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ف اعلية برنامج لتنمية المهارات االجتماعية لدى تالميذ التعليم  
 الطبيعية االبتدائى للمحافظة على الموارد

               [21] 
 (3)فاروق جعفر عبد الحكيم -(1)محمد معوض إبراهيم -(2)محمود عبد الحميد حسين

 والء صالح محمد محمود
كلية ( 3ولة، جامعة عين شمس الدراسات العليا للطفمعهد ( 7، جامعة دمياط اآلدابكلية ( 0

 الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة
 

 المستخلص
هدفت الدراسة الى إعداد برنامج لتنمية المهارات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة 

حة االبتدائية فى واثرة على حسن إستغالل الموارد الطبيعية واكتساب القيم اإليجابية الصحي
تلميذ  01، وتتكون عينة الدارسة من "الغذاء -المياه -الطاقة" نحو البيئة والمحافظ عليها من 

مقياس للمهارات االجتماعية، اختبار المحافظة على الموارد  ونالباحث واستخدم وتلميذة،
المنهج شبه التجريبي في الدراسة،  ونالتدريبي المقترح، استخدم الباحثالطبيعية، البرنامج 

أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات المجموعة  :ت الدراسة إلىتوصل
الضابطة والمجموعة التجريبية بعديًا إلستخدام برنامج تنمية المهارات االجتماعية للمحافظة 

عية لصالح المجموعة على الموارد الطبيعية لدى األطفال على مقياس المهارات االجتما
، وقد أوصت الدراسة بضرورة اعداد برامج أنشطة مقترحة تحتوى على العديد من التجريبية

 .المهارات االجتماعية لالستعانة بها في المحافظة على الموارد الطبيعية
المحافظة على الموارد   social Skills .المهارات االجتماعية :الكلمات المفتاحية

 Natural Resources preservation  .الطبيعية
 

 مقدم ة
تعتبر السنوات األولي في حياة اإلنسان من أهم سنوات حياته ومن المراحل المتميزة 

المستقبلية ويتطلع  والمهمة، إذ يتم فيها بناء الفرد وتشكيل شخصيته بكل جوانبها وتحديد هويته
والمؤسسات التعليمية بشكل خاص، ولذلك بشكل عام، األكبر في هذه العملية الوالدان  بالدور

تنشئتها ألبنائها في هذه السنوات األولي لبناء أي أمة يكمن في تربيتها و  األمثل فإن االستثمار
 . من حياة اإلنسان
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وتعد هذه المرحلة من انسب مراحل النمو الخاصة بعملية التطبيع االجتماعي، حيث تقوم 
 . المدرسة بدور هام  كمؤسسة اجتماعية تقوم مقام الوالدين بالنسبة للتطبيع االجتماعي للطفل

قوم االطفال باالنتقال الى المدرسة، فان المهارات االجتماعية المتعلقة يبمجرد ان و 
وهذه المهارات االولية من . بمفاهيم االستدامة والموارد الطبيعيةمر في االتصال بالتعلم تست

الممكن ان نقول انها تضبط المرحلة من اجل سلوكيات اجتماعية الحقة واداء تعليمي من 
وفي دراسة . ومن بينها المحافظة على الموارد البيئيةخالل تقديم اساس السلوكيات االيجابية 

وجد ، نمو وعي األطفال بالحفاظ على البيئةبالفصل و االجتماعي بين السلوك تتناول العالقة 
بالمحافظة ن اهتمام االطفال، مشاركتهم، واهتمامهم أ ( Altun, I. 2013, p.584)ألتون 

 في الصف االول والرابع لألطفالالتعليمي  باألداءكانوا متعلقين بشكل احصائي على البيئة 
 االجتماعية بالفصل باألنشطةواالطفال الذين كانوا مهتمين ومشتركين . من التعليم األساسي

الى انه هناك عدد من  باإلضافة. كانوا أفضل في الوعي بالمحافظة على موارد الطبيعة
تتنبأ بشكل فريد من نوعه االجتماعي الدراسات التي وجدت ان المهارات المتعلقة بالتعلم 

 .Audry, Caron , 2011, p )  لى الموارد الطبيعيةفي تعلم أسس المحافظة ع باألداء
39). 

وخالل هذه المرحلة يتم التركيز على اكتساب التلميذ المعلومات والمعارف عن البيئة 
ومواردها الطبيعية وتحديد طرق وأساليب ترشيد إستغالل الثروة الطبيعية في بيئة وتعديل هذه 

تجاهات تدعو إلى صيانة البيئة المعتقدات وتكوين اتجاهات إيجابية صحيحة و  يكتسب قيمًا وا 
 .والمحافظة عليها

 

 مشكل ة الدراس  ة
 آندرسون)ومن ما خالل ما توصلت اليه البحوث والدراسات السابقة ومنها دراسة 

Anderson, M. M. (2014)- ستارلينج Starling, P. E. (2014)-  أوفيلياOphelia, 
Y. W. K. (2015). -  استروCastro, E. L. L. (2015)- رماني Ramani, G. B. 

يفي -(2014)  .Alger, B. D ألجير -Johnson, P., & Ivie, L. (2014) جونسون وا 
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 ,Leffert, J. S., Brady, M. E., & Siperstein وسيبرشتين، برادي، ليفيرت -(2014)
G. N. (2014)- جروس Gross, C. M. (2014) )ج في والتى توصلت الى فاعلية البرام

تحسين أداء األطفال في التعليم والوعي بالمفاهيم المرتبطة بأسس الحفاظ على الموارد 
الطاقة )الطبيعية، وأن هناك دافعية األطفال لتعلم مفاهيم المحافظة على الموارد الطبيعية 

ية، بعد المشاركة في األنشطة اإلثرائية القائمة على تحسين المهارات االجتماع( والغذاء والمياه
يؤكد وجود قصور في  -ومن خالل عمل الباحثون بالتربي والتعليم  –إال أن الواقع الحالي 

البرامج التى تسعى إلى تنمية المحافظة على الموارد الطبيعية لدى األطفال، وتكوين اتجاهات 
 ايجابية نحو البيئة وكذلك تدني مستوى اكتساب المهارات االجتماعية لدى األطفال، ومما سبق
استطاع الباحثون تحدد مشكلة الدراسة في ما فاعلية برنامج لتنمية المهارات االجتماعية 
لتالميذ المرحلة االبتدائية وأثره على المحافظة على الموارد الطبيعية، وكذلك تصميم وتطبيق 

الموارد برنامجًا لتنمية المهارات االجتماعية لتالميذ المرحلة االبتدائية واثره على المحافظة على 
 .الطبيعية

 

 أهدف الدراسة
عداد برنامج لتنمية المهارات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة هدفت الدراسة الى إ

االبتدائية فى واثرة على حسن إستغالل الموارد الطبيعية واكتساب القيم اإليجابية الصحيحة 
 ".الغذاء -المياه -الطاقة" نحو البيئة والمحافظ عليها من 

 

 الدراسةفروض  
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات  "الذى ينص  :الفرضية األولى -

المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية بعديًا إلستخدام برنامج تنمية المهارات 
االجتماعية للمحافظة على الموارد الطبيعية لدى األطفال على مقياس المهارات االجتماعية 

 ".تجريبيةلصالح المجموعة ال
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات  "الذى ينص  :الفرضية الثانية -

المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية بعديًا إلستخدام برنامج تنمية المهارات 
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االجتماعية للمحافظة على الموارد الطبيعية لدى األطفال على اختبار الموارد الطبيعية 
 ".التجريبيةلصالح المجموعة 

توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين تنمية المهارات "الذى ينص  :الفرضية الثالثة -
 ".االجتماعية والمحافظة على الموارد الطبيعية لدى األطفال 

 

 حـدود الدراســة
 :خالل المجاالت الثالثة التالية تتحدد حدود الدراسة من

 .االبتدائيتالميذ الصف السادس : المجال البشري
 وان التعليمية، محافظة القاهرة مدرسة الخلفاء الراشدين االبتدائية، ادارة حل :المجال المكاني
 .م7102/ 01/4م  حتى 0/3/7102تم تطبق البرنامج في الفترة من : المجال الزمني

 

 منهج الدراسة
 .لتجريبي لمناسبة لطبيعة الدراسةالمنهج شبه ا وناتبع الباحث

 

 الدراسةأهمية 
 :همية الدراسة في النقاط التاليةتتلخص أ

على  تنبثق أهمية الدراسة في تميزها بتقديم برنامج يهتم بتنمية المهارات االجتماعية وأثره -
 .المحافظة الموارد الطبيعية

بعض المهارات  التالميذتتمثل اهمية الدراسة ايضا في البرنامج التدريبي إلكساب  -
االجتماعية والتي تجعل التلميذ يتصرف بصورة مناسبة ومالئمة في مختلف مواقف 
التفاعل االجتماعي وتجعله متكيفًا اجتماعيا سواء مع ذاته أو مع اآلخرين، وبالتالى 

 . ينعكس ذلك على البيئة المحيطة بها من حيث المحافظة عليها وعلى مواردها
 .ة  والحفاظ عليها من أجل األجيال الحالية والقادمة وسالمة المجتمعأهمية الموارد الطبيعي -
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 مصطلحات الدراسة
هي تلك السلوكيات الشخصية التي تسمح للفرد بالتفاعل بنجاح : المهارات االجتماعية( 0

مع البيئة المحيطة لتحقيق هدف معين، وتعلم السلوكيات التي تمكن الفرد من التفاعل 
 (Walker, H.M.,2005, p.1) "نب االستجابات غير المقبولةوتج بشكل إيجابي ومؤثر

يبرو: الموارد الطبيعية( 1   .Vining, J. and A. Ebreo. (2014) عرف فينينج وا 
وتشمل جميع ، الموارد التي توجد في الطبيعة بدون تدخل اإلنسان"الموارد الطبيعية بأنها 

 ,Vining, J. and A. Ebreo".)الخصائص المغناطيسية والجاذبية والكهربية وغيرها
2014, p.541- 558). 

 

 الدراســــات السـابقــــة
عرض الدراسات السابقة وفقا للترتيب الزمني من األحدث إلى األقدم  ونتناول الباحثيسوف 
 :كما يلي

 ,Hugerat, M.; Saker, S.;Odehوأجباريا , أودي, صقر, هوجيرات دراسة (2
S., & Agbaria, A. (2015). برنامج قائم على تنمية المهارات : بعنوان

هدفت الدراسة  والتىاالجتماعية لتعليم األطفال تقدير قيمة األمطار والطاقة الشمسية, 
نتعاون )إلى عرض فاعلية استخدام برنامج متكامل لتنمية المهارات االجتماعية لألطفال 

وأهميتها لألطفال في سن في تدريس مفاهيم األمطار والطاقة الشمسية ( لحماية كوكبنا
ظهرت فروق ذات داللة : ت الدراسة إلى النتائج التاليةالتعليم األساسي بالصين، وتوصل

إحصائية بين درجات األطفال خالل التطبيقين القبلي والبعدي للبرنامج على اختبار 
م أظهر األطفال تحسن ملحوظ في نمو المفاهيالعلمية لصالح التطبيق البعدي،  المفاهيم

 %(. 44)واألمطار ، %(06)المرتبطة بالطاقة الشمسية 
تقويم فاعلية برنامج : بعنوانAnderson, M. M. (2014) آندرسون دراسة (1

صيفي لتدريب األطفال على المهارات االجتماعية وأثره على تعليم األطفال الحفاظ على 
صيفي قائم على هدفت الدراسة إلى بحث فاعلية مفهوم منهجي لبرنامج  والتىالطاقة, 
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تدريب طالب التعليم األساسي على المهارات االجتماعية من خالل المشروعات العلمية 
وأثره على تعليم الطالب أسس الحفاظ على مصادر الطاقة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج 

فاعلية البرنامج في تحسين أداء األطفال في التعليمي والوعي بالمفاهيم  - :التالية
 . بأسس الحفاظ على الموارد الطبيعية المرتبطة

بحث حول أهمية أنشطة اللعب : بعنوانStarling, P. E. (2014) ستارلينج دراسة (3
في الطبيعة على نمو المهارات االجتماعية لطالب التعليم األساسي وتأثيرها على مفاهيم 

هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد فاعلية استخدام األطفال حول ترشيد الطاقة, والتى 
أنشطة اللعب في الطبيعة على تحسين المهارات االجتماعية لطالب التعليم األساسي 
وانعكاساتها على مفاهيم األطفال حول ترشيد الطاقة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج 

لى اختبار المفاهيم ظهرت فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات األطفال ع -:التالية
وهو ما يدل على كفاءة نمو ، حول ترشيد الطاقة لصالح أطفال المجموعة التجريبية

من خالل أنشطة اللعب في تحسين مفاهيم ( التعاون والمشاركة)المهارات االجتماعية 
 . األطفال حول ترشيد الطاقة

 .Hair, E. C.; Jager, J., & Garrett, S. B وجاريت, جاجر, هير دراسة (4
مساعدة الطالب على تنمية مهارات اجتماعية إيجابية وعالقتها : بعنوان .(2014)

هدفت الدراسة إلى بحث فاعلية تكامل والتى بالحفاظ على الطاقة وموارد البيئة األخرى, 
بيئة أنشطة إثرائية لتنمية مهارات اجتماعية إيجابية بين طالب التعليم األساسي وانعكاسها 

، وتم التوصل إلى النتائج (الطاقة)على تعليم األطفال حول الحفاظ على الموارد الطبيعية 
عية األطفال لتعلم مفاهيم                                    ً        أظهر تحليل التباين فروق دالة إحصائيا  في داف -:التالية

بعد المشاركة في األنشطة ( الطاقة والغذاء والمياه)المحافظة على الموارد الطبيعية 
 .اإلثرائية القائمة على تحسين المهارات االجتماعية

غرس إدارة الموارد الطبيعية بين : بعنوان  .Denkler, J. L. (2016)دينكلر دراسة (5
والتى هدفت الدراسة إلى بحث تأثير ارة المسؤولية, أهمية تنمية مه: طالب المدارس

تنمية مهارة المسؤولية االجتماعية على تحسين مفاهيم إدارة الموارد الطبيعية بين طالب 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أداء المجموعة  :المدارس، وتوصلت الدراسة إلى
عد التدريب على المسؤولية االجتماعية التجريبية على مقياس مفاهيم إدارة الموارد الطبيعية ب

أشار تحليل بطاقة المالحظة إلى تحسن  -بالمقارنة مع أطفال المجموعة الضابطة، 
استجابة األطفال لتعلم مفاهيم إدارة الموارد الطبيعية وارتباطها الوثيق بمهارة المسؤولية 

 .االجتماعية
تدريب طالب المرحلة : بعنوان .Ophelia, Y. W. K. (2015)أوفيليا  دراسة (6

االبتدائية على التواصل والمهارات االجتماعية وعالقتها بالمحافظة على الموارد الطبيعية 
هدفت الدراسة إلى بحث فاعلية تدريب األطفال على مهارة االتصال والتى غير المتجددة, 

ية غير المتجددة، في تحسين محافظة األطفال بمرحلة التعليم األساسي على الموارد الطبيع
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات أطفال  -:توصل البحث إلى النتائج التالية

المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس تقدير الموارد الطبيعية غير المتجددة لصالح 
 . أطفال المجموعة التجريبية الذين حصلوا على برنامج تنمية مهارة االتصال

غرس الحفاظ على الموارد : بعنوان Castro, E. L. L. (2015)و كاستر  دراسة (7
قيمة تنمية المهارات االجتماعية والشخصية, : الطبيعية لدى طالب المدارس في النرويج

والتى هدفت الدراسة إلى فحص آلية قيمة غرس الحفاظ على الموارد الطبيعية بين طالب 
االجتماعية والشخصية لألطفال، وتوصلت المدارس في النرويج من خالل تنمية المهارات 

أظهرت التحليالت النوعية القائمة على المالحظات إلتزام  -:الدراسة إلى النتائج التالية
الفصلين باألنشطة القائمة على المهارات االجتماعية والشخصية في تحسين المفاهيم 

توظيف المهارات  ظهور عامالن للفروق في -المرتبطة بالحفاظ على الموارد الطبيعية،
الشخصية واالجتماعية في تنمية المفاهيم المرتبطة بالحفاظ على الموارد الطبيعية بين 

 . موارد الفصل والخيارات التدريسية للمعلم: هما، طالب التعليم األساسي في النرويج
العالقة بين نمو مهارة : بعنوان Ramani, G. B. (2014)  رماني  دراسة (8

التعاون وحل المشكالت وزيادة وعي األطفال بالمحافظة على الموارد الطبيعية, والتى 
هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين نمو مهارات التعاون وحل المشكالت وزيادة وعي 

أظهرت  -:ةاألطفال بالحفاظ على الموارد الطبيعية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالي
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المالحظات فاعلية االعتماد على توظيف مهارات التعاون وحل المشكالت في تدريس 
وتحسين وعي الطالب حول المحافظة على الموارد الطبيعية من خالل مؤشرات االستجابة 

أظهرت استجابات المعلمين ومديرة المدرسة كفاءة التدريس القائم على  -التفاعلية للطفل، 
                                                            ً      ت االجتماعية في تنمية وعي األطفال باألمور التعليمية األكثر تعقيدا  مثل تنمية المهارا

 . المحافظة على الموارد الطبيعية
يفي دراسة (9 أثر برامج : بعنوان Johnson, P., & Ivie, L. (2014) جونسون وا 

نعكاساتها على مفاهيم األطفال في الحفاظ  الخالء الترويحية في تنمية مهارة التعاون وا 
والتى هدفت الدراسة إلى بحث تأثير استخدام الموارد الطبيعية في كاليفورنيا, على 

مهارات التعاون بين طالب التعليم األساسي بعد التدريب عليها في مواقف طبيعية على 
، وتوصل البحث (الغذاء -الطاقة )تحسن اكتساب مفاهيم الحفاظ على الموارد الطبيعية 

ي المجموعة ظهور فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال ف -:إلى
التجريبية والضابطة على مقياس مفاهيم الحفاظ على الموارد الطبيعية المصور لصالح 

 . المجموعة التجريبية
تعميم المهارات االجتماعية : بعنوان Alger, B. D. (2014) ألجير دراسة (21

أهمية تكامل المهارات االجتماعية كأساس لتعليم طالب الصف ": بيئتي"باستخدام برنامج 
هدفت الدراسة إلى لثاني من التعليم األساسي الحفاظ على الموارد الطبيعية, والتى ا

تصميم برنامج قائمة على استخدام التدريب على المهارات االجتماعية كأساس لتعليم 
أظهر تحليل  -:الحفاظ على الموارد البيئية لألطفال، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

التواصل )ئي فاعلية البرنامج في تحسين المهارات االجتماعية لألطفال نتائج االختبار التا
وانعكاسها اإليجابي على مواقف األطفال نحو الحفاظ على الموارد ( والتعاون والمسؤولية

                     ً                       ً       ً  ظهرت فروق دالة إحصائيا  بين درجات االطفال قبليا  وبعديا   -،(الطاقة والمياه)الطبيعية 
بعد تطبيق )اظ على الموارد الطبيعية لصالح القياس البعدي على مقياس المواقف من الحف

 (.البرنامج
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 & ,.Leffert, J. S., Brady, M. E وسيبرشتين, برادي, ليفيرت دراسة (22
Siperstein, G. N. (2014) مفاهيم المعلمين حول استخدام برامج تنمية : بعنوان

مهارات المسؤولية االجتماعية والتعاون لألطفال في تنمية محافظتهم على الموارد 
مع )هدفت الدراسة إلى استكشاف كفاءة برامج تنمية المهارات االجتماعية الطبيعية, والتى 

فكار األطفال حول المحافظة على في تحسين أ( التركيز على مهارات التعاون والمسؤولية
أظهرت  -:الموارد الطبيعية من وجهة نظر المعلمين، وتم التوصل إلى النتائج التالية

( التعاون والمسؤولية)التحليالت العديد من السمات اإليجابية لبرامج المهارات االجتماعية 
ن وجهة نظر المفيدة في تنمية أفكار الطالب حول الحفاظ على الموارد الطبيعية م

 . المعلمين
برنامج قائم على التعاون : بعنوانGross, C. M. (2014) جروس دراسة (21

والتى هدفت الدراسة إلى بحث فاعلية والتواصل في تنمية الحفاظ على الموارد الطبيعية, 
مفهوم بنائي لبرنامج قائم على تحسين مهارات التعاون والتواصل على تنمية توجهات 

األساسي في الحفاظ على الثروات المعدنية كأحد الموارد الطبيعية على طالب التعليم 
توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى   -:األرض، توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

بين متوسط درجات األطفال في اختبار المعرفية بالحفاظ على الثروات  1010الداللة 
ة والضابطة كنتيجة للمشاركة ببرنامج تحسين المعدنية بين أفراد المجموعتين التجريبي

 .مهارات التواصل والتعاون لصالح أفراد المجموعة التجريبية
 

 التعليق على الدراسات السابقة
 :بناءًا على ما تم استعراضه من دراسات سابقة يمكن التعليق عليها من خالل مايلي

أن هناك تنوعًا في الموضوعات التى تناولتها  ونالباحث الحظ: من حيث الموضوع والهدف -0
هذه الدراسات وهو ما يمثل رصيدًا معرفيًا وعلميًا انعكس بصورة إيجابية على موضوع 
الدراسة، وتعد هذه الدراسة في إطار الدراسات اآلخرى دراسة استكمالية للتراث العلمي لتسد 

رات االجتماعية والمحافظة على الفجوة العلمية في الدراسات التى تتناول موضوع المها
 .الموارد الطبيعية بشكل عام
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معظم الدراسات السابقة قد اعتمدت على المنهج التجريبي أو شبه : من حيث المنهج -7
 .تجريبي، مما يتيح ذلك توفر الخصائص الديموجرافية لدى أفراد العينة

 

 أوجه االستف ادة
ع الدراسة الحالية من حيث المنهج، والهدف باستعراض الدراسات السابقة يتضح أنها تتفق م

 :في ونوالموضوع، و بشكل عام فقد ساعات هذه الدراسات الباحث
 .تكوين رؤية واضحة نحو مشكلة الدراسة من حيث تحديدها وصياغاتها واإلطار العام لها -0
 .تحديد عينة الدراسة، وأدوات الدراسة الحالية -7
 .بشكل علمي صحيح صياغة تساؤالت وفروض الدراسة -3
 .التعرف على أهم طرق المعالجة اإلحصائية لقياس العالقة بين المتغيرات -4
 .معرفة أهم المراجع العربية والجنبية لتى يمكن االستعانة بها في الدراسة الحالية -0
 

 اإلطار النظري
 المهارات االجتماعية: المبحث األول

 & ,.Briody, J)بريودي وماك جاري عرف  :تعريف وخصائص المهارات االجتماعية
McGarry, K. 2015, p.38-40  ) مجموعة الكفايات التي "المهارات االجتماعية بأنها

ومن ثم الحصول على استجابات إيجابية وتجنب ، ُتمكن الفرد من التفاعل اإليجابي مع البيئة
 ".السلبية منها

قدرة الطالبب علبى التفاعبل "أنها على (  312، ص 7101سليمان عبد الواحد، )ويعرفها 
االجتماعي النباجح مبع اآلخبرين والتعباون معهبم، ومشباركتهم فبي مختلبف األنشبطة وقدرتبه علبى 
تببباع القواعببد والتعليمببات باإلضببافة إلببى قدرتببه علببى التعبيببر  تكببوين عالقببات وثيقببة وصببداقات وا 

تقببان المهببارات المدرسببية، إلببى جانببب ق تجاهاتببه، وا  درتببه علببى حببل المشببكالت عببن االنفعبباالت وا 
 ".االجتماعيه
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هناك العديد من الخصائص المرتبطة بالمهارات االجتماعية  : خصائص المهارات االجتماعية
 :والتى تتنوع وتشمل

الجوانب المادية وغير المادية المرتبطة بأساليب إشباع الفرد الحتياجاته ولمتطلبات تفاعله  -
 . مع الحياة وتطويره لها

جتمع آلخر تبعًا لطبيعة كل مجتمع ودرجة تقدمه، وتختلف من فترة زمنية تختلف من م -
 .آلخرى

تعتمد على طبيعة العالقة التبادلية بين الفرد والمجتمع، وبين المجتمع والفرد ودرجة تأثير  -
 ..كل منها على اآلخر

 .تستهدف مساعدة الفرد على التفاعل الناجح مع الحياة وتطوير أساليب معايشة الحياة -
 (76، ص7101سهام عبد المنعم بكري ، )

يمكن للعديد من المهارات : المهارات االجتماعية والمحافظة على الموارد الطبيعية
االجتماعية، توجيه اتجاهات التالميذ للقيم المستهدفة كالتعاون والمشاركة والتواصل وتحملهم 

 ونتناول الباحثيلمسئوليتهم نحو المحافظة على الموارد البيئة المحيطة بهم، وفيما يلي 
بالتفصيل ( ة التعاونمهارة التواصل، مهارة تحمل المسئولية، مهار ) للمهارات االجتماعية 

 :المناسب
 :مهارة التواصل (2

 :تعريف وأنواع مهارات التواصل
 والمعلمبون القبادة يتعلمهبا أن يجبب التبي األساسبية المهبارات إحبدى التواصل مهارات تعد
 عبن مبنهم كبيبر عبدد انصبرف إذا أو نقبول، مبا فهبم فبي المسبتمعون فشبل فبإذا األمبور، وأوليباء

 التواصبل علبى القبدرة فقبدنا قبد نكبون إذ حبين نقبول، ممبا بالملبل اإلحسباسنتيجبة  لنبا اإلنصات
 .عملية التواصل فشل ثم ومن هم،مع

بأنها ( 2، ص7100محمد محمد عبد المنعم، زينب عبد الرازق غريب، )عرفها كل من
عملية ديناميكية تتميز بالتغير المستمر ويتم من خالل تبادل مجموعة من الرموز والمفاهيم "

واألدوار واألفكار والمعلومات بين الناس داخل نسق إجتماعي معين يختلف من حيث الحجم 
 ".ومن حيث محتوى العالقات المتضمنة فيه
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 .Epp, Kعرف إيب ، على سبيل المثال. يمكن تعريف مهارة التواصل بطرق متعددة
M,2015,p.20).  )بأنها التواصل مهارات: 

 نقل المعلومات. 
 ة أو غير اللفظيةالرسالة اللفظي. 
  عملية يتم من خاللها تبادل المعلومات بين األفراد من خالل نظام مشترك من

 . الرموز أو اإلشارات أو السلوك
وأثرها على تعلمهم ( مهارة التواصل)العالقة بين تدريب األطفال على المهارات االجتماعية 

 : الحفاظ على الموارد الطبيعية
يمكنهم االعتماد على اآلخرين في بيئتهم ، المهارات االجتماعيةعندما يتعلم األطفال 

لنمذجة وتفسير ممارسة السلوكيات االجتماعية وتوظيفها في مجال المحافظة على الموارد 
إن المهارات االجتماعية التي يتعلمها االطفال تشكل األساس لعالقتهم وميولهم نحو . الطبيعية

 (Barbakoff, S., & Yo, Y.P, 2012, p. 56.  )المحافظة على تلك الموارد
يتم التدريب على المهارات االجتماعية لألطفال مثل مهارة التواصل من خالل برامج 
تربوية متخصصة تسعى إلى تعديل ثقافة المشاركة والمهارات والسلوكيات االجتماعية 

زود المتعلم بفكرة حيث ي، يمثل الحفاظ على الموارد الطبيعية جزء هام من التعليم. لألطفال
هذا ويمثل تعليم األطفال حول . كاملة حول الموارد الطبيعية في البيئة وأهميتها وخصائصها

، المحافظة على الموارد الطبيعية تأثير قوي على إلتزام األطفال بالمحافظة على موارد كوكبهم
ينها برامج وهو ما يعتمد على نجاح تطبيق البرامج التي تؤسس لمهارات األطفال ومن ب

 (.Tim Caro, M, 2013, pp. 143-152). المهارات االجتماعية
مهارة ( .(Denkler, J. L,2016,  p.101-109ويرى  :مهارة تحمل المسئولية (1

إنها مهارة حياتية تساعد . المسؤولية قيمة يكتسبها األطفال من اآلباء واألقران والمجتمع
يكتسب األطفال مهارة المسؤولية عندما يوجههم من . األطفال على النجاح طوال حياتهم
تتضمن األهداف التعليمية لتنمية خبرات األطفال حول . حولهم للعمل والتصرف المسؤول
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واستخدام استراتيجيات حل ، لى الموارد الطبيعية تنمية المعارف والمفاهيمالحفاظ ع
 .وتقدير التفاعل بين اإلنسان والطبيعة ، وفهم طبيعة تلك الموارد، المشكالت
مهبببارة تحمبببل المسبببئولية بأنهبببا إحبببدى ( 040ص ،7116جبببودة أحمبببد سبببعادة، (وعرفتهبببا 

الدافعيببة الذاتيببة لالعتمبباد علببى الببنفس أو  مهببارات التفكيببر التببي تسببتخدم مببن اجببل بنبباء نببوع مببن
تحمل المسئولية في العلمية التعليمية، أمبا تعرفهبا مبن جانبب الطلببة فتتمثبل فبي القيبام بعمبل مبا 

 .ينبغي القيام به من أجل التعلم
وأثرها على ( مهارة تحمل المسئولية)العالقة بين تدريب األطفال على المهارات االجتماعية 

 : على الموارد الطبيعية تعلمهم الحفاظ
، في ضوء ارتباط مهارة المسئولية االجتماعية بسلوك الحفاظ على البيئة بين األطفال

نموذج يصنف ارتباط مستويات المسئولية ( Chawla, L. 2015, p.15-26)وضع شاوال  
 :بالمحافظة على الموارد الطبيعية

يتمثل عندما يتعاطف : المستوى األساسي أو الحساسية تجاه مشكالت الموارد الطبيعية -
الطفل مع قضايا الموارد الطبيعية ويتحمل مسئولية تغيير السلوك المستقبلي للمحافظة 

 . عليها
تتضمن المعرفة المتعمقة حول الموارد الطبيعية والتركيز على القضايا المبنية من : الملكية -

 . السابقة أو المعرفة الموسعة للطفل األنشطة
يعطي هذا المستوى من مهارة المسئولية للطفل الشعور بإمكانية العمل على : التمكين -

 .ي الحفاظ على الموارد الطبيعيةالمساعدة ف
( .Mohai, Paul and Bunyan Bryant, 2015, p.50)وكذلك ربط موهاي وبنيان 

 :فال والحفاظ على البيئة من خاللبين تنمية مهارة المسئولية بين األط
 مساعدة األطفال على العناية ببعض مصادر الموارد الطبيعية المتاحة أمامهم . 
 منح األطفال مهام قابلة للتحقيق في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية . 
 مشاركة األطفال في الوفاء بإلتزاماتهم تجاه البيئة ومواردها الطبيعية. 

" مهارة التعاون بأنه (  .(Stephen, L, 2015, p. 21عرف ستيفن :التعاونمهارة  (3
 " . القدرة على العمل معًا نحو تحقيق هدف مشترك
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 في المشاركة ومهارة المساعدة تقديم مهارة وتتضمن احتياجاتهم وتلبية اآلخرين مساعدة "ويعني
 (Terzian, Mary et al, 2011, p. 76) ".الجماعية األعمال

وأثرها على تعلمهم ( مهارة التعاون)العالقة بين تدريب األطفال على المهارات االجتماعية 
 :الحفاظ على الموارد الطبيعية

ويصبح األطفال . تضرب جذور مهارة التعاون في التفاعالت االجتماعية ما قبل اللفظية
ياجات اآلخرين مع توكيد الذين ُيظهرون عددًا من االستراتيجيات التعاونية ويمكنهم مراعاة احت

 ,.Saner, H. )والدفاع عن حقوقهم أكثر نجاحًا اجتماعيًا وبناء عالقات الصداقة االتصالية
McCaffrey, D., Stecher, B., Klein, S., & Bell, R, 2010, p.325) 

ويستفيد األطفال من تلك العالقات المنظمة في بناء الثقة واستنباط االستجابات المالئمة 
ل التفاعل مع األقران واكتساب الثقة في قدرتهم على التوافق مع التفاعالت وحل خال

الصراعات وبناء المعارف مثل أسس الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتستطيع برامج تنمية 
القدرات االجتماعية والتعاونية لألطفال المساهمة بدور بناء في تنمية وعي األطفال بالموارد 

ويستطيع المعلمون تشجيع اآلباء . ون في سبيل الحفاظ عليها بطريقة بنائيةالطبيعية والتعا
على توفير الفرص المنتظمة أمام االطفال لتطوير التعاون والصداقة المستديمة من خالل 
توفير الفرصة الستمرار بناء الصداقات ودعوة االصدقاء للعب في المنزل ومساعدة األطفال 

 (Race, P, 2012, p. 3)  .مواقف اليوميةعلى استمرار التعاون في ال
 المحافظة على الموارد الطبيعية: المبحث الثاني

 .Monroe, K., & Tudor عرف مونرو وتينيور: تعريف المحافظة على الموارد الطبيعية
O ,2016, p.12) ) تلك األنشطة التي تساند استدامة "الحفاظ على الموارد الطبيعية بأنها

 ".والمجتمعالموارد 
هي االستخدام الراشد لموارد البيئة ( " 60، ص71111زين الدين عبد المقصود،(وقد عرفها 

ستمرارية هذه الموارد إلى ماشاء اللخ بالنسبة  وفق ضوابط ومعايير معينة بما يحقق بقاء وا 
طالة عمر الموارد غير المتجددة إلى أطول فترة ممكنة  ".للموارد المتجددة، وا 
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 على تقوم المحافظة على الموارد الطبيعية: سس المحافظة على الموارد الطبيعيةعناصر وأ
 (01، ص7111عبد المجيد يوسف، ) :هي عناصر أساسية ثالثة

 .موارد ألن تكون تصلح أشياء من الطبيعية البيئة توفره بما يرتبط والذي : البيئي المحتوى
 وتقدمه وتقاليده ومعتقداته وعاداته ، وحضارته اإلنسان بثقافة يرتبط : االجتماعي المحتوى
 .والتكنولوجي العلمي

 الموارد عن والبحث الموارد الستغالل اإلنسان بحاجة ويرتبط واالقتصادي : السياسي المحتوى
 يتأثر الموجودة، كما الموارد الدولة باستغالل اهتمام بمدى ذلك ويتأثر حاجاته من حاجة لسد

 .الموارد تلك الستغالل المادية باإلمكانيات
زين الدين عبد ) :وترتكز استراتيجية المحافظة على الموارد على عدة أسس نوجزها فيمايلي

 (60، ص7111المقصود غنيمي ، 
التعرف على طبيعة الموارد هل هي مورد متجدد أو غير متجدد، فالموارد المتجددة خاصة  -0

ا التجديدية أو العويضية، أما الموارد الحيوية يقتضي صيانتها استخدامها في حدود قدراته
غير المتجددة فصيانتها يقتضي استخدامها بدرجة راشدة بما يطيل عمرها في خدمة 

 .البشرية
التعرف على درجة حساسية المورد لضغط االستخدام البشري، فالموارد الهشة ذات  -7

بحذر شديد  الحساسية المفرطة ألي ضغط استخدامي ولو بسيط يقتضي منا التعامل معها
وأن يتحرك اإلنسان بإيجابية فاعلة نحو صيانة هذه الموارد من خالل تنفيذ مشروعات 

 .بيئية تسعى لحماية هذه الموارد وصيانتها
االهتمام بالتوعية البيئية على مستوى المخططين والعاملين والمواطنين بكل مايتعلق  -3

 .بالموارد من حيث طبيعتها وأسس استخدامها بصورة راشدة
يجاد درجة من  -4 وضع التشريعات البيئية الملزمة بصيانة الموارد الطبيعية وحمايتها، وا 

 .المراقبة البيئية لضمان تحقيق هذه الحماية بصورة مستدامة
مكاناتها  -0 تبني سياسة سكانية لضبط وترشيد النمو السكامل بما يتناسب مع قدرات الموارد وا 

 .تفاديًا ألي ضغط استخدامي
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 ,Schultz, P.W)صنف شولتز  :وأهداف تنمية المحافظة على الموارد الطبيعيةسلوكيات 
2012, p.391-406) سلوكيات المحافظة على الموارد الطبيعية إلى:  

 .اإللتزام المباشر بالقواعد البيئية وعدم االستخدام الجائر للموارد الطبيعية: سلوكيات مباشرة (0
 . المساهمة في تغيير السياسات نحو الموارد الطبيعية: سلوكيات غير مباشرة (7

أن تنمية المحافظة على (  .(McCarthy, Jill K, 2014, p.1-13وأوضح ماكارثي 
 :الموارد الطبيعية بين األطفال تهدف إلى

 . توفير معلومات واقعية تؤدي إلى فهم طبيعة وأهمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها (0
 . تطوير االهتمام بالتوصل إلى الحلول من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها (7
  .توعية األطفال بدورهم الفعال في الحفاظ على البيئة ومواردها (3

أصبح األطفال اليوم لديهم  :ارد الطبيعية لدى األطفالأهمية تنمية مفاهيم الحفاظ على المو 
إمكانية اإلطالع على معلومات معقدة حول الموارد الطبيعية من خالل التلفاز واإلنترنت 

                                     ً             يعني ذلك أن األطفال أصبحوا أكثر اعتيادا  على مواجهة . وغيرها من وسائل اإلعالم الحديث
ً       فضال  عن ذل. تلك المفاهيم أكثر من الماضي تبرهن الدراسات على أن األطفال في سن ، ك  

التعليم األساسي يحملون مفاهيم بديلة للحفاظ على الموارد الطبيعية التي يتعاملون معها  مثل 
يمكن أن يساعد تعليم هؤالء األطفال حول الحفاظ على ، بالتالي. المياه والطاقة والمعادن

كل جزء هام من حياتهم وتسهم في بناء الموارد الطبيعية على حماية تلك الظواهر التي تش
 -Mali, G. B. Howe, A, 2014, p.685. )ية تفكيرهم العلمي حول االستدامةوتنم

691) 
 ;.Hugerat, M) :وتستهدف عملية تنمية حفاظ األطفال على الموارد الطبيعية كل من
Saker, S.; Odeh, S., & Agbaria, A, 2015, p.804-818) 

 ربط المعرفة حول الموارد الطبيعية بتشكيل المواقف والمهارات العلمية لألطفال . 
 ربط مفاهيم األطفال للحفاظ على الموارد الطبيعية بالتطبيقات العملية الواقعية . 
 التركيز على المفاهيم المتعلقة بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية . 
 لى الموارد الطبيعية بالمحتويات المنهجية األخرىتعزيز عالقة تعليم األطفال الحفاظ ع  . 
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 اإلجراءات المنهجية
وذلك من خالل استخدام . المنهج شبه التجريبي لمناسبة لطبيعة الدراسة وناتبع الباحث

وباستخدام المقياس القبلي ( تجريبية وضابطة)التصميم التجريبي لمجموعتين متكافئتين 
 .والبعدي لكل من المجموعتين على متغيرات الدراسة

 

 مجتمع وعينة الدراسة  
تالميذ الصف السادس االبتدائى، مدرسة الخلفاء يتمثل مجتمع الدراسة في : مجتمع الدراسة

 .الراشدين بإدارة حلوان التعليمية بمحافظة القاهرة
تلميذ وتلميذة من نهاية المرحلة األساسية  01اشتملت عينة الدراسة على : عينة الدراسة

( وتلميذةتلميذ  31مجموعة تجريبية من )بالمرحلة االبتدائية، وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين 
 .ال تتعرض للبرنامج( تلميذ وتلميذة 31مجموعة ضابطة من )تتعرض للبرنامج، و

 

 أدوات الدراسة
 (ونإعداد الباحث): مقياس المهارات االجتماعية -2

 :صدق المقياس
تم عرض المقياس على مجموعة من السادة المحكمين والخبراء في : صدق المحكمين -2

حيث أتفق  (محكمين 0)مجال التربية، وعلم االجتماع البيئي، وعلم النفس، بلغ عددهم 
السادة المحكمين على مناسبة أسئلة المقياس ألهداف المقياس، وقد تم إجراء التعديالت في 

وقد تم اإلبقاء على المفردات ، لمحكمين والخبراءإليها السادة ا ضوء المقترحات التي أشار
فأكثر، وتم حذف بعض العبارات وتعديل % 61التي جاءت نسبة اتفاق المحكمين عليها 

( 76)المقياس الى حيث انتهى  ،بعضها في ضوء المالحظات التي أبداها المحكمون
 .مفردة

ــــداخليالصــــدق  -1 لمقيبببباس المهببببارات  االتسبببباق الببببداخليتببببم حسبببباب الصببببدق  :االتســــاق ال
وذلبك عببن طريبق حسبباب معامبل االرتببباط ببين درجبة كببل بنبد مببع الدرجبة الكليببة  االجتماعيبة
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للمقيببباس بعبببد اسبببتبعاد قيمبببة هبببذا البنبببد مبببن الدرجبببة الكليبببة فجببباءت قبببيم معبببامالت االرتبببباط 
مما يشير إلى اتساق العبارات الفرعية وصبدق محتواهبا فبى  1010الناتجة دالة عند مستوى 

 :يوضح ذلك التاليما وضعت لقياسه، والجدول  قياس
 معامالت االرتباط لصدق مقياس المهارات االجتماعية وأبعاده :(2)جدول يوضح

 معامالت االرتباط العبارات االرتباط معامالت العبارات معامالت االرتباط العبارات
0 10007000** 01 10270000** 70 10241130** 
7 10011022** 00 10211014** 70 10430604** 
3 10234016** 07 10011762** 72 10467070** 
4 10073403** 03 10040360** 76 10324606** 
0 10230173** 04 10022600**   
0 10237717** 00 10020761**   
2 10206171** 01 10270000**   
6 10660710** 00 10211014**   
1 10000271** 07 10011762**   

 

وقد تم حساب معامل ثبات مقياس المهارات االجتماعية : ثبات مقياس المهارات االجتماعية
مفردة، وذلك بعدة طرق مختلفة، ومن الطرق التي تستخدم لحساب ( 00)علي عينة قوامها 

 .ثبات المقاييس
مجتمع مفردة من أطفال  00تم تطبيق المقياس على عينة مكونة من : طريقة إعادة التطبيق

الدراسة ثم أعيد تطبيقه مرة أخرى على المجموعة نفسها بعد فاصل زمنى قدره أسبوعين، ثم 
بحساب معامل الثبات بين درجات المبحوثين فى التطبيقين األول والثانى، وقد  ونقام الباحث

أشارت معامالت االرتباط إلي االتفاق بين اإلجابات علي كل بعد من أبعاد المقياس بين 
 :ويتضح ذلك من الجدول التالي  10111121بيق األول والثاني بنسبة بلغت التط

 معامل ثبات لمقياس المهارات االجتماعية بأبعاده لمعامل ألفا كرومباخ :(1)رقم  جدول
 معامل الثبات عدد العبارات البعد م
 1012200 1 مهارات التعاون 0
 10161141 1 مهارات تحمل المسئولية 7
 10127006 01 التواصلمهارات  4
 10111121 76 الدرجة الكلية 
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يتضح من الجدول السابق مدى تقارب نسبة الثبات بين األبعاد المختلفبة، كمبا يتضبح أن 
وهببببى ( 10161141 –10127006)معببببامالت ثبببببات األبعبببباد المختلفببببة قببببد تراوحببببت مببببا بببببين 

الدرجبببة الكليبببة لمقيببباس  ، كمبببا يبببين أن معامبببل ثببببات 1010معببامالت ثببببات دالبببة عنبببد مسبببتوى 
وهي نسبة توحي بالثقة في صالحية المقيباس كبأداة  10111121المهارات االجتماعية  قد بلغ 

 .من أدوات الدراسة
 :اختبار المحافظة على الموارد الطبيعية -1

بإعداد اختبار المحافظة على الموراد الطبيعية لتالميذ الصف السادس  ونقام الباحث
 :االبتدائي، وذلك باتباع الباحثون الخطوات التالية

الهدف من تصميم االختبار هو قياس مدى تنمية  :تحديد الهدف من تصميم االختبار -2
قدم اليهم المحافظة على الموارد الطبيعية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي الذين 

 .البرنامج المقترح للدراسة
اعتمد الباحثون على االختبارات الموضوعية ألنها تتمتع  :تحديد نوع االختبار ومفرداته -1

بدرجة عالية من الثبات في عملية تصحيحها، باإلضافة إلى أنها تمتاز بالوضوح وسهولة 
، (صح وخطأ -متعدد االختيار من)اإلجابة، وقد تم وضع بنود االختبار في صورة أسئلة 

 .وكان لكل مفردة من مفردات االختبار درجة واحدة على االجابة الصحيحة
وضع الباحثون ورقة للتعليمات تساعد التالميذ في االجابة : وضع تعليمات االختبار -3

على االختبار وقد راع الباحثون أن تكون هذه التعليمات سهلة وواضحة وقصيرة 
ي واضح، ان توضح كيفية اختيار االجابة الصحيحة ومباشرة ومصاغة بأسلوب لغو 

للسؤال، باإلضافة إلى أنها تؤكد عليه أال يترك سؤااًل دون اإلجابة عليه، كما أنها 
 . تتضمن مثااًل محلواًل لكل نوع من أنواع األسئلة

استنادا الى ماسبق فقد تم صياغة مفردات االختبار بحيث  :الصورة المبدئية لالختبار -4
موضوعات الموارد الطبيعية الثالثة التى يشتمل عليها برنامج االنشطة المقترح، فقد تغطى 

 .سؤاال( 43)بلغ عدد اسئلة االختبار فى صورتة االولية 
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بعد المرور بخطوات  :الصورة النهائية لالختبار ونظام تقدير الدرجات وطريقة التصحيح
 31ختبار في صورته النهائية مكون من اعداد االختبار والتأكد من صدقه وثباته أصبح اال

لالجابة الخطأ ودرجة واحدة لإلجابة الصحيحة، ( صفر)مفردة ويتم تصحيح االختبار بنظام
 .درجة( 31)وبالتالي تكون الدرجة الكلية لالختبار

تم حساب الزمن االزم لالختبار عن طريق حساب متوسط الزمن : حساب زمن االختبار -5
يذ والزمن الذي استغرقه أخر تلميذ في اإلجابة عن اسئلة االختبار، الذي استغرقه أول تلم

دقيقة، وبتطبيق ( 40)دقيقة، بينما استغرق أبطء تلميذ ( 31)وقد استغرق اسرع تلميذ
دقيقة وبإضافة دقيقتين لقراءة تعليمات 3200= 40/7+31= المعادلة يكون زمن االختبار
 .تقريباً  دقيقة( 3100)االختبار يكون زمن االختبار

 :االتساق الداخليصدق 
 اإلتساق الداخلى لحساب معامل االرتباط باستخدام معامل سبيرمان :(3)جدول

 معامل االرتباط األداة
 10604320 اختبار الموارد الطبيعية

وهى قيمة دالة عند ( 10604320)يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط بلغ قيمته 
وجود إتساق داخلى مرتفع لالختبار، ومنها فإن االختبار على مما يدل على ( 1010)مستوى 

 ثبات االختبار.درجة عالية من الصدق
 :ثبات االختبار

تم حساب معامل الثبات للمقياس باستخدام برنامج  :طريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية
SSPS  وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات ( ٪10)وتم الحصول على معامل ثبات

 .عالية جداً 
 معامل ألفا لكرونباخ والتجزئة النصفية يوضح :(4)جدول

 التجزئة النصفية معامل ألفا لكرونباخ المقياس
 10137360 10106261 االختبار الموارد الطبيعية
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اعداد : )المهارة االجتماعية للمحافظة على الموارد الطبيعيةالبرنامج المقترح لتنمية  -2
 (.ونالباحث

يهدف البرنامج الحالي إلى تنمية المهارات اإلجتماعية لدى : الهدف العام للبرنامج المقترح
لقاء مع ( 74)ويشتمل البرنامج على تالميذ المرحلة االبتدائية للمحافظة على الموارد الطبيعية،

األساسية بهدف تنمية المهارات االجتماعية لديهم من أجل المحافظة عللى تلميذ المرحلة 
أبعاد رئيسية وتم وضع مجموعة من األنشطة ( 3)الموارد الطبيعية وهذه اللقاءات ومقسمة إلى 

وذلك للمحافظة على ( تحمل المسئولية -التواصل -التعاون)المتنوعة لتنمية تلك األبعاد وهى 
 (.الطاقة -الغذاء -لماءا)الموارد الطبيعية 

 :األدوات والوسائل المستخدمة فى البرنامج
 .مواد الصقه -. بطاقات مختلفة الخواص -(.حسب نوع النشاط ) بطاقات مصوره  -
 .فوط  –أكواب  –أطباق  -.    أوراق كانسون مختلفة األنواع  -. ألوان مختلفة األنواع  -
 . قصص ملونه  -.   أفالم كارتون -.مسرحية  –بالونات  - .مقصات صغيرة  –خيوط  -

تم تطبيق البرنامج على تالميذ نهاية المرحلة األساسية، وذلك في الفترة : زمن تطبيق البرنامج
 4لقاء بمعدل ( 74)م وذلك بواقع 7102/  4/ 01م إلى الفترة 7102/ 3/ 0 من

 .دقيقة 40لى إ 31لقاءات في األسبوع مدى كل لقاء يتراوح بين 
مدرسة الخلفاء الراشدين للتعليم األساسي بإدارة حلوان التعليمية : مكان تطبيق البرنامج المقترح

 .محافظة القاهرة –
 :سوف يتخذ التقويم في البرنامج أشكال متعددة: أساليب تقويم البرنامج

حيث يتم التطبيق القبلي لمقياس المهارات االجتماعية، واختبار  (المبدئي)التقويم القبلي  -0
المحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك للتعرف على مايعرفه التالميذ وما اليعرفونه حول 

 .مضمون أدوات الدراسة
وهو تقويم مصاحب لكل لقاء لمعرفة مدى انجاز المهام أو  (التكويني)التقويم المرحلي -7

 .من هذا اللقاء األهداف المرجوة
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ويتم إجراءه بعد نهاية البرنامج كله ويتمثل في تطبيق األدوات (: نهائي)التقويم البعدي -3
التى طبقت في التقويم المبدئي، ومقارنة متوسطات ودرجات التالميذ في القياس البعدي مع 

 .متوسط درجاتهم في التطبيق القبلي، وذلك لتحقق من فاعلية البرنامج التدريبي
بعد االنتهاء من إعداد البرنامج المقترح وأدوات القياس بدأ  :تطبيق تجربة الدراسة األساسية

بتطبيق تجربة الدراسة األساسية، وقد مر تنفيذ التجربة األساسية بعدة مراحل وهي  ونالباحث
 :كالتالي

 :هي باإلعداد والتجهيز للتجربة من خالل عدة إجراءات ونقام الباحث :اإلعداد للتجربة .2
تجهيز معمل الكمبيوتر للتأكد من توافر نظام تشغيل مناسب للبرنامج المقترح، كما تم  . أ

التأكد من تعريفات كروت الصوت في جميع األجهزة كي يتم االستماع لألصوات 
بوضوح، وتزويد األجهزة بسماعات خارجية كى يستمع التالميذ لبعض األنشطة 

 .المقدمة من خالل البرنامج المقترح
م نسخ الفيديوهات المقدمة في البرنامج على عدد األجهزة المتوافرة في معمل ت . ب

 .الكمبيوتر إلجراء التجربة
تم تجهيز العدد المناسب من نسخ المقياس للمهارات االجتماعية لعدد األطفال عينة  . ت

 .الدراسة وكذلك االختبار
يمتد البعد الزمني في تطبيق أدوات الدراسة الحالي من  :تطبيق أدوات الدراسة .1

، وتم خالل هذه الفترة إجراء الدراسة االستطالعية وتقنين 7102/ 01/4إلى  0/3/7102
األدوات والقياس القبلي وتطبيق برنامج الدراسة الحالي على عينة الدراسة، ومن ثم إجراء 

لهذه اإلجراءات بمزيد من  ونباحثعرض اليالقياس البعدي، ولمزيد من اإليضاح سوف 
 :التفصيل على النحو التالي

تم التطبيق القبلي لمقياس المهارات االجتماعية، واالختبار على :                      تطبيق المقياس قبليا    . أ
بصورة فردية فى ( التجريبية والضابطة)جميع التالميذ عينة الدراسة الحالي للمجموعتين 

0/3/7102. 
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تم تجريب البرنامج المقترح على تالميذ العينة : برنامج المقترحتجربة الفعلية للتنفيذ ال  . ب
 ون، وقد بدأها الباحث(7102/ 06/4إلى 0/3/7102)التجريبية للبحث في الفترة من 

بجلسة تمهيدية، والهدف من ذلك تهيئة التالميذ لتطبيق برنامج الدراسة، وبدأت بالتطبيق 
 .الفعلي للبرنامج

بالتعاون مع المعلمات بالتطبيق البعدي لمقياس  ونقام الباحث: تطبيق االختبار بعديا     . ت
المهارات االجتماعية واالختبار على جميع تالميذ عينة الدراسة الحالي للمجموعتين 

بتصحيح المقياس  ون، وبعد ذلك قام الباحث(01/4/7102)فى ( التجريبية والضابطة)
 .التي حصل عليها التالميذ تمهيدًا لمعالجتها إحصائياً واالختبار ورصد الدراجات 

 البرنامج الزمني إلجراءات الدراسة :(5)جدول
 العينة التاريخ األدوات اإلجراء
التجربة 

 االستطالعية 
وهى خاصه بمقياس المهارات  -

تلميذ وتلميذة من 01 0/3/7102 االجتماعية واالختبار والبرنامج
 .غير عينة الدراسة

 القياس القبلي
قياس متوسطات درجات التالميذ 
على ادوات الدراسة لكل من 
تالميذ المجموعة التجريبية 

 .والمجموعة الضابطه 
 تلميذ وتلميذة 01 0/3/7102

تطبيق 
 إلى 0/3 قياس فعالية البرنامج المقترح البرنامج

 تلميذ وتلميذة 31 06/4/7102

القياس 
 البعدى

التالميذ  قياس متوسطات درجات 
على ادوات الدراسة لكل من 
تالميذ المجموعة التجريبية 

 .والمجموعة الضابطه 
 تلميذ وتلميذة 01 7102/ 01/4

 

 نتائج الدراسة
 :التحقق من صحة الفروض

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات  "الذى ينص : الفرضية األولية
التجريبية بعديًا إلستخدام برنامج تنمية المهارات االجتماعية المجموعة الضابطة والمجموعة 

للمحافظة على الموارد الطبيعية لدى األطفال على مقياس المهارات االجتماعية لصالح 
 ".المجموعة التجريبية
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للتحقق من صحة هذا الفرض األول كاماًل وأبعاده، قام الباحثون بتطبيق مقياس المهارات 
 T-testعينة الدراسة وبعد رصد النتائج وتحليلها بإستخدام األساليب واالجتماعية على 
 :توصل الباحثون إلى

لداللة الفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس ( ت)نتائج اختبار : (6)جدول
 بأبعاده  المهارات االجتماعية

أبعاد مقياس 
المهارات 
 االجتماعية

االنحراف  المتوسط العدد المجموعات
درجة  قيمة ت المعياري

 الداللة الحرية

 1010 06 102000 002101 04012611 31 ضابطة مهارة التواصل
 307330 7003661 31 تجريبية

مهارة تحمل 
 المسئولية

 1010 06 040707 403301 00040000 31 ضابطة
 306313 31003333 31 تجريبية

 1010 06 000730 000141 4104444 31 ضابطة مهارة التعاون
 100100 6304444 31 تجريبية

 1010 06 020004 607001 4600333 31 ضابطة المقياس ككل
 202111 6300333 31 تجريبية

 

فببى الجببدول السببابق إلببى وجببود فببروق ذات داللببة إحصببائية بببين " ت"تشببير نتببائج اختبببار 
متوسببطات درجببات المجموعببة الضببابطة ومتوسببطات درجببات المجموعببة التجريبيببة علببى مقيبباس 

وهببى قيمببة ** 1020004" ت"، حيببث بلغببت قيمببة (التواصببل)المهببارات االجتماعيببة علببى بعببد 
والببذى يببنص . ، وبالتببالى فقببد يثبببت صببحة هببذا الفببرض1010دالببة إحصببائيًا عنببد مسببتوى داللببة 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات المجموعـــة الضـــابطة علبببى أنبببه 
والمجموعــة التجريبيــة بعــديا  إلســتخدام برنــامج تنميــة المهــارات االجتماعيــة للمحافظــة علــى 

 ".التواصل"على بعد الموارد الطبيعية لدى األطفال لصالح المجموعة التجريبية 
فى الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين " ت"كما تشير نتائج اختبار 

متوسببطات درجببات المجموعببة الضببابطة ومتوسببطات درجببات المجموعببة التجريبيببة علببى مقيبباس 
وهى ** 0407071" ت"، حيث بلغت قيمة (تحمل المسئولية)المهارات االجتماعية على مهارة 
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والببذى . ، وبالتببالى فقببد يثبببت صببحة هببذا الفببرض1010ة دالببة إحصببائيًا عنببد مسببتوى داللببة قيمبب
توجد فروق ذات داللة احصـائية بـين متوسـطات درجـات المجموعـة الضـابطة ينص على أنبه 

والمجموعــة التجريبيــة بعــديا  إلســتخدام برنــامج تنميــة المهــارات االجتماعيــة للمحافظــة علــى 
 ".تحمل المسئولية"ألطفال لصالح المجموعة التجريبية على مهارة الموارد الطبيعية لدى ا

فى الجبدول السبابق إلبى وجبود فبروق ذات داللبة إحصبائية " ت"وأيضًا تشير نتائج اختبار 
ببببين متوسبببطات درجبببات المجموعبببة الضبببابطة ومتوسبببطات درجبببات المجموعبببة التجريبيبببة علبببى 

وهبى ** 0007300" ت"، حيبث بلغبت قيمبة (التعاون)مقياس المهارات االجتماعية على مهارة 
والببذى . ، وبالتببالى فقببد يثبببت صببحة هببذا الفببرض1010وى داللببة قيمببة دالببة إحصببائيًا عنببد مسببت

توجد فروق ذات داللة احصـائية بـين متوسـطات درجـات المجموعـة الضـابطة ينص على أنبه 
والمجموعــة التجريبيــة بعــديا  إلســتخدام برنــامج تنميــة المهــارات االجتماعيــة للمحافظــة علــى 

 ".التعاون"لتجريبية على مهارة الموارد الطبيعية لدى األطفال لصالح المجموعة ا
: دراسبة -Alger, B. D. (2014) ألجيبر)كبل مبن  حيث اتفقت هذه النتيجة مبع دراسبة 

أظهبر  -:وتوصبلت الدراسبة إلبى النتبائج التاليبةوالتبى  ( Gross, C. M. (2014) جبروس
ال تحليببببل نتببببائج االختبببببار التببببائي فاعليببببة البرنببببامج فببببي تحسببببين المهببببارات االجتماعيببببة لألطفبببب

وانعكاسببها اإليجببابي علببى مواقببف األطفببال نحببو الحفبباظ علببى ( التواصببل والتعبباون والمسببؤولية)
 .(الطاقة والمياه)الموارد الطبيعية 

فبى الجبدول السبابق إلبى وجبود فبروق ذات داللبة إحصبائية " ت"وأخيرًا تشير نتائج اختبار 
ببببين متوسبببطات درجبببات المجموعبببة الضبببابطة ومتوسبببطات درجبببات المجموعبببة التجريبيبببة علبببى 

وهببى قيمببة دالببة إحصببائيًا ** 0200047" ت"مقيبباس المهببارات االجتماعيببة، حيببث بلغببت قيمببة 
توجـد والبذى يبنص علبى أنبه . تبالى فقبد يثببت صبحة هبذا الفبرض، وبال1010عند مسبتوى داللبة 

فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات المجموعة الضـابطة والمجموعـة التجريبيـة 
بعــديا  إلســتخدام برنــامج تنميــة المهــارات االجتماعيــة للمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة لــدى 

 .المجموعة التجريبية األطفال على مقياس المهارات االجتماعية لصالح
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 -Starling, P. E. (2014) ستارلينج: دراسة)واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من 
 .Hair, E. C.; Jager, J., & Garrett, S. B. (2014) وجاريت، جاجر، هير: دراسة

 (Ramani, G. B. (2014) رماني: دراسة -
احصائية بين متوسطات درجات توجد فروق ذات داللة  "الذى ينص : الفرضية الثانية

المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية بعديًا إلستخدام برنامج تنمية المهارات االجتماعية 
للمحافظة على الموارد الطبيعية لدى األطفال على اختبار الموادر الطبيعية لصالح المجموعة 

 ".التجريبية
ام الباحثون بتطبيق اختبار الموارد للتحقق من صحة هذا الفرض األول كاماًل وأبعاده، ق

توصل  T-testالطبيعية على عينة الدراسة وبعد رصد النتائج وتحليلها بإستخدام األساليب و
 :الباحثون إلى

لداللة الفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة على اختبار ( ت)نتائج اختبار  :(7)جدول
 الموارد الطبيعية 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعات 
درجة  قيمة ت المعياري

 الداللة الحرية
 405833 3405666 31 تجريبية 1012 58 230653 405833 1104111 31 ضابطة

فببى الجببدول السببابق إلببى وجببود فببروق ذات داللببة إحصببائية بببين " ت"تشببير نتببائج اختبببار 
متوسببطات درجببات المجموعببة الضببابطة ومتوسببطات درجببات المجموعببة التجريبيببة علببى اختبببار 

وهببى قيمببة دالببة إحصببائيًا عنببد مسببتوى ** 030003" ت"المببوارد الطبيعيببة، حيببث بلغببت قيمببة 
توجــد فــروق ذات والببذى يببنص علببى أنببه . بببت صببحة هببذا الفببرض، وبالتببالى فقببد يث1010داللببة 

داللــة احصــائية بـــين متوســطات درجـــات المجموعــة الضــابطة والمجموعـــة التجريبيــة بعـــديا  
إلستخدام برنامج تنميـة المهـارات االجتماعيـة للمحافظـة علـى المـوارد الطبيعيـة لـدى األطفـال 

 .التجريبيةعلى اختبار الموارد الطبيعية لصالح المجموعة 
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توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين تنمية المهارات "الذى ينص : الفرضية الثالثة
 ".االجتماعية والمحافظة على الموارد الطبيعية لدى األطفال 

معامبببل ارتبببباط بيرسبببون لقيببباس العالقبببة  ونالبببباحث والختببببار صبببحة هبببذا الفبببرض اسبببتخدم
عينة "األطفال  االرتباطية بين تنمية المهارات االجتماعية والمحافظة على الموارد الطبيعية لدى

 ."الدراسة
 :ويوضح ذلك الجدول التالى

معامل بيرسون لقياس العالقة االرتباطية بين تنمية المهارات االجتماعية "  :(8)جدول رقم
 "الموارد الطبيعية لدى األطفال  والمحافظة على

المحافظة على الموارد 
 الطبيعية

 الداللة اتجاه العالقة مقياس المهارات االجتماعية
 10237001 31 **دالة موجبة Rمعامل االرتباط  العدد

أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون اتضح وجود عالقة دالبة ببين : تشير نتائج الجدول السابق
المهببارات االجتماعيببة والمحافظببة علببى المببوارد الطبيعيببة حيببث بلغببت قيمببة معامببل ارتببباط تنميببة 

 (.10110)وهى قيمة دالة عند مستوى داللة **( 10237001)بيرسون 
ويتضبببح مبببن ذلبببك أنبببه توجبببد عالقبببة ارتباطيبببة إيجابيبببة ببببين تنميبببة المهبببارات االجتماعيبببة 

 .المحافظة على الموارد الطبيعيةو 
، صببقر، هببوجيرات: دراسببة)الببباحثون أن هببذه النتببئج قببد اتفقببت مببع دراسببة كببل مببن ويببرى 

 -.Hugerat, M.; Saker, S.; Odeh, S., & Agbaria, A. (2015)وأجباريبا ، أودي
 .Starling, P. E سبتارلينج: دراسبة -Anderson, M. M. (2014) آندرسبون: دراسبة

 (Ramani, G. B. (2014)رماني: دراسة -(2014)
 

 النتائج العامة للدراسة
 :التالية وكانت النتائج كالتالى الحالي صحة الفروض لدراسةأثبت ا

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجموعة  -0
التجريبية بعديًا إلستخدام برنامج تنمية المهارات االجتماعية للمحافظة على الموارد 

 .طفال على مقياس المهارات االجتماعية لصالح المجموعة التجريبيةالطبيعية لدى األ
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توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجموعة  -7
التجريبية بعديًا إلستخدام برنامج تنمية المهارات االجتماعية للمحافظة على الموارد 

 .ر الطبيعية لصالح المجموعة التجريبيةالطبيعية لدى األطفال على اختبار المواد
توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين تنمية المهارات االجتماعية والمحافظة على الموارد  -3

 ".الطبيعية لدى األطفال 
 

 التوصيات والمقترحات
يوصي الباحثون باهمية استخدام تلك البرامج القائمة على تنمية المهارات االجتماعية  -0

 .للمحافظة في الموارد الطبيعية
تفعيل القوانين الخاصة بحماية الموارد الطبيعية بحيث اليتم، تكرار االعتداء على الموارد  -7

 .الطبيعية والعمل على حمايتها
التركيزعلى الوعي لدى الجماهير عامة والطالب بصفة خاصة إلدراك أهمية الحفاظ على  -3

 .الموارد الطبيعية وقيمتها
ت تنظم استخدام الموارد الطبيعية الستدامة هذه الموارد للحفاظ على التوزان وضع سياسا -4

 .البيئي
 .وضع قوانين موحده للتعامل مع الموارد الطبيعية على مستوى مصر -0
 .برنامج مقترح قائم لغرس إدارة الموارد الطبيعية بين طالب المدارس -0
قدير قيمة األمطار والطاقة برنامج قائم على المهارات االجتماعية لتعليم األطفال ت -2

 .الشمسية
 .العالقة بين نمو مهارة التعاون وزيادة وعي األطفال بالمحافظة على الموارد الطبيعية -6
 .برامج الخالء وانعكاسها على مفاهيم األطفال في المحافظة على الموارد الطبيعية -1
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ABSTRACT 

The study aimed to develop a program for the development of 

social skills among primary school students in a way that improves the 

exploitation of natural resources and the acquisition of the correct 

positive values towards the environment and conserved from "energy, 

water, food". The study sample consists of 60 students and students. 

The study of the conservation of natural resources, the proposed 

training program, the researcher used the semi-experimental method in 

the study, the study found that: There are statistically significant 

differences between the average control group and the experimental 

group after the use of the program The development of social skills for 

the conservation of natural resources in children on the scale of social 

skills for the benefit of the experimental group. 

 

 


