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 الطبيعية والبيئية المشيدة  في التعامل مع البيئةسلوكيات االطف ال  
 ة المتاخرة  دراسة وصفية على اطف ال مرحلة الطفول

 بمدينة ف ايد السياحية
               [11] 

 نورا جمعه محمد -(2)عادل محمد رفعت -(1)حمد مصطفي العتيقأ
لجامعات المصرية والعربية اأستاذ ب( 7جامعة عين شمس ، البحوث البيئيةمعهد الدراسات و ( 0

 سابقا 
 

 المستخلص
لتعرف على سلوكيات عينة من تالميذ مرحلة الطفولة المتأخرة اهدفت تلك الدراسة الى 

ولقد تم ، وكذلك البيئة المشيدة  ، من الجنسين في التعامل مع امن وسالمة البيئة الطبيعية
ولقد  ، فروض شملتهم تلك الدراسة ثالثةالسابقة الذكر من خالل صياغة  تحقيق تلك االهداف

خرى وأ اميرية ةحكوميالسادسة االبتدائية بمدرسة وقع االختيار على أطفال مرحلة الخامسة و 
من التالميذ أعمار وقد تراوحت الساحلية كعينة للدراسة  تجريبية بمدينة فايد حكوميةبمدرسة 
  ةواالناث مابين عشر واثنى عشر سن الذكور

مقاييس ولقد تم اختيار عينه الدراسة ( 3) ولقد اعتمدت أدوات الدراسة على تطبيق عدد
 ثالثةطفل من كل مدرسة لتطبيق المقاييس ال( 01)عدد  ةشملت العينمن المدرستين بحيث 

 .عليهم
االتساق الداخلى  وكذلك من حساب صدق ،ثالثةتم التحقق من ثبات المقاييس ال كما
حيث افادت قيم نتائج اختبارات الثبات والصدق الى صالحية المقاييس للتطبيق  ،للمقاييس
ة على ثالثبعد االنتهاء من تطبيق المقاييس ال، العتماد على نتائجها والوثوق بهاوامكانية ا

امكن  ، الدراسة من اطفال مرحلة الطفولة المتاخرة وكذلك اولياء االمور لهؤالء االطفال ةعين
مناقشة وتفسير النتائج واستخالص اهم السلبيات التى تم التوصل اليها من خالل نتائج فروض 

التجريبية الحكومية والمدرسة  حكومية االميريةشان اطفال كل من المدرسة الب الثةالدراسة الث
بية التجري الحكومية ولياء امور اطفال كل من المدرستين حيث تبين تفوق اطفال المدرسةوا

 .فى معظم ابعاد كل مقياس على حدىاالميرية ية حكوممقارنة باطفال المدرسة ال
لديهم معلومات مرضية عن المدرسة الحكومية التجريبية بمعنى ان شريحة اطفال 

كما انهم يدركون الطرق المثلى فى ( المشيدة الطبيعية و ) وكذلك ملوثات البيئةمكونات البيئة 
المدرسة الوقايا من التلوث وذلك بسبب زيادة الوعى البيئى لديهم وهذا على عكس اطفال 
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بصفة عامة حيث انخفضت جميع معدالتهم نحو ابعاد البيئة مقارنة باطفال الحكومية االميرية 
 .المدرسة الحكومية التجريبية
بعمل دورات تدريبية للمدرسين والمدرسات بالمرحلة االبتدائية بشان وقد أوصت الدراسة 

 .كيز عليها اثناء الحصص المدرسيةاالهتمام بتفعيل المعلومات البيئية في المنهج والتر 
 مقدمة

ن سلوكيات مرحلة الطفولة المتاخرة تؤثر كثيرا على البيئة المحيطة بهم سواء بيئة إ
 . يئة مشيدةطبيعية او ب

الهواء والماء والشواطئ في  فتعامل األطفال مع البيئة الطبيعية المحيطة بهم والممثلة
على سبيل المثال لشئ هام يجب دراسته والتعرف  ةى طول منطقة البحيرات المر الممتدة عل

وفى ، على سلوكيات هؤالء األطفال نحو بيئتهم الطبيعيه الغنية بالموارد الطبيعية الجميلة 
حقيقية االمر انه ال يقل أهمية ان نتعرف ايضا على السلوكيات البيئية لهوالء األطفال في 

ى المدرسة والطرق والمزارع منها مبان ةعديدالمتمثلة في نماذج التعامل مع البيئة المشيدة 
 . االنارة وكذلك المساكن وخالفه ةواعمد

ة ة بفعل اطفال مرحلة الطفولة المتاخر ليه ان تلويث البيئة الطبيعيإومما يجب االشارة 
، ية التلوث واسبابه فى حالة وجودهحتى يمكن التاكد من نوع، يحتاج الى متابعة ودراسة وافية

لعدم نتيجة حيث انه فى حالة وجوده يمكن ان يكون عفويا ويمكن ان يكون متعمدا وذلك 
 .جود وعى بيئى لدى هؤالء االطفالو 

حيث نراه  ،المشيدة من قبل هؤالء االطفال لهو شئ واضح ومؤكدما عن العبث بالبيئة أ
من خالل الرسم على الحوائط فى المدرسة والطرقات وكذلك  ،فى العديد من االوقات هونالحظ

ت فى الحدائق العامة او فى بيوتهم وتخريب أمنشالايضا اثناء لعب االطفال وتعاملهم مع 
وعموما فان الدراسة  ( 7119، طارق احمد -0893، سكر واالنصارىع)، بعض محتوياتها

الحالية سوف تكشف عن سلوكيات اطفال مرحلة الطفولة المتاخرة نحو البيئة الطبيعية 
 ، والمشيدة باستخدام ادوات الدراسة وذلك من اجل التصدى لتعمد االطفال لعملية التلويث

ث واثره على البيئة لتلو ذلك ا ئاو لعدم ادراكهم مساو ، سواء عن فهم وادراك الخطار ذلك
 .المحيطة بهم
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 مشكلة الدراسة
لقد اتضح وجود تقهقر في السلوكيات العامة لكثير من افراد المجتمع في التعامل مع 

، بطرس) لمؤسسات البيئية المختلفة مكونات البيئة رغم ما بذل من جهد في وسائل االعالم وا
 07إلى  01من )مرحلة الطفولة المتأخرة هناك تخوف كبير أن تكون سلوكيات و ( 7102

اء من ماء وهو  ،التعامل مع الموارد الطبيعية للبيئة ةتجا قد تأثرت ببعض األفعال السلبية( سنة
وكذلك يزداد التخوف من أن تكون تلك المرحلة العمرية من الطفولة قد اصابها ، وثروة نباتية

وذلك من خالل تعاملهم ، بالبيئة المشيدة  من خالل اإلهمال والتدمير والتخريب والعبث ،ضرر
وهذا يتوافق مع ،  مع األبنية المدرسية والطرق والكباري والمزارع والحدائق العامة والشواطئ

ى تالميذ التي قامت بعمل برنامج للحد من السلوك الفوضوى لد( 7103، امال محمد ) راى 
دراستها للتعرف على  نبغىلة يا سبق يتضح إنه هناك مشكومم ،مرحلة التعليم االساسي

مع البيئة المحيطة به بصفة  سلوكيات طفل المرحلة العمرية للطفولة المتأخرة  نحو تعامله
 .انت بيئة طبيعية او بيئة مشيدةوذلك قبل فوات األوان سواء ك، عامة

 

 أهمية الدراسة
تعتبر مرحلة عمرية ( سنة 07 إلى 01سن )إن مرحلة الطفولة المتأخرة والتي تندرج من 

ولذلك فمن المهم أن نتعرف على ، اإلنسان سواء الذكور أو اإلناث شخصية في بناء مهمة
سلوكياتهم في تلك المرحلة العمرية وعلى كيفية التعامل مع موارد البيئة الطبيعية من هواء 

وأبنية تعليمية وفي  وماء وتربة ونباتات وحيوانات أو موارد البيئة المشيدة من مرافق عامة
وكذلك معالجة  ،وذلك من أجل المحافظة على السلوكيات الطيبة وتنميتها ،الشارع وفي المنزل

وبذلك نستطيع أن  ،السلوكيات السلبية أثناء التعامل مع كل من البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة
 ،مع البيئة المحيطة بهنصل في المستقبل القريب إلى شباب يتحمل المسئولية ويجيد التعامل 

لكي  ،وهو إشباع الطفل بسلوكيات جيدة، عتبر نوعًا من التنمية المستدامةوهذا في حد ذاته ت
 .ة في شبابه تفيد البيئة والمجتمعنحصل منه على سلوكيات مميز 
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 داف الدراسةأه

ل التعامالتعرف على سلوكيات عينة من تالميذ مرحلة الطفولة المتأخرة من الجنسين في  (1
ري في الحقول ومع المياه مياه الشرب ومياه المن الهواء و ، مع امن وسالمة البيئة الطبيعية

وكذلك فى التعامل مع طيور الحقول  ،على إمتداد البحيرات المرة بقناة السويس، البحرية
 .لطيور البحرية والنباتات البريةالزراعية وا

تأخرة على سالمة  الميذ مرحلة الطفولة المالتعرف على مدى تأثير سلوكيات عينة من ت  (2
 .ةومن نباتات وأشجار الحدائق العام ،من زهور ذات األلوان الزاهية ،البيئة المشيدة

رة من الجنسين على معرفة مدى تأثير سلوكيات عينة من اطفال  مرحلة الطفولة المتأخ (3
ى إمتداد قناة السويس سالمة ومظهر الشواطئ السياحية بالبحيرات المرة علالمحافظة على 

 .بمدينة فايد
دراسة سلوكيات عينة من تالميذ مرحلة الطفولة المتأخرة من الجنسين في التعامل مع   (4

البيئة المشيدة من مباني وحوائط وأرضيات في أبنية المدرسة وفي طرق وشوارع المدينة 
 .وكذلك في المنزل

 

 فروض الدراسة
احداهما من مدرسة ) ن من االطفاليتوجد فروق ذات داللة احصائية بين عينتين متماثلت  (0

 .لبيئةفى االستجابة على مقياس تقييم ا( حكومية اميرية تجريبية واالخرىجكومية 
ومقياس ( حكومى اميرى -تجريبي حكومى )يوجد ارتباط بين نوع التعليم في المدرسة  (7

 .نوعية الحياة ألولياء األمور
 الحكومية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينه من أطفال المدرسة (3

وفقا )على مقياس نوعية الحياة  اميرية ةحكومية وعينه من أطفال المدرسة الالتجريبي
 (.الستجابة  أولياء األمور
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 منهجية الدراسة
فى دراسة  ثونالباحوب المنهجى الذى سوف يتبعه تعنى منهجية الدراسة بتحديد االسل

يساعده فى تحليل بحيث  ، سلوكيات االطفال فى التعامل مع البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة
 .ستعانة بادوات الدراسة المناسبةوذلك من خالل اال، ه دراستوتفسير نتائج 

دمها فى تحليل ولقد رات الباحثة ان المنهج الوصفى هو انسب المناهج التى سوف تستخ
 .دراستهانتائج  وتفسير
 

 مف اهيم الدراسة
يعرف الطفل بانه انسان يحتاج الى حماية من اجل نموه البدنى  :مفهوم معنى كلمة طفل

ليه بانه هو من لم إوينظر  ،حتى يصبح بمقدوره االنضمام الى عالم البالغين ،والنفسى والفكرى
 .(7112،والتنمية المجلس العربى للطفولة )يبلغ ثمانى عشرة سنه ميالدية كاملة 

مما  ، ان سلوكيات األطفال تتمثل في التفاعل بين الطفل ومحيط بيئته: سلوكيات األطفال
وسلوك الطفل هو سلوك متعلم يتم من خالل ، سلوكيات تتغير عند كل موقف  عنه تتوالد

كلما المالحظة من قبل االسرة والمدرسة ثم ارشاد الطفل وقد يكون سلوك الطفل منضبطا وجيد 
 .(7112هدى محمود الناشف ،)كان التعلم إيجابيا 

سنه وفى مرحلة  07سنوات الى سن  8الطفولة المتاخرة تبدا من : الطفولة المتاخرة
الطفولة المتاخرة يتم التركيز على مهارات حركية ومهارات اجتماعية ومهارات عقلية وفكرية 

اعتبارا من الصف الرابع والخامس  والطفولة المتاخرة تتضمن طالب المرحلة االبتدائية
 ( .7110 ، يوسف الرحيب) والسادس

البيئة هي كل مكونات األوساط التي يتفاعل فيه االنسان مؤثرا ومتاثرا : البيئة الطبيعية
بشكل يكون معه العيش مريحا فسيولوجيا ونفسيا والواقع ان اى اثر يحدث لجزء من البيئة 

 (. 0827المتحدة ، األمم )يؤثر عليها كلها 
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ان مفهوم البيئة المشيدة هو كل ما يحيط باإلنسان ومن صنع االنسان وهذا  :البيئة المشيدة
يختلف عن البيئة الطبيعية ولذلك يالحظ ان البيئة المشيدة قابلة للفناء من يوم الخر وهى 

 ى تظل على حالةأيضا قابلة للتشيد والبناء من وقت الخر والبد من االستمرار في صيانتها حت
 .( 7102محمود شمال حسن ،) جيده 

 

 لدراسات السابقةا
 المدرسة لطفل البيئية االتجاهات لتنمية برنامج صمم (7113) مصطفى احمد الباحث ان -

 جمال  وحب البيئة على المحافظة نحو االتجاهات تنمية فى الطفل يساعد بحيث االبتدائية
 موارد استخدام فى االسراف عدم فى وكذلك ،لالزهار الزاهية وااللوان االشجار خضرة
 . انواعه بجميع التلوث صور رفض فى وكذلك الطبيعية البيئة

 لتعديل برنامج فاعلية عن بدراسة قام( 7110) حماد ايمن الباحث ان لوحظ وكذلك -
 االطفال يبتعدوا بحيث ،لديهم االجتماعية المسؤولية وتنمية االساسى التعليم لتالميذ السلوك

 . البيئة نحو السلبية السلوكيات عن
 الدور ناقشت بيئية قضايا عن بدراسة قام فقد( 7119) محمد طارق الباحث اماعن -

 فى الطفل ينمو بحيث االطفال خصوصا البيئة نحو اعضائها توعية فى لالسرة  االساسى
 . الفيزيقى التلوث من وخالية وصحية نقية بيئة

 الوعى تنمية على المؤثرة العوامل دور عن( 7119)  سليما عزيزه الباحثة دراسة وفى -
 العوامل على التعرف الى الدراسة هدفت حيث ، االبتدائية المرحلة تالميذ لدى  البيئى

 ومدى ، االطفال لدى البيئى الوعى تنمية فى المؤثرة والتربوية واالقتصادية االجتماعية
  . لديهم البيئى الوعى تنمية على االسرية البيئة تأثير

 وابداع البيئة جودة بين العالقة توضيح بشأن ( 7101) عوف غاده الباحثة دراسة عن اما -
 التى البيئات انماط معرفة الى الدراسة هدفت وقد ،المتاخرة الطفولة مرحلة فى االطفال
 مرحلة فى االطفال وابداع البيئة جودة بين العالقة وتوضيح ، المبدعو االطفال اليها ينتهى

 . التعليم تكنولوجيا ادوات باستخدام وذلك المتاخرة الطفولة
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 وادراك الوالدية التنشئة اساليب بين العالقة عن( 7100) محمد والء للباحثة دراسة وفى -
 االيجابية التنشئة اساليب بين العالقة قياس الى الدراسة هدفت فقد ،البيئى للتلوث االطفال
 التنشئة اساليب بين العالقة معرفة وكذلك الريف فى البيئى للتلوث االطفال وادراك

 . الحضر فى البيئى للتلوث االطفال وادراك االيجابية
 السلوك من للحد برنامج فاعلية مدى عن( 7103)د محم امال الباحثة دراسة عن اما -

 فى الفروق على التعرف الى الدراسة وتهدف االساسى التعليم مرحلة تالميذ لدى الفوضوى
 الذكور بين الدراسة مقياس بينها كما الفرعية وابعاده الفوضوى السلوك درجات متوسط
 وابعاده الفوضوى السلوك درجات متوسطات بين الفروق على التعرف وكذلك ، اثواالن

 ). خاصة - تجريبية - حكومية ( المدارس الختالف تبعا الفرعية
 فى واثرها المشيدة البيئة عن واالجتماع النفس علم فى( 7102) حسن محمود كتاب يعتبر -

 من المشيدة بالبيئة الطفل عالقة عن تحدث الذى الوحيد المرجع يمثل االطفال سلوك
 من كنوع للبيئة المعمارى التصميم عالقة فى توسع الكتاب ان ورغم ،االجتماعية الوجهة
 توضح  والتى ، نادره  العالقة تظل انه اال للطفل النفسية الحالة على واثرها المشيدة البيئة
 . المشيدة بالبيئة الطفل عالقة

 عينات لدى البيئية االخالقيات دور عن( 7100) التطاوى اخالص الباحثة دراسة وفى -
 االطفال عن البيئة اخالقيات تحديد الى الدراسة هدفت وقد ، بالقاهرة االطفال من متباينة

 . البيئية واالخالقيات المتباينة البيئات بين العالقة ومعرفة المتاخرة الطفولة مرحلة فى
 المرتبطة والبيئية االجتماعية العوامل عن( 7100) شحيبر نجالء الباحثة دراسة وفى -

 الى الدراسة هدفت حيث ،االساسى التعليم مرحلة فى الجماعى العمل نحو االطفال بسلوك
 العمل وجهة من االطفال سلوك تحديد فى والبيئة االجتماعية العوامل واثر دور معرفة

 والعقلية الجسمية النواحى فى النمو بقابلية تتميز التى ،العمرية المراحل فى الجماعى
 . االطفال لدى والتعليمية والنفسية واالجتماعية

 تغيير بهدف ، االطفال سلوك وبناء تعديل بشأن( 7102) بطرس بطرس دراسة عن اما -
 الوسائل باعطائهم وذلك المختلفة المواقف فى الطفل عن يصدر الذى الظاهرى السلوك
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 االهل لدى افضل هو ما الى وتحويلة منهجية بطريقة السلوك بهذا التحكم من تمكنهم التى
 التكيف يستطيع حتى وذلك ،التوافقى للسلوك الالزمة المهارات االطفال والكساب والمجتمع

 .ايجابى بشكل عامة بصفة واالهل المدرسة مجتمع مع
 اإلطار النظري

عنوان الدراسة  اساسية تم استخالصها من االطار النظري عدد ثالثة مواضيع يتضمن
البيئة الطبيعية  -ج، مرحلة الطفولة المتاخرة -ب، سلوك الطفل -أ :وهي ممثلة باالتى

 والمشيدة
حياته ان السلوك بصفة عامة هو انعكاس لتصرف االنسان في كل أمور  :سلوك الطفل - أ

سواء كان ذلك التصرف ناتج عن تفاعالت بفعل اثر البيئة المحيطة على االنسان او بفعل 
 .(7112،هدي الناشف )تاثير االنسان على االنسان ذاته 

وفى واقع االمر ان تلك الباحثة ترى ان السلوك يبدا مع االنسان من طفولته حيث يبدا في 
المدرسية بحيث يتم اكتساب كثير من الصفات  التعلم ممن حوله من االسرة المنزلية او

السلوكية من خالل تقليد افراد اسرته وباألخص الوالدين كما ان سلوكيات الطفل التلميذ تتاثر 
كثيرا من افراد اسره مدرسته وغالبا ما تكون مثل هذه السلوكيات من النوع الحسن اال ان تلك 

بعض األحيان  سيئة ومن هنا يدخل عامل السلوكيات المتعلمة او المكتسبة قد تكون في 
تربوى هام جدا في حياة الطفل وهو ممثل بعملية التربية والتوجية واإلرشاد من اجل معالجة 
السلوكيات السيئة والغائها والتي قد يكون للبيئة المحيطة بالطفل اثر كبير في اكتسابها  مثل 

تي تتميز بالفقر والجهل والمرض فغالبا بيئة المنطقة السكنية خصوصا البيئات العشوائية وال
ما يتلفظ أهلها بكلمات سيئة على مدار اليوم تؤثر كثيرا على  سلوكيات األطفال وتجعلها 
سلبية ولذلك فالبد ان ينتبه افراد االسرة المحيطة بالطفل لمعالجة تلك السلبيات ومن هنا نجد 

ال يصعب تغيير                      الطفولة المتاخرة وا   الطفل لسنانه من الضرورى ان تبدا التربية قبل وصول 
( سنه  07الى  8من )السلوكيات السيئة للطفل حيث ان بلوغ الطفل لسن االطفولة المتاخرة 

يعنى بداية انخراط  الطفل في المجتمع مع بداية تحديد شخصيته والتي يعتز بها الطفل في  
ية التي اكتسبها وتعلمها غالبا مرحلة الطفولة المتاخرة وهنا يصعب جدا تغيير سلوكياته السلب

 .من محيط افراد المجتمع المحيط به 
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االنسان اى كانت بانه كل األعمال واالنشطة التي تصدر عن  ايضاالسلوك  عتبريو 
ال يمكن ويعرفة اخرين بانه اى أنشطة تصدر عن االنسان سواء كانت اعما. ظاهرة ام باطنة

التفكير والتذكر كاو نشاطات تتم على نحو غير مرئى الحركية  رؤيتها وقياسها كاالنشطة
وقد ،السلوك يمكن تعلمه ويتاثر بعوامل البيئة المحيط  بالفرد والوساوس وغيرها ويالحظ ان 

في المجتمع وهو الذى  ل بهاالمعمو  أيضا بالقيم االجتماعية والعاداتلوحظ ان السلوك يتاثر 
في لوكيات قد تكون مرفوضة فالس ناسبسلوك على انه مناسب او غير مال علىم يحك

 (.0888، راشد السهل )ومقبولة  في مجتمع اخر  مجتمع
نسان، وهو في يتولد عنه سلوك اال( بيئته )ن الحى ومحيط ان التفاعل بين الكائ

ونحن نتعلم السلوكيات البسيطة  ، يتم من خالل المالحظة والتعليمغالبيته سلوك متعلم
ن السلوك قد يكون اوالمعقدة من خالل اكتسابها من البيئة المحيطة ومن الجدير بالذكر ا

تكراره المستمر نحوله الى سلوك واننا من خالل  ، كلما كان التعلم إيجابيامنضبطا ومقبوال
كما . سهولة وتلقائية فها بيسر و تؤدى هد( عاده سلوكية )مبرمج حيث سرعان ما يتحول الى 

انه كل مايفعله الفرد ظاهرا كان ام غير ظاهر ويتاثر بالبيئة  يمكن اعتبار السلوك أيضا
والبيئة هي  مجموعة من المحيطة ولذلك  فالسلوك هو عبارة عن مجموعة من االستجابات 

 (.7111،حامد عبد السالم )المحيطةوغالبا مايتاثر السلوك بمؤثرات البيئة المثيرات 
 الى سنوات وتمتد الست عمر من المرحلة هذه تبدا :الطفولة المتاخرةمرحلة  –ب 

حيث   المنزلية بيئتة الطفل يترك المرحلة تلك وفى العمر من عشرة الثانية حوالى
 اتجاهات فى جذرية تغيرات حدوث الى منطقيا يؤدى مما المدرسية بيئتة يذهب الى

بحيث يتسع عقله  الصغير يعنى نمو للطفل  المدرسة الى الذهاب ان اذ الطفل وسلوك
 العمرية كثير من المرحلة هذه خالل يكتسب ان ويتوقع والمجتمع المدرسة ليتضمن

 . )7101، عوف غاده)العضائه  يجب توافرها التى والمهارات المعلومات
الى اء عالم الطفولة وتعد الطفولة المتاخرة من مراحل عالم الطفولة وقد قسم العلم

 :ثالث مراحل
 .سنوات  2-7الطفولة المبكرة بين  -0
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 . سنوات 9ونهاية  2الطفولة المتوسطة بين   -7
 . هسن 07-8بين  الطفولة المتاخرة   -3

مرحلة المدرسة االبتدائية لمن يدمج مرحلة الطفولة بوتسمى الطفولة المتاخرة 
يتم التركيز على  وفي مرحلة الطفولة المتاخرةوسطة مع مرحلة الطفولة المتاخرة المت

، اى اننا نتناول الطفل من سن ت اجتماعية ومهارات عقلية وفكريةمهارات حركية ومهارا
وتعد مرحلة الطفولة المتاخرة مرحلة حرجة في حياه الطفل وهى فترة ، 07والى سن  8

لعدم تحديد أدواره التي يجب  القيام بها  ة للطفل  بحيث يسيطر علية الترددغامضة بالنسب
اختلف العلماء في أسباب نشوء حالة انفعالية لدى الطفل يرجعها البعض الى عوامل بيئية و 

النفس ان حساسية الطفل االنفعالية ترجع الى عدم قدرته على التوافق علم ويعتقد علماء 
اضطراب معرضا للعديد من االضطرابات مثل مع البيئة التي يعيش فيها فقد يصبح الطفل 

كالم حيث يتعثر في نطق حروف الكلمات والمقاطع وقد يكون تعثرا في الطالقة في ال
فهو احد معوقات القبول  االجتماعى  للطفل ويعتبر عيبا من عيوب ( كليا او جزئيا )

الكالم الشائعة التي يتعرض لها األطفال بمختلف االجناس واالعمار والبيئات والتي قد 
قته مع االخرين والتي قد تؤدى الى عدم تعوق الطفل عند الكبر في نجاحه خاصة في عال

المدارس  في  تالميذان نسبة انتشارها بين مجموع  توافقه واضطراب شخصيته ويالحظ
 (. 7110يب ، جيوسف الر  ) المجتمعات العربية كثيره

وتتراوح مرحلة الطفولة المتاخرة بين سن السادسة الى الثانية عشرة وترتبط تلك 
لى المدرسة بكل ما تمثله من انفصال نفسى عن الوالدين ثم المرحلة بذهاب الطفل ا

وتعد مرحلة الحضانة بمثابة مقدمة  ، وانين ولوائح خارج نطاق االسرةخضوعه لنظم وق
تهيئ الطفل  لصدمة االنفصال عن االسرة وبداية االنخراط في المجتمع المدرسى الجديد 

ماعى والتربوى في محيطه الجديد ولعل بما يمكنه من تحقيق اعاده االتزان النفسى واالجت
 : اهم ما يمكن ان يستفيده الطفل عند التحاقه بالمدرسة االبتدائية ما يلى 

، تمثل له  ذخيره من الخبرة المستحدثة بعيدا عن تمع جديدمجتعلم أساليب سوية في  -1
 .مجال االسرة

 .نيةت القراءة والكتابة والحساب بما يزيد من مهاراته الذهتعلم مهارا -2
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 .اكتساب بعض المهارات الحسية والحركية وارتفاع  نسب الذكاء الشخصى للطفل -3
االندماج في األنشطة االجتماعية البناءة وكذلك األنشطة الرياضية بشكل مميز  -4

 . ة بقرانه من الفئات العمرية المتقار ومتفاعل مع ا
عواطف طبيعية لى اتحول نمط استجابة الطفل من استجابة  تتسم أحيانا بالعنف  -5

لذى يستطيع ان يتحكم في هادئة ، يتم التحول فيها تدريجيا الى نمط الطفل ا
ادية حمام وعلى مصطفى، ف)، فيما يعرف ببداية ظهور الذكاء االجتماعى سلوكياته
7113 . ) 

ن مصطلح البيئة يعنى كل مايحيط باإلنسان ويتعامل ا: البيئة الطبيعية والمشيدة -ج
بيعيا اى من خلق اهلل سبحانه وتعالى مثل الهواء والماء والتربة معه سواء كان ط

و كان مشيدا اى من صنع االنسان شامال عالم صخور والمعادن والنبات والحيوان أوال
االنشاءات من مدن واسكان ومدارس ومؤسسات وبنية تحتية صناعية والمحاجر والمناجم 

والقنوات الصناعية ومحطات الكهرباء وكذلك المطارات والموانى والكبارى واالنفاق 
التي يحتاجها االنسان في  العادية والنووية هذا باإلضافة الى جميع أنواع الصناعات

 .(0882، رفعت و محفوظ )حياته 
ان زيادة مشكالت البيئة في مجتمعاتنا المعاصرة اظهرت علم النفس البيئى وهو العلم الذى 

ة وسلوك االنسان وكذلك فان للبيئة تاثيرات متعددة ومتنوعة يدرس العالقة التبادلية بين البيئ
على سلوك االنسان سواء البيئة في شكلها الطبيعى او البيئة كما اسسها وانشاها االنسان او 
حتى البيئة االجتماعية تلك التى تمثل العالقة بين االنسان وبيئته المادية الطبيعية والمشيدة 

 . (0889،خليفة ويوسف )
عديدة ومتنوعة كالتلوث بعوادم السيارات والتكتوك واالبخرة والغازات  ملوثات البيئة الطبيعيةان 

الكيميائية المتصاعدة من اطالق صواريخ االفراح وكذلك االتربة الناتجة من لعب االطفال على 
وقد تبين ايضا ان ، الشواطئ او في فناء المدرسة والتى تتسبب في ظهور امراض الحساسية 

رتفاع درجات الحرارة والرطوبة والضوضاء المحيطة ببيئة الطفل تؤثر كثيرا على الحالة الصحية ا
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يسمح ( سنه  07-8من )للطفل خصوصا في مرحلة الطفولة المتاخرة حيث ان سنهم البالغ 
 .لتعرض لتلك الملوثات الفيزيائيةبا

تعد على البيئة حيث  وفى هذا المجال لم تنسى الباحثة استعراض تاثير سلوكيات الفرد
وهذه ، سلوكيات الفرد السيئة نحو البيئة من اهم العوامل التي تسبب اضرارا بالغة للبيئة 

 (.0893،االنصارى عسكر و ) السلوكيات تعتبر محور اهتمام العلماء المهتمين بالعلوم البيئية 
 

 جراءات الدراسةإ 
راسة الحالية استخدام ادوات الدتطلبت طبيعة : ر جمع المادة العلمية الميدانيةمصاد
وقد تم اختيارها بحيث تتناسب مع اهداف الدراسة وفروضها  ، من اجل جمع البيانات ةعديد

 (3)فقد تم جمع البيانات عن طريق عدد ، ونوعية البيانات المطلوب الوصول اليها وعليه 
لى العينة المختارة من وكذلك من خالل دراسة الحالة اثناء عملية تطبيق المقاييس ع ، مقاييس

 .وكذلك اولياء امور هؤالء االطفال ، االطفال فى المدرستين 
ومما يجب االشارة إلية ان عملية تطبيق المقاييس الثالث علي عينات الدراسة من 

وحتي ( 7102)التالميذ واولياء االمور قد إستمرت حوالي شهرين بدءا من بداية شهر فبراير 
 (.7102)نهاية شهر مارس 

 

 عينه الدراسة
مدرسة )وهى  اميرية ةحكوميدرستين بمدينة فايد احداهما تم اختيار عينه الدراسة من م

م اختيار بحيث ت( مدرسة فايد الرسمية للغات )تجريبية حكومية واألخرى ( عبداهلل الشناوى 
 ) التجريبية الحكومية او األميرية يةحكومال)  االتى من كل مدرسة سواء

ممثلين للمرحلة الخامسة والسادسة االبتدائية بحيث تم تطبيق تلميذ وتلميذة ( 01) عدد (1
 .فى كل مدرسة.) اعداد الباحثة)مقياس تقييم البيئة عليهم من 

ممن تم تطبيق )ممثلين المرحلة الخامسة والسادسة االبتدائية تلميذ وتلميذة (  01)عدد   (2
 .قدير الشخصية عليهم فى كل مدرسةتوذلك لتطبيق مقياس ( مقياس تقييم البيئة عليهم
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الذين تم التطبيق عليهم المقياسان التالميذ والتلميذات من أولياء األمور لنفس ( 01) عدد  (3
اعداد )أولياء األمور من  السابقان فى كل مدرسة لتطبيق مقياس نوعية الحياة على

 (.ةالباحث
 :شروط اختيار عينة الدراسة

المرحلة االبتدائية في المرحلة الدراسية الخامسة تالميذ وتلميذات ان تكون العينة من  -0
 .والسادسة االبتدائى

 الحكومية وأخرى من احد مدارس االميرية يةحكوممثل العينة من احد المدارس الان تت  -7
ن المشهود لهم بالخلق واالتزا تالميذان يتم اختيار العينة من بين نوعية الت و للغاا
المتمتعين  تالميذمن بين الر و المواظبين في الدراسة دون غياب يذكو  ستهالناجحين في دراو 

 . برعاية ومتابعة مشتركة من اإلباء واالمهات
ومن الجدير بالذكر انه تم اختيار نوعية المفحوصين لالطفال من خالل التعاون مع إدارة 

 .نين االجتماعييالمدرسة واالخصائي
 

 دوات الدراسةأ
من االساتذة ( 0)مقاييس حيث تم تحكيمهم من قبل ( 3 )عددلقد تم استخدام 

 :دراسةفى الوفيما يلى المقاييس الثالثة التى تم استخدامها المتخصصين 
مفرده موزعه على عدد (  29)ويتضمن عدد ( من اعداد الباحثة )مقياس تقييم البيئة  :ولا أ
د لتصميم مقياس تقييم تحديد اربع ابعامفردات لكل معيار وعليه امكن ( 9)معايير بواقع ( 2)

 : البيئة وهى
 .مكونات البيئة -0
 . االجتماعية  -ج.     المشيدة  -ب.  الطبيعية  -ا.ملوثات البيئة    -7
 .ثالوقايا من التلو   -3
 .الوعى البيئي -2
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( 2) مفرده موزعه على( 27)ويتضمن عدد ( من اعداد الباحثة )مقياس نوعية الحياه  :ثانياا 
 . مفرده لكل معيار ( 07) معايير بواقع

(  0892ممدوحه محمد سالمه ،.من اعداد د )مقياس تقدير الشخصية لالطفال  :ثالثاا 
 ت لكل معيار مفردا(  2)واقع عدد معايير ب(  2) مفرده موزعه على عدد (27) ويتضمن عدد
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 :الثالثة نتائج تحكيم المقاييس
ولقد تم تحكيم المقاييس من خالل عدد خمسه من المحكمين على درجة استاذ دكتور فى 

 :الخذ ارائهم من حيثمجال علم النفس البيئى وعلم االجتماع البيئى وعلم التربية البيئية 
 .في المقاييس الثالثة صحة المفردات وتناسبها مع االهداف  -
 .في المقاييس الثالثة بساطة ووضوح عبارات المفردات -
في مقياس  مالئمة العبارات مع المرحلة العمرية للطفولة المتاخرة فى المدرسة االبتدائية -

 .ييم البيئة ومقياس تقدير الشخصيةتق
البتدائية في مقياس نوعية مالئمة العبارات لعينة الدراسة من أولياء أمور تالميذ المرحلة ا -

 .الحياة
ولقد اسفرت نتائج المحكمين على ان جميع ماذكر من عبارات اصبحت واضحة ومناسبة  -

ومحققة الهداف الدراسة بعد ان تم إجراء قليل من التعديالت طبقا الراء المحكمين وعليه 
التساق دق ااصبح التحكيم جزء ال يتجزء من مصداقية المقاييس الثالثة ومكمال لص

 .الداخلي في كل مقياس
 :ةثالثفى المقاييس ال والثبات الصدق نتائج اختبارات

 :في مقياس تقييم البيئة لالطفال  والثبات الصدق: أولا 
تم حساب معامالت ارتباط كل بعد من ابعاد االختبار  :صدق اإلتساق الداخلي للمقياس -0

وقام الباحث ، االختبار علي عينة مبدئيةتطبيق بالدرجة الكلية لالختبار والتى نتجت عن 
 .بحساب صدق االتساق الداخلي ومعامل االرتباط

، مما (1010)أن معامل ارتباط أبعاد المقياس دالة معنويًا عند مستوى معنوية  حيث تبين 
، 10398)معامل إرتباط بيرسون  يؤكد على صدق االتساق الداخلي ألبعاد المقياس وبلغت قيم

البيئة )مكونات البيئة، )لكل من ( 10210، 10221، 10297، 10399، 10032، 10372
، الوقاية من التلوث، الوعي (الطبيعية، البيئة المشيدة، البيئة االجتماعية، إجمالي ملوثات البيئة

مل االرتباط المصحح على التوالي، وللمزيد من التحليل قامت الباحثة بحساب معا( البيئي
على التوالي وهي قيم تؤكد ( 1020، 1091، 1090، 1002، 1021، 1001، 1002)وكانت 
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 .على صدق المقياس
للتحقق من ثبات االختبار استخدمت الباحثة معادلة  :ثبات مقياس تقييم البيئة لألطفال -2

جميعها قيم أن قيم معامالت الثبات  وقد تبين، (   Alpha Cronbach) الفا كرونباخ 
، 10038، 10032، 10272، 10008، 10082)مقبولة حيث بلغت قيم معامل الثبات 

البيئة  –البيئة الطبيعية ) مكونات البيئة ،ملوثات البيئة )، لكل من (10011، 10222
على ( ،اجمالى الملوثات ،الوقاية من التلوث ،الوعى البيئى( البيئة االجتماعية  –المشيدة 

وهي قيمة مقبولة، وتشير هذه القيم ( 10037)نت قيمة ألفا إلجمالي االختبار التوالي، وكا
مكانية االعتماد على نتائجه والوثوق                                                                                  من معامالت الثبات إلى صالحية المقياس للتطبيق وا 

 .به
 فى مقياس نوعية الحياة لولياء الموروالثبات الصدق :ثانيا 

تم حساب معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االختبار  :صدق اإلتساق الداخلي للمقياس -1
بالدرجة الكلية لالختبار والتي نتجت عن تطبيق االختبار على عينة مبدئية، وقام الباحث 

 .بحساب صدق اإلتساق الداخلي ومعامل االرتباط المصحح 
، مما (1010)أن معامل ارتباط أبعاد المقياس دالة معنويًا عند مستوى معنوية  حيث تبين

، 10322)يؤكد على صدق االتساق الداخلي ألبعاد المقياس وبلغت قيم معامل إرتباط بيرسون 
نوعية الحياة اإلجتماعية، نوعية )لكل من ( 10200، 10209، 10270، 10222، 10208

الحياة األمنية، نوعية الحياة الثقافية، نوعية الحياة التعليمية، نوعية الحياة الصحية، نوعية 
على التوالي، وللمزيد من التحليل قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط ( اة البيئيةالحي

على التوالي وهي قيم تؤكد ( 1028، 1022، 1021، 1091، 1028، 1000)المصحح وكانت 
 . على صدق المقياس

للتحقق من ثبات االختبار استخدمت الباحثة  :ثبات مقياس نوعية الحياة ألولياء األمور -2
أن قيم معامالت الثبات جميعها  وقد إتضح ، (Cronbach Alpha)معادلة ألفا كرونباخ 

، 10012، 10212، 10201، 10009)قيم مقبولة حيث بلغت قيم معامل الثبات 
نوعية الحياة اإلجتماعية، نوعية الحياة األمنية، نوعية )، لكل من (10208، 10082

على ( ية، نوعية الحياة الصحية، نوعية الحياة البيئيةالحياة الثقافية، نوعية الحياة التعليم
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وهي قيمة مقبولة، وتشير هذه القيم ( 10200)التوالي، وكانت قيمة ألفا إلجمالي االختبار 
مكانية االعتماد على نتائجه                                                                          من معامالت الثبات إلى صالحية المقياس للتطبيق وا 

 .والوثوق به
 :الشخصية لالطفال  فى مقياس تقدير والثبات الصدق: ثالثا 

تم حساب معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االختبار  :صدق اإلتساق الداخلي لالختبار -0
بالدرجة الكلية لالختبار والتي نتجت عن تطبيق االختبار على عينة مبدئية ، وقام الباحث 

أن معامل ارتباط  حيث تبين،  بحساب صدق اإلتساق الداخلي ومعامل االرتباط المصحح
، مما يؤكد على صدق االتساق (1010)                        ً                   أبعاد االختبار دالة معنويا  عند مستوى معنوية 

، 10228، 10300، 10208)الداخلي ألبعاد االختبار وبلغت قيم معامل إرتباط بيرسون 
العداء، االعتمادية، التقدير /العدوان)لكل من ( 10293، 10038، 10277، 10210

صية، عدم التجاوب مع اآلخرين ، عدم الثبات االنفعالي، السلبي للذات، عدم الكفاءة الشخ
على التوالي، وللمزيد من التحليل قامت الباحثة بحساب معامل ( النظرة السلبية للحياة

على (1090، 1021، 1008، 1093، 1092، 1007، 1022)االرتباط المصحح وكانت 
 .التوالي وهي قيم تؤكد على صدق االختبار

للتحقق من ثبات االختبار استخدمت الباحثة معادلة ألفا  :الشخصية ثبات اختبار تقدير -2
 ، (Cronbach,L.J. 1951)كرونباخ 
 أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم مقبولة حيث بلغت قيم معامل الثبات ضححيث ات

، لكل من (10011، 10003، 10001، 10013، 10020، 10032، 10227)
لتقدير السلبي للذات، عدم الكفاءة الشخصية، عدم التجاوب مع العداء، االعتمادية، ا/العدوان)

على التوالي، وكانت قيمة ألفا إلجمالي ( اآلخرين، عدم الثبات االنفعالي، النظرة السلبية للحياة
وهي قيمة مقبولة، وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية ( 10270)االختبار 

مكانية  . عتماد على نتائجه والوثوق بهاال االختبار للتطبيق وا 
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عرض نتائج  وفيما يلى سوف يتم: المعالجة الحصائية لنتائج المقاييس الثالثة
 :تىالتحليل االحصائى كاآل

 البيانات االولية لعينه الدراسة وصف : والً أ
 التحقق من صحة فروض الدراسة : اً ثاني
  وابعاد مقياس تقدير الشخصيةالعالقة االرتباطية بين البيانات االولية : ثالثاً 
 ادية وابعاد مقياس تقدير الشخصيةالعالقة االرتباطية بين المتغيرات االقتص –أ 

 عية وابعاد مقياس تقدير الشخصية العالقة االرتباطية بين المتغيرات االجتما –ب 
 :اسة فيما يليتتمثل البيانات األولية لعينة الدر : البيانات األولية لعينة الدراسةوصف :  ولا أ

فقد اتضح من  تعليم األب لعينة الدراسة تبعًا لمتغير نوع التعليم من عينه المدرسة 
بعدد ( جامعي تعليم)وجود أعلى عددا من عينة الدراسة من ذوي التعليم ( التجريبي الحكومى)
 مفردة بنسبة( 07)بعدد ( متوسط)، يليها من ذوي التعليم %(02)مفردة بنسبة ( 72)
، وأخيرًا من ذوي التعليم %(02)مفردات بنسبة ( 2)بعدد ( ثانوي)، ومن ذوي التعليم %(72)
 .وهي أقل نسبة%( 9)مفردات بنسبة ( 2)بعدد ( أكثر من جامعي)

كانت أعلى عدد من عينة الدراسة من ذوي التعليم ( حكومية االميريةال)أما عينة المدرسة 
مفردة بنسبة ( 00)بعدد ( متعلم غير)، يليها %(22)مفردة بنسبة ( 77)بعدد ( متوسط)
وأخيرًا من ذوي التعليم ، %( 02)مفردات بنسبة ( 9)بعدد ( ثانوي)، ومن ذوي التعليم %(31)
 .وهي أقل نسبة%( 01)مفردات بنسبة ( 0)بعدد ( جامعي تعليم)

الحكومى  كما اتضح من وظيفة األب لعينة الدراسة تبعًا لمتغير نوع التعليم من المدرسة
مفردة بنسبة ( 77)بعدد ( أخرى)التجريبي ان أعلى عددا  من عينة الدراسة من ذوي التعليم 

مفردات بنسبة (01)وهى تضم مهن موظف ومحامى وغيرها، يليها تاجر بعدد %( 22)
مفردات بنسبة ( 0)بعدد ( طبيب)، و%(09)مفردات بنسبة ( 8)بعدد ( مهندس)و %( 71)
بعدد ( مزارع ومدرس)وهي أقل نسبة، وأخيرًا %( 2)دد مفردتان بنسبة بع( عامل)، و%( 01)

 .لكل منهما وهي أقل نسبة%( 7)مفردة لكل وظيفة بنسبة 
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( تاجر)كانت أعلى عددا من عينة الدراسة من ( حكومية االميرية ال)أما عينة المدرسة 
بعدد ( مدرس)، %(02)مفردات بنسبة ( 2)بعدد ( مهندس)، %(29)مفردة بنسبة ( 32)بعدد 

وهي أقل نسبة، وأخيرًا %( 2)بعدد مفردتان بنسبة ( عامل)، ثم%( 01)مفردات بنسبة ( 0)
 .وهي أقل نسبة%( 7)بعدد مفردة بنسبة ( مزارع)

وكذلك تبين لوصف وظيفة االم لعينة الدراسة تبعًا لمتغير نوع التعليم من المدرسة 
( 70)بعدد ( ربة منزل)ان أعلى عدد من عينة الدراسة من ذوي التعليم  ( التجريبيالحكومى )

( 2)بعدد ( عاملة)، و%( 37)مفردات بنسبة ( 02)بعدد ( مدرسة)يليها، %(01)مفردة بنسبة 
ممرضة )وأخيرًا لكل من %(  2)مفردة بنسبة ( 3)بعدد ( وطبيبة )،%( 9)مفردات بنسبة 

 .لكل منهما وهي أقل نسبة%( 7)مفردة بنسبة  (0)بعدد( وأخرى
( ربة منزل)كانت أعلى عدد من عينة الدراسة من ( حكومية االميريةال)أما عينة المدرسة 

بعدد ( أخرى)و%( 01)مفردة بنسبة ( 0)،ويليها عاملة بعدد%(29)مفردة بنسبة ( 38)بعدد 
 .ي أقل نسبةوه%( 7)بعدد مفردة واحده  بنسبة ( مدرسة)، وأخيرًا %(01)مفردات بنسبة ( 0)

 :التحقق من صحة فروض الدراسة:ثانيا 
إحداهما )توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينتين متماثلتين من األطفال : الفرض األول
في االستجابة على ( حكومية االميرية التجريبية واألخرى من المدرسة ال الحكومية من المدرسة

 .مقياس تقييم البيئة
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حكومى )لحساب الفروق بين متوسط درجات عينة الدراسة  T-Testاختبار ت  :(1)جدول
 ألبعاد مقياس تقييم البيئة( اميري  يحكومتجريبي و 

 المتغيرات
 تجريبيحكومى 

 (05= ن)
 اميري يحكوم

 (ت)قيمة  (05= ن)
مستوى 

الدللة عند 
النحراف  المتوسط 5050معنوية 

النحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

 دالة 00222 7032 09071 0032 71031 البيئة مكونات :أوالً 
 البيئة  ملوثات: ثانيا

 غير دالة 10772 0007 08032 0001 08022 الطبيعية البيئة -أ
 دالة 30230 7002 02099 3072 08022 المشيدة  ب البيئة

 البيئة –ج 
 غير دالة 10092 7017 00097 7001 00002 االجتماعية

 دالة 70800 3078 03019 2082 02022 البيئة إجمالي ملوثات
 من لوقايةا :اثالث

 دالة 20021 3079 00020 7001 09012 التلوث
 غير دالة 00208 7022 00070 7020 02009 البيئي الوعي :رابعاً 

01803 إجمالي المقياس
1 2020 01008

 دالة 00228 2029 2

( تجريبي وأميري)عينة الدراسة من الجدول السابق لحساب الفروق بين متوسط درجات 
 :آلتيتضح ااالبيئة ألبعاد مقياس تقييم 

  تجريبي حكومي )وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة
وهي قيمة دالة عند ( 00222)البيئة، حيث بلغت قيمة ت  لمكونات( اميري يحكومو 

، وكان (002)أكبر من قيمة ت الجدولية ( ت)حيث كانت قيمة ( 1010)مستوى معنوية 
، ومتوسط (09071)من في المدرسة الحكومية االميرية متوسط درجات عينة األطفال 

ينة التجريبي صالح عل( 71031) ية التجريب المدرسة الحكومية درجات عينة األطفال من
تالميذ على درجات اعلى من شريحة  التجريبى حصلواالحكومي  تالميذبمعنى ان شريحة 

 .د مكونات البيئةاالميرى فى بع الحكومي
  تجريبي حكومي )وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة

وهي قيمة دالة عند مستوى ( 30230)المشيدة، حيث بلغت قيمة ت  للبيئة( اميري يحكومو 
، وكان متوسط (002)أكبر من قيمة ت الجدولية ( ت)حيث كانت قيمة  (1010)معنوية 

، ومتوسط درجات عينة (02099)من المدرسة الحكومية االميرية درجات عينة األطفال 
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ت ان الدرجالصالح عينة التجريبي وهذا يعنى ( 08022)التجريبي الحكومي األطفال من 
 الحكومي االميري  تالميذالتجريبى اعلى من درجات الحكومي  تالميذالتى حصلوا عليها 

البيئة، حيث بلغت قيمة  الجمالى ملوثات( اميري يحكومتجريبي و حكومي )عينة الدراسة 
أكبر من ( ت)حيث كانت قيمة ( 1010)وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية ( 70800)ت 

بالمدرسة الحكومية االميرية وكان متوسط درجات عينة األطفال ، (002)قيمة ت الجدولية 
لصالح عينة ( 02022)، ومتوسط درجات عينة األطفال من التجريبي (03019)من 
 تالميذوا على درجات اعلى من التجريبى حصل تالميذجريبي وهذا يدل على ان شريحة الت
 .فى اجمالى ملوثات البيئة اميري ىلحكوما
 تجريبي حكومي )داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة  وجود فروق ذات

وهي قيمة دالة عند ( 2002)التلوث، حيث بلغت قيمة ت  من للوقاية( حكومي اميريو 
وكان  ،(002)أكبر من قيمة ت الجدولية ( ت)حيث ان قيمة  (1010)مستوى معنوية 

، ومتوسط درجات (00020)من  بالمدرسة الحكومية االميريةمتوسط درجات عينة األطفال 
 تالميذعينة التجريبي وهذا يثبت ان  لصالح( 09012)عينة األطفال من التجريبي 

وذلك فى بعد الوقايا الحكومي اميري  تالميذعلى درجات اعلى مقارنة بالتجريبى حصلوا 
 .من التلوث

  يبي تجر حكومي )درجات عينة الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
وهي قيمة دالة ( 00228)للدرجة الكلية للمقياس، حيث بلغت قيمة ت ( اميري يحكومو 

، (002)أكبر من قيمة ت الجدولية ( ت)حيث كانت قيمة ( 1010)عند مستوى معنوية 
، ومتوسط (010082)من بالمدرسة الحكومية االميرية وكان متوسط درجات عينة األطفال 

لتجريبي مما يدل لصالح عينة ا( 018031)التجريبي مي الحكو درجات عينة األطفال من 
الحكومي عينة  تالميذعلى من التجريبى حصلوا على درجات ا تالميذعلى ان عينة 

 .ك فى اجمالى مقياس تقييم البيئةوذلاالميري 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين : مما سبق يتضح تحقق صحة الفرض األول
التجريبية واألخرى من المدرسة الحكوميةإحداهما من المدرسة )عينتين متماثلتين من األطفال 

 .في االستجابة على مقياس تقييم البيئة( االميرية يةحكومال
( اميري يحكوم  -تجريبي حكومي )درسة يوجد ارتباط بين نوع التعليم في الم: رض الثانىالف

 .ومقياس نوعية الحياة ألولياء األمور
ومقياس ( اميري يحكوم –تجريبي حكومي  )االرتباط بين نوع التعليم في المدرسة  :(2)جدول

 نوعية الحياة ألولياء األمور
 المعنوية المعنوية لةالدل  الرتباط أبعاد المقياس

 دالة 1012 *10018- نوعية الحياة اإلجتماعية
 غير دالة 1012 10087 نوعية الحياة األمنية
 دالة 107 10022 نوعية الحياة الثقافية

 دالة 1010 *10082 نوعية الحياة التعليمية
 غير دالة 1018 10020 نوعية الحياة الصحية
 دالة 10110 **10339 نوعية الحياة البيئية
 دالة 10119 **10723 إجمالي المقياس

وأبعاد ( يحكوم -تجريبي )من الجدول السابق لنتائج االرتباط بين نوع التعليم في المدرسة 
 :مقياس نوعية الحياة ألولياء األمور يتضح التالي

  بين نوع التعليم في المدرسة ( 1010)يوجد ارتباط دال عكسي عند مستوى معنوية
ونوعية الحياة اإلجتماعية حيث بلغت قيمة االرتباط ( اميري يحكوم –تجريبي حكومي )
ة االجتماعية لدى اولياء ت الحيانقصنوع التعليم كلما زاد وهذا يعنى انه كلما ( 10018-)
 .موراأل
  حكومي )بين نوع التعليم في المدرسة ( 1010)يوجد ارتباط دال عند مستوى معنوية

مما  (10082)حيث بلغت قيمة االرتباط  ميةنوعية الحياة التعليو ( حكومي اميري–تجريبي 
 .موراة التعليمية لدى اولياء األيدل على انه كلما زاد نوع التعليم ارتفعت نوعية الحي

  حكومي  )بين نوع التعليم في المدرسة ( 1010)يوجد ارتباط دال عند مستوى معنوية
وهذا ( 10339)حيث بلغت قيمة االرتباط  نوعية الحياة البيئيةو ( اميري يحكوم –تجريبي 

 .ث ارتقاء لنوعية الحياة البيئيةيوضح انه بارتفاع نوع التعليم يحد
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  حكومي )بين نوع التعليم في المدرسة ( 1010)يوجد ارتباط دال عند مستوى معنوية
جمالي مقياس نوعية الحياة ألولياء األمور حيث بلغت قيمة ( اميري يحكوم –تجريبي  وا 
نوعية الحياة الولياء  تمما يوضح انه كلما تحسن نوع التعليم تحسن( 10723)االرتباط 
 .االمور 

 بين نوع التعليم في المدرسة ( 1010)بينما لم يكن هناك ارتباط دال عند مستوى معنوية
نوعية )وباقي أبعاد مقياس نوعية الحياة ألولياء األمور( اميري يحكوم–تجريبي حكومي )

 (.منية، نوعية الحياة الثقافية، نوعية الحياة الصحيةالحياة األ
يوجد ارتباط بين نوع التعليم في المدرسة : سبق يتضح تحقق صحة الفرض الثانى مما

 .ومقياس نوعية الحياة ألولياء األمور( حكومي اميري  -تجريبي حكومي )
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينه من أطفال المدرسة : الفرض الثالث 

على مقياس نوعية الحياة  االميرية ةحكوميالتجريبية وعينه من أطفال المدرسة الالحكومية 
 (.وفقا الستجابة  أولياء األمور)

حكومي )لحساب الفروق بين متوسط درجات عينة الدراسة  T-Testاختبار ت  :(3)جدول
 .ألبعاد مقياس نوعية الحياة لآلباء( اميري يحكومجريبي و ت

 المتغيرات
 حكومي تجريبي

 (05= ن) 
 حكومي اميري

 (ت)قيمة  (05= ن) 
مستوى 

الدللة عند 
معنوية 
5050 

المتوس
 ط

النحراف 
 النحراف  المتوسط المعياري

 المعياري
نوعية الحياة 
 دالة 00822 7019 78009 7091 79027 اإلجتماعية

 غير دالة 0038 7097 79002 3030 78017 نوعية الحياة األمنية
نوعية الحياة 

 غير دالة 00300 7092 70029 3007 72027 الثقافية
نوعية الحياة 
 دالة 70070 7072 70092 7007 77092 التعليمية

 نوعية الحياة
 غير دالة 00902 3003 72007 7080 70022 الصحية
 دالة 30292 0077 72032 3080 78022 البيئيةنوعية الحياة 

 دالة 70807 8012 002077 07079 02700 إجمالي المقياس
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من الجدول السابق لحساب الفروق بين متوسط درجات عينه من أطفال المدرسة 
وفقا الستجابة  أولياء )التجريبية وعينه من أطفال المدرسة األميرية على مقياس نوعية الحياة 

 :يتضح اآلتي (األمور
  تجريبي حكومي  )وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة

وهي قيمة ( 00822)ل نوعية الحياة اإلجتماعية، حيث بلغت قيمة ت ( اميري يحكومو 
أكبر من قيمة ت الجدولية ( ت)حيث كانت قيمة ( 1010)دالة عند مستوى معنوية 

وسط درجات ، ومت(79027)عينة األطفال من التجريبي ، وكان متوسط درجات (002)
يدل  مما االميري ىحكوملصالح عينة ال( 78009) االميري يحكومعينة األطفال من ال
لديهم حياة اجتماعية افضل من اولياء امور  االميري ىحكومال تالميذعلى اولياء امور 

 .التجريبى  الحكومي عينة اطفال
  بي تجريحكومي )إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة وجود فروق ذات داللة

وهي قيمة ( 70070)نوعية الحياة التعليمية، حيث بلغت قيمة ت  ل( اميري يحكومو 
أكبر من قيمة ت الجدولية ( ت)حيث كانت قيمة ( 1010)دالة عند مستوى معنوية 

وسط ، ومت(77092)التجريبي الحكومي ، وكان متوسط درجات عينة األطفال من (002)
بي وهذا يوضح لصالح عينة التجري( 70092)االميريي حكومدرجات عينة األطفال من ال

 التجريبي يهتمون بالحياة التعليمية البنائهم افضل من اولياء امور تالميذان اولياء امور 
 .تالميذ الحكومي االميري

  تجريبي ومي حك)درجات عينة الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
وهي قيمة دالة ( 30292)لنوعية الحياة البيئية، حيث بلغت قيمة ت ( اميري يحكومو 

، (002)أكبر من قيمة ت الجدولية ( ت)حيث كانت قيمة ( 1010)عند مستوى معنوية 
، ومتوسط درجات عينة (78022)وكان متوسط درجات عينة األطفال من التجريبي 

ياء امور لصالح عينة التجريبي بمعنى ان اول( 72032) االميري يحكوماألطفال من ال
 بشان الحياة البيئية اكثر من اولياء امور تالميذيبى يهتمون بتوعية اوالدهم الالتجر  تالميذ

 .تالميذ الحكومي االميري
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  تجريبي حكومي )وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة
وهي قيمة ( 70807)الكلية للمقياس، حيث بلغت قيمة ت للدرجة  ل( اميري يحكومو 

أكبر من قيمة ت الجدولية ( ت)حيث كانت قيمة ( 1010)دالة عند مستوى معنوية 
، ومتوسط درجات (02700)، وكان متوسط درجات عينة األطفال من التجريبي (002)

ى ان اولياء لصالح عينة التجريبي بمعن( 002077) االميري يحكومعينة األطفال من ال
تالميذ الحكومي  التجريبى يهتمون بنوعية حياة اطفالهم اكثر من اولياء امورتالميذ امور 

 .االميري
  حكومي )بينما لم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة

افية، نوعية الحياة األمنية، نوعية الحياة الثق)لباقي األبعاد ( اميري يحكومتجريبي و 
جميعها غير دالة عند مستوى معنوية ( ت)حيث كانت قيم ( نوعية الحياة الصحية

 (.002)أقل من قيمة ت الجدولية ( ت)حيث كانت قيم ( 1010)
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين : سبق يتضح تحقق صحة الفرض الثالث مما

التجريبية وعينه من أطفال المدرسة  الحكومية متوسط درجات عينه من أطفال المدرسة
 (.وفقا الستجابة  أولياء األمور)على مقياس نوعية الحياة االميرية ية حكومال
 :العالقة الرتباطية بين البيانات الولية وابعاد مقياس تقدير الشخصية: ثالثاا 
 –منزل عدد حجرات ال –عدد الخوة )العالقة الرتباطية بين المتغيرات القتصادية  -أ

 .وابعاد مقياس تقدير الشخصية ( المصروف اليومى فى المدرسة 
عدد حجرات المنزل  –عدد األخوة )العالقة االرتباطية بين المتغيرات االقتصادية  :(4)جدول

 (المصروف اليومي في المدرسة –
 أبعاد اختبار

قيمة بيرسون 
لمتغير عدد 

 األخوة

قيمة بيرسون 
لمتغير عدد 
 حجرات المنزل

قيمة بيرسون لمتغير 
المصروف اليومي في 

 المدرسة
 10107 10127 10029 للحياة السلبية النظرة
 **10722 10030 10102- اإلنفعالي الثبات عدم
 10002- 10022 10038 مع اآلخرين التجاوب عدم

 10108- 10000- *10712 الشخصية الكفاية عدم
 10009- 10011- 10030 للذات السلبي التقدير
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 1010- 10103 10022 اإلعتمادية
 10199 10118- 10120 العداء/العدوان

 10120 10107 10770  الشخصية تقدير اختبار إجمالي
عدد حجرات  –عدد األخوة )من الجدول السابق لنتائج االرتباط بين المتغيرات االقتصادية 

 :تضح التاليا( المصروف اليومي في المدرسة –ل المنز 
 الشخصية حيث كانت قيمة معامل االرتباط  الكفاية بين عدد األخوة عدم وجود ارتباط

بمعني انه كلما زاد عدد  ،(1010)وهي قيمة  دالة معنويًا عند مستوى معنوية ( 10712)
بينما لم يكن هناك ارتباط بين عدد األخوة  االوالد ارتفع معدل عدم الكفاية الشخصية 

حيث كانت قيم معامل االرتباط غير دالة معنويًا  الشخصية تقدير وباقي أبعاد اختبار
 (.1010)عند مستوى معنوية 

 الشخصية حيث  تقدير يتضح عدم وجود ارتباط بين عدد حجرات المنزل وأبعاد اختبار
 (.1010)كانت قيم العالقة غير دالة معنويًا عند مستوى معنوية 

 اإلنفعالي حيث كانت قيمة  تالثبا وجود ارتباط بين المصروف اليومي في المدرسة وعدم
بمعني  (1010)وهي قيمة  دالة معنويًا عند مستوى معنوية ( 10722)معامل االرتباط 

بينما لم يكن هناك  انه كلما زاد معدل المصروف اليومي ارتفع عدم الثبات االنفعالي
الشخصية حيث  تقدير ارتباط بين المصروف اليومي في المدرسة وباقي أبعاد اختبار

 (.1010)نت قيم معامل االرتباط غير دالة معنويًا عند مستوى معنوية كا
وابعاد مقياس  (مهنة الم  –مهنة الب )العالقة الرتباطية بين المتغيرات الجتماعية  -ب

 .تقدير الشخصية 
 (مهنة األم –مهنة األب )بين المتغيرات االجتماعية  7اختبار كا :(0)جدول

 مهنة األم 2قيمة كا لمتغير مهنة األب 2قيمة كا أبعاد اختبار
 1011 10122- للحياة السلبية النظرة
 10182- 1001- اإلنفعالي الثبات عدم
 10120- 10102- مع اآلخرين التجاوب عدم
 *10700- 10173- الشخصية الكفاية عدم

 10112- 10118- للذات السلبي التقدير
 10101 10083- اإلعتمادية
 10021- 10172 العداء/العدوان
 10193- 10012-  الشخصية تقدير اختبار إجمالي
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 واختبار( مهنة األم –مهنة األب )من الجدول السابق لنتائج االرتباط بين االجتماعية 
 :تضح التاليإ  الشخصية تقدير

 الشخصية حيث كانت قيم  تقدير تضح عدم وجود ارتباط بين مهنة األب وأبعاد اختبارا
 (.1010)غير دالة معنويًا عند مستوى معنوية  7كا

 7الشخصية حيث كانت قيم كا الكفاية وجود ارتباط عكسي بين مهنة األم وعدم (-
، وهذا يعنى انه كلما زادت (1010)وهي قيمة  دالة معنويًا عند مستوى معنوية ( 10700

ان مهنة االم  ولقد تبيندرجات مهنة االم انخفضت درجات صفة عدم الكفاية الشخصية 
حصلت على اعلى الدرجات فى مهنة ربة منزل حيث وصلت الى  حكوميالطفال ال

%( 01)مقارنة بمهنة ربة منزل المهات اطفال التجريبي حيث وصلت النسبة %( 29)
مقارنة بامهات %( 37)بينما نجد ان مهنة مدرسة المهات اطفال التجريبي وصلت الى 

وقد لوحظ وجود مهنة طبيبة المهات %( 7)ت الى حيث وصل االميري يحكوماطفال ال
  .االميري  يحكوماطفال التجريبي بينما تم اختفاء تلك المهنة الطفال ال

 الشخصية حيث  تقدير بينما لم يكن هناك ارتباط بين مهنة األب وباقي أبعاد اختبار
 (.1010)غير دالة معنويًا عند مستوى معنوية  7كانت قيم كا

 

 النتائج  مناقشة وتفسير
 :مناقشة النتائج: ولا أ

توجد فروق ذات داللة  :نهإوالذى ينص على لقد بينت نتائج الفرض االول  :الفرض الول
احداهما من المدرسة التجريبية واالخرى من )احصائية بين عينتين متماثلتين من االطفال 

 .ستجابة على مقياس تقييم البيئةفى اال( ية حكومالمدرسة ال
ان شريحة عينة اطفال المدرسة التجريبية عند تطبيق مقياس البيئة عليهم ان  لقد تبين

وكذلك وقاية البيئة ، ة المشيدة واجمالى ملوثات البيئةكل من ابعاد مكونات البيئة وملوثات البيئ
ومما يؤكد ذلك ان  االميري ىحكوممن التلوث كانت فى صالحهم مقارنة بشريحة اطفال ال

وهذا قد ، التجريبى الحكومي يم البيئة قد جاء ايضا لصالح شريحة اطفالاجمالى مقياس تقي
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يرجع الى ان اولياء االمور الطفال التجريبى يعملون فى مهن تتفهم معنى ومضمون البيئة 
مهندس وهذا يختلف تماما عن مهن اولياء امور شريحة  –طبيب  –مثل مهنة مدرس 

يث تم استنتاج ذلك ح، فى مقياس تقييم البيئة ( ر تاج )ة المنحصرة فى مهن االميري ىحكومال
 .ء تطبيق المقياساثنا تالميذايضا من ال

وهى ان المدرسة التجريبية تهتم بالبيئة حيث لوحظ  ، وقد يكون هناك سبب اخر قوى
درسة وذلك من خالل زيادة المساحات الخضراء فى الم، ذلك اثناء الزيارات المتكرره لها

وتعمل المدرسة على ، ةمعسكرات بيئية متعدد قييما انها تكم،  نظافة المدرسوالمحافظة على 
 .اطار منظومة المدرسة او خارجها فى اى عمل بيئى داخلتالميذ مشاركة ال

عنصر اساسى فى  التجريبية تعتبر معيار البيئة الحكومية بمعنى ان االدارة للمدرسة
وذلك يعكس ، ولياء االمور فى ذلك المجال ويضاف عليها خبرة وحماس ا، التربية والتعليم

وكذلك اولياء امور اطفال  ، التى التهتم باالمور البيئيةاالميرية ية حكوماداره المدرسة ال
قد افاد ان اى قصور ( 7113)وفى واقع االمر ان احمد مصطفى  االميرية يةحكومالمدرسة ال

مكن من خالله لالخصائى االجتماعى بيئى من قبل ادارة المدرسة يحتاج الى اعداد برنامج ي
وغيره من التربوين بالمدرسة التدخل مهنيا مع االطفال لمساعدتهم على تنمية االتجاهات 

بضرورة ( 7110)ايمن حماد  االطفال وقد ايد هذا الراى ايضا البيئية االيجابية فى نفوس 
 .ليم االساسىطفال فى مرحلة التعاعداد برنامج لعالج وتعديل السلوك البيئى لال

حكومي )يوجد ارتباط بين نوع التعليم فى المدرسة : هينص هذا الفرض على ان :الفرض الثانى
 .اس نوعية الحياة الولياء االمورومقي(  اميري ىحكوم–تجريبى 

–تجريبى حكومي )فقد لوحظ وجود عالقة ارتباطية عكسية بين نوع التعليم فى المدرسة 
حيث تبين انه باالرتقاء بمستوى نوعية ، ومقياس نوعية الحياة الولياء االمور (  اميري ىحكوم

التعليم  وصرف مبالغ مالية فى ذلك االمر قد اثر كثيرا على انخفاض مستوى الحياة 
 الحكومي االجتماعية لالسر ذات المستوى االقتصادى المتوسط مثل اولياء امور المدرسة

 .التجريبي 
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اولياء االمور يقومون بتوفير مبالغ ماليه من مأكلهم وملبسهم وما ينفقونه على حيث ان 
حياتهم الترفيهية لتوفيرها والصرف منها على االبقاء فى رفع مستواهم التعليمى سواء كان ذلك 
من خالل اعطاء دروس خصوصية او دفعهم الى مراكز التقوية او تعليمهم فى مدارس ذات 

المدارس التجريبية الحكومية مقارنة بالمدارس الحكومية المجانية وهذا مصاريف مرتفعة مثل 
يتضح تماما من اولياء امور المدرسة التجريبية رغم انهم يشغلون وظائف اطباء ومدرسين 
ومهندسين اال انهم ذو مستوى اقتصادى متواضع مقارنة بفئات التجار ورغم ذلك فانهم يبذلون 

 .عليم ابنائهم تعليم مميز كما هو فى المدرسة التجريبية  كل الجهد فى توفير المال لت
وقد لوحظ ايضا ان االرتقاء بنوع التعليم لالبناء يرتفع المستوى التعليمى لدى االبناء 

 .ناء للبيئة ويزداد اهتمامهم بهاوكذلك ترتقى نظره االب
يتضح جيدا ان ابعاد الحياة ( 7)وبالرجوع مرة ثانية لنتائج الفرض الثانى جدول رقم 

قد حصلت على درجات كبيرة وذلك مقابل االرتقاء بنوع التعليم وذلك ، التعليمية والحياة البيئية 
طبقا لمقياس نوعية الحياة  وقد اكد وجود عالقة ارتباطية بين نوع التعليم ومقياس نوعية الحياة 

حياة اوضح داللة وارتباط شديد مع نوع الولياء االمور ان اجمالى المقياس الكلى لنوعية ال
ويتفق هذا تماما مع الدراسة التى ( .  اميري ىحكوم–تجريبى حكومي )التعليم فى المدرسة 

عن العالقة بين جودة البيئة وابداع االطفال فى مرحلة الطفولة ( 7101)قامت بها غادة عوف 
فر فى التعليم يزداد لديهم ان االطفال الذين تتوافر لهم حظ او  حيث توصلت، المتاخرة 

وفى واقع االمر ان معظم النظريات التربوية والحقائق ، معدالت االبداع فى البيئة المحيطة 
على مستوى المؤسسات التعليمية تنص على ان االرتقاء بنوع التعليم يسبب ارتقاء فى كل 

ن التصرف فى ه يحسامور الحياة بصفة عامة حيث ان التعليم يؤدى الى صقل العقل وجعل
 .كل امور حياته
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط : وينص هذا الفرض على انه: الفرض الثالث

االميرية ة حكوميالتجريبية وعينة من اطفال المدرسة الالحكومية درجات عينه اطفال المدرسة 
 .على مقياس نوعية الحياة الولياء االمور



 وآخرون أحمد مصطفى العتيق
 

 309  7102 سبتمبر، الثالث، الجزء التاسع والثالثونالمجلد 

االجتماعية ذو داللة احصائية لصالح عينة اطفال المدرسة لقد تبين ان بعد نوعية الحياة 
لديهم حياة   االميرية يةحكوممما يثبت ان اولياء امور اطفال المدرسة الاالميرية ية حكومال

التجريبي وذلك بسبب وفرة المال نتيجة الحكومي اجتماعية افضل من اولياء امور اطفال 
 .رة اعمالهم فى مجاالت عديدة من اهمها التجا

كما اتضح ان بعد نوعية الحياة التعليمية فى مقياس نوعية الحياة الولياء االمور كان ذو 
مما يثبت ان الحياة التعليمية الطفال المدرسة التجريبية لة ولصالح عينة اطفال التجريبى دال

 .االميرية ية حكومافضل من الحياة التعليمية الطفال المدرسة ال
ارتفاع مستوى التعليم فى المدرسة التجريبية اكثر من التعليم فى وفى واقع االمر ان 

بسبب التعاون الدائم بين المدرسة واالسرة وهذا يتفق مع دراسة   االميرية ةحكوميالمدرسة ال
الذى اكد ان التعاون بين االسرة والمدرسة واطالعها على ما تقوم به ( 7102)بطرس بطرس 

لتعاون بين االسرة والمدرسة يساعد على تحسين سلوك الطفل المدرسة من خالل وجود قنوات ل
 . ةواكسابه مهارات جيده عند مواجهة مواقف متعدد
التجريبية افضل من اطفال المدرسة الحكومية ولقد تحقق ايضا ان اطفال المدرسة 

ريبية فى بعد الحياة البيئية وذلك لزيادة االنشطة البيئية فى المدرسة التج االميرية يةحكومال
، اما عن الدرجة الكلية لمقياس نوعية الحياة فقد كانت  االميرية  يةحكوممقارنة بالمدرسة ال

وذلك يرجع الى ادارة المدرسة االميري ى حكوملصالح اطفال التجريبى مقارنة باطفال ال
 التجريبية والتى تهتم باالبعاد البيئية من ضمن الخطة التعليمية لها وكذلك من خالل زيادة
الرقعة الخضراء فى المدرسة ومشاركة االطفال فى تنظيف المدرسة من الفضالت اليومية مثل 
اكياس االكل وغيرها باالضافة الى النصائح التى تقدمها ادارة المدرسة كل صباح فى طابور 
الصباح هذا باالضافة الى المدرسين الذين يبذلون جهدا ملحوظا فى االهتمام بالبيئة اثناء 

 .المدرسية وذلك تبعا الرشادات من ادارة المدرسة  الدروس
وهذا يدل ايضا على ان الوعى البيئى لدى اولياء االمور الطفال التجريبى كبير مقارنة 

حيث ان مهن اولياء االمور فى التجريبى  حكومي االميريباولياء االمور الطفال التعليم ال
ضافة الى ان اولياء امور اطفال المدرسة تجمع بين االطباء والمدرسين والمهندسين هذا باال

منهم حاصلين على الدرجة الجامعية وذلك مقارنة %( 02)التجريبية يتميزون بان الحكومية 
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منهم فقط يحصلون على %( 01)حيث ان  االميرية  ةحكوميباولياء امور اطفال المدرسة ال
فى االميرية ية حكوملمدرسة الالدرجة الجامعية ومن المالحظ ان انخفاض مستوى اولياء امور ا

 يةحكومالتعليم الولياء امور المدرسة المعظم االبعاد قد يكون ناتج عن انخفاض مستوى 
الذى وضح ان التعلم يعتبر ( 0892)وهذا يتفق تماما مع راى انور الشرقاوى  ،االميرية

يم يؤثر على االساسي فى تفسير كثير من مظاهر السلوك البشرى السوى ولذلك نجد ان التعل
يستطيعون تغيير كثير من  اغلب مواقف الحياة وعلية نجد ان كل من المعلمون واالباء ال

مظاهر السلوك اال من خالل التعلم حيث ان التعلم يكسب الفرد كثيرا من المعارف والمهارات 
 .وتكوين عادات سلوكية جديده 

يطابق تماما لنتائج الفرض  (3)ومن الجدير بالذكر ان نتائج الفرض الثالث جدول رقم 
وضح االرتباط بين نوع التعليم ومقياس أقد ( 7)الثانى حيث ان الفرض الثانى جدول رقم 
وقد اوضح ( اميري حكومي–تجريبى حكومي )نوعية الحياة الولياء االمور فى المدرسة 

 :وجود عالقة بين يالفرض الثان
 نوع التعليم        ونوعية الحياة االجتماعية 
 نوع التعليم          ونوعية الحياة التعليمية  

 نوع التعليم          ونوعية الحياة البيئية 
واجمالى مقياس نوعية الحياة (  اميري ىحكوم–تجريبي حكومي )نوع التعليم فى المدرسة 

 .الولياء االمور 
من  اما عن الفرض الثالث فقد اوضح انه توجد فروق ذات داللة احصائية بين عينه

التجريبي على مقياس نوعية الحياة  الحكومي واخرى من اطفال االميري  ىحكوماطفال ال
 .الولياء االمور 

حيث تبين ان ابعاد نوعية الحياة التعليمية ونوعية الحياة البيئية وكذلك البعد الكلى 
عدى بعد لمقياس نوعية الحياة الولياء االمور كانوا لصالح شريحة اطفال التجريبي وذلك ما 

 االميري ىحكومنوعية الحياة االجتماعية الذى تبين انه ذو داللة لصالح شريحة اطفال عينة ال
وذلك بسبب ارتفاع مستواهم المادى مقارنة باولياء امور اطفال المدرسة التجريبية وفى واقع 
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يؤكد صحة ودقة البيانات  ثالثوالفرض ال لثانى االمر ان التطابق بين كل من الفرض ا
 .نصوص عليها فى الدراسة الحالية والمعلومات االحصائية الم

 :لية وابعاد مقياس تقدير الشخصيةالعالقة الرتباطية بين البيانات الو 
المصروف  –عدد حجرات المنزل  –عدد الخوة ) العالقة بين المتغيرات القتصادية  - أ

 .تقدير الشخصيةوابعاد مقياس ( اليومى فى المدرسة 
ولقد تبين انه توجد عالقة ارتباطية بين عدد االخوة وبعد عدم الكفايا الشخصية بمعنى 
انه كلما زادت عدد االخوة كلما ساعد ذلك على تواجد عدم كفايا شخصية بشكل واضح 

ابنائهم وهذا يدل على انه بزيادة عدد االبناء يزيد العبئ على االباء فى متابعة (  2جدول رقم)
تى تحتاج الى عالج قاسى وحسن تربيتهم مما يعرضهم الى ظهور بعض االمراض النفسية ال

 .بعد ذلك
كما تبين انه توجد عالقة بين المصروف اليومى فى المدرسة وبين بعد عدم الثبات 

وهذا يثبت ان زيادة المصروف اليومى ( 2)االنفعالى على مقياس تقدير الشخصية جدول رقم 
فى المدرسة بحيث يفوق  الحد المعتاد قد يعرضه لعدم الثبات االنفعالى  بمعنى ان للطفل 

يجعله يتعدى على االخرين كما يجعله متوتر ومضطرب عند مواجهة اى مشكلة بسيطة 
ويسهل استثارته ويالحظ ان حالته المزاجية تتارجح بسرعة بين مشاعر الغضب ومشاعر 

 ( .Rohner,1984)  السرور
( 0) ية يصل الى حد اعلى منلحكومان المصروف اليومى الطفال المدرسة اين ولقد تب

جنيهات يوميا وهذا مبلغ مرتفع مقارنة باطفال المدرسة التجريبية التى يصل فيها المصروف 
جنيهات ولقد تبين فعال من مالحظة سلوك الطالب اثناء تطبيق المقاييس ان اطفال (  3) الى
ة عديدة قد تكون سبب اكتسابها وفرة المصروف اليومى ومن هذه ى لديهم صفات سيئحكومال

الصفات السيئة لوحظ انهم يضحكون من غير سبب ويتم تدبير مكائد لزمالئهم االطفال فى 
 .هم مدللون من قبل اولياء االمورالمدرسة وان مستواهم الدراسى متردد وان
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وابعاد مقياس  (مهنة الم  –الب مهنة)العالقة الرتباطية بين المتغيرات الجتماعية  - ب
 .تقدير الشخصية

انه يوجد ارتباط عكسى بين مهنة االم وبعد عدم الكفاية ( 0)لقد اتضح من جدول رقم 
 .لشخصية على مقياس تقدير الشخصيةا

تبين بمعنى انه كلما تزيد درجات مهنة االم تنخفض درجات عدم الكفايا الشخصية ولقد 
 االميري ىحكوممهنة االم كانت ممثلة بربة منزل  فى اطفال الان اعلى الدرجات فى 

(29)%. 
وهذا يوضح ان االم التى تعمل ربة منزل يكون لديها من الوقت فى تربية ابنائها تربية 

ى االبناء بدال من وجود صحيحة وتهتم كثيرا بسلوكياتهم مما يؤدى الى وجود كفاية شخصية لد
مام االم بتربية بناتها من خالل مالحظة السلوك بواسطة شخصية ولقد وضح اهت ةعدم كفاي

الباحثة اثناء تطبيق المقاييس فى المدرسة وكذلك اثناء زيارة اولياء االمور فى المنزل او العمل 
حيث تبين ان اناث االميري يتمتعون باهتمام اولياء االمور بهم وانهم ينجحون عند تكليف 

منزل وانهم يتمتعون بعالقات طيبة مع مدرسات المدرسة اولياء االمور بمهام لهم داخل ال
 .ية عكس االطفال الذكور الذين يصعب التحكم فيهم حكومال

فى وظيفة االم فى التجريبي %( 37)ان مهنة مدرسة والتى وصلت النسبة يتضح وكذلك 
للباحثة قد يساعد ايضا على اكساب اطفال المدرسة التجريبية سلوكيات حسنة  كما تبين ذلك 

من خالل فترة تطبيق المقاييس فى المدرسة التجريبية وكذلك من خالل زيارة الباحثة الولياء 
يتمتعون ( ذكور واناث )االمور فى بيت االسرة حيث اتضح ان اطفال المدرسة التجريبية 

بصفات حميدة مثل انهم ال يتحدثون فى حجرة الدراسة ويعملون على التركيز اثناء القاء 
 وس فى حجرة الدراسة وحسن عالقتهم بمدرسات المدرسة وكذلك فان سلوكهم طيب بصفةالدر 

الشخصية للطفل تدل على انه قادر على  ةشخصية والكفاي ةعامة مثل تميزهم بان لديهم كفاي
 .معالجة اموره ببساطة وهو قادر على ادراك الطفل لذاته 
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 :تفسير النتائج: ثانياا 
النتائج يمكن استخالص اهم السلبيات التى تم التوصل اليها من  بعد االنتهاء من مناقشة

والمدرسة  االميرية يةحكومبشان اطفال كل من المدرسة ال الثةخالل نتائج فروض الدراسة الث
التجريبية واولياء امور اطفال كل من المدرستين لكى يسهل وضع برامج لعالجها فى الحكومية 

هنا علينا ان نستعرض اسباب تفوق اطفال المدرسة التجريبية ابحاث ودراسات اخرى مستقبليه و 
 .اس تقييم البيئة فى الفرض االولعند تطبيق مقياالميرية ية حكوممقارنة باطفال المدرسة ال

لقد تبين ان شريحة اطفال التجريبي لديهم معلومات مرضية عن مكونات البيئة وكذلك 
من التلوث  ةلمثلى فى الوقايانهم يدركون الطرق اكما ( الطبيعية و المشيدة )ملوثات البيئة 

بصفة عامة  االميري ىحكوموذلك بسبب زيادة الوعى البيئى لديهم وهذا على عكس اطفال ال
لطبع فان لذلك حيث انخفضت جميع معدالتهم نحو ابعاد البيئة مقارنة باطفال التجريبي وبا

 :اسباب وهى كاالتى
التجريبية من الحاصلين على درجة جامعية  الحكومية معظم اولياء امور اطفال المدرسة -0

 .كما انهم يشغلون وظائف ذات ميول علمية مثل مهنة طبيب ومهندس ومدرس 
 :التجريبية تهتم باالمور البيئية وذلك من خالل الحكومية لوحظ ان المدرسة  -7

 . الرقعة الخضراء فى المدرسةمساحة  االستمرار فى زيادة  -
 .المشاركة فى تنظيف ساحة المدرسة من المخلفات الورقية  تدريب االطفال على -
 .عمل معسكرات بيئية كلما سمحت الفرصة  -
 .حرص اعضاء هيئة التدريس على االهتمام باالمور البيئية داخل قاعة الدرس  -

ال تعطى لالمور البيئية االميرية ة حكوميعلى العكس من ذلك لوحظ ان ادارة المدرسة ال
االميرية ية حكوملمدرسة هذا باالضافة الى ان اولياء امور اطفال المدرسة الاى انشطة داخل ا

معظمهم ال يحمل مؤهالت جامعية ويشغلون وظائف بعيدة عن الطب والهندسة ويغلب عليها 
 .ةوالتى هى تعنى فئة التجار ( اخرى )

فى حاجة ضرورية الى تصميم  االميرية يةحكومومن هنا يجب العلم بان ادارة المدرسة ال
 .المدرسة تى ظهرت لدى اطفال تلكبرنامج عالجى بهدف االقالل من هذه السلبيات البيئية ال
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يعيشون حياة  االميرية يةحكومالفرض الثالث ان اطفال المدرسة ال ت نتائجظهر القد 
مقبول بمعنى اجتماعية جيدة وذلك بسبب ارتفاع المستوى المادى لهم وهذا فى حد ذاته امر 

ان وفرة المال قد تسبب فى تحسن المستوى االجتماعى لدى اى اسرة تتضمن اطفال ولكن 
لديهم قصور شديد فى بعد الحياة التعليمية وبعد  االميري ىحكومالغريب فى االمر ان اطفال ال

 .ياة التجريبي وذلك عند تطبيق مقياس نوعية الحالحكومي الحياة البيئية وذلك مقارنة باطفال 
وهنا يجب ان تكون لنا وقفة حيث ان وفرة المال لالسرة يجب ان تساعد على الرقى فى التعليم 
وحبهم للبيئة الطبيعية والمشيدة ومثل هذا االمر يحتاج الى متابعة ودراسة من اجل العالج  

 .االميرية  يةحكوملدى اطفال المدرسة ال
واطفال  االميرية يةحكومالطفال المدرسة ال ةوبعد استعراض االيجابيات والسلبيات المتواجد

التجريبية وكذلك اولياء امور من اطفال المدرستين فقد تم استخالص الحكومية المدرسة 
وكذلك اولياء  االميرية يةحكومالسلبيات البيئية والتى  تتجمع معظمها فى اطفال المدرسة ال

 :وهى كاالتى االميرية يةحكوماالمور الطفال المدرسة ال
نحو انتمائهم للبيئة وحبهم االميرية ية حكومان هناك قصور واضح فى اطفال المدرسة ال -

 .لها والمحافظة عليها والعمل من اجل حمايتها بصفة دائمة 
فى  االميرية  يةحكومكما ان هناك قصور واضح ايضا لدى اولياء امور اطفال المدرسة ال -

 .ةربية اطفالهم تربية بيئية سليمت
وهذا بالطبع يرجع الى عدم تعاون المدرسة واولياء االمور فى ذلك االمر حيث ان كل منهم 
يحتاج الى ارشادات وتعليمات يجب االلتزام بها من اجل الوصول الى طفل محب للبيئة 

 .ويتعامل معها برضا تام ويحافظ عليها من التلوث 
االستعانة ببعض االراء والنظريات الصادرة من ومن هذا المنطلق قد اشارت الباحثة بمحاولة 

قبل الخبراء فى مجال تحسين سلوكيات الطفل نحو البيئة خصوصا فى مرحلة الطفولة 
المتاخرة حيث ان الباحثة التملك اكثر من ذلك لتقدمه للمجتمع بصفة عامه و الدارة المدرسة 

بصفة خاصة لعلهم  االميرية يةحكومواولياء امور اطفال المدرسة الاالميرية ية حكومال
 .يتحمسون ويبدؤون مشوار العالج 
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 :لبيات البيئية لدى الطفالوفيما يلى بعض النصوص والنظريات التى لها دور فى عالج الس
ان هناك العديد من الطرق واالساليب التى يمكن اتباعها لتغيير سلوك ( 0888)يذكر الشافعى 

ل مجال ترشيد استخدام المياه والتى تعتبر من اهم القضايا االفراد العاملين فى مجال البيئة مث
البيئية التى تشغل الراى المحلى والعالمى ومن اهم تلك االساليب هو االجبار حيث يتم 
استخدام القوة من خالل سلطة القانون مثل قوانين حماية البيئة من التلوث وهذا مما يساعد 

يئة معاملة سيئة ويبدا فى احترام البيئة والحفاظ عليها الفرد المخطئ عند الرجوع فى معاملة الب
 .من التلوث 

ية وذلك من خالل عمل حكوموهذا االمر ترى الباحثة ضرورة اتباعه فى ادارة المدرسة ال
قوانين وتشريعات مدرسية تعاقب كل من يتسبب فى االضرار بالبيئة سواء من بعض افراد ادارة 

 .من اولياء امور اطفال المدرسة المدرسة او اطفال المدرسة او 
على ان من اهم السلوكيات السيئة ( 0883)جابر عبد الحميد وعالء كفافى  ذكروي

لالطفال هو السلوك المشكل او ما يعرف بالسلوك الفوضوى وهو احد مظاهر السلوك السائد 
الطفل فى المدارس خصوصا عند االطفال والتى تسبب لهم مشاكل عديده مع االخرين ويجعل 

غير مرضى عنه من المحيطين به سواء المدرسين او اولياء االمور او افراد المجتمع والسلوك 
المشكل هو سلوك سيئ لدى الطفل حيث يسبب ازعاجا للمحيطين بالطفل كما يؤثر على 

بحيث يتم ابتعادهم عنه تدريجيا والسلوك المشكل نوع من السلوكيات  هعالقة الطفل باصدقائ
لمجتمع وتعرقل اداء مهام الوالدين فى المنزل كما تعرقل اداء المدرسين المحيطين المضادة ل

 Herbert)بالطفل فى المدرسة كما يتسبب السلوك المشكل فى عدم تقدم الطفل فى دراسته 
and anne ,1999 ) ويالحظ ان السلوك االنضباطى لمثل هذه النوعية من االطفال غير

يقومون ببعض التصرفات ذات السلوك السيئ مثل الصراخ جيد داخل حجرة الدراسة حيث 
واالكل فى غرفة الصف واتالف ممتلكات الغير داخل الصف مثل االساءة لحوائط الفصل 
ومقاعد الطلبة والتكلم المستمر مع االطفال اثناء الدرس وعاده ما نجد ان مثل هذه النوعية من 

هؤالء االطفال يحبون السلطة رغم صغر سنهم االطفال يحبون شد انتباه االخرين لهم كما ان 
ولديهم رغبة فى االنتقام من زمالئهم االطفال التفة االسباب وبالطبع كل ذلك ينعكس على 
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مستواه الدراسى حيث يالحظ ان لديه عجز فى تحصيله الدراسى مما يؤدى الى تردد مستواه 
 .فى تحصيل الدرجات المدرسية 

يتم عالج الطفل عن طريق متخصصين فى مجال االرشاد ومن الجدير بالذكر انه قد 
ويالحظ ان الصفات السيئة (  0888،راشد السهل ) النفسي وليس المدرسين او االطباء 

لالطفال الذين لديهم سلوك فوضوى يشابهون الى حد كبير باطفال المدرسة االميرية وهذا من 
رسة االميرية ولذلك فان هؤالء االطفال المد يواقع مالحظات الباحثة اثناء تطبيق المقاييس ف

 .ييجب متابعتهم من خالل عرضهم على متخصصين فى مجال االرشاد النفس
انه رغم وجود قوانين وتشريعات لتحديد عالقة الفرد بالبيئة (7113)قد افاد ماهر صبرى 

النسان فى من اجل ردع سلوك االنسان السلبى وتصرفاته الجائرة نحو البيئة اال انه لم ينجح ا
تعامله مع البيئة وهنا ادرك الجميع ان الحل ليس فى اصدار التشريعات والقوانين بقدر ماهو 
تربية االنسان تربية بيئية سليمة منذ طفولته سواء من خالل اولياء االمور او من خالل برامج 

ة ان تعمل المدرسة الناجحة فى المجال البيئى وهذا يؤكد انه من الضرورى على ادارة المدرس
على تربية االطفال تربية بيئية سليمة وذلك من خالل عمل برامج عملية بسيطة لتدريب 

 .ايجابيا وليس سلبيا نحو البيئة االطفال على اتباع اتجاهات بيئية سليمة بحيث يكون الطفل
انه من الضرورى تدريس التربية البيئية من المراحل ( 7113)لقد افاد احمد مصطفى 

لطفولة فى المدرسة حيث انها تعتبر من اهم المراحل فى حياة الطفل وفيها تنمو قدراته االولى ل
فية التعامل معها دون اضرار حيث يستطيع اكتساب مهارات بيئية حسنه مثل حب البيئة وكي

 .اله
وفى واقع االمر ان مدارك الطفل تزداد فى حب الخضرة واالشجار واالزهار وذلك من 

ية فى المدرسة وكذلك تلعب االسرة دورا هاما يتكامل مع المدرسة فى خالل حياته اليوم
 .التربية البيئية السليمة للطفل منظومة

ية لعلها تعلم حكوموهذا النصح واالرشاد والمعلومات السابقة موجهة الى ادارة المدرسة ال
 .لوب منها نحو اطفال تلك المدرسةالمط
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التلوث البيئى  بمختلف انواعه يحتاج الى ان محاربة (  7110)قد افاد ايمن حماد 
تعاون دولى مستمر على المستويين التشريعى والتنفيذى ومحاولة ابتكار انجح الوسائل للحد 

ومن الضرورى عند محاربة ،على النواحى االجتماعية واالقتصادية لالنسان ة من اثاره المدمر 
عند االطفال سواء من قبل اولياء  التلوث البيئى من بذل جهد فى نشر الوعى البيئى خصوصا

حيث ان التعليم فى ( سنه 07الى سن   2من سن ) االمور او فى مدارس المرحلة االساسية 
 .الصغر يكسب الطفل سلوكيات حسنه نحو البيئة 

ية واولياء االمور الطفال المدرسة حكوملذا ترى الباحثة انه على ادارة المدرسة ال
تعليم الطفل االساليب المختلفة لمحاربة التلوث البيئى سواء تلوث ية ان يتعاونوا فى حكومال

ت العامة أالهواء او تلوث الماء او تلوث التربة وكذلك عدم العبث بالحدائق وغيرها من المنش
 .ل والولياء امور هؤالء االطفالوذلك من خالل عمل برامج توعية بسيطة لالطفا

 

 توصيات الدراسة
تهم من المخلفات الورقية تنظيف الساحات والفصول فى مدرستدريب االطفال على  -0

 .وغيرها
معاقبة االطفال الذين يتسببون فى التخطيط والرسم على حوائط الفصول الدراسية وعلى  -7

 .الطاوالت المدرسية 
تدريب االطفال على زراعة النباتات واالزهار داخل حديقة المدرسة من اجل زيادة الرقعة  -3

 .م مسئولية متابعتها بالرى الخضراء مع تحمله
عمل دورات تدريبية للمدرسين والمدرسات بالمرحلة االبتدائية بشان االهتمام بتفعيل  -2

 .المعلومات البيئية فى المنهج والتركيز عليها اثناء الحصص المدرسية 
 .عمل معسكرات داخل المدرسة تهتم بتنفيذ برامج بيئية يقوم بها االطفال من الجنسين  -0
 .حة شرف بيئية يتم فيها وضع صورة واسم الطفل المميز بيئيا كل اسبوع عمل لو  -2
االهتمام بطابور الصباح والقاء كلمة فى كل يوم من اذاعة المدرسة الصباحية بخصوص  -2

اخر االخبار المحلية والعالمية فى شئون البيئة ويفضل ان يقوم احد االطفال بالقاء الكلمة 
 .الصباحية اوالنشرة البيئية اليومية 
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زيادة التعاون مع اولياء االمور من اجل متابعة الطفل فى كل تصرفاته البيئية خارج  -9
 .المدرسة

 

 المراجع
البيئية لطفل المدرسة تصميم برنامج لتنمية االتجاهات  :(7113)احمد احمد مصطفى

قسم ، معهد الدراسات العليا للطفولة ،غير منشورة ،ةرسالة دكتورا، االبتدائية
 جامعة عين شمس ، ة واالجتماعيةالدراسات النفسي

االخالقيات البيئية لدى عينات متباينه من (: 7100)اخالص عبد النبى مصطفى التطاوى
 جامعة عين شمس  ،غير منشورة ، دكتوراه ، االطفال بالقاهرة 

دى مدى فاعلية برنامج للحد من السلوك  الفوضوى ل :( 7103)ال محمد عبد المولى محمدام
 جامعة عين شمس  ،غير منشورة ،رسالة دكتوراه ،تالميذ مرحلة التعليم االساسى

العربي دليل تنمية الطفل  التقرير االحصائي لواقع الطفل :لة والتنميةالمجلس العربى للطفو 
 7112القاهرة ، العدد التاسع، العربى

وتنمية المسئولية  فاعلية برنامج لتعديل السلوك :(7110)ايمن عبد العزيز سالمة حماد
رسالة ، التعليم االساسي االجتماعية نحو البيئة لتالميذ الحلقة الثانية من

ة قسم الدراسات النفسي، معهد الدراسات العليا للطفولة، غير منشورة، هدكتورا
 جامعة عين شمس ، يةواالجتماع

 عمان ، دار المسيرة، ناء سلوك االطفالتعديل وب :(7102)بطرس حافظ بطرس
، لنهضةدار ا، اهج البحث فى التربية وعلم النفسمن :(0883)عالء كفافى، جابر عبد الحميد

 القاهرة
 القاهرة ، عالم الكتب ، جتماعياالعلم النفس   :(7111)حامد عبد السالم زهران

ن اطفال يعانون من استخدام االرشاد السلوكي الجمعي مع االمهات الالتي لديه :راشد السهل
المجلد ، (73)العدد، ة للدراسات النفسيةالمجلة المصري، سلوكيةمشكالت 

 0888،  92ص ،  08ص ، اسعالت
 .االسكندرية، الجامعة شباب مؤسسة، واسرية بيئية قضايا (:7119)احمد طارق

 الكويت ، دار القلم، ا البيئيةالجيولوجي :(0882)سعيد عبد الحميد محفوظ ، عادل محمد رفعت



 وآخرون أحمد مصطفى العتيق
 

 319  7102 سبتمبر، الثالث، الجزء التاسع والثالثونالمجلد 

لجنة التاليف ، علم النفس البيئي :(0889)جمعه سيد يوسف، خليفةعبد اللطيف محمد 
 .جامعة الكويت ، والتعريب والنشر

 المرحله تالميذ لدى البيئى الوعى تنمية على المؤثره العوامل (:7119)سليمان سالمان عزيزه
 شمس عين جامعه ، غير منشورة، رماجستي رسالة ،ةاالبتدائي

قة بين البيئة تفسير نفسي للعال)علم النفس البيئي  :(0893)محمد االنصاري، علي عسكر
 الكويت ، ، دار البحوث العلمية (والسلوك البشري 

التنمية الزراعية فى ترشيد استخدام مياه الري كاحد تحديات  :(0888)ر الشافعيعماد مختا
  جامعة القاهرة، كلية الزراعة ،مركز االرشاد الزراعى والتدريب، جنوب الوادى
طفال فى مرحلة العالقة بين جوده البيئة وابداع اال: (7101)غادة محمود ابراهيم عوف

ات االبداع فى تكنولوجيا دراسة ميدانية باستخدام ميكانيزم، الطفولة المتاخرة
 جامعة عين شمس  ،غير منشورة ،ةرسالة دكتورا، التعليم

 الرياض ، دار الزهراء، النمو علم النفس (:7113)علي احمد مصطفي، فادية كامل حمام
مكتبة ’د رؤية شاملة ومنظور جدي’المدخل البيئي فى التعليم  :(7113)ماهر اسماعيل صبري
 بنها ، شباب 
( المشيدة واثرها في سلوك االطفال البيئة)البيئة المشيدة والسلوك (: 7102)محمود شمال حسن

 لبنان، وتبير ، الكتب العلمية دار، كتاب علم النفس واالجتماع
مكتبة االنجلو ، (ش.ت.أ) تقدير الشخصية لألطفال  استبيان :(0892)ممدوحة محمد سالمة
 القاهرة ، ريةالمص

 االطفال بسلوك المرتبطة والبيئة االجتماعية العوامل :(7100)شحيبر محمود جوده نجالء
 والبحوث الدراسات معهد، االساسى التعليم مرحلة فى الجماعى العمل نحو
  شمس عين جامعه، ةالبيئي
، ار الفكر العربيد، معاصرة فى تربية الطفولة المبكرةقضايا  :(7112)هدي محمود الناشف
 القاهرة 

دراك الوالدية التنشئة اساليب بين العالقة :( 7100)محمد محمد سيد والء  للتلوث االطفال وا 
 والبحوث الدراسات معهد، والحض الريف اطفال بين مقارنة دراسة، البيئى
 غير منشورة  جامعة عين شمس  ،البيئية االنسانية العلوم قسم، البيئية
 الكويت ، مكتبة الفالح ،علم النفس االرتقائي :(7110)يبجيوسف على فهد الر 
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Herbert, C. & Anne,E.(1999): Handbook of disruptive behavior 

disorder,London,Kluwer Academic Publishers. 

Rohner,R. P.(1984): Hand book for the study of parental acceptance 

and rejection: Measurement of parental acceptance – 

rejection and its social ,emotional consequences .(Rev.ed.) 
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ABSTRACT 

In fact, children behaviors in late childhood stage affect remarkably 

the general view of both the natural and the constructed environment 

either positively or negatively. The study drives at identifying the safe 

dealing and safety of the natural environment in both sexes’ behaviors 

of students of primary stage, grade (5 and 6). The sample consists of 

(50) children aged (10-12 yrs.) selected from two (public-experimental) 

schools. Three scales are administered on students and their parents to 

check validity of the three hypotheses.  

Results indicate that children of the experimental schools are 

superior to those of the public regarding their satisfying information 



 وآخرون أحمد مصطفى العتيق
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concerning the natural and constructed environment and prevention 

approaches from pollution. They also have more environmental 

awareness. 

 
 

 


