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 لدى أطف ال الرياض    ةيالبيئر برنامج مقترح لتنمية المهارات  اث

    

 / جامعة بغدادتربية بنات      أ.د. خولة عبد الوهاب القيسي     

مركز ابحاث الطفولة واالمومة جامعة        اسماء عبد الجبار سلمان م.    

 ديالى

 5/22/1122تاريخ قبول النشر :  12/6/1122تاريخ استالم البحث : 

 اطفال الرياض –البيئة  –الكلمات المفتاحية : المهارة 

 

 :ملخص البحث 

طفال ما بين التعليم والمعرفة القيم الصحيحة في سن مبكرة لأل ان غرس    

المشاركة هي مفتاح التغيير على المدى الطويل لتنمية قدرات ومهارات  وتشجيع

والسلوكيات البيئية السيئة , إليجاد من هم بمستوى  األطفال  على نبذ العادات

بيئي ذو رؤية خضراء , وهنا يبرز دور الروضة   القدوات في اعتماد نهج

الن مشاركتهم لها أهمية في  مكن األطفال من المشاركة بغرس طرق وأساليب ت

نساعد األطفال المستقبل . ولكي  الحياة وبإمكان خطواتهم ان تحدث الفرق في

عريضهم يجب تللبيئة المناسبة كيات وتشكيل السلو, في فهم مفاهيم متعلقة بالبيئة

سات المالئمة على برامج بيئية تبنى على أساس الممار اعتمادا  إلى خبرات بيئية 

 نمائيا لألطفال في مرحلة الروضة.

 :يستهدف البحث الحالي 

 برنامج مقترح لتنمية المهارات البيئية  لدى أطفال الرياض  ا  اثيرتالتعرف على 

 -وللتحقق من هدف البحث اشتقت الباحثة  الفرضيات الصفرية اآلتية: 

المهارات ( في  0،,،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -1

البيئية بين أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة في االختبار 

 القبلي .

( في المهارات  0،,،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -2

البيئية بين أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة في االختبار 

 البعدي . 

( في المهارات  0،,،لة إحصائية عند مستوى ) ال توجد فروق ذات دال -3

البيئية ألطفال  المجموعة التجريبية   في االختبارين البعدي األول والبعدي 

 الثاني .

( طفال وطفلة في مرحلة التمهيدي لرياض 33وقد تكونت عينة البحث من )    

 (م وقد تم توزيع افراد العينة على 2،12-2،13االطفال للعام الدراسي) 

( طفال وطفلة اما المجموعة 33مجموعتين تضم  المجموعة التجريبية )



 

111 
 

( طفل وطفلة , وتم مكافئة المجموعتين في ،3الضابطة فقد تكونت من )

 ستوى تحصيل االم ومستوى تحصيل االب الدراسي.م

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بين المجموعتين في االختبار القبلي      

دى اطفال الرياض , ثم اظهرت النتائج وجود فروق لصالح للمهارات البيئية ل

 المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج . 

كما اظهرت النتائج عدم وجود فروق بين االختبارين البعدي االول والبعدي     

 .الثاني 

 

The Effect of a Suggested Program on Developing the 

Environmental Skills for Kindergarten Children  

 

Prof.Dr.Kawla Abd-Alwahab 

Inst. Asmaa Abdul Jabbar Salmaan 

Abstract : 

      Instilling true values at an early age of children's life, 

including learning, acquiring knowledge and encouraging 

participation , is considered the key for afterwards change 

on developing the children's abilities and skills to avoid bad 

habits and wrong behaviors insofar as the environment is 

concerned .It also helps finding models, to rely on, in 

following an environmental method with clear insight .The 

kindergarten , in this concern , has an important role in 

instilling ways and methods which enable children 's 

participation. Such participation is held important in both the 

children's life and their future change. In order to help 

children understand environmental concepts and form 

suitable behaviors insofar as the environment is concerned, 

they should have their own experience depending on an 

environmental program. This program is held on the bases 

of certain behaviors which are important for the 

kindergarten children's development.  The present paper 

aims at having an idea about the effect of a suggested 

program on developing the environmental skills for 

kindergarten children .To achieve this aim , the researcher 

derived the following zero hypotheses:  
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1. There are no differences in statistics at level 0,05 of the         

environmental skills between the experimental group 

children and the control group children in  pretest.                                                              

2.   There are no differences in statistics at level 0,05 of the        

environmental skills between the experimental group 

children and the control group children in  posttest.                                                     

3. There are no differences in statistics at level 0,05 0f the          

environmental skills for children of the experimental group 

both in the first and second posttests.                                                                            

The study sample consisted of 63 children (male & female) 

at the kindergarten primary stage for the academic year 

2013-2014. The members of the sample were distributed to 

two groups: the experimental which was of 33 children 

(male & female) and the control group which was of 30 

children (male & female). The children's parents of each 

group had the same academic qualifications. The result were 

as such : There are no differences  between the two 

kindergarten children groups (experimental & control) in the 

pretest of the environmental skills .While the results showed 

that there are differences for the benefit of the experimental 

group after applying the suggested program . Also, the 

results showed that there are no differences between the first 

and second pretests.                                  

 

 :مشكلة البحث 

لمشكالت البيئية تواجه مختلف بالد العالم وفي مقدمتها البالد النامية ,  ان ا      

فقد أصبحت قضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث , 

واحدة من أهم القضايا الملحة في عالمنا المعاصر, وبعداَ رئيسياَ من أبعاد 

نتيجة التفاعل الخاطئ بين التحديات , في الوقت الحاضر والتي تكون أساسا 

الفرد والبيئة التي يعيش فيها , وعدم إدراكه للعالقات المتبادلة بينه وبين 

عناصرها المختلفة  , لذلك فان معظم المشكالت البيئية يمكن المساهمة في حلها 

عن طريق تعديل سلوك األفراد تجاه بيئاتهم , مما يسهم في صيانة هذه البيئة 

( لذلك عقدت الندوات 23: 2،،2) عبد المسيح ,  والمحافظة عليها

والمؤتمرات وقدمت المحاضرات وأجريت الدراسات واألبحاث وسنت القوانين 
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والتشريعات التي تنظم عالقة اإلنسان ببيئته ,من اجل حمايتها ومنع تعرضها 

للمشاكل ,  اال ان حماية البيئة وصيانتها ال يتم من خالل إصدار القوانين 

رات الخاصة بالبيئة فقط وهي ال تكفي لخلق االلتزام المطلوب من قبل والقرا

األفراد تجاه بيئاتهم  بل ان العملية بحاجة إلى إيجاد وعي بيئي يصل إلى ضمير 

اإلنسان بحيث يكون له رادع داخلي ينمو بالتربية منذ الصغر يدفعه إلى 

االنسان يكتسب  ( , والن339: 1991المحافظة عليها وحمايتها  ) طنطاوي ,

بتقديم  أاره , لذا نحن بحاجة الى ان نبدعاداته وسلوكياته المختلفة منذ نعومة اظف

ألنها أفضل فترة  نعجل في تنفيذ هذه البرامج البرامج البيئية في سن مبكر , وان

للتعلم واكتساب الخبرات , ألن اإلدراك يبدأ في هذه المرحلة , ويتطور بتطور 

كان على المحيطين بالطفل تدريبه على اكتساب مهارات  حياة الطفل , لذا

( كذلك فان األطفال 13:  2،،2مختلفة من بينها المهارات  البيئية )  عاطف , 

الذين يعرفون الحقائق والمفاهيم البيئية المرتبطة بأعمارهم , ويمارسون 

لمزيد العادات واألنشطة البيئية السليمة , يرغبون في أخذ فرصة أكبر لتعلم ا

عن بيئاتهم , فهؤالء األطفال سيكونون أكثر مشاركة في تحقيق اإلصالحات 

(  األمر الذي 22:  1992الضرورية لبعض العيوب واالنحرافات )  رشاد , 

يتطلب ان نربي  اطفالنا تربية بيئية لكي يعون أسس التفاعل الصحيح مع البيئة 

مية مواردها ويسلكون تجاهها ويقتنعون بأهمية المحافظة عليها واالهتمام بتن

السلوك البيئي المناسب , وهذا ال يتم اال من خالل المؤسسات التربوية ألنها 

عملية تربوية في المقام األول فهي تهتم بتنمية معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم  

وميولهم تجاه بيئاتهم   مما يجعلهم قادرين على ممارسة السلوك البيئي 

ينعكس في النهاية على البيئة بمختلف مظاهرها  ) سليم , المرغوب به ومما 

1991 :20.  ) 

 

 :أهمية البحث 

إن أهم ما يميز هذا العصر انه يعتمد تطور اإلصالح البشري أهم أركان         

الحياة الحديثة , ويعمل على إعداد المتعلمين للحياة المعاصرة في ضوء 

لى الدول النامية بل على النظم التعليمية المستجدات العالمية , وهذا ال ينطبق ع

( اذ ان متطلبات الحياة في 2: 1،،2في الدول المتقدمة ) سعد الدين , 

المجتمعات الحديثة , والتقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر دعت إلى ضرورة 

توفير حد مقبول من المهارات المختلفة وتحديدا المهارات البيئية لمساعده الفرد 

 (  23: 0،،2المشكالت في البيئة المحلية والبيئة العالمية )اسكاوس , على حل 

والن مرحلة الطفولة المبكرة هي مرحلة مهمة فهي مرحلة اكتساب القيم       

والعادات واالتجاهات والتقاليد والمهارات التي يحتاجها الطفل على مدى حياته 

ة والقيم التي اكتسبها إلى القادمة , والتي تشكل شخصيته وتجعله يترجم المعرف

قدرات فعلية تجعل سلوكه أكثر ايجابية , فهو في هذه المرحلة يكتسب المهارات 
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الالزمة التي تساعده على النمو السليم والتفاعل مع المحيط والتي تمكنه من 

االستقالل الذي يجعله يشعر بالتكيف الشخصي واالجتماعي , وان اكتساب هذه 

را على االعتماد على نفسه , وتمكنه من التعامل مع األقران المهارات تجعله قاد

ثر نجاحا وأكثر أمنا واستقرارا , وكلما كان له مهارات أكثر كلما كانت حياته أك

( والروضة هي من أهم المؤسسات التي يعهد إليها 21: 2،،2صبان , )

نماط المجتمع بمهمة رعاية أبنائه وتنشئتهم وإكسابهم القيم واالتجاهات وأ

السلوك البناءة, إلى جانب إكسابهم المعارف والمهارات, حيث أن الروضة  لها 

أهدافها التربوية واالجتماعية التي تعمل على تحقيقها لخدمة المجتمع ,لذلك فان 

تدريب الطفل على مهارات مختلفة  في هذه المرحلة له أهمية كبيرة ,اذ إن 

لى االستجابة للمفاهيم الجمالية والعلمية الطفل فيها سهل التشكيل ولديه القدرة ع

: 2،،2والوجدانية و لكل ما يحيط به ,مما يؤثر في سلوكه مستقبال  ) نخلة , 

( وان تقديم البرامج البيئية لألطفال هي ضرورة قومية ملحة في العصر 12

الحاضر الذي نعيش فيه وذلك من اجل تزويد األطفال بالمفاهيم والخبرات 

ي تساعدهم وتمكنهم من فهم البيئة التي يعيشون فيها والتكيف مع المناسبة الت

(   ويبدأ اتصال الطفل 11: 1992متطلباتها ومواجهة مشكالتها ) سالمة , 

ومعظم التعلم , بالبيئة في فترة الطفولة المبكرة غالبا بالحيوانات األليفة والنباتات

بح الطفل أكثر ألفة وهكذا يص, من خالل اللعباكتسابه في هذه المرحلة يتم 

أن الخبرات التي تقدم للطفل في هذه , كما المحيطة بهتقديرا للمخلوقات وأكثر 

تساعد في جعله والتي المرحلة التي تعتمد على الممارسة المباشرة والحسية 

وهذا ما يساعد في تنمية القدرة , وتعاطفا نحو المخلوقات والبيئة اكثر فضوال 

إلى تطوير المهارات يقوده مما األطفال , م لدى على تمثل المعرفة والفه

تواجهه المعرفية التي تساعده في حل المشكالت البيئية التي 

(Olusanaya,2005: 76,77.) 

 ومن خالل ما تقدم يمكن تلخيص اهمية البحث الحالي في : 

التربية البيئية عملية متواصلة مدى الحياة, تبدأ من مرحلة ما قبل المدرسة  -1  

 ستمر في جميع المراحل التربوية النظامية وغير النظاميةوت

ان هذه الدراسة  تعالج مرحلة عمرية حاسمة , هي مرحلة رياض األطفال    -2

, وفيها يتمتع الطفل بقابلية عالية للتشكيل واكتساب العادات واالتجاهات 

 والسلوكيات الصحيحة . 

فظة  ) بحسب علم الباحثة ( يعد البحث الحالي اول بحث على مستوى المحا -3

 لتنمية المهارات البيئية لدى اطفال الرياض . 

يعد البحث الحالي محاولة علمية متواضعة تساعد على اثراء واغناء البحوث  -2

 العلمية في مجال الطفولة . 
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 :هدف البحث 

 يستهدف البحث الحالي    :  

 لبيئية  لدى أطفال الرياض .التعرف على اثر  برنامج مقترح لتنمية المهارات ا

 -وللتحقق من هدف البحث اشتقت الباحثة  الفرضيات الصفرية اآلتية: 

( في المهارات  0،,،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -1

البيئة بين أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة في االختبار 

 القبلي .

( في المهارات  0،,،لة إحصائية عند مستوى ) ال توجد فروق ذات دال -2

البيئة بين أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة في االختبار 

 البعدي . 

( في المهارات  0،,،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -3

 ي الثانيالمجموعة التجريبية في االختبارين البعدي األول والبعدة ألطفال يالبيئ

. 

 

 : حدود البحث

 يتحدد البحث الحالي بـ

أطفال الصف التمهيدي) ذكور وإناث ( المتواجدين في رياض االطفال 

الحكومية في قضاء بعقوبة  المديرية العامة لتربية محافظة ديالى للعام الدراسي 

 م 2،12 -2،13

 

 : تحديد المصطلحات

المهمة الواردة في البحث الحالي  سيتم ذكر التعريفات النظرية واالجرائية    

والتي انحصرت في متغيرات ) البرنامج , المهارة ,  البيئة , ( وعلى النحو 

 االتي : 

 البرنامج  اوال /

 ( 1112معجم المصطلحات التربوية والنفسية )  عرفه   

مجموعة من األنشطة والممارسات العملية  التي تقدم بقاعة األنشطة لمدة زمنية 

, وفقا لتخطيط وتنظيم هادف محدد يعود على المتعلم بالتحسن   ) النجار  محددة

 ,2،،3 :21) 

 ثانيا // المهارة عرفها  

 ( 2891معجم مصطلحات التربية والتعليم ) .2

ي مجال معين بسهولة ودقة       هي قدرة عالية على اداء فعل حركي معقد ف 

 ( 239: ،192بدوي , )

 (  1112عرفها  طه)  .1
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هي السرعة والدقة والبراعة في اداء نشاط معين , وقد يميل البعض      

لتخصيصها لألعمال المهنية كالنجارة او الحدادة والبعض يجعلها عامة لتشمل 

المهارات الحسابية , واللغوية ,والمهارة في اقامة العالقات االجتماعية , 

 ( .213: 3،،2والمهارات االدارية)طه,

 تانلباحث.  التعريف النظري ل2

بأنها قدرة الطفل على القيام باإلعمال الالزمة إلتمام عملية  تانفتها الباحثعر

التعامل مع البيئة التي يعيش فيها والتعامل مع المشاعر المختلفة بسهولة ونجاح 

 . 

 

 ثالثا/  البيئة عرفها كل من 

 2891. معجم مصطلحات العلوم االجتماعية  2 

يه اإلثارة والتفاعل لكل وحدة حية وهي كل ما يحيط هي المجال الذي تحدث ف   

باإلنسان من طبيعة ومجتمعات بشرية ونظم اجتماعية وعالقات شخصية , 

وهي المؤثر الذي يدفع الكائن الى الحركة والنشاط والسعي , فالتفاعل متواصل 

 : بين البيئة والفرد واألخذ والعطاء مستمر ومتالحق , وتنقسم البيئة الى قسمين 

.    البيئة الطبيعية : وتشمل األرض بإشكالها العديدة من  ارض خصبة 1

 وصحراوية وجبلية واألنهار والبحار والمناخ .....الخ . 

. البيئة االجتماعية : وتتضمن النظم والعالقات االجتماعية والحالة االقتصادية  2

 . ( 133 -130: 1922والحالة الصحية والتعليم.....الخ ) بدوي , 

  1112معجم العلوم النفسية    .1

المادية او االجتماعية او جزء منها , والتي تحيط بالعضوية او  واهرمجموع الظ

 ( .132: 3،،2تؤثر فيها او بجزء منها  ) عاقل , 

 

 تانالتعريف النظري  للمهارات البيئية للباحث
ت وجهد مع هي القيام بعمل محدد ) عقلي او بدني ( مرتبط بالبيئة في اقل وق  

 تالفي حدوث االخطاء بقدر االمكان .

 

 التعريف اإلجرائي للمهارات البيئية 

هي الدرجة التي يحصل عليها) الطفل , الطفلة ( على مقياس المهارات الحياتية  

 الخاصة بالبيئة .

 

  1115 اطفال الرياض  عرفته وزارة التربية

ون الرابعة من عمرهم وال هم اطفال ما قبل المدرسة االبتدائية الذين يكمل

يتجاوزون السادسة من العمر , وتهدف الروضة الى تمكين االطفال من النمو 

السليم وتطوير شخصياتهم في جوانبها الجسمية والعقلية بما فيها النواحي 
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الوجدانية والخلقية وفقا لحاجاتهم وخصائص مجتمعهم .) وزارة التربية , 

2،،0 :3-0 ) 

 

 

 

 الفصل الثاني

 لبيئة ا

البيئة هي المحيط الذي يحيط بنا ويشمل الغالف الجوي ومظاهر الطقس    

والسطح والموقع وما يوجد من مظاهر العمران ووسائل االنتاج الزراعي 

 والصناعي ووسائل المواصالت وغيرها . 

 اوال / عناصر البيئة 

 اهمها  عدة عناصرللبيئة 

يئيية وتشييمل الجمييادات الصييلبة : وهييي االسيياس االول للب الطبيعةةة الجامةةدة -1

مثل القشرة االرضية بمكوناتها وميا عليى القشيرة مين ودييان وجبيال وهضياب , 

 وما تحتها من هضاب وصخور ومعادن .

: مثييل قييوة الجاذبييية لييالرض , فلييو تصييورنا انعييدامها  القةةوا الطبيعيةةة -2

الختفى كل شي على وجه االرض , ومن هذه القوى االرضية الجاذبة ميا يجعيل 

لقمر يدور حيول االرض , وهيذا اليدوران ييؤثر عليى البيئية , واالرض منجذبية ا

الى الشمس , ولو تصيورنا ان الجاذبيية زادت او نقصيت لميا كيان للبيئية وجيود, 

ڳ    ڳک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ: قيييال تعيييالى 

 (21)فاطر :  چڻ    ڻ         ۀ  ۀ  ہ     ڻڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻ

: وهي النباتات , واإلنسان , والحيوان , فالنباتات متنوعة  الطبيعة الحية  -3

وتغطييي قسييما كبيييرا ميين االرض , والحيوانييات متعييددة ولهييا دورهييا فييي انتشييار 

الحيييياة , واسيييتمرارها , والحيوانيييات لهيييا اليييدور البيئيييي المهيييم , واإلنسيييان هيييو 

من حيث فاعليته وتأثيره , , قال العنصر البيئي االكبر في الكائنات الحية كلها , 

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ : تعييييييييييييييييالى 

 (  29) البقرة :  چی     ی  ی  ی  جئ     ىئۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

: وهييي تمثييل المبيياني المشيييدة , والطييرق , والجسييور ,  البيئةةة المشةةيدة -2

 ( .31_ 30: 1،،2والمطارات , والمصانع , والمزارع وغيرها  ) موسى , 

 

 ثانيا /التربية البيئية 

    تاريخ التربية البيئية
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( سيينة كتييب علميياء اإلغريييق عيين العالقيية بييين اإلنسييان ،،20منييذ نحييو )        

والبيئة المحيطية بيه, وكييف ان اإلنسيان بسيلوكه وأفعاليه يمكين ان ييؤثر سيلبا او 

علين أفالطيون مخاطبيا قبيل المييالد أ ،30إيجابا في هذه البيئية. ففيي حيدود عيام 

عشيييرته: )ان معظييم العلييل االجتماعييية والبيئييية التييي تعييانون منهييا هييي تحييت 

سييييطرتكم, عليييى ان تكيييون ليييديكم العزيمييية والشيييجاعة لكيييي تغيروهيييا(  و كيييان 

أفالطون هو  أول من نيادى بيان الفيرد اليذي يحيدث تيدهورا فيي البيئية, علييه ان 

مقولية  )إن المياء يمكين تلويثيه بسيهولة, و يتحمل نفقات إعادة تأهيلها  فكانت له 

 فضييال عيينظييف البئيير او الجييدول, َمييني يَقييوم بتلويييث الميياء بقصييد, عليييه ان ين

(  كما اكيدت االدييان 23: ،2،1تعويض المتضررين من هذا التلوث( ) ظفر , 

السماوية كثيرا على تحسين عالقة االنسان بما يحيط به , فاألخالقيات المسييحية 

ى الرحمة في التعامل مع الطبيعة وحسن استغاللها بحكمة , والهندوسية تدعوا ال

تدعوا الى العطف والحنان تجاه كل الكائنات الحية , اما في االسالم فقد تبيين ان 

استخالف االنسان في االرض يقتضي الرحمة وينهى عن التخريب والفساد وفي 

مئ  ىئ  يئ                ی  ی        جئ  حئ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ  :ذليييك قيييال تعيييالى  

(  وقوليييه 21) اليييروم اييييه  چجب  حب   خب       مب  ىب   يب  جت  حت  خت   

  گک  ک  ک  ک  گ   گ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ :عيييييز وجيييييل 

 (.20)االعراف ايه  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

 

 االهداف التربوية للتنمية البيئية المستدامة 

ف اليييى تطيييوير القيييدرات ان التعلييييم البيئيييي يهيييدتةةةوفير التعلةةةيم البيئةةةي :  - أ

والمهيييارات البيئيييية لالفيييراد المهتميييين بالبيئييية وقضييياياها , واليييذي مييين خالليييه 

يحصلون على المعرفة العلمية البيئية والتوجيهات الصحيحة واكتساب المهارات 

الالزمة للعمل بشكل فردي او جماعي في حل المشيكالت البيئيية القائمية والعميل 

 حدوث مشكالت بيئية جديدة .قدر االمكان للحيلولة دون 

: اخذت االميية البيئيية تتيرك بصيماتها عليى المجتميع محو االمية البيئية   - ب

من خالل االثار السلبية التي يخلفها الجهل بالقضايا البيئيية كياألمراض , وتليوث 

الماء , والضجيج , والمواد المشعة , وتلوث التربة , وتدهور االراضيي , ومين 

مية القيم البيئية لدى الجميع لخلق سلوكيات ايجابيية نحيو البيئية  هنا تبرز اهمية تن

 ( .122: ،2،1) المعلولي , 

ان التثقيف البيئي جزءا مهما في التعليم من اجيل تنمية التثقيف البيئي :   - ت

التنمية  أ, والتثقيف البيئي يؤكد على مبدالتنمية  المستدامة ,ولكن ليس مرادفا له 

المحافظة على الموارد واستغاللها بشكل عقالنيي لتحقييق المستدامة , وضرورة 

مصييالح االجييييال الحاليييية والمسيييتقبلية , ويؤكييد عليييى مبيييدا الحيييوار والمشييياركة 
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واالنفتاح على البيئة المحيطة والعمل على حيل مشيكالتها ورفيع مسيتوى معيشية 

 سكانها , وذلك عن طريق مساهمة جميع سكان المجتمع المحلي في انشطة بيئية

 (.،2: 0،،2هادفة ) غندور , 

: تهدف التربية البيئية الى اكتسياب التالمييذ القيدرة تنمية المهارات البيئة  - ث

على اداء االعمال في يسر وسهولة ورفع مستوى اتقان االداء , , وتنمية ميولهم 

 فضيال عينوالميول بدورها تنميي المهيارات الى العلم , فالمهارات تقوي الميول 

 تجعل المتعلم قادرا على مسايرة التطورات العلمية والتكنولوجية .ان المهارات 

: مع ازديياد المشيكالت البيئيية وميا لهيا مين اثيار تحقيق المواطنة البيئية  - ج

سييلبية علييى سييالمة اليينظم البيئييية واسييتدامتها , اصييبح االهتمييام بالبيئيية مسييؤولية 

يري لقميييية اجتماعييييية , والمواطنيييية البيئييييية بحسييييب تعريييييف المنتييييدى التحضيييي

( للتنمية المستدامة للمنظمات غير الحكومية بانها : السلوك 2،،2جوهانسبرغ )

الذي ينتجه الفرد لحماية البيئة المحلية والعالمية وموارده الطبيعيية وصيونها مين 

 (  22: 0،،2التلوث , وأهمية المحافظة عليها وتنميتها باستدامة ) غندور , 

 

  ية في مرحلة رياض األطفالثالثا / أهداف التربية البيئ
 للتربية البيئية في مرحلة الرياض اهداف هي        

المعرفة : مساعدة األطفال في الحصيول عليى تجيارب متنوعية فيي البيئية  -1

 واكتساب تفهم أساسي للبيئة ومشكالتها .

الوعي : مسياعدة األطفيال عليى اكتسياب الحساسيية واليوعي للبيئية الكليية  -2

 ومشكالتها .

اهييات :مسيياعدة األطفييال فييي اكتسيياب سلسييلة ميين القيييم والمشيياعر االتج -3

 لالهتمام بالطبيعة , والمحفزات للمساهمة الفاعلة في تحسين وحماية البيئة .

المهارات : مساعدة األطفال عليى اكتسياب المهيارات فيي تشيخيص وحيل  -2

 المشكالت البيئية  

تكيوين امتزاجيا بيين تكوين االتجاهات المناسبة ازاء البيئة ويتطلب هذا ال  -5

 ( .22: 3،،2المعلومات الوظيفية وأحاسيس األطفال ومشاعرهم ) المقدادي , 

 

 النظريات التي فسرت عالقة االنسان  بالبيئة

االنسيان والبيئيية التيي يعييش هدفت هذه النظريات الى توضيح العالقة بين        

فيهيا ام انهيا هيي التيي ؟ وكيف تعامل االنسان مع الطبيعة وقواهيا ؟ هيل اثير فيها

 اثرت فيه وطبعته بطابعها ؟

  Determinismالنظرية الحتمية البيئية  - أ

    ( م على ييد الكسيندر همبوليت ،120تمتد جذور االتجاه الحتمي الى عام )   

Alexander Humboldt )  )  الذي بين ان البيئة تحدد سلوك وانشطة السكان

ا مين الحيياة يكيون صيعبا علييه نيطيا معيفي المجتمع , وهي التي تفرض علييه نم
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(  وان اصيييحاب هيييذه  االتجييياه 32: ،2،1تحويليييه وتطيييويره  )   المعليييولي , 

يقييررون ان االنسييان يخضييع بكييل مييا فيييه للبيئيية فهييي التييي تسيييطر عليييه وليييس 

العكس , فالبيئة بما فيها من مناخ معين , وغطاء نباتي وحياة حيوانية تؤثر على 

الجوانب  , وان االنسيان ال يمكين ان يحييا بعييدا عنهيا النهيا  االنسان من مختلف

هي التي تقيدم ليه نميط معينيا مين الحيياة وهيي التيي تميده بالعناصير الحياتيية مين 

( ويمكييين فهيييم هيييذه 2: 3،،2غيييذاء وكسييياء ومييياء وطاقييية وغيرهيييا ) كرانييي  , 

احيد ( وهو victor cousinالنظرية اكثر من خالل قول العالم فيكتور كوزين ) 

رواد هذا االتجاه فهيو يقيول : اعطنيي خريطية لدولية ميا , ومعلوميات وافيية عين 

موقعها ومناخها ومائها ومظاهرها الطبيعية االخرى وبامكاني في ضوء ذلك ان 

احدد لك اي نوع من االنسان يمكن ان يعيش في هذه االرض , واي دولية يمكين 

)  الدولية فيي التياريخهيذه  ان تنشا عليى هيذه االرض , واي دور يمكين ان تمثليه

 (  وان من اشهر رواد االتجاه الحتمي هم :32: ،2،1المعلولي , 

ق.م ( تنيياول فييي كتابييه عيين السياسيية الفييرق بييين  322-222ارسييطو )  -1

سكان المناطق الباردة في اوربا وسكان اسيا , فسكان اوربا يتمييزون بالشيجاعة 

االدارة والتنظيم والفهم لذا هم  التي كانت اساس حريتهم ولكنهم غير ماهرين في

غير قادرين على السيطرة على زمام امورهم . اما سيكان اسييا فيان ليديهم الفكير 

والمهارات الفنية لكنهم يفقرون الى الجراة مما جعلهم محكومين من قبيل غييرهم 

 . 

ق.م( كان االيماء في كتابه ) الجو والماء واألقياليم  ( اذ ،22هيبوقراط )  -2

كان الجبييال المعرضيين لامطييار والرييياح يتصيفون بالشييجاعة وطييول بيين ان سيي

القامة والطباع الحميدة اما سكان االقاليم المكشوفة الجافة فيتصفون بنحافة القامة 

         .وحب التحكم 

م ( عمل على تفسير عالقة االنسان ببيئته مين خيالل ،،12ون ) دابن خل -3

هييواء فييي الييوان البشيير , كمييا بييين ابيين اثيير المنيياخ فييي طبييائع الشييعوب وتييأثير ال

 خلدون اثر االقاليم في حياة االنسان .

شارلز دارون : ان ظهور نظرية النشوء واالرتقاء للعالم دارون دفع  -2

نواع ( اعطى الظواهر نظرية الحتمية البيئية الى االمام , ففي كتابه )اصل اال

ات الوقت رفض الفكر التنافس والتكيف ( مفاهيمها المحددة وفي ذالطبيعية )

الغائي , واعترف بدور المصادفة في تقرير مصير انواع الكائنات وعشائرها . 

tty://www.allbesthealth.com .2007:11)  ) 

 

   Possibilismالنظرية االختيارية ) االمكانية (   - ب

ظهرت هذه النظرية في منتصف القيرن العشيرين , ييرى اصيحابها ان االنسيان  

فييي البيئيية ومكوناتهييا , فاالنسييان بمييا يتمتييع بييه ميين قييدرات وافكييار هييو المييتحكم 

وادراك يسييتطيع تحويييل الظييواهر البيئييية لصييالحه , فيطييوع البيئيية الحتياجاتييه 
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واختياراتييه وارادتييه , يعتمييد انصييار هييذه النظرييية علييى البييراهين الواقعييية كييي 

ن في تغييير البيئية يثبتوا صحتها , ويؤكدون على الدور الفاعل الذي يلعبه االنسا

وتحويلهييا الييى بيئييات نافعيية ومشيييدة بشييكل ايجييابي , وذلييك ميين خييالل ابداعاتييه 

هؤالء االثار السلبية التي يمكن ان يخلفها  يوتفوقه الصناعي , ولكن دون ان ينف

 من اشهر رواد هذه النظرية و( 22: 2،،2االنسان على البيئة , ) الشراح , 

  ( (فييدال دي البيالV.Delablache  ييرى ان لالنسيان دورا كبييرا : )

في تعديل بيئته وتهيئتها وفقا لمتطلباته واحتياجاته , ويصف البيئة بانهيا ثقافيية , 

وليسييت طبيعييية ينبغييي دراسييتها علييى اسيياس تيياريخي , ميين خييالل تحليييل جهييود 

االنسان في عالقاته مع البيئة عبر التاريخ , وان العامل الحاسم هو قدرة االنسان 

 لى اقامة الجسور والسدود وشق االنفاق الجبلية .ع

  ( لوسيان فيفرL.Febver ( واسحق بومان )I.Boman  ييرى هيذان : )

العالمان ان مظاهر البيئية هيي مين فعيل االنسيان , فاالنسيان هيو المينظم للحقيول 

المزروعة , وهو الذي اقام القناطر والسيدود وشيق التيرع والمصيارف واختيرع 

 زراعية جديدة لزيادة رقعة االرض التي يزرعها .  اساليب وادوات

    Probabilismالنظرية االحتمالية  - ت

ويطلييق عليهييا اصييحابها النظرييية التوافقييية , الن روادهييا يرفضييون الحتمييية      

المطلقة واإلمكانية المطلقية , ألنهيم يؤمنيون بيدور االنسيان والبيئية , وتيأثير كيل 

بعيض البيئيات تعياظم تيأثير الطبيعية , وضيعف منهما في االخر , اذ يغلب عليى 

( اهيم 30: ،2،1تأثير االنسان , ويكون العكس في بيئات اخيرى  ) المعيولي , 

رواد هذه النظرية هو العالم كارل ساور الذي كان هو وطالبه في جامعة بركلي 

سابقين الى االعتراف بالتأثير المتبادل بين المجتمعات البشرية والمكان والفضاء 

لذي يعيشون فيه , منتقدين بذلك المدرسة الحتمية البيئية , التي فسيرت الفيوارق ا

االجتماعية بين المجتمعات المختلفة بصيغة البيئة التي يعيشيون فيهيا  ) كراني  , 

(  اعتمد اصحاب هذه النظرية في تفسيرهم لها على تصنيف نوعيية 12: 3،،2

االخيرى , وبتفاعيل تليك  االصيناف  البيئة من ناحية ونوعية االنسان من الناحيية

 يتشكل جوهر العالقة بين االنسان والبيئة ويكون ذلك على النحو االتي  : 

سييهلة ( فالبيئيية الصيييعبة تحتيياج اليييى  –الطييرف االول : البيئيية ) صيييعبة  -

مجهود كبير من جانب االنسان للتكيف معها , بينما تسيتجيب البيئية السيهلة القيل 

ن البيئتين بيئات اخرى متفاوته من حيث درجة الصعوبة مجهود , ويقع بين هاتي

. 

سيلبي ( ان االنسيان االيجيابي يتفاعيل –الطرف الثاني : االنسان ) ايجابي  -

مع البيئة بصورة ايجابية بغية تحقيق طموحاته واشباع احتياجاتيه , اميا االنسيان 

 السيييلبي فهيييو ذو دور محيييدود النخفييياض قدراتيييه ومهاراتيييه , ويقيييع بيييين هيييذين

قييدرات , وفييي التيياثير فييي الطييرفين مجموعييات بشييرية مختلفيية فييي المهييارات وال

 ( . htty://www.Enviromental law 2010: 3البيئة )
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 : الدراسات السابقة

 (  2885دراسة القداح )  -2

برنامج مقترح لتنمية بعض جوانب الوعي البيئي لدا أطفال الرياض بمحافظة 

 اإلسكندرية 

راسة بناء برنامج لتدريب معلمات رياض األطفال على جوانب استهدفت الد     

الوعي البيئي الالزمة ألداء مهماتهن مع أطفال الرياض  ,وشملت العينة 

معلمات رياض األطفال في محافظة االسكندرية . وبعد تعريضهن للبرنامج  تم 

ل استخدام وسائل احصائية هي )االختبار التائي ,معامل ارتباط بيرسون,معام

ت داللة معنوية عند سبيرمان ,تحليل التباين( وبينت النتائج  وجود فروق ذا

بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات  (1،,،مستوى )

درجات  المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي والبعدي ولصالح التطبيق 

فال الرياض ) البعدي , وقد أرجعته الباحثة إلى فاعلية البرنامج ومالئمته ألط

 ( .19_  12: 1990القداح , 

 2886دراسة سالمة  .1

 برنامج مقترح في التربية البيئية ألطفال الرياض باستخدام األنشطة

استهدفت هذه الدراسة التعرف على اثر البرنامج في تنمية المفاهيم        

والسلوك البيئي ألطفال  الرياض  , وتألفت العينة من اطفال بعض الرياض 

لصف  التمهيدي في محافظة اإلسكندرية .ولتحقيق هدف البحث تم االعتماد ل

على استمارة مالحظة لمالحظة السلوك البيئي ألطفال الرياض  واختبار مصور 

من اجل اختبار المفاهيم البيئية لدى األطفال من خالل عرض الصور التي تمثل 

وسائل االحصائية مواقف بعضها صحيح والبعض األخر خاطئ .وتم استخدام ال

االتية )اختبار مان وتني ,اختبار ولكوكسن اشارة الرتب , مربع كاي , معامل 

ارتباط بيرسون ( وتوصلت النتائج الى  تقدم أفراد المجموعة التجريبية على 

 ( .33-،1, 1993أفراد المجموعة الضابطة  ) سالمة , 

 

 الدراسات االجنبية

 ( Musser & Dimond,1999دراسة   )  -2
تصميم مقياس لالتجاهات البيئية في مرحلة ما قبل استهدفت الدراسة       

(طفال   اما االداة المستخدمة  فقد كانت عرض 22,وبلغت العينة )المدرسة

صورة تشمل كل واحدة منها عرض موقفين بيئيين بحيث يختار الطفل احدهما 

, واألوراق, ماء: الاالتية األبعاد ون من من كما  اعتمدت على مقياس مك

المقياس والحيوانات والنباتات. وقد تم تطبيق ,والنفايات, والكهرباء, والطيور

, كما وأشارت النتائج إلى أن المقياس صالح ألطفال الروضةعلى افراد العينة  
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 & Musser ,64) واالناث.الذكور أنه ال توجد فروق ذات داللة بين ا

Dimond,1999 ) 

 

 الفصل الثالث

لفصل عرضا لاجراءات المتبعة في هذا البحث من حيث اختيار يتضمن هذا ا

التصميم التجريبي, وعينة البحث, واألدوات المعتمدة في جمع البيانات, 

عدادها وأسلوب تطبيقها , فضال عن تحديد والوسائل اإلحصائية إوخطوات 

 المعتمدة في تحليل النتائج  وعلى النحو االتي : 

  أوال:التصميم التجريبي :

لما كان البحث الحالي يهدف الى التعرف على ) اثر  برنامج مقترح في   

تنمية المهارات  البيئة لدى اطفال الرياض ( لذا فقد اعتمدت الباحثة المنهج 

     ( يوضح ذلك1التجريبي,  والجدول  )

 

 التصميم التجريبي المستخدم في البحث(2جدول   )

عينة 

 البحث

المجموعة 

 التجريبية

بار اخت

 قبلي

اختبار بعدي  اختبار بعدي البرنامج

 ثاني

المجموعة 

 الضابطة 

اختبار 

 قبلي 

اختبار بعدي  اختبار بعدي  _

 ثاني 

 

  ثانيا: مجتمع البحث  

لصف التمهيدي تكون مجتمع البحث الحالي  من جميع  اطفال الرياض ) ل       

والبال  عددهم ) ( سنوات في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى 0-3(  )

( 29م موزعين على )  2،12-2،13( طفال وطفلة للعام الدراسي 2001

 روضة *  

-2،13* بحسب احصائيات مديرية التربية محافظة ديالى للعام الدراسي 

 شعبة االحصاء التربوي 2،12

 

 ثالثا : عينة البحث 

حيق  ليمثل اختارت الباحثة بالطريقة العشوائية احد الصفين من روضة الر     

( طفال 33المجموعة التجريبية وهو صف الزهور , وكان عدد االطفال فيه )

وطفلة , اما الصف االخر فكان يمثل المجموعة الضابطة وهو صف الرياحين 

( 33( طفال وطفلة ,  وبذلك تكون عينة البحث )،3وكان عدد االطفال فيه )

 ذلك ( يبين 2طفال وطفلة من الصف التمهيدي  ,  جدول )
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 (1جدول ) 

توزيع اطفال ) عينة  البحث ( على المجموعتين التجريبية والضابطة  

 وحسب الجنس 

ب
شع
ال

 

ن
عتا
جمو
الم

 

 المتغير المستقل

عدد 

االطفال 

 الذكور

عدد 

االطفال 

 االناث 

عدد 

االطفال 

 الكلي 

ر 
هو
ز
ال

 

المجموعة 

 التجريبية 

 

البرنامج المقترح لتنمية 

ة الخاصة المهارات الحياتي

بالبيئة والتعامل مع 

 المشاعر 

 19 12  33  

ن 
حي
يا
ر
ال

 

المجموعة 

 الضابطة 

الطريقة المعتادة في 

 التعليم  
13 11  3،  

 

   Validityالصدق 

يعد صدق المقياس  احد الوسائل  المهمة في الحكم على صالحيته , وهو من    

مقاييس النفسية , وان الخصائص المهمة التي يجب االهتمام بها في بناء ال

او الظاهرة التي وضع من  المقياس الصادق هو المقياس القادر على قياس السمة

( بأنه Ebel(  وقد عرفه ايبل ) Anastasis & Urban, 1988:139اجلها )

الدقة التي يقيس فيها المقياس الغرض الذي وضع من اجله ) الظاهر واخرون , 

دق لمقياس الدراسة من خالل  الصدق ( ,  وقد تحقق الص132-133: 2،،2

 الظاهري     

 

   Face Validityالصدق الظاهري 

يدل الصدق الظاهري على المظهر العام للمقياس بوصفه وسيلة من وسائل       

القياس , أي انه يدل على مدى مالءمة المقياس  للطلبة ووضوح تعليماته" ) ابو 

الصدق الظاهري لالختبار عن  ( ويمكن تقويم درجة239:   1920لبدة , 

( ويعتمد الباحث ،31: 1999طريق التوافق بين تقديرات  المحكمين )عودة , 

وقد تحقق هذا الصدق بعرض المقياس على في ذلك على الخبراء والمحكمين , 

( خبراء من المختصين في مجال العلوم التربوية والنفسية  وقد تم اعتماد ،1)

ى صالحية فقرات المقياس وبعد تحليل اراء الخبراء كاي سكوتير للحكم على مد
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%( مع اجراء 90تبين ان جميع مكونات المقياس قد حصلت على نسبة اتفاق )

بعض التعديالت البسيطة من صياغة الفقرات مع الحفاظ على مفهوم الفقرة دون 

 ( يبين ذلك .2حذف أي منها والملحق رقم )

 

    Reliabilityالثبات 
وم ثبات المقياس يتعلق بمستوى دقته في قياس الصفة التي يقيسها ان مفه     

( وان من شروط المقياس 09: ،،،2المقياس ايا كانت هذه الصفة )االمام , 

( وقد تم ايجاد مؤشرات Anastasia,1976:103الجيد اتصافه بثبات عال ) 

 ثبات المقياس كما ياتي : 

   Test-retest Methodواعادة االختبار  –طريقة االختبار 

يؤشر حساب الثبات بطريقة االعادة بمعامل االستقرار عبر    

( والثبات الذي يقصد به وفق هذه الطريقة هو مقدار  Dawas,1997:4الزمن)

االرتباط بين الدرجات التي يحصل عليها المستجيب عند تطبيق االختبار في 

بشرط ان يمر وقت مناسب المرة االولى وعند اعادة تطبيقه في المرة الثانية , 

اي انه ال يكون وقتا قصيرا بحيث يتاثر به المستجيب بااللفة والتمرين على 

االختبار , وال هو طويل بحيث يباعد بين المختبر وعملية وقف االختبار  ) 

 ( .223, 2،،2النبهان , 

يوم الثالثاء  2،13/ ،1/1وقد تم تطبيق المقياس في المرة االولى بتاريخ  

( طفال وطفلة من ،3اعة التاسعة والنصف صباحا  على عينة مكونة من )الس

يوم  2،13/ ،22/1روضة القداح , اما التطبيق الثاني للمقياس فكان بتاريخ 

الثالثاء الساعة التاسعة والنصف صباحا على العينة نفسها , وقد تم حساب 

 ل ثبات جيد .( وهو معام822،معامالت االرتباط بين التطبيقين فقد بل   ) 

 

 الفصل الرابع 

 نتائج البحث ومناقشتها

يتضمن هذا الفصل عرضا  شيامال لميا توصيل الييه البحيث الحيالي مين نتيائج        

بعد تطبيق  مقياس المهارات البيئية لدى اطفال الرياض  ومناقشتها   وفق هدف 

,وسييتم البحث وفرضياته ومدى اتفاقها مع الدراسيات السيابقة واإلطيار النظيري 

 عرض النتائج على وفق كل فرضية وكما يأتي : 

 ما يخص الفرضية االولى 

( فةةي المهةةارات  1015ال توجةةد فةةروق دات داللةةة ةحصةةائية عنةةد مسةةتوا )    

البيئيةةةة بةةةين أطفةةةال المجموعةةةة التجريبيةةةة وأطفةةةال المجموعةةةة الضةةةابطة فةةةي 

 االختبار القبلي .
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 (   6جدول ) 

المحسوبة   tلحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين قيمة الوسط ا

 والجدولية لالختبار القبلي لمجوعتي البحث في اختبار المهارات البيئية

ت
عا
مو
ج
لم
ا

 

 العدد
الوسط 

 الحسابي

ف 
را
ح
الن
ا

ي
ر
يا
مع
ال

 

ة 
ج
ر
د

ية
ر
ح
ال

 

مستوى 

 الداللة

قيمة 

tالمحسوبة 

 tقيمة 

 الجدولية

 2891 098،9 33 تجريبية
31 ،8،0 

،82،1 

 
1899 

 0821 0281 ،3 ضابطة

 

الجدوليية والبالغية   t( اقيل مين قيمية 82،1،المحسوبة والبالغية )   tبما ان قيمة 

( لذا ال توجد فروق بين 8،0،( ومستوى داللة ) 31( عند درجة حرية )1899)

 المجموعتين , في االختبار القبلي ,  لذلك تقبل الفرضية االولى .

  ما يخص الفرضية الثانية

( فةةي المهةةارات  1015ال توجةةد فةةروق دات داللةةة ةحصةةائية عنةةد مسةةتوا )    

البيئيةةةة بةةةين أطفةةةال المجموعةةةة التجريبيةةةة وأطفةةةال المجموعةةةة الضةةةابطة فةةةي 

 االختبار البعدي . 

 

 (   7جدول ) 

المحسوبة   tيبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

تي  البحث في االختبار البعدي  المهارات والجدولية لالختبار البعدي لمجوع

 البيئية

ت
عا
مو
ج
لم
ا

 

 العدد
الوسط 

 الحسابي

ف 
را
ح
الن
ا

ي
ر
يا
مع
ال

 

ة 
ج
ر
د

ية
ر
ح
ال

 

مستوى 

 الداللة

قيمة 

tالمحسوبة 

 tقيمة 

 الجدولية

 1811 29822 33 تجريبية

31 ،8،0 12832 1899 
 01823 ،3 ضابطة

1،81

2 
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الجدولية والبالغية       t( اكبر من قيمة 12832)  المحسوبة والبالغة  tبما انه قيمة  

( ليذا يوجيد فيرق بيين 8،0،( ومسيتوى داللية )31( عند درجة حريية ) 1899) 

المجمييوعتين ولصييالح المجموعيية التجريبييية , وهييذه النتيجيية ترجييع الييى فعالييية 

البرنامج المقترح , الذي كان ليه االثير االيجيابي فيي تنميية المهيارات البيئية ليدى 

( 1990مييع دراسيية ) قييداح , افييراد المجموعيية التجريبييية , وهييذه النتيجيية تتفييق 

 ( 1993) سالمة , ودراسة 

 ما يخص الفرضية الثالثة 

( فةةةي المهةةةارات  1015ال توجةةةد فةةةروق دات داللةةةة ةحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوا ) 

الحياتيةةة البيئيةةة ألطفةةال  المجموعةةة التجريبيةةة   فةةي االختبةةارين البعةةدي األول 

 اني  .والث

 
 ( 9جدول )

الجدولية  tالمحسوبة و  tيبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

 ألفراد المجموعة التجريبية في االختبارين البعدي االول والثاني للمهارات  البيئية

 

لغة الجدولية والبا t( اقل من قيمة 1893المحسوبة والبالغة )  tبما ان قيمة 

(, لذا ال توجد  8،0،( ومستوى داللة )32درجة حرية )  ( عند28،31)

 رين البعدي االول والبعدي الثاني .فروق بين االختبا

 

 لفصل الخامسا

 االستنتاجات                           

 في ضوء النتائج التي توصل اليها البحث تبين ما ياتي :

ذا داللة احصائية للبرنامج المقترح في تنمية  المهيارات  البيئية  ا  ان هناك اثر. 1

نمييى المهييارات  فييي جميييع ابعيياد لييدى اطفييال الرييياض , وان هييذا البرنييامج قييد 

 المقياس , اي بمعنى ان االطفال قد استفادوا من دروس البرنامج الذي قدم لهم .

. ان تنمييية المهييارات البيئييية قييد يسيياعد االطفييال مسييتقبال فييي حييل المشييكالت 2

 الخاصة بالبيئة التي يعيشون فيها.

الوسط  العدد  االختبار 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية 

مستوى 

 الداللة 

قيمة 

tحسوالم

 بة 

 tقيمة 

 الجدولية

البعدي 

 االول  

33 29822 1812 32 ،8،0 1893 28،31 

البعدي 

 الثاني 

21821 0831 
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التجريبيية والمجموعية .وجود تاثير للبرنامج  المقترح بيين افيراد المجميوعتين 3

 الضابطة لصالح المجموعة التجريبية .

 .تفاعل االطفال في المجموعة التجريبية مع البرنامج المقترح .2

 . افتقار الرياض في محافظة ديالى الى تقديم مثل هذه  المهارة . 0

 

 

 :التوصيات 

 استنادا الى النتائج التي تم التوصل اليها توصي الباحثة بما ياتي : 

.تطبيق البرنامج المقترح على عينات اكبر من االطفال وعلى مراحيل دراسيية 1

 مختلفة .

.االستفادة من مقياس المهارات البيئية للتاكد من سلوكيات االطفال تجاه البيئات 2

 التي يعيشون فيها والتي تحيط بهم . 

ن .اعييداد وتنظيييم الييدورات التدريبييية لمعلمييات رييياض االطفييال لالسييتفادة ميي3

 البرنامج المقترح وتطبيقه في باقي الرياض .

 

 :المقترحات 

  -استكماال لهذا البحث تقترح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية:  

هذه  على اقتصارها البرنامج المقترح في تنمية مهارات اخرى وعدم .توظيف1  

 المهارة.

وغيييير . اجيييراء  دراسيييات مقارنييية للمهيييارات المختلفييية لالطفيييال الملتحقيييين 2

 الملتحقين برياض االطفال .

.اجراء دراسة مماثلة في مرحلة التعليم االبتدائي , او المتوسيط او االعيدادي , 3

 وحتى التعليم الجامعي . 

 

 : المصادر

  القران الكريم 

 ( , 0،،2اسييكاوس , فليييب واخييرون ) تنمييية المهييارات الحياتييية لييدى طييالب
, المركييز القييومي للبحييوث التربوييية  التعليييم الثييانوي فييي اطييار ميينهج المسييتقبل

 والتنمية , القاهرة .

  ( 1922بييدوي , احمييد زكييي )2, ط معجييم مصييطلحات العلييوم االجتماعييية  ,

 مكتبة لبنان , بيروت .

 ( ,  2،،2تقرير بدون اسم )المجليس 12, مجلية خطيوة ,ع  التربيية البيئيية  ,

 العربي للطفولة والتنمية .

    دار 1, ط الييييذكاء العيييياطفي( 2،،2محمييييد , ) خوالييييدة , محمييييود عبييييد ,

 الشروق , عمان .
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 ( , 1992رشاد , عيسى )( وزارة 1،3, كتاب االمة , ع)  مهارات االتصال

 االوقاف والشؤون الدينية , قطر , دار العلوم للطباعة .

  (, 1،،2سييعد الييدين , هييدى سييالم ) المهييارات الحياتييية المتضييمنة فييي مقييرر
, رسيالة ماجسيتير ) غيير  العاشر وميدى اكتسياب الطلبية لهياالتكنولوجيا للصف 

 منشورة ( الجامعة االسالمية , غزة 

  (,1993سالمة , وفاء    ) برنامج مقترح في التربية البيئية الطفيال الروضية
رسالة دكتوراه ) غير منشورة ( كلية التربيية للبنيات جامعية 0 باستخدام االنشطة 

 عين شمس , القاهرة .

 ......(.......1992 )دار الفكير العربيي , 1,ط التربية البيئيية لطفيل الروضية ,

 القاهرة .

  (   1991سييليم , محمييد صييابر )) التربييية البيئييية ) المفهييوم واالساسييات   ,

 دراسة حالة الثراء المناهج التعليمية بيئيا , جهاز شوؤن البيئة , القاهرة .

 ( , 2،،2السيد , رجب سعد )11, مجلة خطوة العيدد  الناهواء نظيف الطف  .

 المجلس العربي للطفولة والتمية . 

  ( 2،،2الشراح , يعقوب )عالم الفكر  التربية البيئية ومازق الجنس البشري ,

 , الكويت .32, مجلد  3, ع

  ( , 2،،2صبان , انتصار )( 10, مجلية المنيار, ع ) حتيى ال ينهيدم االسياس

www.almnar .info                                                                    

      

  ( 3،،2طه , فرج عبد القادر )2, ط موسوعة علم النفس والتحليل النفسي  ,

 القاهرة , دار غريب للنشر .

 ( , 2،1ظفر , سمية بنت عبد الرزاق،    ) اثر االلتحاق برياض االطفال فيي
,  ( سنوات بمدينة مكة المكرمة3-0مية الوعي البيئي لدى عينة من االطفال ) تن

 رسالة ماجستير ) غير منشورة ( جامعة ام القرى , قسم علم النفس . 

  (   2،،2عيياطف , عبييد ) فاعلييية برنييامج مقتييرح فييي االنشييطة المصيياحبة
عض المهيارات لمناهج الدراسات االجتماعية بالصف الرابع االساسي في تنمية ب

 جامعة عين شمس . –( كلية التربية 22مجلة القراءة والمعرفة , ع ) 0 الحياتية

 ( , 3،،2عاقل , فاخر )شيعاع للنشير والعليوم . 1ط , معجم العليوم النفسيية , 

 .سوريا

  , تنمية الوعي البيئي ليدى االطفيال, 2،،2عبد المسيح , سمعان عبد المسيح 

 لعربي للطفولة والتنمية .المجلس ا 11, مجلة خطوة ع 

  ( , 1992عييودة , احمييد , ملكيياوي , فتحييي ) اساسيييات البحييث العلمييي فييي
 , اربد , مكتبة الكناني .2, ط التربية والعلوم االنسانية

http://www.almnar/
http://www.almnar/
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 ( 1999عيييودة , أحميييد سيييليمان )القيييياس والتقيييويم فيييي العمليييية التدريسيييية ,

 , دار األمل , أربد .  3اإلصدار

 منيياهج البحييث فييي التربييية وعلييم اليينفس  ( 1920ن )فييان دالييين , ديييو يولييد ,

 , مكتبة االنجلو المصرية .  3ترجمة , محمد نبيل وآخرون , ط

  ( 3،،2كران  , مايك )المجلس 311, عالم المعرفة , ع  الجغرافية الثقافية ,

 الوطني للثقافة والفنون واالداب , الكويت .

 ( , 2،12المعييولي , ريمييون )منشييورات جامعيية  0 والسييكانية التربييية البيئييية

 دمشق , كلية التربية .

   ( 3،،2المقدادي , كاظم ) الوعي والتربية البيئيية واثير الضيريبة البيئيية فيي
رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة , الكلييية الدنماركييية  0الحييد ميين التلييوث البيئييي 

 العربية المفتوحة , قسم ادارة البيئة , كلية االدارة واالقتصاد . 

 1, ط القياس والتقويم في التربية وعليم الينفس( ،،،2حم , سامي محمد ) مل ,

 دار المسيرة للنشر والتوزيع , االردن .

  (  1،،2موسى , مصطفى اسماعيل ) االتجاهات الحديثة في طرائق تيدريس
,  دار الكتاب الجامعي , العين , االمارات العربية 2,ط التربية الدينية االسالمية

. 

  , دار اليييازوردي , 1, ط مهييارات التييدريس( 2،،2يحيييى محمييد , )نبهييان ,

 .عمان

 ( 2،،2النبهان,موسييى )دار الشييروق  اساسيييات القييياس فييي العلييوم السييلوكية,

 ,عمان. 1,ط

  ( 2،،2نخليية , نيياجي شيينودة )مجليية خطييوة  التربييية البيئييية لطفييل الروضيية ,

 ( , المجلس العربي للطفولة والتنمية . 22,ع)

 مديريييية ريييياض  المديريييية العامييية للتعلييييم العيييام( 0،،2تربيييية , )وزارة ال ,

 , بغداد . 2( ط1911االطفال النسخة المعدلة لنظام رياض االطفال لعام ) 

1. Musser, L.& Diamond k. (1999). The children's attitudes 

toward the environment scale for preschool children, 

Journal of Environmental Education. 30(2), 33-30. 

2. Anastasia, (1976) Psychological testing , Macmillan 

publishing company , New York. 

3. Environmental law – unep.org 

www.feedo.net .   

4. Dawas ,R.M.(1997) Fundamentals  of   Attiude 

Measurement ,John wily & sons ,New York . 

5. Anastasi A,& urbinas,(1988) : psychologicall  Testing 

,New York Macmillan . 
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 المالحق 

( 2ملحق )  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 مركز ابحاث الطفولة واالمومة 

 

 م/ اراء خبراء

حضرة االستاد الفاضل الدكتور 

 ...................................................المحترم 

حضرة االستادة الفاضلة الدكتورة 

..........المحترمة ......................................  

 تحية طيبة ............

تروم الباحثة اجراء دراسة بعنوان ) اثر برنامج مقترح لتنمية المهارات البيئية 

لدى اطفال الرياض ( ونظرا لما تتمتعون به من سمعة علمية ونظرية 

موضوعية فاحصة , تود الباحثة االستنارة بآرائكم السديدة في مدى التأكد من 

ة الفقرات التي تم بنائها ,( ترجوكم التفضل بقراءة الفقرات وابداء ارائكم صالحي

في حقل صالحة  (       صالحية فقرات اداة البحث وذلك بوضع عالمة ) في 

 اذا كانت العبارة صالحة او في حقل غير صالحة اذا كانت العبارة غير صالحة .

الفقرات يرجى التفضل اذا كانت لديكم أي مالحظات او مقترحات لتعديل 

 بتدوينها في حقل المالحظات والتعديالت .

 اما التعريف النظري للمهارات البيئية

هي القيام بعمل محدد ) عقلي او بدني ( مرتبط بالبيئة في اقل وقت وجهد مع   

 تالفي حدوث االخطاء بقدر االمكان .

ت البيئية فهي ) الهواء اما المجاالت التي تناولتها الباحثة في متغير المهارا    

الجوي في حياتنا, استخدامات الماء في حياتنا , الغذاء في حياتنا , النباتات 

 والعناية بها , االهتمام بالحيوانات ودورها في حياتنا , االصوات في حياتنا ( 

 مقياس المهارات البيئية لدى اطفال الرياض بصيغته االولية 

  الفقرة ت

 صالحة 

غير  

 صالحة 

تحتاج  

 الى تعديل 
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يفتح النوافذ واألبواب كلما اقتضى األمر  1

 ذلك 

   

    يبتعد عن األماكن الملوثة بالدخان   2

    يغلق سله المهمالت  3

    ينظف المكان من األتربة قبل الجلوس  2

يجمع الفضالت في أماكن جمع المهمالت  0

 والنفايات 

   

رقها ألنها يبتعد عن تجميع المهمالت وح 3

 تسبب تلوث الهواء الجوي 

   

يساهم في زراعة النباتات لتنقية الهواء  1

 الجوي  

   

    يفتح حنفية الماء بحسب حاجته  2

    يغسل آواني شرب الماء قبل االستخدام  9

    يستخدم الماء بحرص عند سقي النباتات  ،1

يبل  عن صنبور ماء معطل من اجل  11

 أصالحه 

   

يمتنع عن رمي األوساخ والنفايات في  12

 األنهار 

   

يغلق صنابير المياه المفتوحة دون ان يطلب  13

 منه ذلك 

   

يتناول األطعمة المغطاة ويبتعد عن األطعمة  12

 المكشوفة 

   

    يغسل الخضروات والفواكه قبل األكل  10

    ينظف مائدة الطعام قبل وبعد تناول الطعام  13

    يحفظ الطعام في أالماكن المخصصة له  11

    يعتدل في تناول األطعمة والمشروبات  12

    ينظف حديقة الروضة من النفايات  19

    يتجنب المشي على النباتات  ،2

    يسهم في ري النباتات من حين ألخر  21

    يبتعد عن قطف األزهار والنباتات  22

    لى ثمار األشجار يبتعد عن رمي الحجارة ع 23

    يسهم في زراعة النباتات واألزهار  22

يبتعد عن استخدام األدوات الموسيقية في  20

 غير غرف الموسيقى 
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    يتحدث بهدوء مع اآلخرين  23

يصعد وينزل من باص الروضة وساللمها  21

 بهدوء 

   

    ينفر من األصوات العالية ويبتعد عنها  22

األفراد الذين يتحدثون بصوت عالي ينتقد  29

 محدثين ضجة 

   

ينتقد األطفال اللذين يلعبون ويصرخون  ،3

 بأصوات عالية 

   

ينتقد منبهات السيارات عندما تكون عالية  31

 ومستمرة 

   

   يعامل الحيوانات برفق  32

    يغسل يديه جيدا بعد لمس الحيوانات 33

    زليةيهتم بطعام الحيوانات المن 32

يمنع الحيوانات المنزلية من النوم في  30

 الفرا)

   

يهتم بتنظيف الحيوانات ومنزلها إذا تم  33

 االحتفاظ به في منزله

   

يعرف إن أنفاس الحيوانات وأصوافها تسبب  31

 األمراض لانسان

   

 

(1ملحق )  

 ) اسماء الخبراء (

 ت  اسم الخبير  التخصص   مكان العمل 

العراقية  الكلية علم النفس  

 التربوي 

أ.د سميرة موسى 

 البدري 

1 

أ.د خولة عبد الوهاب  علم نفس النمو  كلية التربية للبنات 

 القيسي 

2 

علم النفس  كلية االصمعي 

 التربوي 

أ.د سامي مهدي 

 العزاوي 

3 

أ.م.د  زهرة موسى  علم نفس النمو  كلية االصمعي 

 جعفر 

2 

ية كلية التربية االساس  0 أ.د ليث كريم حمد  ارشاد تربوي  

مركز البحوث التربوية 

 والنفسية /جامعة بغداد 

علم نفس 

 تربوي 

 3 أ.د سهام مطشر

 


