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 :ثحبلا صخلم

ىجف البحث إلى الكذف عغ شبيعة العبلقة االرتباشية بيغ ضعف مدتػػ الػعي 
البيئي والدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة، والكذف عغ مدتػػ الػعي البيئي لجػ أشفال 

والدمػك الخوضة، والكذف عغ داللة الفخوق بيغ الحكػر واإلناث في كبل مغ الػعي البيئي 
السذكل لجػ أشفال الخوضة، واستخجم السشيج الػصفي االرتباشي السقارن، وتكػنت العيشة مغ 

( شفمة، وتخاوحت 66( شفبل، وإناث )14( شفبل وشفمة مغ أشفال الخوضة مشيع ذكػر)111)
( سشة، واستخجم البحث أدوات مقياس الػعي البيئي 6 – 1األعسار الدمشية لؤلشفال ما بيغ )

اد/ الباحثة( ومقياس الدمػك السذكل )إعجاد/ سييخ كامل أحسج، بصخس حافع بصخس، )إعج
( بيغ الػعي البيئي والدمػك 2021م(، وتػصل البحث إلى وجػد ارتباط عشج مدتػػ )0212

السذكل لجػ أشفال الخوضة، كسا يػجج مدتػػ متػسط في الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة 
وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث في  ( ، وعجم360205بػزن ندبي )

الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة، وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث في 
 الدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة لرالح الحكػر0

 أشفال الخوضة -الدمػك السذكل  -الػعي البيئي  الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

The aim of the research is to reveal the nature of the correlation 

between the weak level of environmental awareness and the problematic 

behavior of kindergarten children, and to reveal the level of environmental 

awareness among kindergarten children, and to reveal the significance of the 

differences between male and female in both awareness The environmental 

and behavioral behavior of kindergarten children, and used the 

comparative, descriptive approach. The sample consisted of (114) male and 

female children, among whom are male (48) male and female (66 female), 

and the time ages for children ranged between (4-6) years. The research 

used the tools of the environmental awareness scale (preparation / 

researcher) and the scale of problem behavior (Preparation / Suhair Kamel 

Ahmed, Boutros Hafez Boutros, 2010 AD), and the research found a 

correlation at the level (0.01) between environmental awareness and the 

problem behavior of kindergarten children, and there is also a level Average 

environmental awareness among kindergarten children with a relative 

weight (56.023), and the absence of statistically significant differences 

between male and female children in environmental awareness in 

kindergarten children, and the presence of statistically significant 

differences between male and female children in the behavior formed in 

kindergarten children in favor of males. 

 

Keywords: Environmental Awareness - Problem Behavior - 

kindergarten Children. 
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 املقدمة 

الداوية في األساس  تعج مخحمة ما قبل السجرسة مغ أىع السخاحل الدشية باعتبارىا حجخ     
الحؼ تبشى عميو شخرية الصفل، حيث أجسع عمساء التخبية وعمع الشفذ أن الدشػات األولى 

 أىع مغ الصفػلة مخحمة مغ حياتو تكػن أكثخ أثخا في تكػيغ شخريتو وإعجاد حياتو، كسا أن
الشفدي  التكػيغ ناحية مغ بل فقط، الشاحية الرحية والتخبػية مغ ليذ الفخد، حياة مخاحل

 قجرات تشسػ ففييا ككل، والسجتسع الفخد وسعادة عمى اإلنتاج تشعكذ والتي والدمػكي والجدسي
 شخريتو، وتعتبخ وتخسخ والتذكيل، والتػجيو لمتأثيخ ويكػن قاببل مػاهبو وتشزج الصفل
السجتسع، ويحتاج الصفل إلى مغ  ونيزة تقجم مغ مؤشخات مؤشخ الدػية الػاعية الصفػلة
ويعجه لمحياة حتى يكػن قادر عمى السذاركة بإيجابية في الحياة وتكػيغ مفاهيع يخاعاه 

 وسمػكيات ناجحة عغ البيئة والسجتسع0

ويعتبررررخ اليررررجف العررررام لمتخبيررررة البيئيررررة ىررررػ مدرررراعجة أشفررررال الخوضررررة عمررررى فيررررع البيئررررة 
لقرجرة عمرى حرل ومكػناتيا والعبلقات الستبادلة بيغ ىحه السكػنات، وتشسية الػعي البيئي وكحلظ ا

السذررركبلت البيئيرررة السختبصرررة بيرررا، واكتدررراا األشفرررال السيرررارات والسعمػمرررات التررري تحقررر  ىرررحا 
اليررجف، وإكدررابيع القرريع واالتجاىررات وأوجررو التقررجيخ الترري تػجررو سررمػكيع نحررػ البيئررة والسحافطررة 

سخ ػبرة، عمييا مغ الدمػكيات الخاشئة والتي تعي  تصػيخ البيئة، والحرج مرغ الدرمػكيات  يرخ ال
والخبخات التي يكتدبيا الصفل في أول حياترو مرغ البيرت ومرغ الجيرخان ومرغ ليرع مدراس مباشرخ 
في حياتو، وتعج بسثابة تجريب إلكدابو خبخات ومعارف تتعم  بالبيئة والسجتسرع، وفري الخوضرة 
تييررررف الفخصررررة لتخسرررريخ السيررررارات والسعمػمررررات لؤلشفررررال مررررغ خرررربلل االشررررتخاك فرررري األنذررررصة 

، وعميرررو ترررربح لمخوضرررة ايستيرررا إذا عسمرررت عمرررى تيدررريخ الحاجرررات الخاصرررة لصفميرررا السختمفرررة
 وبذكل تجريجي لتػجو سمػك األشفال نحػ الػعي البيئي0 
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وُيعرررج الرررػعي البيئررري مرررغ القزرررايا السحػريرررة التررري شرررجمت برررال عمسررراء البيئرررة واالجتسرررا  
ل أساسري لرئلدراك الررحيح والدكان واإلعبلم نطخا لسا يسثمو ىحا الػعي مغ أىسية بالجة كسرجخ

لسذكبلت البيئة السختمفة ومخاشخىا ، وال تقترخ أىسية الػعي البيئي عمرى السجتسعرات الشاميرة 
فحدب وإنسا تستج إلى كافة السجتسعات حتى الستحزخة مشيرا ، والرػعي البيئري يعشري السحافطرة 

ل تحقير   ايرات فخديرة عمى البيئة وحسايتيا والتعاير معيا دون الجػر عمييا لتصػيعيا مغ أج
لئلندرران فرري السررجػ القررريخ والترري تررؤثخ فرري البيئررة عمررى السررجػ الصػيررل وفرري األجيررال القادمررة 

 (1540، 0215)عمياء عمي شكخػ ، 

وفي ضل السخاشخ البيئية فقج عقجت السؤتسخات والشجوات عمى السدتػػ العالسي واإلقميسي      
ة حسايررة البيئررة والسحافطررة عمييررا مدررألة معقررجة ال والعخبرري، والسحمرري، وتؤكررج جسيعيررا أن مدررأل

يسكررغ أن تشطسيررا الشررػاحي التذررخيرية واإلجررخاءات التكشػلػجيررة وحررجىا، وإنسررا ىرري مدررألة تخبػيررة 
بالجرجرة األولري0 فرالقػانيغ وحررجىا ال تدرتصيع أن تحقر  الجررخم السخجرػ مشيرا مررا لرع تدرتشج إلررى 

لررررى ارررريع وضررررػابط لمدررررمػك، ومررررغ أجررررل وعرررري وإدراك يرررررل إلررررى ضررررسيخ اإلندرررران، ويتحررررػل إ
السحافطة عمى البيئرة، وال يرتع تكرػيغ مثرل ذلرظ الرػعي والقريع والسبرادغ إال بحدرغ إعرجاد األفرخاد 

، 0226في ىحا السجال وتخبيتيع تخبية سميسة داخل السجرسة وخارجيرا )جامعرة الرجول العخبيرة، 
10) 

والفئرات فري أؼ مجتسرع، ألنرو  ويعج الػعي البيئي ضخورة ال  شى عشيا لسختمرف األفرخاد
بسثابة الػسيمة الفاعمة والقػة الجافعة التي يسكغ لسغ يستمكيا أن يحدغ التعامل معيا، والتفاعرل 
مررغ خبلليررا مررع مكػنررات البيئررة الترري يرررير فييررا، وأن يدرريع إسررياما فرراعبل فرري حررل مذرركبلتيا 

 (480، 0213أبػعخاد،  عمى السختمفة )صالح

الػعي البيئررري ضرررخورة ممحرررو بدررربب عرررجم وجرررػد وعررري مرررغ قبرررل وقرررج أصررربح االىتسرررام بررر
الشاس، والحؼ يخجع باألصل إلى أساس تخبيتيع مشح الرجخ، لحا البج أن تكرػن مخحمرة الصفػلرة 
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ىرري البجايررة الدررميسة مررغ أجررل تحقيرر  ىررحا الررػعي، األمررخ الررحؼ يفررخم ضررخورة االىتسررام بجررخس 
يرري ال تقررل عررغ السعررارف والسعمػمررات الترري القرريع البيئيررة الرررحيحة لررجػ الصفررل مشررح الرررجخ، ف

وتعتبرخ الخوضرة إحرجػ السؤسدرات التخبػيرة التري ليرا دور  .(David (14 ,2016 ,يردود بيرا 
فرري بشرراء شخرررية الصفررل وجعمررو فررخد نررافع فرري مجتسعررو، والتخبيررة البيئيررة ليدررت مجسػعررة مررغ 
األنذصة يسكغ لمخوضة أن تزيفيا إلى بقية األنذصة األخخػ التي تقجم لؤلشفال بل ىي مشاخ 

ػكيات البيئررررة الدررررميسة )مشررررى   جرررراد ، تخبررررػؼ متكامررررل تررررػفخه السعمسررررة لؤلشفررررال لجررررخس الدررررم
0211 ،340 ) 

إن تشسية الػعي البيئي والدمػك البيئي اإليجابي لجػ أشفال ما قبل السجرسة يرؤدؼ إلرى 
سمػك متحزخ مع البيئة يداعج عمى استجبلل مػاردىرا بصخيقرة جيرجة والتخصريط لتشسيرة السرػارد 

صرراء أفزررل وحيرراة أكثررخ سررعادة ورفاهيررة الستجررجدة ، والعسررل عمررى حررل مذرركبلتيا ، مررغ أجررل ع
 (0 04، 0228لئلندان )أحسج حديغ المقاني ، وفارعة حدغ   ، 

وُتعج عسمية تذكيل سرمػك الصفرل فري ىرحه السخحمرة الخوضرة سريبل إلرى حرج مرا نطرخا لسرا 
يتسيد بو األشفال مغ خرائز نفدية واجتساعية وجدسية يرعب الحرػل عمييا في مخاحرل 

ة السذرركبلت البيئررة ، والسخرراشخ الشاتجررة عررغ التمررػث0 وتعتبررخ مذرراكل البيئررة مررغ تاليررة لسػاجيرر
أخصخ السذاكل التي تػاجيشرا فري العررخ الحرجيث نطرخا لمتقرجم العمسري ، ولرحا فقرج راعرت مخحمرة 
الخوضة تزسيشيا في مشاىجيا وجعميا مغ أىع محاور التعميع ، مرغ حيرث تشسيرة الرػعي البيئري 

ات والدمػكيات الدميسة مشح الرجخ ، حتى يربح سرمػكيع البيئري ذات وتعػيجىع عمى السسارس
 (0 00، 0213الذػك،  عبجالػىاا فاضل سميع، أنػار داود أسمػا حياتي سميع ومدتسخ )أمل

كسرررا أضيرررخت بعرررس الجراسرررات والبحرررػث الدرررابقة العبلقرررة بررريغ لدرررمػك السذررركل وبعرررس 
لتري ىرجفت إلرى الكذرف عرغ العبلقرة ا  Denham et al., (2014الستجيرخات ومشيرا دراسرة )

االرتباشية بيغ الكفراءة االجتساعيرة والكفراءة االنفعاليرة لرجػ أشفرال الخوضرة، وتػصرمت إلرى أن 
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أشفررال الخوضررة الررحيغ تسيررد تعبيررخىع االنفعررالي بالجزررب والدررمبية أثشرراء المعررب كانررت كفرراءتيع 
عرغ وجرػد  تري أسرفخت( ال0213االجتساعيرة مشخفزرة0 وكرحلظ دراسرة أم ىاشرع خمرف مخسرى )

الزررجػط األسررخية كسررا يررجركيا اضبرراء وبعررس  عبلقررة إرتباشيررة سررالبة دالررة إحرررائياد برريغ أبعرراد
إرتباشيررة سررالبة برريغ أبعرراد الزررجػط األسررخية كسررا تررجركيا  السذرركبلت الدررمػكية، وتػجررج عبلقررة

م الدررمػكية لررجػ األشفررال، ودراسررة شرريخيغ عبررج الحرري عبجالدرربل األميررات وبعررس السذرركبلت
( الترري أسررفخت عررغ وجررػد عبلقررة ارتباشيررة دالررة إحرررائياد برريغ انتذررار الخصررا  وبرريغ 0218)

األشفررال عمرررى مقيررراس تقرررجيخ السذرركبلت الدرررمػكية الحتساليرررة ضيرررػر أنسررراط  متػسررط درجرررات
 متبايشة تشحر باإلصابة0 سمػكية

 عمرى ويشصرػؼ  مرا، شريء أو شخز نحػ مػجو مزاد فعل أو ىجػم والدمػك السذكل
 الدرخخية فري وإمرا االسرتخفاف فري وإما اإليحاء في إما ويطيخ اضخخيغ، عمى في التفػق  رغبة

(0 وقررج أثبتررت البحررػث 01، 0228 الذررخبيشي، أحسررج برراضخخ )زكخيررا العقػبررة بجررخم إنرردال
والجراسرات الشفدررية والتخبػيرة خصررػرة مخحمرة الخوضررة وأىسيتيرا فرري بشراء الفررخد وتكرػيغ شخررريتو 

 ( 010، 0216ي السدتقبل )سعجية   بيادر، وتحجيج اتجاىاتو ف

ومرررغ بعرررس البحرررػث والجراسرررات التررري تشاولرررت الدرررمػك السذررركل دراسرررة نعسرررات شرررربان 
( التي ىجفت إلى التعخف عمى األىسيرة الشدربية لسجراالت 0228عمػان، عايجة شربان صالح )

السذرركبلت  الذررائعة لررجػ أشفررال الخيررام، وأضيررخت أن أكثررخ مجرراالت السذرركبلت الدررمػكية
 الدمػكية لجػ أشفال الخوضة، ىػ: التبػل البلإرادػ والجزب0

حيث أن الصفل في الدادسة مغ عسخه تذكػ أمو مشو بسخارة، ألنو كثيخ الجرجال فري كرل 
شيء ال يتخك كمسة وإال ويعم  عمييا بذكل عكدري، وىرػ مدرتفد بذركل دائرع، ولجيرو رغبرة فري 

يتمقاىا مغ األا أو األم، فسثبل حيغ يشدلػن إلرى الذرار   مخالفة  كل الشرائح والتعميسات التي
ويسذررػن عمررى الخصرري  يرررسع ىررػ أن يسذرري فرري نيررخ الصخيرر  ويررربح معخضررا ألن تزررخبو 
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الدرريارات السدررخعة ومررع ىررحا ال يدررتجيب السررتجاثات أبػيررة فيررػ دائسررا فرري حالررة تحررجؼ وخررخوج 
اشتكي مشو كل السجرسػن فيػ يرخ عغ الصاعة وعغ الخط العام لؤلسخة، أما في السجرسة فقج 

عمى أن يجمذ عمى كخسيو في وضرع معكرػس بحيرث يعصري ضيرخه لمسرجرس، ويرخفس اإلجابرة 
عمررى األسررئمة ر ررع أنررو شررجيج الررحكاء ويررخفس عسررل الػاجبررات السجرسررية )سررييخ كامررل أحسررج ، 

 (0 51 -52، 0212، وبصخس حافع بصخس 

لػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة، حيث وتذيخ الجراسات والبحػث الدابقة إلى مدتػػ ا
( إلرى التعرخف عمرى مدرتػػ الرػعي البيئري والػقرػف 0224ىجفت دراسة عبيرخ عبرجا اليرػلي )

عمى االتجاىات البيئية لرجػ أشفرال مخحمرة الخوضرة ، وأسرفخت الشترائج عرغ بمرط الستػسرط العرام 
تزسيشيا فري برخامج ريرام %(، أكثخ السفاهيع السقتخح 42035لمػعي البيئي ألشفال الخيام )

األشفال ارتبصت بالبيئة البحخية والتمرػث ونطافرة البيئرة والتعخير  بكيايرة السحافطرة عمرى البيئرة 
واستخجام السدرتيمكات فري عسرل أشرياء مفيرجة والسحافطرة عمرى نطافرة مخافر  الخوضرة واألمراكغ 

مى الرػعي البيئري ( ىجفت إلى التعخف ع0214خزيخ يتيع ) العامة0 في حيغ أن دراسة عديدة
ألشفررال الخوضررة، وأسررفخت نتائجيررا عررغ ارتفررا  الررػعي البيئرري لرربعس السشرراش  التعميسيررة مثررل 
 العاصسة وانخفام الػعي البيئي في بعس السشاش  ذات السدتػػ االجتساعي السشخفس0

عمى وعي أشفال الخوضة بالسذكبلت البيئيرة، والتري Bonnet (2016) وأكجت دراسة 
أضيخت نتائجيا أن أشفال الخوضة لجييع وعري كبيرخ بالبيئرة، وبرأنيع جردء مرغ البيئرة السحيصرة، 
ولجييع إحداسا قػيا بأىسية حساية البيئة ولجييع وعي بسذركبلت البيئرة ، إال أن الشترائج أشرارت 

( ىرجفت (Gulay, 2017ا البيئيرة0 وأيزرا دراسرة إلرى أن أشفرال الخوضرة ال عمرع ليرع بالقزراي
إلررى ايرراس الررػعي البيئرري واالتجرراه نحررػ البيئررة لررجػ أشفررال الخوضررة، وأسررفخت عررغ أن أشفررال 
الخوضررة تسيرردوا بررػعي مختفررع نتيجررة مررخورىع ببخنررامج التخبيررة البيئيررة0 وفرري نفررذ السجررال أكررجت 
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 البيئري الرػعي مدرتػػ  تقرراءاس ( عمرى0214أيػا شخيبو، وريرع سرميع شخيفري ) دراسة بذخػ 
 الخوضة، وأسفخت عغ ارتفا  مدتػػ الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة0 أشفال لجػ

ويرير الفخد في بيئة فيديقيو اجتساعيرة تخبصرو بيرا مشرح البجايرة عبلقرة ديشاميكيرة مدرتسخة 
ة مررغ بحيرث يررؤثخ كرربل مشيسررا فري األخررخ ويتررأثخ بررو، وىرحه العبلقررة تجعررل الفررخد فري حالررة مدررتسخ 

الشذرراط، والترري تذررسل العجيررج مررغ أنذررصة حياتررو بررجا مررغ تقمرررات السعررجة إلررى حخكررة العزرربلت 
الكبيرخة أو الرررجيخة، إلررى تشراول الصعررام إلررى القرخاءة وحررل بعررس السذركبلت العقميررة، أو الررحىاا 
إلررى السجرسررة أو الشررادؼ أو الدرريشسا، وكررل أنررػا  الشذرراط الترري ترررجر عررغ الفررخد وىررػ مررا ندررسيو 

مػك، ويقرج بو كل األنذصة أو العسميرات التري يسكرغ أن تبلحرع بصخيقرة مػضرػعية سرػاء بالد
ردود أفعرررال العزررربلت الجاخميرررة أو الجرررجد أو األجرررداء األخرررخػ مرررغ الكرررائغ الحررري وكرررحلظ ردود 
األفعال الػاضحة التي تسيد الكائغ الحي ككل، كسا يفدخ عمساء الشفذ ليذسل أيزاد العسميرات 

لتفكيررخ والمجررة وردود األفعررال االنفعاليررة ومررا يذررابييا، والترري ال يسكررغ مبلحطتيررا الجاخميررة مثررل ا
بصخيقة مباشخة ولكغ يسكغ استشتاجيا مغ مبلحطة الدمػك الخارجي )محسػد عبجالحميع مشدي، 

 (140 -14، 0220سيج محسػد الصػاا، 

بررالػعي  ( عمرى السذرراكل التري تتعمرر 0215الرردوم ) ا عبررج وقرج أكررجت دراسرة ابتدررام
البيئي، والتي أسفخت نتائجيا عغ وجػد عبلقة ارتباشيرو مػجبرة بريغ الرػعي البيئري والدرمػكيات 

 اليػمية0 

 لسػاجيرة الفرخد يبرحليا التري السحراوالت عرغ محرجدا تعبيرخا يعبرخ سرمػك البذرخؼ  والدرمػك
السجتسرع )سرمػك  يخضراه ال سرمػك إلرى ترارة بو تجفع التي أو الحاجات مغ متصمباتو، فمجيو عجد

 سرمػك كرل الفخد مغ ليدتحدغ السجتسع والثشاء، وأن الحسج لو يجمب سمػك إلى وتارة مذكل(،
 إال ىي ما والسجتسع األسخة والسجرسة وان بجوافعو، ليتحكع العقل نعسة وىب اإلندان ألن بشاء،

 فري اإلندرانيالدرمػك  ويفدرخ وتقػيسرو، الدرمػك بتيرحيب كفيمرة وتخبػيرة اجتساعيرة مؤسدرات
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 رأػ ما إذا فيػ الجاخمي، التػازن  مغ بحالة االحتفاظ إلى يدعى الفخد أن أساس عمى السجتسع
ا يدمظ مغ نفدو  عرغ عدلرو يتع ال حتى عشو العجول حاول والسجتسع الجساعة يخضي ال سمػكد
 .اضخخيغ

 مشكلة البحث

 الررادر البيئري الدرمػك ارتكرازه محرػر أن الرػعي البيئري يكرػن  بعت مذكمة البحث مغت
الررحيح  الدرمػك أنسراط وتذرجع فجعع البيئة، اإليجابية نحػ عغ األشفال  لمترخفات الدمػكية

يمردم  الدرالب الدرمػك  يرخ الررحيح أنسراط االيجابي نحػ البيئة أمخ ىرام فري حريغ أن تذرخز
 تعجل في االتجاه االيجابي0

 السدراىسة عمرى والقرادر مذركبلت، مرغ يػاجو بيئترو بسا الػاعي الذخز حيث أن إعجاد
 عمرى تخبيرة تعسرل أن لتخبيرة الصفرل فري الخوضرة البرج كران وعميرو مذركبلتو، حرل   اإليجابية فري

 الرتعمع قاعرجة يخسرخ فري الدرغ السبكرخ الصفرل تعمريع أن مرغ انصبلقراد  مشاسربة بيئيرة تخبيرة الصفرل
 دور ليرا التري والدرمػكيات تاالتجاىرا وتعديرد دعرع فري كبيرخة لو إمكانية وبالتالي الحياة0 مجػ
 (Ozturk, 2017, 20البيئية ) السذكبلت تجشب في أساسي

 معمسات أفادت الخوضات بسحافطة الفيػم، مغ عجد لسعمسات مقاببلت عسل خبلل ومغ
 خربلل مرغ تطيرخ البيئرة نحرػ سرمبية اتجاىرات لرجييع األشفرال مرغ ىشراك عرجد أن الخوضرة

 الترخفات الدمػكية عمى التجريب يكػن  أن يجب لحا الخوضة، في الدمبية الترخفات الدمػكية
 ترخبيتيع بيرجف الخوضرة مخاحرل فري يبرجأ الدرمبية الدرمػك مغ أنسراط والحج البيئة اإليجابية نحػ

البيئرة لتشسيرة  نحرػ اإليجابيرة واالتجاىرات والقريع والسفراهيع البيئيرة مرغ العرادات مشطػمرة عمرى
 .الدغ السبكخةالػعي البيئي لجػ األشفال في 



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

 

1706 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

وباالشبل  وتحميل نتائج بعرس الجراسرات والبحرػث الدرابقة تبريغ ضرعف مدرتػػ الرػعي 
 (، ودراسرة ابتدرام0224لجؼ شفل الخوضة وقج أكجت عرل ذلرظ دراسرة عبيرخ عبرجا اليرػلي )

أسرررفخت عرررغ وجرررػد عبلقرررة ارتباشيرررو مػجبرررة بررريغ الرررػعي البيئررري ( 0215الررردوم ) ا عبرررج
أشرارت إلرى أن أشفرال الخوضرة ال عمرع ليرع  Bonnet (2016) دراسرة يرة، و والدرمػكيات اليػم

( أكرجت عمرى انخفرام الرػعي البيئري فري 0214خزريخ يتريع ) بالقزايا البيئية، ودراسرة عديردة
بعررس السشرراش  ذات السدررتػػ االجتسرراعي السررشخفس، ودراسررة شرريخيغ عبررج الحرري عبررج الدرربلم 

إحررررائياد بررريغ انتذرررار بعرررس ممػثرررات اليرررػاء وبررريغ ( أسرررفخت عرررغ وجرررػد عبلقرررة دالرررة 0218)
 لجػ عيشة مغ األشفال0 احتسالية ضيػر أنساط سمػكية متبايشة

االرتباشيرة بريغ ضرعف  العبلقرة الكذرف عرغ الحرالي فري البحث مذكمة ومسا سب  تتسثل
الرػعي البيئري والدرمػك السذركل لرجػ أشفرال الخوضرة0 ويسكرغ بمرػرة مذركمة البحرث فري  مدرتػػ 
 -لتداؤالت ىي : بعس ا

ىل تػجج عبلقة ارتباشية بيغ ضعف مدتػػ الػعي البيئي والدمػك السذكل لجػ  -
 أشفال الخوضة؟ 

 ما مدتػػ الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة؟ -

 ما الفخوق بيغ الحكػر واإلناث في الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة؟ -

 ال الخوضة؟ما الفخوق بيغ الحكػر واإلناث في الدمػك السذكل لجػ أشف -

 أهداف البحث

 ضعف مدتػػ ىجف البحث الخاىغ إلى الكذف عغ شبيعة العبلقة االرتباشية بيغ 
مدتػػ الػعي البيئي لجػ الػعي البيئي والدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة، والكذف عغ 

والكذف عغ داللة الفخوق بيغ الحكػر واإلناث في كبل مغ الػعي البيئي  أشفال الخوضة،
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 .والدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة

 أهمية البحث

 -البحث في األىسية الشطخية واألىسية التصبيقية كسا يمي:تكسغ أىسية 

 -النظرةة:األىمية -

الػقػف عمى مدتػػ الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة، لبلستفادة مشو في عسمية  -
 التعميع والتعمع في مخحمة ريام األشفال0 

الشطخية ليحا البحث إلى تشاول متجيخات ذات شابع ميع وىي ضعف تخجع األىسية  -
مدتػػ الػعي البيئي والدمػك السذكل وكبلىسا ذو أىسية لؤلشفال في مخحمة 

 الخوضة0

كسا تعج مخحمة الخوضة مغ أىع السخاحل الحياتية لئلندان، حيث وضع األسذ العامة  -
 ج ذلظ 0 لحياة الصفل والتي تتبمػر عمييا محاور الذخرية بع

قمة الجراسات والبحػث في البيئة العخبية واألجشبية )في حج عمع الباحثة( التي اىتست  -
بالكذف عغ العبلقة بيغ ضعف مدتػػ الػعي البيئي والدمػك السذكل لجؼ أشفال 

 الخوضة0

 -التطبيقية:األىمية -

يديع ىحا البحث في تبريخ األشفال بتأثيخ ضعف مدتػػ الػعي البيئي عمى  -
 تيع وسمػكياتيع0صح

قج تديع نتائج البحث في الكذف عغ العبلقة بيغ ضعف مدتػػ الػعي البيئي  -
 لديادة والتػصيات السقتخحات بعس والدمػك السذكل لجؼ أشفال الخوضة0 وتقجيع
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البيئية لمقائسيغ عمى العسمية التعميسية والباحثيغ ومعمسيغ ريام األشفال مسا  الثقافة
لجػ أشفال الخوضة مغ خبلل األنذصة الػعي البيئي يديع في تشسية مدتػػ 
 والسقخرات الجراسية0 

يديع البحث الحالي في مداعجة السعمسيغ في مجال الصفػلة عمى معخفة الخرائز  -
السسيدة ألشفال الخوضة، وتقجيع مجسػعة مغ السقتخحات والتػصيات والتصبيقات ضباء 
ومعمسي ىؤالء األشفال لسداعجتيع في اكتذاف الدمػك السذكل، األمخ الحؼ يديع 

 ية والتجريدية والػقائية السشاسبة ليع0 في عسمية إعجاد وتقجيع البخامج العبلج

 مصطلحات الدراسة اإلجرائية:
 أطفال الروضة     .1

تستج مغ نياية مخحمة الخضاعة حتى دخرػل السجرسرةإ إذ تدرتقبل دور الحزرانة وريرام 
(0 025، 0223األشفرررال ايسرررا بررريغ سرررغ الثالثرررة والدادسرررة تقخيبررراد )حامرررج عبرررج الدررربلم زىرررخان، 

-1مغ ) أعسارىع الخوضة إجخائيا: بأنو شفل ما قبل السجرسة، وقج تتخاوحوتعخف الباحثة شفل 
 سشػات0 (6

 الهعي البيئي  .2

 تعرخف الباحثرة الرػعي البيئري إجخائيرا عمرى أنرو إدراك لعشاصرخ البيئرة ومذركبلتيا وشرخق 
مررغ خرربلل السعخفررة بالعبلقررات والسذرركبلت البيئيررة مررغ حيررث أسرربابيا و ثارىررا  عمييررا الحفرراظ
وذلظ لسداعجة أنفديع والفئات االجتساعية واألفخاد عمى اكتداا أفعال بيئية ايجابية  ووسائميا،

مررغ خررربلل تػضررريح السفررراهيع والحقررائ  والقررريع لمقزرررايا والسذررركبلت البيئيررة لدررربلمة و مرررغ أفرررخاد 
السجتسررع، وذلررظ مررغ خرربلل الشطافررة الذخرررية، األمررغ والدرربلمة0 ويقررجر إجخائيررا بالجرجررة الترري 

 الصفل عمى السقياس السدتخجم في البحث الحالي0يحرل عمييا 
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 الدمهك المذكل   .3

يعرررخف بأنرررو سرررمػك لرررجػ مجسػعرررة مرررغ األشفرررال الرررحيغ يطيرررخون وبذررركل متكرررخر أنساشرررا 
مشحخفة أو شاذة مغ الدرمػك عسرا ىرػ مرألػف أو معتراد، وىرع أشفرال  يرخ قرادريغ عمرى التػافر  
والتكيررر  مرررع السعررراييخ االجتساعيرررة السحرررجدة لمدرررمػك السقبرررػل، وبشررراء عميرررو سررريتأثخ تحرررريميع 

الذخررية مرع السعمسريغ والخفراق ، وتتكرػن لرجييع مذركبلت تتعمر   األكاديسي، وكرحلظ عبلقراتيع
بالرخاعات الشفدية وكحلظ التعمع االجتساعي، ووفقا لحلظ فإن لجييع صعػبات في: التفاعل مع 
اإلقررررخان بأنسرررراط سررررمػكية مشتجررررة ومقبػلررررة، والتفاعررررل مررررع أشرررركال الدررررمصة كررررالسعمسيغ والسررررخبيغ 

، 0212ػلة )سييخ كامرل أحسرج ، بصرخس حرافع بصرخس، والػالجيغ بأنساط سمػكية شخرية مقب
عررجة أشرركال السقيرراس عمررى  وقررج اقترررخ الدررمػك السذرركل عشررج شفررل الخوضررة فرري ىررحا(0 4-4

مختمفرررة تتسثرررل فررري: الجيرررخة، والعرررجوان، والكرررحا، والدرررخقة، ومرررز األصرررابع، وقزرررع األضرررافخ، 
واسرررتخجام األلفررراظ البحيئرررة، والعشررراد، والجزرررب، والقمررر ، وتذرررتت االنتبررراه، والخرررػف، والتخخيرررب، 

ويقررجر إجخائيررا بالجرجررة الترري يحرررل عمييررا الصفررل عمررى السقيرراس السدررتخجم فرري وفررخط الشذرراط0 
 البحث الحالي0

 اإلطار الهظري للبحث:

 مفيهم الهعي البيئي : - أ

 -يختمف الباحثػن في تعخي  الػعي البيئي،  وايسا يمي عخم ألىع التعخيفات :

عسميررة بشرراء، وتشسيررة اتجاىررات، ومفرراهيع ، وارريع ، وسررمػكيات  يعررخف الررػعي البيئرري بأنررو
بيئيررة لررجػ األفررخاد بسررا يررشعكذ إيجابيررا عمررى حسايررة البيئررة ، والسحافطررة عمييررا وتحقيرر  نررػ  مررغ 

 (3460، 0226العبلقات الستػازنة التي تحق  األمان البيئي )مخفت حدغ بخعي، 

ج مع بيئترو بسرا تذرسمو مرغ مرػارد مختمفرة ويحكخ عمى أنو عسمية إعجاد الفخد لمتفاعل الشات
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، مسا يتصمب إكدابو العجيج مغ السفراهيع البيئيرة التري تدراعج عمرى فيرع العبلقرات الستبادلرة بريغ 
اإلندان وعشاصخ البيئة ، كسا يتصمب تشسية وتػجيو سمػكياتو تجاه البيئة وإثارة ميػلو واتجاىاتو 

 (012، 0228 الجدار ، نحػ صيانة البيئة والسحافطة عمييا )مشى  

كسرررا يعررررخف الررررػعي البيئررري بأنررررو إدراك الصفررررل القررررائع عمرررى إحداسررررو ومعخفتررررو بالقزررررايا 
، 0212الخافعي ،  محسػد عبلجيا )محب ووسائلوالسذكبلت البيئية مغ حيث أسبابيا و ثارىا 

400) 

 وىري البيئرة نحرػ إيجرابي اتجراه في يديخ تجعمو الصفل داخل مغ نابعة ذاتية عسمية ىػ
 مغ العبلقة ىحه تحػؼ  ما وكل والبيئة، اإلندان بيغ الستبادلة لمعبلقات الصفل إدراك عبارة عغ
 والتخشريج التقشريغ مرع السذركبلت، ىرحه والػقايرة مرغ السػاجيرة وشخيقرة بيئيرة ومذركبلت قزرايا
 (038، 0211أحسج و خخون ،  محخوس البيئة)سسخ مػارد عمى والحفاظ

بأنررو إدراك الفررخد لمبيئررة القررائع عمررى السعخفررة والذررعػر الررجاخمي نحررػ يعررخف الررػعي البيئرري 
عشاصررررخ البيئررررة ومذرررركبلتيا ، أؼ ال يكررررػن االىتسررررام مػجيررررا إلررررى الررررحاكخة أو اسررررتخجا  بقررررجر 

 ,Disingerاالىتسرام بررأن يررجرك الفررخد ويذرعخ بأشررياء معيشررة فرري السػقرف أو الطرراىخة البيئيررة )
2011, 35) 

فررري التعامررل مرررع البيئررة ومػاجيتيرررا ، وحدررغ اسرررتجبلل مػاردىرررا  وىررػ إدراك الصفرررل لررجوره
الصبيريرررة ، وإدراكرررو لمسذررركبلت البيئيرررة ، وقجرترررو عمرررى التػصرررل ألندرررب الحمرررػل لسػاجيرررة ىرررحه 

 (513، 0216السذكبلت )  عباس السجخبي و خخون ، 

أو  ويشطرررخ إلرررى  الرررػعي البيئررري عمرررى أنرررو اسرررتجابة الفخد)سرررمبا أو إيجابرررا( نحرررػ مػقرررف ،
قزية بيئية ناتجة عرغ ترأثخه وجرجانيا بسعمػمرات معخايرة تجراه السػقرف ) مرال سرعج سريج أحسرج ، 

0216 ،0130) 
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ويقرررج بررالػعي البيئرري عسميررة بشررراء ، وتشسيررة اتجاىررات ، ومفرراهيع ، وارريع ، وسرررمػكيات 
مررغ بيئيررة لررجػ األفررخاد بسررا يررشعكذ إيجابررا عمررى حسايررة البيئررة ، والسحافطررة عمييررا وتحقيرر  نررػ  

 (Grodzinska, 2016, 62-690العبلقات الستػازنة التي تحق  اضمان البيئي )

 االحتكراك السباشرخ خربلل مرغ وذلرظ عمييرا الحفراظ وشخق  لمبيئة ومكػناتيا الصفل إدراك
صرالح  البيئرة )صرباح بأىسيرة واإلحدراس والذرعػر السعخفرة عمرى اإلدراك يقرػم وىرحا والتفاعرل
  .(116، 0216،  الذجخاوؼ 

ويعخف عمى أنو قجرة الصفل عمى إدراك وتفدريخ العبلقرة الررحية بريغ األنطسرة البيئيرة ، 
 ,Oneillوقجرتو عمى الترخف الدميع مع مػارد البيئة بيجف تحديغ البيئة والسحافطرة عمييرا )

2017, 40) 

يعرررخف الرررػعي البيئررري بأنرررو إدراك الفرررخد بالسعرررارف الستعمقرررة بالبيئرررة، والتررري تحرررجد عبلقترررو 
ػسرررط البيئررري السحررريط برررو، ليكرررػن قرررادرا عمرررى حسايرررة البيئرررة مرررغ السذررركبلت التررري تػاجييرررا ، بال

وكررحلظ حسايررة نفدررو مررغ تمررظ السخرراشخ ، وحسايررة األجيررال الستعاابررة عمررى ىررحه األرم )عمررى 
 (1060، 0214محي الجيغ راشج، 

ومسرررا سرررب  يتزرررح أن الرررػعي البيئررري عبرررارة عرررغ مجسػعرررة مرررغ السعرررارف واالتجاىرررات 
مػكيات، إدراك الفخد القائع عمى إحداسو الستجابة سخيعة مغ أجل التفاعل مرع بيئترو وفيرع والد

السذرركبلت الترري تػاجررو البيئررة ، كسررا أن الررػعي البيئرري بسثابررة إدراك لعشاصررخ البيئررة  والتعررخف 
عمرررى مذررركبلتيا مرررغ خررربلل السعخفرررة بالعبلقرررات والسذررركبلت البيئيرررة مرررغ حيرررث أسررربابيا و ثارىرررا 

وذلظ لسداعجة أنفديع والفئات االجتساعية واألفخاد عمى اكتداا أفعال بيئية ايجابية  ووسائميا،
مرررغ خررربلل تػضررريح السفررراهيع والحقرررائ  والقررريع لمقزرررايا والسذررركبلت البيئيرررة و ثارىرررا عمرررى حيررراة 

 اإلندان بيجف تحفيده وتحقي  الجافرية لجيو وصػال لمدمػكيات االيجابية0 
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 مدتهةات الهعي البيئي :

 البيئي ايسا يمي: الػعيسثل مدتػيات تت

 يختز بالذعػر واإلحداس واإلدراك بالبيئة السحيصة باإلندان0 المدتهى الهجداني : -

يختز بجسيع السبادغ والسعارف والسفاهيع والعبلقات الستبادلة  المدتهى المعرفي : -
 بيغ اإلندان والبيئة والتعخف عمى السذكبلت البيئية0

ميارة التفكيخ في عطسة الخال  سبحانو وتعالي في جعل البيئة المدتهى المياري :  -
في حالة اتدان ومعخفة سمػك الفخد  يخ الخشيج الحؼ أدػ إلى اختبلل التػازن الصبيعي 
وإحجاث السذكبلت البيئية وميارة التفكيخ في العسل عمى حل السذكبلت وميارة اتخاذ 

خة أخخؼ )سعاد مرصفى الدياتي، القخارات اإليجابية لسشع ضيػر ىحه السذكبلت م
0221 ،0140) 

ويزررح ضررعف مدررتػػ الررػعي البيئرري لصفررل الخوضررة وقررج أكررجت بعررس الجراسررات ومشيررا 
( التررري ىرررجفت إلرررى التعرررخف عمرررى مدرررتػػ الرررػعي البيئررري 0224دراسرررة عبيرررخ عبرررجا اليرررػلي )

لتعخف عمى أىع والػقػف عمى االتجاىات البيئية لجػ أشفال مخحمة الخوضة بجولة الكػيت ، وا
السفرراهيع البيئيررة الترري يجررب تزررسيشيا فرري بررخامج ريررام األشفررال ، واسررتخجمت الجراسررة السررشيج 

( معمسرررة مرررغ معمسرررات 300( شفرررل وشفمرررة ، )183الػصرررفي التحميمررري ، وتكػنرررت العيشرررة مرررغ )
ريام األشفال مغ السمتحقيغ بخيام األشفال، واستخجمت الجراسرة أدوات مشيرا اختبرار الرػعي 

يئي لؤلشفال ، ومقياس لبلتجاه البيئي ألشفال الخيرام ، وأسرفخت الشترائج عرغ بمرط الستػسرط الب
%( ، أكثرخ السفراهيع السقترخح تزرسيشيا فري برخامج 42035العام لمػعي البيئي ألشفال الخيام )

ريام األشفال ارتبصت بالبيئة البحخية والتمػث ونطافة البيئة والتعخي  بكيايرة السحافطرة عمرى 
ئرررة واسرررتخجام السدرررتيمكات فررري عسرررل أشرررياء مفيرررجة والسحافطرررة عمرررى نطافرررة مخافررر  الخوضرررة البي
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 واألماكغ العامة 0 

( إلى التعخف عمى مدتػػ الػعي البيئي 0214خزيخ يتيع ) كسا ىجفت دراسة عديدة
( مغ أشفال الخوضة بجولة الكػيت، واستخجمت 132ألشفال الخوضة، تكػنت العيشة مغ )

الػصفي، واستخجمت الجراسة أدوات مشيا مقياس الػعي البيئي ألشفال  الجراسة السشيج
الخوضة، وأسفخت الشتائج عغ ارتفا  الػعي البيئي لبعس السشاش  التعميسية مثل العاصسة 
وانخفام الػعي البيئي في بعس السشاش  ذات السدتػػ االجتساعي السشخفس، ووجػد فخوق 

لرالح اإلناث حيث وجج أن اإلناث أكثخ وعيا بالبيئة  بيغ الحكػر واإلناث في الػعي البيئي
( إلى اياس الػعي البيئي واالتجاه نحػ (Gulay, 2017مغ الحكػر0 وأيزا ىجفت دراسة 

( شفبل وشفمة مغ 141البيئة لجػ أشفال الخوضة بسجيشة ديدلي بتخكيا، وتكػنت العيشة مغ )
دتػػ وعييع، واستخجمت الجراسة أشفال الخوضة، كسا ىجفت إلى اياس أثخ الجشذ عمى م

السشيج الػصفي ، وتزسشت أدوات الجراسة مقياس الػعي البيئي، ومقياس االتجاه نحػ البيئة، 
أسفخت نتائج الجراسة عغ أن أشفال الخوضة تسيدوا بػعي مختفع نتيجة مخورىع ببخنامج التخبية 

 استقراء دراسة ىجفت إلى (0214البيئية0 وقج أجخت بذخػ أيػا شخيبو، وريع سميع شخيفي )
( شفل وشفمة ، وتتخاوح 142الخوضة، وتكػنت العيشة مغ ) أشفال لجػ البيئي الػعي مدتػػ 

( سشػات ، واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي ، واستخجمت مقياس 6-3أعسارىع بيغ )
شفال الػعي البيئي ألشفال الخوضة، وأسفخت الشتائج عغ  ارتفا  مدتػػ الػعي البيئي لجػ أ
 الخوضة، وعجم وجػد فخوق في مدتػػ الػعي البيئي تبعا لستجيخؼ الجشذ والثقافة 0

 أىداف الهعي البيئي :

 -إلى : البيئيييجف الػعي 

 تحديغ نػعية مريذة اإلندان مغ خبلل تقميل أثخ التمػث عمى صحتو0 -
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 البيئة 0تصػيخ أخبلايات بيئية بحيث تربح ىي الخقيب عمى اإلندان عشج تعاممو مع  -

 تفعيل دور الجسيع في السذاركة باتخاذ القخار لمعشاية بالبيئة0  -

 مداعجة الفخد في اكتذاف السذاكل البيئية وإيجاد الحمػل السشاسبة ليا0 -

تعديد الدمػك اإليجابي لجػ األفخاد في التعامل مع عشاصخ البيئة )ربيع ىادؼ  -
 (0226،0230مذعان ، 

  -كما ييدف الهعي البيئي إلى:

تيديخ السعخفة البيئية وكذف الحقائ  السترمة بيا لمصفل ؛ حتى يجرك مكػناتيا  -
 وعبلقتيا 

تكػيغ معخفة بيئية لجػ فئات مختمفة مغ السجتسع ، يداعجىع عمى فيع السذكبلت  -
البيئية السحيصة بيع ؛ حتى يكػن ليع نريب مغ السداىسة في السحافطة عمى سبلمة 

 السحيط0

إيجاد الحمػل السشاسبة ، مغ خبلل  خس القيع البيئية التي تػليج الحساس تجاه  -
تدتيجف صيانة البيئة مسا ييجدىا مغ أخصار التجمجل إلى جحور العمل الحقيقية في 

 أسمػا حياة كل فخد

 الحث عمى السذاركة في الحج مغ السذكبلت البيئية والػقاية مشيا0 -

الرػعي البيئري لؤلشفرال ، الرحؼ قرج  وحرل مذركبلتيا يبرجأ مرغ تشسيرة البيئرةفالسحافطة عمى 
يؤدؼ إلى االتجاه والدمػك اإليجابي وعجم اإلضخار بسػارد البيئة الصبيرية كعجم قصع األشجار 

 (150، 0216، وحسايتيا ، وصيج الحيػانات والصيػر مغ جانب األشفال )رشا الديج متػلي، 

يئيررة والتػعيررة بكيايررة ومسررا سررب  فررالػعي البيئرري ييررجف إلررى معررخف الفررخد بالسذرركبلت الب
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الحفراظ عمررى البيئررة ، وأن الررػعي البيئرري يبررجأ مررغ اإلندرران ويعررػد إليررو ، وكررل فررخد فرري السجتسررع 
معشي ومدئػل عغ الشيػم بالسدتػػ البيئي ، وكل قرخار بيئري ميسرا كران صرجيخا ، قرج يدراىع 

يرا دراسرة في التصػيخ نحػ مدتقبل أفزل 0 وقرج أكرجت بعرس الجراسرات الدرابقة عمرى ذلرظ ومش
( التري ىرجفت إلرى التعرخف عمرى السذراكل التري تتعمر  برالػعي 0215الردوم ) ا عبرج ابتدرام

البيئي، كسا ىجفت إلى تحجيج أوجو التذابو واالختبلف بيغ الرحكػر واإلنراث فري الرػعي البيئري، 
واسرررتخجمت الجراسرررة أدوات مشيرررا اسرررتبيان الرررػعي البيئررري، واسرررتبيان مسارسرررة بعرررس الدرررمػكيات 

شفررل وشفمررة ، وأسررفخت الشتررائج عررغ وجررػد عبلقررة ارتباشيررو  512ليػميررة، وتكػنررت العيشررة مررغ ا
(، 2021مػجبررة برريغ اسررتبيان الررػعي البيئرري واسررتبيان الدررمػكيات اليػميررة عشررج مدررتػػ داللررة )

وعجم وجػد فخوق ذات داللرة إحررائية بريغ الرحكػر واإلنراث فري الرػعي البيئري ، ووجرػد فرخوق 
ئية برريغ الررحكػر واإلنرراث فرري اسررتبيان الدررمػكيات اليػميررة عشررج مدررتػػ داللررة ذات داللررة إحرررا

التي ىجفت إلى التعخف عمى مجػ وعري أشفرال الخوضرة  Bonnet (2016)(0 ودراسة2023)
بالسذررركبلت البيئيرررة، واتجاىررراتيع نحػىرررا مرررغ خررربلل دراسرررتيع لمسرررشيج السحمرررى لمتعمررريع بالسسمكرررة 

( شفبل وشفمة مغ أشفرال الخوضرة، وأضيرخت الشترائج 131) الستحجة، وتكػنت عيشة الجراسة مغ
أن األشفال لجييع وعي كبيخ بالبيئة ، وبأنيع جردء مرغ البيئرة  السحيصرة ، ولرجييع إحداسرا قػيرا 
بأىسيرررة حسايرررة البيئرررة ولرررجييع وعررري بسذررركبلت البيئرررة ، إال أن الشترررائج أشرررارت إلرررى أن أشفرررال 

 إدراكيع لمسفاهيع ككل0الخوضة ال عمع ليع بالقزايا البيئية، و 

( بجراسرررة ىرررجفت إلرررى وصرررف وتحميرررل 0218وقامرررت شررريخيغ عبرررج الحررري عبرررج الدررربلم )
انتذار بعرس ممػثرات اليرػاء  مطاىخ تمػث اليػاء في مجيشة شبخا الخيسة، وتػضح العبلقة بيغ

 واحتساليررة ضيررػر أنسرراط سررمػكية متبايشررة لررجػ عيشررة مررغ األشفررال، والعسررل عمررى لفررت أنطررار
فررري حرررال  يغ بذرررأن اضثرررار الكبيرررخة ليرررحه السمػثرررات وانعكاسررراتيا عمرررى سرررمػك األشفرررالالسدرررئػل

( شفررربلد مرررغ أشفرررال 32شبقرررت الجراسرررة عمرررى عيشرررة قػاميرررا ) .اسرررتسخار التعرررخم ليرررحه السمػثرررات
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بسجرسة أحسج شعبلن بحي شخق شبخا الخيسة، وكانت أىرع الذرخوط أن تكرػن  السخحمة االبتجائية
 (8( ذكرػر، و)11ػن لئلعادة، أو مشقػليغ بسبلح  مػزعيغ كالتالي: )عمى أشفال باق الجراسة

( سررررشة، وتزررررسشت أدوات الجراسررررة مقيرررراس تقررررجيخ 10-8إنرررراث فرررري مخحمررررة الصفػلررررة الستررررأخخة )
قائسرة كػرنرال الججيرجة، وأسرفخت الشترائج عرغ وجرػد عبلقرة دالرة إحررائياد  السذركبلت الدرمػكية،

األشفال عمى السقياس العقمي والسعخفري  متػسط درجاتبيغ انتذار بعس ممػثات اليػاء وبيغ 
لجػ عيشة مغ األشفال، وجػد عبلقة دالة إحرائياد بيغ  الحتسالية ضيػر أنساط سمػكية متبايشة

األشفرال عمرى مقيراس فرخط الحخكرة ونقرز  انتذار بعرس ممػثرات اليرػاء وبريغ متػسرط درجرات
جػ األشفررال، وجررػد عبلقررة ارتباشيررة دالررة متبايشررة لرر االنتبرراه الحتساليررة ضيررػر أنسرراط سررمػكية

األشفرال عمرى مقيراس تقرجيخ السذركبلت  إحررائياد بريغ انتذرار الخصرا  وبريغ متػسرط درجرات
 متبايشة لجػ األشفال0    الدمػكية الحتسالية ضيػر أنساط سمػكية

 -:البيئي الهعي أبعاد

لصفل الخوضرة فري الشطافرة الذخررية، واألمرغ والدربلمة، وقرج  البيئي الػعي تتسثل أبعاد
 ايسرا لصفرل الخوضرة البيئري الػعي أبعاد ( إلى132، 0216(صالح الذجخاوؼ  صباحأشارت 
 -:يمي

 .ضخرىا أو نفعيا ما، ضاىخة أو ما لسػقف الصفل إدراك -

 .بيشيسا والتفاعل والبيئة اإلندان بيغ لمعبلقة الصفل إدراك -

 وعجم الشطافة مثل: عجم اإلندان فييا يتدبب التي البيئية لمسذكبلت الصفل إدراك -
 وإىجار السياه استيبلك وسػء الصاقة الكيخبائية استيبلك وسػء والزػضاء، الشطام

  .العامة والتمػث السستمكات

 .البيئة بيشو وبيغ سميع تفاعل صػرة في مشو تأتي البجاية أن الصفل إدراك -
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 البيئة مكػنات لسعخفة جسيع تؤىمو التي البيئية والسعارف لمسعمػمات الصفل إدراك -
 بو0 اإلضخار موعج البيئي والشطام

 الدمهك المذكل : - ب

 مفيهم الدمهك المذكل

 متكخرة برفة عغ الصفل ترجر التي الترخفات يعخف الدمػك السذكل عمى أنو جسيع
 البيئة في عمييا الدػؼ الستعارف الدمػك معاييخ مع تتف  وال والسجرسة، البيئة مع تفاعمو أثشاء

 (050، 0228نسػه )سسيخة عمي أبػ دالة،  مخحمة تشاسب وال االجتساعية

وىػ االستجابة الكمية اضلية التي تتجخل فييا إفرخازات الجرجد حريغ يػاجرو الكرائغ العزرػؼ 
 (02110الذخبيشي،  أؼ مػقف )سيج أحسج عبجالسجيج  مشرػر، وزكخيا أحسج

 عمييا أعخام وتطيخ مزصخبة، الصفل شخرية فييا تكػن  التي الحالة يعخف بأنو تمظ
 عمى سمبدا وبالتالي تؤثخ لجيو، واالجتساعي والػججاني والعقمي الجدجؼ الشسػ مغ تعي  سمػكية
 عمي مججؼ عػاد، دياا الجرس )يػسف أثشاء األشفال زمبلئو ومع معمسو، مع وتعاممو تعمسو،
 (1140، 0211زامل، 

ويعخف عمى أنرو  االنحرخاف الػاضرح والسمحرػظ فري مذراعخ وانفعراالت الفرخد حرػل نفدرو 
وحرررػل بيئترررو، ويدرررتجل عمرررى ىرررحا الدرررمػك عشرررجما يتررررخف الفرررخد تررررخفاد يرررؤذػ ايرررو نفدرررو أو 

 0(Dolan, 2015, 191)اضخخيغ، ويربح الصفل في حالة مغ االضصخاا 

 وتكػن نتائجو مخ ػا  يخ دمػكال ىحا ويكػن  الصفل مغ يرجر ويحكخ عمى أنو سمػك
 السذكبلت الدمػكية وتتحجد بالتكخار الدمػك ىحا ويترف بو، السحيصيغ لآلخخيغ مخضية  يخ
، 0214أحسرج  ، الصعرام )ىشراء مذركبلت الكرحا، التسرخد، العرجوان، الربلإرادؼ، التبرػل فري
1230) 
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مشحخفررراد بررررػرة ويعرررخف الدرررمػك السذررركل بأنرررو سرررمػك يتزرررح عشرررجما يدرررمظ الفرررخد سرررمػكاد 
واضررحة عررغ الدررمػك الستعررارف عميررو فرري السجتسررع الررحؼ يشتسرري إليررو الفررخد، بحيررث يتكررخر ىررحا 
الدررمػك باسررتسخار ويسكررغ مبلحطتررو والحكررع عميررو مررغ قبررل الخاشررجيغ األسررػياء مسررغ ليررع عبلقررة 

 (Roesman, 2018, 241- 2770بالفخد )

ن وبذرركل متكررخر أنساشررا يعررخف بأنررو سررمػك لررجػ مجسػعررة مررغ األشفررال الررحيغ يطيررخو 
مشحخفة أو شاذة مغ الدرمػك عسرا ىرػ مرألػف أو معتراد، وىرع أشفرال  يرخ قرادريغ عمرى التػافر  
والتكيررر  مرررع السعررراييخ االجتساعيرررة السحرررجدة لمدرررمػك السقبرررػل، وبشررراء عميرررو سررريتأثخ تحرررريميع 

ت تتعمرر  األكرراديسي، وكررحلظ عبلقرراتيع الذخرررية مررع السعمسرريغ والخفرراق، وتتكررػن لررجييع مذرركبل
بالرخاعات الشفدية وكحلظ التعمع االجتساعي، ووفقا لحلظ فإن لجييع صعػبات في: التفاعل مع 
االقررررخان بأنسرررراط سررررمػكية مشتجررررة ومقبػلررررة، والتفاعررررل مررررع أشرررركال الدررررمصة كررررالسعمسيغ والسررررخبيغ 

، 0212والػالجيغ بأنساط سرمػكية شخررية مقبػلرة )سرييخ كامرل أحسرج، بصرخس حرافع بصرخس، 
4-4 0) 

عرررجة أشررركال السقيررراس عمررى  وقررج اقتررررخ الدررمػك السذررركل عشررج شفرررل الخوضررة فررري ىررحا
مختمفرررة تتسثرررل فررري: الجيرررخة، والعرررجوان، والكرررحا، والدرررخقة، ومرررز األصرررابع، وقزرررع األضرررافخ، 
والعشررراد، والجزرررب، والقمررر ، وتذرررتت االنتبررراه، والخرررػف، والتخخيرررب، واسرررتخجام األلفررراظ البحيئرررة، 

ئيررا بالجرجررة الترري يحرررل عمييررا الصفررل عمررى السقيرراس السدررتخجم فرري ويقررجر إجخاوفررخط الشذرراط0 
 البحث الحالي0

إلرررى أن الجراسرررات التررري قرررام بيرررا عرررجد مرررغ البررراحثيغ  (13، 1888) ىخيرررخت  أشرررار
 -األمخيكييغ أسفخت عغ وجػد بعجيغ لمدمػك السذكل:

: ويذتسل عمى السذكبلت الذخرية : وىى تمظ السذكبلت التي تتزسغ  البعد األول -
أنساط الدمػك التالية )الذعػر بالشقز، عجم الثقة بالحات، االندحاا االجتساعي، 
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الشدعة لمتييج، الػعي الحاتي، الخجل والقم ، البلمباالة، عجم القجرة عمى السخح، 
نعدال، انذجال البال( ويخػ الباحثػن االكتئاا، التحفع، فخط الحداسية والخسػل، اال

 عمى أن األصل االنفعالي ليحا البعج يعػد إلى الذعػر بعجم األمان أو الصسأنيشة0

مذكبلت الدمػك: وىى تمظ السذكبلت التي تتزسغ األنساط الدمػكية  البعد الثاني : -
بية، عجم التالية )التسخد، التفكظ، الرخب، الذجار، جمب االنتباه، عجم الدكػن والدم

االرتباط والتخخيب، سخعة االستثارة، نػبات الجزب، فخط الشذاط، عجم احتخام 
اضخخيغ، انتياك حخمة السقجسات ، الجيخة وعجم التعاون(، واستشتج الباحثػن أن ىحه 

األنساط الدمػكية عبارة عغ تحجػ صخيح لمدمصة وسػء سمػك فاضح يتزسغ 
الة مذكبلت الدمػك تعبخ الجوافع عغ ذاتيا العجوان والزبط السحجود لمحات وفى ح

وتتحق  ويعانى السجتسع مغ جخاء ذلظ، بيشسا في حالة مذكبلت الذخرية تكبت 
 0الجوافع وتكف بذكل واضح والصفل ىػ مدخح السعاناه

وقج أكجت بعس الجراسات الدابقة عمى ذلظ ومشيا دراسة نعسات شربان عمرػان، عايرجة 
جفت إلررى التعررخف عمررى األىسيررة الشدرربية لسجرراالت السذرركبلت ( الترري ىرر0228شررربان صررالح )

السذرركبلت  الذررائعة لررجػ أشفررال الخيررام، والتعررخف عمررى األىسيررة الشدرربية لفقررخات الدررمػكية
أشفرررال  ( شفررربل وشفمرررة مررغ82الدررمػكية لرررجػ أشفرررال الخيررام، وتكػنرررت عيشرررة الجراسرررة مررغ )

أشفرررال مخحمرررة  الدرررمػكية الذرررائعة لرررجػالخيررام، واسرررتخجم اسرررتبانة لقيررراس بعرررس السذررركبلت 
السذركبلت الدرمػكية لرجػ األشفرال مػضرع  الخيرام، وأضيرخت نترائج الجراسرة أن أكثرخ مجراالت

أضيخت الجراسة وجػد فرخوق دالرة إحررائيا بريغ الجشدريغ  الجراسة، ىػ: التبػل البلإرادػ، كحلظ
لررة إحرررائيا فرري بعررج اإلنرراث، وكررحلظ أضيررخت الشتررائج وجررػد فررخوق دا فرري بعررج الجزررب لرررالح
 مكان الدكغ لرالح أشفال الجشػا0 الجزب تعدػ لستجيخ
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 -( أن الدمػك يشقدع إلى:0215ويخػ عبجالخحسغ   عيدػؼ )

الدمػك الفصخؼ: ويعشى األفعال السػروثة الفصخية التي لع يكتدبيا الفخد عغ شخي   -
 الخبخة0

 يجة الخبخة0الدمػك السكتدب: وىػ األفعال التي يكتدبيا الفخد نت -

 الدمػك الدػؼ: وىػ األفعال السقبػلة اجتساعيا0 -

 الدمػك السخضى: وىػ األفعال الجيخ مقبػلة اجتساعيا )الدمػك السذكل(0 -

وايسررا يمرري بعررس األسرراليب الترري يسكررغ لؤلسررخة اسررتخجاميا فرري سرربيل بررث الررػعي البيئرري 
 : لجػ األشفال ، عمى سبيل السثال

بإيجابية، فبل يدخفان، وال يمػثان، وبالتالي فانو مغ  يخ  أن يتعامل األبػان مع السياه -
  السعقػل أن يشييان أبشاءىسا عغ خم  اإلسخاف بالساء وتمػيثو ويأتيان بسثمو

أن ال يسل األبػان مغ الشرح واإلرشاد إلى مػاشغ الخمل في قزايا السياه ، وأن  -
 . السياه ، ويػجيانيع إلى سبل الترجؼ لحلظ تمػثيجالن األبشاء عمى مرادر 

أن يجخس األبػان في نفػس األبشاء ايسة الشطافة في كل شيء ، ومشيا نطافة الساء  -
 . وججحيثسا 

أن يحكخ اضباء لؤلبشاء أن اإلندان ىػ سبب مذكمة الساء ؛ ألنو قج أنحخف عغ  -
السشيج الدميع في التعامل مع الساء ، فأسخف ولػث واستشدف ، ولغ يكػن ىشاك حل 

 . لقزايا الساء إال مغ خبلل اإلندان نفدو

السياه ، ولػ  أن يذخك األبػان األبشاء في عسميات تشطي  خدانات مياه الذخا وتعقيع -
 . كان ذلظ مغ خبلل السذاىجة ، إن تعحر مسارسة الفعل عسميا

http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
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أن يذخك اضباء األبشاء في عسميات تفقج شبكة السياه السشدلية وفحز العجادات  -
 . ومخاابة التدخا ومعالجتو

أن يذخك األبػان األبشاء في عسمية إببلغ سمصة السياه عغ أؼ تدخا لمسياه مغ شبكة  -
 . ئيديةالسياه الخ 

تقميل حجع خدان السخحام ، بػضع زجاجة ماء مستمئة ومجمقة سعة لتخ داخل  -
 . الخدان ، وإعبلم األبشاء عغ الحكسة مغ ذلظ

يخ حجع حفائخىا ، واستخجام شخيقة الخؼ الحجيقة السشدلية ، وترج نباتات تشطيع رؼ  -
 بالتشقيط ، وشخح ىحه اإلجخاءات لؤلشفال0

 ,.Denham et alوقرج أكرجت بعررس الجراسرات الدرابقة عمررى ذلرظ ومشيرا دراسررة )
الترري ىررجفت إلررى الكذررف عررغ العبلقررة االرتباشيررة برريغ الكفرراءة االجتساعيررة والكفرراءة   2014)

ولرج( مرغ 02بشرت، 18( شفرل )58نت مرغ عيشرة  قػاميرا )االنفعالية لجػ أشفال الخوضة، وتكػ 
( سرررشػات، واسرررتخجمت الجراسرررة أدوات مرررغ أىسيرررا 6 -1أشفرررال الخوضرررة تترررخاوح أعسرررارىع مرررغ )

تقجيخات السعمسيغ وأولياء األمػر واألقخان حػل الكفراءة االجتساعيرة وردود أفعرال األشفرال عمرى 
إلررى أن أشفررال الخوضررة الررحيغ تسيررد تعبيررخىع التعبيررخات االنفعاليررة لآلخررخيغ، وتػصررمت الشتررائج 

 االنفعالي بالجزب والدمبية أثشاء المعب كانت كفاءتيع االجتساعية مشخفزة0

( التي ىجفت إلى التعخف عمى العبلقات بيغ 0213ودراسة أم ىاشع خمف مخسى )
ضة، الػالجيغ وبعس السذكبلت الدمػكية لجػ أشفال الخو  أبعاد الزجػط األسخية كسا يجركيا
واإلناث في السذكبلت الدمػكية، وتكػنت عيشة الجراسة مغ  والتعخف عمى الفخق بيغ الحكػر

إناث(، وتزسشت أدوات الجراسة مقياس  18 -ذكػر  16شفل مغ ريام األشفال ) 53
نتائج الجراسة عغ  الزجػط األسخية ، ومقياس السذكبلت الدمػكية لجػ األشفال، وأسفخت

http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
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الزجػط األسخية كسا يجركيا اضباء  سالبة دالة إحرائياد بيغ أبعادوجػد عبلقة إرتباشية 
إرتباشية سالبة بيغ أبعاد الزجػط األسخية كسا  وبعس السذكبلت الدمػكية، وتػجج عبلقة

 الدمػكية لجػ األشفال، وال تػجج أيزاد فخوق ذات داللة تجركيا األميات وبعس السذكبلت
واإلناث في السذكبلت الدمػكية لجػ األشفال0 وكحلظ دراسة إحرائية بيغ الجشديغ الحكػر 

(Walker & Chang, (2018  التي ىجفت إلى اختبار السقجمات االجتساعية الشفدية )تػتخ
األميات ، والثقة بالشفذ والتعاشف ( لمسذكبلت الدمػكية  لجػ أشفال الخوضة، وتكػنت عيشة 

 -0( شيخ، والصفػلة السبكخة )1حجيثي الػالدة )( شيخ، و 10 –الجراسة مغ الصفػلة )السيبلد 
( سشػات، واستخجمت الجراسة استبيان مصػل تع إرسالو بخيجيا 3-0( شيخ وسغ الخوضة )50

( شيخ، وتػصمت نتائج الجراسة إلى وجػد عبلقة ارتباشيو 01( أما مجة )100لكي تكسمو )
وجػد عبلقة ارتباشيو مػجبو بيغ تػتخ األميات والسذكبلت الدمػكية لجػ أشفال الخوضة، 

بيغ التعاشف األمػؼ والثقة بالشفذ لجػ أشفال الخوضة، ووجػد فخوق دالة إحرائيا بيغ 
 0الحكػر واإلناث في السذكبلت الدمػكية لرالح الحكػر

 :فروض البحث

وفي ضػء نتائج الجراسات والبحرػث الدرابقة والخمايرة الشطخيرة الدراب  عخضريسا يسكرغ صريا ة 
 -البحث ايسا يمي: فخوم ىحا

 والدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضةتػجج عبلقة ارتباشية بيغ ضعف مدتػػ الػعي البيئي 

 يػجج مدتػػ مشخفس في الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة0

 ي الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضةال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث ف

 الخوضة لدمػك السذكل لجػ أشفالإحرائية بيغ الحكػر واإلناث في اتػجج فخوق ذات داللة 
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 :  املههج املستخدم يف البحث

السرررشيج الػصرررفي االرتبرررراشي السقرررارن، وذلرررظ لػصررررف العبلقرررة االرتباشيرررة برررريغ الرررػعي البيئرررري 
والدمػك السذركل لرجػ أشفرال الخوضرة، وأيزرا السقارنرة بريغ الرحكػر واإلنراث فري الرػعي البيئري 

 ػك السذكل0والدم

م( 00/5/0214 – 0/5/0214شبقررت الجراسررة فرري الفتررخة الدمشيررة مررغ ) الحدددود الزمنيددة : -
 02140-0214لمعام الجراسي

شبقرررت الجراسرررة فررري روضرررة مجرسرررة نايدرررة الحررررخؼ، وروضرررة مجرسرررة  الحددددود المكانيدددة: -
 عثسان بغ عفان، وروضة مجرسة األوائل بسحافطة الفيػم0 

 -وتتزسغ:  : العينة -

شفرررربل وشفمررررة مررررغ أشفررررال ( 52وتزررررسشت )حدرررراا الخرررررائز الدرررريكػمتخيو عيشررررة  األولددددى:
الخوضة، وذلظ بيجف جسع البيانات األولية، ولحداا الخرائز الديكػمتخيو لسقياس الػعي 

  البيئي ومقياس الدمػك السذكل0

والترري تذررسل  نايدررة الحررخؼ بخوضررة ترع اختيررار عيشررة الجراسرة مررغ السجتسررع األصرمي  الثانيددة:
والتري  وروضرة مجرسرة عثسران برغ عفران بسحافطة الفيػم، KG2( شفبل وشفمة مغ أشفال 65)

والترري  مجرسررة األوائررلوروضررة  بسحافطررة الفيررػم، KG2( شفرربل وشفمررة مررغ أشفررال 61تذررسل )
بسحافطة الفيػم ، وايسرا يمري جرجول بتػزيرع مجتسرع  KG2( شفبل وشفمة مغ أشفال 34تذسل )
 البحث0
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 (1جدول )

 تىزيع مجتمع الدراسة 

 العجد الكمي اإلناث الحكػر اسع الخوضة
 65 51 08 مجرسة نايدة الحرخؼ 
 61 53 06 مجرسة عثسان بغ عفان 

 34 56 00 مجرسة األوائل 
 140 123 44 اإلجسالي

 النهائیة البحث عینة اختیار خطهات

وقررج تررع انتقررراء األشفررال األكثرررخ حزررػراد، وأيزرررا قامررت الباحثرررة بتصبيرر  مقيررراس الررػعي البيئررري 
لتحجيج األشفال االيجابييغ واألشفال الدمبييغ لسدتػػ الػعي البيئي، حيرث بمرط السجتسرع الكمري 

( شفربل وشفمرة شبر  عمرييع مقيراس الرػعي البيئري، حيرث ترع أخرح االربرراعي 140لعيشرة البحرث )
( شفبل وشفمة 111ي الػعي البيئي )الدمبييغ( لمػعي البيئي، وكان قػام عيشة البحث )األدنى ف

( سرررشػات، مرررشيع 6-3بسخحمرررة ريرررام األشفرررال، أعسرررارىع تخاوحرررت مرررابيغ ) KG2مرررغ أشفرررال 
 ( شفمة، وايسا يمي ججول بتػزيع عيشة البحث660( شفبل ، وإناث )14ذكػر)

 ( 2جدول )

 تهزةع عينة الدراسة

 العجد الكمي اإلناث الحكػر الخوضةاسع 
 53 02 13 مجرسة نايدة الحرخؼ 
 11 01 14 مجرسة عثسان بغ عفان 

 54 00 16 مجرسة األوائل 
 111 66 14 اإلجسالي
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وقج تع عسل تكرافؤ لمعيشرة الرحكػر واإلنراث مرغ حيرث العسرخ، وجراءت نترائج التكرافؤ كسرا 

   -( التالي:5في الججول )

 (3جدول )

 التكافؤ بين عينة الدراسة الذكهر واإلناث 

 مدتػػ الجاللة ايسة ت درجة الحخية االنحخاف السريارؼ  الستػسط  العجد السجسػعة الستجيخات

  يخ دال 20814 110 2031111 302616 14 ذكػر العسخ

 2035111 108410 66 إناث

 ( 112قيمة )ت( الجدولية لدرجة حرةة )

 1.984  =(5...مدتهي الداللة عند )       2.626(=  1...الداللة عند )مدتهي 

( أن ايسة )ت( السحدػبة لمعسخ لجػ أشفال الخوضرة اريع أصرجخ 5يتزح مغ ججول ) 
(، مسا يذيخ إلى عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر 10841مغ القيسة الحجية )

 بيشيسا0 واإلناث في العسخ، مسا يجل عمى التكافؤ

 أدوات الدراسة  -

اختبار الدمهك المذكل لدي طفل الروضة )إعداد سيير كامل أحمد، بطرس حافظ  .1
 (.2.1بطرس،

ييرجف ىررحا االختبرار إلررى ايراس الدرمػك السذرركل لرجؼ أشفررال الخوضرة، والررحؼ ىددف االختبددار: 
ومرع أخػترو فري يتزح عشج تفاعل الصفل مع أقخانو في الخوضة، وفي البيئة التري يررير فييرا، 

 السشدل، ومع الكبار سػاء كان الػالجيغ أو السعمسات 0
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عبارة تقيذ الدمػك السذكل عشج شفرل الخوضرة  112يحتػػ االختبار عمى وصف االختبار : 
بأشررركالو السختمفرررة: كرررالجيخة، والعرررجوان، والكرررحا، والدرررخقة، ومرررز األصرررابع، وقزرررع األضرررافخ، 

نتبررراه، والخرررػف، والتخخيرررب، واسرررتخجام األلفررراظ البحيئرررة، والعشررراد، والجزرررب، والقمررر ، وتذرررتت اال
 وفخط الشذاط0

عبارة ، وأمام كرل عبرارة ثربلث 112يتكػن االختبار في صػرتو الشيائية مغ طرةقة الترحيح: 
( 1 -5اختيارات وىي ) يحجث دائسا/ يحجث أحيانا/ ال يحجث( وتترخاوح درجرة كرل عبرارة مرغ )

 درجات بحيث: 

)صح( أمع الربارة في السكان )يحجث دائسا( فإنو يحرل عمى ثبلث  إذا وضعت عبلمة-
 درجات0

وإذا وضعت عبلمة )صح( أمام الربارة في السكان )يحجث أحيانا( فإنو يحرل عمى -
 درجتان0

وإذا وضعت عبلمة )صح( أمام الربارة في السكان )ال يحجث( فإنو يحرل عمى درجة -
 االختبار0ويشصب  ذلظ عمى كل عبارات  واحجة0

شفربلد مرغ أشفرال الخوضرة  022قاما معجا االختبرار بتقشيشرو عمرى عيشرة قػاميرا تقنين االختبار: 
( أعسارىع الدمشية مرغ KG1,KG2إناث( مغ السدتػييغ األول والثاني ) –مغ الجشديغ )ذكػر 

(سررشػات  6 -3وعسررخ زمشرري ) 101وانحررخاف مريررارؼ قررجرة  106( سررشػات بستػسررط قررجرة 3 -1)
ووزعرررت عيشرررة التقشررريغ وفقرررا لمجرررشذ والسدرررتػػ  105وانحرررخاف مريرررارؼ قرررجرة 301سرررط قرررجرة بستػ 

 (5العسخؼ كسا في ججول)

 (1قاما معجا االختبار بتحجيج عيشة التقشيغ كسا يتزح في ججول)عينة التقنين: 
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 (4جدول )

 تهزةع عينة التقنين وفقا لمجنس والمدتهى العمري 
 إجسالي إناث ذكػر الجشذ/ السدتػػ 
 KG1 32 32 122السدتػػ األول 
 KG2 32 32 122السدتػػ األول 

 022 122 122 إجسالي

قامررا معرررجا االختبرررار بحدررراا معرررامبلت الررررجق والثبرررات الخرددداال الدددديكهمترةة ل:ختبدددار: 
( وإيجرراد معررامبلت الرررجق ومعررامبلت 1لبلختبررار عمررى عيشررة التقشرريغ السػضررحة فرري جررجول )

 التالي0الثبات وذلظ عمى الشحػ 

قامررررا معررررج االختبررررار بإيجرررراد معررررامبلت الرررررجق لمدررررمػك السذرررركل لؤلشفررررال صدددددخ االختبددددار: 
 باستخجام شخيقة السحظ الخارجي والتحميل العاممي كسا يتزح ايسا يمي:

قامرررا معرررج االختبرررار بإيجررراد معرررامبلت االرتبررراط بررريغ ىرررحا السقيررراس، طرةقدددة المحدددر الخدددارجي: 
( ، وأشررارت الشتررائج عررغ معامررل 0223جاد مرررصفي كامررل )وقائسررة تقررجيخ سررمػك الصفررل ، إعرر

 ( وىػ معامل مقبػل20400صجق مقجاره )

وجرررج أن لبلختبرررار صرررجق عررراممي، فعشرررج إجرررخاء تحميرررل عررراممي لسررررفػفات الرددددخ العددداممي: 
االرتباط بيغ ىحا االختبار ومجسػعة أخخؼ مغ االختبارات، أشارت نتائج التحميرل العراممى بعرج 

بصخيقرة فراريسكذ إلرى أن التذربعات بكرل عامرل دالرة إحررائيا حيرث يبمرط ايسرة  تجويخ السحراور
 ( فأكثخ عمى محظ جمفػرد مسا يؤكج صجق السقياس20520كل مشيا )

قامررا معررجا االختبررار بإيجرراد معامررل الثبررات لبلختبررار بررثبلث شررخق وىرري معادلررة ثبددات االختبددار: 
 بي  ، كسا يتزح ايسا يمي:ريتذاردسغ، والتجدئة الشراية ، وإعادة التص -كػد
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قاما معجا االختبار بإيجاد معامل الثبرات عمرى عيشرة التقشريغ رةتذاردسن:  -معادلة الثبات كهد
 ( وىػ معامل مقبػل20400ريتذاردسغ وتػصل إلى معامل ثبات ) -باستخجام معادلة كػد

برراط برريغ نرررفي قامررا معررجا االختبررار بإيجرراد معامررل االرتباسددتخدام طرةقددة التجزاددة النردد ية: 
االختبار )السفخدات الفخديرة، والسفرخدات الدوجيرة( لمحررػل عمرى الثبرات الشررفي لبلختبرار، ثرع 

 بخاون0 –قاما بإيجاد معامل الثبات ككل لبلختبار باستخجام معادلة سيبخمان 

 (5جدول)

 معادلة الثبات باستخدام طرةقة التجزاة النر ية

نرف معامل ثبات  عجد السفخدات األبعاد
 االختبار

 معامل الثبات ككل

 2083 2082 33 األسئمة الفخدية

 33 األسئمة الدوجية

 ( ارتفا  ايع معامل االرتباط وىي معامبلت مقبػلة30يتزح مغ ججول )

قاما معرجا االختبرار بإعرادة تصبير  االختبرار عمرى عيشرة التقشريغ بفاصرل طرةقة إعادة التطبيق: 
 ( وىػ معامل مقبػل20830معامل الثبات وكان مقجاره )زمشي قجره أسبػعان إليجاد 

وفدددي البحدددل الحدددالي حامدددس الباحثدددة بحدددداب الخرددداال الدددديكهمترةة لمقيددداس الددددمهك 
 المذكل:

وذلرررظ بحدررراا االرتبررراط بررريغ درجرررات مقيررراس : باسدددتخدام صددددخ المحدددر الخدددارجي، الرددددخ
كسحررظ خررارجي، وقررج م( 1881الدررمػك السذرركل لؤلشفررال )إعررجاد/ صررجيقة عمرري أحسررج يػسررف ،

 وىػ معامل مقبػل0 2068حرمت الباحثة عمى معامل ارتباط ايستو 
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قررج قامررت الباحثررة الحاليررة بحدرراا ثبررات باسددتخدام طرةقددة التطبيددق واعددادة التطبيددق،  :الثبددات
( 5لسقياس الدمػك السذكل باستخجام شخيقة التصبي  وإعادة التصبي  بفاصل زمشي يرل إلى )

( وىرررػ معامرررل 2044معرررامبلت ارتبررراط بررريغ درجرررات التصبيقررريغ قرررجرىا )أسرررابيع، وخمررررت إلرررى 
 مقبػل0

بددين درجددة الةبددارة والدرجددة الكميددة  الددداخمي االتددداخ الددداخمي: باسددتخدام طرةقددة االتددداخ
لسقيراس الدرمػك  الكميرة عبرارة والجرجرة كرل درجرات بريغ االرتبراط معامرل : ترع حدراالممقيداس

 ئج:( الشتا6الججول ) السذكل ويػضحيا
 ( 6) جدول

 (.3الدمهك المذكل )ن= لمقياس الكمية بالدرجة كل عبارة ارتباط معام:ت

معامل  الربارة
 االرتباط

معامل  الربارة معامل االرتباط الربارة
 االرتباط

معامل  الربارة
 االرتباط

1 20584 08 20348 34 20581 43 20684 
0 20616 52 20544 34 20631 46 20184 
5 20618 51 20684 38 20136 44 20328 
1 20684 50 20184 62 20584 44 20631 
3 20184 55 20548 61 20184 48 20136 
6 20083 51 20631 60 20586 82 20584 
4 20613 53 20136 65 20348 81 20684 
4 20614 56 20584 61 20584 80 20184 
8 20684 54 20684 63 20410 85 20148 
12 20183 54 20184 66 20348 81 20348 
11 20588 58 20461 64 20634 83 20548 
10 20631 12 20583 64 20351 86 20410 
15 20136 11 20613 68 20348 84 20681 
11 20584 10 20614 42 20585 84 20113 
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13 20184 15 20684 41 20410 88 20348 
16 20614 11 20184 40 20681 122 20624 
14 20616 13 20383 45 20143 121 20461 
14 20611 16 20584 41 20614 120 20583 
18 20348 14 20546 43 20641 125 20613 
02 20611 14 20341 46 20650 121 20614 
01 20348 18 20136 44 20681 123 20684 
00 20544 32 20584 44 20543 126 20184 
05 20410 31 20684 48 20348 124 20183 
01 20681 30 20184 42 20124 124 20613 
03 20543 35 20588 41 20410 128 20614 
06 20348 31 20348 40 20348 112 20684 
04 20584 33 20544 45 20681   
04 20410 36 20410 41 20143   

 ( أن جسيرررع معرررامبلت االرتبررراط بررريغ كرررل عبرررارة والجرجرررة الكميرررة6يتزرررح مرررغ الجرررجول )
(، حيررث أن االتدرراق يرررجل 20461( و)20546لمسقيرراس تخاوحررت معررامبلت االرتبرراط مررا برريغ )

 عمى التساسظ بيغ عبارات السقياس،  وىحه السعامبلت مقبػلة0 

 مقياس الهعي البيئي )إعداد/ الباحثة(

 :لجؼ أشفال الخوضة0 البيئي تحجيج درجة الػعي اليدف من المقياس 
  :خطهات إعداد المقياس 

والترري قررجمت فرري  البيئرري الباحثررة عمرري العجيررج مررغ األدبيررات السختمفررة لمررػعي اشمعررت
األبحاث األجشبية واألبحاث العخبيرة، وكرحلظ االشربل  عمرى الجراسرات الدرابقة والتري اسرتخجمت 

 ا عبرج ( ، ودراسرة ابتدرام0224البيئري ومشيرا دراسرة عبيرخ عبرجا اليرػلي ) مقيراس الرػعي
( ، ودراسة 0214خزيخ يتيع ) ، ودراسة عديدةBonnet (2016)  ( ، ودراسة0215الدوم )
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Gulay, 2017)( ودراسة بذخػ أيػا شخيبو، وريع سميع شخيفي ، )ودراسة شيخيغ 0214 ، )
 ( 0 وتصخقررت الباحثررة لمعجيررج مررغ السقرراييذ الترري تقرريذ الررػعي0218) عبررج الدرربلم عبررجالحي
( 0213الجػىخة   جخيو ،  )إعجاد/ البيئي الػعي ، مشيا: مقياس لجػ أشفال الخوضة البيئي

 البيئري الرػعي ( ، ومقياس0216صالح الذجخاوؼ ،  صباح )إعجاد/ البيئي الػعي ، ومقياس
، عرػام مشرال    )إعرجاد/ البيئري الرػعي ( ، ومقيراس0214خزريخ يتريع ،  عديردة )إعرجاد/
02140 ) 

لترري تقررع تحررت بعررجيغ ىسررا ( عبررارة ا06وقررج تػصررمت الباحثررة إلررى عبررارات السقيرراس )
)الشطافررة الذخرررية، األمررغ والدرربلمة( ثررع قامررت بعخضررو عمررى الدررادة السحكسرريغ مررغ األسرراتحة 

( محكسريغ لتحجيرج مرجػ 12الستخرريغ في مجال عمرع الرشفذ والعمرػم البيئيرة ، بمرط عرجدىع )
مبلئسررة كررل عبررارة مررغ الربررارات لميررجف الررحؼ وضررعت لقياسررو ، ومعخفررة مررجػ وضررػح أسررمػا 
وصرريا ة كررل عبررارة ، وقررج أبقررت الباحثررة عمررى الربررارات الترري اتفرر  عمييررا السحكسرريغ مررغ حيررث 
 صبلحيتيا ومبلئستيا لقياس الػعي البيئي التي وضعت لقياسيا ، وقج عجلت بعس الربارات0

 :وبعجاه  البيئي ( عبارة تقيذ جسيعيا الػعي03تكػن السقياس مغ ) وصف المقياس
(، والبعج الثاني 11-1والدبلمة(، والبعج األول عباراتو مغ ) )الشطافة الذخرية، األمغ

 (030-10عباراتو مغ )

  :عبارة ، وأمام كل عبارة ثبلث 03يتزسغ السقياس بعجيغ مكػنيغ مغ طرةقة الترحيح
( درجات، ويصب  برػرة فخدية 1 -0 -5اختيارات وىي )دائسا/ أحيانا/ أبجا( بسقابل )

( وتعبخ الجرجة 03( وأدنى درجة ىي )43لسقياس ككل )أو جساعية وأعمى درجة عمى ا
 ايجابي0و  أعمى البيئي األعمى عغ مدتػؼ الػعي
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 البيئي: الكفاءة الديكهمترةة لمقياس الهعي

 : قامت الباحثة بعخم السقياس عمى مجسػعة مغ األساتحة  حداب صدخ المحكمين
، وقج جاءت التعجيبلت كسا أشار الشفذ والعمػم البيئيةالستخرريغ في مجال عمع 
  -(:4السحكسػن كالتالي في ججول )

 (7جدول )
 الةبارات التي تم تعديميا في مقياس الهعي البيئي 

 الربارة بعج التعجيل الربارة قبل التعجيل  البعج رقع الربارة 
الشطافة  0

 الذخرية
 السياه0 يقزي حاجتو في دورة حاجتو0 لقزاء السياه دورة إلى يحىب

  دل في والرابػن  الساء يدتخجم 6
 يجيو

 األكل وبعجه يجيو قبل يجدل

األمغ  10
 والدبلمة

 

اإلرشادات  عمى بالتعخف ييتع
 الخحبلت في بيا االلتدام الػاجب

 يمتدم بالقػاعج والتعميسات

 واألوساخ القسامة عغ بعيجا يمعب القسامة في العبث يتجشب 16
 األجيدة الكيخبائية  م  عمى يحخ  14

 استخجاميا عجم حالة في
 حالة في يجم  األجيدة الكيخبائية

 استخجاميا عجم

يمترردم بقػاعررج األمرران عشررج التعامررل مررع  ( وىرري: 15وقامررت الباحثررة بحررحف الربررارة رقررع )
%( برريغ السحكسرريغ، ليررربح السقيرراس  42  الترري قمررت ندرربة االتفرراق عمييررا عررغ )أثرراث الخوضررة
 عبارة تحت بعجيغ ىسا: )الشطافة الذخرية، األمغ والدبلمة(0 03مكػن مغ 

وذلظ بحداا االرتباط بيغ درجات مقياس : باستخدام صدخ المحر الخارجي، حداب الردخ
م( كسحرررظ خررارجي، وقررج حررررمت 0214الررػعي البيئرري لؤلشفررال )إعرررجاد/ عديرردة خزرريخ يترريع ،

 ل0وىػ معامل مقبػ  2040الباحثة عمى معامل ارتباط ايستو 
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قرج قامرت الباحثرة بحدراا ثبرات لسقيراس باسدتخدام طرةقدة التطبيدق واعدادة التطبيدق،  :الثبدات
( أسربػعيغ، 0الػعي البيئي باستخجام شخيقة التصبي  وإعادة التصبي  بفاصل زمشي يرل إلرى )

( وىررري 2041، 2040، 2041وخمررررت إلرررى معرررامبلت ارتبررراط بررريغ درجرررات التصبيقررريغ قرررجرىا )
 معامبلت مقبػلة0

وذلظ بحداا معرامبلت االرتبراط بريغ درجرة كرل عبرارة والجرجرة الكميرة لمبعرج االتداخ الداخمي: 
 -(:4( شفبل وشفمة مغ أشفال الخوضة ، وجاءت الشتائج كسا في ججول )52لجػ عيشة مغ )

 (8جدول )

 (.3البيئي )ن= معام:ت االرتباط بين االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد لمقياس الهعي 
 األمغ والدبلمة  الشطافة الذخرية

 معامل االُرتباط رقع الربارة معامل االُرتباط رقع الربارة
1 2066 10 2041 
0 2044 15 2063 
5 2041 11 2036 
1 2061 13 2031 
3 2060 16 2035 
6 2045 14 2044 
4 2048 14 2065 
4 2068 18 2034 
8 2040 02 2062 
12 2034 01 2033 
11 2038 00 2031 
  05 2041 
  01 2068 
  03 2034 
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( أن معرامبلت ارتبراط عبرارات ُبعرج الشطافرة الذخررية 4أوضحت الشتائج فري جرجول )

،  2044إلى  2031، وُبعج األمغ والدبلمة تخاوحت ما بيغ  2041إلى  2034تخاوحت مابيغ 

يػضررح االتدرراق الررجاخمي والتساسررظ برريغ ، مسررا 2021وكميررا معررامبلت إحرررائياد عشررج مدررتػػ 

 عبارات كل ُبعج مغ أبعاد السقياس والجرجة الكمية ليحا الُبعج

 البحث السيجاني قامت الباحثة بالخصػات التالية: إلجخاء   :خطوات الدراسة 

  االشبل  عمي أدبيات تخبػية ونفدية تشاولت متجيخات البحث الحالي مغ خبلل البحػث
ة، وأيزاد اإلشار الشطخؼ مغ البحث الحالي بجخم اإلفادة مشيا في والجراسات الدابق

 0اختيار وتقشيغ أدوات البحث الحالي

  تقشيغ أدوات البحث الحالي والقيام بالتصبي  االستصبلعي لحداا الخرائز
 الديكػمتخية0

  تصبي  مقياس الػعي البيئي الختيار عيشة البحث مغ المحيغ في االرباعي األدنى
 بيئي0 لمػعي ال

  مغ عيشة البحث0 أشفال مخحمة الخوضةتصبي  أدوات البحث عمي 

 0مشاقذة الشتائج وتفديخىا والتحق  مغ قبػل أو رفس فخوم البحث 

 0تقجيع بعس التػصيات والسقتخحات التخبػية في ضػء ما أسفخت عشو نتائج البحث 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث:

  -استخجمت الباحثة األساليب اإلحرائية السشاسبة التي تتسثل في التالي: 
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  الشدبي الػزن. 

 لبيخسػن  االرتباط معامبلت  

 0اختبار ت  لمعيشات  يخ السختبصة لمكذف عغ داللة واتجاه الفخوق 

 SPSS0وذلظ مغ خبلل حدمة البخامج اإلحرائية لمعمػم االجتساعية والسعخوفة باسع 

 الدراسة:نتائج 

 نتااج الفرض األول:  -[ 1]

تػجرررج عبلقرررة ارتباشيرررة بررريغ الرررػعي البيئررري والدرررمػك السذررركل لرررجػ أشفرررال يدددنل عمدددى أندددو : 
ولمتحقرر  مررغ صررحة ىرررحا الفررخم تررع حدرراا معرررامبلت االرتبرراط برريغ درجررة الرررػعي  الخوضررة0

ارة عرغ البيئي والدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة، واسرتخجمت الباحثرة أسرمػا إحررائي عبر
، حيرث أسرفخ التحميرل عرغ الشتررائج  "Pearson Correlation"معرامبلت االرتبراط  لبيخسرػن 

  -(:8التالية في ججول )

 ( 9جدول )

 (131الهعي البيئي والدمهك المذكل لدى أطفال الروضة )ن= مرفهفة معام:ت االرتباط بين

 ايسة   ر   الػعي البيئي

 الدمػك السذكل

 **20408- الشطافة الذخرية

 **20644- األمغ والدبلمة

 **20408- الجرجة الكمية لمػعي البيئي

 5...)*( الداللة عند                         1...)**( الداللة عند 
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( وجرررػد ارتبررراط سرررالب قرررػؼ دال بررريغ الرررػعي البيئررري )الشطافرررة 8يتزرررح مرررغ الجرررجول )
األمرررغ والدررربلمة( والدرررمػك السذررركل لرررجػ أشفرررال الخوضرررة، حيرررث كانرررت جسيرررع  -الذخررررية 

لررجػ  2021معررامبلت االرتبرراط برريغ بعررجؼ الررػعي البيئرري والدررمػك السذرركل دالررة عشررج مدررتػػ 
 جو0 أشفال الخوضة، وبيحا نقبل الفخم السػ 

ومررررغ خرررربلل الشتررررائج الدررررابقة يتزررررح وجررررػد ارتبرررراط دال برررريغ الررررػعي البيئرررري والدررررمػك 
السذرركل لررجػ أشفررال الخوضررة0 حيررث وجررجت عبلقررة ارتباشيررو سررالبة قػيررة دالررة إحرررائياد عشررج 

بررريغ درجرررات الرررػعي البيئررري لرررجػ أشفرررال الخوضرررة عمررري مقيررراس الرررػعي البيئررري  2021مدرررتػػ 
( ودرجاتيع عمي مقياس الدمػك السذكل لرجػ األشفرال ، األمغ والدبلمة -)الشطافة الذخرية 

 أؼ انو كمسا ارتفع الػعي البيئي لجػ انخفس الدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة0 

 عبرج وتتف  نتائج ىحه الجراسة مع نتائج بعرس الجراسرات الدرابقة ومشيرا دراسرة ابتدرام
ة بررريغ الررررػعي البيئرررري ( التررري أسررررفخت عرررغ وجررررػد عبلقررررة ارتباشيرررو مػجبرررر0215الرررردوم ) ا

 والدمػكيات اليػمية عشج مدتػػ داللة0

وتخجع الباحثة وجرػد عبلقرة بريغ الرػعي البيئري والدرمػك السذركل لرجػ أشفرال الخوضرة 
إلى أن الصفل في ىحه السخحمة يكتدب سمػكو االيجابي مغ خبلل تػليج الػعي بالبيئرة وقشاعترو 

الدررررميع نحررررػ السحافطررررة الذخرررررية واألمررررغ  الحاتيررررة بزررررخورة تبشررررى الدررررمػك الرررررحيح واالتجرررراه
والدبلمة عمى السكػنات البيئية مغ حػلو0 ولسا كان مفيػم الػعي البيئي يقرج معرارف الصفرل 
بالبيئررة السحيصررة بررو ومطاىخىررا والسحافطررة الذخرررية عمييررا وتشسيررة الثقافررة البيئيررة الترري حرررل 

فرري البيئرررة الترري يررررير فييرررا عمييررا وكرررل ذلررظ يرررشعكذ عمررى إحدررراس الصفرررل برراألمغ والدررربلمة 
 وإدراكو لمعبلقات التي تخبط العشاصخ البيئية ببعزيا وأىسيتيا لو0 

وتؤكررج عمررى وجررػد عبلقررة ارتباشيررو برريغ الررػعي البيئرري والدررمػك السذرركل دراسررة شرريخيغ 
( التررري أسرررفخت عرررغ وجرررػد عبلقرررة دالرررة إحررررائياد بررريغ انتذرررار 0218عبرررج الحررري عبرررج الدررربلم )
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ء وبرريغ احتساليررة ضيررػر أنسرراط سررمػكية متبايشررة لررجػ األشفررال0 وأيزررا قررج بعررس ممػثررات اليررػا
إلى أن األشفال لجييع وعي كبيخ بالبيئة، وبأنيع جردء مرغ  Bonnet (2016) تػصمت دراسة 

 البيئة  السحيصة ، ولجييع إحداسا قػيا بأىسية حساية البيئة ولجييع وعي بسذكبلت البيئة0

ؼ يرررير ايررو اإلندرران وتحتررػؼ عمررى كائشررات حيررة ويتزررح أن البيئررة ىرري الػسررط الررح
 األشياء و يخ حية، وتػجج عبلقة بيغ اإلندان والبيئة فاإلندان يتأثخ ويؤثخ في البيئة، وجسيع

 ويرجركيا يدرتقبميا السثيرخات التري خربلل مرغ اإلندران عمرى ترؤثخ التري والعشاصرخ والطرخوف
 ندان يتأثخ ويؤثخ في البيئة  فالبيئة ىريمعيا، وتػجج عبلقة بيغ اإلندان والبيئة فاإل ويتفاعل
ودواء  وكدراء  رحاء حياترو مرغ مقػمرات عمرى مشيرا ويحررل اإلندران، ايرو يررير الرحؼ اإلشار
  .البذخ بشي مغ أقخانو مع عبلقاتو فييا ويسارس ومأوػ،

 نتااج الفرض الثاني:  -[ 2] 

 الخوضة0يػجج مدتػػ متػسط في الػعي البيئي لجػ أشفال ينل عمى أنو : 

 السريرارؼ  واالنحرخاف الحدرابي ولمتحقر  مرغ صرحة ىرحا الفرخم ترع حدراا الستػسرط
 الرػعي البيئري ، مقيراس مرغ أشفرال الخوضرة عمرى العيشرة أفرخاد السرتجابات والرػزن الشدربي
  -ذلظ: يبيغ التالي (12والججول )

 الهعي البيئي مقياس عمى العينة أفراد الستجابات الندبي والهزن  المةياري  واالنحراف الحدابي المتهسط ( .1جدول )

عجد  السقياس
 الفقخات

الجرجة 
 الكمية

 الستػسط
 الحدابي

 االنحخاف
 السريارؼ 

الشدبي  الػزن 
% 

 %310431 0048106 1402448 55 11 الشطافة الذخرية

 %380544 1081580 0108546 10 11 األمغ والدبلمة

 %360205 4053804 1002143 43 03 الجرجة الكمية لمػعي البيئي

 ..1× في  الناتج ضرب ثم الكمية الدرجة عمى الحدابي المتهسط بقدمة الندبي الهزن  حداب يتم
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األشفررال بمررط  درجررات الررػعي البيئرري لررجػ متػسررط أن (12) الجررجول مررغ يتزررح     
 يجل وىحا (360205ندبي ) وبػزن  (4053804قجره ) مريارؼ  وبانحخاف ( درجة1002143)

 متػسط0  مدتػؼ وعي بيئي لجييع أشفال الخوضةأن  عمى

شفل الخوضة لمػعي البيئي التي يخجع إلى أن  نطخة ضػء في الشتيجة ىحه تفديخ ويسكغ
،  السيراه حاجترو فري دورة لريذ لجيرو إدراك عرغ كيايرة االىتسرام بالشطافرة الذخررية، فقرج يقزري

مطيخه أحيانا، وأيزا  نطافة ىعم عميو، وقج يحافع الجمػس مقعجه قبل نطافة عمى وال يحخ 
يجيو أحيانا، وقرج يزرع السخمفرات فري السكران السخررز   دل في والرابػن  الساء ال يدتخجم

السجمفرة أحيانرا، وال يخترجؼ  األشعسة األكل وبعجه أحيانا، ويتشاول يجيو قبل ليا أحيانا، وال يجدل
السخافر   نطافرة عمرى ا، ويحرافعالسخيمرة أثشراء المعرب براأللػان أحيانرا، ويبرر  فري مشرجيل أحيانر

وأيزرا يخجرع إلرى أن لريذ لجيرو  بالقرجر الكرافي0 أدواترو عمرى لمخوضرة أحيانرا، وال يحرافع التابعة
 فري إدراك عغ كياية االىتسام باألمغ والدبلمة ، فقج يمتدم بالقػاعرج والتعميسرات أحيانرا، ويمعرب

 عغ بعيجا استخجامو أحيانا، ويمعب بعج الساء صشػبخ لمعب أحيانا، ويجم  السخررة األماكغ
اسرتخجاميا أحيانرا، ويفرتح الشػافرح  عرجم حالرة فري األجيردة الكيخبائيرة واألوسراخ، ويجمر  القسامرة

الرخ ...والسقاعرج األلعراا مثرل الخوضرة مستمكرات عمرى واألبػاا لتججيرج اليرػاء أحيانرا، ويحرخ 
 دون  أصرجقائو مرع نرا، ويمعربالخوضرة أحيا مخفقرات تشطير  فري أصرجقائو مرع أحيانا، ويتعاون 

 ال حترى ىرادغ بررػت الخوضرة أحيانرا، ويتحرجث برا  نطافرة عمرى اعترجاء أحيانرا، ويحرافع
الشباترات  زراعرة فري الشباترات أحيانرا، ويتعراون مرع زمبلئرو عمرى أصرجقائو أحيانرا، ويحرافع يردعج

 مفيجة0 أشياء عسل في البيئة بعس نفايات مغ أحيانا، وال يدتفيج

الترري أضيررخت أن Bonnet (2016) فقررج اتفقررت نتررائج ىررحا البحررث مررع نتررائج دراسررة 
األشفال لجييع وعي كبيخ بالبيئة، وبأنيع جدء مغ البيئة السحيصة، ولرجييع إحداسرا قػيرا بأىسيرة 
حسايررة البيئررة ولررجييع وعرري بسذرركبلت البيئررة، إال أن الشتررائج أشررارت إلررى أن أشفررال الخوضررة ال 
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( الترري 0214ا البيئيررة، وإدراكيررع لمسفرراهيع ككررل0 ودراسررة عديرردة خزرريخ يترريع )عمررع ليررع بالقزرراي
أسررفخت عررغ ارتفررا  الررػعي البيئرري لرربعس السشرراش  التعميسيررة مثررل العاصررسة وانخفررام الررػعي 

 البيئي في بعس السشاش  ذات السدتػػ االجتساعي السشخفس0

( 0224 اليررػلي )فرري حرريغ تختمررف نتررائج البحررث الحررالي مررع نتررائج دراسررة عبيررخ عبررجا
%( أكثررررخ 42035الترررري أسررررفخت عررررغ بمررررػغ الستػسررررط العررررام لمررررػعي البيئرررري ألشفررررال الخيررررام )

السفراهيع السقتررخح تزرسيشيا فرري برخامج ريررام األشفررال ارتبصرت بالبيئررة البحخيرة والتمررػث ونطافررة 
جة البيئرررة والتعخيررر  بكيايرررة السحافطرررة عمرررى البيئرررة واسرررتخجام السدرررتيمكات فررري عسرررل أشرررياء مفيررر

( الترري (Gulay, 2017والسحافطررة عمررى نطافررة مخافرر  الخوضررة واألمرراكغ العامررة 0 ودراسررة 
 أسفخت عغ ارتفا  مدتػػ الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة0

( إلررى أن 0214وفري حرريغ أخررخ أشررارت دراسررة بذررخػ أيرػا شررخيبو، وريررع سررميع شخيفرري )
 التخبية البيئية0أشفال الخوضة تسيدوا بػعي مختفع نتيجة مخورىع ببخنامج 

 نتااج الفرض الثالل: -[ 3]

ال تػجررج فررخوق ذات داللررة إحرررائية برريغ الررحكػر واإلنرراث فرري يددنل الفددرض عمددى أنددو: 
 الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة0

والختبررار صررحة ىررحا الفررخم قامررت الباحثررة بحدرراا متػسررصي درجررات عيشررة البحررث فرري 
ترع اسرتخجام اختبرار  ت  لمتحقر  مرغ وجرػد فرخق متجيخ الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة، وقج 

بيغ متػسصي درجات العيشرة )الرحكػر واإلنراث( مرغ أشفرال الخوضرة، ويتزرح ذلرظ فري الجرجول 
(11:) 
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 اتجاه الفرخ بين متهسطي  درجات الذكهر واإلناث في الهعي البيئي( 11جدول)

 مدتػػ الجاللة ايسة  ت  د0ح انحخاف مريارؼ  متػسط العجد السجسػعة الستجيخ

  يخ دال 20138 110 0045488 1608543 14 ذكػر الشطافة الذخرية

 0044431 1401414 66 إناث

  يخ دال 20451 110 1080214 0103114 14 ذكػر األمغ والدبلمة

 1080630 0300045 66 إناث

الجرجة الكمية لمػعي  
 البيئي

 دال يخ  20661 110 4051411 1101480 14 ذكػر

 4058432 1001281 66 إناث

 ( 129قيمة )ت( الجدولية لدرجة حرةة )

 1.984  =(5...مدتهي الداللة عند )        2.626(=  1...مدتهي الداللة عند )

( أن ايسة )ت( السحدػبة الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة ايع 11يتزح مغ الججول )
(، مسرررا يذررريخ إلرررى عرررجم وجرررػد فرررخوق دالرررة إحررررائيدا بررريغ 10841أصرررجخ مرررغ القيسرررة الحجيرررة )

 درجات الحكػر واإلناث في الػعي البيئي ، وبحلظ يتع قبػل الفخم السػجو0 

يراني لقريع متػسرصي درجرات الرػعي البيئري لرجػ ( األتري التسثيرل الب1كسا يػضح الذركل )
 األشفال الحكػر واإلناث في الػعي البيئي0

 
 ( التمثيل البياني لمتهسطي درجات الذكهر واإلناث في الهعي البيئي1شكل )
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( عرجم وجرػد فرخوق دالرة إحررائيا بريغ متػسرصي درجرات 1يتزح مغ الذكل البياني )
 أشفال الخوضة0 الحكػر واإلناث في الػعي البيئي لجػ 

 عبرج وتتف  تمظ الشتيجة مع نتائج العجيج مغ الجراسات والبحػث، ومشيرا دراسرة ابتدرام
( الترري تػصررمت إلرررى عررجم وجررػد فررخوق ذات داللررة إحرررائية برريغ الرررحكػر 0215الرردوم ) ا

( التررري 0214واإلنررراث فررري الرررػعي البيئررري، ودراسرررة بذرررخػ أيرررػا شرررخيبو، وريرررع سرررميع شخيفررري )
 عجم وجػد فخوق في مدتػػ الػعي البيئي تبعا لستجيخؼ الجشذ والثقافة 0تػصمت إلى 

( التي تػصرمت إلرى 0214خزيخ يتيع ) واختمفت نتائج البحث مع نتائج دراسة عديدة
وجػد فخوق بيغ الرحكػر واإلنراث فري الرػعي البيئري لررالح اإلنراث حيرث وجرج أن اإلنراث أكثرخ 

 وعيا بالبيئة مغ الحكػر0 

ثة عجم وجػد فرخوق دالرة إحررائيا بريغ متػسرصي درجرات الرحكػر واإلنراث وتخجع الباح
في الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة إلى ارتباط األبشاء في ىحا العسخ باألسرخة وتحراول جسيرع 
األسررررخ السحافطرررررة عمرررررى البيئرررررة فتكدرررررب أشفاليررررا السحافطرررررة الذخررررررية وأيزرررررا قػاعرررررج األمرررررغ 

سررمػك شفررل عمررى حدررب وعرري األسررخة بالبيئررة، حيررث والدرربلمة، وبالتررالي يطيررخ ذلررظ فرري كررل 
يكتدرررب األبشررراء كثيرررخا مرررغ سرررمػكياتيع مرررغ خررربلل تعايذررريع اليرررػمي مرررع أسرررخىع ، وبالرررحات مرررع 
أميررراتيع ، وتتذررركل كثيرررخا مرررغ اتجاىررراتيع مرررغ خررربلل مذررراىجاتيع اليػميرررة لسسارسرررات الػالرررجيغ ، 

ع 0 وتكراد تكرػن التخبيرة بالتقميرج مرغ واألخػة الكبار، و يخىع مغ أفخاد األسخة الحيغ يقصشػن معير
أىررررع وسررررائل التخبيررررة الترررري يسكررررغ أن تمجررررأ إلييررررا األسررررخة لبشرررراء اتجاىررررات إيجابيررررة عشررررج األبشرررراء 

مرغ األخصرار  البيئرة ر األسرخة فري وقايرة، وتعديد اريع السحافطرة عمييرا 0 وإذا كران دو البيئة نحػ
مرغ مذرركبلت ال يقرل أىسيرة عررغ  البيئرة التري تتيرجدىا أساسررا، فران دورىرا فرري معالجرة مرا أعتررخػ 

، والسراء ، و  تمرػث اليرػاءبكافرة أشركاليا:  التمرػث دورىا الػقائي 0 وفي مجال الترجؼ لسذكمة
وتؤكرج  . التخبة ، والجحاء ، والتمػث الكيخومجشاشيدي، والتمػث الدسعي ، فران لؤلسرخة دور ىرام

http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
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أن أكثرررخ السفررراهيع التررري ( التررري أسرررفخت عرررغ 0224عمرررى ذلرررظ دراسرررة عبيرررخ عبرررجا اليرررػلي )
تزسشتيا بخامج ريام األشفال ارتبصت بالبيئة البحخية والتمػث ونطافة البيئة والتعخي  بكيايرة 
السحافطرررة عمرررى البيئرررة واسرررتخجام السدرررتيمكات فررري عسرررل أشرررياء مفيرررجة والسحافطرررة عمرررى نطافرررة 

 مخاف  الخوضة واألماكغ العامة 0

 نتااج الفرض الرابع: -[ 4] 

تػجرررج فرررخوق ذات داللرررة إحررررائية بررريغ الرررحكػر واإلنررراث فررري عمدددى أندددو:  يدددنل الفدددرض
 الدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة0

والختبررار صررحة ىررحا الفررخم قامررت الباحثررة بحدرراا متػسررصي  درجررات السجسررػعتيغ فرري 
متجيررخ الدررمػك السذرركل لررجػ أشفررال الخوضررة، وقررج تررع اسررتخجام اختبررار  ت  لمتحقرر  مررغ وجررػد 

درجررات العيشررة )الررحكػر واإلنرراث( مررغ أشفررال الخوضررة، ويتزررح ذلررظ فرري  فررخق برريغ متػسررصي 
 (:10الججول )

 ( 12جدول )

 اتجاه الفرخ بين متهسطي  درجات الذكهر واإلناث في الدمهك المذكل

ايسة  د0ح انحخاف مريارؼ  متػسط العجد السجسػعة الستجيخ

  ت 

مدتػػ 

 الجاللة

 2021 00850 110 13064154 04608543 14 ذكػر الدمػك السذكل

 15041840 06404555 66 إناث

 (    112قيمة )ت( الجدولية لدرجة حرةة )

 1.984  =(5...مدتهي الداللة عند )        2.626(=  1...مدتهي الداللة عند )
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( أن ايسة )ت( السحدػبة الدرمػك السذركل لرجػ أشفرال الخوضرة 10يتزح مغ الججول )
(، مسا يذريخ إلرى وجرػد فرخوق دالرة إحررائيدا عشرج مدرتػػ 00606ايع أكبخ مغ القيسة الحجية )

( بيغ درجات الحكػر واإلناث في الدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة لررالح الرحكػر، 2021)
ؼ ونقبل الفخم البجيل وىػ وجػد فخوق دالة إحرائيدا بيغ درجات وبيحا نخفس الفخم الرفخ 

 األبشاء الحكػر واإلناث لجػ أشفال الخوضة لرالح الحكػر0  

(  التسثيررل البيرراني لقرريع متػسررصي درجررات أشفررال الخوضررة الررحكػر 0كسررا يػضررح الذرركل )
 واإلناث في الدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة0 

 
 البياني لمتهسطي درجات الذكهر واإلناث في الدمهك المذكل لدى أطفال الروضة( التمثيل 2شكل )

( وجرػد فرخوق دالرة إحررائيا بريغ متػسرصي درجرات الرحكػر 0يتزح مغ الذكل البياني )
 واإلناث في الدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة لرالح الحكػر0 

دراسررة نعسررات شررربان  وتتفرر  تمررظ الشتيجررة مررع نتررائج بعررس الجراسررات والبحررػث ، ومشيررا
( التررري تػصرررمت إلرررى وجرررػد فرررخوق دالرررة إحررررائيا بررريغ 0228عمرررػان، عايرررجة شرررربان صرررالح )
الترري  Walker & Chang, (2018اإلنراث0 ودراسررة ) الجشدريغ فري بعرج الجزررب لررالح

 تػصمت إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في السذكبلت الدمػكية لرالح الحكػر0
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( التري تػصرمت 0213الحاليرة مرع دراسرة أم ىاشرع خمرف مخسرى )وتختمف نترائج الجراسرة 
إحررررائية بررريغ الجشدررريغ الرررحكػر واإلنررراث فررري السذررركبلت  إلرررى عرررجم وجرررػد فرررخوق ذات داللرررة

 الدمػكية لجػ األشفال0

وتخجرررع الباحثرررة وجرررػد فرررخوق دالرررة إحررررائيا بررريغ متػسرررصي درجرررات الرررحكػر واإلنررراث فررري 
أن السجتسرع الرحؼ نررير ايرو يشطرخ لمبشرت عمرى أنيرا الدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضرة إلرى 

كرائغ ضررري  وعميرو فالبشررت تكررػن دائسرا أقررخا إلررى األم وتخراف عمييررا أكثررخ مرغ الػلررج، ولررحلظ 
فتكرػن البشرت دائسررا ال تختكرب سرمػكيات معاديررة لآلخرخيغ وتكرػن معطررع سرمػكياتيا مقبػلرة0 كسررا 

واألسرخية  يرخ  التشذرئة االجتساعيرة مرغ لرو األشفرال الرحكػر واإلنراث مرا يتعرخم يخجرع إلرى
 أسراليب اختبلف إلى الحكخ، باإلضافة شبيعة عغ تختمف األنثى شبيعة ألن الستداوية؛ وذلظ

 نطرخةد  األنثرى إلرى ُيشطرخ حيرث بيئتشرا العخبيرة، فري وخاصرة واإلنراث الرحكػر مرغ لكرل   التشذرئة
 تررخفاتيا، فري حفطدرات أكثرخ تكرػن  أن فيري يجرب الرحكخ، عرغ يختمرف دوردا ليرا وبرأن خاصرة،
 مرغ كرل يريذرو االجتساعي الرحؼ الػاقع شبيعة إلى أن ذلظ يخجع قج الحكخ، أو مغ حخيةد  وأقل

 إن حيرث الرحكػر، تشالرو اإلنراث دون  الرحؼ الترجعيع نػ  إلى يعػد وقج الحكػر واإلناث مختمف،
 الجشذ0 باختبلف يختمف ىحا التجعيع في اكتداا الدمػكيات واالستقخار الشفدي

 :التوصيات والبحوث املقرتحة

 البحث: ىحا في إلييا التػصل تع التي الشتائج ضػء في وذلظ تقجيع التػصيات التالية يسكغ

 بيغ العبلقة الدػية خبلل مغ جػ مغ الصسأنيشة في السشدل وتػفيخ شخرية الصفل احتخام 
 الػالجيغ لتحق  التػاف  األسخؼ وتقميل الدمػك السذكل0

 في الحػار خبلل مغ وذلظ واالجتساعية، الشفدية مذاكمو لو الخوضة كفخد بصفل االىتسام 
 األسخة0
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 السيجانية  والديارات الخحبلت بتشطيع وذلظ لجػ أشفال الخوضة الستشػعة الخبخات تػفيخ. 

 لجػ أشفال الخوضة0 الدمػك السذكل تعجيل أسمػا استخجام 

 لكي  والتػاف  لجػ أشفال الخوضة، السذكلالدمػك  بيغ القػية العبلقة إلى اضباء نطخ لفت
 .يشجػا بأبشائيع مغ اإلصابة بالدمػك السذكل

 مشعاد  مدتسخاد  واألبشاء اضباء جيل بيغ االترال إلبقاء الحخ، الفخصة لؤلشفال لمحػار إتاحة 
 سيػلو بكل  بائيع مع مذكبلتيع مشاقذة في لؤلبشاء الفخصة وإلتاحة بيشيسا، لحجوث قصيعو

 لديادة وعييع البيئي0ويدخ 

 كياية  في لآلباء تػعية ومحاضخات دورات بعقج التخبػية والجيات الجامعات الباحثة تػصي
 لجػ أشفال الخوضة0  زيادة الػعي البيئي

 لجػ أشفال الخوضة السقجمة البخامج في البيئية التخبية بتزسيغ االىتسام. 

 فزػلو، لتشسية استثارة عمى تعسل والتي بصفل الخوضة السحيصة التخبػية البيئة إثخاء ضخورة 
 البيئي0 الػعي

 مشاىجيع إلى لجػ أشفال الخوضة وضسو البيئي لمػعي مقتخح مقخر بشاء. 

 الدمػك السذكل وعبلقتو بالشجاح األكاديسي لجػ أشفال الخوضة دراسة. 

 الػعي البيئي وعبلقتيا بالشجاح األكاديسي لجػ أشفال الخوضة دراسة. 

 البيئي وعبلقتيا بالثقة بالشفذ لجػ أشفال الخوضةالػعي  دراسة. 
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 المراجع

 أواًل: المراجع العربية

 سلوكياهتم بعض مبمارسة وعالقته االبتدائية املرحلة ألطفال البيئي  (. الوعي 3102الزوم ) هللا عبد ابتدام

 .756 -720( ، 4) 2،  جملة جامعة األمرية بنت عبدالرمحناليومية. 

(0 التخبية البيئية بيغ الحاضخ والسدتقبل ، 0228المقاني، وفارعة حدغ   )أحسج حديغ 
 القاىخة: عالع الكتب0

 األسخية التخبية مجال معاييخ عمى قائع مقتخح بخنامج ( 0 أثخ0213الجػىخة   جخيو )
 في عخبية الخوضة0 مجمة دراسات شفل لجػ مفاهيسو و الػعي البيئي سمػكيات إلكداا
 1580-113(، 62) 1الشفذ، الدعػدية ، الخيام،  وعمع التخبية

(0 الزجػط األسخية كسا يجركيا الػالجان وعبلقتيا بالسذكبلت 0213أم ىاشع خمف مخسى )
 1الدمػكية لجػ شفل الخوضة0 مجمة التخبية وثقافة الصفل ، كمية التخبية ، جامعة أسيػط، 

(3 ، )016-0510 

ية وحجة مقتخحة في التخبية البيئية لتشسية الػعي البيئي (0 فعال0216 مال سعج سيج أحسج )
والسفاهيع البيئية لصفبلت األقدام العمسية في كمية التخبية ببشيا ، مجمة التخبية العمسية، 

11(1 ، )028- 0080 

(0 حل السذكبلت البيئية لجػ شفل 0213الذػك ) الػىاا عبج فاضل سميع، أنػار داود أمل
 160-02(، 16)1ػث التخبػية والشفدية ، الخوضة ، مجمة البح

 الخوضة أشفال لجػ البيئي الػعي (0 مدتػػ 0214أيػا شخيبو، وريع سميع شخيفي ) بذخػ 
 تذخيغ جامعة 0 مجمة)البلذاية مجيشة في ميجانية دراسة(الستجيخات  بعس ضػء في

 1820 -143(، 6)12العمسية،  والجراسات لمبحػث
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(0 حالة السعخفة البيئة لجػ تبلميح السخحمة االبتجائية في الػشغ 0226)جامعة الجول العخبية 
 العخبي ، بخنامج األمع الستحجة لمبيئة ، القاىخة: السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػم0

 (0 عمع نفذ الشسػ والصفػلة والسخاىقة، القاىخة: عالع الكتب02230حامج عبج الدبلم زىخان)

(0 اإلدارة السجرسية واإلشخاف التخبػؼ الحجيث 0 عسان : مكتبة 0226) ربيع ىادؼ مذعان
 السجتسع العخبي0

( 0فعالية تزسيغ بعس السفاهيع البيئية في بخنامج األشفال بإذاعة 0216رشا الديج متػلي)
وسط الجلتا عمى تشسية الػعي البيئي لجييع ، مجمة معيج الجراسات والبحػث البيئية ، 

 540-3(، 11) 1 جامعة عيغ شسذ،

 (0 السذكبلت الشفدية عشج األشفال، القاىخة : دار الفكخ العخبي02280الذخبيشي ) زكخيا أحسج

(0 بخنامج مقتخح لتشسية الػعي السخورؼ لصفل الخوضة 0221سعاد مرصفى الدياتي )
باستخجام القرة السػسيقية الحخكية 0 السؤتسخ اإلقميسي األول لقدع تخبية الصفل بكمية 

لبشات جامعة عيغ شسذ ، الصفل العخبي في ضل الستجيخات السعاصخة 0 القاىخة 0 أكتػبخ ا
 0010-024م، 0221

(0 السخجع في بخامج  تخبية أشفال ما قبل السجرسة، القاىخة: مصبعة 0216سعجية   بيادر )
 السجني الدعػدية0

مشى أحسج عااية أحسج، صجيقة عمى أحسج يػسف ، سامية مػسى إبخاهيع ،  محخوس سسخ
(0 فاعمية استخجام القرز الحخكية لتشسية الػعي البيئي لجػ أشفال السؤسدات 0211)

 0420 -033( ، 10) 1اإليػائية، مجمة البحث العمسي في التخبية ، 
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 أشفال السجرسة لجػ شيػعاد  الدمػكية السذكبلت أكثخ تعجيل .(0228 دالة) عمي أبػ سسيخة
 ، التخبػية والبحػث المعب، مجمة الجراسات في إرشادؼ امجبخن باستخجام االبتجائية

0(11 ،)01-150 

(0 بصارية تقجيخ الدمػك السذكل لصفل 0212سييخ كامل أحسج، وبصخس حافع بصخس )
 ( سشػات ، القاىخة: مكتبة األنجمػ السرخية60-1الخوضة )

عمع نفذ الشسػ ، القاىخة:  0(0211الذخبيشي) سيج أحسج عبجالسجيج  مشرػر، وزكخيا أحسج
 دار الفكخ العخبي0

واحتسالية  (0 العبلقة بيغ انتذار بعس ممػثات اليػاء0218شيخيغ عبج الحي عبج الدبلم )
ضيػر أنساط سمػكية متبايشة تشحر باإلصابة بإعاقات عقمية لجػ عيشة مغ األشفال0 

قدع العمػم اإلندانية دكتػراه ، جامعة عيغ شسذ0 معيج الجراسات والبحػث البيئية0 
 البيئية0

 (0 تشسية الػعي البيئي 0 الخيام : مكتب التخبية العخبي02130أبػعخاد ) عمى صالح

(0 دور ريام األشفال في تشسية الػعي البيئي لجػ أشفال 0216الذجخاوؼ ) صالح صباح
رة، الخوضة في مشصقة حائل مغ وجية نطخ السعمسات ، السجمة الجولية التخبػية الستخر

3(1 ، )112- 1620 

 أنساط بعس تعجيل في السػجو الحخكي الشذاط (0 أثخ1881أحسج يػسف ) عمي صجيقة
خصخ،  في أشفال - الثاني العمسي السجرسة0 السؤتسخ قبل ما أشفال لجػ الدمػك السذكل

 5250-064م، 1881شسذ، مارس  عيغ جامعة ، لمصفػلة العميا الجراسات معيج

أسديا الفديػلػجية الشفدية،  –(0 مذكمة الصفػلة والسخاىقة 0215عيدػؼ )عبجالخحسغ   
 بيخوت : دار العمػم الصبيرية0
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(0 الػعي البيئي واالتجاه نحػ البيئة في مخحمة الخيام بجولة 0224عبيخ عبجا اليػلي)
 الكػيت0 القاىخة: دار الكتاا الحجيث0

الكػيت، ىجفت إلى  بجولة الخوضة ألشفال البيئي الػعي (0 مجػ0214خزيخ يتيع) عديدة
التعخف عمى الػعي البيئي ألشفال الخوضة0مجمة العمػم التخبػية ، جامعة القاىخة ، كمية 

 1580 -116(، 10)3الجراسات العميا لمتخبية ، 

تصبي  إستخاتيجية  السحصات العمسية   في تجريذ العمػم  (02140عمى محي الجيغ راشج)
يئي لجػ تبلميح السخحمة االبتجائية 0 السؤتسخ العمسي العذخون : الثقافة لتشسية الػعي الب

تحجيات ، الجسرية السرخية لتخبية العمسية ، القاىخة ، يػليػ  –البيئة العمسية0  فاق 
 1500 -101م ، 0214

(0 دراسة السذكبلت االجتساعية ، اإلسكشجرية: دار السعارف 0215عمياء عمي شكخػ )
 الجامرية0

(0 فعالية األلعاا التعميسية في تشسية الػعي والدمػك 0212كسال الخافعي ) محسػد محب
 0 120 -68( ، 5) 5 ،البيئي لجػ أشفال ما قبل السجرسة، مجمة الجراسات التخبػية 

  عباس السجخبي، سسيخة عمى حدغ السحكػرؼ ، ناصخ عبجالعديد ، فتحي جػاد 
اتي قائع عمى استخجام بعس األنذصة السػسيقية (0 فاعمية بخنامج معمػم0216القبلف)

في تشسية الػعي البيئي لجػ عيشة مغ أشفال السخحمة االبتجائية بجولة الكػيت ، مجمة كمية 
 1050 -556(، 1)06التخبية ، جامعة اإلسكشجرية ، 

(0 مجخل إلى عمع الشفذ التخبػؼ ، 0220محسػد عبجالحميع مشدي، سيج محسػد الصػاا )
 : مكتبة االنجمػ السرخية0  القاىخة
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(0 بخنامج مقتخح لتشسية الػعي لجػ األشفال بتػضي  ببعس 0226مخفت  حدغ بخعي)
األنذصة الفشية والسػسيقية ، السؤتسخ العمسي األول لكمية التخبية الشػعية، جامعة السشرػرة 

 3460 -332م، 0226، القاىخة، يشايخ 

 قبل ما شفل لجػ البيئي الػعي تشسية في الفشية األنذصة ( 0 دور0214مشال   عػام )
 اإلسبلمية الجامعة الخيام0 مجمة بسجيشة األشفال ريام معمسات وجية نطخ مغ السجرسة
والجراسات  العمسي البحث شئػن  - بجدة اإلسبلمية التخبػية والشفدية، الجامعة لمجراسات
 3560-312(، 6) 06العميا،  

بخنامج قائع عمى الػسائط الفائقة لتشسية الػعي البيئي لجػ السخأة في (0 0228مشى   الجدار)
 0410 -055( ، 1) 14ضػء أدوارىا الستعجدة ، مجمة العمػم التخبػية ، القاىخة ، 

تشفيحىا وتقػيسيا  –(0التخبية البيئية في ريام األشفال ، تخصيصيا 0211مشى   عمى  جاد)
 ، عسان : دار السديخة0

(0 األحجاث الرادمة ببعس السذكبلت 0228بان عمػان، عايجة شربان صالح )نعسات شر
الدمػكية لجػ أشفال الخيام بسحافطات  دة0السجمج ، مجمة البحث العمسي في التخبية 

 0140 -021( ، 1)14وعمع الشفذ ، كمية التخبية ، جامعة عيغ شسذ، 
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