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 التنور البيئى لمشرف ات برنامج مقترح لتنمية بعض عناصر
 الرعاية اإلجتماعية وأثره على تنمية السلوك البيئى للطف ل دور

 
 (2)ليلي أحمد كرم الدين -(1)بلقيس عبد المنعم سعد هجرس

 (2)إقبال عبد المنعم األمير السمالوطي
( كلية 2 ئية، جامعة عين شمسوالبحوث البيالعليا كلية الدراسات ب ( طالب دراسات عليا1

 ( المعهد العالي للخدمة االجتماعية بالقاهرة3 جامعة عين شمس الدراسات العليا للطفولة،
 

 المستخلص
يهدف البحث إلى تنمية بعض عناصر التنور البيئي لدى مشرفات دور الرعاية 

لدى المشرفات  وكذلك يهدف إلى التعرف على أثر إكتساب عناصر التنور البيئى، اإلجتماعية
منهج البحث الوصفى فى إستخدم في سبيل ذلك و  على السلوك البيئى ألطفال هذه الدور.

تحليل محتوى برامج إعداد مشرفات دور الرعاية. وكذلك المنهج التجريبي للتعرف على فاعلية 
ستخد، البرنامج المقترح فى تنمية التنور البيئي لدى مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية ام وا 

المشكالت البيئية التي تحتاج إليها و  المجموعة التجريبية الواحدة. تم إعداد قائمة بأهم القضايا
ثم تم تحليل محتوى ، مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية والتي يمكن تضمينها في برنامج تعليمي

رف على وثائق برامج التدريب المقدمة على رأس العمل لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية للتع
تم إعداد مقياسا للتنور البيئي بأهم مدى تضمينها لبعض عناصر التنور البيئى من عدمه. 

المشكالت البيئية المطلوب تنميتها لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية. ثم إعداد و  القضايا
، هي )المعلومات البيئيةساب المشرفات بعض عناصر التنور و كتإبرنامج تعليمي يهدف إلى 

مهارات حل المشكالت البيئية( وكذلك مقياسا للسلوك البيئى ألطفال دور ، اهات البيئيةاإلتج
الرعاية اإلجتماعية. والتحقق من صدقهم وثباتهم. تم تطبيق مقياس التنور البيئى قبليًا على 

ثم تطبيق المقياس ، ثم تم تدريس البرنامج للمجموعة التجريبية، المجموعة التجريبية الواحدة
 .اً بعدي

وقد أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعة 
الدراسة ككل في مقياس التنور البيئي مما يعكس إكتساب مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية 
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كما تم تطبيق مقياس السلوك البيئى ألطفال دور  التي قدمها البرنامج.و  لعناصر التنور البيئي
اعية قبليا وبعديا من خالل المشرفات بعد تدريس البرنامج التعليمى لهم. وقد الرعاية اإلجتم

أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعة البحث من 
األطفال ككل على مقياس السلوك البيئي مما يعكس تعديل سلوك األطفال بعد تدريس 

رتباط موجب بين الدرجات التى حصلت اأكد ذلك بوجود فات لهم األنشطة البيئية، وقد تالمشر 
عليها مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية فى إختبار التنور البيئى والدرجات التى حصل عليها 

بكل أقسامه بعد تطبيق البرنامج  ككل وكذلك الرعاية فى مقياس السلوك البيئى أطفال دور
هذا البرنامج عند إعداد برامج مرتبطة  المقترح من قبل المشرفات. ويمكن اإلستفادة من

تضمين معايير المشكالت البيئية لقطاعات مختلفة من المجتمع. وأوصى البحث بو  بالقضايا
الجودة لدور الرعاية اإلجتماعية بوزارة التضامن اإلجتماعى بعدا بيئيا واضحا ومفصال لكل 

إدارات دور الرعاية من تقييم الوضع  أقسام دور الرعاية اإلجتماعية وفئاتها الوظيفية. بما يمكن
البيئى بشكل مستمر داخل وخارج دور الرعاية اإلجتماعية والعمل على إدراجه فى الخطط 

 التنفيذية لهذه الدور واإلستفادة من أدوات هذا البحث.
 

 مقدمة البحث
لة خلق اهلل اإلنسان وكرمه عن سائر المخلوقات وخلق له بيئة متوازنة ومتناغمة ومتكام

، وسالمة اآلخرين غيره. ولكن سلوك يها وال يفسدها حتى يضمن سالمتهوأمره أن يعمر ف
اإلنسان غير الواعى تجاه البيئة بمطامعه فى التنمية أفقد البيئة توازنها وأدى إلى إختالل 

، وظهر الفساد وتفشى األمراض واألوبئة والكوارثنظمها وتهديد حياته بنقص مواردها وفسادها 
تجاهاته ا، ومع زيادة ه بالمعلومات وبالمشكالت البيئيةل شيئ وذلك نتيجة عدم تنور فى ك

السلبية نحو صيانة البيئة أدى ذلك إلى عدم قدرته على إتخاذ القرارات البيئية اإليجابية وحل 
 مشكالتها. 

، عقدت المؤتمرات وانطلقت الدارسات المستمر لخطورة المشكالت البيئيةفي ظل التزايد و 
، ومن هذا المنطلق بالتنور بقضايا البيئة ومشكالتهاوأخذت معظم دول العالم في اإلهتمام 
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أكدت األمم المتحدة عبر منظمة اليونسكو على ضرورة نشر التنور البيئي للجميع 
Environmental Literacy For All.  
UNESCO / UNDP; (1990)  لقد أصبحت الحاجة ماسة وملحة إلى بناء الوعى

نور األفراد والجماعات بكل قضايا البيئة وتنميته من خالل برامج مخططة ومدروسة خاصة وت
وأن أغلب هذه المشكالت هى مشكالت سلوك وقيم نحو البيئة وأن من إحدى وسائل تحقيق 
التنور البيئى هى التربية البيئية وأن تكون التربية البيئية مستمرة مدى الحياة من خالل برامج 

أن التربية البيئية هى األداة  " Weiserلنظامى وغير النظامى. وقد أوضح "ويزرالتعليم ا
 - لتحقيق التنور البيئى وحدد عناصر التنور البيئى التى يجب تنميتها وهى "اإلحساس البيئى

 المسئولية البيئية". –القيم البيئية  –اإلتجاهات البيئية  –المهارات البيئية  –المعرفة البيئية 
(Weiser, B. 2001, P.65)  

فالتنور البيئى يعمل على تكوين اإلتجاهات اإليجابية التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة 
كساب المجتمع الخبرات البيئية التى تعد األساس فى حل المشكالت  ومواردها المختلفة وا 

لفئة ما من البيئية المختلفة والتصدى ألخطارها. لهذا ويعد التنور البيئى مطلب حضارى ليس 
المواطنين ولكن لكل المواطنين كما أنه ليس مسئولية المدرسة فقط ولكنه مسئولية كل 
المؤسسات اإلجتماعية التى تعد بأهدافها ومضامينها وأساليبها من مدخالت المنظومة التربوية. 

ئى لدى وبناءا عليه أشارت العديد من الدراسات والبحوث السابقة إلى أهمية تنمية التنور البي
منها دور الرعاية و  فئات المجتمع المختلفة من خالل المؤسسات النظامية وغير النظامية

اإلجتماعية التابعة لوزارة التضامن اإلجتماعى والتى تأوى أعدادا كبيرة من األطفال فى ظروف 
ة اإلدار  -تتبع مؤسسات الرعاية اإلجتماعية اإلدارة المركزية للرعاية اإلجتماعية و  صعبة.

( مؤسسة تتوزع 63العامة للدفاع اإلجتماعى بوزارة التضامن اإلجتماعى حيث يبلغ عددها )
( مؤسسة في المحافظات الحضرية القاهرة والجيزة واإلسكندرية. 38( محافظة. منها )17في )
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( سنة. باإلضافة 18-7لعمرية )( في الفئة ا5737وعدد األطفال المستفيدين من خدماتها )
( محافظة وعدد األطفال 17( قسم للضيافة يقيم بها األطفال موزعة أيضًا على )27عدد ) إلى

( طفل. باإلضافة إلى دور للمالحظة وهى توفر إقامة كاملة 1220المستفيدين من خدماتها )
ورعاية لألطفال الذين سيتم عرضهم على المحكمة من خالل اإلقامة الكاملة ويبلغ عددها 

( محافظة ويبلغ عدد األطفال المستفيدين من 20عة على عدد )( دارًا للمالحظة موز 20)
طفل. ويبلغ عدد مكاتب المراقبة اإلجتماعية والتي تقدم خدمات رعاية  2553خدماتها 

( محافظة وبلغ عدد 27( مكتب موزعة على )256لألطفال وهم في بيئاتهم الطبيعية )
ن اإلحصائيات بوزارة التضامن ( طفال. وذلك كما ٌتبي45 845المستفيدين من خدماتها )

: إنفصال يالء األطفال فى هذه الدور كما يل(. وتتنوع أسباب وجود هؤ 2019اإلجتماعى )
الوالدين وزواج كاًل منهما بآخر وعدم قدرة أي منهما على قبول إقامة الطفل معه لرفض 

قدرة األب على  الشريك قبول الطفل. وسوء الحالة االقتصادية وخاصة األم. ووفاة األم وعدم
همال األسرة في رعاية الطفل وحمايته.  رعاية الطفل وعدم وجود أقارب يمكنهم رعاية الطفل. وا 

والعنف األسرى. وكذلك قرارات محاكم بسبب أفعال ضد السياق االجتماعي والقانون وتعد 
 جنح وتجعلهم معرضين للخطر.  مخالفات أو

بيئيا إال أن بعض الدراسات السابقة أظهرت  بالرغم من أهمية إعداد المواطن المتنورو 
ضعف مستويات التنور البيئي لدى العديد من الفئات الطالبية فى مختلف المراحل التعليمية 

فتقارهم للمهارات ئية لديهموتدنى مستوى التنور البيئى بل غياب كثير من المفاهيم البي ، وا 
(. حيث تقع 2004، سيح سمعان(، و)عبد الم2000اج، واإلتجاهات البيئية )محسن فر 
لما كانت دور الرعاية مؤسسات التعليم بكل مكوناتها. و  المسئولية بالدرجة األولى على

االجتماعية هى إحدى المؤسسات التربوية المنوط بها توفير الرعاية اإلجتماعية والتربوية 
دوارها لتربية األطفال فإن أحد أهم أ، فهى تقوم مقام األسرة فى المنزل والمدرسة معا، لألطفال
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هو اإلهتمام بالتنور البيئي لدى المشرفات العامالت بهذه الدور باعتبارهن المعلمات الالئى 
األمهات  لدور باإلضافة، يلقى على عاتقهن مسئولية إعداد األطفال المقيمين بهذه الدور

لرعاية اإلجتماعية بالرغم من أهمية الدور الذى تلعبه مشرفات دور االمسئوالت فى األسرة. و 
إال أن برامجها إعدادها وتدريبها ، فى توجيه وتعديل سلوكيات أطفال دور الرعاية اإلجتماعية

كادت تكون خالية من اإلهتمام بتنمية عناصر التنور البيئى. وذلك على الرغم من إحتواء 
التى ن الرعاية و لألطفال المحرومين م الالئحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات اإليوائية

أعدت حديثا بالتعاون مع عدد من الجمعيات األهلية التي تمتلك دور أيتام أو المسؤولة عن 
من هذه الالئحة بند الرعاية  (17حيث تضمنت المادة ) .تدريب العاملين في هذا المجال

جد المشرف أو إال أنه ال يو ، الترفيهية ) وقت الفراغ( اإلشارة إلى أنشطة بيئية يمارسها األطفال
من هنا تظهر شطة البيئية المالءمة لألطفال. و األخصائى المؤهل الذى يحسن تنفيذ األن

ور الرعاية مشرفات دمج في التنور البيئي لدى مشرفى و الحاجة الملحة إلى إعداد برنا
ور من التعامل مع عناصر البيئة المؤسسات اإليوائية فى مصر. حتى يتمكن أطفال هذه الدو 
 تها بوعى ومسئولية.مشكالو 

 

 مشكلة البحث
( دور للرعاية اإلجتماعية حكومية 3قام الباحثون بإجراء دراسة استطالعية على عدد )

: دور التربية ، وهىسنة فى المجتمع المصرى 18من المؤسسات المعنية برعاية األطفال حتى 
اب بالمطرية بلرعاية األطفال بالجيزة & مؤسسة شباب عين شمس & مؤسسة الحرية للش

الذى تضمن بعض عناصر التنور و  حيث طبق الباحثون مقياسا للتنور البيئىبمحافظة القاهرة. 
على  -مهارات حل المشكالت البيئية( ، االتجاهات البيئية، هي )المعلومات البيئيةو  البيئى
سا كما طبق الباحثون مقيا، ( من المشرفات العامالت بدور الرعاية اإلجتماعية20عينة )

مجموعة من القيم البيئية  الذى تضمن، و ( من أطفال هذه الدور15للسلوك البيئى على عينة )
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( من 15مجموعات نقاش بؤرية مع ) 3والسلوكيات المكتسبة. كذلك قام الباحثون بعقد 
( من األطفال بكل من الدور الثالثة. دارت المناقشات حول بعض 15المشرفات وعدد )
سلوكيات األطفال فى الدار فى التعامل مع موارد البيئة ومع عدد من المعلومات البيئية و 

لى أى مدى يستجيبوا  هدار الموارد وتشويه البيئة وا  المشكالت البيئية مثل التلوث البيئى وا 
 للمشاركة والتعاون مع إدارة الدار فى المحافظة عليها.

في  ي العام لدى المشرفاتنخفاض مستوى التنور البيئا :وأظهرت الدراسة النتائج االتية
%. وقصور أدائهم في توظيف المفاهيم البيئية  20.9دور الرعاية اإلجتماعية . حيث بلغ 

الذى إتضح و  البيئي لدى أطفالهم. السلوكوالذي قد يترتب عليه تدني مستوى ، بشكل صحيح
استخدام  النظافة الشخصية بشكل خاص. والنظافة فىو  من عدم اإلهتمام بالنظافة بشكل عام

أيضا إستخدام و  اللعب.و  المراحيض ودورات المياه والمحافظة على نظافة العنابر وأماكن النوم
الكتابة و  عدم الحفاظ على الموارد مثل المياه والكهرباء وتكسير الزجاجو  مالبس الغير.و  أدوات

تعامل مع تكسيرها. باإلضافة إلى اإلهمال فى الو  األدراجو  على الحوائط وبياضات السراير
المخلفات.... الخ. كل هذا دفع الباحثون إلى إعداد برنامج يهدف إلى تنمية التنور البيئى 

وقياس أثر ذلك على السلوك البيئى لدى أطفال دور ، لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية
 الرعاية اإلجتماعية.

دور الرعاية  رفاتنخفاض مستوى التنور البيئي العام لدى مشا: وعليه فإن مشكلة البحث هى
%. طبقا نتائج الدراسة اإلستطالعية وقصور أدائهم في  20.9اإلجتماعية . حيث بلغ 

البيئي لدى  السلوكوالذي قد يترتب عليه تدني مستوى ، توظيف المفاهيم البيئية بشكل صحيح
 أطفال هذه الدور.
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 أسئلة البحث
ما فعالية برنامج ": يسى اآلتىاغتها فى السؤال الرئبرزت مشكلة البحث والتى يمكن صي

ما أثره على و  مقترح لتنمية بعض عناصر التنور البيئى لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية
 ؟"السلوك البيئى ألطفال هذه الدور

 : ي يتفرع منه األسئلة التاليةوالذ
 ؟ يجب تنميتها لمشرفات دور الرعايةما عناصر التنور البيئى التى  .1
هذه الدور  ق برامج التدريب المقدمة على رأس العمل إلعداد مشرفاتما مدى تضمين وثائ .2

 ؟لعناصر التنور البيئى
ى مشرفات دور الرعاية بعض عناصر التنور البيئي لد ما البرنامج المقترح لتنمية .3

 ؟ اإلجتماعية
ما فعالية البرنامج المقترح فى تنمية بعض عناصر التنور البيئى لمشرفات دور الرعاية  .4

 ماعية؟ اإلجت
ما أثر اكتساب مشرفات دور الرعاية لعناصر التنور البيئى على السلوك البيئي ألطفال  .5

 هذه الدور؟
 

 أهمية البحث
 :ن البحث الحالى مفيدا فى اآلتىيمكن أن يكو 

توجيه القادة والمسئولين داخل اإلدارة المركزية للرعاية اإلجتماعية واإلدارة العامة للدفاع  .1
المشكالت البيئية فى الدورات و  ة التضامن اإلجتماعى فى إدراج القضايااإلجتماعى بوزار 

 التدريبية للعاملين بها وبإدارات المؤسسات المختلفة.
 مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية فى تنمية التنور البيئي لديهن من خالل البرنامج المقترح. .2
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الذي تتضمنة الدراسة في تقويم  ختبار التنور البيئيااسة مثل: األدوات التى تضمنتها الدر  .3
أداء مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية قبل وأثناء الخدمة. وكذلك مقياس السلوك البيئى 

 تفيد باحثون آخرون.، المسئول ألطفال دور الرعاية
 زمالء آخرون من الباحثين حيث تتيح نتائج هذه الدراسة مجاالت ألبحاث أخرى مرتبطة .4

 مكملة.و 
معيات ومؤسسات الدفاع اإلجتماعى وغيرها من الجمعيات ودور األيتام المسئولون عن ج .5

 الخاصة.
 

 أهداف البحث
 :يهُدَف البحث بشكل رئيسى إلى

 تنمية بعض عناصر التنور البيئى لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية. .1
التعرف على أثر إكتساب عناصر التنور البيئى لدى المشرفات على السلوك البيئى ألطفال  .2

 ذه الدور.ه
 

 حدود البحث
 :تتكون من مجموعات البحث :لحدود البشريةا
 ( من المشرفات العاملين بدور التربية بمحافظة الجيزة. 30عدد ) .أ
 المقيمين بدور التربية بالجيزة. سنة من (15 – 10( من األطفال من عمر ) 30عدد ) .ب

 ماعية.والتى تقدم لهم نفس المشرفات خدمات تربوية ونفسية ورعاية إجت
هى دور التربية بمحافظة و  تم التطبيق بإحدى الدور اإلجتماعية المفتوحة :لحدود الجغرافيةا

، وهى تابعة مباشرة لإلدارة العامة للدفاع اإلجتماعى بوزارة التضامن اإلجتماعى، الجيزة
 العامة للدفاع اإلجتماعى.  وتشرف عليها الجمعية
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ديسمبر  -راسة خالل خمسة أشهر من أغسطس الد تم تصميم وتطبيق :الحدود الزمنية
2019. 

 

 فروض البحث

 :فى ضوء أسئلة البحث يمكن صياغة الفروض التالية
توجد فروق ذات داللة إحصائيًة بين متوسط درجات مشرفات دور  :الفرض األول الرئيس

وبعد  مهارات( ككل قبل –اتجاهات  –الرعاية اإلجتماعية فى مقياس التنور البيئى )معلومات 
 تطبيق البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدى.

 :الفروض الفرعية للفرض الرئيس
توجد فروق ذات داللة إحصائيًة بين متوسط درجات مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية فى  .1

 اختبار المعلومات البيئية قبل وبعد تطبيق البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدى.
إحصائيًة بين متوسط درجات مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية فى  توجد فروق ذات داللة .2

مقياس اإلتجاهات نحو حماية البيئة قبل وبعد تطبيق البرنامج المقترح لصالح التطبيق 
 البعدى.

توجد فروق ذات داللة إحصائيًة بين متوسط درجات مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية فى  .3
 تطبيق البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدى.مقياس المهارات البيئية قبل وبعد 

توجد فروق ذات داللة إحصائيًة بين متوسط الدرجات التى حصل عليها  الفرض الثانى:
أطفال دور الرعاية اإلجتماعية فى مقياس السلوك البيئى قبل وبعد تطبيق البرنامج المقترح من 

 قبل المشرفات لصالح التطبيق البعدى.
رتباط موجب دال إحصائيا بين الدرجات التى حصلت عليها مشرفات ايوجد  :الفرض الثالث

والدرجات ، مهارات( –اتجاهات  –دور الرعاية اإلجتماعية فى مقياس التنور البيئى )معلومات 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون قيس عبد المنعم سعد هجرسبل
 

 2022مارس الجزء الثالث،  الثالث، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

10 

التى حصل عليها أطفال دور الرعاية فى مقياس السلوك البيئى قبل وبعد تطبيق البرنامج 
 المقترح من قبل المشرفات.

 

 دراسات سابقة
تعددت الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث الحالى وتباينت ميادين تطبيقيها 

هذا وسوف يتم عرض الدراسات وفقا للتسلسل الزمني لكل دراسة مع ، والفئات المستهدفة منها
محاولة تقديم رؤية نقدية لهذه الدراسات بهدف الوقوف على أهم السمات المميزة لها من حيث 

تالءم مع طبيعة التناول المنهجي. وفيما يلى عرضا لبعضها بما ي، اإلتجاه النظري، الموضوع
 :الدراسات السابقة من محورين هما تتكون. هذا البحث

 :ي: دراسات فى التنور البيئأولا 
تهدف الدراسة إلى تنمية التنور البيئى : Roth, Chalres :(1996دراسة تشارلز روث )

طنة للطالب من خالل تضمين المفاهيم والمهارات واإلتجاهات البيئية في والشعور بالموا
 المناهج الدراسية مع نشر التنور البيئى لدى المواطنين في البرامج غير الدراسية. 

: دور مفهوم المواطنة وتنميته بين المواطنين ويرجع صلت الدراسة إلى النتائج التاليةوتو 
برا هذا إلى فهم البيئة المحيطة مع ز دور العمل تكوين اإلتجاهات اإليجابية نحو البيئة وا 

دون تفاقم لمشكالت بيئية  أجل إيقاف استنزاف البيئة ومواردها والوقوفالفردى والجماعى من 
براز  دور الجهود الرسمية والتطوعية في التفاعل مع احتياجات المجتمع وتنميته. وا 

إلى التعرف على كيفية هدفت الدراسة Salmon, Jeffery  :(2000دراسة سلمون جيفرى )
تنمية التنور البيئى من خالل برامج التربية البيئية وقامت الدراسة بتقديم مواد تعليمية خاصة 
بالتعليم األساسي بالواليات المتحدة األمريكية كوسيلة لبناء التنور البيئى في مراحل التعليم 

  العام.
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: وضع األسس العامة الالزمة لبناء ها الدراسةلنتائج التي توصلت إليكان من أهم او 
تدريب المعلمين على تقديم المواد ، التنور البيئى لإلستفادة منه في كافة مراحل التعليم العام

 التعليمية المختلفة التى تمكنهم من تنمية عناصر التنور البيئى للتالميذ.
قياس مدى إكساب التنور إلي هدفت الدراسة  .Culen, Gerald R: (2003دراسة كيلين )

البيئي لطالب الصفوف المتوسطة عن طريق األنشطة الالصفية للتربية البيئية بوالية فلوريدا 
: تنمية صلت الدراسة إلىتو و  وقد أقيمت هذه األنشطة البيئية بالمدرسة في صورة برامج.

 اإلتجاهات والسلوكيات البيئية لديهم كبعض عناصر التنور البيئي.
بعنوان فاعلية برنامج لتنمية التنور البيئى لدى معلمى  :(2004د المسيح سمعان )دراسة عب

مكانية التنبؤ بسلوكهم البيئى. هدفت الدراسة إلى قياس فاعلية و  العلوم بالمرحلة العدادية ا 
برنامج لتنمية التنور البيئى لدى معلمى العلوم بالمرحلة العدادية. وتضمن البرنامج بعض 

وللتعرف على فعالية البرنامج قام الباحث بتصميم مقياس للتنور البيئى ، ئيةالقضايا البي
وتطبيقه على المعلمين قبل وبعد دراسة البرنامج. وأشارت النتائج إلى إكتساب معلمى العلوم 

 لعناصر التنور البيئى.
هدفت الدراسة لتحديد مستويات التنور Hye Eun Chu  :(2007دراسة هاى وآخرون )

لألطفال من خالل قياس الفروق الفردية لهم مع تقديم المعلومات البيئية من خالل  البيئي
، مدينة متوسطة، ( سؤال تم طرحه على ثالث مدن مختلفة )مدينة كبرى69مقياس مكون من )
 مدينة حضرية(. 

: تكوين االتجاهات اإليجابية نتيجة وجود ارتباط قوي لنتائج التاليةوتوصلت الدراسة إلى ا
نها وبين السلوكيات مما يؤكد على اكتساب التالميذ عناصر التنور البيئي. وجود ارتباط قوى بي

بين المعلومات والمهارات والسلوكيات المكتسبة مما يدل على أن األطفال قاموا باستيعاب 
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المعلومات البيئية المقدمة إليهم والتى انعكست في صورة سلوكياتهم مما أبرز دور التنور 
 في تكوين االتجاهات اإليجابية لديهم. البيئي

هدفت  Haverko, Kimberly, Bautista, Nazan :(2011دراسة هافروكيمبرلي )
الدراسة إلي تعزيز التنور البيئي لطالب المدارس الثانوية من خالل التربية البيئية والعوامل 

شراك المجتمع المحلي في العملو  اإلقتصادية ستخدمت و  البيئية. الجماعي لمشاريع الطالب ا  ا 
 السلوكيات البيئيةو  : تنمية القيمصلت الدراسة إلىتو و الدراسة إستراتيجية التعلم التعاوني. 

 كبعض مكونات للتنور البيئي.
بعنوان العالقة بين التنور البيئى لتالميذ مرحلة التعليم  (:2015)دراسة أحمد زيتون وآخرون 

مال سيناء. هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى األساسى وآبائهم فى المجتمع البدوى بش
والكشف عن ، التنور البيئى لدى كل من تالميذ مرحلة التعليم األساسى وآبائهم بشمال سيناء

العالقة بين مستوى التنور البيئى بأبعاده لدى التالميذ وآبائهم. وقد اعتمدت الدراسة فى جمع 
، : اختبار المعلومات البيئيةنور البيئى وهىث أدوات لقياس التالبيانات على تطبيق ثال
وتم تطبيق هذه األدوات على عينة ، ومقياس المهارات البيئية، ومقياس اإلتجاهات البيئية

 ( تلميذا باإلضافة إلى آبائهم. 120قوامها )

: مستوى التنور البيئى لدى التالميذ وآبائهم فى بعد لدراسة إلى عدة نتائج هىوتوصلت ا
كذلك وجود عالقة  ،عدى المعلومات والمهارات البيئيةالبيئية أعلى منه فى ب اإلتجاهات

رتباطية دالة بين مستوى التالميذ وآبائهم فى بعدى المعلومات البيئة واإلتجاهات البيئية ا
 وعدم تحقق هذه العالقة الدالة فى بعد المهارات البيئية.، والتنور ككل

عنوان تنمية التنور البيئي لمعلمات رياض األطفال ب (:2017)دراسة ميالد وليم وآخرون 
باستخدام الموديوالت التعليمية وأثره على تنمية السلوك البيئي لدى األطفال. هدفت الدراسة إلى 

ياس أثر ذلك على سلوك أطفالهن. تنمية عناصر التنور البيئي لدى معلمات رياض األطفال وق
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إعداد أربعة موديوالت تعليمية  ة:طبيق األدوات التاليبيانات على تعتمدت الدراسة في جمع الاو 
ختبار و  مهارات(. –إتجاهات  –مقياس التنور البيئي )معلومات  لتنمية عناصر التنور البيئى. ا 

المقابالت السلوكية البيئية( حيث تم تطبيق  -السلوك البيئي أللطفال )المواقف السلوكية 
روضات لرياض  6( معلمة من 40ة مكونة من )بعديا على عينو  األدوات السابقة قبليا

 ( طفل من نفس الروضات. 200و)، األطفال التابعين للشئون االجتماعية

: أن دراسة البرنامج المقترح كان له أثر واضح في تنمية عناصر وأسفرت النتائج عن
 التنور البيئي لدى معلمات رياض األلطفال وتكوين سلوك بيئي إيجابيا لدى أطفالهن. 

تحديد عناصر وأبعاد التنور البيئى المطلوب  ستفاد الباحثون من الدراسات السابقة فىا
كيفية صياغة وفى ، تنميها لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية وتصميم البرنامج المقترح

 والتأكد من صدقها وثباتها. ، ميم األدوات البحثيةوتص
 ي:: دراسات فى السلوك البيئثانياا 

: السلوك البيئي فى مرحلة المراهقة وعالقته بالعجز بعنوان :(2014اهر )دراسة حنان ض
كل من و  تهدف الدراسة إلى التعرف على العالقة بين السـلوك البيئـي .المتعلم ومهنة المستقبل

)العجز المتعلم ومهنة المستقبل( لدى أفراد عـينة البـحث والتعرف على العالقة بين العجز 
سـتقبل لدى أفراد عـينة البـحث. والتعرف داللة الفروق في ٍكل من )السـلوك المتعلم ومـهنة الم

البيئـي والـعجز المتعـلم ومـهنة المسـتقبل( لدى أفراد عـينة البـحث من طلـبة الـصف الـثالث 
وتكونت  .التخصص(و  الجنس،(الـثانوي في مـدارس مدينة دمشـق الـثانوية الرسـمية وفق متغير 

، العلمي، ( طالبا وطالبة من طلبة الثالث الثانوي )األدبي801) تكونت منعينة البحث 
ومهنة ، العجز المتعلم، و السلوك البيئيمقاييس وذلك من خالل تطبيق  )التجاري، الصناعي

 المستقبل. 
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توجد عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة  وكانت النتائج، استخدمت المنهج الوصفى
كل  راد عينة البحث على مقياس السلوك البيئي واستجاباتهم علىإحصائية بين استجابات أف
ومقياس مهنة المستقبل. كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  من مقياس العجز المتعلم

متوسط استجابات أفراد عينة البحث على مقياس السلوك البيئي وفق متغير الجنس لصالح 
ن متوسط استجابات أفراد عينة البحث على اإلناث. وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بي

مقياس السلوك البيئي وفق متغير التخصص الدراسي لصالح أفراد أصحاب التخصص 
الدراسي الثانوي العلمي. كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد 

 .عينة البحث على مقياس العجز المتعلم وفق متغير الجنس لصالح الذكور
مقومات السلوك البيئي لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية  بعنوان :(2015اسة وحيد المالكى )در 

بمدارس العراق. تهدف إلى دراسة مقومات السلوك البيئي لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية 
بمدارس العراق. والتعرف على السلوكيات المختلفة لتالميذ المرحة اإلعدادية وأسباب التباين 

ستطالع للرأي حول ابتطبيق األدوات وهى ، استخدم منهج التحليل الوصفي لبيئات.في هذه ا
طبيعة المؤثرات اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية والبيئية على تالميذ المدارس اإلعدادية 

 ،قائمة بالمشكالت البيئية التي ينبغي أن يعرفها تالميذ المدارس اإلعدادية بالعراق .بالعراق
على مجموعة البحث وهى مجموعة من تالميذ الصف األوًل  .ومات السلوك البيئيومقياس مق

 . )اإلعدادي لثالث مناطق مختلفة )عالية ومتوسطة ومنخفضة
وكانت نتائج الدراسة: وجود فروق ذات داللة إحصالئية بين درجات التالميذ علي 

، بيئة متوسطة، ن فيها )بيئة عاليةاختبـار المعمومـات البيئيـة وبين البيئة المدرسية التي يعيشو 
في مقيـاس اإلتجاهـات  بيئة منخفضة(. ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات التالميذ

 .بيئة منخفضة(، بيئة متوسطة، البيئيـة وبين البيئة المدرسية التي يعيشون فيها )بيئة عالية
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يـاس األفعـال والتصـرفات البيئيــة ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات التالميذ في مق
 .)بيئة منخفضة، بيئة متوسطة، وبين البيئلة المدرسية التي يعيشون فيها. )بيئة عالية

فاعلية برنامج مقترح بخلفية معرفية  نبعنوا :(2016الشيماء بدر عامر جاد وآخرون ) دراسة
مناطق متدهورة بيئيا.  سلوكية لتعديل بعض أنماط السلوك البيئى لدى أطفال الشوارع فى

تهدف الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج مقترح لتعديل بعض أنماط السلوك البيئى لدى 
أطفال الشوارع . وذلك من خالل عينة من األطفال فى بعض مراكز إستقبال أطفال الشوارع 

( 30سمين )( طفل مق60النازحين من بعض المناطق المتدهورة بيئيًا حيث تكونت العينة من )
حيث استخدمت الباحثة المنهج ، ( طفل للمجموعة الضابطة30)، طفل للمجموعة التجريبية

شبه التجريبى بالعينة واستخدام مقياس المواقف السلوكية البيئية بتطبيقه على عينة من األطفال 
 مقياس تقدير، باإلضافة إلى استخدام مقياس التدهور البيئى، قبل وبعد تطبيق البرنامج

 .الشخصية لألطفال
ولقد توصل البحث إلى بعض النتائج من أهمها إثبات فاعلية البرنامج فى تعديل بعض 

إلى جانب أن ظروف البيئة الفيريقية تلعب دورا فى ، أنماط السلوك البيئى لدى األطفال
 خروجهم للشارع.

ات ديزنى تصور مقترح لبعض القصص المصورة ألمير  بعنوان :(2017دراسة ريهام رفعت )
وأثره فى تنمية السلوك البيئى المسئول ووجهة الضبط الداخلية لدى تلميذات الصف الثانى 
اإلعدادى. هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية تصور مقترح لبعض القصص المصورة 

الداخلية لذى تلميذات الصف  ألميرات ديزنى فى تنمية السلومك البيئى المسئول ووجهة الضبط
االعدادى. وتم تطبيق المنهج شبه التجريبى على مجموعتين )ضابطة وتجريبية(  الثانى

( تلميذة من 679واستخدام التطبيق القبلى والبعدى ألدوات القياس. وتكونت العينة من )
تلميذات مدرسة الشهيد شتا االعدادية بنات بمحافظة الجيزة. وتم تطبيق مقاييس السلوك البيئى 
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ط قبليا ثم تم تدريس البرنامج للمجموعة التجريبية وفقا للقصص المصورة المسئول ووجهة الضب
 المقياسين مرة أخرى بعد التدريب.  ثم تم تطبيق، ألميرات ديزنى

بين متوسطات درجات المجموعة  وأشارت النتائج إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية
ووجهة الضبط فى  لمسئولالضابطة ودرجات المجموعة التجريبية لمقاييس السلوك البيئى ا

وأن هناك عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين  التطبيق البعدى لصالح المجموعة التجريبية.
 أداء التلميذات فى كل من المقياسين السلوك البيئى المسئول ووجهة الضبط.

 فاعلية برنامج قائم على إستراتيجية خرائطبعنوان  :(2020دراسة هبة عبد العال وآخرون )
. هدف البحث إلى السلوك البيئي لدى عينة من أطفال الروضةو  السلوك على تنمية الخلق

دراسة فاعلية إستخدام إستراتيجية خرائط السلوك فى تنمية الخلق والسلوك البيئى ألطفال 
الروضة وللتأكد من ذلك قام الباحثون بإعداد قائمة باألخالق البيئية والمؤشرات السلوكية 

ثم إعداد البرنامج القائم على ، الة واإليجابية الواجب إكسابها ألطفال الروضةالبيئية الد
إستراتيجية خرائط السلوك لتنمية الخلق والسلوك البيئى ألطفال الروضة مكون يشمل كتاب 

وتم تحليل محتوى منهج رياض األطفال بالصف األول والثاني في ، المعلمة وكتاب التلميذ
تم إجراء التطبيق القبلي ألدوات ، وك البيئي التى توصل لها الباحثونضوء قائمة الخلق والسل

الدراسة والتى تشمل إختبار الذكاء لرسم الرجل لجوادف هاريس ومقياس الخلق البيئى المصور 
ثم تطبيق البرنامج المقترح على المجموعة ، (الضابطة – على المجموعتين )التجربيبة

 –ى ألدوات الدراسة بعديا على المجموعتين )التجربيبة التجريبية فقط ثم التطبيق البعد
الضابطة( ثم تطبيق استمارة مالحظة السلوك البيئي على المجموعة التجربيبة فقط. وقد تم 

محافظة  –اختيار عينة الدراسة من احدى قاعات مدرسة الطفولة المبكرة بحي منشاة ناصر 
اختيار المجموعة الضابطة من قاعة أخري  وتم ( طفل وطفلة.20القاهرة وكان عدد العينة )

طفل وطفلة. وقد استعان الباحثون بالمنهج الوصفي:  (20بنفس المدرسة وقد كان عدد العينة )
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عداد أدوات الدراسة. المنهج شبة التجريبي حيث توجد مجموعة  في بناء الجانب النظري وا 
 .تجربيبة ومجموعة ضابطة

ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال  وجود فروق :سفرت النتائج عنأوقد 
المجموعة الضابطة ودرجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لصالح المجموعة 

السلوك البيئي لدى أطفال الروضة. و  وذلك فى األخالق البيئية التجريبية التي درست البرنامج.
لمجموعة التجريبية في القياس ووجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال ا

القبلي مقارنه بالقياس البعدى بعد تطبيق البرنامج وذلك لصالح القياس البعدي وذلك فى 
 السلوك البيئي لدى أطفال الروضة.و  األخالق البيئية

عداد مقاييس اوقد  ستفاد الباحثون من هذه الدراسات فى صياغة اإلطار النظرى للبحث وا 
 وك البيئى.التنور البيئى والسل

 

 مصطلحات البحث
 :فيما يلى توضيح لبعض المصطلحات التى وردت فى البحث

 Charies Roth"روث تشارلز"  يعرف:  Environmental Literacyالتنور البيئى 
إدراك النظم البيئية بأنه عملية يتم من خاللها إعداد مواطن لديه القدرة على ئي لتنور البيا

 .بفاعلية فى حل المشكالت البيئية تها والمشاركةستمرار تنمياوالعمل على 
((Roth Charies, p.4, 1992. 

ويعرف السيد محمد التنور البيئى بأنه يتمثل فى إلمام الطالب/المعلم بقدر مناسب من 
المفاهيم والمعلومات البيئية واإلتجاهات اإليجابية نحو البيئة ومهارات حل المشكالت البيئية؛ 

ويكون قادرا على نقل هذه السلوكيات إلى التالميذ ، بالسوية فى حياته اليومية لتتميز سلوكياته
 :1994، )السيد محمد السايحعبر النشاطات التربوية المتنوعة من خالل أداءه التعليمى 

52.) 
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ويعرف عبد المسيح سمعان التنور البيئى بأنه "إكتساب المعلم لقدر من المعارف عن 
تجاهات إيجابية ليتعامل مع اتؤدى به إلى تكوين وعى و ، ها ومشكالتهاالبيئة ومفاهيمها ونظم

)عبد  .بيئى المسئول لديه"بما يسهم فى تنمية السلوك ال، البيئة ويتخد قرارات مناسبة بشأنها
 (.2004، المسيح سمعان

)ذلك القدر من  :لتنور البيئي في هذا البحث بأنه على ما تقدم يمكن تعريف ااً وبناء
يم والمعلومات عن القضايا والمشكالت البيئية الالزمة إلكتساب مشرفات دور الرعاية المفاه

مما ، االجتماعية واألطفال نزالء هذه الدور لإلتجاهات اإليجابية نحو البيئة والتفاعل معها
، يسهم في تعديل سلوكهم وتمكينهم من التعرف على المشكالت البيئية وبحث وتتبع أسبابها

لول لهذه المشكالت ويكونوا قادريًن على نقل هذه السلوكيات إلى غيرهم من خالل واقتراح الح
 تفاعلهم اليومى فى الحياه عبر النشاطات التربوية المتنوعة(.

( ثالثة أبعاد للتنور البيئي تتضمن Engleson et al., 1985حدد ): عناصر التنور البيئي
بصفته أحد  ادئ التي تدور حول اإلنسانوكذلك المب، المبادئ األساسية حول بيئة األرض

 . باإلضافة إلى األنشطة اإلنسانية التي تسهم في تحقيق بيئة أفضل. مكونات النظام البيئي
 : مكن إعتبارها عناصر له وتتمثل في( مستويات ثالثة للتنور البيئي يRoth, 1992إقترح )

ى تعرف بعض المصطلحات : ويشير إلى القدرة علNominal Literacyـ التنور االسمي 1
 .المستخدمة في االتصال بالبيئة األساسية

، ويشير إلى المعرفة الالزمة لفهم الطبيعة :Functional Literacyـ التنور الوظيفي 2
 .تماعية والنظم الطبيعية األخرىوالتفاعل بين اإلنسان والنظم اإلج

، الوظيفي رق من التنو : وهو مستوى أعمOperational Literacyـ التنور اإلجرائي 3
  .ويرتكز على الفهم والمهارات
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 :تسعة عناصر للتنور البيئي هي (HSU, 1997بينما يقترح )
 .ـ االنتباه3 .ـ األثر البيئي2 .ـ المعرفة1
 .ـ المعرفة بعلم البيئة6 .والقضايا البيئية ـ معرفة المشكالت5 .ـ المهارة4

 ـ االتجاهات البيئية.9 .بيئيةـ المسئولية ال 8 .ـ الحساسية البيئة7
 :على أن عناصر للتنور البيئي وهيمن العرض السابق يتبين إتفاق اآلراء 

 فهم للقضايا والمشكالت البيئيةالمعرفة وتشمل ال. 
 ية ومواردها الطبيعية ومشكالتهااالتجاهات نحو علم البيئة ونحو البيئ. 
  فاعل مع البيئةالتالمهارات المتمثلة في السلوك اإليجابي من خالل. 

التى تمثلت فى القدر الالزم و  وفي ضوء ذلك إقترح البحث الحالى عناصر التنور البيئى
اإللمام بالمفاهيم البيئية. والوعي بالقضايا والمشكالت  :نور البيئي لمشرفى دور الرعايةمن الت

دراسة البيئة. واالتجاه  البيئية. ودور السلوك اإلنساني في صيانة البيئة. واالتجاه اإليجابي نحو
البيئي نحو صيانة البيئة ومواردها. باإلضافة إلى المشاركة الفعالة بين مشرفى دور الرعاية 
االجتماعية وغيرهم من العاملين بها للوصول إلى إتخاذ القرارات البيئية السليمة التى تحمى 

حياتهم. والعمل على دعم ألبنائهم فى مواقف و  نقل هذه الخبرات ألطفال هذه الدورو  حياتهم
السلوكيات البيئية االيجابية وتحمل المسئولية من أجل الحفاظ على نوعية الحياة بصورة أفضل 

 لألجيال القادمة.
يعرف السلوك البيئى كما تناولته بعض :  Environmental Behavior ئيالسلوك البي

لعالج أو حل القضايا األدبيات بأنه "أى فعل أو تصرف فردى أو جماعى موجه مباشرة 
حسن عرفه و  (Negra, C. & Manning, G. 1997, PP.2-14)والمشكالت البيئية". 

"عملية ترجمة المفاهيم والحقائق البيئية المفيدة وتحويلها إلى أنماط  :زينب النجار بأنهز ، شحاته
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وزينب )حسن شحاته  ."ف رفع المستوى البيئى للمجتمعسلوكية سليمة على مستوى الطفل بهد
 (2003 ،النجار

النشاط أو الفعل الذى يقوم به طفل دار  :ك البيئى فى البحث الحالى بأنهويعرف السلو 
وكذلك المشاركة اإليجابية مع ، للحد من التلوث والمحافظة على البيئة الرعاية اإلجتماعية

مية التى زمالءه وأهله ومجتمعه وذلك من خالل ممارسته للعديد من األنشطة فى حياته اليو 
والتى تتضمن عددًا من الحقوق والواجبات البيئة الواجب  تقدمها له المشرفة فى دار الرعاية

 المقياس على البحث عينة أفراد عليها يحصل التي بالدرجة ئياً  إجرا يعرفو  عليه االلتزام بها".
  .الحالي البحث في السلوك البيئي لقياس المعد

دار إليواء األطفال ممن ال تقل سنهم عن ست سنوات  هى كل :دور الرعاية اإلجتماعية
أو تصدع ، الذين حرموا من الرعاية األسرية بسبب اليتم، ال تزيد على ثماني عشر سنة

يجوز إستمرار الطفل في و أو عجزها عن توفير الرعاية األسرية السليمة للطفل. ، األسرة
تخرجه ما دامت الظروف التي أدت إلى المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلى أن يتم 

جتاز سنوات التعليم بنجاح.و  إلتحاقه بالمؤسسة قائمة ، تضع كل مؤسسة الئحة داخليةو  ا 
رية الشئون اإلجتماعية مسترشدة أحكامها بالالئحة النموذجية وتعتمد الالئحة الداخلية من مدي

 (.83ص ، 1996، )وزارة التأمينات والشئون اإلجتماعية المختصة.
حيث يقيم  -هم من العامالت بدور الرعاية اإلجتماعية  :شرفات دور الرعاية اإلجتماعيةم

كإخصائيات إجتماعيات أو إخصائيات نفسيات أو إخصائيات   -األطفال فى ظروف صعبة 
إجتماعيات نفسيات أو من المشرفات فى الفترات النهارية أو الليلية ويقدمن خدمات تربوية 

 عاية اإلجتماعية حيث يقومون بدور األسرة والمدرسة معا لهؤالء األطفال.ألطفال دور الر 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون قيس عبد المنعم سعد هجرسبل
 

 2022مارس الجزء الثالث،  الثالث، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

21 

 منهجية البحث
 :ستخدم البحث الحالى المناهج اآلتيةا :منهج البحث

 مج إعداد مشرفات دور الرعايةيستخدم فى تحليل محتوى براو  منهج البحث الوصفى. 
 )البرنامج المقترح فى تنمية التنور للتعرف على فاعلية  المنهج التجريبي )التصميم التجريبي

ستخدام المجموعة التجريبية الواحدة حيث ، البيئي لدى مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية وا 
ثم تم تدريس البرنامج المقترح على ، تم تطبيق مقياس التنور البيئى قبليًا على المجموعة

على مجموعة البحث  تم التطبيق البعدى لمقياس التنور البيئى المجموعة التجريبية.
 )مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية(.

 :مجموعات البحث
( من مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية بدور التربية 30عددها ) :مجموعة المشرفات -

والتى تقدم كل األنشطة والخدمات التربوية ألطفال الدار باألقسام المختلفة. ومنهم ، بالجيزة
، ومنهم حاصالت على دبلوم التجارة، سم إجتماعوآداب ق، خريجات خدمة إجتماعية

 بَاإلضافة إلى خريجات كليات التربية والتجارة. 
( طفل من األطفال المقيمين بدار الضيافة بدور التربية 30وعددها ) :مجموعة األطفال -

، ( سنة وتقع هذه الفئة ضمن ثالث أقسام بالدار15 – 10بالجيزة فى الفئة العمرية من )
 قسم األشبال وكل قسم الفتيان وأوائل قسم الشباب.  هى أواخرو 

ضم البحث مجموعة من األدوات أعدتها الباحثة حتى تالءم طبيعة البحث : أدوات البحث
وذلك بعد التأكد من صحة ثباتها وصدقها ، ولكى يتم التحقق من الفروض التى حددها البحث

 ل:وتشم
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وأطفال دور الرعاية  ا لدى مشرفاتقائمة بعناصر التنور البيئى التى يجب تنميته .1
 اإلجتماعية.

أداة لتحليل محتوى وثائق التدريب المقدم على رأس العمل لمشرفات دور الرعاية  .2
 اإلجتماعية من وزارة التضامن اإلجتماعى.

برنامج تعليمى يضم بعض عناصر التنور البيئى فى ضوء إحتياجات مشرفات وأطفال  .3
 دور الرعاية.

ومهارات حل المشكالت(  –إتجاهات  –: ثالثة أجزاء )معلومات بيئىمقياس التنور ال .4
 البيئية.

 مقياس السلوك البيئى لدى أطفال دور الرعاية اإلجتماعية.  .5
 

 إجراءات البحث
جراءات البحث  :خطوات وا 

 :قائمة عناصر التنور البيئى المطلوب تنميتها لمشرفات وأطفال دور الرعاية اإلجتماعية. 1
ما عناصر التنور البيئى التى يجب تنميتها السؤال األول فى البحث " لإلجابة على

تنور البيئى وفق أعد الباحثون قائمة بعناصر ال "لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية؟
ستعانة هتمت بالتنور البيئى. واالاالدراسات التى و  : اإلطالع على البحوثالخطوات التالية

 المشكالتو  لدراسات السابقة وثيقة الصلة بالمفاهيمببعض المراجع العلمية والبحوث وا
ستعانت اة دور الرعاية تنور بها. وكذلك الموضوعات البيئية التي يجب أن يكون لمشرفو 

البحوث التي إهتمت بتصميم البرامج البيئية للمعلمين واإلستفادة بما ورد فيها و  بالدراسات
، ( و)تامر على عبد اللطيف1997 من مفاهيم وقضايا بيئية كدراسات )عرفة نعيم،

، ( و)عبد المنعم المرزوقى2005، ( و)ميالد وليم2004، ( و)عبد المسيح سمعان1998
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وأمانى  ( و)أحمد السقاف2010، و)عبد المؤمن (2008، )عاطف عدلى فهمىو (2006
(. أيضا عقدت الباحثة 2016، و)نادية العطاب (2015، ( و)أحمد زيتون2012، السعيد

باإلدارة المركزية للرعاية ئولين بوزارة التضامن اإلجتماعى اإلجتماعات مع المسعدد من 
ورؤساء األقسام  اإلجتماعية واإلدارة العامة للدفاع اإلجتماعى وكذلك مع بعض المديرين

والقضايا  وبعض المشرفات والمشرفين بدور الرعاية اإلجتماعية لمناقشتهم فى المشكالت
يتسبب األطفال فى و  الرعاية والتى تنعكس على سلوك األطفال أو البيئية المرتبطة بدور

والتى يجب أن تلم بها مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية ، ويرغبون فى تعديلها، حدوثها
 لمساعدة األطفال فى تعديل سلوكهم.

والقومية  المشكالت البيئية المحليةو  بأهم القضايا قد تم التوصل إلى قائمة أوليةو  هذا
شتملت على عشرة قضايا ومشكالت بيئية رئيسة تحتاجها مشرفات الرعاية اقد و  عالميةوال

والتى تنعكس جلية واضحة على سلوك أطفال دور الرعاية ، اإلجتماعية فى حياتها اليومية
، حماية وصيانة البيئة، : )البيئة والتوازن البيئىإلجتماعية وتشمل عشرة موضوعات هىا

النظافة والتعامل ، ستهالك موارد البيئة الطبيعيةاث الداخلى للبيئة السكنية، والتلو  التلوث البيئى
 .(المخدرات، التدخين، األمية، الفقر، اإلنفجار السكانى، مع النفايات

التربية و  الرعاية اإلجتماعيةو  تم عرض القائمة علي مجموعة من المحكمين في المناهج
، التعديل فى ضوء ما أبداه السادة المحكمون من آراءوتم ، البيئية الستطالع آرائهم إلقرارها

أصبحت قائمة القضايا والمشكالت البيئية المطلوبة فى صورتها النهائية معدة الستخدامها فى 
 مجال الدراسة. 

التدريب المقدم على رأس العمل لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية من . تحليل محتوى وثائق 2
ما مدى تضمين وثائق لإلجابة على السؤال الثانى فى البحث ": وزارة التضامن اإلجتماعى

 "؟هذه الدور لعناصر التنور البيئى برامج التدريب المقدمة على رأس العمل إلعداد مشرفات
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قام الباحثون بعمل دراسة ميدانية لتحليل محتوى وثائق برامج التدريب لمشرفات دور 
تناول وثائق البرامج التدريبية المقدمة لمشرفات الرعاية اإلجتماعية الهدف منها الكشف عن 

دور الرعاية اإلجتماعية لموضوعات ذات طبيعة بيئية من عدمه. ومدى إرتباط هذه 
بمشكالت البيئة المحلية والتى وردت فى قائمة المشكالت البيئية  –إن وجدت  –الموضوعات 

 كما حددها هذا البحث.
 : إجراءات دراسة تحليل المحتوى

 :ديد مجتمع العينة )عينة الدراسة(تح :أولا 
قتصرت عينة الدراسة على كل وثائق البرامج التدريبية التى قدمت إلى مشرفات دور ا -

 (. 2019 – 2011ماعية على رأس العمل خالل الفترة من )تالرعاية اإلج
 مطبوعات –مواد تدربيبة  –تقارير تدريبية  –: خطط تدريبية نحصرت وثائق التدريب فىا -

 وزارية.
 ممثلة فى الخطط والتقارير والمواد التدريبية. برنامج 35بلغ عدد هذه البرامج  -
 : مطبوعات الوزارية إثنان فقط هماعدد ال -
 الالئحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات اإليوائية. .1
 معايير جودة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية لألطفال المحرومين من الرعاية األسرية.  .2

 :ير إختيار عينة الدراسةمعاي
قام الباحثون بفرز جميع وثائق التدريب السابقة واستبعاد كل البرامج الفنية سواء إجتماعية  -

وذلك لعدم إحتواءها على أى موضوعات بيئية أو مفاهينم تتناول بعض عناصر ، أو نفسية
 التنور البيئى.

 :اعى فقط همازارة التضامن اإلجتمختيار وثيقتين مهمتين صادرتين من و ا -
 الالئحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات اإليوائية. .1
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 معايير جودة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية لألطفال المحرومين من الرعاية األسرية.  .2
 :: اشتقاق مجموعة من المعايير التى تحدد هذه الموضوعات البيئيةثانياا 
 مشكالت البيئة ) تلوث  ،حماية البيئة، : مفاهيم / البيئة والتوازن البيئىوحدات التحليل

 –الطاقة  –إهدار موارد البيئة الطبيعية )الماء  –تلوث الغذاء  -تلوث الماء -الهواء
التدخين  –األمية  –الفقر  –اإلنفجار السكانى  –النظافة والتعامل مع المخلفات  –الغذاء( 

 المخدرات(. –
 أشكال تواجدها: 
 فاهيم(.م ––: )موضوعات كاملة نظرية -
 .. الخ( -التشجير  –التدوير  –: أنشطة )معسكرات عملية -
تحقيقا ألهداف هذه الدراسة ووصوال بها إلى نتائج سليمة بعيدا عن : : تشكيل فريق العملالثا  ث

لتزاما بالحيدة العلمية التى تتطلبها طبيعة هذه الدراسة فقد تم تشكيل فريق ، النظرة الشخصية وا 
وذلك بهدف معاونة الباحثون ، ن والعاملين فى الرعاية اإلجتماعيةعمل من بعض المختصي
وقد بلغ عدد األعضاء )شخصان باإلضافة إلى الباحثون(. وتم ، فى فحص وثائق التدريب

عقد لقاءات تبصيرية مع فريق العمل لتعريفهم بطبيعة الدراسة والهدف من عملية الفحص 
 وكذلك المعايير التى تتم فى ضوئها.

الذى يهدف إلى وصف محتوى ، استخدم الباحثون تقنيات تحليل المحتوى :: أداة الدراسةرابعاا 
( 1992، )محمد عبد الحميد، (1983، الظاهر كميا وموضوعيا ومنتظما )محمد عبد الحميد

وليس كل إجراءاته المنهجية نظرا ، وقد اكتفت الباحثون باستعارة بعض تقنيات هذا المنهج
وحدود الموضوعات المقدمة فيها. حيث ال يتوفر فى وثائق التحليل ، ستخدمةلحدود الوثائق الم
أو كبر حجم محتوى التحليل. ولكن الباحثون باستعارتهم لبعض تقنيات هذا ، ضخامة العدد
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المنهج وتطبيقا إنما يهدف إلى الوصف المنتظم لما قيل فى وثائق العينة حول المشكالت 
 بيئى.البيئية كبعض عناصر التنور ال

كان البد من تصميم ، وللحصول على أدق النتائج التى تهدف الدراسة من الوصول إليها
أداة تساعد على رصد واقع وثائق التدريب المقدمة لمشرفات الرعاية اإلجتماعية وتناولها 
، لعناصر التنور البيئى باعتبار كل موضوع منها يمثل فئة من فئات التحليل بصفة عامة

الموضوعات الفرعية التى تنتج عن كل موضوع رئيسى فئات فرعية لهذا  ويمكن إعتبار
وهذا األمر يتفق تماما مع مضمون قائمة المشكالت البيئية فى صورتها النهائية ، الموضوع

 التى قدمتها هذه الدراسة.
 :ميم أداة تحليل المحتوى كاآلتىقام الباحثون بتص :تصميم أداة الدراسة
 :علىلمحتوى اشتملت أداة تحليل ا

 تلوث مشكالت البيئة ) ،حماية البيئة، : مفاهيم / البيئة والتوازن البيئىوحدات التحليل
 –الطاقة  –إهدار موارد البيئة الطبيعية )الماء  –تلوث الغذاء  - تلوث الماء - الهواء

دخين الت –األمية  –الفقر  –اإلنفجار السكانى  –النظافة والتعامل مع المخلفات  –الغذاء( 
 المخدرات(. –

  .التكرار لكل وحدة تحليل / فئة 
 .النسب المئوية لكل وحدة تحليل / فئة 
 أشكال تواجدها: 
 (مفاهيم ––)موضوعات كاملة  :نظرية -
 .. الخ( -التشجير  –التدوير  –عملية: أنشطة )معسكرات  -
 .التكرار لكل شكل لوحدات تحليل / الفئات 
 حليل / الفئات.النسب المئوية لكل شكل لوحدات الت 
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وذلك لمحتوى كل وثيقة من وثائق العينة والتى هى األساس فى تخطيط برامج التدريب 
 :وهى ات دور الرعاية اإلجتماعيةلمشرف

 : الالئحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات اإليوائية.الوثيقة األولى -
لألطفال المحرومين من  : وثيقة معايير جودة مؤسسات الرعاية اإلجتماعيةالوثيقة الثانية -

 الرعاية األسرية. 
 :بات أداة تحليل المحتوىصدق وث

ستمارة ان صدق المحتوى للتأكد من مناسبة ستخدم الباحثو اوقد  Validity: صدق التحليل .1
التحليل للهدف الذى وضعت من أجله وذلك بعرض اإلستمارة على مجموعة من المحكمين 

بإجراء التعديالت المقترحة من بعض المحكمين  والخبراء فى مجال التخصص. ثم قامت
على اإلستمارة. وقد أجمع المحكمون على أن اإلستمارة تقيس األغراض التى صممت من 

 أجلها.
قياس مدى إستقاللية  –يعنى الثبات بالمفهوم اإلحصائى  Reliability: ثبات التحليل .2

لظروف والفئات والوحدات بمعنى أنه مع توافر ا، المعلومات عن أدوات القياس ذاتها
التحليلية والعينة الزمنية فمن الضرورى الحصول على نفس المعلومات فى حالة إعادة 
البحث التحليلى مهما إختلف القائمون بالتحليل أو تغير الوقت الذى تم فيه عملية إعادة 

 (1983، )سمير محمد حسنالبحث. 
ب الثبات وهى طريقة إعادة التحليل وتحقيقا لذلك فقد استخدم الباحثون إحدى طرق حسا

وتم تدريبها على أسلوب ، باإلشتراك مع أحد الباحثين. بعد أن تم تعريفها بأهداف اإلستمارة
 التحليل.

 2+ ن 1ت / ن 2تم تطبيق معادلة هولستى لحساب ثبات التحليل معامل اإلتفاق لهولستى = 
 المرمزان. : ت = عدد الحاالت التى اتفق عليها المحلالن /  حيث
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 = عدد الحاالت التى حللها المحلل األول. 1ن
 = عدد الحاالت التى حللها المحلل الثانى. 2ن

 ( حسب معادلة هولستى 0.92وكان معامل ثبات التحليل / معامل اإلتفاق هو )
((Holisti, O. R., 1969 . وهذا يدل على ثبات التحليل. وبعد أن قام الباحثون بإجراءات

 بات والتأكد منهم أصبحت اإلستمارة بشكل نهائى مناسبة إلجراءات عملية التفريغ.الصدق والث
احثون بعدد من اإلجراءات قام الب :إجراءات تحليل محتوى وثائق عينة التحليل :خامساا 
التى تخضع ، عتبار المشكالت البيئية / عناصر التنور البيئى هى فئة التحليل الوحيدةاالتالية: 

والموضوعات الفرعية التى تتناول كل مشكلة ، ك فإن الموضوع هو فئة التحليلللدراسة. وبذل
 على حدة هى فئات فرعية.

  الموضوعات الفرعية نفسها هى وحدات التحليل. وهى بذلك أصغر الموضوعات التى يتم
 الكشف عن ظهورها أو غيابها.

 وعات نفس الموضوعات هى وحدات العد. حيث يتم رصد تكرار ظهور هذه الموض
 الفرعية.

 يتم رصدها ألغراض المقارنة.، وحدات للتحليل والعد أيضا، عتبار فئات الشكلا 
 ثم تفريغ بيانات اإلستمارة فى جداول تفريغية أخرى.، إستخدم الباحثون إستمارة التحليل 
  يتم رصد الموضوعات البيئية التى وردت بوثائق العينة فى الجداول التفريغية السابق

 يها.اإلشارة إل
  بعد اإلنتهاء من عملية الفحص األولى ورصد الموضوعات البيئية التى وردت فى وثائق

 تحدد المشكالت البيئية التى أسفرت عنها عملية الفحص.، العينة فى جداول التفريغ
  أما المشكالت البيئية التى لم ترد فى وثائق العينة طبقا لعناصر التنور البيئى التى حددتها

تى تهم مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية والتى تحتاج لتعديل السلوك البيئى الدراسة وال
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فينبغى اإلشارة إلى غيابها فى تحليل النتائج لهذه ، ألطفال دور الرعاية فى هذه الدراسة
الدراسة الميدانية لإلستفادة منها عند تصميم برامج إلعداد مشرفات دور الرعاية 

 اإلجتماعية.
من الفحص األولى لوثائق برامج التدريب المقدمة لمشرفات  :ليل المحتوى: نتائج تحسادساا 

 الرعاية اإلجتماعية على رأس العمل وجد اآلتى: 
  جميع برامج التدريب مقدمة من جهات تنموية دولية بعضها من خالل جمعيات مجتمع

، كيةالمعونة األمري، مدنى وبعضها من خالل الهيئات نفسها مثل هيئة إنقاذ الطفولة
 اليونسيف والمجلس العربى للطفولة والتنمية. ، مؤسسة دروسس السويسرية

 إدارة الحالة وسياسات حماية ، جميع هذه البرامج فنية إجتماعية مثل التواصل مع األطفال
، مهارات البحث العلمى، التفكير اإلبتكارى. مهاره العمل مع التنظيمات المحليه، الطفل

عداد التقارير تكوين وتفعيل الجماعات. سيكلوجية ، وتدريبات نفسية مثل دراسه الحاله وا 
التعامل مع األطفال المعرضين للخطر )المداخل النفسية والنظريات المختلفة للتعامل مع 

، المقاييس المختلفة للتعامل مع األطفال المعرضين للخطر، األطفال المعرضين للخطر(
الذكاء ، اختبارات الذكاء والميول الفرديه توظيف، تشخيص االمراض العصابيه والذهنيه

الممارسه ، التدخل المهنى مع الحاالت الفرديه، األنشطة التفاعلية التأهيليه، الوجدانى
مواجه ، االتزان االنفعالى ،االضطرابات السلوكيه، المالحظه والتسجيل، المهنيه التكامليه

 الضغوط. ... الخ.
   .باإلضافة إلى تدريبات إدارية 
 متعلق بالجوانب البيئية  يوجد أى تدريب أو موضوعال. 

 يوضح الجدول :نظمة للعمل بالمؤسسات اإليوائيةنتائج تحليل محتوى الالئحة النموذجية الم
( درجة توافر عناصر التنور البيئى فى وثيقة الالئحة النموذجية المنظمة للعمل 1اآلتى رقم )
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دريب المقدم لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية على بالمؤسسات اإليوائية كركيزة للتخطيط للت
 رأس العمل.
رجة توافر عناصر التنور البيئى فى وثيقة الالئحة النموذجية المنظمة للعمل د: (1جدول )

بالمؤسسات اإليوائية كركيزة للتخطيط للتدريب المقدم لمشرفات دور الرعاية 
 اإلجتماعية على رأس العمل

عناصر  وحدات التحليل
 لتنور البيئىا

الالئحة النموذجية 
المنظمة للعمل 

 بالمؤسسات اإليوائية

 أشكال تواجد وحدات التحليل
 –ظرية )موضوعاتن

 لخ(.. إكلمات -مفاهيم
–ية )أنشطةعمل
 لخ(..إمبادرات–معسكرات

 الرتبة % التكرار الرتبة % التكرار الرتبة % التكرار
 - - -  14.2 5 3 12.2 5 البـيئة والتوازن البيئى

 - - -  14.2 5 3 12.2 5 حماية البيئة
التلوث الداخلى لدور 
 2 16.6 1  11.4 4 3 12.2 5 الرعاية اإلجتماعية"

 - - - - - - - 2.4 1 الهواء
 - - - - - - - 2.4 1 الماء
 - - - - - - - 7.3 3 الغذاء

النظافة والتعامل مع 
 2 16.6 1 1 40 14 1 36.5 15 المخلفات
 - - - - - - - 24.3 10 النظافة
 - - - - - - - 12.2 5 المخلفات

 - - - - - - - - - اإلنفجار السكانى
 1 33.3 2 - - - 4 4.8 2 الفقر
 2 16.6 1 - - - 5 2.4 1 األمية
 - - - - 3 1 5 2.4 1 التدخين
 - - - - - - - - - المخدرات
 - 100 6 - 100 35 - 100 41 المجموع
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 ،مرة 41يبلغ إجمالى عدد تكرارات عناصر التنور البيئى  :من الجدول السابق أنه يتضح
شملت كلها معظم عناصر التنور البيئى. وبلغت نسبة عنصر النظافة والتعامل مع المخلفات 

% للنظافة والباقى  24.3% وحصلت على الرتبة األولى بين جميع العناصر. منها  36.5
% وحصلت على  17ستهالك موارد البيئة انما بلغت نسبة عنصر المخلفات. بيللتعامل مع 

والباقى للطاقة. وحصلت ، للماء %5، و% للغذاء 9.7الرتبة الثانية بين جميع العناصر. منها 
)التلوث البيئى & التلوث الداخلى للبيئة ، )حماية البيئة(، العناصر )البـيئة والتوازن البيئى(

%  12.2ماعية والمنازل"( كل منها على نفس الرتبة الثالثة بنسبة السكنية "دور الرعاية اإلجت
% بالرتبة الرابعة. بينما حصلت  4.8لتكرارها فى الوثيقة. حصل عنصر الفقر على نسبة 

%. لم  2.4العناصر األمية والتدخين على نفس الرتبة الخامسة ونفس النسبة المئوية لتكرارها 
% من  85.3ال المخدرات فى الوثيقة. ذكرت و  ار السكانىُيشر إلى أى من العنصرين اإلنفج

الباقى فى شكل أنشطة. و  وفقط كلمات وليست مفاهيم.، تكرارات هذه العناصر فى شكل نظرى
كان من أكثر األنشطة هى محاربة الفقر حيث ذكر فى متن الوثيقة توفير مصروف يومى 

( 23و 22شارت الوثيقة فى المواد )كما أ، لألطفال وقيمته محددة على حسب الفئة العمرية
 وبرامـــج التدريـــب المهنى. ، ـة األطفــالــج كفالــوالمتعلقة ببرامــ

ل المحرومين نتائج تحليل محتوى وثيقة معايير جودة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية لألطفا
يئى فى ( درجة توافر عناصر التنور الب2يوضح الجدول اآلتى رقم ) :من الرعاية األسرية

ن من الرعاية األسرية وثيقة معايير جودة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية لألطفال المحرومي
 كركيزة للتخطيط للتدريب المقدم لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية على رأس العمل.
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درجة توافر عناصر التنور البيئى فى وثيقة معايير جودة مؤسسات الرعاية  :(2)جدول 
طفال المحرومين من الرعاية األسرية كركيزة للتخطيط للتدريب اإلجتماعية لأل

 المقدم لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية على رأس العمل

عناصر  وحدات التحليل
 التنور البيئى

 وثيقة معايير جودة
 يةمؤسسات الرعاية اإلجتماع
 لألطفال محرومي الرعاية

 األسرية

 أشكال تواجد وحدات التحليل
 –ضوعات نظرية )مو 

 كلمات ..الخ( -مفاهيم
 –)أنشطة عملية

.. مبادرات –كراتمعس
 لخ(إ

 الرتبة % التكرار الرتبة % التكرار الرتبة % التكرار
 - - - 1 33.3 4 1 33.3 4 البـيئة والتوازن البيئى

 - - - - - - - - - حماية البيئة
 - - - 1 33.3 4 1 33.3 4 البـيئة والتوازن البيئى

 - - - - - - - - - البيئة حماية
 ورلد التلوث الداخلى
 - - -  1 33.3 1 33.4 4 الرعاية
 - - - - - - - - - الهواء
 - - - - - - - - - الماء
 - - - - - - - - 4 الغذاء

 - - - - - - - - - إستهالك موارد البيئة
 - - - - - - - - - الماء
 - - - - - - - - - الطاقة
 - - - - - - - - - الغذاء

النظافة والتعامل مع 
 - - - 1 33.3 4 1 33.3 4 المخلفات
 - - - - - - - - 4 النظافة
 - - - - - - - - - المخلفات

 - - - - - - - - - اإلنفجار السكانى
 - - - - - - - - - الفقر
 - - - - - - - - - األمية
 - - - - - - - - - التدخين
 - - - - - - - - - المخدرات
 - - - - 100 12 - 100 12 المجموع
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كانت ، مرة 12: يبلغ إجمالى عدد تكرارات عناصر التنور البيئى ل أنهيتضح من الجدو 
وبالتالى كل ، % لكل منهم 33.3لثالثة عناصر فقط هى البيئة والغذاء والنظافة. بنسبة كلها 

االت البيئة والتجهيزات والرعاية منهم حصلت على نفس الرتبة. ذكرت هذه العناصر ضمن مج
وفقط ، اإلجتماعية المتكاملة فى وثيقة معايير الجودة. ذكرت كل هذه العناصر فى شكل نظرى

  كلمات وليست مفاهيم.
باستعراض النتائج التى توصل إليها : لدراسة الميدانية لتحليل المحتوىتفسير نتائج ا :سابعاا 

ر التنور البيئى بوثائق وزارة التضامن اإلجتماعى الفريق المشكل لبحث مدى توافر عناص
للمؤسسات اإليوائية والتى ترتكز عليها تخطيط البرامج التعليمية والتدريبية لكل عناصر 

وتحليله لهذه ، المؤسسات بما فيها إعداد مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية على رأس العمل
 :يمكن تقديم التفسيرات اآلتية، النتائج

عناصر التنور البيئى وما يتعلق بها من مشكالت حيزا كافيا من إهتمامات  ال تشغل .1
القائمين على تخطيط وتنفيذ البرامج المختلفة ال للمشرفات وال ألطفال هذه الدور وال لجميع 

 العاملين بها.
ما يزال الوعى والتنور بمشكالت البيئة وعناصر التنور البيئى يمثل بعدا غائبا عن  .2

ذه المؤسسات بالرغم من إشارة وثائق العمل بها إلى بعض هذه العناصر العاملين به
 البيئية.

، على الرغم من ثراء الالئحة النموذجية للمؤسسات اإليوائية ببعض عناصر التنور البيئى .3
فهى وردت ضمن محتوى مواد الوثيقة المختلفة والمتعلقة بالنظافة وتوفير الغذاء ونظافته 

ولكنها لم تشترط أى إعداد ، ى إختيار العاملين بالمطبخ والغذاءوحتى الشروط الصحية ف
 توافر أى مهارة فى إختيار األخصايين وال المشرفات والمشرفين عند إختيارهم.و  مهنى
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 على الرغم من إشارة نفس الوثيقة إلى كلمة األنشطة البيئية إال أنها لم تذكر توفير برامج .4
 لتنفيذها. ال خطط إلعداد المشرفات والمشرفينو 
أغفلت هذه الوثائق التجهيزات واإلمكانيات المتوفرة لدور الرعاية اإلجتماعية من مكتبات  .5

وقاعات تدريب ومالعب ومسارح وحدائق وكذلك التشبيك مع المجتمع المدنى فى ممارسة 
األنشطة البيئية الواعية مثل حمالت النظافة والتشجير والتخلص اآلمن من القمامة 

 البيئية لحلول للمشكالت البيئية. والمعسكرات
ما زالت هذه المؤسسات تحتاج لتفعيل مضمون هذه الوثائق باإلعداد الجيد لمشرفات  .6

ومشرفين وجميع العاملين بدور الرعاية اإلجتماعية من برامج تعليمية وتنفيذية ومشاركة 
دراسة باإلسهام وهو ما تحاول هذه ال، أطفال هذه الدور فيها مع المجتمع المدنى والمحلى

 به.
ما زالت وثيقة معايير جودة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية لألطفال المحرومين من الرعاية  .7

األسرية تحتاج إلى إضافة بعدا بيئيا مفصال بالمؤشرات لكل قسم فى هذه الدور 
والمؤسسات. أو تغطية كل المحاور والمجاالت بها باألبعاد البيئية للتنور البيئى. وهو ما 

 توصى به هذه الدراسة.
برنامج تعليمى يضم بعض عناصر التنور البيئى فى ضوء إحتياجات مشرفات وأطفال دور 

 :الرعاية
ما البرنامج المقترح لتنمية بعض عناصر التنور البيئي لدى " :لإلجابة على السؤال الثالث

 شرفات دور الرعاية اإلجتماعية؟"م
 : خطوات التاليةد البرنامج وفق الإعداقام الباحثون ب

 فلسفة البرنامج المقترح. .1
 أسس بناء البرنامج المقترح. .2
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 اإلطار العام لمحتوي البرنامج. .3
 الخطة الزمانية للبرنامج.  .4
 طرق تنفيذ البرنامج التي تم استخدامها في البرنامج. .5
 وصف خطوات التطبيق الميداني للبرنامج. .6
  أدوات التقويم. .7

 الرعاية اإلجتماعية.خطة عمل المشرفات مع أطفال دور  .8
 :فيما يلى توضيح هذه الخطواتو 

تنطلق فلسفة البرنامج من اإلهتمام الدولى بالتنور البيئى  :فلسفة للبرنامج المقترح: أولا 
 .وضرورة نشر التنور البيئي للجميع

Environmental Literacy For All . UNESCO / UNDP; (1990)  
ناء الوعى وتنور األفراد والجماعات بكل قضايا حيث أصبحت الحاجة ماسة وملحة إلى ب

البيئة وتنميته من خالل برامج مخططة ومدروسة خاصة وأن أغلب هذه المشكالت هى 
وأن من إحدى وسائل تحقيق التنور البيئى هى التربية البيئية  مشكالت سلوك وقيم نحو البيئة

التعليم النظامى وغير النظامى.  مجوأن تكون التربية البيئية مستمرة مدى الحياة من خالل برا
  أن التربية البيئية هى األداة لتحقيق التنور البيئى. "Weiser وقد أوضح "ويزر
نطالقا من تم استخدام ، أن التعليم محرك محوري للتغيير والتقدم والمساواة في المجتمع وا 

يم البيئية بإدماج التدريس والعروض التقديمية لمساعدة المشرفات على تعلم وتطبيق المفاه
لهام، أفضل إستراتيجيات التدريس المتاحة المشرفات إليجاد حب  التى تجعل التعلم متعة وا 

؛ حيث تأتي من مجموعة متنوعة من الخلفيات اإلجتماعية واإلقتصادية وشغف التعلم
تضمن  لذا والديموغرافية ويمكن أن يتفاوتوا اختالًفا كبيًرا في القدرات المعرفية وأنماط التعلم.

البرنامج دمج األساليب التعليمية التي تراعي جميع الخلفيات المتنوعة وقدرات التعلم لدى 
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المشرفات لضمان وضوح التوقعات وعدالة تصنيفها. وتمكينهن من القيام بدورهن مع أطفال 
 دور الرعاية فى تدريس أنشطة البرنامج.

مشرفات دور الرعاية ئى لدى يهدف البرنامج إلى تنمية بعض عناصر التنور البي
كسابهم المعارف واإلتجاهات البيئية الموجبة التي تمكنهم من تحمل مسؤولياتهم اإلجتماعية  وا 
والمحافظة على  في حماية البيئة من التلوث وصون مواردها الطبيعية من االستنزاف األخالقية

كسابهم المهارات الالزمة لمواجهة المش حيث يتوقع من ، كالت البيئيةنظافة البيئة المشيدة وا 
 :ق البرنامج أن تكون قادرة على أنالمشرفات بعد اإلنتهاء من تطبي

تكتسـب مهـارات تشـخيص بعـض المشـكالت البيئيـة المحليـة وجمـع المعلومـات حولهـا وتقـديم  -
 المقترحات.

 تكتسب مهارات تدريس الموضوعات البيئية المختلفة ألطفال دور الرعاية اإلجتماعية. -
 ك أن المشاركة الجماعية للحفاظ على بيئة نظيفة أجدى من المجهودات الفردية.تدر  -
 التعديالت المالئمة.و  تقيم نتائج خطة عمل معينة من أجل إجراء المراجعة -
 البيئة وحماية مواردها من االستنزاف والتلوث. تؤمن بأهمية المحافظة على -

برنامج تعليمي فى التربية البيئية لتنمية  أعد الباحثون: : أسس بناء البرنامج المقترحثانياا 
كتساب مهارات حل ، بعض عناصر التنور البيئي )المعلومات البيئية اإلتجاهات البيئية وا 

اإلجتماعية( وفق الخطوات المشكالت البيئية( لدى مجموعة الدراسة )مشرفات دور الرعاية 
 :اآلتية
 :تحديد البرنامج .1
ة التى سبق تحديدها والتى تناسب بيئية طبقا للقائمتم تناول الموضوعات والقضايا ال -

حتياجات مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية وأطفال هذه الدور. كقضايا أساسية فى ا
حماية ، هى )البيئة والتوازن البيئى، البرنامج التعليمى وهى عشر قضايا بيئية رئيسة
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إستهالك موارد البيئة ، كنيةالتلوث البيئى والتلوث الداخلى للبيئة الس، وصيانة البيئة
، التدخين، األمية، الفقر ،اإلنفجار السكانى، النظافة والتعامل مع النفايات، الطبيعية
 (.المخدرات

التنى تناولت التنور البيئى والتربية البيئية فى برامج تعليمية  تم مراجعة الدراسات السابقة -
 نحس دفة أحمرع، (1994السايح ) السيد محمدوتدريبية للفئات العمرية المختلفة مثل: 

عبد ، (2000محسن حامد فراج )، (1998تامر على عبد اللطيف )، (1997) منعي
، (2006عبد المنعم المرزوقي )، (2005ميالد وليم واصف ) ، (2004المسيح سمعان )

اوي رمغ نمؤالم دعب، (2008عاطف عدلى فهمى )، (2007ريهام رفعت عبد العال )
أحمد زيتون عيد زيتون ، (2012بد اهلل السقاف & أمانى السعيد الديب )أحمد ع، (2010)
 وذلك لالسترشاد بها(.2017ليلى كرم الدين )، (2016نادية محمد العطاب )، (2015)

 فى تصميم البرنامج وجلساته.
اســتعان البــاحثون بــبعض الكتــب والمراجــع الدوليــة فــى التربيــة البيئيــة والتنــور البيئــى لتحديــد  -

 التى تم تناولها فى البرنامج. ى الموضوعات والقضايا البيئيةمحتو 
 تم تحويل المحتوى إلى جلسات تعليمية.  -
تصميم جلسات البرنامج  تم، بعد تحديد محتوى الجلسات التعليمية :صياغة المحتوى .2

 :كاآلتى
صياغة الهدف العام للموضوع الرئيسى واألهداف الفرعية له مقسمة إلى أهداف معرفية  -

 هداف وجدانية وأخرى مهارية.وأ
 تحديد طرق وأساليب التدريس والوسائل المستخدمة واألدوات المطلوبة. -
 تصميم األنشطة المناسبة لكل جلسة محددة أدوار المشاركين فى كل نشاط.  -
 تصميم أوراق العمل المطلوبة لكل نشاط. وكذلك العروض العملية وعروض البور بوينت. -
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 تقويم لكل جلسة.تصميم أدوات وأسئلة ال -
كما قام الباحثون بتحديد مهام خطة العمل لمجموعات البحث مع أطفال دور الرعاية بعد  -

 انتهاء كل جلسة ومستلزماتها من أدوات وخامات. 
تم عرض البرنامج على السادة المحكمين بعد اإلنتهاء من وضع اإلطار  :لبرنامجضبط ا .3

للتحقق من مناسبة و  وتنظيمه في صورته األوليةالعام للبرنامج التعليمي وصياغة المحتوى 
البرنامج التعليمى المقترح وصالحيته فى تنمية عناصر التنور البيئى لمشرفات دور الرعاية 

لتنمية التنور البيئى لمشرفات دور  اإلجتماعية آراءهم فى مدى مناسبة البرنامج وصالحيته
ا البيئة ومشكالتها. التأكد من سالمة الرعاية اإلجتماعية. ومدى شمولية البرنامج لقضاي

المحتوى العلمى للجلسات التدريبية. كذلك عرض البرنامج ومحتواه من جلسات على 
مجموعة من مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية للتعرف على مدى إمكانية التفاعل مع 

لسادة المحتوى العلمى. ثم تم إجراء التعديالت الالزمة لبعض الموضوعات وفقا آلراء ا
المحكمين ومشرفات دور الرعاية االجتماعية. أصبح البرنامج التعليمى البيئى المقترح فى 
صورته النهائية قابال لالستخدام من أجل التنور البيئى لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية. 

 وتم تجريب البرنامج وضبط المتغيرات المؤثرة فى تجريب البرنامج.
تم تحديد اإلطار العام لمحتوى البرنامج فى ضوء  :البرنامج ىحتو : اإلطار العام لمثالثاا 

فى ضوء إستقصاء و  فى ضوء الدراسة النظرية السابقةو  السلوكية للبرنامجو  األهداف العامة
باإلستعانة ببعض المراجع و  الموضوعات البيئية الذى أعده الباحثونو  التعرف على المشكالت
والتى أعد بعضها بالتعاون مع الهيئات الدولية مثل البيئية  التربيةو  الخاصة بالعلوم البيئية

تضمن البرنامج عشرة موضوعات و  اليونسيف واليونسكو واإلتحاد األوروبى وهيئة إنقاذ الطفولة
: )البيئة والتوازن وهى، رئيسة والتى وردت فى قائمة المشكالت والقضايا البيئية السابق تحديدها

إستهالك موارد ، التلوث البيئى والتلوث الداخلى للبيئة السكنية، يئةحماية وصيانة الب، البيئى
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، التدخين، األمية، الفقر ،اإلنفجار السكانى، النظافة والتعامل مع النفايات، البيئة الطبيعية
( ساعة للمشرفات ثم قامت 47( جلسة استغرقت )17تضمن محتوى البرنامج )(. المخدرات

ت لألطفال فى دور الرعاية اإلجتماعية. واشتملت كل جلسة على المشرفات بتقديم نفس الجلسا
 الوجدانية والمهارية(.و  األهداف )المعرفية

 :وفق الخطة الزمنية اآلتية نامجتم تنفيذ البر : : الخطة الزمنية للبرنامجرابعاا 
م أربعة أيا ستغرقتاالتي و  بعد اإلنتهاء من عملية التطبيق القبلي ألدوات تقويم البرنامج
ث ساعات بمعدل ثال 2019بدأت عملية تدريس البرنامج في األسبوع الثانى من شهر نوفمبر 

تى األسبوع الثالث من شهر ستمر حاالذي و  األربعاء(، اإلثنين، )السبت في اليوم في ثالثة أيام
 .كما يتضح من خالل الجدول اآلتى 2019م من نفس العا ديسمبر
تنفيذ البرنامج التعليمى المقترح لبعض عناصر التنور يوضح الخطة الزمنية ل :(3جدول )

 البيئى لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية
 عدد الساعات عدد الجلسات عنوان القضية رقم القضية
 3 1 البيئة والتوازن البيئى األولى
 6 2 حماية البيئة الثانية
 السكنية  التلوث البيئى والتلوث الداخلى للبيئة الثالثة

 15 5 الرعاية اإلجتماعية والمنازل" "دور
 3 1 إستهالك موارد البيئة الرابعة
 9 3 المخلفاتو  النظافة الخامسة
 3 1 اإلنفجار السكانى السادسة
 2 1 الفقر السابعة
 2 1 األمية الثامنة
 2 1 التدخين التاسعة
 2 1 المخدرات العاشرة
 ساعة 47 جلسة 17 قضايا 10 اإلجمالى
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تم استخدام طرق وأساليب : طرق تنفيذ البرنامج التي تم استخدامها في البرنامج: خامساا 
 التدريس التفاعلية اآلتية:

بيئًى. أسلوب المناقشة والحوار. طريقة المشروع مثل مشروع صيانة البيئة والنادى ال
أسلوب أسلوب لعب األدوار من خالل اللعب والتمثيليات. أسلوب المحاكاة العقلية )التحليل(. 

الرحالت واالستفادة من المواقف المالئمة مثل تعلم قيمة المشاركة وتحمل المسؤولية. 
القصص. أسلوب عرض األفالم وتحليلها. محاكاة النماذج والقدوة. الوعظ واإلرشاد والترهيب 
والترغيب. المحاضرات واستغالل األحداث الجارية. استخدام الرسم والمعارض والصور 

لعمل فى مجموعات والعمل فى ثنائيات. الزيارات الميدانية وأوراق العمل والملصقات. ا
والمالحظة والتسجيل وكتابة التقارير واألنشطة العملية مثل التدوير وعمل مطمر صحى وفرز 

 شارك. العمل التعاونى.  –زاوج  –القمامة وغيرها. أسلوب العصف الذهنى. استراتيجية فكر 
تم تطبيق البرنامج ميدانيا وفق الخطوات : مجيق الميداني للبرنا: وصف خطوات التطبسادساا 
 اآلتية:

قام الباحثون بعملية التطبيق القبلي ألدوات تقويم  :التطبيق القبلي ألدوات تقويم البرنامج .1
 هي:و  2019البرنامج خالل األسبوع الثاني من شهر أكتوبر 

 ختبار تحصيلى فى المعلومات البيئية.ا -
 ات البيئية.مقياس اإلتجاه -
 مقياس مهارات حل المشكالت البيئية. -

وذلك بهدف التعرف على مستوى مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية بالنسبة لكل من 
 المعلومات البيئية واإلتجاهات البيئية ومهارات حل المشكالت البيئية.
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زة والملحقة مكان التطبيق: تم تطبيق البرنامج بقاعات التدريب بدور التربية بمحافظة الجي -
 األجهزة الالزمة لعرض صورو  توافر األدوات حيث، بمبنى قسم الفتيان بنفس الدور

 بيانات البرنامج التعليمي.و 
لية التطبيق القبلى ألدوات البحث على مشرفات دور بعد اإلنتهاء من عم: تدريس البرنامج .2

فى األسبوع الثانى من ستغرق أربعة أيام بدأ الباحثون في عملية التدريس االتربية والتي 
يام )السبت واإلثنين واألربعاء( ساعات في اليوم في ثالثة أ 3بمعدل  2019شهر نوفمبر

الذي إستمر حتى األسبوع األخير من شهر ديسمبر من نفس العام و  من كل أسبوع
ستعانة بمجموعة من رؤساء األقسام )قسم األشبال وقسم الفتيان وقسم وتم اال، 2019

دير الرعاية بدور التربية أثناء التدريس وممارسة األنشطة المصاحبة لكل الشباب( وم
ومشاركة المشرفات فى رسم خطة العمل مع األطفال فى كل جلسة ، جلسات البرنامج

 ومتابعتهم أثناء تنفيذ الخطة فى اليوم التالى للجلسة التدريبيية. 
شاركين فى البرنامج سواء عينة تم توزيع نسخ من جلسات البرنامج التعليمى على جميع الم -

 الدراسة أو قيادات دور الرعاية. 

على أطفال دور  مج تم تطبيق مقياس السلوك البيئىبعد األسبوع األول من تطبيق البرنا -
التربية "عينة الدراسة" من خالل مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية بعد تدريبهم عليها 

 كنشاط لتدريس موضوع السلوك البيئى.
قامت المشرفات بتطبيق أنشطة الجلسة مع ، كل جلسة من جلسات البرنامج التعليمى بعد -

وكانت ، األطفال التى تشرف عليهم فى كل قسم خاص بها فى اليوم التالى للجلسات
تشترك أكثر من مشرفة فى تطبيق نفس الجلسة حسب خطة العمل الخاصة بهم وبإشراف 

 رعاية اإلجتماعية بالدار.من رؤساء األقسام مباشرة ومن ومدير ال



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون قيس عبد المنعم سعد هجرسبل
 

 2022مارس الجزء الثالث،  الثالث، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

42 

بقة مع المشرفات بهدف التعرف قبل بدء الجلسات الجديدة كانت تراجع الجلسات السا -
 : على

o .ما تم تطبيقه مع األطفال 

o .مدى تقبلهم وتفاعلهم مع األنشطة 

o  .ما إذا كانت هناك صعوبات وكيف تم تيسيرها 

o .تبادل الخبرات فيما بينهم 

بعد اإلنتهاء مباشرة من تدريس موضوعات : يم البرنامجدوات تقو التطبيق البعدى أل .3
البرنامج قام الباحثون بإعادة تطبيق كل من إختبار المعلومات البيئية ومقياس اإلتجاهات 
البيئية ومقياس مهارة حل المشكالت البيئية على مشرفات دور التربية للرعاية اإلجتماعية. 

البعدى لمقياس  كذلك تم التطبيق .2019وذلك فى األسبوع الثالث من شهر ديسمبر 
وتم رصد ، السلوك البيئى ألطفال دور التربية للرعاية اإلجتماعية من خالل المشرفات

من تجميع البيانات ورصد الدرجات وتحليلها ومعالجتها ، نتائج تطبيق هذه األدوات
هذه  إحصائيا تمهيدا للحصول على النتائج والخروج بالتوصيات والمقترحات فى ضوء

 النتائج.
  :دم الباحثون أسلوبان للتقويم هماستخا: : أدوات التقويمابعاا س
وهو يعتمد على تقويم كل موضوع على حدة وقبل البدء في موضوع التقويم البنائي:  .1

وذلك لمعرفة تمكن المشرفات فى دور التربية من اإللمام بعناصر كل موضوع من ، جديد
ه مع األطفال من أنشطة ومدى تقبلهم لها وتفاعلهم موضوعات البرنامج. وما تم تحقيق

معها. من خالل مجموعة من األسئلة وضعت فى ضوء األهداف المعرفية والوجدانية 
 والمهارية لكل موضوع.
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 :تخدم في ذلك األدوات التاليةساوقد : التقويم النهائي .2

 ختبار تحصيلي للمعلومات البيئية من نوع اإلختيار من متعدد.ا 

 لإلتجاهات البيئية على صورة مواقف ويتبع كل موقف ثالث بدائل من اإلختيارات.  مقياس 
 ية ويتكون من ثالث أقسام كالتاليمقياس لمهارة حل المشكالت البيئ : 

 المحور األول: لقياس مهارة تحديد المشكلة. -
 ية.المحور الثاني: لقياس مهارة تنظيم المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشكلة البيئ -
 لقياس مهارة وضع حلول للمشكلة البيئية وخطة عمل.: المحور الثالث -

 وقد تم تطبيق هذه األدوات قبل وبعد تدريس البرنامج.
تم تخصيص وقتا فى نهاية : : خطة عمل المشرفات مع أطفال دور الرعاية اإلجتماعيةثامناا 

خدام طريقة من طرق كل جلسة تحضر فيه المشرفات لكيفية تدريس الجلسة ألطفالها باست
تدريس التربية البيئية التى تم شرحها فى أحد الجلسات باإلضافة إلى تزويدها ببعض األنشطة 

وذلك بمعاونة وخامات مختلفة تم توفيرها لها  المناسبة للموضوع لتطبيقها مستخدمة وسائل
رعاية بدور مجموعة من رؤساء األقسام )قسم األشبال وقسم الفتيان وقسم الشباب( ومدير ال

ومشاركة المشرفات ، التربية أثناء التدريس وممارسة األنشطة المصاحبة لكل جلسات البرنامج
فى رسم خطة العمل مع األطفال فى كل جلسة ومتابعتهم أثناء تنفيذ الخطة فى اليوم التالى 

 للجلسة التدريبيية. 

عالية البرنامج المقترح فى ما ف": وذلك لإلجابة على السؤال الرابع :مقياس التنور البيئى
 " مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية؟ تنمية بعض عناصر التنور البيئى لدى

للتعرف على فعالية البرنامج المقترح لتنية بعض عناصر التنور البيئى لدى مشرفات دور 
قام الباحثون بتصميم مقياس للتنور البيئى لمشرفات دور الرعاية ، الرعاية اإلجتماعية

 جتماعية.اإل
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 :يتكون من ثالثة أجزاء هىوصف المقياس: 
 ختبار المعلومات البيئية.ا :الجزء األول
 مقياس اإلتجاهات نحو حماية البيئة. :الجزء الثانى
 مقياس مهارات حل المشكالت البيئية. :الجزء الثالث

دة المقاييس الفرعية مستخدمة محتوي الماو  قد تمت صياغة مفردات كل من اإلختباراتو 
 الموضوعات البيئية التي توصلت إليها الدراسة.و  العلمية المتضمنة في المحاور

 :: إختبار المعلومات الببيئيةالجزء األول
يهدف هذا اإلختبار إلى قياس مدى معرفة مشرفات دور الرعاية  :الهدف من اإلختبار

 التي يتضمنها البرنامجاإلجتماعية لبعض المعلومات البيئية المرتبطة بقضايا ومشكالت البيئة 
  وتساعدهم على التنور البيئي.

ء موضوعات البرنامج المقترح ومن ثم إشتمل على تحددت أبعاد االختبار في ضو و 
العشر أبعاد والتى تم تحديدها فى القائمة السابقة. تم إعداد وصياغة مفردات إختبار 

روعى عند  قدو  رات الموضوعيةالمعلومات البيئية بطريقة اإلختيار من متعدد كأحد اإلختبا
: أن يكون لكل مفردة بديل واحد فقط صحيح. وأن تكون البدائل صياغتها األسس التالية

متساوية بقدر اإلمكان من حيث الطول. وأن تكون المفردات مناسبة لمستوى مجموعة البحث. 
  (86: 1979، )فؤاد أبو حطبعشوائيًا.  وأن يتم توزيع المفردات

ويطلب من المشرفة إختيار إجابة واحدة ، اإلختبار على أربعة بدائل لإلجابةشملت أسئلة 
تعطى درجة ، ( مفردة تمثل معلومات بيئية55تمثل العبارة الصحيحة. ويتكون اإلختبار من )

إجمالي صحيحة بإستخدام مفتاح اإلجابة. )صفر( لإلجابة غير الو واحدة لإلجابة الصحيحة
 اإلجابة الخاصة بذلك. ( درجة. تسجل فى استمارة 55وع )( مفردة بمجم55المفردات )



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون قيس عبد المنعم سعد هجرسبل
 

 2022مارس الجزء الثالث،  الثالث، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

45 

تم عرضه على مجموعة من السادة المحكمين ، لمعرفة صدق االختبار :صدق وثبات اإلختبار
ذلك للتأكد من صالحية و  )المتخصصين فى مجاالت المناهج وطرق التدريس والتربية البيئية(

فى ضوء ما أبداه السادة و  فئة المستهدفة.ومناسبة اإلختبار للغرض الذى أعد من أجله ولل
ثم تم إجراء التجربة  تعديل بعض الكلمات لغويًا.و  المحكمين تم حذف بعض المفردات

( مشرفة بدور الرعاية 30) ذلك بتطبيق اإلختبار على مجموعة بلغتو  اإلستطالعية
ختبار. فكان حساب ثبات اإل، اإلجتماعية غير مجموعة الدراسة وذلك لتحديد زمن اإلختبار

وتم حساب معامل الثبات بطريقة إعادة تطبيق اإلختبار على نفس  ( دقيقة.60زمن اإلختبار )
وتم حساب معامل الثبات عن طريق معامل ، يوم( 15المجموعة بعد فترة زمنية محددة )

، اإلرتباط بين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني بمعامل إرتباط ) بيرسون(
هي قيمة و  هذا يدل على أن اإلختبار ذو نسبة ثبات مرتفع.و  (0.89حت نسبة الثبات )فأصب

 ثبات عالية يمكن اإلطمئنان إليها.
قام الباحثون بإعداد مقياس اإلتجاهات : مقياس اإلتجاهات نحو حماية البيئة الجزء الثانى:

  )Krathwohl, D.R .1964 :176-184( البيئية وفقًا لطريقة كراثول
ث يرى كراثول أن مكونات الجانب الوجدانى أو اإلنفعالى للفرد تقوم على أساس مدى حي

سترشادًا بمقاييس  مدى إستعداده للدفاع عما يعتقده.قوة ما يشعر به الفرد تجاه شئ معين و  وا 
)ميالد وليم ، (2015، )أحمد زيتون، (2012، )أمانى الديب، (2007، كاًل من )ريهام رفعت

تم بناء مقياس التنور البيئى متضمنًا اإلتجاهات البيئية على شكل مواقف ، (2017، واصف
 سلوكية. 

: يهدف المقياس إلى قياس مدى إكتساب مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية هدف المقياس
)مجموعة الدراسة( لمجموعة من اإلتجاهات البيئية نحو حماية البيئة كناتج تعلم من خالل 

 تدريبهم على البرنامج.
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 وحددت أبعاد المقياس فى ضوء الموضوعات الرئيسية التى تضمنها البرنامج المقترح
إشتمل المقياس على نفس األبعاد العشرة التى حددت سايقا فى قائمة المشكالت من ثم و 

لكل مفردة و  ( موقفا50البيئية. وتم صياغة مفردات المقياس على شكل مواقف حيث تضمن )
تم و  المقدمة ثالثة إستجابات تمثل تدرجًا إلستجابات الفرد تجاه الموقفيلى و  مقدمة تمثل موقفاً 

تضمنت تعليمات المقياس و  كذلك إستجابات الموقف.و  توزيع مواقف المقياس توزيعًا عشوائياً 
وقدرت  أن تختار المشرفة اإلجتماعية إحدي االستجابات التي تدل علي إتجاهها البيئى.

للمشرفة تقدر )بدرجتين(. واإلجابة ، لتي تدل على اإلتجاه اإليجابيالدرجات كالتالى : اإلجابة ا
، التي تدل على اإلتجاه السلبي لديها تقدر )بصفر(. أما اإلجابة التي تدل على اإلتجاه المحايد

 ( درجة.100( موقف بإجمالي درجات )50فتقدر)بدرجة(. إجمالي مواقف المقياس )
تم استخدام طريقتان هما العرض على ، قياسلمعرفة صدق الم :صدق وثبات المقياس

فق المحكمون على أن التعليمات واضحة كما أن المواقف اتوالصدق الذاتى. وقد  ،المحكمين
كل منها يقيس ما وضع لقياسه مع إقرار بعض التعديالت اللغوية و  مرتبطة بأهداف المقياس

كل موقف من مواقف المقياس على التي تم إجراءها. على أن تقوم المشرفة اإلجتماعية بقراءة 
تختار إستجابة واحدة فقط ترى أنها تعبر عن و  تقرأ الثالث عبارات التي تلي الموقفو  حدة

ذلك فى إستمارة اإلجابة و  أمام العبارة التى تختارها( √)تضع عالمة و  وجهة نظرها أو موقفها
اهات البيئية على مجموعة الخاصة بالمقياس. وتم إجراء التجربة اإلستطالعية لمقياس اإلتج

( مشرفة من دور الرعاية اإلجتماعية بخالف مجموعة الدراسة وذلك بهدف 30مكونة من )
بين القياس  حساب زمن وثبات المقياس بطريقة إعادة اإلختبار حيث كان معامل اإلرتباط

 Pearson. من خالل0،871القبلى والقياس البعدى بالنسبة لمقياس اإلتجاهات مساويًا 
Correlation  ( دقيقة 60هي قيمة ثبات عالية يمكن اإلطمئنان إليها. وتطلب االختبار )و
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ربيعى لمعامل ثبات المقياس أى إلنجازه. كما حسبت الصدق الذاتى للمقياس بأنه الجذر الت
  0.92 =        0.87      : الصدق الذاتى =أن
وبذلك أصبح المقياس معدًا  ق.يدل على أن المقياس يتصف بدرجة عالية من الصد لكذو 

 للتطبيق.
 :الجزء الثالث: مقياس مهارات حل المشكالت البيئية

يهدف إلى قياس مدى إكتساب مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية لمهارات حل  :هدف المقياس
المشكالت البيئية. ويتكون المقياس من ثالثة محاور فى ضوء تصنيف مهارات حل المشكالت 

 :( هى (Stapp & Cox, 1974وكوكسمن ستاب البيئية لكل 
يهدف إلى قياس قدرة مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية على تحديد  :المحور األول -أ

قد تم صياغته من مجموعة من المواقف التى يعرض كل منها مشكلة و  المشكالت البيئية.
 تضمنها.تحديد المشكلة البيئية التى يو  يطلب من المشرفة قراءة الموقفو  بيئية

يهدف إلى قياس قدرة مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية على تنظيم و  المحور الثانى: -ب
قد تم صياغته من مجموعة من العبارات التى تتعلق ببعض و  البيانات.و  المعلومات

القضايا والمشكالت البيئية التى تضمنها البرنامج والمحددة سابقا فى قائمة المشكالت. 
أن تسجل أمام كل مشكلة من المشكالت رقم العبارة التي تتضمن  وطلب من المشرفات

 البيانات الخاصة بتلك المشكلة.و  المعلومات
: يهدف إلى قياس قدرة مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية على إيجاد الحلول المحور الثالث –ج

التى  البديلة للمشكالت البيئية ووضع خطة عمل. قد تم صياغته من مجموعة من العبارات
 طلب من المشرفات إقتراح الحلول المناسبة لكل مشكلة. و  تمثل كل منها مشكلة بيئية

تم صياغة مفردات المقياس بحيث يراعى أن كل موقف من المواقف التي يعرضها 
وأال يحتمل الموقف الواحد أكثر من إجابة صحيحة رتبطة بالقضايا السابق تحديدها. المقياس م
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ل من المحور األول والمحور الثاني بينما ترك الحرية لمشرفة دار واحدة فقط وذلك في ك
أكثر من حل صحيح بالنسبة للمحور الثالث. وأن تتوزع المواقف  الرعاية اإلجتماعية بوضع

التي تعالج المشكالت البيئية المختلفة توزيعا عشوائيا. وقدرت درجات المقياس فى المحور 
يحة وهى تحديد المشكلة البيئية تحديدًا صحيحًا بينما األول بإعطاء واحدة لإلجابة الصح

لذا أصبحت و  ( مفردة18تعطى صفرًا لإلجابة غير صحيحة. ويتكون المحور األول من )
( درجة. ودرجات المحور الثانى بإعطاء درجة عن كل عبارة توضع 18الدرجة الكلية للمحور)

ى )صفر( لإلجابة الخاطئة. ويتكون يعطو  فى مكانها الصحيح أمام المشكلة التى تتعلق بها
( درجة. ودرجات 22لذا أصبحت الدرجة الكلية للمحور )و  ( مفردة22المحور الثانى من )

المحور الثالث بإعطاء درجة واحدة عندما تقترح مشرفة دار الرعاية اإلجتماعية حاًل واحدًا 
تعطى و  حيح للمشكلةتأخذ المشرفة درجتان عندما تقترح أكثر من حل صو  للمشكلة البيئية

يتكون المحور الثالث من و  ى حل أو حلول خاطئة للمشكلة البيئية.)صفر( عندما ال تكتب أ
 ( درجة.40لذا أصبحت الدرجة الكلية للمحور )و  ( مفردة20)

بعد اإلنتهاء من إعداد المقياس فى صورته األولية تم عرضه على  :صدق وثبات المقياس
حذف و  ء ما أبداه السادة المحكمين من توجيهات تم التعديلفى ضو و  مجموعة من المحكمين

بأسلوبين األول حساب معامل ألفا  المفردات غير المناسبة. وتم التأكد من ثبات المقياس
إذ إن معامل ألفا كرونباخ يربط ثبات األداة بتباين ، الذي يقيس االتساق الداخلي، كرونباخ

عادة اإلختبار عباراتها أما األسلوب اآلخر فهو اإلخت حيث إتضح من تطبيق المقياس بار وا 
 .اآلتي
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 :ألفا كرونباخ (أ
 بتطبيق اختيار ألفا كرونباخ : نتائج ثبات مقياس مهارات حل المشكالت البيئية(4جدول )

 التباين المشترك اإلتساق مكونات المقياس
 0.80 0.91 مكون مهارة التعرف على المشكالت البيئية وتشخيصها

 0.84 0.90 مهارة تنظيم البيانات البيئيةمكون 
 0.88 0.94 مكون مهارة إقتراح الحلول البديلة ووضع خطة العمل البيئي

 0.992 معامل الثبات العام
 0.84 التباين العام

عادة اإلختبار: تم حساب ثبات المقياس بطريقة إعادة اإلختبار ) (ب -Testاإلختبار وا 
Retest( من مشرفات دور الرعاية 30ياس على عينة مقدارها )( من خالل تطبيق المق

عادة تطبيقه بعد أسبوعين واستخدام معامل ارتباط  اإلجتماعية خارج أفراد العينة التجريبية وا 
المقياس البعدى بالنسبة لمقياس و  بين المقياس القبلى بيرسون حيث كان معامل اإلرتباط

هو المحور و  محور األول من المقياسلل %87( أى 0.87المشكالت البيئية مساويًا )
 للمحور الثانى من المقياس %92( أى 0.92مساويًا )و  الخاص بتحديد المشكالت البيئية

للمحور  %94( أى 0.94مساويًا )و  البياناتو  هو المحور الخاص بتنظيم المعلوماتو 
ووضع  هو المحور الخاص بإيجاد حلول بديلة لبعض المشكالت البيئيةو  الثالث للمقياس
ؤاد ف) Person Correlationقد تم حساب الثبات من خالل ارتباط بيرسون و  خطة العمل
 ( 244:1978، البهى السيد

 يتصف بدرجة عالية من الثبات. ( ما يدل على أن المقياس0.91أن معامل ثبات المقياس )و 
مجموعة  من خالل التجربة اإلستطالعية للمقياس على: تحديد زمن اإلجابة على المقياس

وذلك بتسجيل وقت ، ( مشرفة بدار الرعاية اإلجتماعية تم تحديد زمن المقياس30مكونة )
، البداية لإلجابة على المقياس ثم حسب الزمن الذى إستغرق فى اإلجابة على مفردات المقياس
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ومن ثم حدد زمن ، وأعلى زمن إجابة إنتهت منها المشرفات، وذلك بالنسبة ألقل زمن إجابة
 ابة على المقياس وفقًا للمعادلة التالية:اإلج

  2÷ أعلى زمن إجابة  زمن المقياس= أقل زمن إجابة +
 ق(.  60وبلغ زمن اإلجابة على المقياس ) 2÷ ق  70ق +  50= 

تجربته و  بعد عرض المقياس على السادة المحكمين لقياس صدقه: الصورة النهائية للمقياس
د من ثباته أصبح المقياس فى صورته النهائية يتكون من التأكو  على المجموعة اإلستطالعية

وفي حال كانت ، ( سؤااًل بدون إختيارات لإلجابة بحيث يترك للمشرفة حرية اإلجابة60)
ذا كانت خاطئة تنال صفراً  لكل من الجزء األول والثانى  ،اإلجابة صحيحة تنال درجة واحدة وا 

( 5( درجة. ويوضح جدول )80هائية للمقياس )حيث كانت الدرجة الن، ودرجتان للجزء الثالث
 .محاور المقياس كالتالى

 أبعاد مقياس مهارات حل المشكالت البيئية :(5دول )ج
 الدرجات الكلية عدد المفردات المهارة التى يقيسها المحور
 18 18 تحديد المشكلة البيئية األول
 22 22 تنظيم المعلومات والبيانات الثانى
 40 20 الحلول البديلة وخطة العمل اقتراح الثالث

 80 60 المجموع
كما  وبذلك تصبح الصورة النهائية لمقياس التنور البيئى لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية

(. حيث تم توزيع مفردات مقياس التنور البيئى لمشرفات دور 6يبينها الجدول التالى رقم )
 الرعاية اإلجتماعية ككل.
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مهارات( لمشرفات  –إتجاهات  –فردات مقياس التنور البيئى )معلومات توزيع م :(6جدول )
 دور الرعاية اإلجتماعية

 النهاية العظمى لدرجة المقياس عدد البنود المقياس م
 55 55 إختبار المعلومات البيئية 1
 100 50 مقياس اإلتجاهات البيئية 2
 80 60 مقياس المهارات البيئية 3

 235 165 ككل مقياس التنور البيئى
ودرجة ، ( بندا165أن عدد بنود مقياس التنور البيئى ) ( 6ويتضح من الجدول رقم )

تم تطبيق المقياس قبليًا على مجموعة الدراسة. ثم تدريس ( درجة. 235المقياس العظمى هى )
البرنامج المقترح على المجموعة التجريبية. تم التطبيق البعدي للمقياس على المجموعة 

 رصدها في جداول أعدت لهذا الغرض.و  ريبية. وتم حساب الدرجاتالتج
لإلجابة على السؤال  :ية اإلجتماعيةإعداد مقياس السلوك البيئى ألطفال دور الرعا

صر التنور البيئى على ما أثر اكتساب مشرفات دور الرعاية لعنا" :الخامس من أسئلة البحث
مقياس للسلوك البيئى ألطفال دور الرعاية  تم تصميم "السلوك البيئي ألطفال هذه الدور؟

 اإلجتماعية.
ياس قبلي لقياس السلوك البيئي لدى أطفال دور ستخدامه كمقايهدف المقياس إلى 

الرعاية اإلجتماعية قبل تدريس أنشطة برنامج التنور البيئى من خالل مشرفات دار الرعاية 
ستخدامه كمقياس بعدى لقياس مدى إختال ف السلوك البيئي لدى أطفال دور اإلجتماعية. وا 

الرعاية اإلجتماعية بعد تدريس أنشطة برنامج التنور البيئى من خالل مشرفات دار الرعاية 
 اإلجتماعية. باإلضافة إلى التحقق من صحة فروض الدراسة.

المراجع العلمية في مجال إعداد مقياس السلوك تم االستعانة بعدد من  اسلمقياإلعداد 
 ,McGuire)(2015، )وحيد المالكى، (2014، دراسات )حنان ضاهر البيئي منها
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Nicholas M., 2015)  (2016، )فاطمة الصديقو ،(Madiha, A. & Lubna, N. 

ستخدم الباحثون مقياس يشبه في 2017، ريهام رفعت، و )عبد اهلل مصلط مفلح، 2016) (. وا 
أطفال دور الرعاية اإلجتماعية تصميمه مقياس ليكرث لإلتجاهات لقياس السلوك البيئي لدى 

حيث تم قياس السلوك البيئي للطفل بوضع ، ( سنة15 – 10فى المرحلة العمرية من )
وتوضع هذه ، مجموعة من العبارات التى تنطوى على سلوكيات بيئية يمارسها األطفال بالفعل

مطلقًا(. ، نادراً ، اناً أحي، غالباً ، الطفل لها )دائما العبارات أمام مقياس متدرج يحدد مدى ممارسة
سهولة ووضوح ، القسم( –مع مراعاة كتابة المشرفات لبيانات خاصة باألطفال )اإلسم / الكود 

وتضمين فقرة توحى ببداية اإلجابة في ، ( دقيقة45تعليمات المقياس وتم تحديد زمن المقياس )
 وقت واحد عندما ُيؤذن لهن. 

ف على صدق المقياس من خالل استخدام وتم حساب صدق وثبات المقياس: تم التعرُ 
طريقتين الطريقة األولى: هى الصدق الظاهري للمقياس من خالل عرضه فى صورته األولية 

ستجابات ابة المئوية لمعامل اإلتفاق بين النسثم ُحِسبت ، على مجموعة من المحكمين
اط جميع من المحكمين عن إرتب %82حيث أسفرت آراء المحكمين عن إتفاق ، المحكمين

تفاق ، مفردات المقياس باألهداف معظم عبارات  من المحكمين على دقة صياغة %85وا 
 المقياس.

والطريقة الثانية: هى حساب الصدق الذاتى للمقياس من خالل حساب الجذر التربيعي لمعامل 
القيمة وهذه  0.92  =  0.85    ق الذاتى =وبالتالي أصبح معامل الصد، ثبات المقياس

أن المقياس على درجة عالية من الصدق تمكننا من إستخدامه كأداة للقياس. وتم تطبيق  تؤكد
من خالل المشرفات  المقياس على مجموعة استطالعية من أطفال دور الرعاية اإلجتماعية

 ،من المقياسز  وذلك بهدف التعرف على، (30بعد تدريبهم عليه )غير عينة الدراسة عدد 
دقيقة(  40جريب اإلستطالعي أن الزمن المناسب للمقياس هو )حيث تبين من نتيجة الت
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أى أن الزمن الكلى للمقياس ، يضاف إلى ذلك خمس دقائق لتعليمات المقياس وتوزيع األسئلة
 دقيقة(.  45هو )

وحساب ثبات المقياس: بتطبيقه على مجموعة من أطفال دور الرعاية االجتماعية بلغ 
دراسة ثم أعيد تطبيقه مرة أخرى على نفس المجموعة بعد ( طفل غير مجموعة ال30عددهم )
" 21وتم حساب معامل اإلرتباط باستخدام معادلة )كيودر ريتشاردسون( الصيغة "، أسبوعين

وهو معامل ثبات يمكن الوثوق به. وفي ضوء آراء المحكمين ونتائج  0.85فوجد أنها تساوى 
وشمل ثالثة ، ( عبارة36نهائية مكونًا من )التجربة االستطالعية أصبح المقياس في صورته ال

 محاور:
 ( عبارة.12المحور األول: تناول السلوك البيئي تجاه صيانة الموارد الطبيعية وتكون من ) 
 ( عبارة.12من ) المحور الثاني: تناول السلوك البيئي الحد من التلوث البيئي وتكون 
  ( 12ركة البيئية وتكون من )المشاالمحور الثالث: تناول السلوك البيئي المسئول تجاه

 .عبارة
، غالباً ، وتم وضع هذه العبارات أمام مقياس متدرج يحدد مدى ممارسة الطفل لها )دائماً 

عطاء  5وتم إعطاءه ، مطلقًا (، نادراً ، أحياناً  درجات للبديل )غالبًا(  4درجات للبديل )دائمًا( وا 
درجة واحدة للبديل )مطلقًا(. وأصبحت و  درًا(درجتان للبديل )ناو  درجات للبديل )أحيانًا( 3و

تم تطبيق المقياس قبليًا على و  ( درجة لكل محور.60)، ( درجة180الدرجة النهائية للمقياس )
مجموعة الدراسة من األطفال من خالل مجموعة الدراسة من المشرفات بعد األسبوع األول من 

مقترح على المجموعة التجريبية. وتم التطبيق تدريسهم للبرنامج التعليمى. ثم تدريس البرنامج ال
البعدي للمقياس على مجموعة الدراسة من األطفال من خالل مجموعة الدراسة من المشرفات 

رصدها في جداول أعدت و  بعد اإلنتهاء من تدريسهم للبرنامج التعليمى. ثم تم حساب الدرجات
 لهذا الغرض. 
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 النتائج
، صحة فروض البحث تم حساب المتوسطات إلختبار: إختبار صحة فروض البحث

واإلنحرافات المعيارية للدرجات التى حصلت عليها مشرفات دور التربية للرعاية اإلجتماعية فى 
وكذلك فى مقياس التنور البيئى ككل قبل وبعد تطبيق ، كل عنصر من عناصر التنور البيئى

 بين الدرجات.ثم قيمة )ت( للتعرف على داللة الفروق ، البرنامج المقترح
توجد فروق ذات داللة إحصائيًة بين متوسط درجات مشرفات : ختبار صحة الفرض الرئيسا

مهارات( ككل قبل  –اتجاهات  –دور الرعاية اإلجتماعية فى مقياس التنور البيئى )معلومات 
 وبعد تطبيق البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدى.

 : تالى( كال7لنتائج من جدول رقم )تتضح او 
 الفرق بين التطبيق القبلى والبعدى إلجمالى مقياس التنور البيئى ككل :(7جدول )

أبعاد مقياس 
 التنور البيئى

درجة 
 المقياس

التطبيق القبلي 
 (30)ن=

التطبيق البعدي 
قيمة  (30)ن=

 )ت(
مستوى 
 الدللة

الدللة 
اإلنحراف  المتوسط اإلحصائية

اإلنحراف  المتوسط المعياري
 ياريالمع

المعلومات 
 دالة 0.01 42 2.4 46.9 2.7 18.7 55 البيئية

اإلتجاهات 
 دالة 0.01 23 4.1 81 10.2 34 100 البيئية

مهارات حل 
المشكالت 
 البيئية

 دالة 0.01 14.8 8 69.8 13.4 26.9 80

 دالة 0.01 21.2 14.5 197.8 26.3 79.6 235 المجموع الكلى
( يتبين أن هناك فروقا دالة معنويا بين التطبيق القبلى 7قم )من بيانات الجدول السابق ر 

عند مستوى داللة  21.2والتطبيق البعدى لصالح التطبيق البعدى حيث بلغت قيمة ت = 
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(. إذًا توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مشرفات دور التربية 0.01)
مهارات( ككل قبل وبعد  –إتجاهات  –علومات للرعاية اإلجتماعية فى مقياس التنور البيئى )م

مما سبق تتضح فاعلية البرنامج  دراسة البرنامج المقترح لصالح درجاتهن بعد تطبيق البرنامج.
المقترح فى تحقيق تنمية بعض عناصر التنور البيئى لدى مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية 

وهو يجيب على السؤال الرابع فى ، ت(مهارا –إتجاهات  –فى مقياس التنور البيئى )معلومات 
التصور المقترح للبرنامج فى تنمية بعض عناصر التنور البيئى لمشرفات  فعاليةالدراسة "ما 

 يثبت صحة الفرض الرئيس للبحث.دور الرعاية اإلجتماعية؟" و 
 :اختبار صحة الفروض الفرعية

الرعاية اإلجتماعية فى  "توجد فروق ذات داللة إحصائيًة بين متوسط درجات مشرفات دور (1)
 . "إختبار المعلومات البيئية قبل وبعد تطبيق البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدى

( نتائج إختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات 8) ويوضح جدول
 .التطبيق القبلى والبعدي إلختبار المعلومات البيئية بأبعاده العشرة لمشرفات عينة الدراسة
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ختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلى ا: نتائج (8) جدول
 والبعدي إلختبار المعلومات البيئية بأبعاده العشرة

إختبار المعلومات  م
 البيئية

درجة 
 المقياس

قيمة  (30البعدي )ن= (30القبلي )ن=
 )ت(

مستوى 
 الدللة

الدللة 
راف النح المتوسط اإلحصائية

النحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

البيئة والتوازن  1
 دالة 0.01 18.1 0.7 5.7 0.6 2.6 7 البيئى

 دالة 0.01 21.7 0.6 5.6 0.3 2.9 7 حماية البيئة 2
التلوث الداخلى  3

 دالة 0.01 23.1 1.3 10 0.98 3 13 لدور الرعاية

إستهالك موارد  4
 دالة 0.01 4.8 2.3 3.6 0.5 1.5 3 البيئة

النظافة والتعامل  5
 دالة 0.01 14.3 0.8 5.3 0.9 2.1 6 مع المخلفات

 دالة 0.01 15.2 0.6 3.6 0.5 1.4 4 اإلنفجار السكانى 6
 دالة 0.01 32.3 0 2.1 0.2 0.9 2 الفقر 7
 دالة 0.01 10.7 0.5 2 0.5 0.6 2 األمية 8
 دالة 0.01 12.7 1.02 5.3 0.9 2.1 7 التدخين 9

 دالة 0.01 11.5 0.8 3.7 0.57 1.6 4 المخدرات 10
إجمالي إختبار 
 دالة 0.01 42 2.4 46.9 2.7 18.7 55 المعلومات البيئية

( أن هناك فروق دالة معنويا بين التطبيق 8يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )
عند مستوى داللة  42البعدى والتطبيق القبلى لصالح التطبيق البعدى حيث بلغت قيم )ت( = 

(. وهذا يثبت صحة الفرضية الفرعية األولى. وكذلك وجود داللة إحصائية فى جميع 0.01)
درجاتهن بعد تطبيق البرنامج  قبل وبعد دراسة البرنامج لصالحمحاور إختبار المعلومات البيئية 

 المقترح. 
ية اإلجتماعية توجد فروق ذات داللة إحصائيًة بين متوسط درجات مشرفات دور الرعا"  (2)

فى مقياس اإلتجاهات نحو حماية البيئة قبل وبعد تطبيق البرنامج المقترح لصالح التطبيق 
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( نتائج إختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي 9جدول ) ويوضح. "البعدى
درجات التطبيق القبلى والبعدي لمحاور مقياس اإلتجاهات نحو حماية البيئة بأبعاده العشرة 

 الدراسة من المشرفات. لعينة
نتائج إختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلى  :(9دول )ج

 والبعدي لمحاور مقياس اإلتجاهات نحو حماية البيئة بأبعاده العشرة

مقياس اإلتجاهات  م
 البيئية

درجات 
 المقياس

قيمة  (30البعدي )ن=  (30القبلي )ن= 
 )ت(

مستوى 
 الدللة

الدللة 
النحراف  المتوسط اإلحصائية

النحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

البيئة والتوازن  1
 دالة 0.01 13 0.82 6.1 1.1 2.8 8 البيئى

 دالة 0.01 21.7 1.70 18.2 2.3 6.7 22 حماية البيئة 2

التلوث الداخلى  2
 دالة 0.01 26 0.51 13.5 1.6 5.4 16 لدور الرعاية

ستهالك موارد ا 1
 دالة 0.01 19.5 1.18 12.9 1.7 5.4 16 البيئة

النظافة والتعامل  2
 دالة 0.01 18.1 0.57 10.5 1.5 5.1 12 مع المخلفات

 دالة 0.01 14.6 0.51 7.5 1.5 3.2 10 اإلنفجار السكانى 3
 دالة 0.01 5.8 0.51 2.5 0.78 1.5 4 الفقر 4
 دالة 0.01 16.8 0.41 3.2 0.45 1.3 4 األمية 6
 دالة 0.01 21.1 0.51 3.5 0.51 1.5 4 التدخين 7
 دالة 0.01 11.6 0.85 3.2 0.38 1.2 4 المخدرات 8

 دالة 0.01 23 4.1 81 10.2 34 100 
( أن هناك فروق دالة معنويا بين التطبيق 9يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )
عند مستوى داللة  23حيث بلغت قيم )ت( =  البعدى والتطبيق القبلى لصالح التطبيق البعدى

(. وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانية. كذلك وجود داللة إحصائية فى جميع محاور 0.01)
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درجاتهن بعد دراسة البرنامج  مقياس اإلتجاهات البيئية قبل وبعد دراسة البرنامج لصالح
 المقترح.

رفات دور الرعاية اإلجتماعية توجد فروق ذات داللة إحصائيًة بين متوسط درجات مش" (3)
فى مقياس مهارات حل المشكالت البيئية قبل وبعد تطبيق البرنامج المقترح لصالح 

المحور األول )تحديد  (10لنتائج من خالل الجداول رقم ). كما تتضح ا"التطبيق البعدى
( المحاور الثالث إيجاد 12للمحور الثانى تنظيم المعلومات & ) (11& )المشكلة( 

 .ول البديلة وخطة العمل كالتالىلحلا
: الفرق بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدي لمحاور مقياس مهارات حل المشكالت (10جدول )

 تحديد المشكلة البيئية" لعينة الدراسة من المشرفات -البيئية "المحور األول 

 م
مقياس حل 

المشكالت البيئية 
 المحور األول
 )تحديد المشكلة(

درجة 
 قياسالم

 (30البعدي )ن= (30القبلي )ن=
قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الدللة

الدللة 
النحراف  المتوسط اإلحصائية

النحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

البيئة والتوازن  1
 دالة 0.01 6.5 00 1 0.5 0.4 1 البيئى

 دالة 0.01 10.2 0.47 7 .1 0.5 0.4 2 حماية البيئة 2
 التلوث الداخلى 3

 دالة 0.01 17.3 0.50 3.5 0.47 1.3 4 لدور الرعاية

ستهالك موارد ا 4
 دالة 0.01 14.2 0.50 2.5 0.41 0.8 3 البيئة

النظافة والتعامل  5
 دالة 0.01 15.1 0.0 2 0.50 0.6 2 مع المخلفات

 دالة 0.01 15.1 0.0 2 0.50 0.6 2 اإلنفجار السكانى 6
 دالة 0.01 6.5 0.0 1 0.50 0.4 1 الفقر 1
 دالة 0.01 15.1 0.0 1 0.50 0.6 1 األمية 2
 دالة 0.01 15.1 0.0 1 0.50 0.6 1 التدخين 3
 دالة 0.01 15.1 0.0 1 0.50 0.6 1 المخدرات 4

المجموع الكلى للمحور 
 دالة 0.01 42.4 0.55 16.7 1.2 6.3 18 األول للمقياس
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فروقا دالة معنويا بين التطبيق ( أن هناك 10يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )
البعدى والتطبيق القبلى لصالح التطبيق البعدى حيث بلغ متوسط درجات مجموعة الدراسة في 

حيث توجد فروق ذات  (16.7( بينما أصبح فى التطبيق البعدى )6.3التطبيق القبلي كان )
في مقياس حل ( بين متوسطي درجات )مجموعة الدراسة( 0.01داللة إحصائية عند مستوى )

المشكالت البيئية المحور األول )تحديد المشكلة البيئية( قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح 
كذلك وجود داللة إحصائية فى جميع محاور الجزء األول من المقياس. وهو  التطبيق البعدي.

 ما يؤدى إلى قبول الفرض الفرعى الثالث.
طبيق البعدي لمحاور مقياس مهارات حل : الفرق بين التطبيق القبلى والت(11جدول )

 تنظيم المعلومات" -"المحور الثاني  المشكالت البيئية

درجة  المحـور م
 المقياس

قيمة  (30البعدي )ن= (30القبلي )ن=
 )ت(

مستوى 
 الدللة

الدللة 
النحراف  المتوسط اإلحصائية

النحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

البيئة والتوازن  1
 دالة 0.01 4.3 0 1 0.50 0.6 1 البيئى

 دالة 0.01 8.3 0.51 1.5 0.50 0.4 2 حماية البيئة 2

التلوث الداخلى  3
 دالة 0.01 20 0.7 4.8 0.50 1.6 7 لدور الرعاية

ستهالك موارد ا 4
.15 0.51 3.5 0.5 1.4 4 البيئة

 دالة 0.01 8

النظافة والتعامل  5
 دالة 0.01 2.3 0.5 1.7 0.5 1.4 2 مع المخلفات

 دالة 0.01 7.5 0.5 1.7 0 1 2 اإلنفجار السكانى 6
 دالة 0.01 10 0 1 0.43 0.2 1 الفقر 7
 دالة 0.01 6.5 0 1 0.5 0.4 1 األمية 8
 دالة 0.01 4.3 0 1 0.50 0.6 1 التدخين 9

 دالة 0.01 6.5 0 1 0.5 0.4 1 المخدرات 10
 دالة 0.01 26.7 1.2 18.3 1.7 8 22 
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( 8( أن متوسط درجات مجموعة الدراسة في التطبيق القبلي كان )11تضح من جدول )ي
توجد  ( وهو ما يؤدى إلى قبول الفرض الفرعى الثالث18.3بينما أصبح فى التطبيق البعدى )

( بين متوسطي درجات )مجموعة الدراسة( في 0.01فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
تنظيم المعلومات" قبل وبعد تطبيق  -البيئية "المحور الثاني  مقياس مهارات حل المشكالت

البرنامج لصالح التطبيق البعدي. كذلك وجود داللة إحصائية فى جميع محاور الجزء الثانى 
 من المقياس 

قياس مهارات حل : الفرق بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدي لمحاور م(12جدول )
 إيجاد الحلول البديلة وخطة العمل" -لث "المحور الثا المشكالت البيئية

 م

مقياس حل 
المشكالت البيئية 
المحور الثالث 
)إيجاد الحلول 
 وخطة العمل(

درجة 
 المقياس

 (30البعدي )ن=  (30القبلي )ن= 
قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الدللة

الدللة 
النحراف  المتوسط اإلحصائية

النحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

ئة والتوازن البي 1
 دالة 0.01 15.8 0.0 2 0.51 0.5 2 البيئى

 دالة 0.01 13.1 0.50 3.4 0.43 1.8 4 حماية البيئة 2

3 
التلوث الداخلى 
لدور الرعاية 
 الجتماعية

 دالة 0.01 31 0.53 5.3 0.45 1.3 6

ستهالك موارد ا 4
 دالة 0.01 18.9 0.83 5 0.50 1.6 6 البيئة

النظافة والتعامل  5
 دالة 0.01 23.2 67 .0 5 0.50 1.4 6 المخلفات مع

 دالة 0.01 18 0.43 3.8 0.5 1.6 4 اإلنفجار السكانى 6
 دالة 0.01 17.6 0.49 2.6 0 1 4 الفقر 7
 دالة 0.01 29 0.0 2 0.18 1.03 2 األمية 8
 دالة 0.01 20 50 .0 3.6 0.41 1.2 4 التدخين 9
 دالة 0.01 6.5 0.0 2 0.5 1.4 2 المخدرات 10

المجموع الكلى للمحور 
 دالة 0.01 56.7 1.9 34.8 0.91 12.6 40 الثالث
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( أن متوسط درجات مجموعة الدراسة في التطبيق القبلي كان 12يتضح من جدول )
( وهو ما يؤدى إلى قبول الفرض الفرعى 34.8( بينما أصبح فى التطبيق البعدى )12.6)

( بين متوسطي درجات )مجموعة 0.01ة عند مستوى )توجد فروق ذات داللة إحصائي الثالث
إيجاد الحلول" قبل وبعد  -الدراسة( في مقياس مهارات حل المشكالت البيئية "المحور الثالث 

 تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي.
كذلك وجود داللة إحصائية فى جميع محاور الجزء الثالث من المقياس قبل وبعد دراسة 

( الفرق بين 13درجاتهن بعد دراسة البرنامج المقترح. كما يوضح الجدول رقم ) حالبرنامج لصال
 .ككل التطبيق القبلى والتطبيق البعدي لمقياس مهارات حل المشكالت البيئية

: الفرق بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدي لمقياس مهارات حل المشكالت (13جدول )
 ككل البيئية

مقياس حل  م
 يئيةالمشكالت الب

درجة 
 المقياس

قيمة  (30البعدي )ن =  (30القبلي )ن = 
 )ت(

مستوى 
 الدللة

الدللة 
النحراف  المتوسط اإلحصائية

النحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

دراك  1 تحديد وا 
 دالة 0.01 42.4 0.55 16.7 1.2 6.3 18 المشكالت البيئية

تنظيم وتحليل  2
 دالة 0.01 26.7 1.2 18.3 1.7 8 22 البيانات

3 
إقتراح الحلول 
للمشكالت البيئة 
 وخطة العمل

 دالة 0.01 56.7 1.9 34.8 0.91 12.6 40

المجموع الكلى لمقياس 
المشكالت  مهارات حل

 البيئية
 دالة 0.01 14.8 8 69.8 13.4 26.9 80

التطبيق ( يتبين أن هناك فروقا دالة معنويا بين 13من بيانات الجدول السابق رقم )
عند مستوى  14.8التطبيق البعدى لصالح التطبيق البعدى حيث بلغت قيمة ت = و  القبلى
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(. إذًا توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مشرفات دور 0.01داللة )
الرعاية اإلجتماعية فى مقياس مهارات حل المشكالت البيئية ككل قبل وبعد دراسة البرنامج 

 ح درجاتهن بعد تطبيق البرنامج. وهو ما يثبت صحة الفرض الفرعى الثالث.المقترح لصال
للتعرف على مدى فاعلية برنامج  الذى أعد وطبق :مج التنور البيئىقياس مدى فاعلية برنا
. وهذا يتضح من قام الباحثون بحساب نسبة الكسب المعدل لبالك، التنور البيئى المقترح

 .(14الجدول رقم )
 نسبة الكسب المعدل لبالك (:14) جدول

متوسط درجات مشرفات 
دور التربية للرعاية 

اإلجتماعية فى مقياس 
 التنور البيئى قبليا

متوسط درجات مشرفات دور 
التربية للرعاية اإلجتماعية فى 
 مقياس التنور البيئى بعديا

الدرجة 
الكلية 
 للمقياس

نسبة 
الكسب 
 المعدل

مستوى 
 الكسب

(1- 2) 
 مقبولة 1.3 235 197.8 79.6

( وهذه 1.3( نجد أن نسبة الكسب المعدل لبالك )14من بيانات الجدول السابق رقم )
تدل هذه القيمة أن أجزاء المقياس و  (.2 – 1القيمة تقع فى المدى الذى حدده بالك للفاعلية )

 :في مقياس التنور البيئي كالتالي الثالثة ذات فاعلية مقبولة
هذه القيمة و ، (1.3كانت نسبة الكسب المعدل في اإلختبار )و  :البيئية: إختبار المعلومات أولا 

تدل هذه القيمة على أن البرنامج التعليمي و ، 2 – 1هو من و  تقع فى المدى الذي حدده بالك
 ذو فعالية في تنمية المعلومات البيئية. 

هذه القيمة و ، (1.5كانت نسبة الكسب المعدل في المقياس )و  :: مقياس اإلتجاهات البيئيةثانياا 
تدل هذه القيمة على أن البرنامج التعليمي و ، 2 – 1هو من و  تقع فى المدى الذي حدده بالك

 ذو فعالية في تنمية اإلتجاهات البيئية. 
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فى المقياس ككل الكسب المعدل  كانت نسبةو  :: مقياس مهارات حل المشكالت البيئيةثالثاا 
بينما كانت نسبة الكسب ، (1.5يد المشكالت ( )( . مفصلة فى المهارة األولى )تحد1.3)

أخيرا كانت نسبة الكسب المعدل في و  (1.2) تنظيم المعلومات( ) المعدل في المهارة الثانية
هو و  هذه القيم تقع فى المدى الذي حدده بالكو  .(1.4)إيجاد الحلول البديلة( ) المهارة الثالثة

ج التعليمي ذو فعالية في تنمية مهارات حل تدل هذه القيم على أن البرنامو  (2 – 1من )
 المشكالت البيئية.

وهو ما يشير إلى فعالية البرنامج المقترح فى تنمية بعض عناصر التنور البيئى 
للتعرف على حجم تأثير و  هدافه.أى أن البرنامج قد حقق أ، لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية

 (.15كما هو مبين بجدول )تم إيجاد مربع آيتا ، طرق تدريسهو  البرنامج
يجاد مربع آيتاو  يوضح حجم تأثير البرنامج ( :15جدول )  ا 

 حجم التأثير قيمة مربع آيتا المتغير التابع المتغير المستقل

البرنامج 
 التعليمي

 قوى 0.98 المعلومات البيئية
 قوي 0.95 اإلتجاهات البيئية

 مهارات حل المشكالت البيئية
 قوى 0.98 تحديد المشكلة
 قوى 0.96  تنظيم المعلومات
 قوى 0.99 إيجاد الحلول

 قوى 0.88 مهارات حل المشكالت ككل
 قوي 0.94 التنور البيئي

طرق تدريسه في تنمية و  ( أن حجم تأثير البرنامج التعليمي15يتضح من جدول )
، (0.98عارف البيئية )عناصر التنور البيئي كان كبيرًا حيث كانت قيمة مربع آيتا إلختبار الم

أشارت أيضًا قيمة مربع آيتا و ، (0.95أما في مقياس االتجاهات البيئية فكانت قيمة مربع آيتا )
، ( للمحور األول )تحديد المشكالت(0.98في مقياس مهارات حل المشكالت البيئية إلى )

)إيجاد الحلول ( للمحور الثالث 0.99( للمحور الثاني ) تنظيم المعلومات( وأيضًا )0.96)و
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قياس التنور البيئى وقيمة مربع إيتا لم، لمقياس حل المشكالت البيئية ككل( 0.88)والبديلة(. 
 (.0.94ككل )

توجد فروق ذات داللة إحصائيًة بين متوسط الدرجات التى " :إختبار صحة الفرض الثانى
وبعد تطبيق  قبلجتماعية فى مقياس السلوك البيئى حصل عليها أطفال دور الرعاية اإل

 ."البرنامج المقترح من قبل المشرفات لصالح التطبيق البعدى
: قام الباحثون بعرض وتحليل نتائج التطبيق القبلى وللتحقق من صحة الفرض الرابع

والبعدى لمقياس السلوك البيئى ألطفال دور الرعاية اإلجتماعية للتعرف على أثر إكتساب 
وذلك بمقارنة السلوك ، على السلوك البيئى لألطفال عناصر التنور البيئى لدى المشرفات

وحساب ، بعد تنفيذهم للبرنامج، البيئى لألطفال قبل وبعد تنفيذ المشرفات لألنشطة البيئية
المتوسطات واإلنحرافات المعيارية للدرجات التى حصل عليها أطفال دور الرعاية فى مقياس 

ثم قيمة )ت( ، تربية للرعاية اإلجتماعية للبرنامجالسلوك البيئى قبل وبعد تنفيذ مشرفات دور ال
( متوسطات الدرجات التى 16للتعرف على داللة الفروق بين الدرجات. ويبين جدول رقم )

حصل عليها أطفال دور الرعاية اإلجتماعية فى مقياس السلوك البيئى قبليا وبعديا واإلنحرافات 
 30المعيارية وقيمة )ت( ن = 
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ات الدرجات التى حصل عليها أطفال دور الرعاية اإلجتماعية فى متوسط (:16جدول )
 مقياس السلوك البيئى قبليا وبعديا واإلنحرافات المعيارية وقيمة )ت(

 م

أبعاد 
مقياس 
السلوك 
 البيئى

درجة 
 المقياس

 القبلي
 (30=  )ن

 البعدي
 (30=  )ن

قيمة 
 )ت(

للة
 الد
وى
ست
م

ئية 
صا
إلح
ة ا
دلل

ال
 

ثير
التأ
جم 

ح
 

مربع 
 تاإي

سط
متو

ال
 

ري
عيا
الم
ف 
حرا
الن

 

سط
متو

ال
 

ري
عيا
الم
ف 
حرا
الن

 

1 
صيانة 
موارد 
 البيئة

كبير  دالة 0.05 63.8 1.6 53.1 2.3 19.9 60
 جدا

0.9
8 

2 
الحد من 
التلوث 
 البيئى

كبير  دالة 0.05 90.9 1.0 52.5 1.7 19.2 60
 جدا

0.9
9 

المشاركة  3
كبير  دالة 0.05 71.2 1.2 53.4 1.9 23.8 60 البيئية

 جدا
0.9
9 

.134 2.0 159 3.3 62.9 180 الدرجة الكلية
كبير  دالة 0.05 1

 جدا
0.9
9 

يتضح من بيانات الجدول السابق أنه : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
درجات األطفال فى مقياس السلوك البيئى قبل وبعد دراسة مشرفاتهم لبرنامج التنور البيئى 

وذلك لصالح درجاتهم بعد دراسة مشرفاتهم للبرنامج. هناك فروقا دالة ، وتدريسه لهم حالمقتر 
حيث أن قيمة ت  ،معنويا بين التطبيق البعدى والتطبيق القبلى لصالح التطبيق البعدى

فتكون قيمة ، 0.05( وهى أكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 134.1المحسوبة ) 
وحيث أن قيمة  س السلوك البيئى المسئول ككل ولكل بعد من أبعاده.ت دالة إحصائية لمقيا

قيمة مربع إيتا بأنه كبير  وهو الحد الذى تقدر عنده -( 0.14( أكبر من )0.99مربع إيتا )
فإن حجم تأثير المتغير المستقل )برنامج التنور البيئى الذى درستة مشرفات دور الرعاية ، جدا
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على المتغير التابع )السلوك البيئى ألطفال دور الرعاية اإلجتماعية ألطفال الدور( 
ما أثر اكتساب  اإلجتماعية( كبير جدا. وهو ما يجيب على السؤال الخامس فى الدراسة "

 مشرفات دور الرعاية لعناصر التنور البيئى على السلوك البيئي ألطفال هذه الدور؟
صائيا بين الدرجات التى يوجد إرتباط موجب دال إح: إختبار صحة الفرض الثالث

 –حصلت عليها مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية فى مقياس التنور البيئى )معلومات 
والدرجات التى حصل عليها أطفال دور الرعاية فى مقياس السلوك ، مهارات( –اتجاهات 

، ةالبيئى قبل وبعد تطبيق البرنامج المقترح من قبل المشرفات. وللتحقق من صحة هذه الفرضي
قامم الباحثون بحساب معامالت إرتباط بيرسون بين درجات التنور البيئى للمشرفات ودرجات 

ول السلوك البيئى ألطفال دور الرعاية قبل وبعد دراسة البرنامج كما هو موضح فى الجد
 :التالى
بين الدرجات التى حصلت عليها مشرفات دور الرعاية رتباط معامالت اال :(17) جدول

، ة فى مقياس التنور البيئى ودرجات األطفال فى إختبار السلوك البيئىاإلجتماعي
 قبل وبعد دراسة البرنامج المقترح

 أبعاد مقياس التنور البيئى م
معامالت اإلرتباط بين درجات إختبار التنور البيئى للمشرفات 
 ودرجات مقياس السلوك البيئى ألطفال دور الرعاية اإلجتماعية

 بعد دراسة البرنامج نامجقبل دراسة البر 
 **0.686 **0.374 إختبار المعلومات البيئية 1
 **0.823 **0.458 مقياس اإلتجاهات البيئية 2
 **0.795 **0.486 مقياس مهارات حل المشكالت البيئية 3

 **0.798 **0.597 إجمالى مقياس التنور البيئى
 0.05ستوى عند م    *ر =            0.01عند مستوى    ** ر =

 0.01( أن: هناك إرتباطا موجبا داال إحصائيا عند 17تبين بيانات الجدول السابق رقم )
درجات مقياس السلوك و  بين درجات إختبار التنور البيئى لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية
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ات البيئى ألطفال دور الرعاية المقيمين بهذه الدور والتى تقوم هؤالء المشرفات بتقديم الخدم
 :وذلك يؤكد على، واألنشطة لهم قبل وبعد دراسة برنامج التنور البيئى المقترح

 فعالية البرنامج المعد.  -
إكتساب مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية لعناصر التنور البيئى يساعد فى إكتساب  -

 السلوكيات البيئية ألطفال دور الرعاية التى تقوم هؤالء المشرفات بتقديم األنشطة لهم.
يؤثر سلبيا فى ، عدم توافر عناصر التنور البيئى لدى مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية -

 إكتساب السلوكيات البيئية المسئولة ألطفال هذه الدور.
زيادة اإلرتباط الموجب بين التنور البيئى لمشرفات دور الرعاية اإلجتماعية وتنمية السلوك  -

دراسة برنامج التنور البيئى المقترح وبعد تقديم  بعد البيئى لألطفال المقيمين فى هذه الدور
المشرفات ألنشطة بيئية لهؤالء األطفال. أى أن هناك عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا 

بين الدرجات التى حصلت عليها مشرفات األطفال فى مقياس التنور البيئى  0.01عند 
البيئى بعد تقديم هؤالء  ككل والدرجات التى حصل عليها أطفالهن فى مقياس السلوك

ما أثر وهو ما يجيب على السؤال الخامس فى الدراسة "، المشرفات أنشطة بيئية لهم
اكتساب مشرفات دور الرعاية لعناصر التنور البيئى على السلوكيات البيئية ألطفال هذه 

 يثبت صحة الفرض الثالث. الدور؟" وأيضا 
تخلصة بعد تطبيق البرنامج التعليمي على أشارت النتائج المس :تفسير نتائج التجريب

مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية "المجموعة التجريبية الواحدة" إلى وجود فروق ذات داللة 
بعد تطبيق البرنامج التعليمي و  إحصائية بين متوسطي الدرجات في مقياس التنور البيئي قبل

امج في تنمية التنور البيئي لدى وهذه النتيجة توضح فعالية البرن، لصالح التطبيق البعدي
يمكن تفسير تفوق المجموعة التجريبية في المقياس البعدي و  مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية.
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، إلى التأثير اإليجابي للمتغير المستقل )البرنامج التعليمي( على المتغير التابع )التنور البيئي(
 ذلك لألسباب التالية:و 
البحث في التطبيق البعدي لمقياس التنور البيئي قد يرجع  إرتفاع متوسط درجات مجموعة .1

إلى رغبة اإلدارة العامة الدفاع اإلجتماعى في تعديل السلوكيات البيئية لدى أطفال دور 
الرعاية اإلجتماعية عن طريق تنمية الوعي البيئي اإليجابي لمشرفات هذه الدور 

طفال حول القضايا البيئية التي تناولها اإلجتماعية والالئى يقدمن أنشطة تربوية لهؤالء األ
 ،وهذه النتيجة إتفقت مع النتيجة التي أشار إليها كل من)السيد محمد السايح، البرامج
 ،)عبد السميع سمعان، (2001 ،)عائشة عنبر خاطر، (2000 ،)محسن فراج، (1994
  (.2017 ،)ميالد واصف، (2012 ،)أمانى السعيد، (2004 ،)عاطف عدلى، (2004

أوضحت هذه الدراسات أن البرامج لها دور كبير ساعد المستهدفين منها على تنمية التنور  .2
وقد تأكد هذا عن طريق نسبة الكسب ، المشكالت البيئيةو  البيئي اإليجابي نحو أهم القضايا

 لثالثة المختلفة كما ُوضح سابقا.المعدل لبالك في مقياس التنور البيئى ككل وفى أبعده ا
تأثير البرنامج التعليمي في تنمية التنور البيئي كان كبيرًا كما بينت قيم مربع آيتا أن حجم  .3

أن متوسطي درجات مقياس التنور و  خاصة لمقياس التنور البيئى ككل وكذلك لكل أبعاده.
البيئي قد شهد نموًا ملحوظًا أيضا لمقياس التنور البيئى ككل وألبعاده الثالثة فى التطبيق 

 عدى لصالح التطبيق البعدى. القبلى والب
قد يرجع فاعلية البرنامج المقترح فى تنمية عناصر التنور البيئى لدى مشرفات دور  .4

 الرعاية اإلجتماعية إلى تنوع اإلستراتيجيات المستخدمة أثناء تدريس البرنامج التعليمي
التنور ، البيئى الذي ساهم في تنمية التنور البيئي اإليجابي إتجاه قضايا )البيئة والتوازنو 

، مكافحة نواقل األمراضو  النظافة، زيادة اإلستهالك، التلوث، البيئى والسلوك البيئى
وكلها قضايا تمثل  الفقر واألمية والتدخين واإلدمان(.، اإلنفجار السكانى، المخلفات
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هذه النتيجة إتفقت مع و  إحتياج أساسى لتعديل سلوك أطفال دور الرعاية اإلجتماعية فيها.
التي أشاروا و  ،Culen, Gerald, 2003)و) ((Antonyappan-Jude, 1996 دراسة

منها إستراتيجية و  فيها على أن إستخدام إستراتيجيات متعددة في تدريس المشكالت البيئية
تساعد في تنمية التنور البيئي نحو ، التعلم التعاوني والمناقشة وأسلوب حل المشكالت

 المحافظة على البيئة. 
تنمية عناصر التنور البيئى لدى مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية ساهم فى تنمية كذلك  .5

السلوكيات البيئية لدى أطفال هذه الدور والتى تقود هؤالء المشرفات )مجموعة البحث( 
 برعايتهم بتقديم األنشطة لهم.

ساهم ، امجإكساب مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية ألساليب تدريس التربية البيئية فى البرن .6
ألساليب التدريس على حسب المستوى التعليمى والعمرى ألطفال  بشكل كبير فى تطويعهم

دور الرعاية اإلجتماعية. حيث استخدمت عروض لألفالم تعليمية ولعب أدوار ومناقشة 
قصص ورحالت تعليمية ودراسات حالة وهذا يتفق مع ما توصلت له دراسة وتتفق مع 

والتى أشارت إلى التأثير ، (2008، )وزينب اسماعيل، (2003 ،دراسات و)حميدة منصور
 ;Whelan, 2012)الهائل على تقويم السلوك البيئى لألطفال. وكذلك دراسات

Asawarachan, 2013; Powers, 2014)  والتى أشارت إلى التأثير الهائل على ثقافة
والتى أشارت إلى ( 2017، ( )ريهام رفعت2017، و)ليلى كرم الدين، الفتاه بشكل عام

إستخدام قصص أميرات ديزنى فى تنمية السلوك البيئى المسئول لتلميذات الصف الثانى 
 اإلعدادى.

هناك عالقة إرتباطية موجبة بين تنمية التنور البيئى لدى مشرفات دور الرعاية اإلجتماعية  .7
امج مع وتنمية السلوك البيئى ألطفال هذه الدور بعد تطبيق المشرفات ألنشطة البرن

وهذا يرجع إلى األنشطة البيئية المقدمة لألطفال بأساليب مختلفة تتناسب مع ، األطفال
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مستواهم التعليمى وفئاتهم العمرية. وهذه النتيجة متسقة مع ما أشارت إليه الدراسات السابقة 
من أن إعداد البرامج البيئية يساعد فى تنمية التنور البيئى لدى المربين فى المؤسسات 

 طفال هذه المؤسسات بشكل إيجابى.وينعكس على السلوكيات البيئية أل، لتربوية المختلفةا
 

 توصياتال
فى ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي تساعد 

تحقيق أهداف التربية البيئية في المؤسسات غير النظامية كمؤسسات دور الرعاية  ىعل
 :من أهم هذه التوصيات ما يليو  ،اإلجتماعية

 بيئياً  تضمين معايير الجودة لدور الرعاية اإلجتماعية بوزارة التضامن اإلجتماعى بعداً  .1
 واضحا ومفصال لكل أقسام دور الرعاية اإلجتماعية وفئاتها الوظيفية. بما يمكن إدارات

ية اإلجتماعية دور الرعاية من تقييم الوضع البيئى بشكل مستمر داخل وخارج دور الرعا
 والعمل على إدراجه فى الخطط التنفيذية لهذه الدور. 

اإلستفادة من القائمة التي تم إعدادها والبرنامج المقترح لبعض عناصر التنور البيئي  .2
دور ، الجمعيات األهلية، لتطبيقه في المؤسسات غير النظامية األخرى مثل مراكز الشباب

 م غير النظامي.مؤسسات التعليو  واألحزاب، العبادة
إدراج حصة زمنية فى برامج أنشطة أطفال دور الرعاية اإلجتماعية فى التنور البيئى على  .3

األقل أسبوعيا. وكذلك تضمين برامج أنشطة المعسكرات الصيفية باألنشطة البيئية والتى 
 . واحتياجاً  تعالج المشكالت البيئية األكثر إلحاحاً 

تربية البيئية وعناصر التنور البيئى لجميع العاملين باإلدارة إعداد برامج تدريبية في مجال ال .4
المركزية للرعاية اإلجتماعية واإلدارة العامة للدفاع اإلجتماعى بوزارة التضامن اإلجتماعى 
ومؤسسات الرعاية اإلجتماعية على أساس واقعي من دراسة اإلحتياجات التدريبية الفعلية 

مما يسهم فى بناء وعيهم ، اإلدارية والفنية المختلفة لكل الفئات الوظيفية حسب أدوارهم
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، والمحافظة على البيئة، ترشيد إستخدام المياهو ، بأمور الطاقةو  مشكالتهاو  بقضايا البيئة
مع اإلهتمام بسلوكيات األطفال فى دور الرعاية ، المياهو  حسن إستخدام موارد الطاقةو 

 اإلجتماعية. 
ئية بجميع مؤسسات دور الرعاية اإلجتماعية لما لها من تعميم فكرة إنشاء النوادى البي .5

فعاليات تساهم فى تحفيز األطفال وتواصلهم مع المجتمع مما يسهم ليس فقط فى الحفاظ 
بل فى توسيع المشاركة والتشبيك مع منظمات المجتمع ، على البيئة وحمايتها من التلوث

ا يساعد على دمج هؤالء األطفال فى فهذ، المدنى والجهات التنفيذية فى المحليات وغيرها
 المجتمع وتحسين صورتهم فيه. 

 

 المراجع
العالقة بين التنور البيئى لتالميذ مرحلة التعليم االساسى  (:2015أحمد زيتون عيد زيتون )
 رسالة ماجستير، معهد الدراسات .المجتمع البدوى بشمال سيناء وآبائهم فى

 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس. 
التنور البيئى لدى معلمى العلوم االجتماعية بالمرحلة الثانوية العامة  أحمد عبد اهلل السقاف:

بمحافظة حضرموت الساحل بالجمهورية اليمنية. مجلة رسالة الخليج العربى، 
 .(2012)، 124السعودية، العدد 

عديل بعض فاعلية برنامج مقترح بخلفية معرفية سلوكية لت :(2012أمانى السعيد الديب )
رسالة  .أنماط السلوك البيئى لدى أطفال الشوارع فى مناطق متدهورة بيئياً 

 جامعة عين شمس. ،معهد الدرسات والبحوث البيئيةبماجستير 
مستوى التنور البيئى لدى معلمى العلوم وعالقته بتنمية  (:1998تامر على عبد اللطيف )

ة الثانية من مرحلة التعليم المفاهيم واالتجاهات البيئية لدى تالميذ الحلق
 كلية التربية، جامعة عين شمس.  ،رسالة ماجستير غير منشورة .اسىاألس
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معجم المصطلحات التربوية والنفسية، القاهرة، الدار  (:2003حسن شحاته وزينب النجار )
 المصرية، اللبنانية.

ر إلكساب طفل فعالية استخدام المدخل القصصى المصو  :(2003حميدة عبد العال منصور )
رسالة ماجستير غير  .ما قبل المدرسة بعض السلوكيات الحضارية للشعوب

 منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا.
السلوك البيئي في مرحلة المراهقة وعالقته بالعجز المتعلم ومهنة  (:2014حنان أحمد ضاهر )

 ـــامـعــــــة دمشـــــق.رسالة ماجستير غير منشورة، كليـــة التــربيـــــة، ج .المستقبل
 تطوير منهج الجغرافيا فى ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا :(2007ام رفعت عبد العال )ريه

والمجتمع لتنمية بعض عناصر التنور البيئى لدى طالب الصف األول 
رسالة دكتوراه، قسم العلوم التربوية واإلعالم البيئى، معهد الدراسات  .الثانوى

 ة، جامعة عين شمس.والبحوث البيئي
نى زات ديررة ألميوالمص صالقص ضح لبعرر مقتوتص (:2017ريهام رفعت عبد العال )

ات ذى تلميداخلية لدال طل ووجهة الضبوك البيئى المسئوه فى تنمية السلروأث
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السلوكيات البيئية التى يكتسبها األطفال من خالل الدراما  :(2008زينب مرسى إسماعيل )
معهد الدراسات والبحوث ب. رسالة دكتوراة دراسة تحليلية ميدانية -يفزيونية التل

 جامعة عين شمس.، البيئية
التنور البيئى لدى طالب كلية التربية النوعية، المؤتمر العلمى  :(1994السيد محمد السايح )

تعليم بين االيجابيات والسلبيات، اإلسماعيلية، الجمعية السادس، مناهج ال
 المصرية للمناهج وطرق التدريس.

 ، القاهرة.1عالم الكتب، ط .تحليل المضمون (:1983محمد حسن ) سمير
فعالية برنامج مقترح لتنمية عناصر التنور البيئى لدى معلمات  (:2008عاطف عدلى فهمى )
سلوك البيئى لدى أطفال هذه الروضات، األطفال وعالقته بتنمية ال رياض
 القاهرة.
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فاعلية برنامج أنشطة بيئية صفية والصفية على تنمية  :(2006عبد المنعم المرزوقي )

التعليم األساسي بدولة  المهارات والقيم البيئية لدى تالميذ الحلقة الثانية من
اإلمارات العربية المتحدة. رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث 

 البيئية، جامعة عين شمس.
ك البيئي والسل نتنمية المهارات االجتماعية والبيئية ودورها في تحسي :مفرح طهلل مصل دعب

 188العدد  رصم -فة رة والمعءارمجلة الق، ائيةدحلة االبترالم ذى تالميدل
(2016). 

بية شعبتي رالب كلية التطى در البيئي لوح لتنمية التنرنامج مقترب اوي:رمغ نمؤالم دعب
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 . رمص ،(2010) ، نوفمبر29 ، العددراسات االجتماعيةدية للوبرالت

بية رات النهائية بكليات التولبة السنطى در البيئى لوالتن :(1997) منعي نحس دفة أحمرع
 كلية التربية، جامعة األزهر. ية.رفى الجامعات المص

 نك البيئي موالسل نحة لتحسيرالمقت لسائوال ضفاعلية بع :(2016) قيدالص دمة محمطفا
م اإلنسانية وانة للعلطمجلة جامعة الب، مرطولبة جامعة الخط ظروجهة ن

 -انة طالعلمي بجامعة الب ثراسات العليا والبحدكلية ال -ية واالجتماع
 دان.والس

 التقويم النفسي، األنجلو المصرية، القاهرة. (:1979فؤاد أبو حطب، سيد أحمد عثمان )
علم النفس االحصائى وقياس العقل البشرى، دار الفكر العربي،  (:1978فؤاد البهى السيد )

 القاهرة.
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ة التنور البيئي لمعلمات رياض األطفال باستخدام الموديوالت التعليمية تنمي :ليلى كرم الدين
وأثره على تنمية السلوك البيئي لدى األطفال، كلية رياض األطفال، جامعة 
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(2017). 
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ABSTRACT 

The research aims to develop some elements of environmental 

Litreacy for the supervisors of social care homes, and also aims to 

identify the effect of acquiring elements of environmental Litreacy 

among supervisors on the environmental behavior of children of these 

homes. For this purpose, the descriptive research method was used to 

analyze the content of the programs for preparing care home 

supervisors. and also, the experimental research method which has the 

one experimental group was used to identify the effectiveness of the 

proposed program in the development of environmental Litreacy among 

supervisors of social care homes. To this end, a list of the most 

important environmental issues and problems that the supervisors of 

social care homes need and that can be included in an educational 
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program were prepared. Then the content of the documents of the on-

the-job training programs for supervisors of social care homes was 

analyzed to determine the extent to which they included some elements 

of environmental literacy or not. A measure of environmental literacy 

has been prepared with the most important environmental issues and 

problems to be developed for supervisors of social care homes. Then an 

educational program was prepared that aims at acquiring the 

supervisors some elements of literacy, which are (environmental 

information, environmental Attitudes, environmental problem-solving 

skills), as well as a measure of environmental behavior for children in 

social care homes. And check their sincerity and stability. The 

environmental Litreacy scale was applied first to one experimental 

group, then the program was taught to the experimental group, then the 

scale was applied later.  

The results showed that there were statistically significant 

differences between the average scores of the study group as a whole in 

the environmental Literacy scale, which reflects the acquisition of the 

elements of environmental Literacy by the supervisors of social care 

homes, which were presented by the program. The environmental 

behavior scale was also applied to the children of social care homes, 

before and after, through the supervisors, after teaching them the 

educational program. The results showed that there were statistically 

significant differences between the average scores of the study group of 

children as a whole on the environmental behavior scale, which reflects 

the modification of children’s behavior after the supervisors taught 

them environmental activities, and this was confirmed by the existence 

of a positive correlation between the scores obtained by the supervisors 

of social care homes in the environmental Literacy test and the scores 

obtained by the children of care homes in the environmental behavior 

scale as a whole, as well as in all its sections, after applying the 

program proposed by the supervisors. This program can be used when 
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preparing programs related to environmental issues and problems for 

different sectors of society.  

The research recommended that the quality standards for social care 

homes in the Ministry of Social Solidarity include a clear and detailed 

environmental dimension for all sections of social care homes and their 

functional categories. This enables care home administrations to 

continuously assess the environmental situation inside and outside it, 

and work to include it in the implementation plans of these homes. And 

also, recommended to take advantage of the tools of this research. 


