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خرائط السلوك على تنمية الخلق  ستراتيجية  اف اعلية برنامج ق ائم على  
 لسلوك البيئي لدى عينة من أطف ال الروضةاو 

 

 (3)ريهام رفعت محمد -(2)ليلى كرم الدين -(1) هبه عبد العال محمد
     جامعة عين شمس ، كلية الدراسات العليا للطفولة( 2وزارة البيئة   لبيئة،جهاز شئون ا( 1
 جامعة عين شمس ،البيئيةوالبحوث معهد الدراسات ( 3

 

 المستخلص
الى دراسة فاعلية استخدام استراتيجية خرائط السلوك فى تنمية الخلق  البحث هدف

قائمة باألخالق البيئية  بأعدادمن ذلك قام الباحثون  وللتأكدوالسلوك البيئى ألطفال الروضة 
من المؤشرات السلوكية  40فرعي وعدد  مكون 30موضوعات بيئية رئيسية و 9مكونة من 

الروضة، ثم اعداد البرنامج القائم على  ألطفالالبيئية الدالة وااليجابية الواجب اكسابها 
الروضة مكون يشمل كتاب  ألطفالاستراتيجية خرائط السلوك لتنمية الخلق والسلوك البيئى 

ال بالصف األول والثاني في المعلمة وكتاب التلميذ، وبعد تحليل محتوى منهج رياض األطف
ضوء قائمة الخلق والسلوك البيئي التى توصل لها الباحثون، تم اجراء التطبيق القبلي ألدوات 
الدراسة والتى تشمل اختبار الذكاء رسم الرجل لجوادف هاريس ومقياس الخلق البيئى المصور 

 –)التجربيبة  موضوعات بيئية رئيسية . على المجموعتين 9مفردة و  46والمكون من 
الضابطة (، ثم تطبيق البرنامج المقترح على المجموعة التجريبية فقط ثم التطبيق البعدى 

الضابطة( ثم تطبيق استمارة مالحظة  –الدراسة بعديا على المجموعتين )التجربيبة  ألدوات
اعات السلوك البيئي على المجموعة التجربيبة فقط. وقد تم اختيار عينة الدراسة من احدى ق

طفال وطفلة  20محافظة القاهرة وكان عدد العينة  –ناصر  منشاةمدرسة الطفولة المبكرة بحي 
 20. وتم اختيار المجموعة الضابطة من قاعة اخري بنفس المدرسة وقد كان عدد العينة 

ادوات  وأعدادطفال وطفلة. وقد استعان الباحثون بالمنهج الوصفي: في بناء الجانب النظري 
وقد اسفرت حيث توجد مجموعة تجربيبة ومجموعة ضابطة  التجريبيالمنهج شبة ة. الدراس

 :النتائج عن
. وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة الضابطة ودرجات 1

المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي درست البرنامج. 
 ق البيئية و السلوك البيئي لدى اطفال الروضة وذلك فى األخال
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. يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس 2
القبلي مقارنه بالقياس البعدى بعد تطبيق البرنامج وذلك لصالح القياس البعدي وذلك فى 

 األخالق البيئية و السلوك البيئي لدى اطفال الروضة.
 أهم التوصيات:

 التنسيق بين ادارة الروضة وبين االسرة فى تنمية الخلق والسلوك البيئي لدى االطفال. .1
 بينهم باهمية تنمية الخلق والسلوك البييئ السليمتوعية اولياء االمور ونشر الوعي  .2

 
 مقدمة

القضايا يقاس تقدم االمم بمدى اهتمامها بحماية البيئة والحفاظ عليها فلم يعد االهتمام ب
البيئة ترفا بل اصبح ضرورة ملحة تساهم فى الحفاظ على بقاء البشرية على كوكب االرض. 
وتصاعدت ندءات العلماء حول اهمية تعديل شكل العالقة بين االنسان والبيئة . ومن الواجب 
اعادة توجيه الفكر االنسانى نحو اخالق عالمية من شانها الحفاظ على الموارد الطبيعية 

 قليل من الكوراث البيئية العالمية التى يكون االنسان هو الطرف االساسي بها.والت
وقد اجمع الكثير من العلماء على ان التربية هى عملية تعنى باالخالق و بالسلوك 
االنسانى  وتنميه وتطويرة وذلك ن السلوك ليس موروث بل مكتسب يكتسبه الفرد من خبرات 

االهتمام هنا على تزويد الفرد بانماط الخلق والسلوك التى  الجماعة التى يعيش معها وينصب
 (43ص  2013)ايمان عباس  الخفافى يعيش فيه.  تمكنه من التكيف مع المجتمع الذ

وعلى ذلك فان تنشئة اجيال جديدة على اخالق تهتم بالحفاظ على البيئة وحماية الكائنات 
مرحلة رياض ملية التربوية فى مرحلة الحية هى خطة اساسية فى هذا الصدد وتبدا تلك الع

ستعدادات الطفل حتى تتكون لدى الطفل اخالق وسلوك صحيح مع البيئة واستخدام ااألطفال 
للتعلم واكتساب العديد من المهارات التي تؤهله ليكون شخصية صالحة ومتكيفة مع نفسه 

 (198ص 2010صالح ترك وناريمان ابو سليمان )     . ومجتمعه
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سة السلوك وتعديل سلوك االطفال مبكرا احد اهم محاور البحوث فى مجال تعد درا
السلوك البيئي وان نموج السلوك البيئي لدى الطفل يتاثر بالمعارف والمهارات لدى االطفال مما 
يوجه سلوك الطفل ونيه التصرف ومكان السيطرة لدىيه وهى ايضا محددات مهمة للسلوك 

 ( 117ص  2006ولوس) مايكل س البيئي لدى الفرد.
من الطرق الهامة فى اكساب االطفال سلوكا جديدا بطرق  إستراتيجية خرائط السلوك دوتع

محددة وواضحة لدى الطفل ولدى والدية وفيها تقوم المعلمة برسم الخريطة السلوكية للطفل 
بت وتحثة على تغير سلوكة من خالل مماسة االنشطة والتعديل اول باول على سلوكة  وقد اث

 هذه االستراتيجية فاعلية كبيرة للتاثير فى االطفال فى مجاالت مختلفة من العلوم.
( Green, Carie 2017.p 32) 

كساب السلوك المرغوب يجب االهتمام   التكامل بين الجوانب بلكي يتم تنمية األخالق وا 
ق المستهدفة من األخال االطفال إكساب حتى تتمكن المعلمةمن المعرفية والمهارية والوجدانية 

 تضم الجانب المعرفي والوجداني والتطبيقي  خالل خريطة السلوك. )خريطة(
 المطلوب من خالل ثالث مراحل وهى:وتتم عملية اكساب السلوك 

 وتشجيع رغبته لتعلم سلوك جديد طفلخلق الدافعية لدى ال 
 طفلتوفير البيئة المناسبة الكتساب السلوك لل  
  ثبات السلوك الجديدتعزيز وتشجيع استمرار و 

 )Dennis Coon, John O. Mitterer2012.p112) 
 

 مشكلة البحث
خالل عمل احد الباحثين كاخصائي اعالم وتوعية بيئية بجهاز  جاءت مشكلة البحث من

عام فى عدد كبير من مدراس رياض  15شئون البيئة المصري ومن خالل العمل لمدة 
ظت وجود تدنى فى مستوى االخالق لتربية البيئية . الحاالطفال لتقديم ندوات وورش عمل فى ا

السلوك البيئي لدى اطفال الروضة فى تعاملهم اليوميى مع البيئية المحيطة فى الروضة. و 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dennis+Coon%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dennis+Coon%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+O.+Mitterer%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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استطالعية على مجموعه من أولياء األمور وللتاكد من مشكلة البحث تم كما تم عمل دراسة 
ت البيئية الخاطئة التي تصدر من أطفالهم والمعلمات للتعرف على مستوى األخالق والسلوكيا

في مستوى األخالق والسلوك البيئي االيجابي لدى األطفال مجموعه البحث  ت ضعففوجد
  .االستطالعية

كما تم الرجوو  الوى بعوض االدبيوات والدراسوات السوابقة ذات الصولة بموضوو  البحوث مثول 
ام خوووائط السووولوك لتنميوووة القووويم ( والتوووى اكووودت علوووى فاعليوووة اسوووتخد2009دراسوووة )امووواني جوووابر 

(  حووول فاعليووة تنميوة السوولوك البيئووي المرغوووب  2009وتعوديل السوولوك و) دراسووة الهوام موسووي 
( التوى 2001لدى اطفال لروضة مون خوالل المواقوف البيئيوة كوذلك دراسوة )محمود عبود الورحمن 
ميوووذ واكسوووابهم توكيووود علوووى اهميوووة اسوووتخدام خووورائط السووولوك لتنميوووة الجانوووب الوجوووداني لووودي التال

( حول فاعلية استخدام استرتيجية تعديل Daniel & bagner 2012السلوك الرغوب ودراسة )
السلوك لدى االطفال بعد التعرض لبرنوامج متخصوص فوي تعوديل السولوك بالمشواركة موع اوليواء 

( حول فاعلية  تضومين البعود البيئوي فوى قصوص  2011و دراسة احمد عبد المقصود) االمور.
 .العربية لتنمة اخالقيات البيئة لدى تالميذ المرحلة االعدادية اللغة

 

 البحث  سئلةأ
 الحالى البحث حاول  منها والتاكد البحث بمشكلة الخاص الجزء في ماسبق ضوء في

  اآلتي: الرئيسي السؤال عن اإلجابة
ما اثر استخدام برنامج قائم على إستراتيجية خرائط السلوك على تنمية األخالق و 

 السلوك البيئى المسئول لدى أطفال الروضة ؟
 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:

 . ما األخالق البيئية الواجب تضمينها في البرنامج المقدم ألطفال الروضة؟1
 . ما السلوكيات البيئية االيجابية الواجب تضمينها في البرنامج المقدم ألطفال الروضة ؟2
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األخالق والسلوك البيئي في مناهج الصف األول والثاني برياض  . ما مدي تضمين3
 األطفال؟ 

. ما شكل برنامج مقترح قائم على إستراتيجية خرائط السلوك على تنميه األخالق والسلوك 4
 البيئي 

 المسئول لدى أطفال الروضة؟ 
 ؟ ية البرنامج المقترح في تنمية األخالق البيئية لدى أطفال الروضةلعا. ما ف5
 ية البرنامج المقترح في تنميه السلوك البيئي المسئول لدى أطفال الروضة ؟لعا. ما ف6

 

 البحثأهمية  
الحالية أهميته ومبررات القيام به من اهمية مرحلة رياض االطفال  البحثستمد ي

الى دراسة فاعلية استخدام  بحثم التكما اهوالمؤثرات التى يتعرض لها الطفل فى تلك المرحلة 
 ستراتيجية خرائط السلوك فى تنمية الخلق والسلوك البيئى ألطفال الروضة.ا

تقديم برنامج قائم على إستراتيجية خرائط السلوك لتنمية األخالق  األهمية النظرية للدراسة:
 والسلوك البيئي ألطفال الروضة يشتمل على دليل المعلم وكتاب التلميذ مقياس لألخالق البيئية

 سلوك البيئيطاقة مالحظة للب
 األهمية التطبيقية للبحث:

يوجه أنظار مخططي المناهج وطرق التدريس رياض األطفال لضرورة استخدام  -
 استراتيجيات تساهم في تنمية األخالق البيئية والسلوك البيئي.

سهم في تطوير أداء معلمات رياض األطفال التدريسي في الفصل وينبههم إلى ضرورة ي -
 خالق البيئية لدى األطفال وتعديل السلوكيات الغير مرغوبة.االهتمام بتنمية األ
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 البحثأهداف  
المستوى تنمية الخلق والسلوك البيئي لدى االطفال الروضة الحالي إلى  بحثهدف ال

األول والثاني وتنمية السلوك البيئي االيجابي لديهم. التحقق من فاعلية خرائط السلوك في 
قائم على إستراتيجية من خالل برنامج  لدى أطفال الروضة تنمية األخالق والسلوك البيئي

 .خرائط السلوك لتنمية األخالق والسلوك البيئي ألطفال الروضة
 

 بحثالمف اهيم األساسية لل
 : بحثمصطلحات ال

لوصوول إلوى األهوداف والنتوائج هى فعول االشوياء بطريقوة صوحيحة ل: effectiveness يةلعاف
يمكون الحكوم علوى فاعليوة الموتعلم مون خوالل انجازاتوه و  ة واضوحةمعايير محدد ظل المتوقعة في
 )Habib, Hadiya 2019.p76) بعد التعرض لتعلم جديد. التي حققها
 اكسوابمعينوة بهودف  مجموعوة محوددة مون الخبورات هوو دراسوة تفصويلية ل :programبرنامج 

 (27ص 2016 )شبل بدران     .طفل مهارات او اتجاهات او معلومات وسلوكيات جديدةال
الذي يّتجه إليوه األهول كمرحلوة ثانيوة  ياألّولهي المؤسسة : kinder gardenرياض األطفال 

في حياة الّطفل، حيث ينتقل لإلعتماد على نفسوه والتعورف عول البيئوة اإلجتماعيوة والّتعواون بوين 
كتساب مهوارات اإلتصوال والتواصول بشوكلها األّولوي بموا يتناسوب موع عموره. و  هنوا تبودأ األطفال وا 

) منى محمد جاد   شخصية الّطفل بالظهور بشكلها األساسي حيث ترتسم مالمحها لتنضج أكثر
 .(33ص 2017

يقصد به مؤسسات تربوية، تقوم بتأهيل الطفل تأهياًل سليمًا  :التعريف اإلجرائي لرياض األطفال
، ويتمتووع بحريووة اختيووار لودخول المرحلووة االبتدائيووة، وتمعود تمهيوود االنتقووال مون البيووت إلووى المدرسوة

مكاناتووه، وتسوواعده علووى اكتسووابه خبوورات جديوودة،  وممارسووة نشوواطاته واكتشوواف قدراتووه وميولووه وا 
 وسلوك مرغوب.
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وهوووي خووورائط السووولوك   (Behavior maps strategyاستتتتراتيجيه ختتترائط الستتتلوك : 
تحديوووده  خريطوووة منفصووولة لكووول سووولوك يوووتمخاللهوووا بوضووع  مووونة المعلمووو تقووووم إسووتراتيجية تووودريس

فوى االجوراءات الفعليوة السولوكية  المتعلقوة بالبيئوة التوى يقووم بهوا  طفولكهدف سلوكي لمساعدة ال
 ( 128ص 2013)ايمان عباس  الخفاف    وفق خطوات محددة في حياته اليومية 

وتعرفها الباحثة تعريفوا إجرائيوا بأنهوا إسوتراتيجية تدريسوية تسوتخدم  :تعريف خرائط السلوك إجرائيا
ق خطووووات تهووودف تعوووديل السووولوك البيئوووي أو إكسووواب سووولوك إيجوووابي باسوووتخدام أنشوووطة بيئيوووة وفووو

 وبطاقة مالحظة لتسجيل السلوكيات البيئية ألطفال الروضة.
تحكم الفورد وتوجهوه الوى اتبوا  سولوكيات  محوددة   هي منظومة قيم ويعرفها  : Moralاألخالق 

يمكن من خاللهوا الحكوم علوى الفورد فوي كول مواقوف يمور  اإلنساني الوعي شكل من أشكال وهى
 به 

هوى شوكل مون المعرفوة االنسوانية والمعتقودات : Environmental ethics: االخالق البيئية 
الكائنوووووات  لوووووىجوووووزء مووووون المجتموووووع باإلضوووووافة إ هبأنوووووو تووووودرس عالقوووووة اإلنسوووووان بالبيئوووووة  التوووووى 
تعوود هووذه العناصوور جووزًءا مهًمووا جووًدا موون  األخوورى التووي تشوومل النباتووات والحيوانووات، حيووث الحيووة

العالم وتعتبر جزًءا وظيفًيا من حياة اإلنسان، لذلك فأنه من الضروري أن يحترم كل إنسان هوذا 
 (24 –18ص 2020احمد  الفراك ).خدم األخالق عند التعامل مع هذه المخلوقاتوأن يست

"مجموعوة مون القواعود والعوادات والمبوادل السولوكية، التوي يعتنقهوا : تعريف الخلق البيئي إجرائيا
ويووؤمن بهووا األفووراد، فتصووبح ملزمووة حتميووة لسوولوكهم تجوواه البيئووة، ومنظمووة لعالقووات اإلنسووان مووع 

 ".المجتمع والبيئة
 الدراسات السابقة

هذا وسوف يتم عرض الدراسات وفًقا للتسلسل الزمني لكول دراسوة موع محاولوة تقوديم رؤيوة 
نقديووووة لهووووذه الدراسووووات بهوووودف الوقوووووف علووووى أهووووم السوووومات المميووووزة لهووووذه الدراسووووات موووون حيووووث 

 الموضو ، االتجاه النظري، التناول المنهجي. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b0%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b0%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b0%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
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 2010دراسة سماح محمد عبد الجواد  -1
راسة الى التعورف علوى مودى فاعليوة برنوامج مقتورح لتنميوة بعوض المقواهيم البيئيوة هدف الد

والسوولوكيات االيجابيووة المرتبطووة بهووا لوودي اطفووال الروضووة بالجمهوريووة اليمينووة. وذلووك موون خووالل 
تصووميم مقيوواس للمفوواهيم البيئيووة وبطاقووة مالحظووة للسوولوك البيئووي وبرنووامج مقترحلتنميووة المفوواهيم 

ك البيئيوى لوودى اطفوال الروضووة. ثووم قاموت الباحثووة  بقيواس قبوول تنفيوذ البرنووامج مووع البيئيوة والسوولو 
( 6-5طفووال وطفلووة موون اطفووال الروضووة تتوورواح اعمووارهم موون ) 48عينووة البحووث المكونووة موون 

 فاظهرت النتائح تفاوت كبير بين التطبيق القبلي والبعدى للبرنامج لصالح التطبيق البعدى. 
  2011لمقصود دراسة احمد اسامة عبد ا -2

حول دراسة فاعلية تضومين البعود البيئوي فوى قصوص اللغوة العربيوة لتنموة اخالقيوات البيئوة 
 قائمة بأخالقيات البيئة و لدى تالميذ المرحلة االعدادية قام الباحث باعداد ادوات الدراسة وهى

االعدارية فى  مقياس في أخالقيات البيئة ثم قام بعمل تحليل محتوي كتب اللغة العربية للمرحلة
اخالقيوات  القصوص المتضومنضواء ما توصل اليه من ادوات بحثيوه وبعود ذلوك اقتورح برنوامج  

ذلوك  وبعود التجربيبوة والضوابطة تطبيق مقيواس اخالقيوات البيئوة علوى عينوة الدراسوةتم  البيئة ثم 
المقيوواس  ثووم بعوود ذلووك تووم تطبيووقعلووى العينووة التجربيبووة  ق البرنووامج المقتوورح يووطببت قووام الباحووث

ت داللوة احصوائية اوتوصلت النتائج الى وجود فوروق ذ على العنيتين التجربيبة والضابطة بعديا
البعوودى لبرنووامج القصووص المتضوومن أخالقيووات البيئووة كمووا  فووى العينووة التجريبيووة لصووالح التطبيووق

كوذلك ع ربط المنهج الدراسي بالقضايا المثارة وذات التأثير في المجتم ضرورة الدراسة ب اوصت
االهتمام بالجوانب الخلقيوة والتركيوز عليهوا مون خوالل أفعوال أبطوال القصوص وربوط كول موا ينوتج 

  عن أفعالهم بأثره علي البيئة
 2012دراسة ايناس البصال  -3

هدفت الى دراسة فعالية برنوامج ارشوادي لتنميوة بعوض المهفواهيم البيئيوة للحود مون مظواهر 
سووونوات اسوووتخدمت الدراسوووة المووونهج التجربيبوووي باسوووتخدام السووولوك السووولبي لووودي اطفوووال الروضوووة 
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اخبوار رسوم  –التصميم التجربيبى ذت المحموعوة الواحودة  ادوات الدراسوة قائموة المفواهيم البيئيوة 
البرنوامج االرشوادى المقتورح وتكونوت  –الرجل جود انف هارس اختبار المفاهيم البيئيوة المصوور 

( طبقووت علوويهم مقيوواس المفوواهيم 6-4الروضووة موون )طفوول وطفلووة موون اطفووال  40عينووة الدراسووة 
البيئية المصور قبليا ثم عرض البرنامج باستخدام طريقة االرشاد السلوكي واالرشاد باللعب . ثم 
القياس البعدى للمقياس واظهورت النتوائج  وجوود فوروق ذات داللوة احصوائية بوين نتوائج االطفوال 

تطبيووق القلووب والتطبيوووق البعوودى لصووالح التطبيوووق علووى اختبووار المفووواهيم البيئيووة المصووور بوووين ال
 البعدى للبرنامج االرشادى.

 : 2013مضاوى مبارك حمود ال شافي دراسة -4
برنامج قائم على تكنولوجيا التعليم االلكترونى فى تنمية لالخالقيات استخدام فاعلية حول 

وكانت ادوات البحث طر ق ةالبيئية ومهارات اتخاذ القرار لدى طالب التعليم ىالجامعي فى دول
هي مقياس اخالقيات البيئة ومقياس مهارات اتخاذ القرار وبرنامج مقترح قائم على تكنولوجيا 
التعليم االلكتروني.  وبعد بتحليل محتوى المقررات والبرامج المقدمة لطالب عينة البحث من 

االخالق ومهارات  طالب كلية التربية بجامعة قطر تم اعداد ادوات الدراسة وتطبيق مقياسي
اتخاذ القرار على العينة الضابطة والتجربيبة تطبيق قبليا ثم القيام بتطبيق البرنامج المقترح 
على العينة التجربيبة فقط ثم  تطبيق مقاييس الدراسة على العينة التجربيبة والظابطة توصلت 

درجات  العينة بين متوسطات  0.05النتائج الى وجود فوق دالة احصائيا  عند المستوى 
مقياس االخالقيات  البيئية  ومقياس  التجربيبة والضابطة لصالح العينة التجربيبة على  

 مهارات اتخاذ القرار.
 ( Armstrong2014)دراسة  -5

توصووولت الوووى ان المشووواركة فوووى االنشوووطة المخططوووة  بطريقوووة خووورائط السووولوك تغووورس فوووى 
ق والسوولوكيات التووى تصوودر عنووه فووى االطفووال علووى الموودى الطويوول  الصووفات الساسووية لالخووال
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المسووتقبل مثوول اخالقيووات ومهووارات ادارة الوقووت والعموول فووى مجموعووات وااللتووزام بقواعوود السوولوك 
 المقبول.

 2017واسراء عبد التواب  2015دراسة رحاب صالح محمد  -6
اكدت دراسة كول منهموا علوى فاعليوة االنشوطة الصوفية فوى تنميوة مهوارات السولوك القيوادى 

الروضوووة متموووثال فوووى مهوووارة التخطووويط واتخووواذ القووورار وتنميوووة مهوووارات حووول المشوووكالت  الطفوووال
 الحساسية االجمتاعيو ادارة االزمات حل الصرا  

 (2018 ،اسراء عبد اهلل)دراسة  -7
وهوودفت الدراسووة الووى معرفووة فاعليووة التربيووة االخالقيووة فووى الموودارس الخاصووة االردنيووة موون 

معلووم  200نهج الوصووفى التحليلووى وتكونووت العينووة موون وجهووه نظوور المعلمووين حيووث اتبعووت الموو
فقورة  75ومعلمة تم اختيارهم بالطريقوة الطبقيوة العشووائية واسوتخدمت الدراسوة اسوتيانه تكوون مون 

مجووواالت هوووى مجوووال سووولوك المعلوووم واسوووايب التقوووويم ومجوووال االنشوووطة الصوووفية  3موزعوووه علوووى 
النتائج الدراسة ان  وأظهرتف مهنه التعليم ومجال اهدا التعليمية واألنشطةوالالصفية والوسائل 

الخاصووة االردنيووه مرتفعووا وبمتوسووط حسووابي بلوو   الموودارسمسووتوى فاعليووة التربيووة االخالقيووة فووى 
 وأوصتكما اظهرت الدراسة ايضا وجود فروق ذات دالله احصائية وفقا لمتغير العمر.  4.31

م االخالقية لدى الطلبة وزيادة الودورات الدراسة الى تفعيل االنشطة الصفية واالصفية لغرس القي
مهنووه  بأهودافالتدريبيوة للمعلموين لتفعيول مبودأ التربيوة االخالقيووة فوى المودارس وتعريوف المعلموين 

 التعليم وواجبهم فى االهتمام بغرس القيم االخالقية لدى الطلبه.
 2018دراسة عالء الشامى وزينب الدوسرسي  -8

ى تضومين االخالقيوات البيئيوة فوي محتووى كتوب علوم الى التعرف على مود الدراسة  تهدف
االحيوووواء للمرحلوووووة االعداديووووة.ولتحقيق هوووووذا الهوووودف اعووووود الباحثووووان معيوووووارًا لألخالقيووووات البيئيوووووة 

( مجوال وهوي )االنسوان، المواء، التربوة، النباتوات، الحيوانوات ،الغوالف الجووي، التخطويط 13مون)
لحديثة ،التلوث االشعاعي، االعالم، التشريعات التوي البيئي ،النفايات والبيئة ،التقنيات الحيوية ا
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تم تحليل محتووى كتوب علوم االحيواء للمرحلوة االعداديوة ثم تحافظ على البيئة، الطاقة المتجددة( 
( فووي ضوووء هوووذا المعيووار تووم التوصووول الووى: قلووة اهتموووام 2017-2016المقووررة للعووام الدراسوووي)

( فقوورة وبنسووبة 52ألخالقيووات البيئيووة اذ حققووت )محتوووى كتووب علووم االحيوواء للمرحلووة االعداديووة با
 .( التي اعتمدها الباحثان وفقًا آلراء المحكمين%40( مقارنة بالنسبة المحكية )35.86%)

 

 االطار النظرى للبحث  
-477ص  2012دراسات سابقة )وليام ملير وستيفن رولنيك قام الباحثون بمراجعة 

 2002(  و)محمد بخيت 243ص  2008رزاق ودراسة  نبراس سونس ومؤيد عبد ال  ( 476
ي في ضوء للوقوف على مدى اسهامها فى البحث الحالى ثم تم بناء االطار النظرى( 165ص

 هي:  الدراسات السابقة  وتكون من ثالث محاور اساسية
تعرفها كوثر كوجك "بأنها إستراتيجية ف إستراتيجية خرائط السلوك:المحور االول 

وصف السلوك المطلوب توصيفا إجرائيًا دقيقًا وتحليله إلى عناصر تدريسية تعتمد على ت
واضحة ومحددة ، ثم وضع خريطة محددة الخطوات ،يتم أتباعها بترتيب منطقي لمساعدة 

  (310ص  2006)كوثر حسين كوجك  المتعلم على اكتساب السلوك المستهدف.
ثارة رغبته لتعلم السلوك المستهدف -  خلق دافعية المتعلم وا 
 توفير المتطلبات إلى تمكن المتعلم من اكتساب السلوك -
 تشجيع وتعزيز استمرار وثبات السلوك  -

يستطيع المعلم من خاللها إجراء التعديالت  ية خرائط السلوك التربوية للمعلم:أهميته استراتيج
ء يستطيع المعلم من خاللها إكساب وتنمية القيم لدى الطالب والقضاكما في سلوك طالبه.

على المشكالت السلوكية التي تصدر منهم، حيث تساعد إستراتيجية خرائط السلوك في تعليم 
تفيد خرائط السلوك المعلم في اختيار و وتعلم سلوك جيد أو تتغير سلوك معين اعتاده المتعلم.

 أفضل طرق وأساليب المتابعة والتقييم في العملية التعليمية.
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علم في جعل عملية التدريس فعالة حيث توضح طريقة تساعد خرائط السلوك الم كما انها
 وتتابع وتسلسل خطوات سير الدرس مما يسهل عملية وصول المتعلم إلى الهدف المنشود.

تعتبر خرائط السلوك إستراتيجية تعليم وتعلم يمكن للمعلمين بنائها وتصميمها في ضوء أهداف 
 قت المتاح واإلمكانات المتوفرةالعملية التعليمية وخصائص المتعلمين وأعمارهم والو 

 المسلمات والنظريات التي تعتمد عليها خرائط السلوك،
 ) Health Belief Modelنظرية تقدير أهمية الصحة للفرد )نموذج االعتقاد الصحي (

Janz & Becker 1984) 
تقوم فلسفة هذه النظرية على أن الفرد إذا أقتنع بأهمية الصحة وقيمتها له شخصيا 

رها السيئ إذا أهملها ، أمكن له اكتساب السلوكيات الصحية بطريقة سهلة، إن هذه وتأثي
النظرية تقوم على إكساب األفراد الميول وتكوين الدوافع لديهم والخاصة بالسلوكيات الصحية 

  المطلوب. وذلك بغرض إكساب هؤالء األفراد السلوك

لسلوك الصحي، عندما يقتنعون وتقوم هذه النظرية على افتراض أن األفراد يقومون با
بفوائد اكتساب هذا السلوك كما تفترض هذه النظرية أن النظام القيمى للشخص يمكن تغييره 

  .قدرته على التعامل الناجح مع الصحة وكذلك الوقاية الصحية تطوير لأج لدى الفرد من
  (مسلمات خرائط السلوك )االفتراضات المدعمة لخرائط السلوك

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سلوكيات الفرد ولكن تأثيرها يتغير تفترض أن  -
 وفقا لمستوى االستعداد الشخصي للفرد .

يأتي األفراد إلى البرنامج التعليمي ببعض الملومات أو المعتقدات عن السلوك  -
فإن باإلضافة إلى بعض المهارات المرتبطة بالسلوك وبسبب خبراتهم السابقة عن السلوك 

الكالب ال يحتاجون فقط أن يتعلموا معلومات جديدة أو مهارات لبل يجب أن يستبدلوا ما قد 
 سبق تعلمه.
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من ثالثة  (1تتكون خريطة السلوك كما يتضح من شكل رقم ): مكونات خريطة السلوك
 عناصر أساسية يمثل كل عنصر منها مرحلة من مراحل اكتساب السلوك المطلوب كما يلي :

 
 (1ات خرائط السلوك شكل )مكون

ثارة رغبته لتعلم السلوك المستهدف الطاقات الكامنة في هي والدافعية : خلق دافعية المتعلم وا 
المحركات التي تمعد أنها كما  "،الكائن الحي التي تدفعه ليسلك سلوكًا معينا في العالم الخارجي

 تقف وراء سلوك اإلنسان
المحركات الداخلية التي تقف وراء السلوك وتوجهه  ية هي" بان الدافعنبيلة الشوربجى" شيروت

توازنه وتوجهه نحو تحقيق هدف معين وتحافظ على استمرارية و   هوتحفزه إلى مواصلة نشاط
  حتى يتحقق هذا الهدف
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من حيث التعريف واألهمية، وفلسفة األخالق والتربية  المحور الثاني الخلق البيئي:
 ، تعريفه وعوامل تشكيل السلوك لدى الطفل،األخالقية، والسلوك البيئي
بأنها: موجهات للسلوك فهي التي تحرك الفرد  يعرفها "رشدي طعمية" :تعريف األخالق البيئية

وتدفعه إلى تبنى أنماط سلوكية معينه بحيث يمكن التعرف على ما يمتلكه الفرد من األخالق 
  خالل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال في كل موقف.

بأنها مجموعة من أشكال العرف والمعتقدات التي يمتلكها الفرد، وتؤدى إلى تعرف  كما
  المحافظة على البيئة وممارسة السلوك البيئي الصحيح.

توجد :  Methods of moral education for childrenالتربية األخالقية لألطفال 
تطبيق أفضل الطرق  مجموعة من األساليب التي تساهم في تربية األطفال، وتساعد في

 للتعامل معهم، ومن أهم هذه األساليب: 

هي من أهم األساليب التربوية، والتي تهدف إلى مساعدة الطفل على  :التنشئة األخالقية
جان "تطوير قدرته على التمييز بين األشياء الصحيحة، والخاطئة، ويعتبر عالما النفس 

سة هذا األسلوب، فتم تقسيم التنشئة األخالقية أول من اهتما بدرا "لورنس كولبرج"، و"بياجيه
 إلى مجموعة من المستويات، 

 Kindergartenمفهوم أطفال الروضة وتناول : المحور الثالث أطفال الروضة
Children: 
وصف مميز لفترة حياة الصغير السابقة على دخوله المدرسة للتعليم النظامي أو هو 
المقدر أنهم ليس بعد مستعدين لمناهج الصف األول نظام لتعليم صغار األطفال ، و الرسمي

النظامي الرسمي فال يود انتباهه لمواد اإلعداد دائما ينصب التأكيد على النمو الشخصي 
  واالجتماعي والعادات الصحية ويشمل دور الحضانة ورياض األطفال
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السئلة وقد مهد االطار النظري بشكل كبير فى االجابة على سؤال البحث الرئيسي وا
 الفرعية وبناء ادوات البحث.

 

 اإلطار المنهجي للبحث  
 :اإلطار المنهجي

 تم استخدام منهجين للبحث هما: المنهج الوصفي والمنهج التجريبي.  منهج البحث:
 : قام الباحثون بالخطوات التالية اثناء القيام بالدراسة :طريقة البحث

يجابي الواجب توافرها في برامج رياض االطفال االإعداد قائمتى الخلق والسلوك البيئي  -أوال
  لتنمية الخلق والسلوك البيئى لدى اطفال الروضة.

 وكان الهدف من اعداد القائمتين
  اإلجابة عن السؤال األول ما األخالق البيئية الواجب توافرها في البرنامج المقترح المقدم

 ألطفال الروضة.
يئي التي تالئم تالميذ رياض األطفال ، والتي يجب من خالل تحديد مكونات الخلق البوذلك 

 ويتضمنها البرنامج المقترح. األطفالأن تتوافر في كتب رياض 
  االجابة على السؤال الثانى ما السلوكيات البيئية االيجابية الواجب تضمينها فى مناهج

 الصف االول والثانى برياض االطفال ؟
يئية االيجابية الواجب تضمينها وعرضها على من خالل وضع قائمة السلوكيات البوذلك 

 :كالتالى، الت الالزمة حتى التوصل الى القائمة النهائيةديالمحكمين إلجراء التع
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 قائمة األخالق البيئية و المؤشرات السلوكية الدالة عليه :(1جدول )
المكون  م

 المؤشرات السلوكية الدالة عليها المكونات الفرعية الرئيسي

ظة المحاف 1
 على الماء

 الحد من تلوث المياه -
 عدم إهدار المياه -
 ترشيد المياه-

 الحفاظ على المياه من التلوث -
 استعمال كوب ماء عند غسل االسنان -
استعمال الدش بدال من ملء البانيو عند  -

 االستحمام
عدم االسراف فى المياه اثناء استخدام صنبور  -

 المياه

المحافظة  2
 على الهواء

 الحد من تلوث الهواء -
الحفاظ على الهواء من  -

 التلوث

تجنب استخدام مدافئ حرق الخشب في الشار   -
 والمنزل

 التخلص من الغبار في المنزل -
 االبتعاد عن مصادر الدخان -
 اغالق نوافذ المنزل عند وجود اتربه -

حماية الغذاء  3
 من التلوث

 الحد من تلوث الغذاء -
 ترشيد الغذاء -
الحفاظ على الغذاء من  -

 التلوث

 عدم اهدار الطعام -
 عدم رمي ما تبقى معه من طعام -
 المحافظة على الغذاء من التلوث -

المحافظة  4
 على النظافة

 النظافة العامة -
 النظافة الشخصية -

 يقلم أظافره باستمرار -
 يغسل يديه قبل تناول الطعام -
 صحيةيغسل يديه بعد خروجه من المرافق ال -
 عدم القاء المخلفات في ساحة الروضة -
 التعاون بين زمالئه لنظافة الروضة -
 المشاركة في تجميل الفصل -

اضرار  5
 الضوضاء

 تؤثر على سالمة األذن -
 تؤثر نفسيًا على اإلنسان -
 تؤثر اجتماعيًا على اإلنسان -

 االبتعاد عن أماكن الضوضاء -
 ثناء اللعبعدم المساهمة في اصدار ضوضاء ا -
 عدم التحدث بصوت مرتفع -
 يرفض األصوات التي تسبب ازعاج -
 توفير الهدوء وحجب الضوضاء -

6 
زيادة 

المساحات 
 الخضراء

 اانخفاض درجة الحرارة -
خفض نسبة االتربة في  -

 الهواء
 الحد من تلوث الهواء -
 تساهم في تحسين الصحة -
تقلل نسبة ثاني أكسيد  -

 الكربون

 بالسعادة  الشعور -
 االحساس بأهمية الهواء النقي -
 االستمتا  بالمتنزهات والمساحات الخضراء -
 المحافظة على حديقة المدرسة -
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 قائمة األخالق البيئية و المؤشرات السلوكية الدالة عليه :(1جدول )تابع 
المكون  م

 المؤشرات السلوكية الدالة عليها المكونات الفرعية الرئيسي

7 
حماية 
الكائنات 
 الحية

 الصيد الجائر -
 تجريف التربة الزراعية -
 أهمية بقاء التنو  الحيوي -

 تشجيع التعاون موع اآلخرين لحماية الحيوانات -
 معاملة الحيوانات برفق -
المحافظة على النباتات واالشجار في المدرسة  -

 واالحياء السكنية
 المشاركة في االعتناء بحديقة المدرسة -

تفادة من االس 8
 المخلفا

عدم القاء القمامة في  -
 الشار 

 النفايات المنزلية الخطرة -
المخلفات المنزلية مثل  -

 الورق
انتشار الحشرات جراء  -

 اهمال المخلفات
 إعادة تدوير المخلفات -

 االستمتا  بالجمال البيئي -
 تقدير أهمية إعادة تدوير المخلفات -
 محيطةالمحافظة على نظافة البيئة ال -
 الحفاظ على صحة اإلنسان -
 المشاركة اإليجابية في االستفادة من  -

 المخلفات
 القاء المخلفات في سلة القمامة -
 االلتزام بنظافة المدرسة -

9 

المحافظة 
على 

الممتلكات 
العامة 
 والخاصة

عدم كسر مقاعد الروضة  -
 وتمزيقها 

المحافظة على الممتلكات  -
 الخاصة

أشجار  المحافظة على -
 الحدائق العامة

 تقدير ممتلكات الدولة -

 المحافظة على مقاعد الروضة -
 المحافظة على أعمدة االنارة في الشار  -
 تقدير أهمية األشجار -
 المحافظة على االدوات الخاصة -

 

( في  2017/2018تحليل محتوي منهج رياض األطفال بالصف األول والثاني طبعة ) 
وذلك لإلجابة عن السؤال الثالث ما  ت واألخالق التي تم التوصل إليها.ضوء قائمة السلوكيا

 مدى تضمين االخالق والسلوك البيئي في مناهج الصف األول والثاني برياض األطفال؟
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 واشتملت إجراءات التحليل على ما يلي:إجراءات التحليل: 
توي يوتم وضوع وحودات التحليول وتعنوي العناصور الرئيسوية أو الثانويوة ال :تحديد فئات التحليتل -أ

)رشتتدى فيهووا، أي التووي يمكوون وضووع كوول فكوورة موون أفكووار المحتوووى فيهووا وتصوونف علووى أساسووها 
وفئووووات التحليوووول فوووي الدراسووووة الحاليووووة هووووي: قائمووووة الخلووووق والسوووولوك البيئووووي (، 1999طعيمتتتتة، 

 الخضتراء"، "الضوضتاء"، "زيتادة المستاحات،"الماء" "الهواء"، "الغذاء"، "النظافتة"الرئيسية وهي 
والمكونووات الفرعيووة التووي  "حمايتتة الكائنتتات الحيتتة"، "المخلفتتات"، "الممتلكتتات العامتتة والخاصتتة"

 تضمنها كل مكون رئيسي.
اتخوذت الصوفحة وحودة للتحليول، حيوث أنهوا الوحودة الطبيعيوة للمعنوى ألن تحديد وحتدة التحليتل: 

 مقرر مرحلة رياض األطفال يعتمد على األنشطة المصورة. 
مون صودق التحليوول  والتأكود األطفوالد قوام البواحثون بوإجراء تحليول كتوابي مرحلوة ريواض وقو

 :وثباته تم التوصل الى االتى
 نتائج تحليل الكتاب االول: (2جدول )

 نتائج تحليل المحلل الثاني نتائج تحليل الباحث
 صفحة  58عدد الصفحات 

عوووودد الصووووفحات التووووي انطبقووووت عليهووووا مكونووووات 
 صفحة 17البيئي  الخلق والسلوك

نسوووبة الفقووورات التوووي انطبقوووت عليهوووا القووويم البيئيوووة 
29.31%  

نسبة الفقرات التي لم ينطبق عليها القيم البيئية 
70.69% 

 صفحة  58عدد الصفحات 
عدد الصفحات التي انطبقت عليهوا مكونوات الخلوق 

 صفحة 19والسلوك البيئي 
نسوووووووووبة الفقووووووووورات التوووووووووي انطبقوووووووووت عليهوووووووووا القووووووووويم 

  %32.75البيئية
نسبة الفقرات التي لم ينطبق عليها القيم البيئية 

67.25% 
 : ( ما يلي2ن الجدول السابق رقم )يتضح م

 ( فقرة . 58و إن عدد صفحات الكتاب األول )
( صفحة بالنسبة 17و إن عدد الصفحات التي انطبقت عليها مكونات الخلق والسلوك البيئي )

 لتحليل الباحثة.
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( بالنسبة 19لتي انطبقت عليها مكونات الخلق والسلوك البيئي بلغت )و إن عدد الصفحات ا
 لتحليل المحلل الثاني.

و إن نسبة تحليل الباحث لنسبة الفقرات التي انطبقت عليها مكونات الخلق والسلوك البيئي 
 %( 29.31بلغت    )

لخلق والسلوك و إن نسبة تحليل المحلل الثاني لنسبة الفقرات التي انطبقت عليها مكونات ا
 %(  32.75البيئي بلغت )
بحساب المعادلة السابقة يتضوح أن نسوبة االتفواق بوين التحليول األول الوذي قاموت  نسبة الثبات:

به الباحثة والتحليل الثاني الذي قام به المحلول الثواني للكتواب األول لمرحلوة ريواض األطفوال قود 
 الباحثة في إجراء التحليل.% تقريبا، وهذا االتفاق تطمئن اليها  44,94بلغت 

 نتائوووج تحليول الكتاب الثاني :(3جدول )
 نتائج تحليل المحلل الثاني نتائج تحليل الباحث

 صفحة  81عدد الصفحات 
عدد الصفحات التي انطبقت عليها مكونوات 

 صفحة 32الخلق والسلوك البيئي 
سوووبة الفقووورات التوووي انطبقوووت عليهوووا مكونوووات 

  %39.32الخلق والسلوك البيئي
نسبة الفقرات التي لم ينطبق عليها مكونات 

 %60.68الخلق والسلوك البيئي 

 صفحة  81عدد الصفحات 
عدد الصفحات التي انطبقت عليها مكونوات 

 صفحة 28الخلق والسلوك البيئي 
نسووبة الفقوورات التووي انطبقووت عليهووا مكونووات 

 %34.56الخلق والسلوك البيئي
ليها مكونات نسبة الفقرات التي لم ينطبق ع

 %65.44الخلق والسلوك البيئي 
 ( ما يلي:3ن الجدول السابق رقم )يتضح م

 ( صفحة.81و إن عدد صفحات الكتاب األول )
( صفحة بالنسبة 32و إن عدد الصفحات التي انطبقت عليها مكونات الخلق والسلوك البيئي )

 لتحليل الباحثة.
( بالنسبة 28الخلق والسلوك البيئي بلغت ) و إن عدد الصفحات التي انطبقت عليها مكونات

 لتحليل المحلل الثاني.
نات الخلق والسلوك البيئي و إن نسبة تحليل الباحثة لنسبة الفقرات التي انطبقت عليها مكو 

 %( 39.32) بلغت
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و إن نسبة تحليل المحلل الثاني لنسبة الفقرات التي انطبقت عليها مكونات الخلق والسلوك 
 %(  34.56)البيئي بلغت 
وبحساب المعادلة السابقة يتضح أن نسبة االتفاق بين التحليل األول الوذي قاموت نسبة الثبات: 

به الباحثة والتحليل الثاني الذي قام به المحلل الثاني للكتواب الثواني لمرحلوة ريواض األطفوال قود 
 % تقريبا، وهذا االتفاق تطمئن اليه الباحثة في إجراء التحليل.33,93بلغت 

بناء برنامج مقترح وقائم على إستراتيجية خرائط السلوك لتنمية الخلق والسلوك البيئي لدى  -1
 اطفال الروضة.واشتمل البرنامج على االتى :

 اإلطار العام للبرنامج:
 )مواد المعالجة التجريبية(: Program contentمحتوى البرنامج  -
  ك. ويحتوي على ما يلي:دليل المعلمة باستخدام استراتيجية خرائط السلو  -أ

 (( كتاب دليل المعلمة المرحلة األولى و الثانية 3)ملحق رقم )
 مقدمة الدليل -
 توجيهات باستخدام دليل المعلم  -
 أهداف البرنامج  -
 المراجع التي استخدمت في بناء البرنامج  -
يمية واألنشطة دروس البرنامج ومكونات الخلق والسلوك البيئي المتضمنة والوسائل التعل -

 المرجعية واألنشطة التعليمية.
كتاب التلميذ للمرحلة األولى والثانية رياض األطفال )دروس قائمة على استراتيجية  -ب

( كتاب التلميذ المرحلة األولى و  4)ملحق رقم )  خرائط السلوك من خالل األنشطة البيئية(
 الثانية(

 تعليمات البرنامج بالنسبة للطالب -
 داف العامةاأله -
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االهداف  المساهمة فى تحقيقهي لتحقيقها المتقرح  األهداف التي يسعى هذا البرنامج  -1
 المرغوب  لسلوك البيئيوذلك الكساب االطفال االخالق وا التربوية لمرحلة رياض األطفال

  بما يحقق اكبر قدر ممكن لنموهم كأفراد يعيشون في إطار اجتماعي محددلدى المجتمع 
ترجمتها إلى وء قائمي الخلق والسلوك البيئي التى تم توصل لها الباحثون تم وفى ض -2

مواقف سلوكية ليسهل توظيفها واستخدامها كدليل يسهل عملية التعليم والتعلم، كما تساعد 
رشادات الختيار الوسائل التعليمية واألنشطة التعليمية المناسبة  على إعطاء موجهات وا 

 لوكية. الستراتيجية الخرائط الس
اشتملت األهداف الجوانب الثالثة للتعلم، المعرفية، والوجدانية والمهارية، والتركيز على  -3

الجوانب البيئية بهدف تنمية الخلق والسلوك البيئي، وقد روعي عند صياغة األهداف الدقة 
 رياض االطفال.والوضوح والشمولية وارتباطها بموضوعات المنهج الدراسي لمرحلة 

وتشمل  يستطيع الطفل عمل االتي والتى يمكن قياسها بعد تطبيق البرنامج :إلجرائيةاألهداف ا
 : ما يلى

  األهداف المعرفية: -1
  .. يعرف أسماء الحيوانات بأنواعها المختلفة1
 . يميز بين حيوانات الحقل والغابة والمنزل.2
  .. يعرف فوائد كل من حيوانات الحقل والمنزل3
  .نات الضارة و النافعة لإلنسان. يميز بين الحيوا4
 . يدرك العالقات القائمة بينه وبين البيئة الطبيعية والسكنية. 5
 . يعرف الثروات الطبيعية في بيئته وسبل المحافظة عليها. 6
 . يعرف معنى الممتلكات العامة والخاصة.7
 . يميز بين الممتلكات العامة والخاصة.8
 . يدرك خطورة الضوضاء.9

 ف مسببات تلوث الهواء.. يعر 10
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 . يدرك خطورة تلوث الهواء.11
 . يعرف خطورة الغذاء الملوث.12
 . يعرف أهمية االستفادة من بقايا الطعام.13
 . يدرك أهمية األشجار لإلنسان.14
 . يعرف أهمية الهوء في حياة اإلنسان.15
 . يدرك أهمية المياه لكل الكائنات الحية.16
 دوير النفايات.. يدرك أهمية إعادة ت17

 األهداف الوجدانية:
 ن.ا. يكتسب قيمة الرفق بالحيو 1
 يدرك أهمية استخدام الوسائل الصحية في التهوية. .2
 . يقدر العالقات التي تربط الكائنات الحية بالبيئة.3
 . يهتم بالمحافظة على النباتات والحيوانات.4
 . يعي أهمية الممتلكات العامة والمحافظة عليها.5
 يتمتع بخلق بيئي وا  في التعامل مع مكونات البيئة. .6
 . يدرك أهمية النظافة الشخصية.7
 . يكتسب قيم السعادة البيئية.8
 . يقدر قيمة المساحات الخضراء.9

 . يحرص على المشاركة في نظافة البيئة. 10
 . يكتسب سلوك إيجابي تجاه البيئة.11
 . يكتسب قيمة المحافظة على األشجار.12
 . يكتسب قيمة ترشيد المياه.13
 . يشعر بالمسئولية الفردية تجاه المحافظة على البيئة الطبيعية والمشيدة. 14
 . يكتسب اتجاهات إيجابية نحو الحيوانات.15
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 . يتمسك بالمحافظة على البيئة.16
 . يتجنب اإلسراف في موارد البيئة. 17
 رسته والحي الذي يسكن فيه.  . يشارك زمالئه في تجميل البيئة المحيطة مثل مد18
 . يساهم مع زمالئه في زيادة المساحات الخضراء بالمدرسة. 19
 . يكتسب قيمة تذوق جمال البيئة. 20
 . يكتسب قيمة االستغالل األمثل للموارد البيئية. 21
 . يحترم الجمال البيئي.22
 . يلتزم بالخلق والسلوك البيئي.23
 تجاه البيئة. . يكتسب المسئولية األخالقية24
 .. يسلك سلوكًا بيئيًا خالل وجوده داخل المدرسة وخارجها25

 :األهداف المهارية
 . يتعاون مع زمالئه في زراعة بعش األشجار.1
 . يستطيع تركيب أجزاء للحيوانات.2
 . يشارك في تجميل مدرسته.3
 . يشارك زمالئه في إعداد الوسائل الصحية للتهوية.4
 نماذج للحدائق. . يكتسب مهارة عمل5
 . يمارس المهارات الحركية.6
 . يكتسب مهارة التعلم الذاتي.7
 . ينفذ أشكال للبيئة المختلفة عن طريق الصلصال.8
 . يميز بين األشياء النظقة واألشياء غير النظيفة.9

 . يتعلم كيفية التعامل مع البيئة الطبيعية والحضارية.10
 الصلة بالنظافة العامة.. يكتسب مهارة جمع البيانات ذات 11
 . يكتسب مهارة إعادة تدوير الورق.12



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 وآخرون هبه عبد العال محمد

 

 2020( ديسمبر 6جزء )، الثاني عشر العددربعون، ألوا علتاسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

410 

 . يميز بين السلوك البيئي الملتزم والسلوك غير المسئول للبيئة.13
 . يشارك زمالئة في حمالت لنظافة حديقة المدرسة.14
 . يكتسب مهارة تشخيص مستوى النظافة في الحي السكني.15
 . يكتسب مهارة إعادة التدوير.16
خلق دافعية التلميذ واثارة رغبته لتعلم السلوك المستهدف: هناك : الدافعية، تهيئة الطالب -

 تلميذتجارب التلميذ، منها تساعد علي خلق الدافعية والرغبة للالتي عوامل العديد من ال
 .وخبراته السابقة المرتبطة بالسلوك المطلوب تعلمه

التي تمكن التلميذ من اكتساب السلوك: يمعد من  توفير األدوات والوسائل: متطلبات النشاط -
 توفير المعلومات الالزمةمن تعلم السلوك المطلوب تلميذأهم العوامل والمتطلبات التي تمكن ال

من خالل األنشطة  تعلم المهارات المرتبطة بالسلوكوالوسائل و االمكانات و  والمرتبطة بالسلوك
 البيئية المختلفة

ديل السلوك: تغيير في السلوك غير المرغوب فيه لدى التلميذ بصورة تع: األنشطة البيئية -
 علمية ومدروسة وفقًا لألنشطة المعدة لذلك باستخدام استرتيجية خرائط السلوك.

 الوالدين( –المعلم  –التعزيز وفقًا لألسلوب إيجابي أم سلبي )ذاتي  -
يتناول البرنامج عنوان : (Post Test، اختبار بعدي، Pre Testالتقويم )اختبار قبلي  -

( درس، تمت 18ودروس كتاب رياض األطفال وفقًا "الستراتيجية خرائط السلوك"، وشمل )
صياغتهما من خالل األنشطة البيئية التي اشتملت على الصور والتي تساعد تالميذ رياض 

ولت األنشطة ، كما تناوتنمية الخلق والسلوك المرغوب فيه تجاه البيئةاألطفال على االستنتاج 
بعض القصص البيئية لتالميذ رياض األطفال، كما تم اعداد دليل المعلمة لتدريس البرنامج 

 وفق استراتيجية خرائط السلوك.
 الضابطة ( –تطبيق ادوات الدراسة قبليا على المجموعتين )التجربيبة  -4
 تطبيق البرنامج المقترح على المجموعة التجريبية فقط  -5
 الضابطة ( –ة بعديا على المجموعتين )التجربيبة تطبيق ادوات الدراس -6
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 حدود البحث
في العام الدراسي  طفل  20مكونة من  تم تطبيق البحث الحالي على عينة: الحدود الزمنية

 16/1/2020وحتي  2019/ 11/ 16في الفترة من  م2019-2020
رسة دار تم تطبيق البحث الحالي على عينة من أطفال الروضة مد الحدود المكانية:

 إدارة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة. –الطفولة 
 أدوات البحث:

 مقياس األخالق البيئية من إعداد الباحثون: والً أ
 –الغذاء  –الهواء  –المياه ) خلق البيئي تجاهيهدف المقياس إلى قياس مدى تنمية ال: الهدف 
 –المخلفات  –ت الحية حماية الكائنا –زيادة المساحات الخضراء  –الضوضاء  –النظافة 

 أطفال الروضة.( لدى الممتلكات العامة والخاصة
 المرجعية:

 خلق البيئي.مراجعة بعض الدراسات والبحوث السابقة التي تتعلق بال أ
أحمد أسامة  (2010بركات)فاتن منها مقياس و ، خالق البيئيةمراجعة بعض مقاييس األ -ب

 (.2015( منال  حسين، )2011)

 2017/2018قررة على أطفال الروضة بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي الكتب الم -ج
محاور اساسياسة وهى )المحافظة على  9تم إعداد المقياس فوي عدد : عدد االسئلة  والمحاور

الماءالمحافظة على الهواء/ حماية الغذاء من التلوث المحافظة على النظافة/ أضرار 
اء/ حماية الكائنات الحية/ االستفادة من المخلفات/ الضوضاء/ زيادة المساحات الخضر 

( عبارات بيئية، تم توزيعها وفق كل  46المحافظ على الممتلكات العامة والخاصة( وعدد )
 مكون من قائمة الخلق البيئي.
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 الصدق والثبات:
 دق المحكمين:ص 1

جموعة وللتحقق من صدق المقياس تم عرضه على مالصدق المنطقي )صدق المحكمين(: 
 من المحكمين وذلك ألخذ آرائهم حول ما يلي: 

 التي تقيسها. خلق البيئيعن العبارات المقياس مدى تعبير  -1
 .كونكل مل  لعباراتمدى مالئمة ا-2
 أطفال رياض األطفال.لمستوى  عباراتمدى مالئمة صياغة ال-3
البيئي  خلقاس التم حساب صدق االتساق الداخلي لعبارات مقيصدق االتساق الداخلي:  -ب

 ت، كما قاممكونوالدرجة الكلية لل مكونعن طريق حساب معامل االرتباط بين عبارات كل 
 س.بحساب صدق االتساق الداخلي بين درجة األبعاد والدرجة الكلية للمقيا ةالباحث

 البيئتتي  خلتتقبحستتاب صتتدق االتستتاق التتداخلي بتتين أبعتتاد مقيتتاس ال ونكمتتا قتتام البتتاحث
 ة للمقياس على النحو اآلتي:والدرجة الكلي

البيئي لعينة قوامها  خلقبحساب ثبات مقياس ال ونالباحث تقام: حساب معامل ثبات المقياس
  بطريقتين هما: فالً ( ط20)
 البيئي مستخدمًا طريقة ألفالكرونياك  خلقحساب ثبات مقياس ال -أ

معادلوة سوويبرمان وبووراون كموا تووم حسوواب ثبوات المقيوواس بطريقووة التجزئوة النصووفية باسووتخدام  -ب
بعووود ان ان توووم حسووواب الصووودق والثبوووات لمقيووواس القووويم البيئيوووة اصوووبح الكقيووواس فوووى صوووورته 

 .النهائية
 بطاقة مالحظة السلوك البيئي من إعداد الباحثونثانيا 

تحدد الهدف فى معرفة مدى أداء تالميذ رياض االطفال عينة البحث عم  ة:الهدف من البطاق
باشرة ، وما يصدر عنهم من سلوكيات ايابية وسلوكيات خطاء تجاه البيئة طريق المالحظة الم

 من خالل المواقف البيئية التى اعدت لذلك.
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المحافظة على محاور اساسية وهى ) 9عدد فوي  البطاقة تم إعداد عدد االسئلة  والمحاور: 
أضرار  فة/النظاالماءالمحافظة على الهواء/ حماية الغذاء من التلوث المحافظة على 

 /الضوضاء/ زيادة المساحات الخضراء/ حماية الكائنات الحية/ االستفادة من المخلفات
( موقف سلوكي تعد أداه قياس تستخدم  36) وعدد( العامة واخلاصة المحافظ على الممتلكات

 ال يحدث(. -أحيانا –لتوثيق تعلم التلميذ وتكون من ثالث مستويات وهى )دائما 
 م ضبط البطاقة عن طريق الصدق والثبات ت: ضبط البطاقة -1

الى اى مدى تحقيق االداة للغرض الذي وضعت الجلة باالعتماد على : صدق البطاقة
مؤشرين صدق مضمون بطاقة المالحظة، والذي تبين فى دقة صياغة مفردات البطاقة 

البطاقة على مجموعة من  والصدق المنطقي )صدق المحكمين (، وتمثل في عرض
، من اساتذه المناهج وطرق التدريس والتربية البيئية والطفولة وفى ضوء ذلك تم نالمحكمي

تعديل وحذف بعض مفردات البطاقة ثم موافقة السادة المحكمون لصالحية البطاقة لتحقيق 
 الهدف منها وصدقها فيما نقيسه ودقة مفرداتها. 

أى نسبة االتفاق بين تم ثبات البطاقة من خالل ثبات نظام المالحظة ،ثبات البطاقة 
مالحظتين وقد بلغت نسبة االتفاق فى سلوك تالميذ عينة البحث بمدرسة الطفولة المبكرة 

وهذه النسبة  تشير إلي ثبات  %95.8تبين ان تلك النسبة   coperبتطبيق معادلة كوبر 
 بطاقة المالحظة

محكمون، وبعد التأكد من بعد إدخال التعديالت التى أشار اليها الالصورة النهائية للبطاقة: 
 صدق وثبات بطاقة المالحظة لتصبح البطاقة فى صورتها النهائية 

 متغيرات الدراسة:
التووودريس باسووتخدام إسوووتراتيجية خووورائط  -المتغيتترات المستتتتقلة: طريقتتتة التتتتدريس وتشتتمل:  -أ

 السلوك 
 السلوك البيئي -األخالق البيئية  -المتغيرات التابعة وتتمثل في:  -ب
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وضع قائمة األخالق البيئية وقائمة بالسلوك البيئى التي ينبغي إن راءات البحث: إج
يتضمنها البرنامج لتنمية الخلق والسلوك البيئي )القائم علي استراتيجية خرائط السلوك( المقدم 

 ألطفال الروضة.
تحليل محتوي منهج رياض األطفال بالصف األول والثاني لقياس مدى تضمين األخالق   -1

 لسلوك البيئي في مناهج الصف األول والثاني برياض األطفال. وا
بناء برنامج مقترح قائم على إستراتيجية خرائط السلوك على تنميه األخالق والسلوك البيئي  -2

 المسئول لدى أطفال الروضة.
 :عداد ادوات الدراسةا -3
 إعداد مقياس األخالق البيئية وتحيكمة وتقنينه.  -
 السلوك للمعلماتإعداد بطاقة مالحظة   -
 :الميدانية التجربة -4
   ناصر/  منشاةتم اختيار عينة الدراسة من احدى قاعات مدرسة الطفولة المبكرة بحي

طفال وطفلة . وتم اختيار المجموعة الضابطة من  20محافطة القاهرة وكان عدد العينة 
 طفال وطفلة. 20قاعة اخري بنفس المدرسة وقد كان عدد العينة 

 قبلي ألدوات الدراسة )بطاقة مالحظة السلوك البيئي ومقياس الخلق البيئى التطبيق ال
 الضابطة ( –لمدة اسبو  دراسى على المجموعتين )التجربيبة  المصور(

  تطبيق البرنامج المكون من وحدة للمستوى األول ووحدة للمستوى الثاني للمجموعة
عالية البرنامج في تنمية الخلق التجريبية فقط فقط لمدة اربعة اسابيع دراسية .لقياس ف

تطبيق بطاقة تطبيق مقياس األخالق البيئية ، و السلوك البيئي لدى أطفال الروضة تم و 
 اسابيع.( بعدًيا على المجموعتين الضابطة والتجريبية. 3المالحظة )لمدة 
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بحثنتائج ال  
دة اسبو  على تم تطبيق بطاقة المالحظة ولم السلوك البيئي: وال نتائج بطاقة مالحظةأ

العينتين )التجربيبة والضابطة( قبليا وذلك بمساعدة المعلمات بالروضة وباالتصال باولياء 
االمور لالطفال. وبعد تطبيق البرنامج لمدة شهر كامل بمعدل مرتين فى االسبو  وبمجمو  

 -اسابيع وكانت النتائج كما يلى: 3نشاط، ثم تم تطبيق بطاقة المالحظة بعديا لمدة  18
متوسطات درجات أطفال المجموعة الضابطة ودرجات المجموعة التجربيبة الفروق بين  :(4جدول )

 (N= 20) وذلك بالنسبة لبطاقة مالحظة السلوك البيئي في التطبيق البعدي

 الموضوعات م
المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
قيمة  التجربيبة 

 ت
مستوى 
 الداللة

مربع 
 ايتا

حجم 
 ع م ع م التاثير

 كبير  0.99 0.001 2.85 0.66 4.80 0.16 0.70 المحافظة على الماء 1

 كبير 0.99 0.001 3.8 0.51 4.45 0.2 0.85 المحافظة على الهواء 2

حماية الغذاء من  3
 كبير 0.99 0.001 4.96 0.32 5.00 0.9 0.95 التلوث

المحافظة على   4
 كبير 0.98 0.001 5.95 0.32 5.00 0.13 0.95 النظافة

الحد من أضرار  5
 كبير 0.99 0.001 11.86 0.37 5.01 0.10 0.61 الضوضاء

زيادة المساحات  6
 كبير 0.97 0.001 5.53 0.21 4.88 0.15 0.88 الخضراء

 كبير 0.98 0.001 8.91 0.61 5.20 0.18 1.08 حماية الكائنات الحية 7

االستفادة من   
 كبير 0.99 0.001 9.13 0.45 4.98 0.13 0.65 المخلفات

9 
المحافظة على 

الممتلكات العامه 
 والخاصة

0.55 0.12 4.95 0.21 3.8 0.001 0.98 
 كبير

الدرجة الكلية لبطاقة 
 كبير 0.99 0.001 56.79 2.20 40.77 0.99 7.22 الخلق البيئي
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( مجمو  4من خالل ما سبق ومن خالل الجدول رقم ): التحقق من صحة الفرض االول
( و مجمو  0.99( وانحراف معيارى )7.22رجات اطفال المجموعة الضابطة كان )متوسط د

( 20.20( وانحراف معيارى )40.77متوسط درجات اطفال المجموعة الضابطة فى كان )
متوسطي ( بين 0.001احصائية عندى المستوى )ومعنى تلك القيم وجود فروق ذات داللة 

مجموعة التجربيبة وذلك بالنسبة لبطاقة مالحظة درجات أطفال المجموعة الضابطة ودرجات ال
السلوك البيئي في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي درست البرنامج المقترح 

كما تدل قيمة مربع ايتا على ان حجم تاثير برنامج بيئي على سلوك االطفال نحو )بيئتي( 
( فى موضو  زيادة المسطحات 0.97من )البيئة مؤثر بشكل كبير وقد ترواحت قيم مربع ايتا 

( في موضوعات المحافظة على النظافة و حماية الكائنات الحية 0.98الخضراء الى )
المحافظة ( في موضوعات 0.99،وبلغت نحو ) المحافظة على الممتلكات العامه والخاصةو 

 لضوضاءالحد من أضرار االهواء وحماية الغذاء من التلوث و المحافظة على و  على الماء
 واالستفادة من المخلفات.
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داللة الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجربيبة فى القياسين  (:5)جدول 
القبلي مقارنه بالقياس البعدى فى بطاقة مالخظة السلوك البيئى ألطفال الروضة 

(= N 20 ) 

قيمة  القياس البعدى القياس القبلى الموضوعات م
 ت

مستوى 
 الداللة

بع مر 
 ايتا

حجم 
 ع م ع م التاثير

المحافظة على  1
 كبير 0.99 0.001 2.65 0.66 4.80 0.15 0.72 الماء

المحافظة على  2
 كبير 0.97 0.001 2.89 0.51 4.45 0.13 0.63 الهواء

حماية الغذاء من  3
 كبير 0.98 0.001 4.76 0.32 5.00 0.7 0.89 التلوث

المحافظة على  4
 كبير 0.99 0.001 6.11 0.32 5.00 0.11 0.91 النظافة

الحد من أضرار  5
 كبير 0.99 0.001 10.81 0.37 5.01 0.10 0.84 الضوضاء

زيادة المساحات  6
 كبير 0.97 0.001 5.73 0.21 4.88 0.6 0.76 الخضراء

حماية الكائنات  7
 كبير 0.98 0.001 8.45 0.61 5.20 0.17 2.03 الحية

االستفادة من  8
 كبير 0.99 0.001 9.17 0.45 4.98 0.13 0.67 فاتالمخل

9 
المحافظة على 

الممتلكات العامه 
 والخاصة

 كبير 0.99 0.001 4.8 0.21 4.95 0.12 0.56

الدرجة الكلية لبطاقة 
 كبير 8.85 0.001 55.37 2.20 40.77 1.19 8.01 الخلق البيئي

حظ وجود فروق ذات داللة ( نال 5من خالل الجدول ): التحقق من صحة الفرض الثانى
متوسطي درجات أطفال المجموعة التجربيبة وذلك ( بين 0.001احصائية عندى المستوى )

بالنسبة لبطاقة مالحظة السلوك البيئي في التطبيق القبلى لصالح التطبيق البعدى لنفس 
تاثير  كما تدل قيمة مربع ايتا على ان حجمالمجموعة التي درست البرنامج المقترح )بيئتي( 

برنامج بيئي على سلوك االطفال نحو البيئة مؤثر بشكل كبير وقد ترواحت قيم مربع ايتا من 
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( في 0.98و) زيادة المساحات الخضراءو  المحافظة على الهواء( فى موضو  0.97)
المحافظة ( فى موضوعات 0.99) حماية الكائنات الحيةو  حماية الغذاء من التلوثموضوعات 

 حافظة على النظافة والحد من أضرار الضوضاءعلى الماء و الم
( ومن خالل النتائج المذكورة بعالية 0.99كما وصلت الدرجة الكلية الستمارة المالحظة )

تم التاكد من صحة الفرض االول البعاد المالحظة . وقد كان اساس بحثنا الحالى هو تنمية 
م برنامج مقترح )بيتئي( من قبل الخلق والسلوك البيئى لدى اطفال الروضة من خالل استخدا

 الباحثة حيث تم تخطيط واعداد المواقف التعليمية للوحدة و فق استراتيجية خرائط السلوك.
ومن خالل استقراء نتائج بطاقة مالحظة السلوك البيئي نري وجود ارتفا  ملحوظ في 

كبير بين درجات اطفال المجموعة التجربيبة على اطفال المجموعة الضابطة ووجود فرق 
درجات المجموعة التجربيبة بين التطبيق القبلي لصالح التطبيق البعدي لتفس المجموعه وذلك 
فى تنمية السلوك البيئي المتضمن ضمن البرنامج المقترح )بيئتى( . مما يعني فاعلية البرنامج 

ابي لدى الذي صياغته وفق استراتيجية خرائط السلوك قد ساعد في تنمية السلوك البيئي االيج
 اطفال الروضة عينه البحث. 

( بالنسبة للتطبيق القبلي والبعدى لصالح 0.99وصلت الدرجة الكلية الستمارة المالحظة )
ودلت قيمة ايتا على ان حجم تأثير المتغير  التطبيق البعدى للمجموعتين الضابطة والتجربيبة .

ظة السلوك البيئى ( كبير بكل الفت المستقل )البرنامج( على المتغير التابع )بنود بطاقة مالح
( مما يدل قربها من الواحد الصحيح 1-0.99للنظر حيث تدرجت القيم لمربع ايتا ما بين )

عينه  لألطفالوبذلك يتاكد لنا صحة الفرض االول فى البحث وان البرنامج الذى تم تدريسه 
ق والقبلي والبعدى باالضافى الى وجود فروق بين التطبي البحث قد حقق نتائجه المرجوه

 للمجموعة التجربيبة على بطاقة مالحظة السلوك البيئي لصالح التطبيق البعدى.
فى فاعلية استخدام استراتيجية خرائط  (2009،امانى جابر)وهذا يتفق مع دراسة كل: 

( فى فاعلية تنمية السلوك 2009،الهام موسي) السلوك لتنمية القيم وتعديل السلوك . ودراسة
محمد )المرغوب لدى اطفال الروضة من خالل المواقف البيئية كما تتقف مع دراسة  البيئي
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التى تؤكد الى اهمية استخدام استراتيجية خرائط السلوك لتنمية الجانب ( 2001،عبد الرحمن
كسابهمالوجدانى لدى التالميذ    (daniel & bagner, 2012)السلوك المرغوب ودارسة  وا 
تعديل فى تغيير السلوك لدى االطفال بعد التعرض لبرنامج متخصص  حول فاعلية استراتيجية

 فى تعديل السلوك بالمشاركة مع اولياء االمور.
 ر:س الخلق البيئي المصو نتائج مقيا ثانيا:

تم تطبيق مقياس الخلق البيئي على العينتين ) التجربيبة والضابطة( قبليا وذلك بمساعدة  
البرنامج لمدة شهر كامل بمعدل مرتين فى االسبو  المعلمات بالروضة. وبعد تطبيق 

نشاط تم تطبيق المقياس بعديا،على العينتين ) التجربيبة والضابطة( ايضا.  18وبمجمو  
 :وكانت النتائج كما يلى

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة : الفرض الثالث
ذلك بالنسبة لمقياس األخالق البيئية في التطبيق الضابطة ودرجات المجموعة التجريبية و 

البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي درست البرنامج المقترح. ولكي يتم التحقق من صحة 
هذا الفرض تم استخدام اختبار ) ت ( للمجموعات للمجموعات المرتبطة كماهو موضح فى 

 الجدول التالي:
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فى  درجات أطفال المجموعة التجربيبة والضابط داللة الفروق بين متوسطات: (6جدول )
 ( N 20 =القياس البعدى على مقياس االخالق البيئية ألطفال الروضة )

 الموضوعات م
المجموعة 
 الضابطة 

المجموعة 
قيمة  التجربيبة 

 ت
مستو 
ى 

 الداللة
مربع 
 حجم التاثير ايتا

 ع م ع م
المحافظة على  1

0.9 0.001 62.12 0.56 11 0.45 2.10 الماء
 كبير 9

المحافظة على  2
0.9 0.001 55.98 0.45 11.55 0.64 2.75 الهواء

 كبير 9

حماية الغذاء من  3
0.9 0.001 37.67 0.00 12 0.87 4.75 التلوث

 كبير 9

المحافظة على  4
0.9 0.001 37.56 0.00 12 0.89 4.55 النظافة

 كبير 9

الحد من أضرار  5
0.9 0.001 42.67 0.49 11.35 0.60 2.60 الضوضاء

 كبير 9

ازيادة المساحات  6
0.9 0.001 44.68 0.48 11.40 0.73 3 الخضراء

 كبير 9

حماية الكائنات   7
0.9 0.001 58.97 0.49 11.65 0.70 2.75 الحية

 كبير 9

االستفادة من  8
0.9 0.001 37.66 0.00 12 0.47 2.15 المخلفات

 كبير 9

9 
المحافظة على 

لعامه الممتلكات ا
 والخاصة

 كبير 1 0.001 36.57 0.48 11.55 0.46 2.12

اجمالى درجات 
 كبير 1 0.001 45.98 2.95 104.5 5.81 26.77 المقياس

( يتضح وجود فروق ذات دالله 6ومن خالل الجدول )التحقق من صحة الفرض الثالث : 
جربيبة فى ( بين متوسطات درجات االطفال المجموعه الت0.001احصائية عند مستوى )

القياس البعدى والقياس القبلى على جميع موضوعات مقياس الخلق البيئى الطفال الروضة 
والدرجة الكلية للمقياس لصالح القياس البعدى، هذا باالضافة الى ان قيم مربع ايتا دلت على 

لوك ان حجم تأثير المتغير المستقل )البرنامج( على المتغير التابع )بنود مقياس الخلق والس
( مما يدل 1-0.99البيئى ( كبير بكل الفت للنظر حيث تدرجت القيم لمربع ايتا ما بين )
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قربها من الواحد الصحيح وبذلك يتاكد لنا صحة الفرض الثالث فى البحث وان البرنامج الذى 
باالضافى الى وجود فروق بين  تم تدريسه لالطفال عينه البحث قد حقق نتائجه المرجوه

 قبلي والبعدى للمجموعة التجربيبة على مقياس الخلق البيئي لصالح التطبيق البعدى التطبيق وال
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة  :الفرض الرابع

التجريبية فى مقياس األخالق البيئية في القياس القبلى مقارنه بالقياس البعدي بعد تطبيق 
 صالح القياس البعدي البرنامج المقترح وذلك ل
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داللة الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجربيبة فى القياسين : (7جدول )
 ( N 20 =القبلي والبعدى على مقياس االخالق البيئية ألطفال الروضة )

 مستوى قيمة ت القياس البعدى القياس القبلى الموضوعات م
حجم  مربع ايتا الداللة

 ع م ع م التاثير
المحافظة على  1

 كبير 1 0.001 61.14 0.56 11 0.44 2.16 الماء

المحافظة على  2
 كبير 0.99 0.001 57.91 0.45 11.55 0.66 2.56 الهواء

حماية الغذاء من  3
 كبير 0.99 0.001 35.77 0.00 12 0.85 4.78 التلوث

المحافظة على  4
 كبير 0.99 0.001 39.56 0.00 12 0.83 4.57 النظافة

الحد من أضرار  5
 كبير 0.99 0.001 44.67 0.49 11.35 0.602 2.63 الضوضاء

ازيادة المساحات  6
 كبير 0.99 0.001 47.68 0.48 11.40 0.77 3.11 الخضراء

حماية الكائنات   7
 كبير 0.99 0.001 56.97 0.49 11.65 0.71 2.65 الحية

االستفادة من  8
 كبير 0.99 0.001 38.66 0.00 12 0.44 2.19 المخلفات

9 
المحافظة على 

الممتلكات العامه 
 والخاصة

 كبير 0.99 0.001 41.57 0.48 11.55 0.49 2.16

اجمالى درجات 
 كبير 1 0.001 47.103 2.95 104.5 5.79 26.18 المقياس

( وجود فروق ذات داللة احصائية عند 7من خالل الجدول ) :التحقق من صحة الفرض الرابع
( بين متوسطات درجات اطفال المجموعة التجربيبة قبليا لصالح درجات نفس 0.001مستوى )

المجموعة للتطبيق البعدى بعد تطبيق البرنامج )بيئي( على جميع مضوعات مقياس الخلق 
البيئي الطفال الروضة والدرجة اللية للمقياس لصالح التطبيق البعدى كما تدل قيمة مربع ايتا 

تاثير كبير على الموضوعات المدمة من خاللى فقد ترواحت قيم مربع ايتا على ان البرنامج له 
( لباقى مضوعات المقياس 0.99( لموضوعي الماء والحماية الكانئات الحية و)0.98من بين )
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كما بلغت درجة الواحد الصحيح للدرجة الكلية للمقياس وهى اعلى يمكن ان تصل اليها مربع 
تحسن اطفال المجموعة التجربيبة التى تعرضت للبرنامج مقاترنه ايتا وتدل هذه المنتائج على 

بالمجموعة الضابطة التى لم تدرس البرنامج. وذلك تحقق صحة الفرض الرابع للدراسة ، وتتفق 
محب ) (،1997، هوايت)(، 1994، وفاء سالمة)نتيجة هذا الفرض مع الدراسات السابقة 

، من ان المجموعة (2009،م موسيالها) (2016،شيماء حسين)(، 2000،الرافعي
التجربيبة التى تتعرض لمثل هذه البرامج تتمكن من تحقيق تقدم كبير ومنها دراسة حيث اكدت 
نتائج هذه الدرسات فاعلية برامجها المختلفة فى تنمية وتعديل السلوكيات البيئيبة بصورة كبيرة 

لتفاعل والتعليم وتنمية اخالق من خالل تفاعل هؤالء االطفال لخبرات جديدة تساعدهم على ا
 جديدة. 

 :التعليق على نتائج الدراسة
من خالل تحليل محتوى كتابى المستوي االول والثاني لرياض االطفال تبين للباحثون 
قصور فى نسبة تواجد الخلق والسلوك البيئي للمنهج المقدم لالطفال في تلك المرحلة الهامة 

امت الباحثة بوضع قائمة مقترحة للخلق والسلوك البيئي من حياه االطفال . وعلي اثر ذلك ق
تضمنت تسعة موضوعات رئيسية ينبغي ان يتضمنها المناهج المقدمة فى رياض االطفال 

 -4حماية الغذاء من التلوث  -3تقدير اهمية الماء  -2المحافظة على نقاء الهواء  -1وهي 
حماية الكائنات  -7ت الخضراء زيادة المساحا -6الضوضاء  -5المحافظة على النظافة 

المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. تلك القائمة  -9االستفادة من المخلفات  -8الحية 
بعد تحكيمها وحساب الصدق والثبات لها قامت الباحثة باعداد برنامج )بيئى( شامل االهداف 

نشاط موزعة  18ون من والمحتوى وطرق التدريس والوسائل التعيلمية وطرق التقويم وهو مك
 نشاط كالتالى : 18بعدل نشاطين لكل موضو  رئيسيى ليكون مجمو  البرنامج المقترح 
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 كتاب بيئتى وأنشطةموضوعات : (8جدول )
 النشاط الموضوع م
 نشاط رحلة الى المياه المحافظة على الماء 1

 نقطة المياه
 نشاط اهمية الهواء المحافظة على الهواء 2

 تلوث الهواء نشاط
 احذر من تلوث الغذاء حماية الغذاء من التلوث 3

 الشيف
 جميلة وسلمي المحافظة على النظافة 4

 بيتى نظيف
 ارفض الضوضاء الحد من أضرار الضوضاء 5

 كشاف النور
 حديقتى الجميلة ازيادة المساحات الخضراء 6

 زراعة شتلة
 لحيوان لالنساناهمية ا حماية الكائنات الحية 7

 انا اعرف هذا الحيوان
 اعادة تدوير النفايات االستفادة من المخلفات 8

 هل عرفتم من انا
 من يتذكر موقف مهم المحافظة على الممتلكات العامه والخاصة 9

 احافظ على اغراضي
طريقة وبعد االنتهاء من اعداد البرنامج شامل كتاب التلميذ ودليل المعلمة موضح به 

استخدام استراتيجية خرائط السلوك فى تنمية الخلق والسلوك البيئيى اثناء تطبيق برنامج 
)بيئتي( واالدوات قامت الباحثة بتنفيذ التطبيق القبلى لكل من المجموعة التجربيبة والمجموعة 
الضابطة على بطاقة مالحظة السلوك لمدة اسبو  بمساعدة معلمات الروضة واولياء االمور 
وعلى مقياس الخلق البيئي. ثم قامت بتدريس البرنامج المقترح بمعاونة معلمات الروضة فى 
مدرسة الطفولة المبكرة بمنشاه ناصر لمدة اربعة اسابيع دراسية بمعدل مرتين فى االسبو  . ثم 

اسابيع  3طبقت المقياس بعديا على المجموعتين التجربيبة والضابطة وبطاقة المنالحظة لمدة 
ها. وبعد استخراج النتائج واجراء المعالجة االحصائية عليها بهدف التحقق من صحة بعد

الفروض اتضح من النتائج بان هناك وجود فروق بين درجات االطفال المجموعة التجربيبة 
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والضابطة على بطاقة مالحظة السلوك البيئى ومقياس الخلق البيئى فى التطبيق البعدى فى 
البيئي كما الحظت وجود فروق بين التطبيق القبلي والبعدى للمجموعة تنمية الخلق والسلوك 

التجريبية على بطاقة المالحظة ومقياس الخلق البيئي لصالح التطبيق البعدى مما يؤكد فاعلية 
البرنامج المستخدم والذى صاغته الباحثه وفق استراتيجية خرائط السلوك فى تنمية الخلق 

محب )، (2002 ،وفاء سالمة)لروضة.وهذه يتفق مع دراسة والسلوك البيئي لدى اطفال ا
فى ( 2018، غيداء عبد اهلل يحيى الرواد) ، (2016،آية ابو زيد سعد) ،(2000،الرافعي

الهام موسي )فاعلية استخدام استراتيجية خرائط السلوك لتنمية القيم وتعديل السلوك. ودراسة 
وب لدى اطفال الروضة من خالل المواقف فى فاعلية تنمية السلوك البيئي المرغ (2009،

وفاعلية البرامج المختلفة فى تنمية وتعديل السلوكيات البييبة بصورة كبيرة من خالل البيئية 
كما تفاعل هؤالء االطفال لخبرات جديدة تساعدهم على التفاعل والتعليم وتنمية اخالق جديدة. 

كسابهمية الجانب الوجدانى لدى التالميذ تثبت اهمية استخدام استراتيجية خرائط السلوك لتنم  وا 
 السلوك المرغوب.

كما اوضحت الباحثون خطوات استراتيجية خرائط السلوك تتمثل فى التعرف على خبرات 
بط تلك الخبرات بالتعلم الجديد. كما راعت المتعلم وخبراته المرتبطة بالخلق والسلوك البيئي ور 

طفال اليومية ليسهل التعرف على السلوك الجديد ان تكون االنشطة منوعة و تمس حياة اال
 المراد تعلمة. 

فى تنمية الخلق  واألمهاتثناء تطبيق البرنامج اتاح الباحثون فعلت مشاركة االباء أ
دورهم فى  وأهمية وأنشطتهوالسلوك البيئى الجديد من خالل االتصال بهم وتعريفهم بالبرنامج 

 (2009،محمد حميدة )لدى االطفال . وقد اكدت دراسةعلى السلوك الجديد  للتأكيدالمنزل 
 لدى االطفال. واألخالقعلى اهمية دور االسرة فى تنمية القيم  (2009، امانى جابر)
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ال تقتصر استرتيجية خرائط السلوك على تقديم معلومة فقط لتعديل السلوك كما فى طرق 
ب حتى يكتسب الطفل السلوك الجديد والتدري للممارسةالتدريس العادية بل تتيح فرصة للمتعلم 

بشكل صحيح ويتحول لخلق اساسي فى شخصيته كما اكد على اهمية ممارسة السلوك الجديد 
 لكى يثبت لدى المتعلم.

ومن العناصر الهامة فى استراتيجية خرائط السلوك الحرص على تشجيع وتعزيز السلوك 
د تعليمها لهم وقد تنوعت طرق التعزيز الجديد لدى االطفال ليتفق مع االخالق البيئية المرا
الى التعزيز الداخلى لدى الطفل  باإلضافةاثناء تطبيق البرنامج )تعزيز مادى او لفظى ( 

بتوضيح اهمية السلوك البيئيى السليم ليكون شخص مميز بين اقرانه فى المدرسة وذلك يتفق 
ب التعزيز لضمان حدوث التى اكدت على اهمية تنويع اسالي (2004،نهى يوسف)من دراسة 

 .للمتعلم تأثيراكبر 
 

 التوصيات
 باالستعانةتدريب المعلمات بالروضة على استخدام مقياس للخلق والسلوك البيئي. وذلك  -1

لدى  الخاطئبالمقياس الذى اعدته الباحثة فى الدراسة الحالية. لتحديد السلوك البيئي 
 االطفال

بالروضة لتنمية الخلق والسلوك البيئي  لألطفال البعد البيئي فى االنشطة الموجهه مراعاة -2
 لديهم .

اهمية تثقيف االولياء االمور بعرض افالم وكتب فى التربية والتعرف على الخصائص  -3
 مرحلة نمو الطفل فى الروضة حتى يمكنهم من التعامل مع اطفالهم بالطريقة الصحيحة.

 واألمهات لآلباءد لقاءات دورية تعليم اولياء االمور اصول التربية السليمة من خالل عق -4
 مف قيادات تربوية للعمل على تعديل سلوك االطفال.

مراعاه ان تكون الروضة مهيئة بيئيا حتى تساهم فى غرس الخلق والسلوك البيئي لدى  -5
 االطفال بها .
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مراعاه ادارة الروضة والمعلمات بها ان يكونوا مثاال يحتذي به في سلوكهم البيئي الن  -6
 يتشكل سلوكهم من خالل تقليد الكبار.االطفال 

 

 مقترحات ببحوث اخرى  
 :عدد من البحوث كالتالى يقترح الباحثون  من خالل نتائح الدراسة الحالية

 فاعلية برنامج لتنمية السلوك  والخلق البيئى لدى معلمات الروضة . -1
 دى اطفالهم .برنامج ارشادى مقترح لتدريب الوالدين على تنمية الخلق والسلوك البيئي ل -2
 تقويم الخلق والسلوك البيئي لدى اولياء االمور -3
 فاعلية برنامج لتنمية الخلق والسلوك البيئي لتالميذ المرحلة االولى من التعليم االساسي. -4
 فاعلية فاعلية برنامج لتنمية الخلق والسلوك البيئي لالطفال ذوي االحتياجات الخاصة . -5
 ماعي على تنمية السلوك االستهالكي لدى االطفال دراسة لتاثير مواقع التواصل االجت -6
 دراسة لفاعلية برنامج لتنمية الخلق والسلوك البيئي الطفال الريف. -7

 

 المراج ع
م: تضمين البعد البيئي في قصص اللغة العربية لتنمية 2011أحمد أسامة عبد المقصود

بر منشورة، أخالقيات البيئة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، رسالة ماجستير غ
 معهد الدراسات والحوث البيئية، جامعة عين شمس، 

: نحو وعى بيئي  جديد اصدرات  2020احمد الفراك التربية البيئية وسؤال التنمية واالخالق 
 www.islammanar.comفاطمة الفهرية لالبحاث والدراسات مفاد  مركز

: التعليم البيئي في رياض االطفال دار المناهج للنشر والتوزيع 2013ف فاالخايمان عباس  
  1عمان االردن. ط 

. فعالية برنامج قائم على االنشطة الخارجية في تنمية مهارات  2017إسراء السيد عبد التواب
القيادة لدى طفل الروضة. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية رياض األطفال، 

 .جامعة القاهرة

http://www.islammanar.com/
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رسالة  -: فاعلية التربية االخالقية فى المدارس الخاصة االدرنية   2018اسراء عبد اهلل 
دكتوراة  كلية العلوم التربوية قسم اصول التربية الجامعة االرد نية االردن نشر 
البحث فى  مجلة الجامعة االسالمية للدرسات التربوية والنفسية باالدرن العدد 

 601-574ص  2020لسنة  2رقم  28
: فعالية برنامج ارشادى لتنمية بعض المفاهيم البيئية للحد 2012ايناس السيد سادات البصال 

سنوات ( سكان  6 -4من مظاهر السلوك السلبي لدى اطفال الروضة من )
العشويات بمحافظة بورسعيد مخلص رسالة دكتوارة منشورة بمجلة كلية التربية 

 .2012يونيو  12جامعة بورسعيد العدد  –
: برنامج تنمية بعض المفاهيم والسلوكيات االيجابية  2010سماح محمد عبد اهلل حداد 

المرتبطة بها لدى اطفال الروضة بالجمهورية اليمنية رسالة ماجستير غير 
 جامعة عين شمس. -منشورة كلية  الدراسات العليا للطفولة 

ة الفنية لتعديل سلوك االطفال : فاعلية برنامج قائم على االنشط(2016آية أبو زيد سعد)
كلية التربية  –رسالة ماجسير –ضحايا مشاغبة االقران بمرحلة رياض االطفال 

 جامعة المنوفية. –قسم الطفولة  –
برنامج مقترح قائم على استخدام األنشطة االلصفية في تنمية  .( 2015)رحاب صالح محمد

ولة، معهد الدراسات العليا مهارات السلوك القيادي لطفل الروضة. دراسات الطف
 42- 27،( 69) 18للطفولة، جامعة عين شمس، 

: برنامج لتعديل السلوكيات البيئية لطفل ما قبل المدرسة باستخدام  2011عبير احمد مسلم 
الحاسب االلي رسالة ماجستير ، معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين 

 شمس.
خالقيات البيئية في محتوى كتب علم االحياء للمرحلة اال 2018عالء الشامى وزينب الموسوي 

 مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية (االعدادية)دراسة تحليلية
 العراق. 985-970الصفحات  ,41العدد  المجلد ، ,2018
(: فاعلية أنشطة فنية في تعديل سلوك األطفال ذوي النشاط 2018غيداء عبد اهلل يحيى )

 جامعة االسراء االردن . -رسالة ماجستير  الزائد
دار الفكر ناشرون  2010 2التربية البيئية للطفل ط  2010صالح ترك وناريمان ابو سليمان 

 وموزعون.

https://www.iasj.net/iasj/journal/269/issues
https://www.iasj.net/iasj/journal/269/issues
https://www.iasj.net/iasj/issue/9255
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( نظم رياض االطفال فى بعض الدول العربية مجلة الطفولة والتنمية 2016بدران )شبل 
  2016لسنة  26العدد

 تالميذ لدى الحوار اداب تنمية فى التربوية االنشطة لدور مقترح تصور (:2016) حسين شيماء
 . ماجستير رسالة اسيوط جامعة التربية كلية االساسي التعليم من الثانية الحلقة

 التنمية اجل من والتعليم البيئية التربية الساليب االرشادى الدليل" (:2006سكولوس ) مايكل
 .25 ص )رائد( والتنمية للبيئية العربية الشبكة " منشورات المستدامه

: فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا التعليم االلكترونى 2013مضاوى مبارك حمود ال شافي 
ومهارات اتخاذ القرار لدى طالب التعليم ىالجامعي  فى تنمية لالخالقيات البيئية

فى دولى قطر رسالة ماجستير ، معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين 
 شمس.

 دار المسيرة للنشر والتوزيع 2017لسنة  7منى محمد جاد مناهج رياض االطفال ط 
، مجلة جامعة فاتن سليم بركات: مدى توافر القيم في عينة قصص األطفال  في سوريا

 م.2010(، العدد الثالث، 26دمشث، مجلد )
منال طيب فرج حسين: فاعلية برنامج قائم على النشاط القصصي ولعب الدور في تنمية القيم 
الخلقية واالجتماعية  لدى طفل  الروضة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 م.2015العلوم التربوية، جامغة  االسراء، 
يفن رولنيك، ترجمة صابر أحمد عبد الموجود: مقابلة الدافعية، تهيئة األفراد وليام ملير، ست

 ، 2012، 1(، جو1908للتغيير، عدد )
نبراس يونس، مؤيد عبد الرازق: أثر استخدام برنامج القصص الحركية في تنمية الجانب 

(، 1(، عدد )15الخلقي لدى أطفال الرياض، مجلة التربية والعلم، مجلد )
2008 ، 

Dennis Coon, John O. Mitterer  Mind and Behavior with Concept Maps 

and Reviews Mind Tap Course List Series PSY 113 

General Psychology Series .Cengage Learning, 2012 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dennis+Coon%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+O.+Mitterer%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22MindTap+Course+List+Series%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22MindTap+Course+List+Series%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22PSY+113+General+Psychology+Series%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22PSY+113+General+Psychology+Series%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22PSY+113+General+Psychology+Series%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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THE EFFECTIVENESS OF A PROGRAM BASED ON 

STRATEGIC BEHAVIOR MAPS IN DEVEOPLING 

ETHIC AND ENVIRONMENTAL BEHAVIOR 

AMONG A SAMPLE OF KINDERGARTEN 

CHILDREN 

Heba A. Mohamed(1); Laila Karam El-Deen(1) 

and Reham R. Mohamed(2) 

1) Environmental  Affairs Agency, Ministry of Environment 2) Faculty 

of Postgraduate Childhood Studies, Ain Shams University 3) Institute of 

Environmental Studies and Research, Ain Shams University 
 

ABSTRACT 

The research aimed at studying effectiveness of using behavior 

maps strategy in developing ethics and environmental behavior of 

kindergarten children, so the researchers prepared a list of 

environmental ethics, it consists of 9 main environmental subjects, 30 

sub components and 40 significant and positive environmental 

behavioral indicators that kindergarten children should acquire then 

preparing a based program on behavior maps strategy for developing 

ethics and environmental behavior for kindergarten children, it is a 

component which includes teacher's guide and student's book, after 

analyzing content of kindergarten methodology in grade 1 and 2 in view 

of ethic and environmental behavior list that the researchers concluded, 

the pre application was conducted of study tools that include IQ, Good 

enough Harris draw a man test and the depicted environmental ethic 

scale consisting of 46 subjects and 9 main environmental subjects on 

the two groups (the experimental group and the control group), the 

proposed program was applied on the experimental group only, then the 

post application of study tools formerly on (the experimental group and 
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the control group) then applying environmental behavior observation 

form on the experimental group only, study sample was chosen as one 

of early childhood school halls in Monshaat Naser suburb in Cairo 

governorate, it consisted of 20 children of both sexes. The control group 

was chosen from other hall in the same school, it consisted of 20 

children of both sexes, the researchers benefited from descriptive 

methodology in building the theoretical side and preparing study tools 

and the semi experimental methodology as the experimental and control 

group existed, results concluded: 

1. There are statistical significant differences between degrees average 

of control group children and experimental group degrees in post 

application in favor of experimental group that studies the program 

in environmental behavior for kindergarten children. 

2. There are statistical significant differences between degrees average 

of experimental group children in pre scale as compared with post 

scale after applying the program in favor of post scale in 

environmental ethics and environmental behavior for kindergarten 

children. 

The most important recommendations are: 

1. Coordinating between kindergarten administration and the family in 

developing ethics and environmental behavior for children. 

2. Making guardians aware of the importance of developing intact ethic 

and environmental behavior. 

 

 
 


