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  تنمية مفاهيم أطفال الروضة وتفسيراتهم البيئية فيبرنامج أنشطة بيئية مقترح  أثر

  

 ملخص باللغة العربية

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر برنامج في التربية البيئية في تنمية مفاهيم وتفسيرات أطفال  

) 50(على مجموعتين  طفالً وطفلة، موزعين) 98(الروضة البيئية ، وذلك من خالل تطبيقه على عينة بلغت 

تم اختيارهم بشكل عشوائي من رياض . طفالً في المجموعة الضابطة) 48(طفالً في المجموعة التجريبية و

أشارت النتائج إلى وجود أثر للبرنامج لصالح .األطفال التابعة لمديرية التعليم الخاص في مدينة عمان

. فاعل بين الجنس والمجموعةالمجموعة التجريبية، في حين لم يظهر أثر للبرنامج حسب متغير الجنس، والت

ضرورة تطبيق برامج للتربية البيئية في مرحلة : وفي ضوء النتائج تم التوصل إلى توصيات من أهمها

 .الروضة وذلك كونها مرحلة حرجة في اكتساب االتجاهات والسلوكات البيئية

 ) مرحلة الروضة، التربية البيئية: الكلمات المفتاحية (
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The Effect of Suggested Environmental Activities Program on Development of 

Kindergarten children Concepts and Their Exposition of the Environment  

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the effect of an instructional program 

regarding the environmental education on developing the concepts and interpretation 

of the kindergarten children of the environment. 

The subjects of the study consisted of 98 female and male children. 

50 children in the experimental group and 48 children in the control group 

The subjects were chosen from kindergartens under the supervision of the private 

education directorate in Amman. 

The results of the study revealed: 

Significant difference between the two groups attributed to the teaching method in 

favor of the experimental group. 

No Significant effect for the program regarding the sex variable. 

In light of these findings, appropriate recommendations were suggested. 

Among these suggestions was the application of the environment education programs 

at the start of the kindergartens stage due to its significance on enhancing the 

kindergarten children’s attitudes and environmental behavior.      

 

Key words :( Kindergarten, environmental education) 
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  تنمية مفاهيم أطفال الروضة وتفسيراتهم البيئية برنامج أنشطة بيئية مقترح في أثر

 

 مقدمة

تشمل الخبرات التربوية المتكاملة في رياض األطفال مجموعة من المفاهيم، والمهارات، واالتجاهات، والقيم 

خصية الطفل بشكل متوازن ومتكامل في جميع ما يتناسب ومستوى نمو طفل الروضة، وتهدف إلى تنمية شب

وتعد المفاهيم من الخبرات المهمة في الروضة؛ حيث يعتبر بياجيه تطور ونمو المفاهيم .جوانب النمو المختلفة

 .أساساً في تطوره العقلي والمعرفيلدى طفل الروضة 

  "رموز"أو " ذهنية صور"أو  عامة "أشكال تصورية"مجموع الصفات المشتركة بين  يعرف المفهوم بأنه 

يكونها الطفل لألشياء ويعطيها اسماً، وتعبر عن الوسائل المنظمة للمعرفة والمكتسبة عن طريق الخبرات التي 

وهكذا تتكون لدى األطفال مجموعة من المفاهيم .بنفسه، أوعن طريق التساؤل واالستفساريمارسها الطفل 

دف إلى تكوين تلك المفاهيم لدى األطفال واكسابهم اياها، وتشتمل األساسية من خالل الخبرات المختلفة التي ته

يكتسبها الطفل لتشبع حاجته للبحث على مجموعة المعلومات التي تتراكم وتترابط وتتحول إلى مفاهيم 

 .والتقصي، وتجعله أكثر قدرة على استغالل امكانات البيئة وحل مشكالته
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ألطفال الدعائم األساسية التي تبني عليها تعلم الطفل، وهي الحجر يعتبر اكتساب الطفل للمفاهيم في رياض او

األساس في عملية التعلم، حيث يجب التركيز على اكساب الطفل تلك المفاهيم ، وابراز العالقات واألفكار 

    . مستعينة بجميع االمكانات المتوافرة الالزمة لتوضيح المفهوم. في كل مفهوم المتضمنة

 .من الحياة صورة متوازنة مستمرة يجعلق كالً متكامالً يعمل بنظام دقي ما فيها من مكوناتالبيئة بتشكل  

حياة يؤثر سلباً في مما في النظام البيئي  لتوازنافقدان  إلى هامكوناتخلل في أي من  يؤدي حدوث أيحيث 

فقد ظهرت العديد  ،مختلفةلة التنمية على األصعدة التطور التكنولوجي الهائل وتسارع عجلل نتيجةو. االنسان

مشكلة البيئة  ولما كانت. )2002،الصباريني(ءنسان والبشرية جمعاأصبحت تهدد مصير اإلمن المشكالت التي 

 مسألة تربوية ، حيث هي في األساسمن خالل التشريعات فقط من المشكالت المتشابكة التي يصعب تنظيمها

على البيئة وحمايتها يكمن في حسن تنشئة االنسان المتفهم  والمحافظة الحل األمثل لمواجهتهافان  سلوكية،

أن يسهم  والقادر على ،الواعي لما يواجهها من مشكالت  وما يتهددها من أخطارو ،المدرك لظروفهاو ،لبيئته

 .)2004جاد،( تها عن رغبة واقتناعفي حمايتها وصيان

ا طوال حياتهم في فهم القضايا البيئية والتأثير وتعزز التربية البيئية مهارات وعادات يمكن للناس استخدامه

إلى جنب مع تركيزها على عمليات التفكير العليا  نها تركز على مهارات التفكير الناقد والمبدع جنباًإ إذ ،فيها

 .التي تعد مفتاحاً لتحديد القضايا وتحليلها ووضع الحلول البديلة ،األخرى
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ال بد من تضمينها في برامج رياض األطفال  تنا وخاصة عند األطفال،ونظراً ألهمية التربية البيئية في حيا

جاءت هذه الدراسة لتقدم موضوعات في التربية البيئية  وعليه ،كمحور أساسي من محاور التعليم في الروضة

 التي قد ،البيئية األساسية المفاهيم وتنميةلتعليم األطفال و ،هاضمن برنامج الروضة بما يتوافق مع أهداف

طفال وتعويدهم على نبدأ بتنمية الوعي البيئي لدى األال بد أن  إذ. وتفسيرها القضايا البيئية تساعدهم في فهم

فقد أكدت نتائج .حياة سلوبيصبح سلوكهم البيئي عادة وُأ بحيث ،الممارسات والسلوكيات السليمة منذ الصغر

لالزمة التي يحتاجونها للقيام بدور مؤثر في مهارات االدراسات والمؤتمرات على أهمية تزويد األطفال بال

  ).,1998Ramsey(البيئة وحمايتها تحسين 

ساسية والهامة لتكوين وعي تام من األمور األ ،يجابية للطفلاالهتمام بالتنشئة اإلجتماعية البيئية اإل يعد كما

يجابية وضوابط داخلية يصل إلى ضمير اإلنسان ويتحول إلى قيم اجتماعية ابأهمية البيئة بحيث وإدراك 

الخبرات المبكرة التي يكتسبها الطفل في السنوات تلعب و .)Cohen,1994( للسلوك الذي يحافظ على البيئة

ومن هنا جاء اهتمام التربويين  .)Cohen,1994( وتشكيل سلوكه ،في تكوين وبناء شخصيته هاماً دوراًاألولى 

سنوات األولى لوجوده في المؤسسة التربوية وذلك من خالل بضرورة إكساب المفاهيم البيئية للطفل منذ ال

 .اتاحة الفرص له التعامل مع ظروف تربوية مناسبة لمستوى نموه ونضجه

تبدأ خالل السنوات األولى من التي على خبرات الحياة،  ربية البيئية لطفل الروضة بشكل أساسالت عتمدت

، ونماذج وقيم واتجاهات الطفل البيئية اًً في تشكيل أنماطحيث تلعب هذه الخبرات دوراً مهماً وحاسم؛حياته
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من معارف بيئية، ووعي بيئي، واتجاهات، ومهارات، طوال حياته، بما يتالءم مع تحقيق أهداف التربية البيئية 

وتختلف مناهج رياض األطفال في مدخلها للتربية البيئية عن مناهج  ).2003البكاتوشي، ( ومشاركة بيئية 

ل األخرى، حيث تأخذ بالمنحى التكاملي الذي يقوم على فلسفة متكاملة نحو البيئة أي إلى تكامل خبرات المراح

فتكامل . الطفل في مجال التربية البيئية عبر تحقيق هدف النمو الشامل المتكامل المتوازن لطفل ما قبل المدرسة

عن طريق الممارسة العملية والتعلم الخبرة في رياض األطفال يقوم على أساس أن الطفل يكتسب خبراته 

ة على توفير يوتعمل التربية البيئ). 2004جاد،(الذاتي والتفكير في المشكالت الحية المرتبطة بواقع الحياة 

الفرص للطلبة ليتمكنوا من تكوين مفاهيمهم الخاصة بهم من خالل االستقصاءات العملية والعقلية؛ فالمتعلمون 

كما تشجع التربية البيئية على  . ويواجهون تحديات الستخدام مهارات التفكير العلياينشغلون بخبرات مباشرة، 

تشجع على االستقصاء المستمر، كما توفر ها المتعلمون األفكار والخبرات وتنمية بيئة  تعليمية نشطة، يتقاسم في

 ).Fleer,2000(أجواء تعلمية وقضايا واقعية يمكن من خاللها تعلم المفاهيم والمهارات 

 :طار النظري والدراسات السابقةاإل

حيث تهتم بكيفية بناء المعرفة من خالل الخبرة، واألبنية  تستند هذه الدراسة إلى النظرية البنائية في التعلم،

وتقوم هذه النظرة الفلسفية  .)(Jonassen,1991العقلية، والمعتقدات المستخدمة في تفسير األشياء واألحداث 

 :تعرف باسم أعمدة الفلسفة البنائية وهيء رئيسة على ثالثة مبادى
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ويتشكل . يبنى المعنى ذاتيا من قبل الجهاز المعرفي للمتعلم نفسه، وال يتم نقله من المعلم إلى التعلم -1

المعنى داخل عقل المتعلم نتيجة لتفاعله مع العالم الخارجي، ولكي يحدث التعلم يجب تزويد المتعلم 

  (Ausubel, 1978).من ربط المعلومات الجديده بما لديه من معرفة سابقة بالخبرات التي تمكنه

 .عملية نشطة تتطلب جهداً عقلياًتشكيل المعانى عند المتعلم  -2

البنية المعرفية عند المتعلم تقاوم التغيير بشكل كبير؛ إذ يتمسك المتعلم بما لديه من المعرفة مع انها قد  -3

 . (Carin,1997)تكون خاطئة

من خالل حواسهم التي تسهم وتؤكد البحوث والدراسات النفسية والتربوية أن األطفال يتعلمون بفعالية أكبر 

بدور حيوي في تكوين شخصية الطفل بأبعادها المختلفة التي تنمي قدراته العقلية، والجسمية، واالجتماعية، 

 .) (National Association for the Education of Young Children (NAEYC),1982واالنفعالية

كما أن برامج الطفولة ذات النوعية العالية يجب أن تعمل على تحسين تطور الطفل من جميع الجوانب مع 

ان يكون البرنامج مالئم نمائياً، أما تعريف المالئمة النمائية فيتحدد في  األخذ بعين االعتبار حاجات األسر، أي

 :بعدين أساسين هما

لعمرية المستهدفة في هذه أي التطور النموذجي الطبيعي عند األطفال، ضمن الفئة ا: عمريةالمالئمة ال -1

 .البرامج، وهذا ما يوفر اطاراً تهيىء من خالله المعلمات البيئة التعليمية والخبرات المناسبة
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التعلم، ولذلك  حيث يعتبر كل طفل شخصاً مميزاً بنمطه وشخصيته الفردية، وبأسلوبه في: المالئمة الفردية -2

 .عكس البرنامج تلك الفروق الفرديةيجب أن ي

والمواد التي تالئم مجموعة  وتستطيع المعلمات استخدام معرفة تطور الطفل لتحديد السلوكات والنشاطات

وتستخدم هذه المعرمة بالتزامن مع فهم أنماط نمو األطفال واهتماماتهم وخبراتهم لتصميم أفضل عمرية معينة، 

: عليمية، لتكون مالئمة نمائياً، آخذين بعين االعتبار جميع العوامل التي تؤثر في محتوى البرنامج مثلبيئة ت

   .(NAEYC,1982)التقاليد والقيم

مما يؤثر بشكل  ،حيث تحفز على االستفسار واالكتشاف والمناقشة ،تعد بيئة الطفل بمثابة نوافذ المعرفة كما

، لذلك ال بد من تزويد (Hucklej & Sterling ,1994)قدراته العقلية يجابي على مستوى تفكير الطفل وإ

فيها وكيفية المحافظة  الطفل بمجموعة متنوعة من المثيرات البيئية لتشجيعه على اكتشاف  بيئته ومعرفة ما

  .(Stanvordy, 1998) عليها

األطفال األردنية التي تفتقر إلى  ضقع تعليم المفاهيم البيئية في ريايتبين مما سبق الحاجة الماسة تحليل وا

وجود الطرح المحدد والمنظم لها، مما يقتضي البحث عن برامج وأساليب للقيام بذلك ، من هنا تبرز أهمية 

 ،والقدرات ،فت إلى إكساب األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة بعض السلوكاتففي دراسة هد .هذه الدراسة

بتصميم مجموعة من األنشطة تتضمن  )1990(الحطاب  قام كوناتها،على تصنيف م المعلومات التي تساعدو

. بيئةمبادىء في حماية الو ؛مبادىء استعمال موارد البيئةو ؛معرفة أولية لبعض مظاهر البيئة هي ثالثة جوانب
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ه البيئة يجابيين تجاكما أصبحوا إ ،في جانب المعرفة البيئية ظهرت  نتائج الدراسة أن األطفال حققوا تقدماًوقد أ

نمو في أثر برنامج في التربية البيئية بدراسة تجريبية لمعرفة  )Evans ,1998(إيفانزكذلك قام   .ومواردها

:ً عينة تكونت  من خمسين طفالحيث طبق الباحث البرنامج على  ،بعض المهارات المعرفية ألطفال الروضة

وقد اظهرت   في المجموعة التجريبية،خمسة وعشرين طفالً في المجموعة الضابطة، وخمسة وعشرين طفالً

 .ق دالة لصالح المجموعة التجريبيةالنتائج  وجود فرو

تصميم مقياس لالتجاهات البيئية إلى  هدفت فقد )(Musser & Dimond,1999أما دراسة موسير وديموند 

ن بحيث يختار موقفين بيئيي واحدة منها تشكل على عرض صور تشتمل كل اعتمد ،في مرحلة ما قبل المدرسة

 ،النفاياتو ،الكهرباءو ،الطيورو ،األوراقوالماء،  :األبعاد التالية على مل المقياستشا  .هماالطفل أحد

وأشارت  .عينة من األطفال مكونة من اثنين وأربعين طفالًوقد تم تطبيق البرنامج على  .الحيوانات والنباتاتو

 .ق ذات داللة بين الذكور واالناثما أنه ال توجد فروك ،ن المقياس صالح ألطفال الروضةأإلى النتائج 

 ) Egals ,1999(إيجلزهدفت إلى معرفة تأثير العوامل المختلفة في االتجاهات البيئية لألطفال قام في دراسة و

. س االتجاهات البيئيةاستخدم مقيامن خالل  ،والتعليم االبداعي الدرامي ،برنامج التعليم األرضيبتطبيق 

كما أكدت عدم وجود فروق  ،قيخالاالتجاهات البيئية والسلوك األ معاييربين ارتباط  وجود إلى نتائجال أشارت

  .في االتجاهات البيئية بين الجنسين
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أثر استخدام برنامج في المفاهيم البيئية على تنمية بعض المهارات  فقد قامت بدراسة ،)2001(أما بدوي

طبق  .، ومقياس للمهارات المعرفيةختبار مصور للمفاهيم البيئيةبإعداد احيث قامت  ،معرفية لألطفالال

كونت من مائتين وأربعين طفالً، من سن خمس إلى ست سنوات موزعين على عشوائية تعلى عينة  البرنامج

 .مائة وعشرون طفالً في المجموعة التجريبية، ومائة وعشرون طفالً في المجموعة الضابطة مجموعتين

 .تنمية المهارات المعرفية رنامج فيبلوجود أثر ل الدراسة  إلىأشارت نتائج هذه 

فادة لى إتاحة الفرصة أمام األطفال لإلفقد  هدفت إ ،)Maddison ,1993( ماديسون اما الدراسة التي قام بها

بتعريف األطفال معنى إعادة تدوير النفايات إذ قامت  ،من الموارد الطبيعية من خالل األنشطة المختلفة

الستفادة منها في أنشطة استخدم الموارد البيئية في إعادة التدوير، وا من خالل ،عدنية والورقية والزجاجيةالم

واستفادتهم  ،طفال أظهروا تقدماً من ناحية اهتمامهم بالنفايات التي يمكن تدويرهاأثبتت الدراسة أن األ .بناءة

 .كما أصبح لديهم حس بيئي سليم ،منها في أنشطة مفيدة

أثر برنامج التربية البيئية في انتقال أثر تعلم التربية البيئية قي  )(Basile, 2000 باسيل كدت نتائج دراسةد أوق

 وذلك من خالل تعريض االطفال الى )والمخططاتية واالجرائية،،التقريرية(ومعرفة األطفال  حل المشكالت

عرض فيديو، وقراءة قصص، : تلفة مثلعرضت بطرق مخ، بيئية مختلفةلقضايا مواقف  برنامج بيئي يتضمن

مجموعتان تجريبيتان، ومجموعتان ضابطتان : المنهج التجريبي فيها استخدم .مناقشات لمواضيع بيئية مختارةو

طفال في كل  تكونت من أربعة وعشرين طفال في كل مجموعة تجريبية، واثنان وعشرينف، أما العينة 
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، ةالتقريري ة ويقيس المعرفةاختبار المعرفة البيئي :ل وبعد البرنامجبطبقت األدوات التالية ق. مجموعة ضابطة

جرائية، تقديم األطفال قصصاً بيئية من و مكتوب ويقيس المعرفة اإلة بشكل شفوي أيتقديم األطفال للمفاهيم البيئ

للمفاهيم طفال معرفة األ إلى وجود أثرللبرنامج فينتائج الارت شأ. هم الذاتية لقياس المعرفة المخططاتيةخبرت

الجرائية أكثر من معرفتهم واضح على معرفتهم التقريرية واثر أإضافة إلى وجود ة بشكل عام ، البيئي

 .المخططاتية

 الدراسات أثر البرامج البيئية على مدركات األطفال لبيئتهم مثل دراسةبعض تناولت إضافة إلى ما سبق  

في  ثر برنامج بيئي على مدركات األطفال للتنوع البيئيالتي هدفت إلى معرفة أ (Matthies,2002)ماتيز

المنهج التجريبي على مجموعتين ضابطة وتجريبية بلغ  من خالل استخدام ،المكان الذي يعيشون فيه

 طالب وطالبة تراوحت) 4000( اهم فيهاضابطة س) 82(تجريبية و) 166(شعبة صفية ) 248(مجموعهما 

عة التجريبية لبرنامج بيئي يهدف إلى تطوير مدركات األطفال البيئية المجمو أخضعت .سنة 16-8أعمارهم 

وأشياء  طفال في طريقهم من البيت للمدرسة حول النباتات، والحيوانات،حول التنوع البيئي الذي يشاهده األ

دراك لمجموعة التجريبية والضابطة، في إبين ا احصائية ذات داللة أظهرت النتائج وجود فروق .أخرى

  .أثراً للعمر أو الجنس في حين لم تظهر النتائج فال للتنوع الحيوي لصالح المجموعة التجريبية ،األط

نشطة باستخدام اسلوب هدفت إلى تجريب بعض األ)2003(بكاتوشي قامت بها ال ،وفي دراسة عربية حديثة

البيئة في مرحلة اكتساب األطفال للمفاهيم البيئية  وممارسة السلوكات االيجابية نحو  المشروع في
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موزعين على المجموعة التجريبية والضابطة من ثمانين طفالً وطفلةً  طبقت على عينة مكونة.الروضة

رسم الرجل لجود إنف هاريس، واختبار الذكاء، :استخدم فيها األدوات التالية بالتساوي، تم اجراء الدراسة ب

 أظهرت. التربية البيئية لمرحلة رياض األطفالمقياس واستمارة المستوى االحتماعي االقتصادي لألسرة، و

اكتساب األطفال مفاهيم  األطفال الذين خضعوا للبرنامج فيإلى وجود أثر ذو داللة لصالح  نتائج الدراسةال

ة أثر فقد هدفت إلى معرف ،(Fistman,2005) مانتسفي أما دراسة. بيئية وممارسة سلوكات ايجابية نحو البيئة

من  تكونت عينة الدراسة. وعي األطفال نحو بيئتهم المحلية ومعرفتهم بالمفاهيم البيئية بيئية فيبرنامج التربية ال

المنهج التجريبي ومقارنة أداء األطفال قبل  الدراسة استخدمت. من الصف الثالث إلى الصف الخامسطفل  49

 :ليةالطرق التا خاللمن  التي جمعت نوعيةالبيانات على ال وبعد تطبيق البرنامج، اعتمدت الدراسة

خرائط معرفية حول البيئة المجاورة أعدت من قبل و ،وبعده البرنامج معرفة البيئية التي طبقت قبلاستبانة ال 

وجود  بينت النتائج. مقابالت مع المعلماتوتحليل صحائف الطلبة، و ،دة مع األطفالمقابلة شبه مقيو ،األطفال

 التفاصيل البيئيةظهرت   للقضايا المطروحة، كما والتفسيرات البيئيةهيم أثر للبرنامج فيما يتعلق بوضوح المفا

 .لدراسة بعد تحليلها تحليال نوعيااألدوات المستخدمة في ا في بصورة أوضح

يتبين مما سبق وجود أثر لبرامج التربية البيئية في اكساب األطفال المفاهيم البيئية وتنمية مهاراتهم     

هذه الدراسات قد  م نحو البيئة، ومن المالحظ انتغيراً ايجابياً في اتجاهاتهم و سلوكاته كما أظهرت. المعرفية

وحيث أن هناك ندرة في تطبيق برامج بيئية لمرحلة رياض . أجريت على عينات من األطفال في بيئات أجنبية
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 األطفال البيئية من خاللتنمية مفاهيم  إلىفقد سعت هذه الدراسة  األردن، وفي المنطقة العربية،في  األطفال

، في التربية البيئية على البيئة األردنية، والتي من دون أدنى شك تختلف في عاداتها، وثقافتها تطبيق برنامج

  . عن بقية الدول التي أجريت فيها الدراسات السابقة ومشكالتها البيئية

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

األطفال ، وهذا ما يجعل واالستطالع طرة الطفل التي تقوده لالكتشافف علم في مرحلة الطفولة المبكرةيؤكد الت

 يطورون طرقا مباشرة وفريدة لمعرفة العالم الطبيعي من خالل االكتشاف والتفاعل باستخدام خبرتهم الحسية

).(Olusanaya,2005 نباتات، غالبا بالحيوانات األليفة واليبدأ اتصال الطفل بالبيئة في فترة الطفولة المبكرة و

 بح الطفل أكثر ألفة وأكثر تقديراًومعظم التعلم في هذه المرحلة يتم اكتسابه من خالل اللعب؛ وهكذا يص

الخبرات التي تقدم للطفل في هذه المرحلة التي تعتمد على الممارسة المباشرة ، كما أن للمخلوقات المحيطة به

لوقات والبيئة ، وهذا ما يساعد في تنمية القدرة على حسية تساعد في جعله أكثر فضوالً وتعاطفاً نحو المخوال

حل المشكالت  تمثل المعرفة والفهم لدى األطفال، مما يقود إلى تطوير المهارات المعرفية التي تساعده في

   (Olusanaya,2005).البيئية التي تواجه

بة للبيئة، يجب تعريضهم إلى األطفال في فهم مفاهيم متعلقة بالبيئة، وتشكيل السلوكات المناسوحتى نساعد 

لألطفال في مرحلة  خبرات بيئية باالعتماد على برامج بيئية تبنى على أساس الممارسات المالئمة نمائياً

 .الروضة
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األطفال  في تنمية مفاهيم البيئية برنامج للتربية أثر معرفة إلى، فقد هدفت هذه الدرسة وبناء على ما تقدم  

 .مل في حياتهاطفيواجهها األ قفموال اتهمتفسيرالبيئية و

 :وقد صيغت مشكلة الدراسة على النحو التالي

انبثق عن مشكلة  ؟ وما أثر استخدام برنامج مقترح للتربية البيئية في تنمية مفاهيم األطفال وتفسيراتهم البيئية

 :الدراسة األسئلة التالية

 م برنامج نقترح للتربية البيئية ؟هل تختلف مفاهيم وتفسيرات أطفال الروضة البيئية باستخدا -

هل تختلف مفاهيم وتفسيرات أطفال الروضة البيئية باستخدام برنامج نقترح للتربية البيئية باختالف  -

 جنسهم؟

 :فرضيات الدراسة

 :على النحو التاليفي ضوء اسئلة الدراسة السابقة صيغت فرضيات الدراسة 

في فهم األطفال للمفاهيم البيئية ) α  =0.05(ستوى الداللة فروق ذات داللة احصائية عند م توجد هل -1

 ؟تعزى للبرنامجوتفسيرهم لها 

في فهم األطفال للمفاهيم البيئية ) α  =0.05(فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  توجد هل -2

 تعزى للجنس؟وتفسيرهم لها 
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في فهم األطفال للمفاهيم البيئية ) α  =0.05(فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  توجد هل -3

 تعزى للتفاعل بين البرنامج والجنس؟وتفسيرهم لها 

 :محددات الدراسة

 :يلي تتحدد نتائج هذه الدراسة بما

رية التعليم الخاص اقتصارها على عينة من أطفال الروضة مستوى التمهيدي في رياض األطفال التابعة لمدي -

 .في مدينة عمان

المفاهيم البيئية  تغطي األنشطة التعليمية البيئية المقدمة ضمن البرنامج والتيكفاية وومدة البرنامج، ون مضم -

 .المستهدفة في الدراسة المناسبة ألطفال الروضة

، والمتغيرات واألبعاد التي أداة الدراسة المستخدمة في قياس مستوى المفاهيم البيئية والتفسيرات المتعلقة بها -

  .ت عليهااشتمل

 .مدة وزمن تطبيق البرنامج في الروضة -

 :أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من موضوعها أوالً ومن البرنامج البيئي المقترح  بما يتضمن من أنشطة بيئية   

 همتشكيل سلوكات تنمية مفاهيم األطفال و تعتبر مرحلة رياض مرحلة مهمة فيتالئم مرحلة الروضة؛ حيث 

 .و البيئةنح هم تجاهاتوا
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ونتيجة لالهتمام العالمي بموضوع التربية البيئية كمدخل أساسي للمساعدة في حل المشكالت البيئية المتزايدة،  

 :ومساهمة االنسان في حل هذه المشكالت تبرز أهمية هذه الدراسة من حيث

تشكيل سلوكات واتجاهات االفراد  و تنمية مفاهيم األطفال أن مرحلة رياض األطفال مرحلة مهمة في:  أوالًً

 .في األردننحو البيئة، وبذلك تضيف هذه الدراسة بعداً في مجال التربية البيئية في رياض األطفال 

 . تقدم هذه الدراسة إضافة جديدة للتطبيقات التربوية في مجال التربية البيئية في مرحلة الروضة: ثانياً

 :الطريقة واالجراءات

 : وعينتها مجتمع الدراسة

عمان، / مستوى التمهيدي في رياض األطفال في محافظة العاصمةأطفال  جميع تكون مجتمع الدراسة من  

  .2006/2007للعام الدراسي  روضة) 611(والبالغ عددها 

وقد  ،في مدينة عمان في روضتين من رياض األطفال من أطفال الصف التمهيدي فقد تكونت الدراسةأما عينة 

 ،التي تقدمها لألطفال نشطة التربوية والمحتوى التعليميالبرامج واألالخطط و في تشابهر روضتين تتم اختيا

ن تقارب أكما  .هيل المعلماتومستوى تأ ،والتجهيزات التعليميةباإلضافة إلى التشابه في البناء والمرافق 

وى االقتصادي لألطفال في مستوى الرسوم  السنوية التي تتقاضاها الروضتين يعكس مستوى تقارب المست

من حيث البرنامج التعليمي، والخبرات، وعدد األطفال،  وبذلك شكلت الروضتان عينتين متكافئتين ،الروضتين
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طفالً )  50(وقد بلغ عدد أطفال المجموعة التجريبية  .في الروضتينوالمستوى االقتصادي االجتماعي لألطفال 

 .طفالً من الروضة الثانية)  48(طة فقد بلغ أما المجموعة الضاب ،من الروضة األولى

 :الدراسةأدوات 

 :برنامج التربية البيئية: أوالً

 مواقـف  ضـمن   تم إعداد برنامج يهدف إلى تنمية مفاهيم األطفال البيئية وتفسيراتهم           

شـطة  أن عن طريق الهواء، الماء، الغذاء، النباتات، الحيوانات، األصوات: حسية تغطي مجاالت 

إلى الممارسات المالئمة نمائياً للطفال في مرحلة الروضة، وتم  باالستنادمختلفة تناسب مرحلة الروضة، 

سس التي استند اال وفيما يلي ،واهتماماتهم الفردية، ومستواهم التطوريتنفيذه حسب حاجات األطفال المختلفة 

 :اليها عند بناء  البرنامج

جسمياً، عقلياً، : كامل المالئم نمائياً لألطفال جميع المجاالت التطورية للطفليأخذ البرنامج باالعتبار الت -1

 .(Almy,1975; Elkind,1988)اجتماعياً،انفعالياً

يستند البرنامج المالئم نمائياً إلى مالحظات المعلمات وتسجيلهن لألولويات الخاصة بتطور الطفل  -2

Almy,1975; Biber,1984)(. 

لى التعلم كعملية تفاعلية، إذ يهيىء المعلمون بيئة التعلم لألطفال للتفاعل النشط مع يؤكد البرنامج ع -3

وعليه يجب أن تصمم األنشطة بحيث تركز . المواد ومع الكبار ومع األطفال اآلخرين لتحقيق التعلم

 . (Biber,1984)على إبراز المهارات من خالل األنشطة الحسية والتفاعل
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اد واألنشطة واقعية ولها عالقة بحياة الطفل؛ وذلك لحاجة الطفل إلى ممارسة ينبغي أن تكون المو -4

الخبرة مع األشياء الحقيقية واألحداث، فالتعلم يحدث عندما يقوم األطفال بلمس األشياء وتجربتها 

ل والتفاعل معها ومع الناس، حيث تعتبر مشاركة الطفل الفاعلة في الخبرة مفتاح الدافعية لتعلم طف

 وضةالر

يوفر البرنامج مجاالً واسعاً من االهتمامات والقدرات النمائية للطفل، حيث يحتاج األطفال إلى فرص  -5

لتكرار المهارات المطلوبة لتمثل تعلمهم، باإلضافة إلى اختيار نشاطات مختلفة يكون دور المعلمة 

 :تهيئة البيئة المحفزة والمتحدية له عن طريق 

 .تنوعة وغنية يستطيع الطفل االختيار منهاتوفير نشاطات ومواد م -

 .منح األطفال فرصة اختيار نوع المشاركة في النشاط فردياً أو في مجموعات -

 .مساعدة األطفال غير القادرين على اختيار النشاطات والتمتع بها -

 . (Kitano,1982)منح األطفال فرص المبادأة وممارسةالمهارات والنشاطات التي يتم اختيارها -

 :يهدف هذا البرنامج إلى: األهداف العامة

 .األنشطة الحسية المناسبةمن خالل البيئية  األطفال تنمية مفاهيم -

 .تفسير القضايا البيئيةو زيادة قدرة الطفل على تحليل -

 .ف األهداف الخاصة حسب موضوع المجال والمفاهيم الواردة فيهتختل:  األهداف الخاصة

 .  سنوات 6-4الذين تتراوح أعمارهم  األطفال في مرحلة الروضة و:  الفئة المستهدفة 
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حلقـة  (يطبق البرنامج يومياً من خالل برنامج الروضة حسب النشـاط المطبـق  : عدد الجلسات

وذلـك فـي   ) صباحية، رحلة ميدانية، تجربة علمية،خبرة اجتماعية، قصة، أغنية، أشغال يدوية 

 .سبوع لكل وحدةفترة تطبيق الوحدات الست بواقع ا

 .تختلف مدة الجلسة حسب النشاط المطبق:  مدة الجلسة 

المناقشة والحوار وطرح األسئلة والتحليـل والمشـاركة   يتم تدريب األطفال على :  األطفالدور

 .الفاعلة في الخبرات المقدمة

 :األنشطة التعليمية

لى مصادر مختلفة في مجال األنشطة تم تصميم األنشطة بالتعاون مع معلمات الروضة، من خالل الرجوع إ

 ة التي وردت في البرنامج، وقدالبيئية، أو األنشطة المناسبة لرياض األطفال حسب الوحدات التعليمي

روعي عند تصميم األنشطة تنمية الجوانب المختلفة للطفل واالعتماد على التربية الحسية كمدخل لتعليم 

 : األطفال، اشتملت األنشطة على

 خالل الحلقة الصباحية وعند تنفيذ األنشطة ت واستقصاءات لمواضيع بيئية مختلفةمناقشا -

 .عمل تجارب علمية بسيطة -

 .جماعية عمل لوحات -

 .سرد قصص تتناول مواضيع بيئية -

 .أغانٍ واناشيد واحتفاالت مرتبطة بمواضيع البيئة -
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 .أشغال يدوية وأعمال فنية معبرة -

 :ية يومية تشمل خبرات حسية في مجال باإلضافة إلى أنشطة روتين

المحافظة على نظافة البيئة، والتأكيد على سلوكات ترتبط بالمحافظة على نظافة الجسم والمكان والبيئة، 

والتركيز على أهمية المالحظة والمراقبة لدراسة المواضيع البيئية، والمواضيع المختلفة مثل التلوث،واعادة 

 :وضح محتوى الوحدات التعليمية وطرق تنفيذ الخبرات المختلفةي )1(والملحق رقم .رالتدوي

  لألطفال مقياس السلوكات البيئية  :ثانياًً 

 سالمة الذي طورته تم استخدام مقياس السلوكات البيئية ألطفال الروضة ،ألغراض تحقيق أهداف هذه الدراسة

بحيث  لسلوك صحيح أو خاطيء اًتضاد تشكل كل صورتين  ،موقفاً مصوراً)  36(ويتكون من  ) 2002(

طلب من الطفل كما  طلب من الطفل الحكم عليه من حيث اختيار الصورة التي تعبر عن الموقف االيجابي

ل استجابات الطفل على نموذج اإلجابة، ثم تعطى الدرجات بعد يتسج وقد تمتفسير سبب الخطأ في الصورة 

 .بين الباحثتيناالتفاق على الدرجة التي حققها الطفل بإجابته 

 : ضوعات الصور ضمن المجاالت التاليةتتوزع مو

 .تجديد الهواء في الداخل و ،أثر النباتات في تنقية الهواءو ،الهواء النقي والهواء الملوث :الهواء الجوي

 . المحافظة على نظافة الماءو ،عدم إهدار الماء: الماء

 .نظيفاألكل الصحي الو ،غسل الفاكهة والخضروات: الغذاء
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 .أثر النبات في البيئةو ،المحافظة على النباتو ،العناية بالنبات: النباتات

 .نظافة الحيواناتو ،الطرق السليمة لرعاية الحيواناتو ،الرفق بالحيوان: الحيوانات

 الضوضاء في األماكن العامة و ،زوامير السياراتو ،الضوضاء في الروضة: األصوات

ت السابقة ثالثة مواقف مصورة مختلفة يحتوي كل موقف على صورتين يتضمن كل مجال من المجاالو 

 .متضادين

 :تصحيح االختبار

يحصل الطفل على درجة واحدة إذا اختار الصورة التي تمثل السلوك الصحيح وعلى صفر إذا اختار الصورة 

وبذلك تتراوح  ،نتفسير سبب الخطأ فيحصل على درجتي و إذا استطاع الطفل ،التي تمثل السلوك الخاطيء

 يجابية وقدرة على التفسيررجات المرتفعة على مفاهيم بيئية إكما تدل الد ،72درجات المقياس ما بين صفر و

 .أما المنخفضة فتدل على مفاهيم بيئية سلبية وعدم قدرة الطفل على التفسير ،لدى األطفال

 : وثباته صدق المقياس

التربية  مساقاً في  تدرساني هيئة تدريس تعضو على هفقد تم عرض ،ألغراض التحقق من صدق المقياس

ي الروضتين كما تم عرضها على مديرت .ح الفكرةومة الصور ووضللتأكد من مالء البترا جامعةالبيئية في 

فقرات المقياس على عينة من األطفال ثم جربت  .ووضوح المواقف فيها ،وضوح الصوروالمعلمات للتأكد من 
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لمقياس األصلي دون حذف تفاق على اعتماد جميع الصور الواردة في اوبذلك تم اال. ةر الخاضعين للدراسغي

 .أو تعديل

طفالً  )  30(بلغ عددها  الدراسة خارج عينة أما ثبات المقياس فقد تم التأكد منه بتطبيق المقياس على عينة 

 معبراً هذا المعامل دويع )0.72(معامل ثبات بيرسون، وكان يساوي  ثم حسب ،وذلك بفاصل زمني مدته شهر

 .  عن درجة ثبات مقبولة

 :تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية

 :استخدام مجموعتينحيث تم  ،design pre-experimentalمن نوع  تجريبية هذه الدراسة دراسة تعد

الضابطة لم تتعرض المجموعة  حين في تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبيةقد تم و ،ضابطة وتجريبية

اكتساب األطفال للمفاهيم  مجموعتين لمعرفة أثر البرنامج فيي على التطبيق اختبار بعدكما تم  ،رنامجللب

اختبار بعدي، والمخطط التالي اآلتي يوضح ميم المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة، صأي ت .البيئية

 :(Mcmillan,& Schumacher,2001 )التصميم

 يوضح تصميم الدراسة حسب المجموعة والمتغيرات جدول) :1(جدول رقم  

 المقارنات اختبار المتغير المجموعة

 بعدي برنامج التربية البيئية التجريبية
بين المجموعتين في االختبار البعدي 

للمفاهيم لفهم األطفال وتفسيرهم 
 بعدي برنامج الروضة االعتيادي الضابطة البيئية
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 متغيرات الدراسة

 .البرنامج المطبق في الدراسة :المستقلةتغيرات الم :أوال

اس المعد في المواقف التي يقيسها المقي وتفسيرها األطفال للمفاهيم البيئيةمستوى فهم  :المتغيرات التابعة :ثانيا

 .لذلك

 .المتغير الوسيط وهو الجنس ويمثله الذكور واإلناث  :ثالثا

وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين المت أما المعالجة االحصائية فقد تم استخدام

، كما تم استخدام اختبار ت لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات تحليل التباين الثنائي استخدامإضافة إلى 

 .للعينات المستقلة للوقوف على داللة الفروق بين متوسطات الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية

 :ات الدراسةاجراء

 :تم القيام باالجراءات التالية لتنفيذ الدراسة

 .تم االتفاق مع رياض األطفال المشاركة في الدراسة -

طلب إليهن  ، كماوتعريفهن بالبرنامج مات في الروضة التي خضعت للدراسةتم االجتماع مع المعل -

االجتماعية التي يعيش  عمرية والبيئةتقويم األنشطة المقترحة في البرنامج من حيث مناسبتها للمرحلة ال

 .واقتراح أنشطة اضافية فيه الطفل

 .تم تدريب المعلمات على تنفيذ األنشطة ضمن البرنامج اليومي -
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بعد نهاية فترة تطبيق تم تطبيق مقياس السلوكات البيئية لألطفال على المجموعتين الضابطة والتجريبية  -

 .ابات يدوياً، وأدخلت البيانات حاسوبياً وتم تحليلها احصائياً، صححت االستج)فصل دراسي(البرنامج 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

 في فهم األطفالتناولت األولى منها أثر برنامج األنشطة البيئية : اختبار فرضيات ثالث هدفت هذه الدراسة إلى

و تفسيرات األطفال للمفاهيم البيئية  بينما تناولت الفرضية الثانية الفروق في فهم. وتفسيرهم للمفاهيم البيئية

األطفال  اما الفرضية الثالثة فقد تناولت أثر التفاعل بين البرنامج والجنس في فهم وتفسير. تعزى للجنس

  .يلي عرض لنتائج الدراسة وفيما .للمفاهيم البيئية

درجات األطفال على تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل ،لفحص الفرضية األولى

وجود فروق بين حيث تظهر النتائج .)2(في الجدول رقم  كما هو مبين ،المقياس حسب متغير المجموعة

ابية ألداء األطفال حسب المجموعة في كل بعد من أبعاد المقياس الستة، كما ظهرت الفروق المتوسطات الحس

أن متوسطات المجموعة التجريبية كانت ) 2(ل رقم بين المتوسطات في الدرجة الكلية، وقد أشارت النتائج جدو

وبهدف التحقق من  أعلى من متوسطات المجموعة الضابطة على جميع أبعاد المقياس، وعلى الدرجة الكلية،

 .  الداللة االحصائية لهذه الفروق فقد تم إجراء تحليل التباين المصاحب لالختبار
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بين أداء األطفال في المجموعة التجريبية ) α  =0.05(ى أظهرت النتائج وجود فروق دالة على مستووقد 

والدرجة الكلية لصالح األبعاد الواردة في المقياس  على جميع) 3(موعة الضابطة كما يظهر في الجدولوالمج

 .المجموعة التجريبية

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالبعاد الستة حسب المجموعة )2(دول رقم ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتوسطات العدد المجموعات داالبعا
االنحراف 
 المعياري

 الهواء
 

 تجريبية
 ضابطة

50 
48 

4.62 
3.71 

1.08 
1.13 

 الماء
 تجريبية
 ضابطة

50 
48 

5.02 
3.67 

0.82 
0.99 

 الغذاء
 تجريبية
 ضابطة

50 
48 

4.40 
2.98 

1.01 
0.84 

 النباتات
 تجريبية
 ضابطة

50 
48 

5.50 
4.08 

0.71 
0.87 

 الحيوانات
 يةتجريب

 ضابطة
50 
48 

5.00 
3.31 

1.08 
0.90 

 االصوات
 تجريبية
 ضابطة

50 
48 

4.80 
3.85 

0.97 
1.27 

 الدرجة الكلية
 تجريبية
 ضابطة

50 
48 

4.89                     
3.60 

0.39 
0.41 
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وتفسيرهم للمواقف البيئية في األبعاد هم األطفال عل بينهما على مستوى فتحليل التباين الثنائي لمتغير المجموعة والجنس والتفا )3(جدول رقم 

 المختلفة

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة Fقيمة 

 المجموعة الهواء
 الجنس

 الجنس× المجموعة
 

20.57 
0.47 

0.024 
117.20 

1 
1 
1 

94 

20.57 
0.47 

0.024 
1.25 

16.50 
.0.38 

0.02 

0.00* 
0.54 
0.89 

    98 1845 المجموع

 المجموعة الماء
 الجنس

 سالجن× المجموعة

44.41 
0.43 
0.74 

78.50 

1 
1 
1 

94 

44.41 
0.43 
0.74 
0.84 

53.18 
0.51 
0.88 

0.00* 
0.48 
0.35 

    98 1985 المجموع

 المجموعة الغذاء
 الجنس

 الجنس× المجموعة
 

49.86 
0.69 
3.46 

78.89 

1 
1 
1 

94 

49.86 
0.69 
3.46 
0.84 

59.41 
0.82 
4.13 

0.00* 
0.37 
0.04 

    98 1477 المجموع

 المجموعة النبات
 الجنس

 الجنس× المجموعة
 
 
 
 
 
 

 

49.16 
0.029 

0.38 
59.75 

1 
1 
1 

94 

49.16 
0.029 

0.38 
0.65 

77.34 
0.047 
0.608 

0.00* 
0.83 
0.44 

    98 2373 المجموع

 المجموعة الحيوانات
 الجنس
 الجنس× عةالمجمو

 

69.12 
0.57 
0.69 

95.03 

1 
1 
1 

94 

69.12 
0.57 
0.69 
1.01 

68.38 
0.56 

0.683 

0.00* 
0.46 
0.41 

    98 1873 المجموع

 المجموعة األصوات
 الجنس

 الجنس× المجموعة

21.35 
1.82 
1.62 

118.61 
 

1 
1 
1 

94 

21.35 
1.82 
1.62 
1.26 

16.92 
1.45 
1.26 

0.00* 
0.23 
0.26 

    98 1987 المجموع

الدرجة 
 الكلية

 المجموعة
 الجنس

 الجنس× المجموعة

40.55 
0.03 

0.001 
15.82 

1 
1 
1 

94 

40.55 
0.03 

0.001 
0.17 

240.93 
0.19 
0.01 

0.00* 
0.66 
0.93 

    98 1833.77 المجموع 
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 :كل بعد من األبعادب ةعلقالمتالنتائج وفيما يلي 

وجود فروق دالة بين المجموعة التجريبية والمجموعة  الهواء عدالمتعلق بب )3( الجدوليظهر  :البعد األول

في ،)4.62(ن متوسط أداء األطفال على بعد الهواء في المجموعة التجريبية ا) 2(وبحسب الجدول  ،الضابطة

لمجموعة التجريبية على ن الفروق لصالح اأي أ ،)3.71(في المجموعة الضابطة  توسط أداء األطفالم حين أن

 .عدهذا الب

وجود فروق دالة بين المجموعة التجريبية والمجموعة المتعلق ببعد الماء ) 3( يظهر الجدول :البعد الثاني

 ، في حين)5.02(ي المجموعة التجريبية ن متوسط أداء األطفال على بعد الماء فا) 2(يبين الجدول ،الضابطة

ق لصالح المجموعة التجريبية على هذا ن الفروأي أ ،)3.67(في المجموعة الضابطة  طفالمتوسط أداء األ

  .البعد

 ،وجود فروق ذات داللة بين أداء األطفال في المجموعة التجريبية) 3( يوضح الجدول: البعد الثالث

للمجموعة التجريبية  )4.4(المتوسطات الحسابية لهذا البعد كانت ن على بعد الغذاء ، إذ إوالمجموعة الضابطة 

 .هذا يشير إلى وجود الفروق لصالح المجموعة التجريبية . بطة للمجموعة الضا )2.98(و 

 ،إلى وجود فروق ذات داللة بين أداء األطفال في المجموعة التجريبية) 3(يشير الجدول  :البعد الرابع

للمجموعة التجريبية ) 5.5(المتوسطات الحسابية لهذا البعد كانت  نمجموعة الضابطة على بعد النباتات؛ إذ إوال

  .والفروق لصالح المجموعة التجريبية ،للمجموعة الضابطة )4.08(و
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 ،إلى وجود فروق ذات داللة بين  أداء األطفال في المجموعة التجريبية) 3(يشير الجدول  :البعد الخامس

للمجموعة ) 5.00(المتوسطات الحسابية لهذا البعد كانت  نعلى بعد الحيوانات إذ إ والمجموعة الضابطة

 .والفروق لصالح المجموعة التجريبية ،للمجموعة الضابطة )3.31(و التجريبية

 ،إلى وجود فروق ذات داللة بين  أداء األطفال في المجموعة التجريبية) 3(ويشير الجدول رقم  :البعد السادس

للمجموعة ) 4.8(المتوسطات الحسابية لهذا البعد كانت ن على بعد األصوات إذ إوالمجموعة الضابطة 

 .والفروق لصالح المجموعة التجريبية ،للمجموعة الضابطة )3.85(يبية والتجر

وتفسيراتهم للمواقف  األطفالفي تحسين فهم  المقترحةالبيئية  األنشطةتشير هذه النتائج إلى وجود أثر لبرنامج و

هذه المفاهيم بشكل وهذا يعني استعداد األطفال لتعلم المفاهيم البيئية إذا قدمت .على األبعاد المختلفة البيئية

ممارسات مالئمة نمائياً؛ أي من خالل العمل والخبرة المباشرة، وهذا ما قدم من خالل األنشطة التي نفذت 

 .ضمن البرنامج 

 & Paterson)باترسون وكيني و ، )1990(دراسة الحطاب  مع نتائج  هذه الدراسة نتائج وقد اتفقت

Kinny,1994)(إيفانز ،Evans,1994)(سون ، ومادي)(Maddeson,1993  

دة ، من حيث فاعلية البرامج المصممة وأثرها في مساع) (Fistman,2005فيستمان، و(2003)والبكاتوشي 

 .ية وتفسيرها بشكل صحيحاألطفال على فهم المواقف البيئ
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ف البيئية المواق في فهم) α  =0.05(حصائية عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إأما النتائج المتعلقة بوجود 

 تعزى للبرنامج  تبعاً لجنس الطفل على األبعاد الستة في المجموعة التجريبية وتفسيرها لألطفال

للمفاهيم وتفسيرهم لدرجات فهم األطفال للعينات المستقلة في المجموعة التجريبية  )ت(اختبار  تم احتسابفقد 

جود داللة تعزى للجنس على أي بعد من عدم و) 4(الجدول حيث أظهرت النتائج في  ،لجنسالبيئية حسب ا

أي أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في  .أبعاد المقياس الستة، وعلى الدرجة الكلية

 . فهم المفاهيم البيئية وتفسيرها في المجموعة التي تعرضت للبرنامج

 جريبيةللذكور واإلناث في المجموعة الت )ت(نتائج اختبار  )4(جدول 
 مستوى الداللة قيمة ت درجات الحرية المعياري االنحراف الوسط الحسابي العدد الجنس

 الهواء          ذكور
 اثان                

26 
 

24 

4.54 
4.71 

1.14 
1.04 

48 0.549 -
0.551- 

0.586 
0.584 

 الماء           ذكور
 اناث                  

26 
 

24 

5.00 
5.04 

0.85 
0.81 

48 0.178 -
0.178- 

0.860 
0.859 

 الغذاء          ذكور
 اناث                 

26 
 

24 

4.50 
4.29 

1.03 
0.99 

48 0.725 
0.726 

0.472 
0.471 

 النباتات        ذكور
 اناث                 

26 
 

24 

5.42 
5.58 

0.70 
0.72 

48 0.798 -
0.797- 

0.429 
0.429 

 الحيوانات     ذكور
 اناث                 

26 
 

24 

5.15 
4.83 

1.05 
1.13 

48 1.042 
1.038 

0.303 
0.304 

 األصوات     ذكور
 اناث                

 4.81 
4.79 

0.89 
1.06 

48 0.058 
0.057 

0.954 
0.954 

 

دية، جعل ويبدو أن تشابه الظروف لدى كل من األطفال الذكور واالناث االجتماعية، والنفسية والتسهيالت الما

المفاهيم البيئية بشكل متساو، مما عمل عمل على إزالة الفروق بينهم، خاصة أن كالً من الجنسين يكتسبون

فق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من وتت. الروضةالفروق في التعلم التي تعزى للجنس ال تظهر في سن 
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، من حيث عدم وجود أثر يعزى (Musser&Dimond,1999موسير ودياموند  و )Egals,1999( إيجلز 

 .في مرحلة الروضة للجنس في تطبيق البرامج البيئية يعزى للجنس

أما النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة وهي وجود فروق ذات داللة تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس، أي 

 عدم وجود) 3(ة في الجدول رقم الفروق الناتجة عن التفاعل بين البرنامج والجنس، فقد أظهرت النتائج الوارد

وتعود هذه النتيجة إلى عدم . أثر للتفاعل بين المجموعة والجنس على جميع أبعاد المقياس، وعلى الدرجة الكلية

 . وجود أثر للجنس بالتالي لم يظهر األثر في التفاعل

التي تعد  ،وفي مرحلة الروضة لتربية البيئية على األطفالة لوجود أثر لبرنامج ابشكل عام تشير النتائج السابق

عظم نتائج مرحلة مهمة وأساسية في بناء المعرفة البيئية وتشكيل السلوكات البيئية لألطفال وهذا ما يتفق مع م

في مرحلة ماقبل التي أظهرت وجود أدلة على أن األطفال ، ال التربية البيئية لألطفالالدراسات السابقة في مج

فة، والفهم، ومهارات حل المشكالت، من خالل التفاعل ومواجهة البيئة، كما أن المدرسة تتطور لديهم المعر

ترتكز على اللعب، والرحالت، واالكتشاف، والتعلم  التعلم الرسمي؛ و التي تتجاوزالمالئمة نمائياً واألنشطة 

ة البيئة، والسلوكات الحر تساهم في تطوير عالقة جيدة مع الطبيعة، كما تطور المعرفة والقيم التي تتعلق بحماي

  .، وهذا ماتسعى برامج التربية البيئية إلى تحقيقه البيئية المسؤولة

 :التوصيات

 :يمكن تقديم التوصيات اآلتيةفي ضوء نتائج الدراسة   
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في مرحلة الروضة لما لها من أثر واضح في  ألطفالالتربية البيئية في تعليم اامج تطبيق بر تأكيد ضرورة  -

 .يمهم البيئية وتفسيراتهم، مما يؤثر على اتجاهاتهم وسلوكاتهم نحو البيئةتنمية مفاه

جراء المزيد من الدراسات التطورية التي تتبع نمو مفاهيم األطفال وتفسيراتهم البيئية في المراحل الدراسية إ -

 .المختلفة

 .علم أطفال الروضةثر ايجاباً في تبناء المزيد البرامج المستندة إلى أنشطة مالئمة نمائيا يؤ -
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 يوضح محتوى الوحدات والخبرات التعليمية حسب األبعاد الواردة في البرنامج) 1(ملحق رقم 

الوحدة 
 حسب البعد

 طرق تنفيذ الخبرة محتوى الخبرات المتضمنة

 اين يوجد الهواء ؟ وكيف نستدل على وجوده؟ الهواء

 أهمية الهواء للكائنات الحية واالنسان

 مكونات الهواء 

 تلوث الهواء 
 تنقية الهواءأثر النباتات في 

 نقاش جماعي في الحلقة الصباحية
 تجارب علمية 

عمل طائرات ورقية : أشغال يدوية 
 ومراوح

صور مناطق فيها هواء ملوث 
 ومناطق فيها هواء نقي 

 أهمية الماء للكائنات الحية واإلنسان الماء
 الماء النقي والماء الملوث

 اسباب تلوث الماء 
 المحافظة على الماء 

 ماء في الطبيعة مصادر ال
 أشكال الماء في الطبيعة 

 دورة الماء في الطبيعة

نقاش جماعي في الحلقة الصباحية 
 .وطرح اسئلة على األطفال

عمل تجارب علمية عن أشكال الماء 
 .وتلوث الماء.والتبخر والتجمد

عمل لوحة جماعية توضح دورة الماء 
 في الطبيعة 

 

 األطفالأهمية الغذاء لإلنسان ولنمو  الغذاء
 )مجموعات األغذية(تنوع الغذاء

 الهرم الغذائي 
 الغذاء الصحي 

 نقاش جماعي في الحلقة الصباحية
عمل وجبات غذائية جماعية والتأكيد 

 .على الغذاء الصحي والمتنوع
عمل هرم غذائي من الكرتون وتكليف 

 .األطفال بوضع صور األغذية عليه

 نقاش جماعي في الحلقة الصباحية مجموعات النباتات  النباتات
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 بات لإلنسان والحيوانأهمية الن
 أجزاء النبات

 العناية بالنبات والمحافظة عليه
 أثر النبات في البيئة 

عرض صور ألنواع النباتات 
 المختلفة 

 عمل نماذج لألجزاء النبات 
 زراعة نباتات والعناية بها

 مجموعات الحيوانات الحيوانات
  مساكن الحيوانات وبيئاتها

 رعاية الحيوانات 
 ماذا يستفيد االنسان من الحيوانات

 نقاش جماعي في الحلقة الصباحية
جمع صور ونماذج لحيوانات 

 وتصنيفها حسب الخصائص المشتركة
 سرد قصة عن أهمية رعاية الحيوان

 جمع منتجات حيوانية تفيد االنسان

 اختالف األصوات  األصوات
 أصوات في البيئة 
 الضوضاء والهدوء

 .االنصات وسماع األصوات في البيئة
تصنيف األصوات حسب شدتها 

 .ودرجتها
 .مناقشة ثر الضوضاء على االنسان
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