الذهمفثث  

 (.168م  2016 ى ئ ن دا ئض  
( ىلثثا يهىفثث  الىثثدية (Yilmaz, Meliha. et al, 2019, 423, 424 فبثث ئ 
  باعالب ئض كىل 

  ثثف  الىثثدية الب ثثئض ال بتىثثت بل ملبثث  ي  ال بتىثثت الاثثد ة ىثث  يثثالو ئؤفثث  م ثثلل   -
 ثثثثثب كفلن ا يثثثثثئى  لثثثثث   ئىثثثثثب اتد ان الب ثثثثثئى  الى ببثثثثث   ثثثثثا ل ثثثثث  ال يل ثثثثثن 

 الب ئض الىؤثئإ.
كثثذلي  ثث  ئ اتد ان الب ثثئى  البقثثلن بل ملبثث  ىثث  يثثالو البثثب ئ بلال ثث فلو لمثثد  -

لثث   ال ثثا    ئهثثل اتمبثث   الب ثثئى   ذلثثي ليل لن ائؤفثث  الم ثثلل  ال ثثباف  لب ثثب كف
ا ل   قب د ال ب ي اليل  .  بب دم

فىكثثث  لس هثثثلو  قب ثثثد  ثثثب كفلن ى بثثثددإ ىثثث  يثثثالو  ثثث ئ  قثثثد  مىثثثلذج  ثثثب كف   -
 ى ولاف .

اليائان الىقدى  ى  يثثالو اتبثثكلو الب ثثئى  ل ثثل د ئ حل ثث   ثثا لال ثثلن ات ثثئاد  -
 بيمه     ا يئى .

لثثث  ا لثثثلن لثثث  ف ثثثاب لسبثثثيلص الثثثذهلن ىل  ثثثلم   ىثثثلنىبب   ثثثف  الثثث بب  الب ثثثئض  -
 ىثثثلو ذلثثي يمثثأ فىكثث  لبثثيص لثث    ثثاب لثثأ تىثثلئإ ى ثثئ ىبئ ثث  الاث ثثئ لم ثثل ىثثثة 

 هئ  ي    ى  يالو ىبلهدإ   ب   ثللق  ل  ىب ي الب  ئ القدفى .
ل  الثثث بب  ياثثثثئ  بللفثثث  ىثثث  يثثثالو  كىثثثل  وبثثثة الثثث بب  الب ثثثئض   ثثثئ الىئلثثث  ىئلفثثثم

الئ    الافلمف   الى حئك م كىثثل ف ثثللد لبثثا تىثثلدإ  نثث ح الىح ثث ض  ئ   ال   االل ىلد لبا
 االح هلظ بللىبب ىلن    بفط الن و لبا الو امثثن الئلف ثثف   ثثا ى نثث   الثثدئي    ثث  ة 

 ,Zafer Guney, 2019) بب  البب   ى  يالو ىمبلو  ىثفالن ىئلف  لسبفلو الىوثثئدإ  
111, 112 
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ىلثثا ي  اتمبثث   الب ثثئى  الى ببثث   (392م 2015  بثث ئ   ثثحئ  ثثبد  سيثثئ  م 
   الىدية الب ئ   دل  مىثث  ال هثثة  ثث  البد ثثد ىثث  الو امثثنم ح ثثإ  ببثثن د ئما كا ثثئما  ثث  
 بتىثثت  امثثلو ىهثثلهف  ات هثثلو لثث  الى ا ثثم  اتبثثفلو ال ثث    وثثد  ثث  البثثلل م  هثث  الي ثث إ 

 ئهثثل  فىثثل ببثثدض كىثثل     ىلنثثفات لا ل مىف  ى لئان ال هة  ثث او الب  فثث  ي  الىبئ فثث  ي  الئ 
يم ثثل  ببثثن د ئما  ثث   مىفثث  ى ثثلئان اال  ثثلو الىبلبثثئ ىثث  ا يثثئى   هىثثل ىثث  اثث   الى ثثلئان 

 االو ىللف  الى ى .

ىىثثل  ثثاب   نثث  ي  يهىفثث  الىثثدية الب ثثئ   ثث   ببثث   هثثة الئ نثث   اىثث   ثث  
ه  حهثثثثت هم   ال ىثثثثلده لبثثثثا   ثثثثللة  يد ان ىحابثثثث  لب هثثثثة   بىثثثثة لبثثثثا ىثثثثثلئإ ام بلهثثثثأ   هك ثثثثئ 

حداإ الئاط ا   الياثثئان ال ثثلبق   الياثثئان الود ثثدإ   اثث ى  الىهثثلهف  ىثث    لىلو البقةم  ا 
 يالو ال ىث ة  الى اوى  ىىل فب   لب ببف  ىبما لدض ال هة  ىبقا يثئه   فالم.

 خصائص المدخل البصري:  

 ( ي للص الىدية الب ئ  كىل  ب ع  230ض 2013حددن  دللو دئ فشم  

    لبا حل   ا ب لئ.  ي ل  ببكةال ىلده   .1
 ال ئك ت لبا  ماف  ات كلئ  الىبب ىلن     ىثفالن  ىي  لن ب ئى . .2
 ف للد     ا ى  لال لن ود دإ  ب ىد لبا الح  ب  الىبئ ف  ال لبق .   .3
 االم قلو ا هك ئ الى ببى   ى  الىح  ي ىلا الىوئد. .4
 ىمبلو يحداإ  ي كلئ ود دإ ى    لل   يائان  لبق . .5

 خل البصري الم  طواتخ

فبثثد الثث بب  الب ثثئ  ىثثديالم لبثث بب    ثث   ا مىفثث  الثقل ثث  الب ثثئى   فبمثث  ال بلىثثة ىثث  
الئ  ىلن  الىي  لن ال ببفىف  كيد ان ل  نف  ات كلئ     ثثف  ا دئاي الب ثثئ   ال ئك ثثت 

 لبا الب   الب ئى     ال بلىة ى  الى اد ال ببفىف   ذلي ى  يالو الىئاحة ال للف ع

 له ال الى ذ     ل    لى ن   الدئي.ام بوذن   .1
  ئح المبلت الب ئ  ل   ئىب ىبلهدإ ال  ئ  الئ    ال ببفىف .   .2
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 ا  يدا  اال  لو الاب  ى  المىذو . .3
 (315م  2015ال ق ف .  لىئ يب ة  سيئ  م   .4

( 520م 2017(م  ئبثثل ىاثثئاهف   سيثثئ  م 23م 2017كىل حدد  ل ل  ي ثثلنم 
  عل  ب فى  ي  ان الىدية الب ئض 

  قدف  اليائإ الىئاد اا  لا ل      ئإ ئ  ىلن   نفحف   يبكلو  ىي  لن. .1
 ئؤف  البكة   يىبأ ى  يالو ال هك ئ الب ئ . .2
  ئح   لؤالن ح و البكة ى  يوة ا  بفلبأ. .3
 بئح الىه    ى  يالو الئ    ال  نفحف   الىماىلن ال ي ف ف . .4
 ا  م لج الىه    ى   اة ال الى ذ. .5
 ىئ    الم لىئحب  ا  قل .لى  ىن اال دئ  .6

 استراتيجيات المدخل البصري:

فب ىد الىثثدية الب ثثئ  لبثثا اتمبثث   الب ثثئى   فىكثث   مه ثثذه بل ثث يدا  ىوى لثث  
ى  اتد ان الب ئى  الىي به  كلل  ئ  الئ    الافلمفثث   الىي  ثثلن الب ثثئى   الاىا ثث  ئض 

 ية الب ئ   ىم لعالىد ه   كىل ي  هملي ا  ئا  وفلن  دئى ف   ب ىد لبا  ب

 ا  ئا  وف  الب م الذهم  الب ئ .  -
 الىماىلن الب ئى  ي  يئالط ال هك ئ  ببكلن ال هك ئ الب ئ (.  -
 اليئالط الىبئ ف .  -
 ال ان  الم  و .  -
 الهقللف م الهقللف  الىتد و .  -
 ا  ئا  وف  ال بب  الىب ىد لبا الاىا   ئ  ات ال   البئم ال قدفىف ( . -
 (.170م  2016لا ن الدالئ .  ى ئ ن دا ئض  ف  اا  وا  ئ  -
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 أدوات المدخل البصري 

( ىلثثا ي  ا ثث يدا  اتد ان 516ع 514ض 2017فبثث ئ  بثث      ف ثثا  سيثثئ  م 
الب ثثثثئى  بىي بثثثثم يم ال ثثثثل فبىثثثثة لبثثثثا اا  ثثثثلن الياثثثثئان  الىبب ىثثثثلن  الى ثثثثلئان ببثثثثكة 

ا ثثث   الى حئكثثث ض لثلئ اىبثثث ث  فنثثثى  ا ثثث فبلن الثثثدئي    ىثثثأم  ىثثث  هثثثذه اتد ان ال ثثث  
الئ    لبىة  ىثفالن ب ئى  لبىبئ    لس كلئض الودا و لبثثئم الافلمثثلن    نثث  البال ثث  
البددفثث ض اليثثئالط ال ثث   ثث  ئ ل ثث  ىبثث ئك  لب  ثثث و الثثا  ببثث  ذ  ىبمثثا ىثث  يثثالو  مىفثثث  
ى ثثثلئان االم بثثثله  ال ي ثثثفط  ىم ثثثل يثثثئالط الىهثثثلهف   ال ثثث   ثثثئ بط اثثث   الىهثثثلهف  لثثث   ئىثثثب 

  ي     ا   ئإ  هئىبف ض ي  يئالط ال هك ئ  ه   مافىثثلن لئ ثث   ي فثث  ىي بهثث  ت يي   
 حىة الىح  ض الىبئ        ئإ يثثئالطم  يثثئالط البقثثة ي  اليثثئالط الذهمفثث   هثث  ي ثثب ن 
ل ئ  ن الىبب ىثثلن   ىث ب ثثل  ثث  بثثكة ي ثثئن لبثثذه   ثث  يبثثكلو  ئ ثث ىلن ىماىثث  ال ثث اداو 

 الابىلن ائ     ئى ت.

لثثث بب  ىثثث  يثثثالو الىثثثدية الب ثثثئض ىلثثثا البىبفثثث  ال ثثث  فك  ثثثن ىثثث  ئ افبثثث ح ثثثإ 
يالل ثثل الى ببىثث   الىبئ ثث   اله ثث  ببثثكة  ثثئى  ىثث  يثثالو اتد ان الب ثثئى  ال ثث   بثثىة 
الابىلن الى ا ل   الب حلن  الئ  ىلنم  المحثثنم  ال  ثث ىئ اله  ثث  ئا  م  ئ ثث  اليثثئالطم 

الافلمفثثث م الئ ثثث   الافلمفثثث م ال ثثث ئم ات ثثثال م   ثثث   الئ  الئ ثثث   الافلمفثثث م  اله ثثثد  م ال بهتىثثث  م 
ال حمم ا بلئانم البثثئال   ىثثل ىلثثا ذلثثيم ح ثثإ   ثثللد هثثذه اتد ان  ثث   قثثدف  الىح ثث ض 
ال ببفىثثثثثث  ببثثثثثثكة ياثثثثثثثئ  بللفثثثثثث   ف ثثثثثثللد لبثثثثثثا تىثثثثثثلدإ اه ىثثثثثثل  الىثثثثثث بب  بى نثثثثثث   ىبثثثثثث   

 Philominraj, Andrew; Jeyabalan, David; Vidal-Silva, Christian, 
2017, 54, 55) 

 ثانيا: التربية الوقائية  

لس هلو ئ ب  دالى     الىحلاثثلإ  ال قب ثثد لال ثث  ال   ال بثثئف  اال  ابثثلفم  ئ ثث  
يهىفثثث  هثثثذا اتىثثثئ لمىثثث  ال هثثثة الىبئ ثثث   ال ثثثب ك  ىال يمثثثأ الاثثثد ىثثث  ييثثثذ الحثثثذئ  الحف ثثث  

ىمتلفثث  ي  ا ثث بىلو ال ت   ىثثئا ا    كثث  ال فبئنثث ا يمه ثث   لبي ثثئض  قثثد فقبثثد ال هثثة يمبثث   ا
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اتد ان ببثثثكة   ثثثئ  ثثثبف  ىىثثثل  ثثثد    ثثثان لثثثأ  ثثث  الاث ثثثئ ىثثث  ىيثثثل ئ الحثثثئث ي   ال ثثثبب 
 (.56م  2010بللا ئالو ي  ال  ى  بللىماهلن    ئهل ى  الىيل ئ  الح ادإ  مل ئ  مأم  

ا ىثثثث  االه ىثثثل   ثثث  ا  مثثثث  اتي ثثثئإ  الاثثثثد ىثثث   وثثثث د   لقثثثد اا  ثثثان ال  لفثثثث  ىتىثثثدم
 بتىثثت ال ثثح    ثثاة ال  لفثث  اثث   ال ثثكل    ثثدلف  الى ا ثثم  ال ثثب كفلن   ل ىفثث  فل ثثلن حك

ال    حى  الملي  الىو ىبلن  ى  بن ذلي  حثث الم  ثثا  ثثدئىن الى ي  ثث    ثثدئىبمل ىمل ثثبمل 
 ((Romano, John L.,2014, 422 لدل  ا وئاوان ال  للف 

  وثثد مثثأ ا ي( ىلثث 191م 2010  د    بن دئا     لل  الته ئ م ىما القئب م  
البد ثثثد ىثثث  اتي ثثثلئ  ثثث  الىمثثثتوم  ي  ثثثن بنثثثئ ئإ  مىفثثث   لثثث  ات  ا ثثثل ح ثثثا   ثثث  ف  

 حىلف  ي هلل ل ى  هذه الىيل ئ ال   فىك  ي   م   لم ل الح ادإ الىهوب .
كىثثل ي  ثثن البد ثثد ىثث  الدئا ثثلن  ثث  نثث و م للو ثثل بنثثئ ئإ  ثثدئىن ال هثثة لبثثا 

ادإ  الىيثثثثل ئع  ىم ثثثثل دئا ثثثث   هللثثثث  لحثثثث    ا ثثثثب كفلن ال ئافثثثث  ال  للفثثثث  لحىلفثثثث  مه ثثثثأ ىثثثث 
( 2018(  دئا ثث   اا  ثثلج  ببثث   سيثثئى م 45م 2019الوئا م م حمل   مف م ىئ إ ئىثثف م 

 (.68م 2008 دئا    وملن البكل  ب م  
( بنثثئ ئإ ىا ثثلن 401م 2019كىثثل ي  ثثن دئا ثث   يحثثال   ثثئجم موثث ا  هىثثل م 

  ثثئ الىئ ب ثث  بىكثثل  الئ نثث   ا ثثملى  ال هثثة  ثثب كفلن اتىثثل   ال ثثالى   ثث  الاث ثثئ ىثث  ا
وثثئاو حثث ائ ىثث  ات هثثلو  فىثثل ف ثث ود ىثث  حثث ادإ  لىثثة ىحلاثثلإ ى  لىفثث  ل ثثل  دلثث    قثثط  ا 

  ب كفلن ات هلو لب بلىة ىب ل.

 ح إ ي  ا الىؤ ىئ الببى  البئا  ات و لب ئاف  ال  للف  بىل  ب ع

ىو ىثث   ثث  اثثة ال ىفثث نئ ئإ  ن  ا  ئا  وف  ل هب ثثة د ئ ال ئافثث  ال  للفثث   ثث   م .1
 ى   ئان الب لى   ى  ببلن الحفلإ الىبل ئإ.

نثثئ ئإ ال بثثلئ ال ئافثث  ال  للفثث  يحثثد يمىثثلت ال ئافثث  ال ثث   مب ثث  ي   ا ثثئ  ثث  كثثة  .2
 الىمله   اتمب   ال ئا ف .
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 ثثثثدئىن الىببىثثثث   لبثثثثا ا ثثثث يدا  ا ثثثث ئا  وفلن  دئى ثثثثف   بللثثثث   ثثثث   مىفثثثث  يببثثثثلد  .3
  ىك ملن ال ئاف  ال  للف .

بللقثثد إ الح ثثم   اا  ثثلن الى ببىثث   ال ثثب ي ال ثثحف  بىثثل فحقثثب يهثثداف  ىثثل  ه اال .4
 (.598ع  597م  2006ال ئاف  ال  للف     اة الب لى   ك ثئ البئىمض  

 ,Rogers, Valerie; Salzeider, Christine; Holzum  ثثد يبثثلئ  
Laura; Milbrandt, Tracy; Zahnd, Whitney; Puczynski, Mark, 2016, 

ىثث  الثثذهلن ىلثثا الىدئ ثث   ثثا  %5.1 هثثالم ام ثثب   740مثثأ  ثث  ا ثث ببلد حثث الا ا يىلثث  (383
اإل م ض تم   كلم ا يلئج م لث ال ح    ال  لل م  لد  ال ىلح ل ثث  بللثثذهلن   2013لل   

ىلثثثا الىدئ ثثث  د     ث ثثثب  ؤكثثثد ح ثثث ل   لبثثثا ال ح ثثث   ال  ثثثلل  الالىثثثة ىىثثثل يثثثثئ لبثثثا 
   الىدئ ف .لئكلىب ئ      ا ال ببف   اتمب    ا ا

( ى  ببثثلن  سلفثثلن  مىفثث  398ع 397ض 2018 لقثثد حثثددن دئا ثث   لثثلفم ل ثثدم 
 ال ئاف  ال  للف  ائىلم ات هلو كىل  ب ع  

نئ ئإ   لف  الىببىلن بىدض ي ثث ئإ البثثلدان ال ثثحف  اليل لثث   ىثثل   ئ ثثن  .1
 لب  ل ى  ينئئا بللهئد  الىو ى   الد ل .  

 ثثثحف  ا  ولافثثث  لب هثثثة  ثثث  اي فثثثثلئ ال فلننثثثئ ئإ  مىفثثث  البثثثلدان  ال ثثثب ك .2
 ال ب  ال ذالف  ال حفح .

ا ثث يدا  ال بتىثثت ل قثث ف  ال ثثب ي ال ثثح  لب هثثة    و  ثثأ لبىهثثلهف  ال ثثحف   .3
 ال بفى .     

 ماثثف   ئش لىثثة لبىببىثثلن  ي لفثثلن اتىثث ئ لب  لفثث  ب ثثئث  ي ثثلل ن ال ئافثث   .4
    ال حف  الىه دإ.الفل ذال  للف   سلفلن   وفأ ال هة بلل ب كفلن  البلدان ا

 يا ثثد الثثد ئ الهبثثلو  الح ثث   لبثث بب   ثث   مىفثث  البثثلدان  ال ثثب كفلن ال ثثحف   .5
 ال اف       الىولو البل  لس هلو ل  افق ل يثملو   اوده بللئ ن .  
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 ثثث    مثثثلإ ا  ثثثلو ىثثث   تائإ ال ئافثثث   ال ببثثثف  لىئالثثثلإ الاثثثئاى  ا لالىفثثث  لبببثثثد  .6
 ىلالملن   للف .  ى  ىأ  ال ئا    القفى   فىل  قد

   اى  يهىف   ف  ال الى  ال  للف    ع  

 لد   بئىم ال هة لبي ئ  الىحل ا  لبا و ده  يلنللأ ى  ال بم. .1

 الحهلظ لبا و   ال هة ف   ببأ الحهلظ لبا لقبأ   هك ئه. .2

 ام بلئ ثقل   ال الى     الىو ى   مبئهل لائ اتوفلو الى  للف . .3

ببثثأ ىثث  و ثث د ىللفثثثأ  اد مثثأ  ال ثث   ثثد ال   حىب ثثثل ف   ىثثثلاال ثث  ملو لثث  البثثالج  .4
 (161م  2010ال الدا .   لل  التهئام م ىما القئشم  

 أبعاد التربية الوقائية:  

 ( ال ئاف  ال  للف  ىلاع311م  2016 مهن دئا    حمل  لادم  
يهىفثث   مثثل و  وبثث   ذالفثث   –ال  ذفثث  ال ثثحف   يهىفثث  ال ثثذاو لب  لفثث  ىثث  اتىثثئام .1

 ومثثن  –الح ثث و لبثثا ال ثثذاو الىمل ثثن لب ثث   مثث   البىثثة  الوثثمي  – ىبثث ى ال
لىثثثثة ل حثثثثلن ىئبثثثثلدف    نثثثث   ثثثثئث ا بثثثثل  البثثثثلدان ال ذالفثثثث   –ىب ثثثثثلن ال ثثثثذاو

 ىبئ   الهئد ل اللم البمل ئ ال ذالف     الو  (.    –ال بفى   
 للدان الىو ى (.  –ال  لف  ى  اتىئام  ل اىة الا ل  ال   فبفش    ل الهئد   .2
 –الثثث يبص ىثثث  المهلفثثثلن النثثثلئإ  –لفثثث  الا لفثثث   الىحل اثثث  لبثثثا مال ثثث  الا لثثث   ال .3

مبثثئ الىبب ىثثلن ال ثثحفح  لثث  ي ثثلل ن  –الىحل ا  لبا الىفثثله ال ثثللح  لببثثئن
 ا مىلو ال     ئ ن لب  ل سثلئ نلئإ بللا ل (.  

 – ق فثث  ال ثثح  الو ثثىف    ومثثن الوثثئاثف   –و ثث  ا م ثثل   ا  ثث يدا  الى ثث اي  .4
 الىحل ا  لبا يو تإ الو    ال ى   ب ح  و دإ(.    –   الم    الئاح   داول اال
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 –ي ثثثثث ان ىمثثثثث  الحثثثثثلدإ –ال ثثثثثالى   اتىثثثثثل   الىيثثثثثل ئ الى وثثثثث دإ  ثثثثث  الىمثثثثثتو .5
 ىوئاوان  بفى     حلل  ال  ائا(.  

( ل اىثثة ال ثثالى  ال  للفثث  2010 حددن دئا ثث    ثثلل  التهئامثث م ىمثثا القئبثث م  
لئ الا ئاثثلوم   ثثف  ال ثثالى  اليل ثث  بيي ثثلئ ال ثثلتم  ثثف  يي ثث   ب ثث   ثثف  ال ثثالى  اليل ثث 

ال ثثالى  اليل ثث  بيي ثثلئ الىفثثلهم   ثثف  ال ثثالى  اليل ثث  بيي ثثلئ اتىثثلا  الىئ هبثث م   ثثف  
ال الى  اليل   بيي لئ االي مثثلثم   ثثف  ال ثثالى  اليل ثث  بيي ثثلئ اتد ان الحثثلدإم   ثثف  

 يل   بيي لئ ال  ى .  ال  ى ال الى  اليل   بيي لئ الحئ ثم   ف  ال ال
( يحثثد لبثثئ ىحثث ئما 2013كىثثل حثثددن دئا ثث    ثثحئ م ثثف م  ثثى ئ ياثث  الب ثث  م 

ل ثثب كفلن ال ئافثث  اتىلمفثث ع  هثث ع ال ثثالى   اتىثثل  يثمثثلو ىىلئ ثث  اتمبثث  م  يثمثثلو  ثثب د 
 مثثت و ال ثثالل م ال ثثالى   اتىثثل  يثمثثلو ال بلىثثة ىثث  ى ثثلدئ الا ئاثثلوم  ال ثثالى   اتىثثل  

لىثثة ىثث  اتو ثثتإ الا ئاللفثث م ال ثثالى   اتىثثل  لمثثد ال بلىثثة ىثث  اتبثثفلو الحثثلدإم ل بد المثث 
 ثثثثب كفلن الىثثثثئ ئم  ثثثثب كفلن ئكثثثث ن ال ثثثثفلئإ  ي ثثثث افي الئ نثثثث   ال ثثثثالى   اتىثثثثل  لمثثثثد 
اتىثثلا  الىي  ثث  لببثثن ال ثثالى   اتىثثل  لمثثد ال بلىثثة ىثث  ا م ئمثثنم ال ثثالى   اتىثثل  

 القلاب  لالب بلو.اد  لى  لمد ال بلىة ى  الاائىن  ا
(  ثثث  ثالثثثث  يببثثثلد هثثث  الىهثثثلهف  2018 حثثثدد  ل دئا ثثث   اا  ثثثلج  ببثثث   سيثثثئ  م 

 ال حف م الىهلهف  الا لف م الىهلهف  اتىلم .  
( الثثث ل  ال  ثثثلل   ثثث  الثثث ل  ال ثثثح م 2017كىثثثل حثثثددن دئا ثثث    ثثثب د لبثثث م 

 ال ل  الا ل م ال ل  اتىلم م الا ائإ ال افبف   ال مللف .  
(    يى   ىهلهف  ئلف ثثف  هثث  20م 2008  ل دئا     الح الد   الهئ م دد ح

 ىهلهف   حف م ىهلهف    للف م ىهلهف  ا لف م ىهلهف    ببب بلل  ائا  ىهلهف  ك ئاللف .
   د حدد البحإ الحلل  يببلد ال ئاف  ال  للف  كىل  ب ع  

لمثثد ال بلىثثة ىثث  - للفثث  ئالمثثد ال بلىثثة اتو ثثتإ الا  -اتىل   ال الى   لمد الببثثن .1
 اتبفلو الي ئإ(.  

 -مال ثث  ال ثثذاو -ال  ذفثث  ال ثثحف   البمل ثثئ ال ذالفثث   ىك مثثلن ال وبثث  الى الىبثث  .2
 ال بل  ال ح     ئ ال ح (.  



 د/ سحر سامى صالح منصور              فاعلية برنامج قائم على المدخل البصرى  
 في تنمية بعض مفاهيم التربية الوقائية  

 لدى طفل الروضة             
 

 

 م 2021يناير  –عشر السادسالعدد  211

اتىثثئام   ثثئث ال  لفثث  ىم ثثل  اتىثثئام الىبدفثث    ثثئث ام قثثلو البثثد ض  ال  لفثث   .3
 ىم ل(.  

ىكثثث  ات هثثثلو ىثثث  حهثثث  ال ثثثالى     ال ثثث ى   ئافثثث  اتىثثثل   ال ثثثالى  هثثث  ال ئافثثث  
 اتى  تمه     لآليئى   دئ الى ثث  ل م كىثثل   ثثللده  ي  فك مثث ا  الثث   بللىيثثل ئ ال ثث  
 د   او    داية الئ ن  ي  الىمتو  البلئ   كفهف    لف  يمه    ى  هذه الىيثثل ئ  ذلثثي 

م 2013   مائاىثث  يثثالو اا  ثثلا   ببثثم الىىلئ ثثلن ال ثثب كف  اتىمثث   لاثثد المل ثثئ البثث 
225  ) 

ح إ  ب ائ هذه الىئحب  ى  ياثثثئ الىئاحثثة ال ثث   ثثئ بط اثثمقص القثثدئإ لبثثا حىلفثث  
الثثثمهي ىثثث  اتي ثثثلئ ىىثثثل فحثثث   لب مثثثل ىلثثثداد ات هثثثلو لبثثثا محثثث  ىمل ثثثن لى او ثثث  هثثثذه 
الىيثثل ئ ل قب ثثة اتنثثئائ ال ثث    بئنثث   ل ثثل   ثث و     ب ئىقثث  ىم وفثثأ  ثثبفى    ثثئا     

 (.50م 2019ىملو لاد ال  د     ىمايىلمفمل لبا مح   
 ,Akturk, Ümmühan; Erci, Behice ,2016  ثثد يبثثلئن م ثثلل  دئا ثث   

( ىلثثا ي  حثث ادإ ال ثثق ت هثثا اتاثثثئ بثث  لل  بفثثأ ال  ثثى   الحثثئ ث  ا  ثثلبلنم  ي  150
 ات الد اتاثئ لئن  لبح ادإ مائما لاثئإ الحئك .

د ن ىا ثثثثلن ال هثثثثة  ثثثث  ( ا2008  ثثثث  دئا ثثثث   لىثثثثن ا ثثثثل  ومثثثثلن البكل  بثثثثام 
ىه ثث   اتىثثل   ال ثثالى  ىثث  يثثالو ى ثثئح البثثئالي ي  ثثن الدئا ثث  بنثثئ ئإ  امثثا ىه ثث   
اتىثثل   ال ثثالى  نثثى  اثثئاى  ئىثثلم ات هثثلوم  نثثئ ئإ   ثثىف  د ئان  دئىافثثأ لبىببىثثلن 
 ي لفثثلو تىثث ئ لثثث  اتىثثل   ال ثثالى  ىثثث  ابثث ئاي ا بثثثلو  ثث  ىوثثلو اتمبثثث   ال ثث    ثثثدف 

 ىل   ال الى .  ات   هةىا لن ال
( ىلثثا ي  ىئحبثث  ال ه لثث  ىثث  ىئاحثثة البىثثئ 166م 2006  بثث ئ   لفقثث  يثثل ئم 

ال     ا      ل للدان  الت  الهئد   او حفل أ  ىبا  ىبلاة ال  ذف   ئوثث  ىلثثا اتمىثثلت 
ا ىثث  االه ىثثل  بثثلل ثق م ال ثثذال   ىثث  يهثث   ال ثثب كف  اليل لثث   ثث  ال ثث ئ ىىثثل    بثثن ىتىثثدم

الف  ال حف  يهىفثث   وبثث  ا   ثثلئم ال مثث    ثث  ال ثثذاوم  ثثالى    ثثح  ال ثثذاوم ل ذن االبلدا
 نئئ ببم ال وبلن اليهفه م ينئائ ا حول  ل   مل و يحد ات بى . 
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ا ىثث  ىقل ىثث  البثثد   ىلثثا  ح ثثإ  ثثدية الى ثثذفلن  ثث  وىفثث  البىبفثثلن الح  فثث  اثثدوم
ئ ال ذالفثثثثث  الىي بهثثثثث  مل ثثثثث البى ثثثثثالح اتم ثثثثثو   املوهثثثثثل ىلثثثثثا ال هك ثثثثثئم  بثثثثثللئ   ىثثثثث  ي  

كللائا ه ثثثدئان  الاثثثئ      الثثثده    الىثثثلو  اله  لى مثثثلن  اتىثثثالح الىبدمفثثث  ال ثثث  فح لو ثثثل 
الو ثث  ل ثثل  اثثللم ى ي  ثث  ىي بهثث  ىال ي   افه  ثثل البلىثث  ي    ثثف  لمثثل اال ثث ىئائ  ثث  

أم ول ثثث الحفثثثلإم   ثثث   ق ثثثف  ال ثثثذاو ىلثثثا يئاثثث  ىوى لثثثلن ئلف ثثثف  هثثث  ىوى لثثث  الحب ثثثن بىم 
ىوى لثثثث  البحثثثث    اثثثثدالب ل  ىوى لثثثث  الينثثثثئا ان  اله ااثثثثأ  ىوى لثثثث  الياثثثثت  المبثثثث فلن 

 (.211م  209م2014 البفلد  البلادم  
ى  اال ثثلب  ب ثث و ال  ذفثث  يثثالو ال ثثم ان ات لثثا ىثث  البىثثئ  ثثؤد  ىلثثا امحثثدائ 
ئ ىبثثثدالن الثثثذكلو لثثثدض  ات هثثثلو    ل ثثثد متلثثث  لد امفثثث   ثثث   ثثثب ك   االو ىثثثلل   ثثثد   ثثث ى

يثثثالو   ثثثئإ ال ه لثثث   ح ثثثا سيثثثئ   ثثثئإ الىئاهقثثث  م  وثثث  مقثثثص لمل ثثثئ  ذالفثثث  ى ىثثث   ب ثثث  ى
 (.75م  2010كللحد د  التمي     لى    ن( ي  مقص الائ   ملن.  لاد البل ط ال  دم  

( ىلثثثا  وثثث د لال ثثث  اثثث   التىثثثلدإ  ثثث  2012  ثثثد    ثثثبن دئا ثثث   وثثث هئإ اله  ثثثدض 
لحل ا   ات ثثبلغ ال ذالفثث   ا ثث ئ  ثثب كفلن د اى اىبدو  مل و ال هة لب وبلن ال ئىب   ال

   المبلت التالد  اميهلم ى   ض اتداو الىبئ  .
( بنثثثئ ئإ مبثثثئ ال  لفثثث  ال ذالفثثث  اثثث   2007  ثثثد ي  ثثثن دئا ثثث   ئ ىثثثدا الب بثثث م 

ا بثثلو  اتى ثثلن بلالح فلوثثلن ال ذالفثث   ات ذفثث  الىه ثثدإ ل ثثح  ات هثثلو  ي   قثث   ئىثثلم 
لئ ي ذفثث  نثثلئإ ب ثثح  ال هثثة ي  ال ثث  ال  ح ثث   لبثثا  فىثث  ىحنثث ي  ات هثثلو بىمثث  افثث  

 ذالفثثث   كللىبثثثئ بلن ال لتىثثث   الحب فثثثلن  البثثث بي( ىثثث  ال ئك ثثثت لبثثثا  حثثثدإ ال ثثثذاو  ثثث  
 ىمله  ئىلم ات هلو ل ئ  خ للدان   ب كفلن  ذالف   بفى  لدض ات هلو.  

فثث  م ل  ا( بنثثئ ئإ االه ىثثل257م 2015كثثذلي ي  ثثن دئا ثث    ثثبلد الى ثثئ م 
ال ذاو الذ    مل لأ ال هة    ىئحب  ىثثل  اثثة الىدئ ثث  لىثثل لثثأ ىثث  يهىفثث  كا ثثئإ ل ثثح أ ىثث  
يثثثالو  م فثثث  ال ثثثذاو ال ثثثح   نثثثئ ئإ االه ىثثثل  بللمال ثثث م  مال ثثث  ي ثثثملمأ ح ثثثا ال فكثثث   

 لئنأ لسىئام.
( ىلثثثا نثثثئ ئإ  مىفثثث  الثثث ل  ال ثثثح  لثثثدض 336م 2020  بثثث ئ  ئامفثثثل ح ثثث  م 

ى  ببثثلن الحفثثثلإ الىبل ثثئإ  ى  بثثثن ذلثثي  ثثث ا ئ ىببىثث  ى ىكمثثث   ىثثث   اثثئات هثثلو ح ثثثإ فب
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ىكلمثثثثثلن ل دئىبثثثثثأ لبثثثثثا الثثثثثئاط اثثثثث   الدئا ثثثثث  المائىثثثثث     ا ثثثثثب   ىثثثثثلدإ لبىفثثثثث  ىمل ثثثثثب   ا 
 الىبب ىلن.

  بد الثقل   ال حف  ى  يه  الىبلئف  الىبب ىلن ال    وثثن ي  فى با ثثل  هثثة الئ نثث  
الىيل ئ  ا  ثثلب  بثثلتىئام الىبدفثث    بثثوبأ  ى  ىفأح إ   للده  ا الحهلظ لبا حفل أ   ح

 (.135م  2011لبا  مل و ال ذاو ال حا ال بف     ل لادالو ادم يىلم  لب م  
 الدراسات السابقة

 أوال: الدراسات التي اتتمت بالمدخل البصري:

همثثثثلي البد ثثثثد ىثثثث  الدئا ثثثثلن ال ثثثثلبق  ال ثثثث    ئ ثثثثن لى نثثثث   الىثثثثدية الب ثثثثئ  
هثثث م   ثثثد  م لثثثن هثثثذه الدئا ثثثلن اثثث   البئافثثث   اتومافثثث .   ثثث ف ي بل ىافثثث   مل ل ثثثأ ىثثث  ت  

م ثثث بئم وىبثثث  ىثثث  الدئا ثثثلن ال ثثث   ثثث  اال ثثث هلدإ ىم ثثثل ىثثث  ا بثثثلئإ ىلثثثا ياثثثئت ىالىح ثثثل 
م  بثثىبن وىبثث  ىثث  ات  ثثلئ 2019م 2007 ولون هذه الدئا لن  ثثا اله ثثئإ التىمفثث  اثث   
 .   الابدا  ىىل فب ئ ىلا  م ل ل التىم   الو ئا

( هثثد ن الابثثم لثث   بللفثث  ائمثثلى   ثثدئىا  ى ثث مد 2019ا    يحىد ال ئا م م  ئ د
ىلثثا ال هك ثثئ الب ثثئ   ثث   مىفثث  حثثن اال ثث  ال  الىبئ ثث  لثثدض ي هثثلو الئ نثث    ا مثثن 

 هبثثثث    هثثثثة ىق ثثثثى   ىلثثثثا ىوىثثثث ل    ىحثثثثداهىل  وئىافثثثث   ييثثثثئض  50ل مثثثث  الدئا ثثثث  ىثثثث  
 ىقفثثثلي حثثثن اال ثثث  ال  الىبئ ثثث  ا  دئىل ثثث نثثثلب  م   ىثبثثثن يد ان الدئا ثثث  بللائمثثثلى  ا

ل هة الئ ن   ا ببثثن الدئا ثث  الىثثم   بثثبأ ال وئىاثث    ثثد يبثثلئن الم ثثلل  ىلثثا  وثث د  ثثئ ث 
ذان دالل  ىح للف  ا   الىوى ل  ال وئىاف   النلب      يببثثلد ىقفثثلي حثثن اال ثث  ال  

ال افبفثث    لثث الاف الىبئ    ه    لؤالن  هة الئ ن م ا  ابلف الا لف  الىلدف   ا  ابل
ى  ثثم  ثثدئىا   16ل ثثلل  الىوى لثث  ال وئىافثث  ببثثد   ا ثثب الائمثثلى  ال ثثدئىا  الىكثث   ىثث  

 ف  مد ىلا ال هك ئ الب ئ .  
 ,Khairun Nizam, Nurafizzah; Matzin, Rohani; Abdullah دئا    

Nor Zaiham Midawati(2019)   ا ثث  د ن ال بثثئف لبثثا  بللفثث  الىثثدية الب ثثئ   ثث
ن اال  حىل   ا  يدا  الىئحلم لدض ات هثثلو الى ثثلا   ب  ثثم ال  حثثد ىثث  لئاى      ح 
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( 5 -3يثثثالو   ا ثثثب يمبثثث   هثثثذا الىثثثدية لبثثثا يى ثثث  ي هثثثلو  ئا حثثثن يلىثثثلئه  اثثث    
د فقثث    ىثبثثن اتمبثث    15 -10 م ان لىدإ  بب  يب ئ   ئا حن ىدإ كة وب ثث  ىثثلا   

بقثث  ىئ حثث  ب ل ثث   ثثالشم ىبثثلئاإ لثث   ى لال  بثث الب ئى   ا ا  يدا  الىب ثثقلن مبثث   الم لب
ل ثثثثثل اتفثثثثثي كثثثثثئى    ثثثثث ئ ي ثثثثث ان ا ثثثثث بىلو الىئحثثثثثلم  ائ ثثثثثداو الىالبثثثثثي  المال ثثثثث  
ل  يبثثلئن الم ثثلل   البي ثثف  لمثثد ال بب ثثب لبثثا م ثثلل  الدئا ثث م  كثثل   ثث    قثثدف  الثثدل    ئىثثم

  يدا ثثثثث ىلثثثثثا  بللفثثثثث  اتمبثثثثث   الب ثثثثثئى   ثثثثث   مىفثثثثث  ى ثثثثثلئان ات هثثثثثلو  ثثثثث  اال ثثثثث حىل   ا
لىئحثثثثلم ىثثثث  االح هثثثثلظ ا ثثثثذه الى ثثثثلئان لبثثثثدإ ي ثثثثلاف  ببثثثثد ىئحبثثثث  ال ثثثثدية ح ثثثثا   ثثثثة ا

 ى  ىبفلئ اال قل . %80ات هلو ىلا  
( هثثثد ن الدئا ثثث  الابثثثم لبثثثا يثثثثئ يلبثثثلن ا دئاي 2019دئا ثثث   ىثثثفي م ثثث ئم 

الب ئ  الىح  ب      بب  الحئ ف  اتئ ل  لثثدض ي هثثلو الئ نثث   ا ببثثن الدئا ثث  الىثثم   
 هثثة   هبثث  ىثث تل    ثث  ىوىثث ل     وئافثث   نثثلب    ا ثث يدىن  50ىا  لبا   وئ ال  بأب

البلحثثث  اي بثثثلئى  لاثثثة ىثثث  الب ثثث  البئافثث   الئىلنثثثفلن  يا ثثثئن الم ثثثلل  ي  يلبثثثلن ا دئاي 
الب ئ  الىح  ب  كل  ل ل يثثثئ  ثث   ببثث  الحثثئ ف  اتئ ثثل  لثثدض ي هثثلو الئ نثث م  ي  ثثن 

هثثلو بيهىفثث  يلبثثلن تدئاي الب ثثئ  الىح  ثثب  ت م اىثثلالدئا ثث  بنثثئ ئإ   لفثث  ىببىثث  ئ 
 ثثا  ببثثث  القثثثئاوإ  الا لبثثث م  نثثثئ ئإ لقثثد د ئان  دئافثثثأ لبىببىثثث   حثثث و   ا ثثثم  ا ثثث يدا  

 يلبلن ا دئاي الب ئ  الىح  ب     البىبف  ال ببفىف .
 ,Philominraj, Andrew; Jeyabalan, David; Vidal-Silvaدئا ثث   

Christian, 2017)ابثثلف يهىفثث  ا ثث يدا  الىثثدية الب ثثئض لثثدض  ثثالن ن ا د  ثث ( ا  
ل   ثثث    تىثثث   504الىثثثدائي الثلم فثثث   ثثث   ببثثث  الب ثثث  ا موب تىثثث م   ىثبثثثن الب مثثث   ثثث    للبثثثم

اال  افلملن    لبئإ ىدائي  ا ىد م   ب ملضم  يبلئن الم لل  ىلثثا ي  اتد ان الب ثثئى  
لبثثا   ثث  الىح ثث ض الب ثث ض  ىثث   ببلىبثثكبن لمل ثثئ ح  فثث   ثث  وثثذن االه ىثثل   ى ثثللدإ ا

ح ثثإ  ثثللده  الثث بب  الب ثثئ  لبثثا  ثثذكئ ىثثل  ببىثث ه   ىث ثثة اتىثثلا   اتبثثفلو  اا  ثثلن 
 يائإ  وله  بب  الب   ىىل م   لمأ  بب  حقفق .
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( هد ن ىلا  ق    بللف  ائملى  ىق ثثئح  ثثلل  2017دئا    ئبل ىائاهف   سيئى م  
ال هك ثثثئ الئىلنثثث  لثثثدض  الى ثثثذ الىئحبثثث   انلئ ى ثثث لبثثثا الىثثثدية الب ثثثئ   ثثث   مىفثثث  ببثثثم 

االا دالف م   ىثبن اتد ان  ا اي بلئ ال هك ئ الئىلن    ثث    افقثثأ لبثثا ل مثث  ىثث   الى ثثذ 
 للثثثثن   للبثثثث   يا ثثثثئن الم ثثثثلل   بللفثثثث  ائمثثثثلى   47ال ثثثثم اليثثثثلىي االا ثثثثدال  لثثثثدده  

الى ثثذ ىىثثل   نثثىمأ ل ا دضالىدية الب ئ   يمأ ذ   يث ئ  بلو     مىف  ال هك ئ الئىلن  ل
ى  يد ان  يمب   ب ئى  كىل  للد الىدية الب ئض ال الى ذ  ثث  ال  ثث و ىلثثا ال ثثفل   

 البهاف  لبىه    ىىل  دل  ولمن ال بىف .
( ا ثث  د ن ال  ثث ف لبثثا ى ثث  ض ىلىثثل   هثثة 2015دئا ثث    ثثحئ  ثثبد  سيثثئى م 

 ثثئ   ثث   مىفثث  الحثثي لبا يةىل  اة الىدئ   بىهثثلهف  الحثثي الىكثثلم   ىبئ ثث   للبفثث  الىثثد
الىكلم  لدض ي هلو ىل  اة الىدئ ثث م  ال ىثثدن الدئا ثث  لبثثا الىثثم   ال وئىاثث   ا ثث يدىن 
الدئا ثث  يد ان لب حقثثب ىثث   ثثئ م الدئا ثث   هثث  اي بثثلئ ئ ثث  الئوثثة لوثث د ىمثثم هثثلئيم 

 هثثالم   هبثث   60 ىقفثثلي الحثثي الىكثثلم  ل هثثة ىثثل  اثثة الىدئ ثث    ثث    ا ثثب اتد ان لبثثا
الثلمف  لئىلم ات هلو  ي هئن الم لل  ل   للبف  الىدية الب ثثئ   ثث   مىفثث    ب ئحلىى  ا

الحي الىكثثلم  ل هثثة الئ نثث   ي  ثثن الدئا ثث  بنثثئ ئإ ىدئاج الىثثداية ال دئى ثثف  الحد ثثث  
كللىثثدية الب ثثئ   ثث  ك ثثن دل ثثة الىببثث  ل م فثث   ثثئث ال ثثدئىي الى ثث يدى  ىثث  ي هثثلو ىثثل 

     مىف  ى لئان  ىهلهف  ات هلو الىي به .      ئ لب اة الىدئ      ا م الىية ا

( هد ن الدئا    مىف  ببم القف   الىهثثلهف  ال فل ثثف  2013دئا    تىت  ىحىدم  
لدض  هة الئ ن  ى  يثثالو ا ثث يدا  الىثثدية الب ثثئ  الىكثثلم   ثث   ثثدئىي ىثثم   ئىثثلم 

ىوىثث ل      ىف  ثث ات هلو الى  ئ  ا ثث يدىن الدئا ثث  الىثثم   بثثبأ ال وئىاثث  القثثلل  لبثثا 
ى ال ل    ىحداهىل ىوى ل   وئىاف   اتيئض النلب  م   ىثبن يد ان الدئا ثث   ثث  اي بثثلئ 
القثثف  ال فل ثثف  ات هثثلو الئ نثث   ا ثث بلم  القثثف  ال فل ثثف  ت لفثثلو اتىثث ئ  اي بثثلئ الىهثثلهف  

 هثثثالم   هبثثث  ىثثث تل   لبثثثا ىوىثثث ل    60ال فل ثثثف  ت هثثثلو الئ نثثث    ثثث    افق ثثثل لبثثثا 
.( اثثثث   05 م   ثثثثد ي ثثثثهئن الم ثثثثلل  لثثثث   وثثثث د  ثثثثئ ث ذان داللثثثث  لمثثثثد ى ثثثث  ض  ل    ثثثث للب

ى    لن دئولن الىوى ل  ال وئىاف   الىوى ل  النلب      ال  ا ب الببدض  ذلثثي  ثث  
القثثف  ال فل ثثف  ال ثثنع االم ىثثلوم الدفىقئا فثث م الحئىثث م البدالثث م الى ثثل اإ  ال ثثال م  الىهثثلهف  
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ثثثث   ال ثثثذكئ  اله ثث   ال  ا ثثثب(   ثثثد ي  ثثن الدئا ثثث  بنثثثئ ئإ ثالالن ال فل ثثف   ثثث  الى ثث  فل
 بوف  ىببىلن ئىلم ات هثثلو لبثثا ا ثث يدا  ي ثثلل ن  ىثثداية  دئى ثثفأ ى م لثث  كللىثثدية 

 الب ئ  الىكلم .

 .Kisamore, April N.; Carr, James E.; LeBlanc, Linda A)دئا    
الب ثثثئ  لبثثثا  مىفثثث  ى ثثثلئإ ة ي ثثث ل ا ثثث  د ن ىبئ ثثث  يثثثثئ ا ثثث يدا  ا ثثث ئا  وف  ا .(2011

ي هثثلو  ثثا  ثث  ىثثل  4ال  ثثم م  حثثة الىبثثكالن لثثدض ي هثثلو الئ نثث م   ىثبثثن الب مثث   ثث  
 ثثثثم ان   ثثث  ىوثثثثئاو الوب ثثثلن  ثثثثا يئابثثث  يفثثثثل   5-4 اثثثة الىدئ ثثثث   ئا حثثثن يلىثثثثلئه  اثثث   

ي ثثثا لفمل   ىثبثثثن اتد ان الب ثثثئى   ثثث  البثثثئ م ال قدفىفثثث  ىبثثثلهد ذان  ثثثب  بللى نثثث   
ل  بل ئا ىمثثن كىثثل  ثث  ا ثث يدا  ىحهثثتان   ئىثث  لقثثن كثثة مبثثلتم  ي نثثحن ئا بثث ا الئلف ثث 

الم ثثثثلل  ي  ات هثثثثلو لثثثث  ف ثثثث  فب ا ىل ثثثثلو اال ثثثث ولبلن الى ب بثثثث  ىال ببثثثثد  ثثثثدئىا   لبثثثثا 
ا ثث يدا  ال ي ثثة الب ثثئض ح ثثإ  ببثث  ات هثثلو ال  ثثم م ىلثثا امثث د ئلف ثثف     ثثىف  الهلثثلن 

  مىف  ى لئإ حة الىبكالن لد   .  اا   لالهئلف  لاة امد  ىثة ذلي الي  إ ات

( هثثثثد ن ال بثثثثئف لبثثثثا  بللفثثثث  ائمثثثثلى   ثثثثلل  لبثثثثا 2007دئا ثثثث   ئامثثثثدا الىم ثثثثئم 
الىثثثدية الب ثثثئ  الىكثثثلم   ثثث   مىفثثث  الثثثذكلو ال وثثثدام  لثثثدض الهثثثللق   ىثثث  ي هثثثلو الئىثثثلم 

ي ئى ا ببن الدئا   الىم   ال وئىا   ا  يدىن الدئا   اي فلئ ئ   الئوثثة لوثث د امثثم هثثل
 ثثثث ىلئإ البلىثثثثة االو ىثثثثلل   اي بثثثثلئ  ثثثث ئامي لب هك ثثثثئ االا اثثثثلئ   ىقفثثثثلي الي ثثثثثللص  ا

ال ب كف  لس هلو  ب ل   ىالحا   ب كفلن الثثذكلو ال وثثدام  ت هثثلو الئ نثث  لبثثا ل مثث  
  ثثئ  ثثللق  ( كىوى لثث  نثثلب  م  76 ثثللق  م  21 هثثة   هبثث  ىق ثثى  ىلثثا   200  اى ثثل 

 وئىاف    د    بن الدئا   ىلثثا  للبفثث  اتمبثث    ل ى  ىو  ئ  للق  ( ك  81 للق  م  22 
الى ثثىى   ثث  نثث و الىثثدية الب ثثئ  الىكثثلم   ثث   مىفثث  الثثذكلو ال وثثدام  لثثدض ات هثثلو 
الهثثثثثللق    ثثثثث  اتببثثثثثلد اليى ثثثثث   الثثثثث ل  بللثثثثثذانم ىبللوثثثثث  الو امثثثثثن ال ودامفثثثثث م الدا بفثثثثث م 

 ال بل مم الى لئان االو ىللف ( ىقلئم  ب  ئ الهللق  .  
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 يا: الدراسات التي اتتمت بالتربية الوقائية  ناث

هملي البد د ى  الدئا لن ال لبق  ال ثث    ئ ثثن لى نثث   ال ئافثث  ال  للفثث    مل ل ثثأ 
ىثثث  ت افثثثل ىي بهثثث م   ثثثد  م لثثثن هثثثذه الدئا ثثثلن اثثث   البئافثثث   اتومافثثث .   ثثث ف م ثثث بئم 

ىح ثثل  وثثلون هثثذه الىت وىبثث  ىثث  الدئا ثثلن ال ثث   ثث  اال ثث هلدإ ىم ثثل ىثث  ا بثثلئإ ىلثثا ياثثئ 
م  بثثىبن وىبثث  ىثث  ات  ثثلئ  الابثثدا  ىىثثل 2020م  2007الدئا لن  ا اله ئإ التىمفثث  اثث    

 فب ئ ىلا  م ل ل التىم   الو ئا  .

-Gyllencreutz, Lina; Rolfsman, Ewa; Frånberg, Gunدئا ثث    
Marie; Saveman, Britt-Inger , 2020  هثثد ن الابثثم لثث  الىيثثل ئ ال ثث )

ل ات هثثلو يثمثثلو الببثثن  اال ثث ئا  وفلن ال  للفثث  ال ثث    بب ثثل الىببىثث  م ح ثثإ  ثث   لم    بئ 
ىوثثئاو الدئا ثث   ثثث   ثثفلث الىدئ ثث  ىثثث  يثثالو ىالحاثث  ات هثثثلو يثثالو ىىلئ ثث  اتمبثثث   
اليلئوف  الىود ل   ا الِهملو ا ا       يفل   ا ىدئ    ثىلمفثث  يفثثل   ثثا ىدئ ثث  ييثثئض ىثث  

ل ح ا ال ل  28  ى ثثلو   ثث  ىوثثئاو ىقثثلبالن ببثثد   ثثئان الىالحاثث  ىثث  ثلثلالثلىم   بلحم ىببىثثم
 هالم ى  الوم    ح و الى ا م الي ثثئإ  ال ثثالى   ا  ثثلب   ال  لفثث  ىم ثثلم  كبثثهن   46 

الم ثثثلل  لثثث   وثثث د ثالثثثث  يمثثث ا  ىثثث  الببثثثن الي  ثثثئ  هثثث   الببثثثن لبثثثا الىئ هبثثثلن  الببثثثن 
 ثث  ك ثثئم  ثثق تم ال ثث او الالحثثةم المتىثثم  لنال ئى   الببن اليب (   ىثبن يمثث ا  ا  ثثلب

 ال بثثثئم لبوثثثئ حم   ىثبثثثن اال ثثث ئا  وفلن ال  للفثثث   ثثثا  الببثثثن الى بىثثثدم الببثثثن بحثثثد دم 
الببثثن الىئ ثث م(  فبثث ئ الىببىثث   ي ثثحلن ا ثث ئا  وف  الببثثن الى بىثثد ىلثثا ي  الىيثثل ئ 

  الحفثثلإ  ثث و اى وثث دإ  ثثا كثثة ىكثثل   ال فىكثث   وما ثثل  ي  ات هثثلو   ببىثث   لثث   ئىثثب ى
 الاثثد ىثث  ال بثثئم لبىيثثل ئم يىثثل الىببىثث   ي ثثحلن ا ثث ئا  وف  الببثثن بحثثد د فق ثثد   
 حد ثثد يمبثث   الببثثن   نثث  الق ثث د لبثثا ي ثثلي بي ثثف  ال هثثة  افبثث  البببثث   الىيثثل ئ 
ل   ثثئ   يمثثأ لبحهثثلظ  ال     ئ ن لب  ثثلم  همثثلي ىببىثث   فى بثث   ىلثثا الببثثن الىئ ثث م م للفثثم

الاثثثد ىثثث  ىتالثثث  ببثثثم اتلبثثثلن ىثثثثة اتبثثثولئ البللفثثث  ال ثثث  فىكثثثم    لولبثثثا  ثثثالى  ات هثثث 
  ثثبق ل  ئ ثثم الببثثن اليبثث  ىثثثة ال ثثدا   ي  ىبثثلئي كثثئإ الثثثب م  ي  ثثن الدئا ثث  بنثثئ ئإ 

  حد د اتلبلن الي ئإ  ئ ن ل ئ نل  لىل.
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( هثثد ن ال بثثئف لبثثا  بللفثث  ائمثثلى   ثثلل  2018دئا ثث   اا  ثثلج  ببثث   سيثثئ  م 
ى بثثددإ  ثثا  مىفثث  ىهثثلهف  ال ئافثث  ال  للفثث  لثثدض ي هثثلو الئ نثث م  ابثث ىبن لان لبثثا الثثذكلوا

 هثثثثة   هبثثثث  ىثثثث  ي هثثثثلو الئ نثثثث   ثثثث   ق ثثثثفى   بلل  ثثثثل   ىلثثثثا  62ل مثثثث  البحثثثثإ لبثثثثا 
ىوى ل     وئىاف   نلب    دئ ن الىوى ل  النلب   اتمب   ال قب دف  يىثثل الىوى لثث  

ن الى بثثددإ ىب ثثل  كبثثهن الم ثثلل  ي  ائمثثلى  اوكلال وئىاف     ا  يدا  ائملى   لل  لبا الذ
 الذكلوان الى بددإ ياثئ  بللف      مىف  ىهلهف  ال ئاف  ال  للف  لدض ي هلو الئ ن .  

(  حد ثثد Akturk, Ümmühan; Erci, Behice, 2016ا ثث  د ن دئا ثث   
ات هثثلو  نلى ثث الى ا م  ال ب كفلن  الب اىة الى اب  لبح ادإ الىمتلف   ال  لف  ىم ثثل لثثدض ي

(  ثثم انم ح ثثإ  ثث    وفثثأ ا ثث افلملن حثث و  وئاثث   مثث   5 -0الثثذ     ثثئا ح يلىثثلئه  اثث    
ىثث  اتى ثثلنم   ثث   حب ثثة الافلمثثلن بل ثث يدا  اي بثثلئ  ا ي     340الح ادإ الىمتلف  لبدد  

T-test   ىئاثثث  كثثثل م     ثثثبن الدئا ثثث  ىلثثثا ي  همثثثلي لال ثثث  ذان داللثثث  ىح ثثثللف  اثثث 
 ثثا ات ثثئإ  الحثث ادإ الىمتلفثث  لثثدض ال هثثة لقبثث  ال  ثثن الثثالت  لالل مثثلو  ول هثث تىثثلدإ لثثدد ات

بلل هثثة  لثثد  كهلفثث  ا بثثئاف لبثثا ال هثثةم كىثثل  وثثدن لال ثث  ذان داللثث  ىح ثثللف  اثث   
لىثثثة ات   الحثثث ادإ الىمتلفثثث   ي  الم ثثثب  يااثثثئ  ثثثا ي هثثثلو ئاثثثلن الا ثثث نم كىثثثل ي نثثثحن 

   فىثثل   ببثثب بلل  لفثث  ىثث  الحثث ادإ الىمتلفثث  ب ملالم لل  ي   ب كفلن اتى لن كلمن   ئ ى
 ي  للىثثثة ال ببثثثف  ى ثثث   ثثثا الحثثثد ىثثث  الحثثث ادإم  ي  ثثثن الدئا ثثث  بنثثثئ ئإ  ثثث ا ئ اثثثئاى  
ل بتىثثت ال  لفثث  ىثث  الحثث ادإ  ي    حىثثة   ثثللة ا لثثال  ى ثثؤ لف  كا ثثئإ  ثث  ىوثثلو ال  لفثث  

حثث و ي ثثبلن الحثث ادإ  ىثث ال ثثحف  لب  لفثث  ىثث  الحثث ادإ اثث   ات هثثلو   ماثثف  ائمثثلى   ببف
دائإ ا  ثثثبل لن ات لفثثث    ئىقثثث  ال  لفثثث   ثثث  الىمثثثله  الدئا ثثثف  لبثثثا ى ثثث  فلن  الىمتلفثثث م  ا 
ىي بهثثث   ىحل لثثث  القنثثثلو لبثثثا ىبثثثكب  اتىفثثث  اثثث   ا مثثثلإ تم ثثثل ىئ ب ثثث  بكثثثة الىبثثثلاة 

 ال حف  لس هلو  يل   الح ادإ.

( ىلثثا ال بثثئف لبثثا د ئ ئىثثلم ات هثثلو  ثث  2016هد ن دئا ثث   لبثث  ل ىثثل م 
  ال ثثثحف  ىثثث   و ثثث  ماثثثئ الىببىثثثلنم  كثثثذلي ىثثثدض   لفثثثأ  هثثثة الئ نثثث  بىهثثثلهف  الثقل فثثث 

 ل  ات هلو بىهثثلهف  الثقل ثث  ال ثثحف  ىثث   و ثث  ماثثئ يى ثثلن ات هثثلو الىب حقثث   ائىثثلم 
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ال حب بثثث   امثثثلو ىقفل ثثث   لقفثثثلي د ئ ات هثثثلو ح ثثثإ ا ثثث يدىن الدئا ثثث  الىثثثم   ال  ثثثه  
ئىثثلم ات هثثلو محثث    لفثث  ات هثثلو بىهثثلهف  الثقل فثث  ال ثثحف  ىثث   و ثث  ماثثئ الىببىثثلن 

 قثثثئإ ى تلثثث  لبثثثا  ثثثن  60الى ي  ثثثلن    ثثثئ الى ي  ثثثلنم ح ثثثإ  نثثثى  الىقفثثثلي 
ىوثثلالن المال ثث  البي ثثف   ال  ذفثث  ال ثثحف   ال  لفثث  ىثث  الحثث ادإ  ا  ثثبل لن ات لفثث   

  الا لف    ح  الى   بي  اتىئام  كفهف  ال  لف  ىم ثثلم  ي  ثثن الدئا ثث  بنثثئ ئإ ال ح
ىديلو يمب    ائاى   ئا ف  ى م ل     ئىلم ات هلو ل تىد ى  لىبف   ثق ثثم ال هثثة  ثث  
الولمن ال ح    ح     ئث  مه ذ اتمب   ال ببفىف   ال ئ   ف  لىهثثلهف  الثقل فثث  ال ثثحف  

لىثثة دل ثثة ىئبثثلد  لىببىثثلن الئ نثث   ي لفثثلو اتىثث ئ   نثث   فثثأ ل هة الئ نثث   نثثئ ئإ  
االئبثثلدان النثثئ ئى  ال ثث   وثثن ي    بب ثثل الىببىثث   ي لفثثلو اتىثث ئ ل  لفثث  ال هثثة بىهثثلهف  

 الثقل   ال حف .  

( هد ن املو ائملى  يمب   حئكف  ل مىفثث  ببثثم 2014دئا    يى ئإ لاد القلدئم 
 ثثثم ان(  ثثث  6-5ال ثثثلبلن الحئكفثثث  ت هثثثلو الئ نثثث   ىهثثثلهف  اتىثثثل   ال ثثثالى  ل قب ثثثة ا

نثث و الىبثثل  ئ الق ىفثث  لئىثثلم ات هثثلوم  ا ببثثن الدئا ثث  الىثثم   ال وئىاثث  ذا الىوى لثث  
ال احثثثثدإ بل ثثثث يدا   القفثثثثلي القابثثثث   الببثثثثد (   ىثبثثثثن يد ان الدئا ثثثث   ثثثث  ىقفثثثثلي الثثثث ل  

    اي بثثلئ ى ثث ئ  ثث  الو ثثى   الىكثثلم   ال ثثحتئ الحئكثث  الب ثثئ   ىقفثثلي  قثثد ئ الى ثثل
ببثثم ىهثثلهف  اتىثثل   ال ثثالى   ثث  الئ نثث   ابثث ىبن ل مثث  الدئا ثث  لبثثا ي هثثلو الئ نثث  

 هثثثة   هبثثث م  كبثثثهن  30 ثثثم ان( بىدئ ثثث  كهثثثئ الق ثثثلئ بلل ئافثثث   لثثثدده   6-5ىثثث   
الم لل  ل   و د  ئ ث ا   ى    ا القفل    القاب   الببثثد  لثثدض ىوى لثث  لبثثا ىقفثثلي 

 بلن الادمف .  ال  لف  ى  ا  ل

( هثثد ن الدئا ثث  ىلثثا ىبئ ثث   ثثيث ئ الب لىثث   الثقل ثث  2012دئا ثث   وثث هئإ اله  ثثدم 
ال ذالفثثثثث  لبثثثثثا ببثثثثثم الىبثثثثثكالن ال ثثثثثب كف  ىثثثثثثة المبثثثثثلت التالثثثثثد  ال ثثثثثب كفلن البد امفثثثثث  
 ال ب كفلن االم  الفثث   كثثذلي  يث ئهثثل لبثثا ببثثم القثثدئان البقبفثث  لمثثد ات هثثلو ىىثبثث   ثث  

 الح ثثلاف   الثثذكلو البثثل م  ال ىثثدن الدئا ثث  لبثثا الىثثم   ال  ثثه  االئ بثثل     القدئإ الب  ف 
 هثثالم ىثث  حنثثلملن ىد مثث  القثثلهئإم  ببثثم الحنثثلملن  ثث  ىد مثث   48  ا مثثن الب مثث  ىثث  
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الق ثثثثف  بلل ثثثثب دف م   ىثبثثثثن اتد ان  ثثثثا ا ثثثث ىلئإ الىالحاثثثث  ال ثثثثب كف   اي بثثثثلئ القثثثثدئان 
ى ثثه    وثث   ئا ثث    دل ثثة ىقلابثث  ات   دل ثثة ىقلابثث  الح ثثلاف   اي بثثلئ القثثدئان الب  فثث    

الىببى م  يادن م لل  الدئا   لبا  و د لال   ا   التىثثلدإ  ثث   مثثل و لمل ثثئ ىب مثث  ىثث  
ال بثثثل   ا ثثث ئ ىبثثثكالن المبثثثلت التالثثثد  ال ثثثب ي البثثثد ام  كىثثثل ياثثثدن الم ثثثلل  ي  همثثثلي 

ى ثثث  ض ال ح ثثث ة لمثثثد لال ثثث  اثثث   الثثثمقص  ثثث   مثثثل و ببثثثم البمل ثثثئ ال ذالفثثث    ثثثدم  
ل ىلثثا ي   مثثل و ات هثثلو لب وبثثلن ال ثثئىب   الىبثثئ بلن ال لتىثث   ال هثثةم كىثثل يبثثلئن يفنثثم
 الىثث اد الحل اثث   ات ثثبلغ ال ذالفثث  ف ثث   ببثثكة كا ثثئ  ثث  ا ثث ئ  ثثب كفلن المبثثلت التالثثد 
 اميهثثثثثثلم اتداو الىبئ ثثثثثث م  ي  ثثثثثثن الدئا ثثثثثث  بنثثثثثثئ ئإ ىلثثثثثثداد دل ثثثثثثة ا  ئبثثثثثثلد  ىثثثثثث  

ال  ذفثثث   ئبثثثلد اتى ثثثلن ل  ذفثثث  ي هثثثلل      ذفثثث   ثثثبفى م  لقثثثد مثثثد ان  الى ي  ثثث    ثثث 
 ثقفهف  ى و   لس ئإ ى  يوة تىلدإ الثث ل  بينثثئائ  مثثل و ات بىثث  الوثثلهتإ لبثثا ال ثثح  

  دل  ئىلم ات هلو اد ئان لبىببىلن ل ثقفه     ذالفمل.  

فثثثث  ( هثثثثد ن هثثثثذه الدئا ثثثث  ىلثثثثا  فثثثثلي ىثثثثدض  بلل2009دئا ثثثث    ثثثث تا   ا ثثثثمم 
ائمثثثلى  ىق ثثثئح  ثثث  ال ئافثثث  ال  للفثثث   ثثثلل  لبثثثا اتمبثثث   ال ببفىفثثث   ا ثثثلن  هثثثة الئ نثثث  
ببم الىهلهف   ال ب كفلن ال  للف  ال   حدد  ل البلحث   ا  ثثح  الو ثث   الا لثث م ال بلىثثة 
ىثث  الاللمثثلن الحفثث م الئىلنثث م اتىثثئام الىبدفثث م يبثثب  البثثىيم ال ثثذاو ال ثثح م  ثثالى  

ال ذالفثث  ال ثث ل م اتىثثل   ثث  ال ئىثثبم ال بلىثثة ىثث  ال ئاثثلوم ال بلىثثة ىثث   ال ثثذاوم البثثلدان
اتد انم ال بلىثثة ىثث  البقثثل  ئم اتىثثل  لمثثد حثثد إ التلثثتاوم اتىثثل  لمثثد حثثد إ الحئىثثبم 
  ىثبن يد ان الدئا      اي بلئ الىهثثلهف  ال  للفثث م  ىقفثثلي الى ا ثثم الى ثث ئ لب ثثب كفلن 

 هثثثثالم   هبثثثث   32حثثثثإ لبثثثثا ل مثثثث  الدئا ثثثث  الى ىثبثثثث   ثثثث  ال  للفثثثث    ثثثث    ا ثثثثب يد ان الب
 هثثثالم   هبثثث  كىوى لثثث  نثثثلب   ىثثث   32كىوى لثثث   وئىافثثث  ىثثث  ئ نثثث  يحىثثثد لئاثثث   

ئ نثث  لبثث  ىبثثلئي ال ثث  دئ ثثن بللائمثثلى  الىبثثد ىثث   اثثة الثث تائإم     ثثبن الدئا ثث  ىلثثا 
ئىافثثث   وثثث د  ثثثئ ث ذان داللثثث  ىح ثثثللف  اثثث   ى   ثثث   دئوثثثلن ي هثثثلو الىوىثثث ل    ال و

 النثثلب   لبثثا اي بثثلئ الىهثثلهف  ال  للفثث  ل ثثلل  الىوى لثث  ال وئىافثث   كثثذلي لبثثا اي بثثلئ 
 الى ا م الى  ئإ لب ب كفلن ال  للف  ل لل  ي هلو الىوى ل  ال وئىاف .
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( ىلثثثا اا  ثثثلن  هثثثة الئ نثثث  ىه ثثث   2008هثثثد ن دئا ثثث   ومثثثلن البكل  بثثث م 
بثثن الدئا ثث  الىثثم   بثثبأ ال وئىاثث م   بقثثن اتىل   ال الى  ى  يالو ى ئح البئالي  ا ب

(  هثثة   هبثث    ىثبثثن  ثث  ىقفثثلي اتىثثل   ال ثثالى  55يد ان الدئا ثث  لبثثا ل مثث    اى ثثل  
ل هة الئ ن   الائملى  الىق ئحم     ثثبن الم ثثلل  ىلثثا  بللفثث  ى ثثئح البثثئالي  ثث  ىا ثثلن 

   اتىثثثث   هثثثثة الئ نثثثث  ىه ثثثث   اتىثثثثل   ال ثثثثالى   ي  ثثثثن الدئا ثثثث  بنثثثثئ ئإ  امثثثث  ىه ثثثث 
ال ثثالى  نثثثى  اثثئاى  ئىثثثلم ات هثثلو    ثثثىف  د ئان  دئىافثث  لبىببىثثثلن  ي لفثثلو اتىثثث ئ 
ل  اتىل   ال الى    هب ة د ئ الىؤ  ثثلن االو ىللفثث   الىئااثثت الثقل فثث  الا ثثلن ال هثثة 

 اتىل   ال الى .

( هثثد ن ال بثثئف لبثثا الثث ل  ال ثثذال   الىىلئ ثثلن 2007دئا ثث   ئ ىثثدا الب بثث م 
لفثث  لمثثد ىببىثثلن ئىثثلم ات هثثلو  لال  ثثأ بثثللمى  الو ثثى  ت هثثلو اوثثدإم  ا ثث يدىن ال ذا

الدئا   ا  ىلئإ ا  افل  ى و   لبىببى   ييئض لب هة   ثث   فثثلي الثث ل  ال ثثذال  لبىببىثثلن 
ىثثثث  الىببىثثثثلن  لثثثث     ال ثثثثذال  ى   ثثثثط ا مىثثثثل  %62 ثثثثؤاالم   وثثثثد ي   50بل ولبثثثث  لثثثث  

 لثثث     ىئ هثثث   ثثث  حثثث   ي  الثثث ل  النثثثب م ابثثثع ىثثث  ىببىثثثلن ئىثثثلم ات هثثثلو  25.7%
ىثث  ي هثثلو الئ نثث  فبثثلم   ىثث    ثث ي  %35.5ىثث  الىببىثثلن   وثثد ي   %11.7م ثثا أ 

ات ثثثثمل   ىثثثث  ي ثثثثبلبأ كثثثثثئإ  مثثثثل و ال ثثثثكئىلن  الحب فثثثثلن  لثثثثد  مال ثثثث  ات ثثثثمل    مثثثثل و 
لئ ىثث  الىقل ثثم الىدئ ثثف   ثث  الئ نثثلن  قثثد  الب ثثل %95الىبئ بلن ال ذالف    وثثد ي  

ى  ات هلو فبثث ئ   الب ثثك ن  الىبثثئ بلن ال ذالفثث .   ثثد  %44.7الىببب م  ي  م ب   ابع  
ي  ن الدئا   بنئ ئإ مبئ ال ل  ا   ا بلو  اتى لن  فىل   ببب بلالح فلوثثلن ال ذالفثث  
وثثئاو د ئان  دئىبثث  لىدئ ثثلن الئ نثث  حثث و ال  ذفثث    ات ذفثث  الىه ثثدإ ل ثثح  ات هثثلوم  ا 

 لو  اة    االل حلث بللىدئ  .  ال بفى  لس ه
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 التعقيب على الدراسات السابقة

ياثثثثدن البد ثثثثد ىثثثث  الدئا ثثثثلن لبثثثثا يهىفثثثث  الىثثثثدية الب ثثثثئ   ثثثث   مىفثثثث  ى ثثثثلئان 
 ىبثثثثثلئف  هثثثثثة الئ نثثثثث م  يمثثثثثأ فبثثثثثد ىثثثثث  ي نثثثثثة الىثثثثثداية ال دئى ثثثثثف  ال ثثثثث     ا ثثثثثب ىثثثثث  

 لبق .ال اال ولهلن الحد ث م  ه  ىل ا هب لبفأ البحإ الحلل  ى  الدئا لن  

كىثثل ياثثدن دئا ثثلن الىحثث ئ الثثثلم  لبثثا نثثئ ئإ  مىفثث   ثثب كفلن ال ئافثث  ال  للفثث  
لثثدض  هثثة الئ نثث م   ثثد ا ثث هلدن البلحثثث  ىثث  هثثذه الدئا ثثلن لمثثد  ثثفل   ىبثثكب  البحثثإ 

   حد د الىم   الىالل  لببحإ الحللا   حد د يببلد ال ئاف  ال  للف   املو يد ان البحإ.

  يثثالو  ثثئاوإ   حب ثثة ىثثل وثثلو  ثث  الدئا ثثلن ال ثثلبق  ي    ىثث   د ا   للن البلحث
   يبص ببم الىؤبئان ال     ن  يهىفثث  البال ثث  اثث   الىثثدية الب ثثئض  يببثثلد ال ئافثث  
ال  للف م  بقد ياثثدن الدئا ثثلن لبثثا د ئ الىثثدية الب ثثئ   ثث   مىفثث  حثثن اال ثث  ال  لثثدض 

مىفثثثثث   دئ ثثثثثأ لبثثثثثا حثثثثثة     هثثثثثة الئ نثثثثث    مىفثثثثث  ببثثثثثم ال ثثثثثب كفلن الى ببقثثثثث  بللمال ثثثثث 
 الىبكالن ال    د   او أ  ا حفل أ ال  ىف .

 هثثذا ىثثل  ثثبا ىلفثثأ البحثثإ الحثثلل   هثث   مىفثث  ببثثم ىهثثلهف  ال ئافثث  ال  للفثث  ىثث  
 يالو الىدية الب ئض.

 فروض البحث:  •
الفرض األول: يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجـات أطفـال العينـة فـي 

 عدي على مقياس التربية الوقائية لصالح التطبيق البعدي.التطبيقين القبلي والب

  ى هئ  ى  هذا الهئم الهئ م اتئاب  ال للف ع

  ود  ثثئث داو ىح ثثللفمل اثث   ى   ثث   دئوثثلن ي هثثلو الب مثث   ثث  ال  افقثث   القابثث   .1
  الببد  لبا ىقفلي ال ئاف  ال  للف  ككة ل لل  ال  ا ب الببد .
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ى   ثث   دئوثثلن ي هثثلو الب مثث   ثث  ال  افقثث   القابثث    ود  ثثئث داو ىح ثثللفمل اثث    .2
 الببثثثد  لبثثثا ىقفثثثلي ال ئافثثث  ال  للفثثثث   بغبثثثد اتىثثثل   ال ثثثالى ( ل ثثثلل  ال  ا ثثثثب 

 الببد .
  ود  ثثئث داو ىح ثثللفمل اثث   ى   ثث   دئوثثلن ي هثثلو الب مثث   ثث  ال  افقثث   القابثث   .3

ك مثثثثلن ال وبثثثث   الببثثثثد  لبثثثثا ىقفثثثثلي ال ئافثثثث  ال  للفثثثث   بغبثثثثد ال  ذفثثثث  ال ثثثثحف   ى
 الى الىب ( ل لل  ال  ا ب الببد .

  ود  ثثئث داو ىح ثثللفمل اثث   ى   ثث   دئوثثلن ي هثثلو الب مثث   ثث  ال  افقثث   القابثث   .4
 الببثثد  لبثثا ىقفثثلي ال ئافثث  ال  للفثث   بغبثثد اتىثثئام   ثثئث ال  لفثث  ىم ثثل( ل ثثلل  

 ال  ا ب الببد 
ــرح فـــي تنم ــامج المقتـ ــة للبرنـ ــد فاعليـ ــانى: توجـ ــة الفـــرض الثـ ــاتيم التربيـ ــة مفـ يـ

 الوقائية لدى أطفال العينة.

 منهج البحث والتصميم التجريبي  

ا ثثث يد  الىثثثم   بثثثبأ ال وئىاثثث  ذ    ثثثىف  الىوى لثثث  ال احثثثدإ ب ئىقثثث  القفل ثثث   
القاب   الببد  ل حد د ىدض  للبف  الائمثثلى  الىق ثثئح  ثث   مىفثث  ىهثثلهف  ال ئافثث  ال  للفثث  لثثدض 

      ك لب  ا  لئ المائ . هة الئ ن م  الىم   ال  ه
 مواد وأدوات البحث 

 تمت االستعانة باألدوات التالية:
  للى  بىهلهف  ال ئاف  ال  للف  الىمل ب  ل هة الئ ن   ى  ىلداد البلحث (   .1
 ىقفلي ىهلهف  ال ئاف  ال  للف  الى  ئ ل هة الئ ن   ى  ىلداد البلحث (   .2
ب ثثثئ  ل مىفثثث  ىهثثثلهف  ال ئافثثث  ال  للفثثث  ليداإ ىبللوثثث   ائمثثثلى   ثثثلل  لبثثثا الىثثثدية ا .3

 لدض  هة الئ ن   ى  ىلداد البلحث (  
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 خطوات البحث  
ىلثثداد ا  ثثلئ الماثثئ  ىثث  يثثالو ىئاوبثث  اتدافثثلن  الدئا ثثلن ال ثثلبق   ى للبثث   .1

الىئاوثثث  البئافثثث   اتومافثثث  ال ثثث   مل لثثثن ىهثثثلهف  ال ئافثثث  ال  للفثثث   الاثثثئاى  القللىثثث  
   هلدإ ىم ل    ىلداد الولمن ال وئىا  لببحإ.  لبا الىدية الب ئ   اال

ىلثثثداد  للىثثث  بىهثثثلهف  ال ئافثثث  ال  للفثثث  ال ثثث   مب ثثث   مى   ثثثل لثثثدض ي هثثثلو الئ نثثث م  .2
 ذلثثثثثثي  ثثثثثث  نثثثثثث و الدئا ثثثثثثلن ال ثثثثثثلبق   اتدافثثثثثثلن  سئاو ال ثثثثثثلدإ الىحكىثثثثثث   ىثثثثثث  
 الى ي        ىمله    ئث  ببف  ال هة لب   ة لب  ئإ الم للف  لبقللى .  

د ىقفلي ى  ئ لىهلهف  ال ئاف  ال  للف  لثثدض ي هثثلو الئ نثث   لئنثثأ لبثثا ال ثثلدإ ىلدا .3
 الىحكى   الى ي        ىمله    ئث  ببف  ات هلو  ح لن  د أ  ثبل أ.

امثثلو ائمثثلى   ثثلل  لبثثا الىثثدية الب ثثئ  ل مىفثث  ىهثثلهف  ال ئافثث  ال  للفثث  لثثدض  هثثة  .4
  ثثثد  نثثثى  الائمثثثلى   ب ثثثه أ  الئ نثثث   ثثث  نثثث و  للىثثث  ىهثثثلهف  ال ئافثثث  ال  للفثثث .

البلىثث   ي ثثي امللثثأم   حد ثثد ىك مل ثثأم  هد ثثأ البثثل م  يهدا ثثأ ال ثثب كف م  ىح ثث اهم 
 ال  ثثثثثثللط ال ببفىفثثثثثث  الى ثثثثثث يدى   فثثثثثثأم  لئنثثثثثثأ لبثثثثثثا ال ثثثثثثلدإ الىحكىثثثثثث   ىثثثثثث  
وثثثثئاوان  الى ي  ثثثث    ثثثث  ىمثثثثله   ثثثثئث  ببثثثثف  ات هثثثثلو لب حقثثثثب ىثثثث   ثثثثد أ  ا 

 ال بدفالن النئ ئى .  
   البحإ ى  ي هلو الئ ن  ىحل ا  الىم  ف .  اي فلئ ل م .5
ال  ا ثثثثب القابثثثث  لىقفثثثثلي ىهثثثثلهف  ال ئافثثثث  ال  للفثثثث  الى ثثثث ئ لبثثثثا ات هثثثثلو ل مثثثث   .6

 البحإ.
   ا ب ائملى   لل  لبا الىدية الب ئ  لبا ات هلو ل م  البحإ. .7
ال  ا ثثثب الببثثثد  لىقفثثثلي ىهثثثلهف  ال ئافثثث  ال  للفثثث  الى ثثث ئ لبثثثا ات هثثثلو ل مثثث   .8

 البحإ.
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وىثث  الافلمثثلن ىثث  يد ان القفثثلي  ىبللو  ثثل ىح ثثللفمل لب حقثثب ىثث   ثثح   ثثئ م  .9
البحثثثثإ  االولبثثثث  لثثثث  ي ثثثثلب أ   حب ثثثثة الم ثثثثلل    ه ثثثث ئهل   قثثثثدف  القفىثثثث  ال ئا فثثثث  

 لببحإ.
  قدف  ال   فلن  الىق ئحلن    ن و م لل  البحإ. .10

 أدوات البحث:
 ئ ن عىلداد  للى  بىهلهف  ال ئاف  ال  للف  ل هة ال  أواًل:

    ىلداد  للى  بىهلهف  ال ئاف  ال  للف   ببل لبي  ان ال للف 

ال دف ى  القللى ع   دف   ىف  القللىثث  الثثا  حد ثثد ىهثثلهف  ال ئافثث  ال  للفثث  ال ثث   -
 مب ثث    ا ئهثثل لثثدض  هثثة الئ نثث     ثثمفه ل ىلثثا ىهثثلهف  ئلف ثثف   ىهثثلهف   ئلفثث  

   لبا الىدية الب ئض. ال    مب   ي    نىم ل يمب   الائملى  القلل
ــاق القائمــة  - الىئاوثث    ثث  ىلثثداد القللىثث  ىثث  يثثالو اال ثث بلم  بىثثل  بثث عمصــادر بن

 الدئا ثثلن ال ثثلبق  ح ثثإ  ثث  اال ثثال  لبثثا البحثث إ  الدئا ثثلن ال ثثلبق      ثثفلن 
الدئا ثثثلن  الىئاوثثث  البئافثثث   اتومافثثث  ال ثثث   مل لثثثن ىهثثثلهف  ال ئافثثث  ال  للفثثث  ىثثثثة 

-Gyllencreutz, Lina; Rolfsman, Ewa; Frånberg, Gunدئا ثث    
Marie; Saveman, Britt-Inger , 2020 دئا ثث   اا  ثثلج  ببثث   سيثثئ  م (م

دئا ثث  (م   Akturk, Ümmühan; Erci, Behice, 2016 دئا ثث    (م2018
(م  دئا ثث    ثثحئ م ثثف م 2016(م  دئا    حمل  لادم 2016 للفم الئب دضم  
 (.2010    لل  التهئامام ىما القئبام  (م دئا 2013 ى ئ يا  الب   م  

 اال ال  لبا ببم ائاى  ال ئاف  ال  للف  ل هة الئ ن . -
ا ثث  ال  سئاو الىببىثثلن  ي لفثثلو اتىثث ئ حثث و يهثث  ىهثثلهف  ال ئافثث  ال  للفثث م   ثث   -

 ن و ذلي    ا  يالص ببم ىهلهف  ال ئاف  ال  للف  الالتى  ل هة الئ ن .
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بثث ىبن القلىثث   ثثا  ثث ئ  ل ات لفثث  لبثثا  ثالثثث  ىهثثلهف  ال ثث ئإ ات لفثث  لبقللىثث ع ا -
الحىلفثثثث  ىثثثث  اتىثثثثئام(  -اتىثثثثل   ال ثثثثالى  -ئلف ثثثثف ع هثثثث ع  ال ثثثثذاو ال ثثثثح 

  اب ىبن كة ىم ل لبا ثالث  ىهلهف   ئلف .
 نبط القللى  ات لف ع -

o   ىلداد القللى  الىادلف  بىهلهف  ال ئاف  ال  للف   لئن ل لبثثا ىوى لثث   
حكى   ىثث  الى ي  ثث    ثثا ىوثثلو  ئافثث  ال هثثة  ىمثثله  ى  ال لدإ الى

 ببثثثف  ال هثثثة  لثثثدده  ثىلمفثثث (  ذلثثثي ا ثثثدف ال بثثثئف لبثثثا سئاو ال ثثثلدإ 
 الىحكى   ح و  حد دع

 ىدض ائ بلت الىهلهف  ال ائدإ بللقللى  بىهلهف  ال ئاف  ال  للف . ▪
 ىدض ىمل ب  الىهلهف  ال ائدإ ت هلو الئ ن . ▪
لبثثثثثثثدالالن البهافثثثثثثث  ال ثثثثثثث   ئدن  ال ثثثثثثثفل   الببىفثثثثثثث   الب  فثثثثثثث  ▪

 بللقللى .
هذاع   د     بد ة القللى   ثث  نثث و ال بثثدفالن الىق ئحثث   ئاو ال ثثلدإ الىحكىثث  م 

ال هثثلث ال ثثلدإ الىحكىثث  م  ىثث  ثثث   ال   ثثة ىلثثا ثالثثث  ىهثثلهف   %80ح ثثإ  ثث  اتيثثذ ام ثثب  
ىثثئام  ال  لفثث  ىم ثثل( ات  -ال  ذفثث  ال ثثحف   -ئلف ف  لب ئاف  ال  للف  ها  اتىثثل   ال ثثالى 

 لبلئإ.  45بىوىة 
 

 ثانيا: إعداد المقياس:

  ثثثدف الىقفثثثلي ىلثثثا  حد ثثثد ى ثثث  ض ىلىثثثل   هثثثة  تحديـــد الهـــدف مـــن المقيـــاس: -
 الئ ن  بىهلهف  ال ئاف  ال  للف .

 ثث  ىلثثداد الىقفثثلي ببثثد اال ثثال  لبثثا الدئا ثثلن  البحثث إ ال ثث   مل لثثن كفهفثث  امثثلو  -
 انم  ببثثد الئوثث   ىلثثا م ثثلل  القللىثث  ال ثثلبق  (  ثثم6 -5ىقثثل في ل هثثة الئ نثث   
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ال ثث     ثثبن ىلثثا ثالثثث  ىهثثلهف  ئلف ثثف  لب ئافثث  ال  للفثث  الىمل ثثب  ل هثثة الئ نثث  
 (  م ان.6-5ى   

 قثثئإم  45ح ثثإ  ثث  ىلثثداد الىقفثثلي الى ثث ئ  ثثا  ثث ئ أ ات لفثث  بح ثثإ  ثثيلم ىثث  
اتىثثئام  - ثثذاو ال ثثح ال -ح إ   ا   ى  ثالث  ىهلهف  ئلف ف  ه ع  اتىثثل   ال ثثالى 

 ال  لف  ىم ثثل(م  ىمثثدئج  حثثن كثثة ىه ثث   ئلف ثث  ثالثثث  ىهثثلهف   ئلفثث م   ثث  لثثئم الىقفثثلي 
    ثث ئ أ ات لفثث  لبثثا ىوى لثث  ىثث  ال ثثلدإ الىحكىثث   الى ي  ثث    ثثا ىوثثلو ال ه لثث  

  لب  المهي ال ئا ض  الىمله  ا دف  حد د ىل  ب ع
 ىدض ىاللى    ئ الىقفلي ل هة الئ ن . -
 ض ائ بلت ال  ئ اام د الىقفلي.ىد -
 ىدض ىاللى   فل   لبلئان الىقفلي لىهلهف  ال ئاف  ال  للف . -

  د ا هقن سئاو ال لدإ الىحكى   لبا ىاللى  الىهلهف  لب هة  ىمل ب  لثثدد ي ثثلب  
الىقفثثثلي   قثثثئان كثثثة ىه ثثث  م ىثثث   وثثث د ببثثثم ال بثثثدفالن ىثثث  ح ثثثإ  ثثثفل   الببثثثلئان 

   بد ة ببم ال  ئ .
 لمقياس:ضبط ا -

 هثثالم  30     ا ب يداإ البحإ لبا ل مثث  ا ثث  اللف  لثثددهل ضبط أداة البحث: 
ىثثث  الىب حقثثث   ائ نثثث   ائىثثثثلو ى  ثثثام  ذلثثثي ا ثثثدف نثثثبط   قمثثث   يداإ البحثثثإ بح ثثثلن 

  دث  ثبلن يداإ البحإ.  
 زمن تطبيق المقياس:

 ( 1جدول )

 م للمقياس ز الزمن الال  الوقت الالزم للتعليمات  متوسط األزمنة  المقياس 

 دقيقة  25 5 20 

 ثث  ح ثثلن الثثتى  الى ثث  ئث لبىقفثثلي ذلثثي بح ثثلن ى   ثثط الثثتى  الثثذ  ا ثث  ئ أ 
 ات هلو  انل     ن لب ببفىلن لالي بلئ.
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 الصدق:   •
ال ثثدث هثث  " ثثدئإ الىقفثثلي لبثثا  فثثلي ىثثل  نثث  لقفل ثثأ ي   فثثلي ىثثل  نثث  ىثث  

 ى  يالوعيوبأ ي  ال ى  الىئاد  فل  ل"      ح لن  دث الىقفلي  
 . ببئم الىقفلي لبا الىحكى    ال بد ة    ن و سئال  .الصدق المحكمين .ي
 .صدق االتساق الداخلي .ن

 ثث  ح ثثلن ىبلىثثة ائ بثثلت "ا ئ ثث  " لح ثثلن ىثثدض االئ بثثلت اثث   دئوثث  كثثة ى  ثثم 
 (ع2 الدئو  الابف  لبببد الذ   م ى  الفأ كىل    الود و  

 لمقياس ( صدق االتساق الداخلي لمفردات ا2جدول )

 0.01** دالة عند مستوى    0.05* دالة عند مستوى 

رقم  
معامل االرتباط بالبعد   رقم البند  2معامل االرتباط بالبعد  رقم البند  1معامل االرتباط بالبعد  البند

3 
1 0.59** 1 0.62** 1 0.66** 
2 0.69** 2 0.61** 2 0.37* 
3 0.60** 3 0.71** 3 0.78** 
4 0.75** 4 0.62** 4 0.69** 
5 0.59** 5 0.61** 5 0.69** 
6 0.61** 6 0.71** 6 0.66** 
7 0.71** 7 0.72** 7 0.77** 
8 0.69** 8 0.69** 8 0.67** 
9 0.68** 9 0.61** 9 0.78** 
10 0.71** 10 0.75** 10 0.65** 
11 0.66** 11 0.59** 11 0.70** 
12 0.77** 12 0.61** 12 0.62** 
13 0.60** 13 0.71** 13 0.55** 
14 0.65** 14 0.75** 14 0.68** 
15 0.59** 15 0.59** 15  
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( ي  وىف  ىبلىالن االئ بلت ا   دئو  كة ى  ثثم  الدئوثث  2  ا   ى  الود و  
(م ىىثثل فبمثث  0.01(م  0.05الابف  لبىقفلي ولون دالثث  ىح ثثللفمل لمثثد ى ثث  فلن الداللثث   

  ثثد  ثث  ح ثثلن ىبلىثثة ائ بثثلت  ئإ ىثث  اال  ثثلث الثثدايب .ي  وىف  الى ا م   ى   ادئوثث  كا ثث 
 (   ن  ذلي .3دئو  كة ببد بللدئو  الابف  لبىقفلي  الود و  

 ( معامالت االتساق الداخلي ألبعاد االختبار 3جدول )

 )معامالت ارتباط بيرسون(  

 3البعد  2البعد  1البعد  البعد  

 * *0,799 ** 0,817 ** 0,814 االرتباط بالمقياس ككل 

 0,01** دالة إحصائًيا عند مستوى     

 ى نثث  ىثث  الوثثد و ال ثثلاب ي  ىبثثلىالن االئ بثثلت اثث   دئوثثلن كثثة ببثثد  الدئوثث  
( ىىثثل  ثثدو لبثثا ي  الىقفثثلي ا وثثأ لثثل    ى ثث  ادئوثث  لللفثث  0,01الابف  دال  لمد ى   ض  

 ى  ال دثم  يمأ  لدث     فلي ىل  ن  لقفل أ.

   .الثبات بطريقة ألفا كرونباخ •
 ثث  ح ثثلن الثبثثلن ب ئىقثث  يلهثثل كئ مبثثلام ح ثثإ  ثث  ح ثثلن ثبثثلن الىقفثثلي  ح ثثلن 

 ثبلن يببلد الىقفلي االي بلئ ب ئىق  يلهل كئ مبلا.

 ( ثبات مقياس التربية الوقائية بطريقة ألفا كرونباخ  4جدول رقم )  

 المقياس ككل  3البعد  2البعد  1البعد  البعد  

 0.774 0.762 0.788 0.772 يلهل كئ مبلا 

 0.714ألفا للمقياس ككل = 

  اذلي   ن  ى  الود و ال لاب ي  الىقفلي   ى   ادئو  لللف  ى  الثبلن.
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 البرنامج )أداة معالجة(: -
ائملى  " يمب   ب ئى " بل  يدا  الىدية الب ئض ل مىفثث  ىهثثلهف  ال ئافثث  ال  للفثث  

  ثثلئ الماثثئ م  ىثثل  ثث  لثثدض  هثثة الئ نثث م   ثث  ىلثثداد الائمثثلى   ثثا نثث و اال ثث هلدإ ىثث  ا
اال ثثثال  لبفثثثأ ىثثث  الدئا ثثثلن ال ثثثلبق   الىئاوثثث  البئافثثث   اتومافثثث م  اال ثثثال  لبثثثا  للىثثث  

 ىهلهف  ال ئاف  ال  للف .
    ىلداد ا  لئ البل  لبائملى  الىق ئح  بقل لبي  ان ا  ف ع

 أسس بناق البرنامج المقترح: 
 لج ات ثثثي ال للفثثث  لامثثثلو ىثثث  يثثثالو اال ثثثال  لبثثثا يدافثثثلن البحثثثإ فىكثثث  ا ثثث م

 ائملى   لل  لبا الىدية الب ئضع
البىثثة لبثثا ىثثثلئإ ام بثثله ال هثثة لبىث ثثئان الب ثثئى  الىقدىثث  ىثث  يثثالو لثثئم  -

 اتد ان الب ئى  الىمل ب  ل هة الئ ن .
 االه ىل  امبلت ال هة  ا  ولا  أ  ئ ا أ  ا الىبلئك . -
 ئى . ئي الهئ   لب هة لب بلىة ى  اتد ان الب ئى  بح -
ىئالثثثثثثلإ ل اىثثثثثثة اتىثثثثثثل   ال ثثثثثثالى   ا نثثثثثثلوإ الىمل ثثثثثثب  لبثثثثثثئم اتمبثثثثثث    -

 الب ئى .
 ىئاللإ ال  ن الىمل ن ل مه ذ اتمب   لفي    ئما ىيالم  ال   فالم ىىالم. -

 ع  األتداف العامه للبرنامج

  ثثدف الائمثثلى  ىلثثا  مىفثث  ببثثم ىهثثلهف  ال ئافثث  ال  للفثث  لثثدض  هثثة الئ نثث  ىثث  
 ل  مىف  ىه    اتىل   ال الى  يثملو الببن  يثملو ال بلىة ىثث  اتبثثفلو (  م ان  ىم5-6 

الى و دإ  ا ىحفط الا ل   كفهف    ي  الحذئ لمد ال بلىة ى  اتو ثثتإ الا ئاللفثث م   مىفثث  
البثثلدان ال ذالفثث  ال ثثحف  ال ثثبفى م  كثثذلي ىحل لثث   مىفثث  ببثثم ال ثثب كفلن ال ثث   قفثثأ ىثث  

 اتىئام.
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 عية للبرنامجئاألتداف اإلجرا

 ي    بئف ال هة لبا ىيل ئ الببن  ا البلئ . -
 ي   ذكئ اتىلا  ا ىم  الىمل بأ لببن. -
 ي  فبئح يم ا  اتلبلن الىمل ب  ل مأ. -
 ي   ئ ن يوتاو اتلبلن  ا يىلام ل ال حفح . -
 ي   ذكئ ال هة لبا ىيل ئ الببن بلتلبلن الملئى . -
 ي   متو ال ب  ببكة  حف . -
   ي لببأ  ا الىئ ح   ه   بىة.ني    ومن    -
 ي  فى م  ل   ب ي الباإ  ا ال  لل   ها  بىة. -
 ي    ومن الباإ بللاائن. -
 ي    بئف لبا ىيل ئ الباإ بلتد ف . -
 ي  فبئح ىيل ئ الببن بلل ك  . -
ا ى  ال بهلت. -  ي  فقلئ  ا   م لل  الوب ي  ئىبمل  بب دم
 .ي  ف  يد  الىقص البال  في يثملو  ص ال ئث  -
 ي   ذكئ ات بى  ال     للد لبا املو الو  . -
 ي    مل و الينئ ان  الهلا  . -
 ي  ف مم     للن ات بى  ال    بئم لبفأ. -
 ي  ف  ة الينئ ان  الهلا أ  اة  مل ل ل. -
 ي  ف  ة  دفأ  اة اتاة  ببده. -
 ي   ذكئ نئئ ات بى  الىكب   . -
 البال  فكف .  ي    ومن  مل و الىبئ بلن ال ليم   ا اتا ان -
 ي   ذكئ ينئائ المهخ  ا ال بل . -
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 ي    ومن بئاو ات بى  ى  البلل  الوللب  . -
 ي   ذكئ ينئائ ال وبلن ال ئىب . -
 ي  فحئص لبا بئن البا . -
 ي    ومن  مل و ال بل  ى   قط لبا اتئم. -
 ي  فقبد يلئام يىئام الو لت ال مه ا. -
 ي   ذكئ يلئام يىئام الو لت ال نىا. -
 ئح يلئام اتىئام الوبدف .بي  ف -
 ي  فقلئ  ا   ال هة ال بف   ال هة الىئىم. -
 ي  فحىد ه لبا مبى  ال ح . -
ل. -  ي  فحدد ىل  ؤلىأ لمدىل فك   ىئىنم
 ي   ذكئ  ئث مقة البد ض. -
 ي    ومن ا  بىلو يد ان ا يئى . -
 ي    ومن يىلا    اود الذبلن. -
 و.لي  فحئص لبا    ف  اله   اتمم لمد ال ب -
 ي   ذكئ   الد  مل و الينئ ان  الهلا  . -

 محتوى البرنامج:

يمبثثثث   ب ثثثثئى  بل ثثثث يدا  الىثثثثدية الب ثثثثئ    ثثثثللد لبثثثثا  مىفثثثث  ببثثثثم ىهثثثثلهف  
 ال ئاف  ال  للف  لدض ي هلو الئ ن  ىثةع

يمبثثث     ثثثللد ال هثثثة لبثثثا ىدئاي ال ثثثب ي الي ثثثي الثثثذ   ثثثد فبثثثئم حفل ثثثأ  -
 لبي ئ.

لبا ى لدئ الي ئ ال    د   بثثئم ل ثثل يمب     للد ال هة لبا ال بئف  -
  ا الىمتو.
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 يمب     للد ال هة لبا ال بئف لبا ات ذف  النلئإ  ات ذف  الىه دإ. -
 يمب     للد ال هة لبا ال بئف لبا  ب كفلن ال  لف  ى  اتىئام. -

 اإلطار الزمنى لتنفيذ البرنامج:

  12  19 ىلثثا  ثث    2019   10  13ىثثدإ   ا ثثب الائمثثلى  بثث ئا  ىثث   ثث    -
 ا ا   ثالث  يفل  ي ا لفمل. 2019

 مبل مل  ق   لبا الىدية الب ئض. 45لدد اتمب   اليل   بللائملى    -
( د ثثثللبم تىثثث  5د فقثثث م تىثثث  ال ى  ثثثد لبمبثثثلت   25الثثثتى  الابثثث  لاثثثة مبثثثلت -

( د فق م تى  الوتو الي لى   ل ثثلو ا ئبثثلدان  الم ثثلل  15 مه ذ المبلت  
 ( د للب.5 

 لقبلى:القياس ا

  ىلثثثثا  ثثثث   2019 10 6 لىثثثثن البلحثثثثث  اثثثثإوئاو القفثثثثلي القابثثثث   ثثثث  اله ثثثثئإ ىثثثث  
   بى للدإ الىببىلن.2019 10 10

 تطبيق البرنامج:

 هثثثثة   هبثثثث  ىثثثث  ي هثثثثلو  44 ثثثث    ا ثثثثب الائمثثثثلى  الىق ثثثثئح لبثثثثا ل مثثثث  البحثثثثإ 
  2019 12 19  الى ا ثثثب اتحثثثد ىلثثثا 2019 10 13 ثثثم ان ىثثث   6 -5الئ نثثث  ىثثث  

 اليىفي. ب  الى ا

 القياس البعدى:

ببثثد ام  ثثلو الائمثثلى  الىق ثثئح  لىثثن البلحثثث  ىوثثئاو القفثثلي الببثثد   ثث  اله ثثئإ ىثث  
  .2019 12 26ىلا    2019 12 22
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 عنتائج البحث
  مثثل و هثثذا الوثثتو  حب ثثة الم ثثلل  الم للفثث  ال ثث  ي ثثهئ لم ثثل   ا ثثب ىقفثثلي ال ئافثث  

 بئف لبا  للبف  الائملى  القلل  لبثثا الىثثدية لال  للف    ه  ئ هذه الم لل م  ذلي ا دف ا
الب ئض لدض ي هلو الئ ن  ى  يالو  فلي يثئه     مىف  ببم ىهلهف  ال ئافثث  ال  للفثث ع 

 ث   بئم البلحث  لىق ئحلن البحإ     فل أ.

 لب حب ثثة ا ح ثثلل  لافلمثثلن البحثثإ ا ثث يدىن البلحثثث  الئتىثث  ا ح ثثللف  لبببثث   
 SPSS: Statistical Package for the Socialبل ثث   االو ىللفثث  الىبئ  ثث 
Sciences V.18   

  ثثث  االل ىثثثلد لبثثثا ح ثثثلن ات ثثثلل ن ا ح ثثثللف  ال  ثثثهف   الى   ثثثط الح ثثثلا م 
االمحثثئاف الىبفثثلئ م يااثثئ دئوثث م ي ثث ئ دئوثث (م  ال حب ثثة ا ح ثثلل  ال يا ثثد  بح ثثلن 

تلىثثدإم اي بثثلئ ىئاثث  ى  ثثل لبحثثإ لاي بثثلئ  ن( لبىوىثث ل    الى ثثئاب    م ال ىث ثثة الافثثلم  ب
 الهللبف .

   *اختبار صحة الفروض •
 اختبار صحة الفرض األول، والذي ينص على أنه:

"يوجــد فــرق دال إحصــائًيا بــين متوســطي درجــات أطفــال العينــة فــي التطبيقــين 
 القبلي والبعدي على مقياس التربية الوقائية لصالح التطبيق البعدي."

 فروض األربعة التالية:ال  ويتفرع من تذا الفرض

  وثثد  ثثئث داو ىح ثثللفمل اثث   ى   ثث   دئوثثلن ي هثثلو الب مثث   ثث  ال  افقثث    -
 القاب   الببد  لبا ىقفلي ال ئاف  ال  للف  ككة ل لل  ال  ا ب الببد .

 
  SPSS : Statistical Package for the Social Sciencesاستخدمت الباحثة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةة المعرفةةة ساسة     *

 18االصدار 
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  وثثد  ثثئث داو ىح ثثللفمل اثث   ى   ثث   دئوثثلن ي هثثلو الب مثث   ثث  ال  افقثث    -
 للفثث   بغبثثد اتىثثل   ال ثثالى ( ل ثثلل  ل  االقابثث   الببثثد  لبثثا ىقفثثلي ال ئافثث  

 ال  ا ب الببد .
  وثثد  ثثئث داو ىح ثثللفمل اثث   ى   ثث   دئوثثلن ي هثثلو الب مثث   ثث  ال  افقثث    -

القابثث   الببثثد  لبثثا ىقفثثلي ال ئافثث  ال  للفثث   بغبثثد ال  ذفثث  ال ثثحف   ىك مثثلن 
 ال وب  الى الىب ( ل لل  ال  ا ب الببد .

 ثث   دئوثثلن ي هثثلو الب مثث   ثث  ال  افقثث      ى  وثثد  ثثئث داو ىح ثثللفمل اثث    -
القابثث   الببثثثد  لبثثثا ىقفثثلي ال ئافثثث  ال  للفثثث   بغبثثد اتىثثثئام   ثثثئث ال  لفثثث  

 ىم ل( ل لل  ال  ا ب الببد .
ــين  .1 ــائًيا بــ ــرق دال  إحصــ ــد فــ ــحة الفــــرض الفرعــــي األول: يوجــ ــار صــ اختبــ

 سمتوسطي درجات أطفال العينة في التطبيقـين القبلـي والبعـدي علـى مقيـا
 .ككل لصالح التطبيق البعدي  لتربية الوقائيةا

 الي بثثثثثلئ  ثثثثثح  هثثثثثذا الهثثثثثئم  ثثثثث    ثثثثثم   بيثثثثثفص افلمثثثثثلن البحثثثثثإ بح ثثثثثلن 
 الى   ط الح لا م االمحئاف الىبفلئ م ياائ دئو م ي ثث ئ دئوثث ( لثثدئولن ل مثث  البحثثإ 

  عل   ال  افق   القاب   الببد  لبا ىقفلي ال ئاف  ال  للف م كىل   نح ل الود و ال ل

 ( 5جدول )
 اإلحصاقات الوصفية لدرجات عينة البحث في التطبيقين على مقياس التربية الوقائية.  

 العدد   التطبيقين البعد  
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

أصغر  
 درجة 

أكبر 
 درجة 

الدرجة  
 النهائية 

مقياس التربية  
 الوقائية 

 44 40 1.21 42.43 44 البعدي
45  

 23 19 1.05 21.23 44 القبلي 



جامعة اسيوط  – "الطفولة والتربية  فيدراسات  "مجلة   

___________________ ________________________________________ 

 

 م 2021يناير  –ادس عشرالسدد الع 236

  ن  ى  الود و يلاله ي  ى   ط دئولن ال  ا ب الببثثد  لبثثا ىقفثثلي ال ئافثث  
( دئوثثثث م  هثثثث  يلبثثثثا ىثثثث  45ىثثثث  الدئوثثثث  الم للفثثثث   ىقثثثثدائهل  ( 42.43ال  للفثثثث  اب ثثثثن  

دئوثثث ع ىىثثثل  ثثثدو لبثثثا ( 21.23)الى   ثثثط الح ثثثلا  لثثثدئولن ال  ا ثثثب القابثثث  الثثثذ  ابثثثع 
 افقثث   لبثثا ىقفثثلي ال ئافثث  ال  للفثث  ل ثثلل  ال  ا ثثب ل ا وثث د  ثثئث اثث   ى   ثث   دئوثثلن 

 الببد  م  و   بئن   لبىبللو  ال وئىاف   ال دئىي بللىدية الب ئض(.

  ا ىث ة دئولن ىوى ل   البحإ بل  يدا  بكة اتلىدإ الافلمف  ا ن  ىل  ب ع

 
 ( التمثيل البياني باألعمدة لمتوسطات درجات التطبيقين. 1شكل )

ل اثثثث   دئوثثثثلن ال  ى نثثثث  ىثثثث   ىث ثثثثة الافثثثثلم  ال ثثثثلاب  وثثثث د  ثثثثئ ث  انثثثثح  افلمفثثثثم
ال  افقثثثث   لبثثثثا ىقفثثثثلي ال ئافثثثث  ال  للفثثثث .  لب حقثثثثب ىثثثث  الداللثثثث  ا ح ثثثثللف  لبهثثثثئث اثثثث   
الى   ثثث     ثثثث  ا ثثثث يدا  اي بثثثثلئ  ن( لبىوىثثث ل    الىثثثثئ ب      ىوى لثثثث   احثثثثدإ   ا ثثثثب 

دائ داللثث  الهثثئث اثث   ى   ثث ا ىقثث  ى ائئ(م  ا  ا ثثب اي بثثلئ  ن( لهثثئث الى   ثث    لقفثثلي
 دئولن ال  افق   ا ن  ىل  ب ع
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 (  6جدول )
 نتائج اختبار "ت" للفرق بين متوسطي درجات التطبيقين في مقياس التربية الوقائية 

 فرق  البعد 
 المتوسطين  

 االنحراف المعياري 
 درجة  قيمة ت  للفروق  

 الحرية  
 مستوى 

 الداللة  

 0.01مستوى  43 134.31 1.05 21.20 المقياس ككل 

(  وثثل تن "ن" 134.31  نثث  ىثث  الوثثد و ال ثثلاب ي   فىثث  " ن " الىح ثث ب   
( ىىثثل  ثثدو لبثثا  وثث د  ثثئث حقفقثث  0.01 ى   ض داللثث   (  43الود لف  لمد دئو  حئى   

اثث   ى   ثث ا دئوثثلن ال  افقثث   القابثث   الببثثد  ل ثثلل  ال  ا ثثب الببثثد   ذان الى   ثثط 
 اتاائ(.  

وجود فرق دال إحصـائًيا عنـد مسـتوى الهئم الذ   مص لبا    و بلل لل      ا
ــي  0.01 ــدرس بالمــدخل البصــرى ف ــي ت ــة البحــث الت ــال عين ــين متوســطي درجــات أطف ب

 التطبيقين القبلي والبعدي على مقياس التربية الوقائية لصالح التطبيق البعدي."  

طي درجـات سـتو اختبار صحة الفرض الفرعي الثـاني: يوجـد فـرق دال إحصـائًيا بـين م .1
التربيـة الوقائيـة )بدعـد األمـان أطفال العينة في التطبيقين القبلي والبعدي علـى مقيـاس 

 .لصالح التطبيق البعدي  والسالمة(
 الي بثثثثثلئ  ثثثثثح  هثثثثثذا الهثثثثثئم  ثثثثث    ثثثثثم   بيثثثثثفص افلمثثثثثلن البحثثثثثإ بح ثثثثثلن 
إ  الى   ط الح لا م االمحئاف الىبفلئ م ياائ دئو م ي ثث ئ دئوثث ( لثثدئولن ل مثث  البحثث 

  ال  افقثث   القابثث   الببثثد  لبثثا ىقفثثلي ال ئافثث  ال  للفثث   ببثثد اتىثثل   ال ثثالى (م كىثثل  ثث 
   نح ل الود و ال لل ع
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 (  7جدول )
 اإلحصاقات الوصفية لدرجات عينة البحث في التطبيقين على مقياس التربية الوقائية  

 )بدعد األمان والسالمة(. 
 المتوسط  العدد   التطبيقين البعد  

 ابي الحس 
النحراف  ا

 المعياري 
 أصغر  
 درجة 

 أكبر 
 درجة 

الدرجة  
 النهائية 

 15 13 0.71 14.05 44 البعدي األمان والسالمة 
15  

 8 6 0.73 6.70 44 القبلي 

  ن  ى  الود و يلاله ي  ى   ط دئولن ال  ا ب الببثثد  لبثثا ىقفثثلي ال ئافثث  
( 15لم للفثثثث   ىقثثثثدائهل  ائوثثثث  ىثثثث  الد( 14.05ال  للفثثثث   بغبثثثثد اتىثثثثل   ال ثثثثالى ( اب ثثثثن  

دئوثث ع ( 6.7)دئو م  ه  يلبا ىثث  الى   ثثط الح ثثلا  لثثدئولن ال  ا ثثب القابثث  الثثذ  ابثثع 
ىىثثل  ثثدو لبثثا  وثث د  ثثئث اثث   ى   ثث ا دئوثثلن ال  افقثث   لبثثا ىقفثثلي ال ئا ثثف  ال  للفثث  
 بغبثثثثد اتىثثثثثل   ال ثثثثثالى ( ل ثثثثلل  ال  ا ثثثثثب الببثثثثثد  م  وثثثث   بئنثثثثث   لبىبللوثثثثث  ال وئىافثثثثث  

 ئىي بللىدية الب ئض(.د ال 

  ا ىث ة دئولن ىوى ل   البحإ بل  يدا  بكة اتلىدإ الافلمف  ا ن  ىل  ب ع

 
 ( التمثيل البياني باألعمدة لمتوسطات درجات التطبيقين 2شكل )

 ى نثثثث  ىثثثث  ال ىث ثثثثة الافثثثثلم  ال ثثثثلاب  وثثثث د  ثثثثئ ث  انثثثثح  افلمفثثثثل اثثثث   دئوثثثثلن 
لب حقثثثثب ىثثثث  الداللثثثث  ا ح ثثثثللف  لبهثثثثئث اثثثث     فثثثث . ال  افقثثثث   لبثثثثا ىقفثثثثلي ال ئافثثثث  ال  لل
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الى   ثثثث     ثثثث  ا ثثثث يدا  اي بثثثثلئ ن( لبىوىثثثث ل    الىثثثثئ ب      ىوى لثثثث   احثثثثدإ   ا ثثثثب 
ى ائئ(م  ا  ا ثثب اي بثثلئ  ن( لهثثئث الى   ثث    لقفثثلي ىقثثدائ داللثث  الهثثئث اثث   ى   ثث ا 

 دئولن ال  افق   ا ن  ىل  باع

 سطي درجات التطبيقين  و ن مت ( نتائج اختبار "ت" للفرق بي 8جدول )
 في مقياس التربية الوقائية )بعد األمان والسالمة( 

 البعد 
فرق  

 المتوسطين 
االنحراف المعياري  

 درجة الحرية  قيمة ت  للفروق 
 مستوى 

 الداللة  

 0.01مستوى  43 62.76 0.78 7.34 اتىل   ال الى  

"ن"  نوثثل ت (   62.76  نثث  ىثث  الوثثد و ال ثثلاب ي   فىثث  " ن " الىح ثث ب   
( ىىثثل  ثثدو لبثثا  وثث د  ثثئث حقفقثث  0.01 ى   ض داللثث   (  43الود لف  لمد دئو  حئى   

اثث   ى   ثث   دئوثثلن ال  افقثث   القابثث   الببثثد  ل ثثلل  ال  ا ثثب الببثثد   ذان الى   ثثط 
 اتاائ(.  

وجود فرق دال إحصـائًيا عنـد مسـتوى  بلل لل      ا و الهئم الذ   مص لبا 
ــين متوســطي د 0.01 ــي  رجــاتب ــدرس بالمــدخل البصــرى ف ــي ت ــة البحــث الت ــال عين أطف

التطبيقين القبلـي والبعـدي علـى مقيـاس التربيـة الوقائيـة )بدعـد األمـان والسـالمة( لصـالح 
 التطبيق البعدي."  

اختبــار صــحة الفــرض الفرعــي الثالــث: يوجــد فــرق دال إحصــائًيا بــين متوســطي  .2
التربيـة الوقائيـة على مقياس  بعديدرجات أطفال العينة في التطبيقين القبلي وال

   لصالح التطبيق البعدي  )بعد التغذية الصحية(
 الي بثثثثثلئ  ثثثثثح  هثثثثثذا الهثثثثثئم  ثثثثث    ثثثثثم   بيثثثثثفص افلمثثثثثلن البحثثثثثإ بح ثثثثثلن 
 الى   ط الح لا م االمحئاف الىبفلئ م ياائ دئو م ي ثث ئ دئوثث ( لثثدئولن ل مثث  البحثثإ 
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   ببثثثد ال  ذفثثث  ال ثثثحف (م كىثثثل فثثث   لل ثث  ال  افقثثث   القابثثث   الببثثثد  لبثثثا ىقفثثثلي ال ئافثثث  ال
   نح ل الود و ال لل ع

 (  9جدول )
 اإلحصاقات الوصفية لدرجات عينة البحث في التطبيقين على مقياس التربية الوقائية  

 )بدعد التغذية الصحية(. 

 البعد  
 العدد   التطبيقين

 المتوسط  

 الحسابي 

 االنحراف  

 المعياري 

 أصغر  

 درجة 

 أكبر 

 درجة 

الدرجة  
 ة ينهائال

 15 13 0.77 14.32 44 البعدي التغذية الصحية 
15  

 8 6 0.78 7.36 44 القبلي 

  ن  ى  الود و يلاله ي  ى   ط دئولن ال  ا ب الببثثد  لبثثا ىقفثثلي ال ئافثث  
( 15ىثثثث  الدئوثثثث  الم للفثثثث   ىقثثثثدائهل  ( 14.32ال  للفثثثث   ببثثثثد ال  ذفثثثث  ال ثثثثحف ( اب ثثثثن  

دئوثث  ( 7.36)لدئولن ال  ا ثثب القابثث  الثثذ  ابثثع    لا دئو م  ه  يلبا ى  الى   ط الح
ىىثثل  ثثدو لبثثا  وثث د  ثثئث اثث   ى   ثث   دئوثثلن ال  افقثث   لبثثا ىقفثثلي ال ئافثث  ال  للفثث  
 بغبثثثثثد ال  ذفثثثثث  ال ثثثثثحف ( ل ثثثثثلل  ال  ا ثثثثثب الببثثثثثد  م  وثثثثث   بئنثثثثث   لبىبللوثثثثث  ال وئىافثثثثث  

  ال دئىي بللىدية الب ئض(.

 بكة اتلىدإ الافلمف  ا ن  ىل  ب ع  يدا   ا ىث ة دئولن ىوى ل   البحإ بل  
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 ( التمثيل البياني باألعمدة لمتوسطات درجات التطبيقين 4شكل )

ل اثثثث   دئوثثثثلن   ى نثثثث  ىثثثث  ال ىث ثثثثة الافثثثثلم  ال ثثثثلاب  وثثثث د  ثثثثئ ث  انثثثثح  افلمفثثثثم
ال  افقثثثث   لبثثثثا ىقفثثثثلي ال ئافثثثث  ال  للفثثثث .  لب حقثثثثب ىثثثث  الداللثثثث  ا ح ثثثثللف  لبهثثثثئث اثثثث   

  اي بثثثثلئ  ن( لبىوىثثث ل    الىثثثثئ ب      ىوى لثثثث   احثثثثدإ   ا ثثثثب ا ثثثث يدالى   ثثث     ثثثث  ا
ى ائئ(م  ا  ا ثثب اي بثثلئ  ن( لهثثئث الى   ثث    لقفثثلي ىقثثدائ داللثث  الهثثئث اثث   ى   ثث ا 

 دئولن ال  افق   ا ن  ىل  باع

 (  10جدول )
 نتائج اختبار " ت " للفرق بين متوسطي درجات التطبيقين في مقياس التربية الوقائية  

 التغذية الصحية(  د )بدع

فرق   البعد 
 المتوسطين 

 االنحراف المعياري 

 للفروق  
 قيمة ت 

درجة  
 مستوى الداللة  الحرية 

 0.01مستوى  43 46.73 0.99 6.95 ال  ذف  ال حف  

(  وثثثل تن "ن" 46.73  نثثث  ىثثث  الوثثثد و ال ثثثلاب ي   فىثثث  " ن " الىح ثثث ب   
ىثثل  ثثدو لبثثا  وثث د  ثثئث حقفقثث  ى( 0.01 ى   ض داللثث   (  43الود لف  لمد دئو  حئى   
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اثث   ى   ثث ا دئوثثلن ال  افقثث   القابثث   الببثثد  ل ثثلل  ال  ا ثثب الببثثد   ذان الى   ثثط 
 اتاائ(.  

وجود فرق دال إحصـائًيا عنـد مسـتوى  بلل لل      ا و الهئم الذ   مص لبا 
( بــين متوســطي درجــات أطفــال عينــة البحــث التــي تــدرس بالمــدخل البصــرى فــي 0.01)
ين القبلــي والبعـدي علــى مقيــاس التربيـة الوقائيــة )بعــد التغذيـة الصــحية( لصــالح قـتطبيال

 التطبيق البعدي."  

اختبـار صــحة الفــرض الفرعــي الرابــف : يوجــد فــرق دال إحصــائًيا بــين متوســطي  .4
التربيـة الوقائيـة درجات أطفال العينة في التطبيقين القبلي والبعدي على مقياس 

   لصالح التطبيق البعدي  (امنه  )بعد األمراض والوقاية
 الي بثثثثثلئ  ثثثثثح  هثثثثثذا الهثثثثثئم  ثثثثث    ثثثثثم   بيثثثثثفص افلمثثثثثلن البحثثثثثإ بح ثثثثثلن 
 الى   ط الح لا م االمحئاف الىبفلئ م ياائ دئو م ي ثث ئ دئوثث ( لثثدئولن ل مثث  البحثثإ 
 ثث  ال  افقثث   القابثث   الببثثد  لبثثا ىقفثثلي ال ئافثث  ال  للفثث   ببثثد اتىثثئام  ال  لفثث  ىم ثثل(م 

  و ال لل عدالو  كىل   نح ل

 (  11جدول )
 اإلحصاقات الوصفية لدرجات عينة البحث في التطبيقين على مقياس التربية الوقائية  

 )بعد األمراض والوقاية منها(. 
 المتوسط   العدد  التطبيقين البعد 

 الحسابي 
 االنحراف 

 المعياري  
 أصغر  
 درجة 

 أكبر
 درجة  

الدرجة  
 النهائية 

 15 13 0.76 14.07 44 ديالبع األمراض والوقاية منها 
15 

 9 6 0.81 7.16 44 القبلي 

  ن  ى  الود و يلاله ي  ى   ط دئولن ال  ا ب الببثثد  لبثثا ىقفثثلي ال ئافثث  
ىثثث  الدئوثثثث  الم للفثثث   ىقثثثثدائهل ( 14.07ال  للفثثث   ببثثثد اتىثثثثئام  ال  لفثثث  ىم ثثثثل( اب ثثثن  

( 7.16)الثثذ  ابثثع   لقاب( دئو م  ه  يلبا ى  الى   ط الح لا  لدئولن ال  ا ب ا15 
دئوثثث  ىىثثثل  ثثثدو لبثثثا  وثثث د  ثثثئث اثثث   ى   ثثث ا دئوثثثلن ال  افقثثث   لبثثثا ىقفثثثلي ال ئافثثث  
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ال  للفثث   ببثثد اتىثثئام  ال  لفثث  ىم ثثل( ل ثثلل  ال  ا ثثب الببثثد  م  وثث   بئنثث   لبىبللوثث  
 ال وئىاف   ال دئىي بللىدية الب ئض(.

 فلمف  ا ن  ىل  ب عاإ ال ا ىث ة دئولن ىوى ل   البحإ بل  يدا  بكة اتلىد

 

 ( التمثيل البياني باألعمدة لمتوسطات درجات التطبيقين 5شكل )

 ى نثثثث  ىثثثث  ال ىث ثثثثة الافثثثثلم  ال ثثثثلاب  وثثثث د  ثثثثئ ث  انثثثثح  افلمفثثثثل اثثثث   دئوثثثثلن 
ال  افقثثثث   لبثثثثا ىقفثثثثلي ال ئافثثثث  ال  للفثثثث .  لب حقثثثثب ىثثثث  الداللثثثث  ا ح ثثثثللف  لبهثثثثئث اثثثث   

ىثثثث ل    الىثثثثئ ب      ىوى لثثثث   احثثثثدإ   ا ثثثثب ولبى الى   ثثثث     ثثثث  ا ثثثث يدا  اي بثثثثلئ ن(
ى اثثئئ(م  ا  ا ثثب اي بثثلئ ن( لهثثئث الى   ثث    لقفثثلي ىقثثدائ داللثث  الهثثئث اثث   ى   ثث ا 

 دئولن ال  افق   ا ن  ىل  باع
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نتائج اختبار " ت " للفرق بين متوسطي درجات التطبيقين في مقياس   :(12دول )ج
 نها( اية م)بعد األمراض والوق التربية الوقائية 

فرق   البعد 
 المتوسطين 

االنحراف المعياري  
 درجة ا  قيمة ت  للفروق 

 لحرية 
 مستوى 

 الداللة  
 األمراض 

 والوقاية منها  
 0.01مستوى  43 44.49 1.03 6.91

(  وثثثثل تن "ن" 44.49  نثثثث  ىثثثث  الوثثثثد و ال ثثثثلاب ي   فىثثثث  "ن" الىح ثثثث ب   
و لبثثا  وثث د  ثثئث حقفقثث  ىثثل  ثثد( ى0.01 ى   ض داللثث   (  43الود لف  لمد دئو  حئى   

اثث   ى   ثث ا دئوثثلن ال  افقثث   القابثث   الببثثد  ل ثثلل  ال  ا ثثب الببثثد   ذان الى   ثثط 
 اتاائ(.  

وجود فرق دال إحصـائًيا عنـد مسـتوى  بلل لل      ا و الهئم الذ   مص لبا 
ــي  0.01 ــدرس بالمــدخل البصــرى ف ــي ت ــة البحــث الت ــال عين ــين متوســطي درجــات أطف ب

لــي والبعــدي علــى مقيــاس التربيــة الوقائيــة )بعــد األمــراض والوقايــة منهــا( القب التطبيقــين
 لصالح التطبيق البعدي."  

توجد فاعلية للبرنامج المقتـرح فـي تنميـة مفـاتيم اختبار صخة الفرض الثاني :  •
 التربية الوقائية لدى أطفال العينة.

ئوثثلن  ثث   د  ن  ىىثثل  ثثاب  وثث د  ثثئ ث  م ثثلل  ذان داللثث  ىح ثثللف  اثث   ى   
ل م  البحإ    ال  افق   القاب   الببد  ل لل  ال  ا ب الببد .  لا    ثثبفىمل بثثي   وثث د 
البثث و  ثثثد ال فبمثثث  بللنثثثئ ئإ يهى  ثثثأم  للداللثث  ا ح ثثثللف   ثثث  ذا  ثثثل ال  قثثثد  لببلحثثثإ ىال 
دلثثثفالم لبثثثا  وثثث د  ثثثئث ب ثثثئف الماثثثئ لثثث  ىلهفثثث  هثثثذا الهثثثئث  يهى  ثثثأم  ىثثث  ثثثث    للداللثثث  

م  للنثثئ ئإ   حقثثثب لف    ا ح ثثل حثثدهل   ثثثئ كل فثث    ثثث  بثثئت نثثئ ئ   لامثثثأ   ثثئ كثثثلف 
ا وثث د الداللثث  ا ح ثثللف   الاهلفثث    حقثثب بح ثثلن دئوثث   للبفثث   يهىفثث  الم  وثث  ال ثث  ثاثثن 
 و دهثثل ىح ثثللفمل. لثثذليع  وثثن ي    بثثث  اي بثثلئان الداللثث  ا ح ثثللف  اثثببم ا وثثثئاوان 

حد د يهىف  الم ثثلل  ال ثث   ثث  ال   ثثة ىل  ثثلم  ىثث  هثثذه ل   له   ىبم ف  الم لل  الدال  ىح للفم 
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( 2ƞ(  ى ثثدف اي بثثلئ ىئاثث  ى  ثثل  2ƞات ثثلل ن الىمل ثثب  لببحثثإ الحثثلل  اي بثثلئ ىئاثث  ى  ثثل  
( 13ىلثثا  حد ثثد م ثثب  ىثث   بثثل   الى   ثثئ ال ثثلب   ئوثث  لبى   ثثئ الى ثث قةم  ى نثث  الوثثد و  

( كىقفثثثلي لدئوثثث  يهىفثثث  م ثثثلل  البحثثثإ ذان الداللثثث  2م ثثثلل    ا ثثثب ىقفثثثلي ىئاثثث  ى  ثثثل  
 ا ح للف ع  

 ( نتائج مربف إيتا 13جدول )

 ت البعد 
 درجة  

 الحرية 

 مربف  

 (2ƞايتا ) 
 مستوى 

 الفاعلية  

 فاعلية مرتفعة   0.99 43 62.76 األمان والسالمة 

 فاعلية مرتفعة   0.98 43 46.73 التغذية الصحية 

 فاعلية مرتفعة   0.98 43 44.49 ها األمراض والوقاية من

 فاعلية مرتفعة   1 43 134.31 التربية الوقائية ككل 

 (:13يتضح من الجدول )

ي   (1= ( لم ثثلل  ال  افقثث   لبثثا ىقفثثلي ال ئافثث  ال  للفثث  ككثثة  2 فىثث  ىئاثث  ى  ثثل  •
ه ثثثث ئه ب ثثثثان كثثثث   ( ىثثثث  ال بثثثثل   اثثثث   ال  افقثثثث    ثثثث  ال ئافثثثث  ال  للفثثثث  فى%100ي   

تنــاف فاعليــة كبيــرة الىبللوثث  ال دئى ثثف  ال ثث   بثثئم ل ثثل ل مثث  البحثثإم ىىثثل فبمثث  ي  
 الستخدام المدخل البصرى في تنمية بعض مفاتيم التربية الوقائية ككل.

 ( لم ثثلل  ال  افقثث   لبثثا ىقفثثلي ال ئافثث  ال  للفثث   اتىثثل   ال ثثالى ( 2 فى  ىئا  ى  ل  •
( ىثثث  ال بثثثل   اثثث   ال  افقثثث    ثثث  ال ئافثثث  ال  للفثثث   اتىثثثل  %99ي  ي    (0.99=  

 ال الى ( فىك   ه  ئه ب ان الىبللو  ال دئى ثثف  ال ثث   بثثئم ل ثثل ل مثث  البحثثإم ىىثثل 
تنــاف فاعليــة كبيــرة الســتخدام المــدخل البصــرى فــي تنميــة مفــاتيم التربيــة فبمثث  ي  

 الوقائية )األمان والسالمة(.
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 ( لم لل  ال  افق   لبا ىقفثثلي ال ئافثث  ال  للفثث   ال  ذفثث  ال ثثحف ( 2  ى  ل  ىئا   فى  •
( ىثثث  ال بثثثل   اثثث   ال  افقثثث    ثثث  ال ئافثثث  ال  للفثثث   ال  ذفثثث  %98ي  ي    (0.98=  

ال حف ( فىك   ه ثث ئه ب ثثان الىبللوثث  ال دئى ثثف  ال ثث   بثثئم ل ثثل ل مثث  البحثثإم ىىثثل 
فاعليــة كبيــرة الســتخدام المــدخل البصــرى فــي تنميــة مفــاتيم التربيــة نــاف تفبمثث  ي  

 الوقائية )التغذية الصحية(.

( لم لل  ال  افقثث   لبثثا ىقفثثلي ال ئافثث  ال  للفثث   اتىثثئام  ال  لفثث  2 فى  ىئا  ى  ل  •
لفثثثث  ل  ل( ىثثثث  ال بثثثثل   اثثثث   ال  افقثثثث    ثثثث  ال ئافثثثث  ا%98ي  ي    (0.98= ىم ثثثثل(  

 اتىثثثئام  ال  لفثثث  ىم ثثثل( فىكثثث   ه ثثث ئه ب ثثثان الىبللوثثث  ال دئى ثثثف  ال ثثث   بثثثئم ل ثثثل 
تناف فاعلية كبيرة السـتخدام المـدخل البصـرى فـي تنميـة ل م  البحإم ىىل فبم  ي   

 مفاتيم التربية الوقائية )األمراض والوقاية منها(.

 تفسير نتائج البحث:

ب ثثثئى  اوثثثذن ام بثثثله ال هثثثة ىثثث  يثثثالو   ال ئوثثث  هثثثذه الم ثثثلل  ىلثثثا  فثثثل  اتمبثثث 
الحئك  الب ئى   اتل ا  الوذاب    قدف  الىبب ى  ببثثكة ىئلثثا لمثثدىل بثثلهد ات هثثلو م ثثلل  
ببم ال ب كفلن ال حفح  ىثة   ة ال ثثد      ثثة الهلا ثث   ت او الوثثئاثف  ىثث      ثثل ا  

 ,Philominraj, Andrew; Jeyabalan   مل و الهلا   الى  لإ  ى هب ذلثثي ىثث  دئا ثث 
David; Vidal-Silva, Christian, 2017)  ال ثث  ياثثدن ي  البمل ثثئ الب ثثئى   بثثكة 

لمل ثثئ ح  فثث   ثثا وثثذن االه ىثثل   ى ثثللدإ الى ببىثث    ثثا   ثث  الىح ثث ض الىثث بب  ببثثكة 
ي نةم كىل يبببن اتمب   الب ئى  الىقدى  حن اال   ال  لدض ال هثثة   ثثللد أ لبثثا 

ببكة سى   ا ن  ذلي لمدىل بلهد ات هثثلو البك ئىثثل النثثلئإ     بأا  ابلف الا ل  الىحف 
لمثثد مهثثخ ال بثثل  ال ثثلي  ىىثثل وبب ثث   م قثثد   هثثذا الهبثثة  ا الل ثث  لبثثا ات بىثث  ال ثث  
  ثثللد لبثثا امثثلو الو ثث  ىىثثل بثثوب   لبثثا الحثثئص لبثثا  مل ل ثثلم  ى هثثب ذلثثي ىثث  دئا ثث  

لب ثثثثئض  ثثثثا  مىفثثثث  حثثثثن ية ا(  ال ثثثثا ياثثثثدن لبثثثثا  بللفثثثث  الىثثثثد2019 يحىثثثثد ال ئا مثثثث م 
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اال ثثث  ال  الىبئ ثثثث   ا  ابثثثلف الا لثثثث  الىلدفثثث   ال افبفثثثث  لثثثدض  هثثثثة الئ نثثث م كىثثثثل ي  
اتمبثثثثث   الب ثثثثثئى   ثثثثث  الائمثثثثثلى  الىق ثثثثثئح  ثثثثثللدن ات هثثثثثلو لبثثثثثا ئؤفثثثثث  م ثثثثثلل  ببثثثثثم 
ال ب كفلن اليل ل  ىىل يدض ىلا ماذه   مقثثده  هثثذه ال ثثب كفلن  ىحل لثث   بثثد ة  ثثب كفل    

 بد ة  ب ي ا  يدا  الىقص البال  في ادال ى  الىبدما لمثثد  ثثص الثث ئث   ىم لاليل ل    
 ,Kisamore) الوبثث ي لبثثا ى ثثل   ىمل ثثب  لمثثد ىبثثلهدإ ال بهثثلت  ى هثثب ذلثثي ىثث  دئا ثث  
April N.;  Carr, James E.; LeBlanc, Linda A. 2011).  ال ثثا ياثثدن  ثثا 

كالنم كىثثثل ي   قثثثدف  ىهثثثلهف  الىبثثث م للو ثثثل  بللفثثث  ال ي ثثثة الب ثثثئض  ثثثا  مىفثثث  ى ثثثلئإ حثثثة 
ال ئاف  ال  للف  ببكة ب ثثئض ىئلثثا  ال يا ثثد لبثثا الىه ثث   بثثياثئ ىثث  مبثثلت  ثثللد ات هثثلو 

( 2017لبا اا  لن الىهلهف  ب ئىق  و دإ  ى هثثب ذلثثي ىثث  دئا ثث   ئبثثل ىاثثئاهف   سيثثئ  م 
 و ىلثثا ال  ثث  ال   يا ئن  ا م للو ل  بللف  الىدية الب ئض     مىف   دئإ ال هة لبثثا 

 فل   لهاف  لبىهلهف  الى ببى  ىثثثة  دئ ثثأ لبثثا   ثثىف  ىه ثث   ال ثثح   الىثثئم  يىثثئام 
 الو لت ال مه ا  ال نىا.

إن فاعلية البرنامج المقترح فى تنمية بعض مفـاتيم التربيـة الوقائيـة لـدى طفـل 
 الروضة قد يرجف إلى:

الىثثئاد  مى   ثثل لثثدض لفثث  ىاللىثث  الائمثثلى   اتمبثث   الب ثثئى  لىحثثل ئ ال ئافثث  ال  ل •
  هة الئ ن .

 ىاللى  يمب   الىدية الب ئض لي للص ي هلو الئ ن . •

  ثثىف  يمبثث   الائمثثلى   ثثا نثث و ي ثثي اي فثثلئ    ثثىف  يمبثث   ال ببثثف   الثث بب   •
  ا الئ ن .

  مه ذ الائملى   ا ىدإ تىمف  ىمل ب . •

 ىيل ب  يمب   الائملى  لبقة  ح اي ال هة يل   حل   ا ب لئ. •
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 ات البحث:توصي

نثثئ ئإ االه ىثثل  بللىثثدية الب ثثئض   هب ثثة د ئه  ثثا الئ نثث  كي ثثب ن  بثثلو  ثثا  •
  ئاف  ال هة.

 نئ ئإ  اما ىهلهف  ال ئاف  ال  للف  نى  الائاى  الحللف  لئىلم ات هلو. •

الحلوثثث  ىلثثثا  ي ثثثفص د ئان  دئىافثثث  لبىببىثثثلن لثثث  الىثثثداية الحد ثثثث   يل ثثث   •
  هة الئ ن .ى    الىدية الب ئض  كفهف   هب بأ

 نئ ئإ   ىف  د ئان  دئىاف  لبىببىلن  ي لفلو اتى ئ ل  ال ئاف  ال  للف . •

نئ ئإ البىثثة لبثثا  هب ثثة د ئ الىؤ  ثثلن االو ىللفثث   الىئااثثت الثقل فثث  بنثثئ ئإ  •
اب ئاي ا بلو  ا ىولو اتمب   الى م ل  ال     دف ىلا ىا ثثلن ال هثثة ىهثثلهف  

 ال ئاف  ال  للف .
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 المراجف 

(.  للبفث  ائمثلى   ثلل  لبثا الثدئاىل االو ىللفث  2019    ثن  ثئجم موث ا  لبثلي هىثل   يحال .1
 ثثث   مىفثثث  الثثثذكلو البي ثثث   ى ثثثلئان  ومثثثن الحثثث ادإ  ال بثثثل   ىب ثثثل ل هثثثة 

مجلــة الطفولــة والتربيــة  كليــة ريــاض األطفــال  جامعــة اإلســكندرية  الئ نثث . 
 . 414-325(ض 38  11

.  للبفث  ائمثلى   ثدئىا  ى ث مد ىلثا ال هك ثئ الب ثئض  ثا  مىفث  (2019يحىد لاده ال ئا م    .2
مجلة دراسـات العلـوم التربويـة، حن اال   ال  الىبئ   لدض ي هلو الئ ن .  
 .141-127ىبحبم ، 46عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، مج

اتىثثثل   لهف (. ائمثثثلى  يمبثث   حئكفثث  ل مىفثثث  ببثثم ىهثث2014يى ثثئإ لاثثد القثثثلدئ لاثثد القثثلدئ   .3
 م ان    ن و  6-5 ال الى  ل قب ة ا  لبلن الحئكف  ت هلو الئ ن  ى  

م 54مجلــة كليــة التربيــة جامعــة طنطــا، ع الىبثثل  ئ الق ىفثث  لئىثثلم ات هثثلو. 
541-562. 

(. يثثثثئ ا ثثث يدا  الثثث بب  المقثثثلو  ثثثا  مىفثثث  ا دئاي الب ثثثئ  لثثثدض 2019ىفىثثثل  يبثثثم البمثثثت    .4
ــيوط، الا ىثثثن.  لثثث  ي هثثثلو ىئحبثثث  الئىثثثلم اد ــة أسـ ــة جامعـ ــة التربيـ ــة كليـ مجلـ

 .418 -381م 5 ، 35مج

(. ىا لن  هة الئ ن  ىه    اتىل   ال ثالى  بل ث يدا  2008وملن لادال ما البكل  با   .5
. كبف  المؤتمر العلمى الدولى األول نحو صناعات آمنة للطفلى ئح البئالي.  

 . 71 -45م 1ئىلم ات هلوم ولىب  ا  كمدئى م ى 

العولمة والثقافة الغذائية لطفل ما قبل المدرسة وعالقتها بـبعض (. 2012 هئإ   د اله  د  و .6
ــة ــلوكية والمعرفيـ ــرات السـ . ئ ثثثلل  ىلو ثثث  ئ   ثثثئ ىمبثثث ئإم كبفثثث  الامثثثلن المتغيـ

 لآلدان  البب    ال ئاف م ولىب  ل   بىي.
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و ىبثثل  ئ ال ئاافثث  ا نثث  (.  قثث ف  ك ثثلن الببثث   لبىئحبثث  ا ا دالفثث   ثث2016حمثثل  كثثلا  لاثثد   .7
م 12م كبفث  ال ئافث  ات ل ثف م ولىبث  ىف ثل م ىث مجلة أبحاث ميسانال  للف .  

  23 . 

(. ائمثثلى  ىق ثثئح 2017ئبثثل ىاثثئاهف  ما ثثةم بثثحل أ لاثثده سىثث  م ح ثثل  الثثد   ىاثثئاهف  حوثثلج   .8
 ثثثلل  لبثثثا الىثثثدية الب ثثثئض  ثثثا  مىفثثث  ال هك ثثثئ الئىلنثثثا لثثثدض  الى ثثثذ الىئحبثثث  

 .538 -507م 109م   28م ى مجلة كلية التربية جامعة بنها لف .االا دا

فاعليــة اســتخدام المــدخل البصــرى المكــانى فــى تــدريس مــنهج (. 2013تىثثت  ىحىثثد ىحىثثد   .9
ــدى  ــاتيم السياســية ل ــيم والمف ــة بعــض الق ــى تنمي ــال المطــور عل ــاض األطف ري

 . هلجئ لل  ىلو   ئ   ئ ىمب ئإم كبف  ال ئاف م ولىب   أطفال الروضة. 

(.  للف  ى ئح ال هة  ثا ىا ثلن  هثة 2011تىمن ىحىد لادالىمب م ىفىل  لاده بئف   .10
م كبفث  مجلة البحث العلمى فى التربيـةالئ ن  ببم ىهلهف  ال ثق م ال حا. 

 .170 -111م 1م ج12الاملن لآلدان  البب    ال ئاف م ولىب  ل   بىيم  

 بللفث  ا ث يدا  اتمبث   ال با ئىث   ثا  (.2013 حئ     ب م ف م  ى ئ ىحىد ياث  الب ث    .11
 مىفثثثث  ببثثثثم ال ثثثثب كفلن اتىلمفثثثث   اال ولهثثثثلن ال  للفثثثث  لثثثثدض  هثثثثة الئ نثثثث . 

م 1م ج26ئاب ث  ال ئاث ى   البثئنم  دراسات عربية فـى التربيـة وعلـم الـنفس،  
67- 96. 

 ب ثثئض (. ا دئاي ال2015 ثحئ ىحىثد  ثثبدم  ثلىف  ىاثثئاهف  ى  ثام ئوثللا لاثثده ىاثئاهف    .12
مجلـة البحـث العلمـى فـى كىدية ل مىف  الحثي الىكثلما ل هثة ىل اثة الىدئ ث . 

م 2م ج16م كبف  الامثلن لثآلدان  الببث    ال ئافث م ولىبث  لث   بثىيم  التربية
383- 406. 

(.  مثلإ   ث ئ الومث   د ئهثل  ثا  ت ىثد ي هثلو ىثل  اثة الىدئ ث  2015 بلد ىحىد الى ئض   .13
ب بفثثث  لثثثببم ات ثثثلما الىبئ نثثث  لبثثث   .    حاثثثببم الىهثثثلهف  ال ثثثحف ع دئا ثثث

 .364 -325م 72م   مجلة كلية اآلداب جامعة الزقازيق
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(. الثقل ث  ال ثحف  لثدض  هثة 2011  ل امن هلبث  لاثدالو ادم يىثلما لاثد لاثداله لح لبثا  .14
الوىبفثث  مجلــة القــراقة والمعرفــة، الئ نثث   لال   ثثل بى ثث  الن  ثثئاوإ ال ثث ئ. 

 -135م 121كبفث  ال ئافث م ولىبث  لث   بثثىيم    ئ ث مالى ثئى  لبقثئاوإ  الىب
172. 

(.  لثثث  ات  بقثثثف  ال ثثثالى  2010 ثثثلل  اثثث  فحثثثا التهئامثثثام ىمثثثا امثثثن دهثثثفش القئبثثثا   .15
مجلــة البحــوث ال  للفثث  لب هثثة  ثثا الىمثثتو  د ئهثثل  ثثا   لفثث   هب ثثل ا بثثي القثثف . 

 .209 -154م 2م  25كبف  ال ئاف م ولىب  الىم  ف م ى   ،النفسية والتربوية

 ثثثثثائض اتم ثثثثثلئض لبثثثثثام م ثثثثثلد ىحىثثثثث د ىحىثثثثثدم لادالمل ثثثثثئ يحىثثثثثد يب ثثثثثةم سىثثثثثلو ىحىثثثثثد  .16
(. د ئ ىببى  الئ ن   ثا ال ئافث  ال  للفث  لثدض ال هثة  ثا نث و 2018ىائاهف  

كبفثث  ال ئافثث  بقمثثلم ولىبثث  مجلــة العلــوم التربويــة، ببثثم الى   ثثئان الىبل ثثئإ. 
 .279 -267م 37وم ن ال ادضم  

(. ال ئافثث  ال  للفثث   ى  ببثثلن الثث لا ال ثثحا بىثثدائي ال ببثثف  2018دض  لثثلفم ل ثثد الئبثث  .17
م كبفثثث  مجلـــة العلـــوم التربويـــةالبثثثل  اد لثثث  الا ىثثثنع ئىثثثلم ات هثثثلو يمى ذوثثثل. 

 .402 -378م 2م  26الدئا لن الببفل لب ئاف م ولىب  القلهئإم ى 

ا  مىفثث  الثث لا فثث   ثث(. ا ثث يدا  اتمبثث   الب  فثث   الد م2013لادالمل ثثئ  ثثالى  البثثائا ض   .18
ــةبلتىثثل   ال ثثالى  الا لفثث  لثثدض  هثثة الئ نثث     افقل  ثثل.  ــة كليــة التربي م مجل

 .218 -272م 50كبف  ال ئاف م ولىب   م لم  

(.  للبفثثث  ائمثثثلى   ثثثلل  لبثثثا الىثثثدية الب ثثثئض  ثثثا اا  ثثثلن 2017ل ثثثل  ىحىثثثد ي ثثثلن   .19
مجلـة القـراقة ىثالو. ا    الى ذ الىئحب  االا دالف  لبق الد االىاللف   اال وثله محث 
ــة،  ــراقة والمعرفـ ــرية للقـ ــة المصـ ــة، الجمعيـ كبفثثث  ال ئافثثث م ولىبثثث  لثثث   والمعرفـ

 .55 -22بىيم 
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(. د ئ ئىثثثلم ات هثثثلو  ثثثا   لفثثث   هثثثة الئ نثثث  بىهثثثلهف  2016لبثثثا لاثثثد ال ثثث ان ل ىثثثل    .20
الثقل ثثث  ال ثثثحف  ىثثث   و ثثث  ماثثثئ الىببىثثثلن  يى ثثثلن ات هثثثلو  ثثثا نثثث و ببثثثم 

 .80 -12م 1م ج169كبف  ال ئاف م ولىب  اتتهئم  بية، التر مجلة الى   ئان.  

لىثثثثثئ  ثثثثث د يب ثثثثثةم لاثثثثثده ىحىثثثثثد اتمثثثثث ئم بثثثثثفىلو ىحىثثثثثد لاثثثثثدالبتىتم ىحىثثثثث د  ثثثثث د ياثثثثث   .21
(.  للبف  ائمثلى   ثلل  لبثا الث بب  الب ثئض  ثا  ثدئىي الببث    ثا 2015ملوا 

ئ اا  ثثثثلن ى ثثثثثلئان  ثثثثثئاوإ ال ثثثث ئ  الئ ثثثثث   ال ببفىفثثثثث   ببثثثثم ى ثثثثثلئان ال هك ثثثثث
مجلـــة دراســـات فـــى التعلـــيم ب ثثثئض الىكثثثلما لثثثدض ال الى ثثثذ الىبثثث      ثثثىبفل. ال

 .346 -312م 8م ىئكت    ىئ ال ببف  الولىبام ولىب  ي   تم  العالى

م مجلــة عــالم التربيــة(. بثثئ ت ال  ذفثث  ال ثثبفى  لثثس   ال هثثة. 2014البفثثلدض نثث و البلاثثد   .22
م 46م  15د الببثثثئى م يىثثث ائ الىؤ  ثثث  البئافثثث  لال  بثثثلئان الببىفثثث    مىفثثث  ال

207- 231. 

(. بحثثثإ  للبفثثث  ائمثثثلى   ثثثدئىا   ثثث   مىفثثث  الثقل ثثث  ال ثثثحف  2006 لفقثثث  ا ثثثىلل ة يثثثل ئ   .23
 -155م 35م   . كلية التربيـة، جامعـة طنطـا ال ئا ف  لىببىلن د ئ الحنثلم 

215 . 

م (.  للبفثث  ا ثث يدا  الىثثدية الب ثثئض  ثثا  مىفثث  ببثث2017كئىىثثل  اثثد ئم ىىبثثا  ثثلدث   .24
م كبفث  ال ئافث م ولىبث  مجلة كليـة التربيـةىهلهف  الببىف  لدض ي هلو الئ ن .  ال

 .331 -304م 13م  33ي   تم ى  

ــر(. 2016ىلوثثثد لثىثثثل   سيثثثئ     .25 ــى مصـ ــكانى فـ ــف السـ ــل الوضـ . الىوبثثثي القثثث ىا تحليـ
 لب كل .

ــدريس، ط(. 2002ىحىثثثد ال ثثث د لبثثثا   .26 ــة التـ ــاتج وطريقـ ــطلحات المنـ القثثثلهئإع دائ . 2مصـ
 لبئا .كئ االه
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(.   ا م الق   الئ ىف   ا  مىف  ببم الىهلهف  ال حف  2018ىئ إ ىحى د لادالىؤى    .27
مجلــة الجامعــة اإلســالمية للدراســات التربويــة والنفســية، . لثثدض  هثثة الئ نثث 

 .326 -296م 3م ئ  26كبف  ال ئاف  بللىتاحىف م ولىب  بقئاو ال ب دف م   

لل  لبثثا ال ئافثث  اتىلمفثث  ل مىفثث  الثث لا ال ام لثث وا ى   ثث(. ائمثثل2019ىمثثلو يمثث ئ لادال ثث د   .28
مجلــة دراســات فــى الطفولــة  بىيثثل ئ اتلبثثلن االلا ئ مفثث  لثثدض  هثثة الئ نثث .

 .108 -46م 9كبف  ال ئاف  لب ه ل  الىبكئإم ولىب  ي   تم  والتربية،  

م (. ىثثثم   ىق ثثثئح  ثثثلل  لبثثثا الىثثثدية الب ثثثئض ل مىفثثث  ببثثث2016ى ئ ثثثن لاثثثدالماا داثثث ئ   .29
ىهثثثثلهف  الو ئا فثثثث   ى ثثثثلئان ال هك ثثثثئ الب ثثثثئض لثثثثدض  الى ثثثثذ ال ثثثثه ف الثالثثثثث  ال

ــةات لثثا ىثث  ىئحبثث  ال ببثثف  ات ل ثثا.  ــة البحــث العلمــى فــى التربي م كبفثث  مجل
 -159م 1م ج17الامثثثثثلن لثثثثثآلدان  الببثثثثث   ال ئا فثثثثث م ولىبثثثثث  لثثثثث   بثثثثثىيم  

196 . 

فـــى تعلـــم الحـــروف  وســـبةأثـــر ألعـــاب اإلدراف البصـــرى المح(. 2019ىثثثفي ئبثثث د م ثثث ئ   .30
ــال الروضـــة. ئ ثثثلل  ىلو ثثث  ئ   ثثثئ ىمبثثث ئإم كبفثثث  ال ئافثثث م  واألرقـــام لـــدى أطفـ

 ولىب  ال ئى ي.

مجلــة الــوعي اإلســالمي. (. ك ثثم محىثثا ي هللمثثل ىثث  الحثث ادإ . 2010مل ثثئ يحىثثد  ثثم    .31
 .58 -56م 538م  47 تائإ ات  لف  البل   ا  الىف م ي

، مجلــة األمــن والحيـــاةلىمتلفثث ع ال  لفثثث   البثثالج. دإ ا(.الحثث ا2015موثثالو ىحىثث د  ثثب د   .32
 .155 -152ض 393ض  34ولىب  مل م البئاف  لببب   االىمف ض ى 

(. يثثئ ا ث يدا  الاىا ث  ئ 2019هلل  ىائاهف  الوئ امام حمل  لاده  مف م ىئ إ ىبلذ ىبثلذ   .33
لــة مجلــة الطفو ك  ثثفط  هثثللبا  ثثا  مىفثث  الثقل ثث  ال ذالفثث  لثثدض  هثثة الئ نثث . 

 54 -15م 11م ى 37م كبف  ئىلم ات هلوم ولىب  اال كمدئى م  التربيةو 
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(.  للبف  ائملى   لل  لبا الىدية الب ئض الىكلما  ا  مىف  2007ئامدا لادالببف  الىم ئ   .34
ــة التربيــــة الثثثثذكلو ال وثثثثداما لثثثثدض الهثثثثللق   ىثثثث  ئىثثثثلم ات هثثثثلو.  ــة كليــ مجلــ
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