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 مستخلص البحث
المدرسة  التنشئة الصحية لطفل ما قبل ىعالج القصور ف ىإل البحث الحالى هدف

ى باستخدام الوسائط التعليمية، وأهمية إكساب التنشئة الصحية للطفل، وأهمية الوسائط التعليمية ف
عداد وحدة تعليمية باستخدام الوسائط التعليمية ف ى تعليم طفل ما قبل المدرسة من خالل بناء وا 

التنشئة  ىبمستو  االرتقاء ىفاعليتها ف ىالتنشئة الصحية ألطفال ما قبل المدرسة، وقياس مد
 الصحية لألطفال.

 وتم إعداد األدوات التالية:
التنشئة الصحية  ىالوحدة التعليمية ف وتشمل:( المواد التعليمية )مادة المعالجة التجريبية .أ 

تطبيق الوحدة ـ  ىألطفال ما قبل المدرسة باستخدام بعض الوسائط التعليمية، ودليل المعلمة ف
 .من إعداد الباحثة ـ

لألسرة، مقياس التنشئة  ىواالقتصاد ىاالجتماع ىمقياس المستو  إعداد القياس وتشمل:أدوات  .ب 
 .واختبار رسم الرجل لجوادنف الصحية المصور ألطفال ما قبل المدرسة ـ من إعداد الباحثة ـ،

 :ىما يل وكانت أهم النتائج التى توصل إليها البحث الحالى
أفراد المجموعة الضابطة قيد البحث مما  ىدالتنشئة الصحية ل ىمستو  ىعدم حدوث تغير ف .1

 ىفرق دال إحصائيًا ف دحيث ال يوج عدم تأثرها بالطريقة التقليدية المتبعة معها. ىيدل عل
 مقياس التنشئة الصحية. ىللمجموعة الضابطة قيد البحث ف ىوالبعد ىالقياسيين القبل

أطفال ما قبل المدرسة  ةتنشئ ىية ففعالية الوحدة التعليمية المعدة باستخدام الوسائط التعليم .2
البعديين للمجموعة  نالقياسيي ىتنشئة صحية حيث توجد فروق داللة إحصائية بين متوسط

 الصحية وفى اتجاه المجموعة التجريبية. ةمقياس التنشئ ىالضابطة والتجريبية ف

ن خالل ممارسة تزويد األطفال بالمعارف والمفاهيم الصحية وزيادة التأثير م ىإسهام الوحدة ف .3
ـ قصص ـ ألعاب تعليمية ـ بازل ـ تشكيل  ىاألطفال لألنشطة التعليمية المختلفة من )أغان

 بالصلصال ـ رسم(.




