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 أفطاب  لدي البيئي الىعي تنمية يف فطاب األ ريبض دور
 املعلمبت نظر وجهة من حبئل منطقة يف الروضة

في  طااؿىدفت ىذه الدراسة إلى كشؼ دكر رياض األ _ممخص ال
الركضة في منطقة حائؿ مف كجية  أطااؿتنمية الكعي البيئي لدل 

نظر المعممات كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج 
الكصاي التحميمي، أما أداة الدراسة عبارة عف استبانة مف إعداد 
الباحثة لقياس مستكل الكعي البيئي تشتمؿ عمى مجاليف، المجاؿ 

يئة، كتككنت االكؿ :النظافة الشخصية كالمجاؿ الثاني أمف كسبلمة الب
( فقرة، كتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع معممات الرياض 25مف )

الحككمية كاالىمية في منطقة حائؿ، كاختيرت عينة عشكائية بسيطة 
( معممة. كقد أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل الكعي 48مؤلاة مف )
الركضة حصؿ عمى درجة مرتاعة، حيث بمغ  أطااؿالبيئي لدل 

( كانحراؼ معيارم 2.62لمجاؿ النظافة الشخصية ) المتكسط الحسابي
 كحصؿ مجاؿ أمف كسبلمة البيئة عمى متكسط حسابي263)).
.( في حيف بمغ المتكسط الحسابي 354كانحراؼ معيارم )( 2.50)

.(، كأظيرت نتائج الدراسة أنو 294( كانحراؼ معيارم )2.55الكمي )
 (α ≤ 0.05) لةال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل دال

في مستكل الكعي البيئي تعزل لمتغيرم خبرة كمؤىؿ المعممة. كقد 
أكصت الدراسة بتكفير االدكات كالخامات كالمكحات كالممصقات 
كالصمصاؿ كالكسائؿ المعينة ككؿ ما مف شأنو االرتقاء بمستكل الكعي 
البيئي لمطاؿ في الركضة بما يتناسب مع طبيعة المرحمة العمرية، 

لمبيئة الخارجية مثؿ المزارع  ميدانيةكزيارات  طااؿكتنظيـ رحبلت لؤل
كحدائؽ الحيكانات، لرؤية النباتات كالحيكانات كالطيكر ليتعرؼ الطاؿ 
عمى أىمية األشياء في حياتنا كزيادة الكعي البيئي لديو كا حساسو 
بالمسؤكلية تجاه البيئة، اجراء المزيد مف البحكث بشاف ىذا المكضكع 

الركضة  أطااؿأخذ كجية نظر أكلياء األمكر، أك مف خبلؿ مبلحظة ك 
 .أناسيـ، اجراء المزيد مف البحكث عمى بيئات مختماة كمتعددة

 تنمية الكعي البيئي ،طااؿ: رياض األالكممات المفتاحية
 المقدمة. 1

مؤسسات تربكية كاجتماعية تسعى  طااؿتعتبر رياض األ     
إلى تأىيؿ الطاؿ تأىيبلن سميمان لبللتحاؽ بالمرحمة االبتدائية كذلؾ 

حتى ال يشعر الطاؿ باالنتقاؿ المااجئ مف البيت إلى المدرسة، 
حيث تترؾ لو الحرية التامة فممارسة نشاطاتو كاكتشاؼ قدراتو 

مكانياتو، كبذلؾ فيي تسعى إلى مساعدة ا لطاؿ في كميكلو كا 
في ىذه  طااؿاكتساب ميارات كخبرات جديدة، كتتراكح أعمار األ
في ىذه  طااؿالمرحمة ما بيف عمر الثالثة كالسادسة. كيحتاج األ

المرحمة إلى التشجيع المستمر مف معممات ىذه الرياض مف 
أجؿ تنمية حب العمؿ الاريقي لدييـ، كغرس ركح التعاكف 

د عمى الناس كالثقة فييا، كاكتساب كالمشاركة اإليجابية، كاالعتما
الكثير مف الميارات المغكية كاالجتماعية كتككيف االتجاىات 

 ].1السميمة تجاه العممية التعميمية ]
ال تناصؿ عف  طااؿإف أىداؼ التربية في رياض األ     

أىداؼ التربية بشكؿ عاـ، فإذا كانت التربية تيدؼ إلى بناء 
في بناء كطنو بشخصية متكاممة، المكاطف الصالح الذم يسيـ 
يتمثؿ في: تنمية شخصية  طااؿفإف الدكر التربكم لرياض األ

الطاؿ مف النكاحي الجسمية كالعقمية كالحركية كالمغكية كاالناعالية 
كاالجتماعية، كمساعدة الطاؿ عمى التعبير عف ناسو بالرمكز 

اؿ الكبلمية، كعمى التعبير عف خياالتو كتطكيرىا، كتساعد الط
عمى االندماج مع األقراف، كتنمية احتراـ الحقكؽ كالممكيات 

 ].2] الخاصة كالعامة، كتنمية قدرة الطاؿ عمى حؿ المشكبلت
كتعتبر الثكرة العممية كالتكنكلكجية مف أىـ مميزات ىذا      

العصر، كقد كاف ليذا االناجار العممي كالتكنكلكجي أثره الكاضح 
ناصر البيئة كمككناتيا المختماة في إحداث خمؿ كتدىكر في ع

بحيث أصبح خطر الحياة عمى ىذه البيئة كبيران كتعدل بذلؾ 
 ].2طاقة احتماليا في كثير مف البيئات ]

كالركضة بحكـ كظياتيا كمؤسسة تربكية ال تقتصر      
مسؤكليتيا عمى اداء الجانب العممي لمطاؿ، بؿ تتعدل ذلؾ إلى 

سيا، كفي ناس الكقت تكفير تككينو اجتماعيا كسياسيا كنا
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ذكم  طااؿ، كبصاة خاصة األطااؿالظركؼ المناسبة لجميع األ
 ].4القدرات كاإلمكانيات المتميزة لمتعرؼ عمييـ كصقؿ مكاىبيـ ]

إف ما يحدث مف سمككيات مف جانب الطاؿ ىك في كاقع       
تيحت لو في الماضي، أمر يعبر عف أساليب التربية التي اال

مرحمة الطاكلة كشكمت شخصيتو عمى نحك أك كخاصة في 
آخر، كبالتالي فإف مسألة تربية الطاؿ تربية بيئية سميمة، ال بد 
أف يخطط ليا بشكؿ ىادؼ كمقصكد حتى يمكف التكصؿ إلى 
نكاتج تعمـ جيدة تككف مؤشرا لكعي بيئي جيد مف الطاؿ تجاه 

اسمة [. كتعد السنكات األكلى في حياة الطاؿ مرحمة ح5البيئة ]
في تشكيؿ المبلمح الرئيسة لشخصيتو، إذ أف الطاؿ الذم يتعكد 
أف يسمؾ سمككيات خاطئة تجاه البيئة سيككف أكثر قابمية 
لمعدكانية عمى البيئة في مراحؿ عمره التالية، إذ أف خبراتو 
السابقة تككف مكجية لكؿ ما يكتسبو مف خبرات أخرل تالية، في 

ذا فإف تقديـ حقائؽ كمعارؼ بيئية مراحؿ تربيتو البلحقة، كعمى ى
معينة، يجب أف يستيدؼ تككيف اتجاىات مكجبة كقيـ سميمة 
نحك البيئة، بحيث تككف تمؾ االتجاىات كالقيـ دكافع لمسمكؾ 
الرشيد كالكعي الجيد تجاه البيئة، فالطاؿ يحتاج إلى تعمـ كؿ ما 

يا، يتعمؽ ببيئتو، ألف حياتو تتكقؼ عمى ىذه البيئة كتعتمد عمي
كيمكف اف يتـ ىذا التعميـ مف خبلؿ األنشطة المتنكعة التي 
تساعد الطاؿ عمى فيـ بيئتو كالكشؼ عما يحيط بيا مف ظكاىر 
طبيعية أك ظكاىر مف صنع االنساف كالتعرؼ عمى مشكبلتيا، 
كبناء الثقة في مقدرة الطاؿ عمى التااعؿ البناء مع البيئة 

 ].6] كالتعاكف عمى حؿ مشكبلتيا
كيمكف أف يتـ ىذا التعمـ مف خبلؿ األنشطة المتنكعة التي       

عمى فيـ بيئتيـ كالكشؼ عما يحيط بيـ مف  طااؿتساعد األ
ظكاىر طبيعية، كيجب اف يكتشاكا بأناسيـ كيبلحظكا البيئة مف 

البيئة بالطريقة الحرة ال  طااؿحكليـ، كينبغي أف يكتشؼ األ
البيئي مف خبلؿ معرفتو  بطريقة التمقيف، كينبغي تككيف الكعي

ألنكاع النباتات كالحيكانات، كتنمية األنماط السمككية السميمة 
التي تساعد الطاؿ عمى التعرؼ بصكرة إيجابية فردية كجماعية 
عمى فكرة صيانة البيئة كالمحافظة عمى مصادرىا المختماة 

كحسف االستاادة منيا، كالحيمكلة دكف ظيكر مشكبلت بيئية 
 ].7] أك المحيطيف بيـ طااؿكيات السمبية لؤلنتيجة السمك 

كينبغي لدراسة البيئة أف تخاطب حكاس الطاؿ، كأف       
تتضمف زيارات كألعاب كتيتـ بالخبرة المباشرة، كمف العمماء 

"بستالكتزم" فقد ركز  طااؿالذيف كضعكا نظريات في نمك األ
، طااؿعمى أىمية الخبرة المباشرة كالمبلحظة في تعمـ صغار األ

كما ركز عمى أىمية استخداـ الحكاس، كأف تككف المدركات 
الحسية ىي محكر العممية التعميمية، كيعتبر التعمـ باالكتشاؼ 
ىك أحد المظاىر اليامة لمتربية البيئية فمف خبلؿ اصطحاب 

لمحدائؽ كالمزارع تتييأ ليـ  ميدانيةفي رحبلت كجكالت  طااؿاأل
ف قرب كجمع العينات كيكتشاكف الارصة لممبلحظة كالمشاىدة ع

بأناسيـ العبلقات بيف عناصر البيئة ثـ يبحثكف عف إجابات 
[. كما أكدت "منتسكرم" عمى الحرية الاردية لمطاؿ 8ألسئمتيـ ]

مف خبلؿ أنشطتيـ التمقائية  طااؿداخؿ بيئتو، حيث يتعمـ األ
كاالستكشافية العديد مف الحقائؽ حكؿ البيئة كيكتسبكف أيضان 

 ].9رات التكيؼ مع ىذه البيئة ]ميا
كقد كاف لكؿ مف "بياجيو" ك"جانيو" األثر البارز في تربية      
تربية بيئية، حيث نبيا إلى ضركرة مساعدة كتشجيع  طااؿاأل
شباع فضكليـ  طااؿاأل عمى استطبلع كاكتشاؼ ما في بيئتيـ كا 

البيئي منذ نعكمة أظاارىـ، حتى ال ياقدكا ىذا الاضكؿ كمما 
[. كفي ضكء ىذه الامساات يتبيف مدل 10قدمت بيـ السف ]ت

اىتماـ العمماء بأىمية تعمـ الطاؿ مف خبلؿ النشاط الذاتي 
 طااؿكالمبلحظة كاستخداـ الحكاس، كأف تككف اىتمامات األ

كحاجاتيـ المرتبطة بالبيئة ىي محكر العممية التعميمية، كأكدت 
كمف خبلؿ الخبرة عمى أىمية ربط الطاؿ ببيئتو كبالطبيعة، 

 .المباشرة يزكد الطاؿ بالمادة البلزمة لتنمية مااىيمو البيئية
كيعد الكعي البيئي أىـ نكاتج التعمـ التي ترتكز عمييا العممية 
التعميمية كالتربكية حيث تحتاج عممية التكعية كتككيف السمكؾ 

 :البيئي الرشيد لؤلبناء إلى
، حيث أنيـ طااؿاألالتعرؼ عمى الخبرات السابقة لدل  -1

يأتكف إلى الركضة كىـ يحممكف في عقكليـ ككجدانيـ بعض 
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الخبرات القميمة التي تضـ في طياتيا اتجاىات كسمككيات كقيـ 
 .معينة تجاه العديد مف نكاحي الحياة اليكمية

 طااؿالقياـ بأنشطة تمييدية بقصد استثارة دافعية األ -2
ساؤالت في عقكليـ مثؿ ككضعيـ في مكاقؼ مف شأنيا إثارة الت

عرض مجمكعة مف الصكر كالرسـك الكاريكاتيرية أك فيمـ معيف 
 ....الخ أك تسجيؿ صكتي

باألماكف التي يمكف الرجكع إلييا مف أجؿ  طااؿتعريؼ األ -3
الحصكؿ عمى المعارؼ التي يحتاجكف إلييا مف خبلؿ الرحبلت 

 ].11كالزيارات االستكشافية في البيئة ]
اىر تنمية الكعي البيئي عند طاؿ الركضة تعميمو كمف مظ    

بالتدريج اكتشاؼ البيئة المحيطة مف مرافؽ الركضة بداية كمف 
ثـ محبلت كشكارع كقكاعد مركر كحدائؽ ككياية المحافظة 
عمييا، باإلضافة إلى تييئة بيئة التعمـ المناسبة كاكتساب 

تعريؼ المعمكمات كالمعارؼ كالميارات كالخبرات الضركرية ل
بالبيئة كاكسابيـ السمكؾ البيئي السكم كتنمية الكعي  طااؿاأل

البيئي لدييـ مف خبلؿ الممارسة لمعادات السميمة، كارشادىـ 
كتشجيعيـ عمى التعمـ الذاتي كعمى االبتكار كالبحث كالتجريب، 
كتنكيع المثيرات أماميـ مف خبلؿ الزيارات كالقصص كاألنشطة 

 ].12عي البيئي ]الجماعية التي تنمي الك 
 مشكمة الدراسة. 2

نظرُا لما يبلحظ مف كجكد مشكبلت بيئية عديدة منيا      
التمكث البيئي، كاالعتداء عمى الممتمكات العامة، كالتصرفات 
غير الكاعية كغير الرشيدة تجاه البيئة، كىذه المشكبلت سببيا 

االسياـ االنساف، االمر الذم دعي إلى االىتماـ بدكر التربية في 
كالتصدم ليذه المشكبلت كالحد منيا كمحاكلة التغمب عمييا. فبل 
بد مف االىتماـ بمرحمة ما قبؿ المدرسة، مرحمة الطاكلة 
باعتبارىا مف أىـ المراحؿ في تربية الطاؿ التي تتككف فييا 
الكثير مف مااىيمو كانماط سمككو مما تؤثر عمى شخصيتو في 

د تمخصت مشكمة الدراسة بالسؤاؿ المراحؿ األخرل مف العمر، فق
في تنمية الكعي البيئي لدل  طااؿالتالي ما دكر رياض األ

 ات كذلؾ ػػػػػالركضة في منطقة حائؿ مف كجية نظر المعمم أطااؿ

 :مف خبلؿ االجابة عف االسئمة التالية
 أ. أسئمة الدراسة

 أطااؿفي تنمية الكعي البيئي عند  طااؿما دكر رياض األ -1
 الركضة مف كجية نظر المعممات في منطقة حائؿ؟

الركضة  أطااؿىؿ يختمؼ مستكل الكعي البيئي عند  -2
 باختبلؼ مؤىؿ المعممة؟

الركضة  أطااؿىؿ يختمؼ مستكل الكعي البيئي عند  -3
 باختبلؼ خبرة المعممة؟

 دراسةالأهداف ب. 
في تنمية الكعي البيئي  طااؿالتعرؼ عمى دكر رياض األ -1

 .الركضة أطااؿلدل 
الرياض مف  طااؿالتعرؼ عمى مستكل الكعي البيئي أل -2

 .خبلؿ السمككيات البيئية التي يمارسكنيا داخؿ الركضة
التكصؿ إلى مجمكعة مف التكصيات التي تسيـ في زيادة  -3

 الركضة أطااؿتنمية الكعي البيئي لدل 
 دراسةالأهمية ج. 

 أطااؿتحاكؿ الدراسة الكشؼ عف مستكل الكعي البيئي لدل  -1
الركضة مف خبلؿ الممارسات السمككية التي يقكمكف بيا سكاء 

 .أكاف داخؿ الركضة أـ خارجيا
تقديـ بعض المقترحات كالتكصيات لزيادة الثقافة البيئية  -2

، مما يسيـ في تنمية الكعي البيئي طااؿلمقائميف عمى رياض األ
 .طااؿلؤل
 مصطمحات الدراسةد. 

: ىي مؤسسات تربكية ذات مكاصاات خاصة، طااؿرياض األ
في مرحمة عمرية تسبؽ المدرسة االبتدائية مف  طااؿتستقبؿ األ

الذيف بمغكا سف الثالثة كلـ يتجاكزكا السادسة، كتيدؼ إلى تحقيؽ 
النمك المتكامؿ لطاؿ ىذه المرحمة بما تكفر لو مف ممارسة 
األنشطة اليادفة، كاكتساب الميارات التي تمكنو مف مكاجية 

  [13]. المكاقؼ الحياتية كالتعاكف مع اآلخريف
 طااؿطاؿ الرياض: المقصكد بو الطاؿ الممتحؽ برياض األ

( سنكات كتعتبر ىذه الاترة ىي فترة 6-4كالذم يتراكح عمره مف )
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المركنة كالقابمية لمتعمـ كتطكير الميارات، كما أنيا فترة النشاط 
 ].14األكبر كالنمك المغكم األكثر ]

ائـ عمى الكعي البيئي: يعرؼ الكعي البيئي بأنو اإلدراؾ الق
المعرفة بضركرة حسف استغبلؿ المكارد الطبيعية في البيئة 

 ].15كالمشكبلت البيئية ]
[ بأنو االدراؾ القائـ عمى المعرفة بالعبلقات 7] عرفتو جاد

 ".كالمشكبلت البيئية مف حيث أسبابيا كآثارىا ككسائميا
[ بأنو" ادراؾ الارد لمبيئة كمككناتيا كالمشكبلت 16عرفو سمعاف ]

لمرتبطة بيا كطرؽ الحااظ عمييا، كىذا االدراؾ يقـك عمى ا
 ".المعرفة كاإلحساس كالشعكر

إدراؾ الطاؿ لمبيئة عريؼ االجرائي في ىذه الدراسة: "الت
كمككناتيا كطرؽ الحااظ عمييا كذلؾ مف خبلؿ االحتكاؾ 
المباشر كالتااعؿ كىذا االدراؾ يقـك عمى المعرفة كاالحساس 

 .بيئةال بأىميةكالشعكر 
 حدود الدراسةه. 

الحككمية  طااؿاقتصرت ىذه الدراسة عمى معممات رياض األ
ىػ 1436/1437كالخاصة في منطقة حائؿ لمعاـ الدراسي 

 .لماصؿ الدراسي االكؿ
  اإلطار النظري. 3

 :التربية البيئية
[ انيا: عممية تيدؼ إلى تكعية سكاف 17] يرل كليـ ستاب     

العالـ بالبيئة الكمية كزيادة اىتماميـ بيا، كبالمشكبلت المتصمة 
بيا كتزكيدىـ بالمعمكمات كاالتجاىات كالدكافع كالميارات التي 
تساعدىـ فرادل كجماعات لمعمؿ عمى حؿ المشكبلت البيئية 

 .الحالية كمنع ظيكر مشكبلت جديدة
لتربية البيئة في ضكء االتجاىات المحمية إلى كيشير تعريؼ ا

أف: "التربية البيئية ىي عممية تككيف القيـ كاالتجاىات كالميارات 
كالمدركات البلزمة لايـ كتقدير العبلقات المعقدة التي تربط 
االنساف كحضارتو بمحيطو الحيكم الايزيقي كتكضيح حتمية 

بلليا لصالح المحافظة عمى مصادر البيئة كضركرة حسف استغ
 " االنساف كحااظا عمى حياتو الكريمة كرفع مستكيات معيشتو

 [18.[ 
[ بانيا "عممية تككيف القيـ كاالتجاىات 19كيعرفيا سالـ ]

كالميارات التي تكجو سمكؾ الارد إلى كياية استغبلؿ بيئتو أفضؿ 
استغبلؿ، كتجعمو قادرا عمى حؿ مشكبلتيا كالمحافظة عمى 

 ".ثركاتيا
 :التربية البيئية كما حددتيا اليكنسككأىداؼ 

الكعي: مساعدة األفراد كالمجمكعات االجتماعية في اكتساب 
 .الحساسية كالكعي لمبيئة الكمية كمشكبلتيا

المعرفة: مساعدة األفراد كالمجمكعات االجتماعية لمحصكؿ عمى 
 .معمكمات كمعارؼ متنكعة عف البيئة كتايـ لمشكبلتيا

األفراد كالمجمكعات االجتماعية عمى االتجاىات: مساعدة 
اكتساب سمسمة مف االتجاىات كالقيـ كمشاعر االىتماـ بالطبيعة 

 .الاعاؿ في تحسيف كحماية البيئة لئلسياـكالدكافع المشجعة 
الميارات: مساعدة األفراد كالمجمكعات االجتماعية عمى اكتساب 

 .الميارات البلزمة لتشخيص كحؿ المشكبلت البيئية
اركة: تكفير الارص لؤلفراد كالمجمكعات االجتماعية المش

لئلسياـ الاعاؿ كالمشاركة االيجابية في صنع القرار كحؿ 
 ].20] المشكبلت البيئية

 :االتجاىات العربية كالمحمية نحك تحديد أىداؼ التربية البيئية
صنؼ مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج األىداؼ البيئية إلى 

 :أربعة مستكيات ىي
المستكل األكؿ: األسس اإليككلكجية: كيتضمف معرفة المااىيـ 
االيككلكجية المرتبطة بالبيئة كاكتساب المتعمميف ليا حتى يتمكنكا 

 .مف اتخاذ القرارات الخاصة بيا
المستكل الثاني: الكعي بقضايا االنساف كقيمو االجتماعية 

 .كالبيئية كأساليب التعامؿ معيا كحؿ مشكبلتيا
تكشاؼ كتقكيـ القضايا كالحمكؿ كذلؾ بتنمية الثالث: اس المستكل

الميارات الضركرية باستخداـ بيانات يتكصمكف إلييا بأناسيـ، أك 
االعتماد عمى مصادر أخرل كتحميؿ ىذه البيانات كتقكيميا 
كذلؾ مف أجؿ اختبار القيـ التي يمتمككنيا حكؿ نكعية الحياة 

 .كنكعية البيئة
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ية القيـ الضركرية لممتعمميف كميارات المستكل الرابع: تنم
المكاطنة التي تمكنيـ فرادل كجماعات مف الممارسة الاعمية 
)اإلقناع، االستيبلؾ، العمؿ السياسي، العمؿ التشريعي اإلدارة 
البيئية كغيرىا..( كالمساعدة في حؿ المشكبلت البيئية بأسمكب 

 ].21] سميـ
 :أبعاد الكعي البيئي
 :البيئي لمطاؿ تتمثؿ فيما يميإف أبعاد الكعي 

 .إدراؾ الطاؿ لمكقؼ ما أك ظاىرة ما، ناعيا أك ضررىا •
 .إدراؾ الطاؿ لمعبلقة بيف اإلنساف كالبيئة كالتااعؿ بينيما •
إدراؾ الطاؿ لممشكبلت البيئية التي يتسبب فييا اإلنساف مثؿ:  •

عدـ النظافة كعدـ النظاـ كالضكضاء، كسكء استيبلؾ الطاقة 
ىدار الممتمكات العامة ال كيربائية كسكء استيبلؾ المياه كا 

 .كالتمكث
إدراؾ الطاؿ أف البداية تأتي منو في صكرة تااعؿ سميـ بينو  •

 .كبيف البيئة
إدراؾ الطاؿ لممعمكمات كالمعارؼ البيئية التي تؤىمو لمعرفة  •

 ].22جميع مككنات البيئة كالنظاـ البيئي كعدـ اإلضرار بو ]
 :مية الكعي البيئيمراحؿ تن

قاـ العديد مف الباحثيف تحديد مراحؿ الكعي البيئي في خمس 
 :مراحؿ أساسية كىي

المرحمة التمييدية: في ىذه المرحمة ال بد مف تحديد دقيؽ  -1
مف معارؼ كمااىيـ كسمككيات متصمة  طااؿلما يتكفر لدل األ

بالجكانب البيئية، كيتـ ذلؾ عف طريؽ التعامؿ المباشر مع 
في مناقشات كلقاءات كرحبلت كزيارات ميدانية لمتاحؼ  طااؿاأل

كمعارض معينة، كعرض أفبلـ كصكر كلكحات كممصقات كغير 
  [7,11].ذلؾ
مرحمة التككيف: إف تحديد االىتمامات كالحاجات ىي نقطة  -2

البداية في مرحمة التككيف كاذا ما تـ الكشؼ عنيا أمكف 
تؤدم إلى بناء كتككيف الكعي،  استثمارىا في تقديـ خبرات جديدة

كىناؾ العديد مف االستراتيجيات التعميمية تساعد في تحديد 
مثؿ: لعب األدكار، كالمحاكاة،  كاآلماؿاالىتمامات كالحاجات 

كالحكار، كالمناقشة، كالعصؼ الذىني، كاأللعاب التعميمية، 
 ].7] كالمسرح

تتاح مرحمة التطبيؽ: في ىذه المرحمة مف الماترض أف  -3
كمان ككياان، كي يطبقكا ما سبؽ تعممو  طااؿالمكاقؼ المناسبة لؤل

مف مااىيـ، كما تـ تككينو مف كعي لمتأكد مف أف ما حدث مف 
تعميـ كتعمـ لو آثار باقية كمؤثرة في عقؿ ككجداف كسمككيات 
الارد، فبل بد لما تـ تعممو كتعميمو لمطاؿ أف يجد الارصة 

يجد الطاؿ الارص الممكنة الختبار لمتطبيؽ كالممارسة، بحيث 
  [3].ما سبؽ تعممو

مرحمة التثبيت: كذلؾ مف خبلؿ األنشطة اإلثرائية التي  -4
تستيدؼ أساسا تعمؽ الطاؿ فيما سبؽ تعممو كىذه األنشطة 

، كما يقـك عمى طااؿيجب أف تعتمد عمى ما يقترحو األ
 ].7] اىتماماتيـ كحاجاتيـ كميكليـ

تيدؼ إلى تييئة مكاقؼ تساعد عمى أف  مرحمة المتابعة: -5
يمارس الطاؿ ما سبؽ تعممو تدعيما لو كلما نتج عنو مف 
سمككيات رشيدة كتأكيدا عمى أف ما سبؽ تعممو ذا قيمة حقيقية 
ثراء دائما لمخبرات التي  في حياتو اليكمية، كىك ما يمثؿ دعما كا 
 مر بيا كتعمـ منيا، كما نتج عنيا مف كعي راسخ في شخصية

 ].3الطاؿ ]
 :في تنمية الكعي البيئي طااؿدكر رياض األ

تحمؿ الرياض المسؤكلية االخبلقية كالدينية تجاه التربية  -
 .البيئية

 .كالمجتمع طااؿاإليماف بالرسالة التي تؤدييا لؤل -
استخداـ الطرؽ كاألساليب التعميمية الااعمة في تنمية الكعي  -

 .طااؿالبيئي عند األ
معا حتى  طااؿالارص لممناقشة الحرة بحيث يتناقش األإتاحة  -

يصمكا إلى مرحمة اإلقناع كتبني الاكرة كالدفاع عنيا كالسمكؾ 
 .بمقتضاىا

تكفير فرص التطبيؽ، حيث يختبر كؿ طاؿ مدل قابمية ما  -
 ].23] سبؽ تعممو لمتطبيؽ في كاقع الحياة
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 الدراسات السابقة. 4
لدراسة إلى الكشؼ عف [ ىدفت ا24دراسة عيسى ]     

الركضة مف كجية  طااؿالسمككيات البيئية )االيجابية كالسمبية( أل
نظر الباحث، كمف كجية نظر المعممات، كأكلياء األمكر، 
كالتعرؼ عف مدل االتااؽ بيف كجيات النظر الثبلثة لمسمككيات 

الركضة، كتككنت عينة الدراسة مف  طااؿالبيئية الثبلثة أل
الحككمية بشعبية طرابمس كتكصمت  طااؿفي رياض األ طااؿاأل

مستكل السمكؾ البيئي لمطاؿ مف خبلؿ النظافة  الدراسة إلى أف
الشخصية كنظافة المكاف كاف مرتاعا ايجابيا كفقا لكجية نظر 

(. 2.73الباحث ككانت قيـ الكسط الحسابي لكؿ منيـ تساكم )
ا لكجية نظر كمستكل السمكؾ البيئي الصكتي كاف مرتاعا كفق
( كمستكل 2.51الباحث حيث كانت قيمة الكسط الحسابي )

السمكؾ البيئي الغذائي كاف مرتاعا حيث كانت قيمة الكسط 
 (.2.50الحسابي )

[ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر 4دراسة الشريؼ ]     
في تنمية الكعي البيئي لطاؿ الركضة في  طااؿمعممة رياض األ
الجيزة، كاستخدـ الباحث المنيج الكصاي في مدينتي القاىرة ك 

كصؼ الممارسات السمككية لطاؿ الركضة تجاه البيئة، كما 
استخدـ الباحث في دراستو بطاقة مبلحظة كاستبانة، كأظيرت 
النتائج أف اىتماـ المعممات المتخصصات في الرياض الحككمية 
أك الخاصة اىتمامات مناسبة، بينما ضعؼ اىتماـ المعممات 

بتنمية الكعي  طااؿير المتخصصات في مرحمة رياض األغ
 .البيئي
[ إلى الكشؼ عف أثر برنامج 25كما ىدفت دراسة عمي ]     

 طااؿتربكم لمزيارات المتحاية في تنمية الكعي البيئي أل
الركضة، كأظيرت نتائج الدراسة أف برنامج الزيارات المتحاية قد 

المجمكعة التجريبية في  اؿأطاأدل إلى تنمية الكعي البيئي لدل 
كؿ المعارؼ، كالحقائؽ، كالميارات، كقكاعد السمكؾ تبعا 

. كما طااؿالستطبلع أكلياء األمكر كمعممات رياض األ
 أطااؿمف  كاإلناثأكضحت النتائج عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر 
 .المجمكعة التجريبية في الكعي البيئي المصكر

 [ ىدفت الدراسة تنمية المااىيـ 22] دراسة كركنيف كآخركف     
الرياض مف خبلؿ برنامج مقترح  أطااؿكالسمككيات البيئية لدل 

في التربية البيئية قائـ عمى استخداـ حديقة الحيكاف في كالية 
فمكريدا بالكاليات المتحدة األمريكية كقد حرص البرنامج عمى 

الحديقة عينة الدراسة في بيئة  طااؿتقديـ فرص تعميمية عممية أل
 -المعب الجماعي –كمف األنشطة المستخدمة )األشغاؿ اليدكية 

زيارة الحديقة(، كأظيرت الدراسة إلى: فاعمية البرنامج المطبؽ 
، فاعمية طااؿفي تنمية المااىيـ كالسمككيات البيئية لدل عينة األ

البيئات الخارجية الطبيعية في تنمية المااىيـ البيئية لدل عينة 
 ].22] طااؿاأل

[ ىدفت إلى تقكيـ مبدئي 26] كفي دراسة برنجؿ كآخركف     
لبرنامج مبتكر في التربية البيئية يقاـ في حديقة الحيكاف متكسطة 
الحجـ في المدرسة مف خبلؿ اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي: إلى 
مدل يسيـ برنامج التربية البيئية )برنامج تكتس( تعميـ التربية 

ما قبؿ المدرسة بكالية  أطااؿالبيئي لدل  البيئية في زيادة الكعي
شيكاغك في الكاليات المتحدة األمريكية، كمف خبلؿ البرنامج 

في بيئة حديقة الحيكاف مع  طااؿقدمت فرص لمتعميـ التااعمي لؤل
كالكبار حيث سمح لآلباء الحضكر  طااؿتككيف عبلقات بيف األ

لجمكس عمى كالمشاركة باألنشطة، كتككنت أنشطة البرنامج مف ا
شكؿ حمقة مع المعممة، كممارسة الانكف، كقضاء كقت الاراغ 
في ممارسة العاب استكشافية، كزيارة حديقة الحيكاف، كقد 
تكصمت الدراسة إلى أف البرنامج أتاح فرصة تطكير معرفة 

بالحيكانات كاالرتقاء بمستكل الكعي البيئي كتطكير  طااؿاأل
 .ةالميارات االجتماعية في بيئة آمن

[ التي ىدفت إلى التعرؼ مدل 27جاءت دراسة بكنيت ]ك       
الممتحقيف بالصؼ الخامس كالسادس مف المرحمة  طااؿكعي األ

االبتدائية بالمشكبلت البيئية، كاتجاىاتيـ نحكىا مف خبلؿ 
دراستيـ لممنيج المحمي لمتعميـ البيئي بالمممكة المتحدة كذلؾ مف 

قشتيـ عف معنى البيئة كمنا طااؿخبلؿ مقاببلت مع األ
كمككناتيا، كالمشكبلت التي يعاني منيا مجتمعيـ، كاىمية 
الطبيعة بالنسبة ليـ كالعكامؿ المؤثرة عمى اتجاىاتيـ كاظيرت 
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لدييـ كعي كبير بالبيئة حيف يشعركف  طااؿالنتائج: أف األ
بأىمية الطبيعة كأنيا تمثؿ جزءا مف حياتيـ كما يشعركف 
بالعطؼ عمى الحيكانات كاألشجار كلدييـ إحساس قكم بحماية 

إلى إدراكيـ لممشكبلت  طااؿالبيئة، كما أشارت مناقشات األ
العالمية أكثر المشكبلت التي يعاني منيا مجتمعيـ، كيتأثركف 

مشكبلت التي تثيرىا كسائؿ االعبلـ المختماة السمعية بال
كالمرئية، كما تتأثر اتجاىاتيـ كسمككياتيـ نحك البيئة بسمككيات 

 .كالدييـ
[ دراسة ىدفت لمتعرؼ عمى فاعمية 28] كأجرت الحربات     

الركضة ما بيف  طااؿأل طريقة المناقشة في إكساب مااىيـ بيئية
نس كالبيئة الجغرافية، كتككنت ( سنكات حسب متغير الج5-6)

( طابلن كطامة، كتـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف 251العينة مف )
( طابل كطامة، كتـ 126المجمكعة األكلى التجريبية تككنت مف )

استخداـ استراتيجية المناقشة مع المجمكعة الضابطة التي 
( طابل كطامة كاستخداـ استراتيجية المناقشة 126تككنت مف )

المجمكعة التجريبية مف خبلؿ المكاقؼ المصححة كقامت مع 
 طااؿالباحثة بإعداد قائمة الماردات البيئية كبرنامج إلكساب األ
 طااؿمااىيـ بيئية كاستبانة لمتعرؼ عمى صعكبات في إكساب األ

مااىيـ عممية بيئية كتكصمت الدراسة إلى أف تطبيؽ طريقة 
 .ااىيـ البيئيةالم طااؿالمناقشة لو أثر في إكساب األ

[ بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى 29كقامت عبد الاتاح ]     
ما قبؿ المدرسة  أطااؿالسمككيات البيئية االيجابية كالسميبة لدل 

ما قبؿ المدرسة كمف كجية نظر  أطااؿمف كجية نظر معممات 
اكلياء األمكر، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصاي لكصؼ 

كأشارت نتائج الدراسة إلى غياب السمكؾ  طااؿالسمكؾ البيئي لؤل
عينة الدراسة، كأف السمككيات البيئية  أطااؿالبيئي الرشيد لدل 

 .سمككيات غير رشيدة طااؿلؤل
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

أظيرت الدراسات السابقة نتائج متباينة، بسبب اختبلؼ      
التي تسعى كؿ األدكات البحثية لكؿ دراسة، كاختبلؼ األىداؼ 

دراسة إلى تحقيقيا، كلكف بشكؿ عاـ فإف االىتماـ بالكعي البيئي 
مف خبلؿ البرامج  طااؿينمك كيزداد، كتكضيح دكر رياض األ

كاألنشطة التي تقدميا، كالمعممات العامبلت في الرياض، كمف 
، كتتميز الدراسة الحالية عف طااؿخبلؿ طبيعة مناىج رياض األ

في أنيا تعتبر مف أكائؿ الدراسات التي طبقت الدراسات السابقة 
في مجتمع الدراسة حسب عمـ الباحثة، ككذلؾ أخذ كجية نظر 

 .المعممات مع متغيرم الخبرة كالمؤىؿ العممي
 الطريقة واإلجراءات. 5

 الدراسة منهجأ. 
مف خبلؿ استخداـ المنيج الكصاي التحميمي الذم يصؼ 

 .الظاىرة كمف ثـ ياسرىا
 مجتمع الدراسة ب. 

الحككمية كالخاصة كالبلتي يقدر  طااؿجميع معممات رياض األ
 .( معممة في منطقة حائؿ500عددىف )

  عينة الدراسةج. 
( معممة في منطقة حائؿ مف 48تككنت عينة الدراسة مف )

مجتمع الدراسة كقد اختيرت العينة بالطريقة العشكائية البسيطة 
 :الدراسة بحسب متغيراتيا( يكضح عينة 1كالجدكؿ رقـ )

 1 جدول
 التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

 النسبة التكرار الفئات 
 31.3 15 أقؿ مف بكالكريكس المؤىؿ العممي

 68.8 33 بكالكريكس فأعمى 
 66.7 32 سنكات فما دكف 4 الخبرة
 33.3 16 سنكات 4أكثر مف  
 100.0 48 المجمكع 

  



 
 

153 

 الدراسة د. أداة
 نظر كجية مف الركضة طااؿأل البيئي الكعي تنمية مقياس

 المطمكبة البيانات كجمع الدراسة أىداؼ لتحقيؽ المعممات
 طااؿاأل رياض دكر استبانة بناء تـ الدراسة، أسئمة عف لئلجابة

 مف حائؿ منطقة في الركضة أطااؿ لدل البيئي الكعي تنمية في
 الشخصية النظافة:  مجاليف مف كتككنت" المعممات نظر كجية
 مف الباحثة قبؿ مف فقرة( 25) متضمنة كسبلمة أمفك  لمطاؿ
 اطبلعيا خبلؿ كمف الشخصية، الخبرة عمى اعتمادىا خبلؿ
[ 23] اليكلي دراسة مثؿ السابقة كالدراسات التربكم األدب عمى

 ].22] الخااؼ كدراسة

 عمى االستبانة عرض تـ األداة صدؽ مف لمتحقؽ: األداة صدؽ
 بآرائيـ كاألخذ االختصاص أصحاب مف المحكميف مف عدد

 .الحالية بصكرتيا الدراسة أداة أصبحت حتى كمقترحاتيـ
 :الدراسة أداة ثبات

 الداخمي االتساؽ بطريقة الثبات معامؿ حساب تـ 
 معامؿ يبيف( 2) رقـ كالجدكؿ ألاا، كركنباخ معادلة حسب

 اإلعادة كثبات ألاا كركنباخ معادلة كفؽ الداخمي االتساؽ
 ىذه لغايات مبلئمة القيـ ىذه كاعتبرت ككؿ، كاألداة لممجاالت،

 .الدراسة

 2 جدول
 الكمية والدرجة لممجاالت اإلعادة وثبات ألفا كرونباخ الداخمي االتساق معامل
 االتساق الداخمي ثبات اإلعادة المجال

 0.78 0.87 الشخصية النظافة
 0.85 0.91 البيئة كسبلمة مفأ

 0.88 0.89 الكمية الدرجة
 ومناقشتها نتائجال. 6

 في طااؿاأل رياض دكر ما: "األكؿ بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
 نظر كجية مف الركضة أطااؿ عند البيئي الكعي تنمية

 .حائؿ؟ منطقة في المعممات

 الحسابية المتكسطات استخراج تـ السؤاؿ ىذا عف لئلجابة
 الكعي تنمية في طااؿاأل رياض لدكر المعيارية كاالنحرافات

 منطقة في المعممات نظر كجية مف الركضة أطااؿ عند البيئي
 .ذلؾ يكضح( 3) رقـ كالجدكؿ حائؿ،

 3 جدول
 منطقة في المعممات نظر وجهة من الروضة أطفال عند البيئي الوعي تنمية في طفالاأل رياض لدور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة حائل
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 مرتاع 263. 2.62 النظافة الشخصية 1 2
 مرتاع 354. 2.50 مف كسبلمة البيئةأ 2 1
 مرتاع 294. 2.55 الدرجة الكمية  
 ما تراكحت قد الحسابية المتكسطات أف( 3) الجدكؿ يبيف     
 المرتبة في الشخصية النظافة جاء حيث ،(2.62-2.50) بيف

 أمف جاء بينما ،(2.62) بمغ حسابي متكسط بأعمى األكلى
 بمغ حسابي كبمتكسط األخيرة المرتبة في البيئة كسبلمة

 (.2.55) ككؿ لؤلداة الحسابي المتكسط كبمغ ،(2.50)

 المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات حساب تـ كقد
 حدة، عمى مجاؿ كؿ فقرات عمى الدراسة عينة أفراد لتقديرات

 :التالي النحك عمى كانت حيث
 الشخصية النظافة: األكؿ المجاؿ
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 4 جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة الشخصية النظافة مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 يقضي حاجتو في المكاف المخصص لذلؾ 10 1

 )دكرة المياه(.
 مرتاع 000. 3.00

 مرتاع 000. 3.00 يذىب إلى دكرة المياه لقضاء حاجتو. 11 1
 مرتاع 449. 2.73 يحافظ عمى نظافة مظيره. 2 3
 مرتاع 476. 2.67 يستخدـ الماء كالصابكف في غسؿ يديو. 4 4
 مرتاع 699. 2.65 يتجنب البصؽ في الغرفة الصاية كالمرافؽ العامة. 8 5
 مرتاع 644. 2.60 يمتـز بغسؿ يديو قبؿ تناكؿ الكجبة. 5 6
 مرتاع 651. 2.54 يتناكؿ االطعمة المغماة. 6 7
 مرتاع 505. 2.52 يحافظ عمى نظافة المكاف الذم يكجد فيو. 1 8
الخضار كالااكية قبؿ أكميا.يحرص عمى غسؿ  7 9  مرتاع 713. 2.46 
 مرتاع 542. 2.44 يحافظ عمى أدكاتو كأغراضو. 3 10
 متكسط 582. 2.21 يستخدـ منديمو عند العطاس. 9 11
ككؿ النظافة الشخصية    مرتاع 263. 2.62 
 تراكحت ما( اف المتكسطات الحسابية قد 4يبيف الجدكؿ )     
( كالتي تنص 10(، حيث جاءت الاقرة رقـ )3.00-2.21بيف )

عمى "يقضي حاجتو في المكاف المخصص لذلؾ دكرة المياه(" 
(، بينما جاءت 3.00في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ )

"يستخدـ منديمو عند العطاس" بالمرتبة  ( كنصيا9الاقرة رقـ )
كبمغ المتكسط الحسابي (، 2.21األخيرة كبمتكسط حسابي )

 (.2.62لممجاؿ ككؿ )
 المجاؿ الثاني: أمف كسبلمة البيئة

 5جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال أمن وسالمة البيئة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 المستوى االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 مرتاع 429. 2.83 يتجنب العبث في القمامة. 21 1
 مرتاع 445. 2.81 يمعب في األماكف المخصصة لمعب. 17 2
 مرتاع 410. 2.79 يغمؽ صنكبر الماء بعد استخدامو. 12 3
 مرتاع 472. 2.77 يتجنب المعب في األماكف القريبة مف القمامة كاألكساخ. 19 4
 مرتاع 627. 2.77 يتجنب إشعاؿ النار بيف االشجار كالمكجكدات البيئية األخرل. 25 4
طبلقيا. 24 6  مرتاع 668. 2.75 يتجنب إحضار المارقعات كا 
 مرتاع 539. 2.58 يحرص عمى ممتمكات الركضة مثؿ االلعاب كالمقاعد...الخ 16 7
 مرتاع 684. 2.52 الركضة.يتعاكف مع أصدقائو في تنظيؼ ساحات  18 8
 مرتاع 640. 2.38 يمعب مع أصدقائو دكف إزعاج كاعتداء. 23 9
 متكسط 552. 2.31 يحافظ عمى نظافة باص الركضة. 13 10
 متكسط 713. 2.29 يتحدث بصكت ىادئ حتى ال يزعج أصدقائو. 22 11
 متكسط 472. 2.23 يحافظ عمى النباتات المغركسة. 14 12
 متكسط 778. 2.23 في زراعة النباتات. يشارؾ 15 12
 متكسط 765. 1.73 يستايد مف مخماات البيئة في عمؿ أشياء مايدة. 20 14
 مرتاع 354. 2.50 ككؿ أمف كسبلمة البيئة  
( اف المتكسطات الحسابية قد تراكحت ما 5يبيف الجدكؿ )     
( كالتي تنص 21(، حيث جاءت الاقرة رقـ )2.83-1.73بيف )

عمى" يتجنب العبث في القمامة" في المرتبة األكلى كبمتكسط 
( كنصيا 20(، بينما جاءت الاقرة رقـ )2.83حسابي بمغ )
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لمرتبة األخيرة "يستايد مف مخماات البيئة في عمؿ أشياء مايدة" با
(. كبمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ 1.73كبمتكسط حسابي بمغ )

 .(2.50ككؿ )
كعمى ضكء النتائج يمكف تاسيرىا أف االىتماـ بالجانب      

الشخصي لمطاؿ أكثر سكاء عند األسرة كخاصة اىتماـ األسر 
يـ كنظافة مبلبسيـ الشخصية كتكجيييـ إلى غسؿ أطاالبصحة 

اكاكو كالركضة تكمؿ عمؿ األسرة بؿ تعدؿ اليديف كغسؿ ال
إذا لـ يكف ممتزمان بقكاعد النظافة، نظران  طااؿسمكؾ بعض األ

ألىمية النظافة الشخصية كىي عادات كتقاليد يجب اف يتحمى 
بيا الطاؿ في كؿ المكاقؼ ككؿ االكقات كفي كؿ االماكف ألنيا 
، تعكس بيئة الطاؿ كنمط االىؿ كثقافة كاتجاىات الركضة

كتطكر األنشطة التعميمية المستخدمة في الرياض، التي تعمؿ 
عمى تنمية مستكل الكعي البيئي كممارستيا عمميا مما يسيؿ 
ميمة المعممات التربكية كيزيد مف حماس المعممات في العمؿ 

خاصة فيما يخص قضاء  بتااف كاخبلص، طااؿفي رياض األ
صابكف، كتتاؽ ىذه حاجتو في دكرة المياه، كاستخدامو لمماء كال

[ مف حيث االىتماـ بالنظافة 24الدراسة مع دراسة عيسى ]
[ مف حيث اىتماـ 4الشخصية كنظافة المكاف، كدراسة الشريؼ ]

المعممات في تنمية الكعي البيئي، كتختمؼ مع دراسة عبد الاتاح 
 طااؿ[ حيث أظيرت الدراسة أف السمككيات البيئية لؤل29]

ف الاقرة التي تنص" يستخدـ منديمو عند سمككيات غير رشيدة، لك
لـ يتعكدكا  طااؿالعطاس" حصمت عمى درجة متكسطة إذ أف األ

عمى استخداـ المنديؿ كاالكتااء بكضع ايدييـ عمى أفكاىيـ، 
بحاجة إلى بياف الضركرة الصحية، كبياف مخاطر عدـ  طااؿفاأل

استعماؿ المنديؿ، كتكفير المناديؿ في الركضة، حتى يتعكد 
، بينما نرل مجاؿ البيئة حصؿ عمى متكسط طااؿعمييا األ

حسابي أقؿ مف مجاؿ النظافة الشخصية، كفي العديد مف 
الاقرات عمى درجة متكسطة خاصة المتعمقة باالستاادة مف 
مخماات البيئة في عمؿ أشياء مايدة، ما زاؿ األمر غير مستغؿ، 

ت كالعمب عمى استغبلؿ بعض المخماا طااؿأيضان عدـ قدرة األ

لخ في شكؿ إالاارغة، كزجاجات المياه الببلستكية الاارغة...
جذاب، فيمكف تاسير ذلؾ باف ىناؾ مستكل مف الرفاىية 

فبل ينتبيكا إلى مثؿ ىذه المكاد، باإلضافة إلى أف  طااؿلؤل
االلعاب االلكتركنية كالتكنكلكجيا أدل إلى صرؼ النظر عف ىذه 

إلى عدـ اىتماـ الركضة  الخامات، كيمكف اف نعزك السبب
كالمعممات بيذا الجانب، أك ربما لجيؿ بعض المعممات بكياية 
استغبلؿ ىذه الخامات، فالحاجة إلى تدريب كتكعية لممعممات 
حتى ينتقؿ أثر التدريب، كجاءت الاقرة التي تنص عمى "يحافظ 
عمى النباتات المغركسة" كالاقرة التي تنص عمى "يشارؾ في 

 كباألشجار" ما زاؿ االىتماـ بالثركة الزراعية غرس النباتات
ا عمى درجة متكسطة، فيي بحاجة إلى تمحصقميبل، حيث 

االىتماـ كالتكعية كخاصة اف بعض الرياض ال يكجد فييا 
أشجار، كربما يرجع السبب لطبيعة المناخ الصحراكم كطبيعة 
االرض الرممية، كدرجات الحرارة المرتاعة، كعدـ تكافر المياه 
بشكؿ جيد، مما أدل إلى ضعؼ االىتماـ بالنباتات سكاء داخؿ 

 ياض، كجاءت الاقرة التي تنص عمىالبيكت أك داخؿ الر 
يتحدث بصكت ىادئ حتى ال يزعج أصدقائو" حصمت عمى "

بالنماذج التي  طااؿدرجة متكسطة، ربما يرجع ذلؾ إلى تأثر األ
ـ، أك مف حكليـ، سكاء بكسائؿ اإلعبلـ أك التحدث مع الخد

كحصكليـ عمى االشياء بالصراخ كالصكت  طااؿتدليؿ األ
المرتاع، أك تعكد لطبيعة بعض المعممات في الركضة تتحدث 

 .طااؿبصكت مرتاع كتصرخ بكجو األ
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني: "ىؿ يختمؼ مستكل الكعي 

 "الركضة حسب متغير مؤىؿ المعممة؟ أطااؿالبيئي عند 
ا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية لئلجابة عف ىذ

الركضة  أطااؿكاالنحرافات المعيارية لمستكل الكعي البيئي عند 
حسب متغير مؤىؿ المعممة، كلبياف الاركؽ اإلحصائية بيف 

( 6المتكسطات الحسابية تـ استخداـ اختبار "ت"، كالجدكؿ )
 :يكضح ذلؾ
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 6 جدول
 الروضة أطفالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر مؤهل المعممة عمى مستوى الوعي البيئي عند 

 المتوسط  العدد  
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

 درجات 
 الحرية

 الداللة 
 اإلحصائية

 207. 46 1.280 272. 2.69 15 أقؿ مف بكالكريكس النظافة الشخصية
    256. 2.59 33 بكالكريكس فأعمى

 495. 46 688.- 461. 2.45 15 أقؿ مف بكالكريكس امف كسبلمة البيئة
    298. 2.52 33 بكالكريكس فأعمى

 973. 46 034. 365. 2.55 15 أقؿ مف بكالكريكس الدرجة الكمية
    262. 2.55 33 بكالكريكس فأعمى

( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 6يتبيف مف الجدكؿ )     
تعزل ألثر مؤىؿ المعممة في المجاالت  (α ≤ 0.05) إحصائية

كفي الدرجة الكمية كيمكف تاسير ذلؾ بأف المعممات غير 
، كالجكانب التي طااؿالمؤىبلت أصبح لدييف خبرة في تدريس األ

بيا خاصة في جانب تنمية الكعي البيئي  ينبغي االىتماـ
كبالتحديد النظافة الشخصية كنظافة المكاف، كذلؾ ألف التعينات 

أما  سابقان كانت تتـ دكف اشتراط المؤىؿ العممي عمى األغمب،
في الجامعات  طااؿاآلف نظرا لكجكد تخصص رياض األ

السعكدية فالتعييف لممعممات المؤىبلت، عمؿ ذلؾ عمى التكازف 
بيف المعممات المكاتي لدييف الخبرة كالمعممات الجدد ذكات 
المؤىؿ العممي، كيمكف أيضان أف تاسر النتائج أف العمؿ في 
الركضة يككف في إطار تكاممي كتعاكني بيف المعممات، كأف 

أىداؼ الرياض كاضحة كالمناىج مدركسة كمكضكعة لمجميع 
تعزل ألثر  مما أدل إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

[ في 4المؤىؿ المعممة، كتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة الشريؼ ]
أف اىتماـ المعممات المتخصصات مناسبة، بينما غير 

 .المتخصصات غير مناسبة
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث: "ىؿ يختمؼ مستكل الكعي 

 "الركضة حسب متغير خبرة المعممة؟ أطااؿالبيئي عند 
السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية  لئلجابة عف ىذا

  أطااؿكاالنحرافات المعيارية لمستكل الكعي البيئي عند 
الركضة حسب متغير خبرة المعممة، كلبياف الاركؽ اإلحصائية 
بيف المتكسطات الحسابية تـ استخداـ اختبار "ت"، كالجدكؿ رقـ 

 .( يكضح ذلؾ7)
 7جدول 

 الروضة أطفالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر خبرة المعممة عمى مستوى الوعي البيئي عند 
 المتوسط العدد  

 الحسابي 
 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

 درجات
 الحرية 

 الداللة
 اإلحصائية 

 207. 46 1.279- 273. 2.59 32 سنكات فما دكف 4 النظافة الشخصية
    235. 2.69 16 سنكات 4أكثر مف 

 761. 46 306.- 364. 2.49 32 سنكات فما دكف 4 أمف كسبلمة البيئة
    342. 2.52 16 سنكات 4أكثر مف 

 485. 46 705.- 307. 2.53 32 سنكات فما دكف 4 الدرجة الكمية
كجكد فركؽ ذات داللة  ( عدـ7يتبيف مف الجدكؿ )     

تعزل ألثر خبرة المعممة في المجاالت  (α ≤ 0.05) إحصائية
كفي الدرجة الكمية، كيمكف تاسير ذلؾ أف المؤىؿ العممي 
أعطى خبرة لممعممات، أثناء دراستيف الجامعية، كدراستيف 
لمقررات بيئية في الجامعة، مما أدل إلى نقؿ ما تـ دراستو إلى 

، طااؿكاالىتماـ بتنمية الكعي البيئي عند األ البيئة التعميمية،
مف خبلؿ األنشطة  طااؿكمف جية أخرل اىتماـ رياض األ

، مما أدل طااؿكالتعميمات كالقكانيف بتنمية الكعي البيئي عند األ
إلى اىتماـ المعممات ذكات الخبرة بيذا الجانب، لذا كجد ىذا 

المعممات  التكازف بيف استجابات المعممات ذكات الخبرة مع
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نما لدييف مؤىؿ، كأيضان يمكف  المكاتي ليس لدييف خبرة، كا 
تاسير النتائج مف خبلؿ أف العمؿ في الركضة يككف في إطار 
تكاممي كتعاكني بيف المعممات، كأف أىداؼ الرياض كاضحة 
كالمناىج مدركسة كمكضكعة لمجميع مما أدل إلى عدـ كجكد 

 .الخبرة فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير
 التوصيات. 7

، كالتركيز عمى طااؿعادة النظر في مناىج رياض األإ •
 .األنشطة المرتبطة بتنمية الكعي البيئي

عمؿ دليؿ إرشادم لمعممة الرياض، يتـ مف خبللو كضع  •
إرشادات مرتبطة بتنمية الكعي البيئي لمقضايا المعاصرة، كذلؾ 

 .الركضة أطااؿلتتبعيا مع 
األدكات، كالخامات، كالمكحات، كالممصقات، تكفير  •

كالصمصاؿ، كالكسائؿ المعينة، ككؿ مف شأنو االرتقاء بمستكل 
الكعي البيئي لمطاؿ في الركضة بما يتناسب مع طبيعة المرحمة 

 .العمرية
لمبيئة الخارجية مثؿ:  ميدانيةكزيارات  طااؿتنظيـ رحبلت لؤل •

نباتات، كالحيكانات المزارع، كحدائؽ الحيكانات، لرؤية ال
كالطيكر، ليتعرؼ الطاؿ عمى أىمية ىذه األشياء في حياتنا 

 .كليزداد لديو الكعي البيئي كاإلحساس بالمسؤكلية تجاه البيئة
تنظيـ زيارات إلى مصانع تعمؿ عمى تدكير مخماات البيئة  •

 .لمعرفة كياية استغبلليا
بعض  ؿطااعمى إكساب األ طااؿأف تركز معممات رياض األ •

المااىيـ المرتبطة بتنمية الكعي البيئي مثؿ االستاادة مف المكاد 
الخاـ في البيئة، المحافظة عمى اليدكء، تجميؿ الساحات 

 .بالنباتات كاألشجار...الخ
العمؿ عمى إيجاد نكع مف التكامؿ بيف الركضة كاألسرة،  •

 .طااؿككسائؿ اإلعبلـ، بيدؼ تنمية الكعي البيئي لدل األ
إجراء المزيد مف البحكث في ىذا المكضكع، كأخذ كجية نظر  •

 .الركضة أناسيـ أطااؿاألىؿ، إضافة إلى مبلحظة 
 إجراء المزيد مف البحكث عمى بيئات مختماة كمتعددة. •
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ABSTRACT_ This study aims to show the role of kindergartens children in the development of 

environmental awareness in Hail area, K.S.A., to investigate the objective of this study, the 

researcher used the descriptive analytical method. A questionnaire is used to test the level of the 

environmental awareness and it consists of two sector. The first one, is the personal hygiene and 

the second is the safety and security of the environment, The study composed of 25 paragraphs. 

The studied society consists of all kindergartens teachers in the public and private sector in Hail 

area. A simple random sample was chosen done by (48) teachers. The results showed that 

environmental awareness among children got a high positive degree for instance, the SMA in the 

personal hygiene is (2.62), the standard deviation (263) and the security and safety environmental 

sector got an SMA is (2.50) a standard deviation by (354.) while the Arithmetic average of the 

total reached (2.55) and standard deviation by (294). Results showed that there are no significant 

statistics differences at the level ( α ≤ 0,05), due to the highly variable experience. This 

environmental awareness to the experience and qualification of the teacher. The study 

recommended providing children with tools, raw materials, paintings, posters and everything that 

would raise the level of environmental awareness that should be suitable to their age by 

organizing trips and field visits to the external environment such as farms, zoos in order to see 

plants, animals and birds and to let children know about the importance of everything in our lives 

and to raise environmental responsibility and to make more researches and to take into 

consideration parents’ points of view or by observing children and making researches on many 

different environments. 

KEY WORD: Kindergartens, Development of Environmental Awareness. 


