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تطورمفهوم التلوث البيئي لدى

االطفبل للفئة العمرية ()4،5،6،7سنوات
م.د .رنب زهري فبضل حممد

م.د.كرمية كوكس خضر نبصر

مشكمة البحث وأهميته

تعد قضية التموث البيئي أحدى أكبر االخطار المحدقة بالبشرية واوسععاا اتتشعاراأ أذ حعذر

العممععاو والتربويععول والماتمععيل بشععئول البيئععة ودمععاة السععكب مععل أتععابة كوكبتععا بععويكت االمعراض
والمجامات والحروب اذا استمر تاب العالب بشدة أستاكك معوارد الطاقعة والبيئعةأ عالععالب لعب يسعب

لعه ال شععاد مععل قبعث تموئع بيئيع بحجعب مععا تعاتعرم اليعوبأ التععاجب ا مبععه معل ت ازيععد حجععب المخم ععات
الكيمياوية واالشعامية التي تعد كرد ععث لما احدئه التطور التتامي والتكتموجي مل ائار سعمبيه
ممى تموث ميام االتاار والبحار والتربه والجوأ ولعث معل أبعرز معوقعات حمايعة البيئعة عو الجاعث

البيئي(مبد اهلل أ )235 :2004

لععذا عععال مععل ابععرز المئسسععات التربويععة التععي تعتععى بالمضععاو ممععى ععذا الععتمط مععل الجاععث ععي

المدرسععة عاععي أداة اسععتكماث وتتسععي لمجاععود التععي تبععذلاا سععائر المئسسععات االجتماميععة عععي امععداد
التشععيو عاععي المرجععس االسععاس لكععث مععا يتعم ع بعمميععة التربي عةأ عوظي تاععا تكميميععة وتتععحيحية ولكععي
تععئدي رسععالتاا ممياععا ال تتمععي شععر االتعزاليععة مععل المجتمععسأ والتركيععز ممععى خدمتععه واالت تععاح ممععى

حاجاته ومشككته المستجدم والعمث ممى اآلخذ بالجديد واالمساك بزماب المعاترةأ عاعي التعي يععوث
ممياا عي تيا ة االتسال وامدادم لمحياة مبر مراحث تموم المختم ه

( .)www.ao-academy.org

ولطالم ععا كات ععت جمي ععس م ارح ععث تم ععو االتس ععال ت خ ععذ ادوار مام ععة ع ععي تش ععكيث الت ععورة التاائي ععة

لمشختيةأ اال أل احد ال يتكر تميز السعتوات الخمعس االولعى معل العمعر معل بعاقي مراحمعه العمريعة

عععي تكععويل االسععس التععي تبتععى ممياععا جميععس الختععائص ذات العكقععة بشختععيته الكحمععةأ مععل تععا
تتامععت موجععة االلت ععات لاععذم المرحمععة التاععا ( ريععاض االط ععاث) تمئععث اوث البيئععات التربويععة المتظمععة
التي يواجااا الط ث خارج حياته االسرية تسعى المدادم لمحياة امداد سميم أ لذا ع ل التركيعز ممعى
ذم المرحمة العمرية عضآل مل اط عاث المرحمعة االبتدائيعة ععي اكسعاباب العومي البيئعي والتربيعة البيئيعة

السع ععميمة لحمايع ععة البيئع ععة وتع ععياتتاا متع ععذ تعومع ععة أظ ع ععار ب (  .)www.khayma.comوتزويع ععد ب
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بععالخبرات الكزمععة لاععب باععدى الت ع ئير ممععى معمومععاتاب وأتجا ععاتاب وممارسععاتابأ عيمععا يخععص البيئععة

التععحية تع ئير سععموكي جيععد أ ولمععا كاتععت التربيععة البيئيععة ععي حع مععل حمععو الط ععثأ لععذا عاععي جععزو
اليتجع أز مععل العمميععة التربويععة التععي تسعععى لتوجيععه تمععو الط ععث بكععث أبعععادم الجسععمية والعمميععة والت سععية
واالجتمامية ليدرك أ ميعة البيئعة وجمالاعا بسعكمتاا (  .)www.ao-academy.orgالتعي تضعب
ئكث تظب متشابكه ي الجو والمياة واليابسة بمعا ممياعا معل كائتعات حيعة والتعي تشعكث بمعا يتعطم

مميه بالتظاب االيكولوجي ( ) Ecologyوالذي تطور ليشمث مجمث العتاتر ال يزياوية والبايموجية

الى جاتب العتاتر االجتماميه واالقتتادية والئماعية المحيطة باالتسال و عو معاتطم مميعه بالتظعاب

البيئي (( (Environmentمادي أ .)160 :2001او البيئه االتساتية

التي ميز اهلل سبحاته وتعالى االتسعال عياعا بميعزة العمعث والمعدرة ممعى الت كعر بالح عاظ ممعى المتظومعة

الطبيعيععة عععدموة لم عرال الك عريب الععى االمتععداث وتبععذ االس عراى والحععث ممععى الععتعمب والتظاعععة واالمتتععاو
بالتحة العامة ورماية االحياو التباتية والحيواتية ومعدب عدر اأ لعذا ععتحل بحاجعة ماسعة العى تحسعيل

المتا ج التربوية وتطوير ا بتدد توجيه االجياث تحو ئماعة جماث البيئة

( .) www.kunaha.net.kw

بامتمععاد س ععتراتيجية الخبع عرة المباشع عرةأ أذ ت ععوعر االسععاس المحس ععوس الكس ععاباب الم ععا يب البيئي ععةأ

وامتمععاد مبععدأ كممععا كئععرت الحعواس التععي يسععتعمماا الط ععث كممععا كععال تعممععه أسععرعأ مععس م ارمععاة طريمععة
الحوار عي طرح المضايا البيئية المرتبطة بحيعاة الط عث اليوميعة لتمعوث البيئعةأ وأتبعاع سعتراتيجية لععب
االدوار عي اختيار مشكمة بيئية معيتةأ ومل ئب توزيس االدوار بيل االط اث وتمئيماا وتمويماا وتحديد

األئععار المترتبععة ممياععاأ عامتمععاد ععذم السععتراتيجيات تعععد م يععدة مععس أط ععاث الروضععة والتع وى االولععى
لممدرسة األبتدائية الكساباب م ا يب التموث البيئعي المتاسعبة لمرحمعة تمعو ب الجسعمي والماعوي والعممعي

واالجتمامي و ير ا.

()Travers,1987:513

وبتاو ممى ما تمدب ع ل أ مية البحث والحاجعة اليعه تكمعل ععي جاتباعا التظعري والتطبيمعيأاذ

تعععد أضععاعة ممميععة وتربويععة كوتاععا تتتععاوث مشععكمة أدراك التمععوث البيئععي لععدى عئععات ممريععة متبايتععة لععب
تتطر لاا الدراسات العراقية السابمة ممى حد ممب الباحئتال وممى تحو تطوري لمكشى مل مسعتوى

أدراك االط ععاث ممععى وعع االممععار( 4أ5أ6أ ) 7سععتوات لم اععوب التمععوث البيئععيأ ال بععث ععو محاولععة
التعرى مل عيما اذا كال تالك مرحمة ت رية ضعمل عئعات أط عاث الد ارسعة الحاليعةأ ومعدى أخعتكى

الذكور مل االتاث عي مستوى أدراك ذا الم اوب .

اهداف البحث
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يادى البحث الحالي الى :

 .1معرعة العمر الذي يدراك األط اث م اوب التموث البيئي تبع لكممار (4أ5أ6أ )7ستوات.

 .2معرع ععة ال ععرو ذات الدالل ععة االحت ععائية ع ععي أدراك االط ععاث لم ا ععوب التم ععوث البيئ ععي تبعع ع
لمتايري العمر والجتس .

 .3معرعع ع ععة المسع ع ععار التطع ع ععوري عع ع ععي أدراك االط ع ع ععاث لم اع ع ععوب التمع ع ععوث البيئع ع ععي تبع ع ع ع لكممع ع ععار
(4أ5أ6أ )7ستوات .

حدود البحث

يتح ععدد البح ععث الح ععالي مم ععى االط ععاث المتواج ععديل ع ععي ري ععاض االط ععاث والم ععدارس االبتدائي ععة

لكممار(4أ5أ6أ )7ستوات عي مديتة باداد بجاتب الكرخ لمعاب الدراسي ( .)2009 -2008

تحديد المصطمحات

اوآل :ـ التطور Development
ع مرعه كود " 1959 Good

و تاير عي البتية أو الوظي ة أو التتظيب يحرز تمدم عي الحجب والتمايز والتعميد والتكامث والممدرة

والك اية أو درجة التضج (.)Good, 1959: 167
 -مرعه بياجيه Piaget

اته" سمسمة متتمة الحممعات بحيعث تععد كعث مرحمعة امتعداد لممرحمعة التاليعة لاعا .عاعي تعتعي ال التمعو

متدرج ومستمرأ وال يموب ممى مبدأ التعارض أو التتاقض"( .يعموبأ)154 :1982
 -مرعه االلوسي وخال 1983

"التاي عرات التكويتيععة التععي تحععدث عععي بتععاو أمضععاو الجسععب واجازتععه وكععذلك التاي عرات عععي وظائ اععا

ومكقة تمك التايرات بالعوامث الخارجية عي بيئة ال رد " (.االلوسي وخالأ )6 :1983
 -مرعه معجب ممب الت س 2004

" تايع عرات البت ععاو والش ععكث الت ععي تح ععدث أئت ععاو أتتم ععاث العض ععوية ال ردي ععة م ععل أت ععماا ال ععى تض ععجاا" .

(ماقثأ )1 :2004

ئاتيا:ع الم اوب Concept

ع مرعه اسماميث  1986و " مجمومة مل الت ات المشتركة بيل اشكاث تورية مامة أو تور
ذ تية أو رموز( .اسماميثأ)222 :1986

ع مرعه بروتر  Brunerاته " مجمومة المتعطمحات ( (Termsالتعي يسعتعمماا الععالب أو الباحعث
أو الطالب عي شرحه أو بحئه كعتاويل أ ويشير كث متاما الى مجمومة معل الوقعائس أو الظعوا ر أو

العكقات الواسعة "(.االزيرجاوي أ )13 :1991
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 -مرعه الشيخ  2002و " تتور مممي مجرد عي شكث رمز أو جممة يستخدب لمداللة ممى شيو

أو موضوع أو ظا رة معيتة"( .الشيخأ ) 34 :2002

ئالئ :ع التموث البيئي Environmental Pollution
 -مرعه بيرمال 1996 Perman

" تععدع وت عراكب المموئععات مععل التشععاط االتسععاتي بشععكث ي ععو المععدرة االسععتيعابية لمبيئععة ممععى االخت عزاث

عيئدي الى ت ئير ا عي التراكيب ال يزياوية والكيمياوية لمكوتات البيئة" (1996:1أ . ( Perman

ع ومرعه قاموس المتطمحات البيئية 1998

" كث تاير مباشر أو ير مباشر عيزيعائي أو حعراري أو بعايولوجي أو اي تشعاط اشععامي لختعائص
كععث جععزو مععل أج عزاو البيئععة بطريمععة يتععتج متاععا مخععاطر ععالععة ممععى التععحة واألمععل والرعا يععة لكععث

الكائتات الحية االخرى " .

ع مرعه الماتول العراقي (و ازرة التحةأ دائرة حماية وتحسيل البيئة)

(وردب واالشيمر أ )82 :1998

"وجود المموئات التي تئئرممى البيئة بكمية او تراكيز ير طبيعية تئدي بطريمة مباشرة او يعر مباشعرة

الى االضرار باإلتسال او الكائتات الحية او البيئة التي توجد عياا".

( الحستيأ)4 : 2004

 التعريى التظري لم اوب التمعوث البيئعي  :عو كعث معا معل شعاته ال يمحع الضعرر او االذى بالبيئعهال يزياويععة والطبيعيععة لمكائتععات الحيععة ممععى تحععو مباشععر او يععر مباشععر مسععببا تاي عرات خطي عرة ممععى

التحة والرعا ية .

ع التعريعى االج ارئعي لم اعوب التمعوث البيئعي  :والدرجعة الكميعة التعي يحتعث ممياعا الط عث معل خعكث

أستجابته ممى أستباتة التموث البيئي ومعرعته ت سير التور التي يشا د ا مل التموث البيئي.

تطور المفاهيم لدى األطفال-:
ال تطور أكتساب الم ا يب يعمث ممى اختزاث التعمبأ اذ ال تتش الم عا يب عجع ة وبوضعوح
تابأ و ي ال تتتاي متد حد معيلأ لكتاا ترتمي وتتمعو وتتطعور بت امعث الط عث معس متاتعر بيئتعه

الماديععة واالجتماميععة والئماعيععةأ وال وتي عرة االرتمععاو بالم ععا يب المعرعيععة لمبيئععة تت ئربعوامععث متعععددة
متاا داععية الط ث ومستوى تضجه وتمط ت كيرم وبيئته الئماعية .
(بدويأ)19 :2003
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عالم ا يب مموم تتمو تدريجي وتمعر بم ارحعث تطوريعة تدريجيعة كممعا ازدادت خبرةالط عث وازداد

تعرعه ممى امئمة اضاعية لمم اوب وختائته وختائص مشتركة له مس الم ا يب االخرى تمكته مل

عاب العكقات التي تربطه مس م ا يب اخرى جديدة (سعاد ويوسىأ.)68 :1998

وقد اشار بياجيه  Piagetالى ال م ا يب الط ث ومدركاته التي يحمماا مل العالب الذي يعيش
بععهأ تم ععك التععي يش ععكماا مبععر م ارح ععث مختم ععة م ععل تطععورم المعرع ععي تعععد م ععل ابععرز الموض ععومات دق ععة
وأممد ا عي سيكولوجيته 1943:72 (.أ ( Piaget
ال ظاورالمعرعة بالم ا يب لدى االط اث تبرزعي تااية مرحمعة الرضعامةأ ومعل ئعب يتطعور أد اركعه
وعامه لكشياو المادية التي يت امث معاا عي البيئة المحيطة به بحيث تشكث له عام الحم لم ا يب
مدة مئث م اومي الزمال والمكال وأدراك الم ا يب المادية والطبيعة وال يزياويعةأ لعذا تركعز التوجعه ععي
اآلواتععة االخيعرة ممععى معرعععة االط ععاث وطبيعععة أدراكاععب لمععا حععولابأ االمععر الععذي تسععبب عععي عععت تواعععذ
مم ععى طبيع ععة البت ععى المعرعي ععة وس ععيرممث مممي ععاتاب المعرعي ععة كاألس ععتدالث والت ععذكر واالتتب ععام والت س ععير
والت كير 1998: 226 ( .أ( Wellman &Gelman
وأشارت تتائج أحعدى الد ارسعات والتعي تتعمع بالكشعى معل كي يعة أدراك االط عاث لبيئعتابأ العى
قععدرتاب ممععى تمييععز ئععكث ات عواع مععل الكياتععات أو الموجععودات عععي وقععت مبكععر اال و ععي الكياتععات
الماديععة لمكائتععات الحيععة و يععر الحيععة والظ عوا ر البيئيععةأ وال قععدرتاب ممععى التمييععز ععذم تعععد قععدرة
مامة ليس ممى تعيد تحديد كيى يتظرول الى العالب ؟ بث كيى يحاولوا االستتتاج مبعر تمييعز
وتتتيى ذم الكياتاتات الحياتية1998:556( .أ( Wellman &Gelman
ومم ععى اعتع عراض ال ادراك االط ععاث المبك ععر أو التع ع خر يظا ععر اتماطع ع متم ععايزم م ععل الت كي ععر
لمتظ ععرأ تبعع ع ال ععى تط ععور الم ععا يب المادي ععة والبايولوجي ععة والت س ععية الت ععي تش ععكث معع عرعتاب بالبيئ ععةأ
عالس عئاث المطععروح ععو :كيععى يمكتتععا ت سععير ععذا التطععور؟ والععى اي مععدى تتطععور قامععدة أدراكاععب
المعرعي لظوا ر البيئة التي حولاب امتماد ممى قامدة خبراتاب المكتسبة.
ال الط ث تاحب الخبرة السابمة يواجه الموقى الجديعد بمسعتوى معرععي أممعى معل الط عث
الذي ال يمتمك تمك الخبعرةأ ععاالوث تمكتعه ذاكرتعه معل امعادة تتظعيب المعرععة ععي متظومعات رميعة
متدرجعععة ومعمعععدة ليرتمع ععي عع ععي بتع ععاوم المعرعع ععي الجديع ععد ويط ععور م ععا يب جدي ععدة تئع ععري ت اممعععه مع ععس
مستجدات البيئة ومستمبماا 1989:28( .أ( Chi &Robin
عاتالععك متظومععات معرعيععة سععابمة لمم ععا يب ت يععد الععتعمب الكحع وتشععكمهأ و تالععك اجمععاع عععي
راي العممععاو المع عرعييل والت سععيل ب ع ل متظومععة الم ععا يب ال يزياويععة والت سععية االوليععة تظاروتتشععكث
عي وقت مبكر مل مرحمة الط ولة المبكرةأ ممى خكى متظومة الم ا يب األحيائية البسيطة التي
تظاععر عععي مرحمععة الط ولععة الوسععطىأ وباععذا التععدد أشععارت الد ارس عات عععي اآلواتععة االخي عرة والتععي
قععادت البععاحئيل الععى االت ععا عععي ال عرأي ممععى ال الط ععاث عععي سععل السادسععة لععدياب تععورة معيتععة
واضحة بسيطة مل الممتود بعمب االحياو والظوا ر ال يزياوية
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(1997:27أ( Wellman &Inagaki
ال أدراك الم ع ععا يب واكتسع ععاباا وتطور ع ععا يت ع ع ئر ب سع ععاليب التتشع ععئة االجتماميع ععة المتبعع ععة عع ععي

مئسسععاتاا االجتماميععة عععي المجتمعععات المتمدمععة متاععا مععل المجتمعععات يععر المتمدمععةأ عمععد وجععد
(جوتس ععل  )1990أئ ععر لمئماع ععة ع ععي اكتس ععاب الم ععا يب ل ععدى اج ارئ ععه د ارس ععة م ععل أدراك الم ععا يب
وتطور ا لدى االط اث مبر الئماعات1990 : 972 ( .أ ( Johnson

ويعتم ع ُّد بياجيععه ال تكععول الم ععا يب يععتب عععي ال ت عرة العمريععة الممتععدة مععا بععيل (7أ )8سععتوات
ُ

وممر (11أ )12ستة وتتكامث بعمر (14أ )15ستةأ تسبماا عتعرة تحضعير تمتعد معا بعيل (2أ)7

ستوات و والعمر الذي يظار عيه بداية تكول الم ا يب (الشربيتي وتاد أ .)44 :2000

ولب يورد بياجيه عي مئل اته اتطكح لمم اعوب اال اتعه اسعتخدب بعدآل متعه اتعطكح خعر

ععو "االج عراو العممععي"( ) Mental operationو ي عرمأ وقععد اشععار الععى دور ت امععث الط ععث مععس

البيئة لتطوير بتاوم المعرعي الم ا يميأ وباذا التدد اشار المتظر "جيرب بروتر" ()J.Bruner
الى ال اكتساب الم ا يب يتب مل طري التمئكت المعرعية لكط اث و ي الطرائ التي يتمئث باعا

الط ث الخبرةأ والطريمة التي يخزل باا المعرعة التي يت امث معاا .

( اتبأ)99 :1995
عععي حععيل أوضععحت التظريععة االجتماميععة التاريخيععة ل يجوتسععكي ب ع ل تكععويل الم ععا يب يتطمععب

تمو لعمميات ممميعة معيتعة وال الط عث التعاير اليعزاث يعر مسعتعد لتمعديب مسعتوى معاث معل تعمعب
الم ععا يب التععي تمععر بم ارحععث مععدة تبععدأ بععالت كير الحسععي وت عوآل الععى الت كيععر المجععرد أ وقععد أكععد
عيجوتسكي ممى أل الئماعة ( الميب والمعتمدات والعادات والماارات ) الخاتة بمجمومة اجتمامية

معيتة تتتمث الى الجيعث التعالي مبعر الت امعث االجتمعامي سعيما المحعاورات المشعتركة بعيل االط عاث
وأمضععاو المجتمععس االكئععر معرعععة والتععي تكععول مععل الضععرورة بالتسععبة لكط ععاث الكسععاباب ط ارئ ع

الت كير والتترعات التي تشكث ئماعة المجتمس ) Berk,1997:27( .
وسيتب االعادة مل االطار التظري عي ت سير التتائج ومتاقشتاا.

اولا  :الدراسات المحمية
 -1دراسة المادي 1995
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س عععت الد ارس ععة ال ععى ام ععداد برت ععامج لتتمي ععة ال ععومي البيئ ععي مم ععى ميت ععة مع عل اولي ععاو امورأط ععاث

الحضععاتة التابعععة لععو ازرة الشععئول االجتماميععة بواقععس ( )45ولععي امععر ط ععث وط مععة واسع رت التتععائج إل

 %66مل اعراد العيتة لب يكل لدياب ومي بيئي واعي ( .المادي أ)39 : 1995
 -2دراسة الصفار 2006

أستادعت الدراسة التعرى ممى أئر ( )3متاتر امكمية ي المتة والمسرح واالعكب

عي اكساب اط عاث الروضعة بعمعر ( )5سعتوات م اعوب التمعوث البيئعي بواقعس ( )100ط عث وط معة
وزمعوا الععى أربععس مجععاميس ئععكث متاععا تجريبيععة والرابعععة ضععابطة أ واسع رت التتععائج الععى أئععر العتععا

تععر االمكميععة عععي اكسععاب العيتععة ععذا الم اععوب ولععب تشععر الععى عععرو دالععة أحتععائي بععيل الععذكور

واالتاث عي اكتساب م اوب التموث البيئي ( الت ارأ .)2006

ئاتي  :الدراسات العربية

 -1دراسة طميمة 1978

استادعت الدراسة التعرى ممى الم ا يب البيئية عي متاج المرحمة االبتدائية أ وقد ضعمتت

المتا ج ( )72م اوم بيئي عي متعا ج المرحمعة االبتدائيعة وقعد أظاعروا التكمعذة مسعتوى تحتعيث
ماث لمم ا يب البيئية عي مديتة ممال (طميمة أ.)321 :1987
 -2دراسة زمزم 1998
استادعت الدراسة الكشى مل مشككت تموث البيئعة( الاعواوأ المعاوأ التربعةأ الضوضعاو) و

أئ ععر برت ععامج تئمي ععي الرش ععاد االط ععاث لموام ععد التربي ععة البيئي ععة والت ععحية م ععل خ ععكث م ععرض اع ععكب
سععيتمائية وقععد أشععارت التتععائج الععى عامميععة البرتععامج التئمي ععي عععي ارشععاد ب بموامععد التربيععة البيئيععة

والتحية (زمزب أ.)55 :1998
 -3دراسة ميخائيل 2001

استادعت الدراسة التعرى ممعى أئعر الوسعائث التعميميعة ععي تمعو م اعوب التمعوث البيئعيأ

تكوتععت ميتععة الد ارسععة مععل ( )300ط ععث وط مععة عمععل ععب بعمععر( )5سععتوات مععل االسععكتدرية عععي

متععرأ قععدمت لاععب مجمععومتيل مععل التععورأ االولععى تععورلبيئة مموئععة والئاتيععة تععور لبيئععة يععر
مموئة ودوتت االستجابات أ واس رت التتائج عاممية الوسائث التعميمية مل ( التور ال وتو راعيعة
والمتورات والش اعيات والشرائ التاطمة) عي تمو ذا الم اوب لدياب .

(ميخائيثأ )54 :2001

 -4دراسة البكانوشي 2002

العذد السادس

234

2009

تطور مفهوم التلوث البيئي لدى األطفبل.............................................م.د .رنب زهير فبضل – م.د .كريمة كوكس خضر

أسعتادعت الد ارسعة التعععرى ممعى أئععر المتعة ععي اكسععاب اط عاث الروضععة العومي بالبيئععةأ
شععممت ميتععة الد ارسععة ممععى( )120ط ععث وط مععة عععي روضععة باالسععكتدرية عععي متععرأ واس ع رت
التتععائج إلععى وجععود أئععر لممتععة عععي اكسععاب االط ععاث المعرعععة بالبيئععة ولععب تس ع ر مععل وجععود ائععر
لمتاير الجتس (البكاتوشيأ .) 2002

ئالئ  :متاقشة الدراسات السابمة

ومل متابعة الدراسات السابمة تجد ال ا مباا تتشعاطر عدع مشعترك عو اكسعاب االط عاث
م اوب التموث البيئيأ وذلك بامداد ا برامج أرشادية تئمي ية أو امكمية سموكية وتحية وتربوية
ضععمت مجمومععة تمتيععات متطععورة كال ععديو والسععيتما والشعرائ والمتععص التععي احت عوت ممععى أعععكب
وشختيات وتور كارتوتية وكاريكاتيريعة او ير عا تمئعث التمعوث البيئعيأ وامتماد عا كع داة لميعاس
ععذا الم اععوب عععي حععيل تبايتععت ميتاتاععا عاععي امععا أوليععاو أمععور االط ععاث أو االط ععاث أت سععاب عمععل
يتتمععول لريععاض االط ععاث أو المععدارس االبتدائيععة وبحجععب ميتععات يت عراوح مععابيل ( )300 -100
ط ث وط مة أ وقد أت مت تتائج الدراسات السابمة عي عامميعة برامجاعا ععي تععديث بععض المظعا ر
السموكية ير السميمة لدى االط اث حوث م اوب تموث البيئة أ اال اتاا لب تشر الى وجعود ععرو
دالععة أحتععائي بععيل الععذكور واالتععاث عععي األكتسععاب أ وعععي أي ممععر يكععول االط ععاث اكئععر معرع عة
باععذا الم اععوب أ لععذا عع ل الد ارسععة الحاليععة جععاوت مكممععة لاععذا الئاععر العممععي بالكشععى مععل المسععار
التطعوري الدراك االط عاث لم اعوب التمعوث البيئعيأ عضععآل معل جمعاعا معابيل عئعات ممريعة متبايتععة
وأمتماد ععا اداة ضععمت أسععئمة شع وية تمععدب لاععب عضععآل مععل مجمومععة تععور تمئععث مظععا ر التمععوث
البيئي عي حياة الط ث بمجاالته االربس ( الماوأ الاواوأ اليابسةأ الضوضاو ) .

منهجية البحث واجراءاته
 مجتمع البحث

يض عب مجتمععس البحععث ممععى اط ععاث الريععاض وتكمععذة المرحمععة االبتدائيععة عمععل ععب ب ممععار
(4أ5أ6أ *)7ستوات مل اط اث( الروضعة والتمايعدي) ومعل تكمعذة التعى ( االوثأ والئعاتي)
الممتحميل عي رياض االط اث واط اث المدارس االبتدائية عي مديتة باداد وبجاتب الكعرخأ وممعل
يتتمعول العى متعاط سعكتية ذات مسعتوى اجتمعامي ع اقتتعادي متوسعط لمععاب الد ارسعي ( 2008ع
. )2009

 عينة المدارس

أختععارت الباحئت ععال مش عوائي مدرس ععة ابتدائي ععة وريععاض اط ععاث عع عي جاتععب الك ععرخ بع ععد ال
حععددت متطمععة اليرمععوك كوتاععا ذات مسععتوى اقتتععادي اجتمععامي متوسععط ممععى وع ع الد ارسععات
التطورية العراقية السابمة .

 عينة الطفال
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سععحبت الباحئتععال ممععى وعع الطريمععة العشعوائية البسععيطة مععل المدرسععة والروضععة لتضععب
اختيار االط اث ممل يمعول ب ممار(4أ5أ6أ )7سعتوات معل التع وى ( الروضعة والتمايعدي)
عععي الريععاض و(االوث والئععاتي) االبتععدائي عععي المدرسععة االبتدائيععة أ وبعععد سمسععمة اجعراوات قامععت
باما الباحئتال لمتاكد مل تواعر متايرات البحث عي ميتة االط اث والحعد معل المتايعرات الدخيمعة
اال و ي:
 .1استبعاد االط اث عاقدي االبويل أو احد ما.
 .2استبعاد االط اث البويل مت تميل .

 .3اسععتبعاد االط ععاث ال ارسععبيل والععذيل ال يمعععول ضععمل ععذم ال ئععة العمريععة لعيتععة
البحث الحالي .

وبععذلك امكععل الحتععوث ممععى ميتععة البحععث الحععالي اذ بم ع حجععب العيتععة(  )200ط ععآلأ بواقععس

( )50ط ث وط مة لكث عئة ممرية متات ة بيل الجتسيل ( )25ذكر و( )25اتئى ليتوزموا بالتساوي
ممى وع مئسساتاب التعميمية والجدوث( )1يشير الى ذلك .
الجدوث ()1

يبيل توزيس اعراد العيتة بحسب المدارس والجتس
المديرية

مستوى

 3ستوات

المئسسة

أ

روضة
التسائب

الكرخ

ذ
25

مدرسة
تابمس
مئسستيل

المجموع

تعميميتيل

-

 5ستوات

50

أ

ذ

أ

ذ

أ

25

-

-

-

-

ذ

25 25
-

 6ستوات

 7ستوات

-

50

25 25
50

25
50

25

المجموع
100
100
200

اداة البحث

لتحمي أ داى البحث عي قياس تطور م اوب التمعوث البيئعي لعدى االط عاث تعب بتعاو االداة
ممى وع الخطوات التالية :

 .1االطكع ممى االدبيات الخاتة بموضوع البحث.



وقس االختيعار ممعى االط عاث ب ممعار (7أ4أ5أ ) 6لمكشعى معل المرحمعة التع رية ععي تطعور م اعوب التمعوث

البيئععيأ عضععآل مععل ال المتععا ج الد ارسععية لمععادة العمععوب التتتععاوث ععذا الم اععوب بت اتععيث يمكععل ال تععئئر ممععى طبيعععة
الكشى مل مستوى التطور لدياب .
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 .2االطكع ممى اجراوات الدراسات السابمة والتي ركعزت معظماعا ممعى أل تععرض
لكط ععاث ت ععورأو أع ععكب أو قت ععص أو التمئي ععث مم ععى المس ععرح الكس ععاباب م ا ععوب

التموث البيئي .

 .3خبرة الباحئتال عي الميدال .

 .4أجرت الباحئتال تجربة أستطكمية مبدئيعة ممعى ( )40ط عث وط معة بواقعس ()10
أط ععاث لك عث ممععر مععل االممععار المشععمولة بالبحععث (4أ5أ6أ )7سععتواتأ ووجععه
الياب سئاث بالماة العامية العراقية ( شتو يعتي تموث؟) وقد تب حتر اسعتجابات

االط ععاث ومعظماععا كاتععت تععدور حععوث الكممععات التاليععة ( قععذرأ موتظيععىأ وسععخأ
يخميتي اك أ ذبابأ ريحه موطيبهأ اتموتأ تتمرض).

 .5تب بتعاو اختبعار التمعوث البيئعي والعذي ضعب ( )30عمعرة معل تعوع المواقعى الم ظيعة
وبتياة سئاث واالستجابة تمس ضمل ( )3مستويات (جيعدةأ متوسعطةأ ضععي ة)

وتوزع ذم ممى أربعس مجعاالت (المعاوأ الاعواوأ اليابسعةأ الضوضعاو) بواقعس ()8

عم عرة تمئععث تمععوث المععاوأو( )8عم عرة تمئععث تمععوث الا عواوأ و( )6عم عرة تشععير لتمععوث
اليابسة واخير ( )8عمرة تشير لمتموث بالضوضاو(الممح .)1

 .6الععى جاتععب االسععتبيالأ مرضععت الباحئتععال مجمومععة تععور جمعتا ععا مععل بعععض
الوسععائث التعميميععة والد ارسععات السععابمة عضععآل مععل كتععب العمععوب لمم ارحععث االبتدائيععة
تشير الى مجاالت التموث االربس الممح (.)2ووجات لاب سئاليل
 ماذا تشا دول بالتورة؟
 ما رايك باا؟

لمتاكععد مععل ادراك الط ععث لم اععوب التمععوث بشععكث ععمععي تععوريأبواقس ( )2تمئععث التمععوث بالمععاو
و( )6تع ع ععور تمئع ع ععث التمع ع ععوث بع ع ععالاواوو( )3تع ع ععور تشع ع ععيرلتموث اليابسع ع ععة و( )8تع ع ععور تشع ع ععيرلمتموث
بالضوضاوأ والارض مل معرض التعور ممعى االط عاث عو لمعرععة معدى عاماعب لمتمعوث البيئعي معل

خكث التور .

التد الظا ري Face Validity:
ويطمع ع مميعععه ع ععي بععععض االحيعععال الت ععد التعععوري أو الشع ععكميأ ويمت ععد با ععذا التعععوع ال
االختبار يبدو تادق لكخريلأ ويتباي لكختبارال يكول متواته متتاسب مس المحتوىأ والسموك الذي
يميسه( .مبد الااديأ) 360: 2001
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ويتب التوتث مل خكث حكب مختص ممى درجة قياس االختبعار لمسعمة المماسعة وبمعا ال عذا

الحكععب يتتععى بالذاتيععةأ لععذا يمععدب االختبععار الكئععر مععل محكععب ويمكععل تميععيب درجععة التععد الظععا ري

لكختبار مل خكث التواع بيل تمديرات المحكميل (مودة أ.) 370: 1998

وقد استخرج تدقاا الظا ري مل خكث مرضعاا ممعى مجمومعة معل األسعاتذة المختتعيل ععي

التربية وممب الت س .وقد تراوحت مواعمتاب بيل (  ) %100 - % 83والجدوث ( )2يوض ذلك
الجدوث ()2

تسب ات ا الخبراو ممى ممياس التموث البيئي
رقب ال مرة
1

مواعمول
12

ير مواعميل

التسبة المئوية

-

%100

2

12

-

%100

3

12

-

%100

4

12

-

%100

5

12

-

%100

6

12

7

10

2

%100

8

12

-

%100

9

12

10

11

1

%100

11

12

-

%100

12

12

-

%100

%83

%92

الموة التمييزية : Item discrimination

امتمععدت تس ععبة  %27مععل اعع عراد العيت ععه عععي تحدي ععد المجم ععومتيل المتط ععرعتيل ليتحمع ع حج ععب متاس ععب ع ععي ك ععث

محمومة وتبايل جيد بيتاما ) Ebel , 1972:382( .

ال السعععي لمحتعوث ممععى عم عرات متدرجععه عععي تعععوبتاا مععل شععاته ال يوجععد عم عرات ضعععب ه عععي قوتاععا التمييزيععه

ععال مرات التععي تكععول تعععوبتاا  %50تمريبععا تكعول قوتاععا التمييزيععه مرت عععه ممععى االرجع امععا ال معرات التعععبه جععدا او
السامه جدا عمل المتوقس ال تكول قوتاا التمييزيه متخ ضه (. ) Grounlund , 1962:256
تب استخراج المويه التمييزيه ل مرات االختبار الحالي ( اتظر جدوث( ) 3اذ استعممه معيار ايبث

(  )Ebelعي ممارتة الموم المتييزيه لم مرات وممى التحو االتي


أ.د.خوله مبد الو اب الميسي

أ.د.مبد االمير الشمسي

أ.ب.د.سعد ممي زاير

أ.ب.د .محمد اتور السامرائي

أ.د.محمود كاظب محمود

أ.ب.د .سعدول تجب الحمبوتي

أ.د .تاحب مبد مرزو

أ.ب.د.عاطمه اشب المالكي
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جدوث ()3

الموة التمييزيه لم مرات
معامث التمييز

تمدير ال مرات

 0.40عاكئر
0.39 – 0.30

عمرات جيدم جدا
عمرات جيدم الى حد ممبوث ولكتاا تخضس لمتحسل

0.29- 0.20

عمرات حيدم تخضس مادة لمتحسيل

 - 0.19عاكئر

عمرات ضعي ه تحذى او تحسل

جدوث ()4
التمييز والتعوبه والتد
ت

التمييز
0.073

التعوبه
0.073

تد ال مرة
0.264

2

0.049

0.024

0

3

0.219

0232

0.414

4

0.219

0.261

0.438

5

0.171

0.915

0.271

6

0.189

0.915

0.300

7

0.415

0.281

0.427

8

0.29

0.108

0.271

9

0.390

0.366

0.498

10

0.311

0.427

0.485

11

0.219

0.891

0.347

12

0.195

0.196

0,400

13

0.22

0.134

0.367

14

0.585

0.207

0.485

15

0.463

0.5

0.707

16

0.58

0.378

0.466

17

0.390

0.439

0.485

18

0.488

0.415

0.494

19

0.049

0.341

0.427

20

0.170

0.383

0.414

21

0.537

0.366

0.233

22

0.537

0.45

0.480

23

0.317

0.207

0.427

24

0.512

0.26

0.438

25

0.09

0.49

0.496

26

0.171

0.329

0.458

27

0.317

0.573

0.496

28

0.415

0.403

0.314

29

0.439

0.490

0.490

30

0.146

0.448

0.448

1
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تعوبة ال مرات : Item difficulty

اسععتعممت ميتععه التمييععز ذاتاععا لمتحم ع مععل تعععوبة ال م عرات ذا تمئععث تعععوبه ال م عرة التسععبيه

المئويععة لعععدد اع عراد العيتععة الععذيل اجععابوا ممععى ال م عرة اجابععة تععحيحه وياععدى ععذا االج عراو الععى اخبععار
ال مرات ذات التعوبه المتاسبه لطبيعة ميتة البحث وحذى ال مرات السامه جدا والتعبه جعدا عمعيس

مععل التععحي ابمععاو ال م عرات التععي الي شععث باععا احععد وال م عرات التععي اليسععتطيس االجابععه متاععا احععد الل

ذالك يجعث درجات االختبار تمئث حسب مستوى تعوبة ال مرات باستخداب معامث التعوبه

( االماب و خرول أ ) 112:1990

ويتباععي ال تتعراوح مععدى تعععوبتاا بععيل ( )0.80 – 0.20ويتضع ال تععاك ( )8عمعرات تعععبه عععي

مستوا ا والبميه جيدة التعوبه اتظر جدوث ()4

صدق الفقرات :
طريقة التساق الداخمي ( :) Internal constencey method

وتعععد ععذم الطريمععه مععل اد الوسععائث المعروعععه لحسععاب االتسععا الععداخمي لم م عرات عععي

قياس الم اوب وتعتي ال كث عمرة مل ال مرات تسير عي المسار ت سه الذي يسعير عيعه االختبعار مامعه

( مودة أ .) 51 :1985

ولمتحم ع مععل ذالععك عمععد اختيععرت ميتععه تععد ال م عرات مععل ميتععة التمييععز بالسععموب العش عوائي

بواقس  100ط ث وط مه .

اسععتخدمة معادلععة االرتبععاط الئتععائي ( بويتععت بايسععيريث ) لحسععاب معامععث االرتبععاط بععيل الدرجععه الكميععه
لمممياس والدرجه الئتائيه لكث عمرة اتظر الجدوث (.)2

لمد مدت ال مرة جيدم متدما تتتث بشرطيل مل الشروط الئكث -:
 .1قوم تمييزيه التمث مل 0.20

 .2معامث تعوبه تتراوح بيل( )0.20 – 0.80
 .3معامث االترباط 0.05

وبععذلك عمععد اتععب مععدد عمع ارت االختبععار ( ) 30عمعرة بواقععس (  ) 8عم عرات لمكععول تمععوث المععاو و ()8

عمرة لمكول لتموث الاواو و ( ) 6عمرة لمكول لتموث اليابسه و (  ) 8عمرة لمكول التموث بالضوضاو

صدق البناء Costruct Validity :

يموب تد البتاو ممى اساس االت ا بيل تتائج الم حوتيل ممى االختبار مس تظريعة التمعو

العمم ع ععي الت ع ععي ت ت ع ععرض ال الم ع ععدرات العام ع ععه والخات ع ععه تت ازي ع ععد م ع ععس تم ع ععدب العم ع ععر اذ تش ع ععير اتس ع ععتازي
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() Anastasi , 1997ال تد البتاو عي االختبارات العممية يمكل مكحظته مل خكث التايرات
االرتمائيعه والتعي تععد مععل مئشعرات تعد التكععويل ال رضعي اذ ال الدرجعه التععي يحتعث ممياعا االععراد
تتزايد مس تزايد العمر ( .) Anastasi & Urbina , 1997: 126

لذا طبمت الباحئه اختبار التموث البيئي المشار اليه سابما ممى ميته مشوائيه مكول معل  30ط عث

وط م ع ععه وامتم ع ععادا مم ع ععى متوس ع ععط درج ع ععات االط ع ععاث لكمم ع ععار (  ) 7,6,5,4و بمتوس ع ععطات (7,8أ
 22,175أ  42,94أ ) 59,136ممى التوالي وذلعك يئشعر تمعوا مت ازيعدا ععي م اعوب التمعوث البيئعي

لدى ميتة االط اث ممى اختكى اممار ب مما يئشر تد بتاو االختبار.

ثبات المقياس :

امععا عيمععا يتعمع بئبععات المميععاس عمععد اميععد تطبيمععه ممععى مجمومععه مععل االط ععاث بماععت ( )20ط ععك

ب اتث زمتي ممدارم ئكئة اسابيس (. ) Adams, 1964:85

وقد بم معامث الئبات (  ) 0.84وبذلك يتب الممياس جا ز لمتطبي التاائي .

التطبيق الستطالعي لالداة

اتبعت الباحئتال الطريمة العيادية التي أمتمد ا بياجيه ععي د ارسعاته المائمعة ممعى المكحظعة

المباشرة مل خكث ممابمة الط ث مس مراماة الع وية عي سموكه وتترعاته وقبث التطبي التمسعت
الباحئتععال مععل مععديرة كععث مععل الروضععة والمدرسععة ال تختععص لامععا رعععة لتطبي ع اختبار مععا أ
وكما ممدتا الى ممد مكقة تعارى مس االط اث كي تبعد الحرج والخوى معل أسعتجاباتابأ ومعل

ئعب بعدأت الباحئتعال بمعراوة كععث سعئاث بشعكث شع وي و( بالماعة العاميععة ) معس كعث ط عث ممعى أت عراد
ومل ئب سجمتا أستجاباتاب عي أستمارة أمدتا ا الباحئتال لاذا الارض الممح (.)3

 التطبيق النهائيبعععد اكمععاث اج عراوات امععداد االداة طبمععت الباحئتععال ممععى اط ععاث الروضععة والمدرسععة االبتدائيععة
المختارة عي ميتة البحثأ وكاتت الباحئتال تشرح لمط ث بالت تيث السعئاث وتمدمعه بالماعة العاميعة ئعب
تعرض له التور تبام وتسجث استجابات االط عاث وقعد اسعتار التطبيع تحعو شعاريل وتتعى معل

تاريخ  2008/10/20الى .2009/1/5

 اجراءات تحميل الجاباتلارض تحمي ا داى البحث امدت الباحئتعال اسعتمارة لت ريع اجابعات الط عثأ والجعث حسعاب

الدرجة عمد تب امطاو الط ث ( )2درجة عي حالة اجابته مل السئاث وكاتت مل التمط الجيد وامطعاو
( )1درجة عي حالة تمديمه تتى اجابة تعحيحة وقريعب أي معل العتمط المتوسعط وامطعاوم (تع ر)
العذد السادس
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عععي حالععة االجابععة الخاطئععة أي مععل المععط الضعععيى وبععذلك سععجمت اممععى درجععة( )64وادتا ا(ت ع ر)
وكما يشير لذلك ممح (. )2

 الوسائل اإلحصائيةإل الوسعائث اإلحتععائية التععي اسععتخدمت عععي البحععث والتععي حسععبت بوسعاطة برتععامج الحاسععوب
( )SPSSععي االختب ععار التععائي لعيتت ععيل مس ععتممتيلأ االختبععار الت ععائي لعيتع عة واحععدةأ تحمي ععث التب ععايل
الئتائي .شي يه لمممارتات الئتائية  .معامث ارتباط بيرسول لحساب الئبات .

نتائج البحث ومناقشتها :
تحميما لمادى االوث الذي تطمب التععرى ممعى العمعر العذي يعدرك االط عاث م اعوب التمعوث اليبئعي

تبعا لكممار ( ) 7,6,5,4ستوات عمد استخرجة متوسطات درجات اعراد العيته ممى اختبار التموث
البيئي وقد بمات ( 7, 80أ 22,18أ 42,94أ ) 59,14ممى التوالي الجدوث (. )5
الجدوث ()5

متوسطات درجات االط اث ممى ممياس تطور م اوب التموث
البيئي ممى وع متاير العمر
االتحرعات

العمر بالستوات

مدداعراد العيتة

متوسط الدرجات

4

50

80أ7

559أ6

5

50

177أ22

21أ7

6

50

944أ42

534أ5

7

50

136أ59

969أ2

المعيارية

وباسععتخداب االختبععار التععائي لعيتععه واحععدة لمعرعععة داللععة ال ععرو بععيل المتوسععطات المتحممععه والمتوسععط

التظري لكداة البال (. )30

اظاععرت التتععائج ال ال ععر لععب يكععل داال لععدى االط ععاث مبععر االممععار جميعععا اذ كاتععت الميمععه التائيععه

المحسعوبه ( )0.261اتعار معل الميمعه الجدوليععه البالاعه (  ) 2.021متعد مسعتوى داللععة ( )0.05
ودرجة حريه (  )49وكما مبيل عي جدوث (  (6و ذا يشير الى ال االط اث لعدياب معرععة لم اعوب
التموث البيئي ولكته دول متوسط المجتمس .

العيتة

الوسط

الوسط

الجدوث ()6
الميمة التائية

االتحراى

درجة

مستوى

معريةمجمىع الداللة
ضرب عذدفقرات المقياس بصىرته النهائيةالح
ورلك بحاصلالمعياري
الفرضيرضي
ال
الحسابي
البذائل
 تم أستخراج المتىسط
مقسىمآ على عذد البذائل
العذد السادس
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200

30

32,3719

المحسوبة

الجدولية

261أ1

021أ2

0699أ20

0,05

159

تتائج االختبار التائي اليجاد داللة ال ر بيل متوسط درجات العيتة والمتوسط التظري لمممياس

الهدف الثاني والثالث :
لارض التحم متاما لمعرعة عيما اذا كال م اوب التموث البيئي لدى االط اث ياخذ مسا ار

تطوريا مبر االممار المشموله بالبحث (  ) 7,6,5,4,ستوات الذي تطمب تعرى ائر العمر عي
تطور م اوب التموث البيئي .

اظارت تتائج تحميث التبايل الئتائي ال الميمه ال ائيه المحسعوبه (  ) 778,936اكبعر معل الميمعه

الجدوليعه (  ) 2,60متعد مسعتوى داللعة (  ) 0.05ودرجتعي حريعه (  )192 – 3ممعا يشعير العى
وجود مسار تطوري لم اوب التموث البيئي لدى االط اث .

والجدوث ( )7يشير الى ذالك

الجدوث ()7

تحميث التبايل الئتائي لدرجات االط اث لم اوب التموث البيئي ممى وع متايري العمر والجتس
الميمة ال ائية

الميمة الجدولية متد

متدرالتبايل

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

المحسوبة

مستوى0,05
60أ2

العمر

213أ65638

3

404أ21879

936أ778

الجتس

655أ757

1

655أ757

506أ67

83أ3

الت امث بيل

002أ569

3

67أ1896

257أ20

60أ2

العمر والجتس
الخط المتبمي

143أ5421

192

235أ28

-

-

الكمي

00أ288294

199

-

-

-

ولارض تعرى اي متوسطات تختمى مل بعضاا بداللة احتائيه ولتال اي مل االممار .

طب اختبار شي يه لمممارتات البعديه المتعددة عاظارت التتعائج ال الممارتعات االحتعائيه كاتعت دالعه

احتائيا ولتال العمر االكبر والجدوث ( )8يشير الى ذالك أ ويعد ذلك بتايدا لمتظريعات االرتمائيعه
التي ترى ال التمو ممميعه تراكميعه لكتعه يعر مسعتم ار عاعي تعئمل بعال التطعور الم عا يمي يسعير ممعى

وع مراحث .

الجدوث ( )8
ممارتات قيب شي يه المحسوبه بيل متوسطات درجات االط اث عي ال ئات العمريه االربس
تبعا لم اوب التموث البيئي

المجمومه االولى
العذد السادس
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الئاتيه

لممجمومه االولى

لممجمومه الئاتيه

الحسابيه

-

-

768أ20

959أ36

4

-

6

-

5
7

اثر متغير الجنس :

376أ14
-

-

444أ35
-

-

33أ51

16أ 192
-

-

اشارت تتائج تحميث التبايل الئتائي ال الميمه ال ائيه المحسوبه البالاه (  ) 67,506اكبر مل
الميمه الجدوليه البالاه (  ) 3,83وتحت درجتي حريه (  ) 192 – 1ومتد مستوى دالله (0.05
).
ومل مكحظة الجدوث ( )9تجد ال متوسطات درجات م اوب التموث البيئي لدى االتاث اممى
مل متوسط درجات م اوب التموث البيئي لدى الذكور .
مما يدث ممى وجود عرو داله احتائيا تبعا لمتاير الجتس ولتال االتاث  .وقد يرجس ت و
االتاث ممى الذكور عي م اوب التموث البيئي الى تبايل الخبرات االجتماميه والئماعيه التي تتعرض
لاا االتاث ممارتة بالذكور عي المجتمس العراقي .
جدوث ()9
متوسطات درجات االط اث ممى اختبار م اوب التموث البيئي
تبع لمتاير الجتس
الجتس
ذكور
أتاث

مدداعراد العيتة
100
100

متوسط الدرجات

االتحرعات المعيارية

27,248

17,819

38,543

20,993

 التفاعل بين العمر والجنس

أمعا بالتسعبة لداللعة الت عامكت الئتائيعة ععاظارت التتعائج وجعود أئعر ذا داللعة أحتعائية بععيل

متاي ععري العم ععر والج ععتسأ اذ كات ععت الميم ععة ال ائي ععة المحس ععوبة ( )20,257اكب ععر م ععل الميم ععة ال ائي ععة

الجدولية ( )3,83متد مستوى داللة ( )0,05ودرجتي حرية (. )1.192

التوصيات والمقترحات
التوصيات

عي ضوو تتائج البحث الحالي توتي الباحئتال بما ياتي -:
 تضع ععميل مع ععادة التربيع ععة البيئيع ععة عع ععي مع ععتاج ريع ععاض االط ع ععاث  .ويمع ععس ممع ععى مع ععات المعممع ععة
العبو االكبر عي تحمي ا داى ذا المتاج بحث االط اث ممى حماية البيئة.
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ام ع ععداد ممت ع ععمات جداري ع ععه او لوح ع ععات امكتي ع ععه لرس ع ععوب كاريكاتيري ع ععة او ير ع ععا تحم ع ععث ع ع ععي
طياتا ع ععا رس ع ععائث توجياي ع ععة بالا ع ععة اال مي ع ععة تح ع ععو تمب ع ععث االعك ع ععار االيجابي ع ععة لكخ ع ععر وتعزي ع ععز
قيب التظاعة والح اظ ممى البيئة.
أشراك االط اث باالتشطة الاادعة مئث حمكت التظاعة داخث المدرسة أو التى.
ممع ععث مسع ععابمات حع ععوث امع ععداد ألبع ععوب بيئع ععي لتع ععور تعبع ععر مع ععل ممارسع ععات أيجابيع ععة وسع ععمبية
تحو البيئة .
المع ع ع ععاو كممع ع ع ععات توجيايع ع ع ععة عع ع ع ععي (االتع ع ع ععط اى) تتتع ع ع ععاوث احع ع ع ععداث بيئيع ع ع ععة معات ع ع ع عرةأ مئع ع ع ععث
امراضأ ج اىأ تتحرأ تموث ميامأ .....الخ.
المياب بحمكت التشجير عي الحدائ و رس الز ور عي المدرسة.
االحت اث بيوب البيئة ويوب الشجرة وتمديب تبذة مل ا مية االحت اث باذم المتاسبات.
يمع ع ع ععس ممع ع ع ععى مع ع ع ععات مديريع ع ع ععة الوسع ع ع ععائث التعميميع ع ع ععة عع ع ع ععي و ازرة التربيع ع ع ععة عضع ع ع ععآل مع ع ع ععل و ازرة
االمع ع ععكب أ ب مع ع ععداد متشع ع ععورات وممتع ع ععمات واعع ع ععكب سع ع ععيتمائية تربويع ع ععة تشع ع ععير الع ع ععى أتمع ع ععاط
التموث البيئي وأخطارم ممى التحة والذو العاب .
أط ع ععك لم ع ععب ت ع ععدي البيئ ع ععة لمط ع ععث ال ع ععذي يم ع ععارس اتم ع ععاط س ع ععموكية س ع ععميمه تح ع ععو البيئ ع ععة
وتمع ع ععديب ج ع ع ععائزة رمزي ع ع ععة لمط ع ع ععث التظي ع ع ععى أس ع ع ععبومي أو ش ع ع ععاري وجعمع ع ععه ق ع ع ععدوة الق ارت ع ع ععه ع ع ع ععي
التى.

المقترحات






استكماالً لم ائدة المرجوة مل البحث الحاليأ وتطوي اًر لهأ تمترح ما ي تي:
د ارسع ععة م اع ععوب التمع ععوث البيئع ععي لع ععدى ميتع ععة االط ع ععاث ت سع ععاا ومكقتاع ععا بع ععبعض المتايع ععرات ممع ععى
سبيث المئاث مستوى ئماعة االبويل وااللتحا برياض االط اث .
دراسة ممارته لمدراسه الحاليه بامتماد ادوات قياس اخرى.
ائر برتامج ارشادي عي تتمية م اوب التموث البيئي لدى اط اث الرياض واالبتدائيه .
د ارسع ععة تطع ععور م اع ععوب التمع ععوث البيئع ععي لع ععدى اط ع ععاث دور االيتع ععاب لم ئع ععة العمريع ععة ت سع ععاا وممارتع ععة
تتائجاا بتتائج ذم الدراسة .
د ارسعع ع ععة تطعع ع ععور م اع ع ع ععوب التمعع ع ععوث البيئع ع ع ععي لع ع ع ععدى اط ع ع ع ععاث ذوي بطي ع ع ع ع الع ع ع ععتعمب او االحتياجع ع ع ععات
الخاته لم ئه العمريه ت ساا وممارتة تتائجاا بتتائج ذم الدراسه
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اولا :المصادر العربية

-االزيرجاويأعاضث محسل.)1991(.اسس ممب الت س التربوي .الموتث :و ازرة التعميب

العالي والبحث العممي .

 االلوسي أجماث حسيل وخالأاميمة خال .)1983(.ممب ت س الط ولة والم ار مة.و ازرةالتعميب العالي والبحث العممي :جامعة باداد.

 اسماميث أمحمد مماد الديل .)1986(.االط اث مرم المجتمس (التمو الت سي واالجتماميلمط ث عي ستواته التكويتية أالرسالة لمتشر والتوزيس .الكويت.

 بدوي أرمضال مسعد ( .)2003تتمية الم ا يب والماارات الرياضية الط اث ما قبثالمدرسة أط1أدار ال كر لمطبامة والتشر والتوزيسأممال االردل.

 -البكاتوشي أجتات مبد الاتي اب ار يب (".)1999دور المتص عي اكساب ط ث ما قبث

المدرسة الومي البيئي "رسالة ماجستير متشورة أجامعة ميل شمس.الما رة .مجمة خطوة
()2002أع.18

 -الحرياتأريمة سالب .)2003(.عاممية طريمة المتاقشة عي اكساب م ا يب بيئية الط اث

الروضة ما بيل()6 -5ستوات أدراسة ميداتية أرسالة ماجستير عي اتوث التدريس أكمية

التربية  -جامعة دمش .

 الحسيتيأ يسرى بدري توريأ ()2004أ ت ئيرالتموث بالمواد العالمة بالاواو وأئرم ممىالبيئةأ الجامعة المستتترية أ كمية العموبأ درجة الماجستيرمير متشورة

 خير اهللأسيد محمد(.)1973المدخث الى العموب السموكية .الما رة أمتبة االتجمو المترية. -زمزبأزيتب.)1998(.البعد البيئي عي اعكب االط اث المترية أمجمة خطوة()2002أع

.17

 سعادة أجودت احمد ويوسى أجماث يعموب (.)1998تدريس م ا يب الماة العربيةوالرياضيات والعموب والتربية االجتمامية أبيروت أدر الجبث.

 الشربيتي أزكريا وتاد أيسرية (. )2000تمو الم ا يب العممية لكط اث :برتامج ممترحوتجارب لط ث ما قبث المدرسة أط:1دار ال كر العربيأالما رة .

 -االشيخأمبد العزيز احمد (.)2002دراسة تجريبية عي تمو م اوب ئبات الكب – الما دة

والوزل والحجب  -متد االط اث العراقييل.كمية التربية ابل الرشد /جامعة باداد.رسالة ماجستير
ير متشورة.
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 -الت ار أبال تباح يحيى تادر.)2006(.ائر المتة ومسرح العرائس عي اكساب م اوب

التموث البيئي لدى اط اث الرياض .اطروحة دكتورام ير متشورة كمة التربية لمبتات  -جامعة
باداد.

 طميمةأاميل موسى .)1987(.تحديد الم ا يب البيئية الواجب تضميتاا عي متااج المرحمةاالبتدائية ومستوى تحتيث طكب التى السادس االبتدائي لاذم الم ا يب .مجمة دراسات

العموب الت سية.ب14أع.5

 -ماقثأعاخر (. )2004معجب ممب الت س أ دار العمب لممكييل أ بيروت .

 مبداهللأ مبد الكريب اوتا ()2004أالبعد االقتتادي لتموث وتد ور البيئة الري ية عيالع ار أالمئتمر العربي الئالث لكدارة البيئيةأشرب الشيخأمتر.

 مبدالاادي أتبيث .)2000(.المياس والتمويب التربوي واستخدامه عي مجاث التدريسالت ي.دار وائث لمطبامةأممال.

 مكب أتكح الديل محمود .)2000(.المياس والتمويب التربوي اساسياته وتطبيماتهوتوجااته المعاترةأ.دار ال كر العربيأالما رة.

 -مودة أاحمد سميمال .)1998(.المياس والتمويب عي العممية التدريسية.دار االمث لمتشرأ

االردل.

 -اتب أمحمود محمد .)1995(.الت كر متد الط ث تطورم وطر تعميمية .ط1أ دار ال كر

لمتشر والتوزيسأممال.

 -المادي أامث وحيد.)2006(.برتامج ممترح لتتمية الومي لدى اولياو االمور بدور

الحضاتةأ رسالة ماجستير ير متشورةأجامعة ميل شمس.الما رة .مجمة خطوة.

 -متتورأممى واالحمد أامث .)1996(.سيكولوجية االدراك أمتشورات جامعة دمش أ

دمش .

 ميخائيث أاميمي تاد ".)2001(.عاممية استخداب الوسائط التعميمية عي اتماو م اوبالتموث البيئي لد ى اط اث الريى عي مرحمة ما قبث المدرسة".مجمة خطوة (.)2002ع

(.)17

 -وردب أباتر محمد ممي واالشيمر أيوسى محمد.)1998(.قاموس المتطمحات البيئية

أط1أدار الشرو لمتشر والتوزيسأممال أاالردل .

 -يعموب سال. )1982( .تطور الط ث متد بياجيه أ دار الكتب المبتاتي أبيروت.
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