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موارد  ة بالبطة المرتف اعلية برنامج بيئي معرفي لتنمية أخالقيات البيئ
 عينة من األطف ال    ىالطبيعية لد

 في مرحلة التعليم األساسي
 

 (3)امحمد كامل زكري -(2)العتيق أحمد مصطفي -(1)دعاء محمد العدوي 
لم ع( قسم 2س ، جامعة عين شمطالبة دراسات عليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية (1

، ساسيةقسم العلوم األ( 3 عين شمس ةجامع، معهد البحوث والدراسات البيئية، النفس البيئي
 شمس عين ةجامع، البيئية والدراسات البحوث معهد

 

 المستخلص
أخالقيات البيئة في تنمية إلى التعرف على فاعلية برنامج بيئي معرفي البحث  هدفت

 نةتكونت عي األساسي.مرحلة التعليم  فيى عينة من األطفال المرتبطة بالموارد الطبيعية لد
( كمجموعة 50و) ة،ي( تم تقسيمهم إلى مجموعة تجريب50( طفل )100األساسية من )البحث 
 على األدوات التالية واالعتمادعلى المنهج التجريبي لمناسبته البحث  اعتمدت. ضابطة

ائج وبعد تحليل النت مقياس نوعية الحياة(،)البرنامج البيئي، مقياس األخالقيات البيئية، 
 .البحث  بإستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لمتغيرات

 بيعية لديتنمية أخالقيات البيئة المرتبطة بالموارد الطفي برنامج الفاعلية  أظهرت النتائج
 ببعض التوصياتالبحث  وقد خرجت. مرحلة التعليم األساسي فيمن األطفال البحث  عينة

ة لدي لطبيعيالمرتبطة بالموارد ا المتعلقة بتنمية األخالقيات البيئيةالبحث  أهمها استخدام أدوات
 .مرحلة التعليم األساسي فيمن األطفال البحث  عينة

تعليم ية، الاألخالقيات البيئية، الموارد الطبيع البرنامج البيئي المعرفي، الكلمات المفتاحية:
 .األساسي
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  ةمقدم
هو  باعتبار أن اإلنسان، ية البيئة مطلبًا ضروريا الستمرار الحياة اإلنسانيةتعد حما
عامل وحمايتها باتت تقتضي اكتسابه السلوكيات الصحيحة للت، فيما يحدث للبيئة السبب الرئيس

 ره منمعها، وجعله من المدافعين عنها ذلك من خالل تعريفه بالبيئة وعناصرها وأهميتها وتحذي
 وضعها فاإلنسان والمجتمع بشكل عام عليه مسئوليات كبيرة في حماية البيئةمخاطر تدهور 

يل ي تقلفومواردها؛ ليستفيد الجميع منها. والمحافظة على البيئة واستغاللها االستغالل األمثل 
وأصبحت قضية البيئة  هدر مواردها هو دعامة مهمة في التعايش معها واالستفادة منها،

 اجههاليها في هذا العصر واحدة من أهم القضايا وأحد التحديات التي تو وحمايتها والمحافظة ع
و أعقدة بلدان العالم، خاصة في التخطيط للتنمية الشاملة مع محاولة تجنب المشاكل البيئية الم

ة لتنميإيجاد حلول لها قبل أن تقضى تراكماتها على إمكان العالج الناجح، ولم تعد اعتبارات ا
ة مكافحالغة عذرًا لتجاهل المحافظة على البيئة أو اتخاذ التدابير الفاعلة لرغم أهميتها الب

 (20ص  ،2006 األخطار المحدقة بها)عبد الجواد،
وبما أن المشكلة البيئية مشكلة عالمية والبيئة نظام مفتوح ال تحده حدود جغرافية فجميع 

اضي الزراعية والتصحر الدول تعاني من نفس المشاكل المتمثلة في التلوث وتدهور األر 
وارتفاع درجات الحرارة والتداخل المناخي على هذا الصعيد يجب على طالب التعليم األساسي 
بصفة خاصة االهتمام بقضايا البيئة تكوين سلوك إيجابي نحوها لتحقيق عدة أهداف أهمها 

اإلنسان غير فسلوكيات  البيئة عامة والممارسات األخالقية والسلوكية التي تسعى لتحسينها.
المسؤولة وممارساته الجائرة وبحثه الدائم عن الرفاهية دون اإلحساس بشعور من حوله وما 
يحيط به من مكونات وعناصر بيئية كان له دور سلبي واضح في تدهور البيئة، ونتيجة 

يئية للتطور الفكري لإلنسان بفعل التقدم العلمي والتكنولوجي زاد استغالله للموارد والثروات الب
بصورة مذهلة أفسدت قدرة البيئة على التجديد التلقائي وأخلت بالتوازن الطبيعي للبيئة، 
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فانفجرت العديد من المشكالت البيئية كتلوث الماء والهواء، واستنزاف الموارد الطبيعية، 
وبدأ وظهور المواد الملوثة والنفايات السامة وغيرها،فلقد أثرت هذه القضايا البيئية على بيئتنا 

بالفعل رؤية بعض اآلثار الكارثية في شكل التأثير على صحة البشر، وارتفاع مستوى سطح 
البحر، ونضوب الموارد غير المتجددة، وذوبان األنهار الجليدية، وانقراض األنواع، وانخفاض 
خصوبة التربة، وارتفاع نسبة تلوث الهواء والماء،ومن هنا تتجلى أهمية إلمام الفرد بقدر 

سب من المفاهيم والمعلومات البيئية واالتجاهات اإليجابية نحو البيئة لتتميز سلوكياته منا
بالسوية في حياته اليومية، وتعتبر األخالقيات البيئية مطلًبا َأَساِسيًّا لكل فرد يعيُش هذا العصر 

تالفيها أو  بكفاءة، قادرا على مواجهة تحدياته ومتفوًقا على مشاكل البيئة مدركا أسبابها ووسائل
حلها إذا ما واجهته هذه المشاكل، ويتطلب ذلك تزويده بالمعارف والمفاهيم والقيم التي تساعده 

 على تنمية أخالقياته البيئية.
وال شك في أن تنمية األخالقيات البيئية وترسيخها في المجتمع يعتمد أساسا على 

جب يي المؤسسات التعليمية، التي مؤسسات خاصة تقوم بهذا الدور المهم والفعال والناجح، وه
ية أن تعمل على تنمية الوعي البيئي واألخالقيات البيئية لدى الطالب في المراحل التعليم

 المختلفة.
 محاولة لبناء برنامج بيئي معرفي لتنمية أخالقيات البيئة لدىالبحث  لذا جاءت هذه

قيات فًيا بيئًيا ومكونا لألخالالطالب في مرحلة التعليم األساسي، وذلك بتضمينه مكونا ثقا
 البيئية وبيان أثره عليهم بعد تطبيق البرنامج.

 
 بحثمشكلة ال

في أن المجتمع المصري أصبح يعانى شأن باقي مجتمعات العالم البحث  تحددت مشكلة
تلك المشكالت التي  باتت تهدد الحياة على كوكب األرض، من تفاقم مشكالت بيئية عديدة،
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لوك البشر الخاطئ سببًا رئيسًا لها ثم توالت المشكالت بتفاقم الوضع البيئي كان والزال الس
واتسعت المخاطر الناجمة عن ذلك متمثلة بالتلوث بأنواعه كما استمرت عمليات االعتداء علي 
البيئة وانتهاك قوانينها وتدني مستوى الوعي بالحفاظة عليها األمر الذي يحتم العمل على 

وضرورة تعديله لدى بداية من مراحل نموهم ، لوك الخاطئ تجاه البيئةكشف أنماط هذا الس
األمر الذي اعتمدت على الباحثة في استخالص أنه يمكن إعداد  (،2006 )المرزوقي، المبكرة

 .البحث  األخالقيات البيئية المرتبطة بالموارد الطبيعية لدى عينة برنامج بيئي المعرفي لتنمية
 

 بحثالأسئلة  
دى لطبيعية رد الية البرنامج البيئي المعرفي لتنمية أخالقيات البيئة المرتبطة بالمواما فاعل"

 :عينة من األطفال في مرحلة التعليم األساسي؟
 التساؤالت الفرعية التالية: وينبثق من التساؤل الرئيسي

ة بيدرجات مقياس األخالقيات البيئية؛ للمجموعة التجريلا متوسط وجود فروق بين ى( ما مد1
 القياس القبلي والقياس البعدي؟ في

 فيللمجموعة التجريبية  درجات مقياس نوعية الحياة؛لا متوسط فروق بين وجودمدى  ما (2
 القياس القبلي والبعدي؟

 

 بحثأهداف ال
 تحديد درجة معرفة األطفال بالبيئة المحيطة بهم )مكوناتها مشكالتها(. .1
خالل البرنامج والمشاركة في المشروعات  تنمية بعض األخالقيات البيئية للطفل من .2

 البيئية.
عليم تنمية بعض المفاهيم البيئية وتعديل بعض السلوكيات البيئية الخاطئة لدى مرحلة الت .3

 األساسي.
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 تقديم مقياس لألخالقيات البيئية عند األطفال. .4
 بناء وإعداد برنامج بيئي معرفي لتنمية األخالقيات البيئية للطفل. .5
 ثير فعالية البرنامج في تنمية بعض األخالقيات البيئية للطفل.قياس مدى تأ .6

 

 بحثأهمية ال
 .تسليط الضوء على أهمية األخالقيات البيئية في الحفاظ على البيئة وحمايتها 
  تقديم نموذًجا لكيفية بناء برنامج بيئي معرفي لألطفال يتضمن موضوعات عن الوعي

 البيئي.
 بيئة.في بلورة اتجاهات جديدة نحو الحفاظ على ال البحث هإمكانية االستفادة من نتائج هذ 
 .معالجة موضوع هام يعتبر من أهم مداخل علم النفس في تناول المشكلة البيئية 
 نتشار الوعي البيئي لدى تالميذ التعليم األساسي يفعل مهمة حماية البيئة.ا 
 لوكياتوالمهتمين بتعديل سالمعلمين والباحثين في المجاالت البيئية البحث  يستفيد من هذه 

 التالميذ السلبية تجاه البيئة.
 

 البحث  مف اهيم
فراد كتسب األينموذجًا تعليميًا  يعرف البرنامج المعرفي على أنه: البرنامج المعرفي البيئي:

 محمد )حازم من خالله المعرفة والمهارات ليتمكنوا من تغيير معرفتهم وسلوكياتهم وانفعاالتهم
 .(94 ،2007 صالح،
 هو عملية منظمة مخططة تهدف إلى مساعدة األطفال على اكتساب األخالقيات إجرائيًا:
ريبهم باإلضافة إلى إكسابهم بعض المهارات الالزمة للتعامل مع البيئة المحيطة وتد، البيئية

 بهدف تعديل وتغيير بعض السلوكيات البيئية الخاطئة والمحافظة على الموارد البيئية.
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هي مجموعة  أخالقيات البيئة على أنها: (2007 ويعرف )سمعان، :البيئية األخالقيات
المعايير )القواعد/المبادئ( التي توجه الفرد في سلوكه نحو التعامل مع مكونات البيئة بشكل 

إنها نمط محدد بما يجب  مناسب )ال يضر بها( لتحقيق عالقة متواصلة بين اإلنسان والبيئة،
 ل اإلنسان مع البيئة يؤدي دائما للحفاظ عليها وصيانتها.أن يكون صوابا في تعام
"مجموعة من السمات والقيم  (: األخالقيات البيئية بأنها2009وعرف الحسن )

 ويؤنب صاحبه والمعتقدات التي تنبثق من وازع الضمير الحى الواعي المدرك لكل ما هو خطأ
ه ماعية، أو على ما هو صواب ويحضعندما يحاول أو يخطط لتدمير البيئة الطبيعية أو االجت

 على فعل الخير بحيث يسعى إلى التقليل من تلك الممارسات الخاطئة والعبث بحرمة البيئة
ا مع هذ وأن يرتكز الفرد في تعامله، بكل أقسامها ومكوناتها سواء أكانت بيئة طبيعية أو مبنية

سياسية وتندرج هذه القيم الوسط على قيم دينية وسلوكية واجتماعية ونفسية واقتصادية و 
 واألبعاد في مكون واحد يعنى األخالق البيئية.

التي و  تها،معايير أو قواعد السلوك المتعلقة بالحفاظ على البيئة وحمايتها وحل مشكال إجرائًيا:
ها موارديجب أن يلتزم بها طالب التعليم األساسيفي حياتهم اليومية أثناء تعاملهم مع البيئة ب

 ن طريق البرنامج المعرفى البيئي لتنمية األخالقيات البيئية. ع المختلفة
 يطلق البعض على هذه المرحلة )قبيل المراهقة( تعريف الطفولة المتأخرة:

Preadolescence  وهنا يصبح السلوك بصفه عامه أكثر جديه حيث تعتبر مرحلة إعداد
عتبر بحق تمهيدًا لمرحلة للمراهقة ونحن نرى أن التغيرات التي تحدث في هذه المرحلة ت

 (.274، ص2005)حامد زهران،  المراهقة
ألنه يشمل ، يعتبر التعليم األساسي من أهم مراحل التعلي :مفهوم التعليم األساسي

، وفى عدد كبير منها ويضم المرحلتين االبتدائية واإلعدادية، المرحلة االبتدائية في بعض الدول
لذلك فأنه يعمل على إشباع الحاجات ، لمرحلة الثانويةوفى الدول المتقدمة امتدت لتشمل ا
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مما يهدف الى ، األساسية للتالميذ وإتاحة فرص تعليمية متعددة لمقابلة الفروق الفردية بينهم
 . ربط الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية من أجل إعداد المواطن المنتج في مجتمعه

( Kals and Montada: 2016, p.178-202عرف كالز ومونتادا ): الموارد الطبيعية
اتات الموارد الطبيعية بأنها "الموارد التي تنتجها الطبيعة من هواء وماء وتربة وصخور ونب

 وغيرها".
( الموارد Kollmus and Agyeman, 2014, p.239-260عرف كولمز وأجيمان )

موارد و معادن نات والتربة والالتي تأتى من الطبيعة مثل النباتات والحيوا الطبيعية بأنها "األشياء
 إلنسان.نها االطاقة والهواء والماء، والتي يتم استخدامها لتلبية احتياجات الكائنات الحية ومن بي

 

 دراسات سابقة
يئية تصميم برنامج لتعليم التالميذ في المدارس األخالقيات الب (Joan M., 2005): دراسة

يعية من في المدارس كيفية المحافظة على البيئة الطبإلىتعليم التالميذ البحث  تهدف. الطبيعية
 التحليلي، الوصفي ستخدمت المنهجا أشجار ونباتات ورعايتها واالهتمام بكل ماهو أخضر.

ئية تصميم برنامج لتعليم التالميذ األخالقيات البي تم ( تلميذ،250من )البحث  تكونت عينة
خالل تطبيق البرنامج حرص األطفال على من البحث  توصل والتعامل مع البيئة الطبيعية،

 نظافة بيئتهم المدرسية ورعاية األشجار التي قاموا بزراعتها بأنفسهم.
برنامج قائم على التعاون والتواصل في تنمية الحفاظ على  (:.Gross, C. M 2014دراسة )

سين مهارات إلى بحث فاعلية مفهوم بنائي لبرنامج قائم على تحالبحث  هدف. الموارد الطبيعية
الحفاظ على الموارد  في التعاون والتواصل على تنمية توجهات طالب التعليم األساسي

( طالب وطالبة في 28)البحث  تكونت عينة المنهج التجريبي، حيث استخدمت الطبيعية،
مهارة التواصل اللفظي واختبار المعرفة  حيث طبق عليهم مقياس مرحلة التعليم األساسي،
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البحث  وتوصل ،الثروات المعدنية و برنامج تنمية الحفاظ على الموارد الطبيعيةبالحفاظ على 
بين متوسط درجات األطفال في  0.05الى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

اختبار المعرفية بالحفاظ على الثروات المعدنية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة 
 التجريبية. مج تحسين مهارات التواصل والتعاون لصالح أفراد المجموعةكنتيجة للمشاركة ببرنا

الطالب على تنمية مهارات اجتماعية إيجابية وعالقتها  مساعدة :(Hair, 2014دراسة )
إلى بحث فاعلية تكامل بيئة أنشطة البحث  هدف. بالحفاظ على الطاقة وموارد البيئة األخرى 

بين طالب التعليم األساسي وانعكاسها على تعليم األطفال إثرائية لتنمية مهارات اجتماعية 
من طالب البحث  تكونت عينة المنهج شبة تجريبي، حول الحفاظ على الموارد الطبيعية،

 تنمية مهارات اجتماعية،مقياس  ( من الطالبات،100من الطلبة ) (100التعليم األساسي )
إلى توجد فروق ذات داللة إحصائيًا في البحث  أثناء تطبيق البرنامج وتوصلت :البحث توصل

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

األوالد والبنات  مقارنة األخالقيات البيئية بين :(Kals and Montada, K. 2016دراسة )
مقارنة األخالقيات البيئية بين األوالد الىالبحث  هدفتالمراهقين في المناطق الريفية والحضرية،

 والبنات المراهقين في المناطق الريفية والحضرية في مقاطعة كابورثاال في بنجاب، وقد صممت
استخدمت المنهج  حيث لمقارنة األخالقيات البيئية للمراهقين عبر الجنس واللغة،البحث 
 حيث طبق عليهم مقياس ( فتى وفتاة،200من )البحث  تكونت عينة التحليلي، الوصفي

وكشف الفروق بين الجنسين أن الفتيات يملكن أخالقيات البحث  توصل. األخالقيات البيئية
 تبين أن المراهقين الحضريين أكثر حساسية بيئية أكثر مقارنة بالفتيان وفى الفروق المحلية،

 من الناحية البيئية مقارنة بالمراهقين في المناطق الريفية.
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 ها،لاألخالقيات البيئية ومدى امتالك طلبة المرحلة اإلعدادية : (2018دراسة )الموسوي، 
كهم التعرف على مدى الفرق بين الذكور واإلناث لطلبة المرحلة اإلعدادية امتالالبحث  تهدف

 (3723من )البحث  وتكونت عينة المنهج الوصفي، حيث استخدمت لألخالقيات البيئية،
 البحث توصل. عليهم مقياس األخالقيات البيئية ( مدرسة، حيث طبق31طالبا وطالبة بواقع )

اإلناث( ويرجع ذلك الى –الى عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بين متغير الجنس )ذكور
لطلبة سونها هي مشتركة للجنسين متع االتي يدر  المناهج الدراسية المتبعة للمرحلة اإلعدادية

بقدر متقارب من المعرفة البيئية ويلتقون معلومات واحدة ويعيشون في مجتمع واحديعكس 
 عليهم توجهاته نحو البيئة وكيفية التعامل معها.

يم فاعلية برنامج لتنمية المهارات االجتماعية لدى تالميذ التعل :(2018دراسة )محمود، 
ارات الى إعداد برنامج لتنمية المهالبحث  هدفت .فظة على الموارد الطبيعيةاالبتدائي للمحا

ب اكتساو االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وأثره على حسن استغالل الموارد الطبيعية 
 ،شبه التجريبيالمنهج  القيم اإليجابية الصحية نحو البيئة والمحافظة عليها حيث استخدمت

 المهارات االجتماعية ، حيث طبق عليهم مقياس( تلميذ وتلميذه60)من حث الب وتكونت عينة
ين وجود فروق ذات داللة إحصائية بالبحث  توصلت. واختبار المحافظة على الموارد الطبيعية

متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية بعدًيا الستخدام برنامج تنمية 
 ة على الموارد الطبيعية لدى األطفال.المهارات االجتماعية للمحافظ

فعالية برنامج إثرائي قائم على استراتيجية التعلم المتمركز حول مشكلة  (:2019دراسة )علي، 
إلى تنمية البيئي البحث  هدف .لتنمية األخالقيات والذكاء البيئي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

ادية من خالل برنامج إثرائي قائم على واألخالقيات البيئية لدى تالميذ المرحلة اإلعد
 وتكونت عينة حيث استخدمت المنهج شبه تجريبي، استراتيجية التعلم المتمركز حول مشكلة،

وجود البحث  توصل. عليهم مقياس األخالقيات البيئية حيث طبق ( تلميذة،40من)البحث 
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الذكاء البيئي جزء من تالميذ مرحلة التعليم األساسي يعانون من ضعف وتدنى مستوى 
 .ومستوى األخالقيات البيئية لديهم

 : تعليق على الدراسات السابقة
ركزت غالبية الدراسات في أهدافها على الكشف عن تنمية األخالقيات البيئية لدى مرحلة 

 & Kals) ودراسة (2018)الموسوي،  من هذه الدراسات دراسة التعليم األساسي،
Montada, 2016)  الفرق بين الذكور واإلناث ومدى امتالك الطالب التعرف على مدى
( في أهدافها على تعليم التالميذ 2015)التطاوى،  كما أكدت دراسة ،لألخالقيات البيئية

اتفقت معظم الدراسات فى استخدام حيث  األخالقيات البيئية والتعامل مع البيئة الطبيعية،
 ,Gross:2014ودراسة ) (2018ود، )محم عينات شملت مرحلة التعليم األساسية مثل دراسة

C. M.) تراوحت أعمارهم من عينات معظم الدراسات مع الدراسه الحالية فى استخدمت  أتفقت
 2000دراسات فى استخدام عينات ذات حجم كبير تراوحت بين ) حين اختلفت (،13 – 5)
 في حين استخدمت (2018، ودراسة )الموسوي، (2019دراسة )محمد،  مثل (،5000 -

دراسة ، (2019)علي،  بعض الدراسات إعداد برنامج لتنمية األخالقيات البيئية مثل دراسة
(2014:Gross, C. M.،)  اعتمدت معظم الدراسات السابقة التي تناولت األخالقيات البيئية

لدى طالب مرحلة التعليم األساسي على المنهج التجريبي لتجريب استخدام البرنامج وقياس 
 (،.Gross, C. M:2014دراسة ) نمية بعض األخالقيات البيئية لتالميذ مثلفعاليته في ت

 (Kals & Montada, K. 2016دراسة ) في حين استخدمت دراسة (2018دراسة )محمود، 
 ( عدم وجود فروق ذات داللة2018توصلت نتائج دراسة )الموسوي،  المنهج الوصفي،

ع ذلك إلى المناهج الدراسية المتبعة للمرحلة اإلناث( ويرج–إحصائية بين متغير الجنس )ذكور 
التي يدرسونها هي مشتركة للجنسين متع الطلبة بقدر متقارب من المعرفة البيئية  اإلعدادية

يعكس عليهم توجهاته نحو البيئة وكيفية  ويتلقون معلومات واحدة ويعيشون في مجتمع واحد
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 ( من وجود فروق ذات داللة2015 )التطاوى،التعامل معها، إلى جانب ما أوضحته دراسة 
إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس األخالقيات البيئية وفى درجته الكلية 
في القياس القبلي والقياس البعدي للنموذج المقترح لصالح القياس البعدي وهذا االفتراض يتفرع 

بيئية والمرافق العامة واألخالقيات البيئية منه األخالقيات البيئية للطفل في التعامل مع الموارد ال
أن تنمية األخالقيات البيئية تكون  للطفل في حماية البيئة من التلوث ويتضح من خالل ذلك

من خالل اشتراك األفراد وبصفة خاصة األطفال بأيديهم في المشروعات التي تخص البيئة من 
ة، أن التأمل في الطبيعة واالستمتاع خالل تصميم بعض البرامج وتطبيقها في البيئة الطبيعي

أيًضا ضرورة تعليم مفاهيم المحافظة على  بجمالها وعدم اإلساءة لها من أخالقيات البيئة،
الموارد الطبيعية )الطاقة والغذاء والمياه( من خالل المشاركة في األنشطة التي تؤدي على 

ات التي تخص البيئة لتنمية تحسين المهارات االجتماعية واشتراكهم بأيديهم في المشروع
أهمية تعليم األطفال وتوعيتهم بعدم العنف مع الحيوانات أو النباتات  األخالقيات البيئية،

والتعامل مع جميع الكائنات بوعي ورفق أهمية وجود قيم بيئية لدى األفراد ودراسة المواقف 
ن لديهم أخالقيات بيئية والطرق التي يتصرف بها األفراد نحو الطبيعة حتى نستطيع القول بأ

ولذلك ضرورة إدماج األخالقيات البيئية في المقررات الدراسية لتوعيتهم للحفاظ على الموارد 
 الطبيعية.

 

 بحثاإلطار النظري لل
ينبغي أن يلتزم بها الفرد  التي والسلوكيات مجموعة من القيم، من المعروف أن األخالق

موجود في هذا الكون الذي سخره الحق سبحانه  هو ومع كل ما في تعامالته مع اآلخرين،
ينبغي أن يلتزم بها اإلنسان في تعامالته مع  مجموعة السلوكيات التي، وتعالى لخدمة اإلنسان
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حيوانية أو نباتية، بل ويلتزم بها في تعامالته مع مكونات البيئة المختلفة  الكائنات الحية:
 طبيعية كانت أم مصطنعة.

إلى ثالثة  -بصفة عامة–يمكن تصنيف السلوك األخالقي : البيئية مستويات األخالقيات
 كالتالي: وهي النشط، المتفهم، مستويات رئيسية وهي السالب،

السالب: وهو مجرد تجنب المواقف الالأخالقية أو السلوك األخالقي  السلوك األخالقي– 1
 بصورة شكلية.

 قتناع والرضا بالسلوك األخالقي.الوعي واال )المتفهم(: يشير إلى السلوك األخالقي– 2
 السلوك األخالقي النشط: فيعنى المشاركة في مناشط وأعمال لتأييد المطالب والمواقف– 3

 من أجل وذلك بصورة يغلب عليها التطوع والتضحية، األخالقية ولشجب تلك الالأخالقية،
جميع األفراد وقد أكد على أن بالرغم من أنه ال يمكن ل إحداث تغييرات مرغوب فيها،

ا فإنه يجب أن تعمل المدرسة كل ما في وسعه الوصول لقمة هذا الهرم )المستوى النشط(،
 من أجل أن يصل إليه التالميذ.

المستوى  تنقسم األخالقيات البيئية إلى ثالث مستويات هي: (2016 أشار )سمعان، قد
هذا  لى سلوك البيئي للفرد،ولكل منها تأثيره ع المستوى العميق، المستوى المتوسط، السطحي،

 ي.التأثير الذي يزداد في المستوى العميق عنه في المستوى المتوسط عنه في المستوى السطح
 قد يكون مصدرها خارجي أو داخلي:

 إذا كانت تنحدر من القانون أو الدين أو المجتمع.: مصدر خارجي -
وفحصها وتقييمها إذا تم استحضار األعمال والسلوكيات بصفة ذاتية  :مصدر داخلي -

 .وتسمى في هذه الحالة "الضمير األخالقي"، والحكم عليها من معيار الخير والشر
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  :أهمية أخالقيات البيئة في حياة الفرد والمجتمع
  األهمية الصحية: حيث يرجع السبب في ازدياد األمراض الوبائية واألمراض السرطانية

 اد تعكر الجو بالغازات وسموم النفاياتوغيرها العديد من األمراض الخطيرة الى ازدي
 بة(.التر  –الهواء –)الماء  واألغذية الفاسدة وانتشار التلوث في مصادر الحياة األساسية

 حدائقاألهمية االقتصادية: ذلك أن من أسباب التكلفة على الدولة قضية النظافة ونظافة ال 
ي فايات يدون من التلوث برمي النفوالشوارع ألن الناس ال يراعون النظافة في البيئة، بل يز 

ومن ثم كل ذلك يكون سببا لإلكثار . وكذلك الطالب في المدارس والجامعات، كل مكان
 من عمال النظافة وكل ذلك يكلف الدولة مئات الماليين كل عام على مستوى البالد.

 :ا جعله إن جميع األديان السماوية تدعو الى النظافة وتحث عليها وقد األهمية الدينية
إماطة األذى عن  –صلى هللا عليه وسلم –اإلسالم شطرا من اإليمان وجعل رسول هللا 

الطريق شعبة من اإليمان وكل قذارة تؤذى الناس ويضرهم ولهذا جعل اإلسالم النظافة 
 . والطهارة شرطا لقبول العبادات ومنها شرط نظافة الجسم والملبس والمكان

 -بح إن النظافة عنصر من الجمال الحضاري ألن القذارة تق :األهمية الحضارية والجمالية
ميل األماكن وتشوه المناظر الجميلة واألمم الحضارية من عالمتها النظافة والطهارة وتج

 وفى هذا يقول الشاعر:. المساكن واألماكن العامة وغيابها أسباب التخلف في الحضارة
 هم ذهبوا.إنما األمم األخالق ما بقيت فإن هم ذهبت أخالق

 وكل إنسان يستطيع اإلسهام في تطوير البيئة التي يعيش فيها أو تحسينها وتجميلها بعدة
 إسهامات منها على سبيل المثال:

 أو البصق هنا وهناك. القمامة، الكف عن التلويث، أو التشويه، أو إلقاء -
 تنظيف جسمه ومسكنه. -
 ته من الزهور وما شابه ذلك.تجميل داره وما حولها بالنظافة وزراعة ما يمكن زراع -
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 التصحيح واإلرشاد للذين ال يراعون النظافة. -
 أن يكون قدوة لغيره في النظافة ورعايتها وإدارته. -
 نشر هذه اللوحة أو تعليقها في األماكن العامة والخاصة. -

، هامن وظائف إنسانية اإلنسان خدمة الناس والبالد والعباد ومنها تحسين بيئته وتجميل
اطن يستطيع اإلسهام في ذلك إذا قام بالتعامل باألخالقيات الواجب التعامل بها وكل مو 

 (.8، 2005 )مقدادى:
رد الموا (Hungerford, Volk, 2013, p.8-22) صنف هانجرفولد وفولك :الموارد الطبيعية

 الطبيعية إلى:
، والرياح موارد متجددة: هي تلك الموارد التي تتجدد طبيعيُا مثل ضوء الشمس والهواء، -

عية ة طبيبصورة تلقائي والمياه، وغيرها. هي الموارد القادرة على إعادة بناء وتجديد رصيدها،
طيور األراضي الزراعية والحيوانات وال وتشمل تربة، طالما أن البيئة المحيطة تسمح بذلك

، هواءالصحراوية والجبلية ومصادر المياه السطحية والغابات وال المراعي وأراضي واألسماك
د لموار طالما أنه لم يتم إحداث تغيير في الظروف الطبيعية المواتية الستمرار وتجدد هذه ا

ذه فإن رصيد ه عن طريق التلوث أو إساءة االستغالل أو اإلفراط والتبذير في االستخدام،
تى وسوف يستمر بأمر من هللا ح بل وينمو في كثير من األحيان، الموارد يتجدد تلقائيا،

 لساعة.يوم ا
موارد غير متجددة: تتشكل إما ببطء أو ال تتشكل على اإلطالق عبر الطبيعة مثل  -

 المعادن.
يعتبر التعلم بخصوص الموارد الطبيعية عملية مستمرة مدى الحياة  أهمية الموارد الطبيعية:

الرسمية في المدارس أو الرحالت البحث  تتطور عبر مجموعة متنوعة من الخبرات مثل
أو الخبرات التعليمية غير الرسمية مثل زيارة الحدائق واألماكن الطبيعية أو الخبرات  الخارجية
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-Mckenzie) مور وسميث-وصف ماكنزى  الشخصية في الطبيعة، وعلى وجه الخصوص،
Mohr, Smith, 2014, p.24 أهمية الموارد الطبيعية وتدريس طالب التعليم األساسي )

 حولها فيما يلي:
 حول المفاهيم األيكولوجية األساسية.اكتساب المعرفة  -
 الشعور بالتعلق الشخصي بالموارد الطبيعية. -
 التفكير حول العالم كمنظومة متكاملة ومترابطة. -
اعية فهم جميع الجوانب المتعلقة بالموارد الطبيعية )الجوانب البيئية والعلمية واالجتم -

 وغيرها(.
 بة فيخرين نحو التأثير أو جلب نتائجمرغو الثقة في إمكانية عمل الطالب بمفرده أو مع اآل -

 الحفاظ على الموارد الطبيعية.
 التصرف بطريقة قائمة على الوعي والمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية. -

 

 بحثالنظريات المفسرة لل
ذ أن النمو األخالقي يسير في اتساق مع النمو المعرفي بحيث يأخ نظرية جان بياجيه:
عدم  قافات المختلفة، حيث يحدث النمو األخالقي نتيجة لما يحدث منمسارًا متماثاًل عبر الث

سبة ن بالناختالل التواز  التوازن الذي يتطلب الموائمة ومن ثم إعادة التوازن وما يترتب عليه من
ات لما لديه من أبنية معرفية أخالقية قائمة مما يؤدى الى مقدرته على استيعاب هذه الخبر 

 ئين.ويحاول التوفيق بين هذين البنا، الى بناء آخر يقترب مما لديه وبالتالي يحاول الوصول
 (173ص ،2000)فوقية وعبد الفتاح ومنى بدوي: 

 يقوم النمو األخالقي على مصدرين أساسيين:
 األخالق داخلية المنشأ.( 2  األخالق خارجية المنشأ.( 1
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قي الق على التوجيه الخليتبع الطفل في هذا النوع من األخ :األخالق خارجية المنشأ( 1
ن المفروض من قبل سلطة خارجية مثل الوالدين والمعلمين. وهي بذلك تتميز باالحترام م

لة ويتعلم الطفل في هذه المرح، التي يضعونها األخالقية جانب واحد للراشدين وللمبادئ
ب، وفق نظام العواقب الوضعية حيث يضبط سلوكه الخوف من العقاب أو الرغبة في الثوا

 الطفل حتى سن السابعة أو الثامنة. ويميز هذا النوع من األخالق تفكير
 مراحل تكوين األخالق خارجية المنشأ:

 اللذة ويتكون في هذه المرحلة سلوك الطفل غريزيًا متأثرًا بضوابط مرحلة ما قبل األخالق: -أ
 والتعلم هنا يكون وفق نظام العواقب الطبيعية.، واأللم

تسيطر في هذه المرحلة القواعد التي يفرضها اآلخرون على  الق الخارجية:مرحلة األخ -ب
وتكون الحاسة األخالقية لدى الطفل في سن  وهو يحاول أن يرضى اآلخرين،، الطفل

خالق وبذلك يأخذ الشكل المطيع المساير، ومرحلة األ، الخامسة قوامها طاعة ألوامر الكبار
( حتى يصل must ة، ففيها يتعلم الطفل أنه )البدالخارجية على درجة كبيرة من األهمي

 أي من اإلجبار الى اإلحساس بالواقع. (ought ينبغيالى أنه )
ع موفى هذه المرحلة ينمو الطفل ويبدأ في التفاعل  مرحلة األخالق الخارجية الداخلية: -ج

ة مرحلهذه ال أقرانه مما يشكل لدية نوعًا من الضبط االجتماعي أو المشاعر المتبادلة، وفى
ساس تمتد القواعد الخارجية لتصبح قانونًا عامًا وينمو احترام الفرد لنفسه ويصبح اإلح

  بالمسئولية وااللتزام هما دافع السلوك.
وهي أعلى مراحل النمو األخالقي حيث يمتلك الفرد مثاله  مرحلة األخالق الداخلية: -د

 ر.الداخلي، ويصبح ضابط السلوك هو الضمي األخالقي
تنبع هذه األخالق من داخله وذلك من خالل اقتناعه الذاتي،أي  :األخالق داخلية المنشأ (2

وذلك يطلق عليها ، بعد أن يقتنع بها بنفسه دون ضغط خارجي أو سيطرة من اآلخرين
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"األخالق ذاتية المنشأ"، وتنشأ هذه األخالق نتيجة تفاعل مع أقرانه، وهي تبنى على 
ولذلك تسمى أخالقيات التعاون وهذا النوع من األخالق يتميز ، المتبادلالتعاون واالحترام 

 بالديمقراطية والمساواة بين الناس. 
ولذلك أثبتت الدراسات أن نظرية جان بياجية كان لها انعكاساتها الواضحة على 

 نموربما كان ، الممارسات التربوية،فقد طبقت على نطاق واسع في كيفية التعامل مع األطفال
 و عقليفي التربية أنه ينبغي علينا مساعد الطفل على االنتقال من مرحلة نم تطبيقاتها المهمة

 قدورناموربما التعجيل بهذا االنتقال نسبيا على أنه ينبغي أن نعى دائمًا أنه ليس ، الى أخرى 
 العقلي. لنضجه وضروري  فمرور الطفل حتمي أن نتخطى مرحلة من هذه المراحل،

ة ح أن جان بياجية يعتبر من أوائل المفكرين الذين قدموا لنا مادة جديدومن هنا يتض
فقد كان أول من أكد أن نمو األطفال يحدث من خالل  وهامة عن النمو الخلقي لألطفال،

 مراحل متسلسلة ومتتابعة.
 فرغم ذلك فهناك العديد من أوجه النقد التي وجهت لنظرية بياجيه في النمو الخلقي، ورغم

تدخل مراحل فهم القواعد عند بياجيه كان تتابعا تجميعيا بمعنى أن المرحلة السابقة ت تتابع
الق وتلك سمة عامة لنظريته في النمو العقلي، ولكن نمو األخ، كمكونات للمرحلة التي تليها

في األخالقية األولى يؤدى الى نشأه  شيء فهو ال يرى وجود أي، كان على خالف ذلك
 ياجيةوقد اهتم ب ، وقد كانت هذه نقطه ضعف لم يأخذ بها الباحثون من بعده.األخالقية الثانية

و أي بتقويم مراحل النمو الخلقي، ولكنه لم يهتم بالبحث عن كيفية حدوث هذا النمو الخلقي أ
ك بمعنى أنه كان مهتمًا ببناء المعرفة وكيفية اكتساب تل، نمو أخر يحدث بعد الثالث عشر

 ولبرجكم بالتعمق في نظريته عن النمو الخلقي كما فعل كولبرج، فقد حاول ولكنهم يهت المعرفة،
 في نظريته عن النمو الخلقي أن يتجنب أوجه القصور هذه وأن يعدل آراء بياجيه عن النمو

 ليقدم لنا إطارًا متكاماًل عن النمو الخلقي والتربية الخلقية.، الخلقي



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

 دعاء محمد العدوي وآخرون 
 

 2022فبراير الجزء األول،  الثاني، العدد، الحادي والخمسون  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

76 

 تضمن هذه يار في المحافظة على البيئة:المع –االعتقاد  – نظرية الفعل االجتماعي
سم النظرية سلسلة من المتغيرات التي تؤدى إلى سلوك المحافظة على الموارد الطبيعية، ويت

 كل متغير بالقدرة على التأثير في اآلخر، ومن ثم تنشيط المتغير التالي:
غير( ب اليثار، وحويبدأ النموذج بثالثة أنواع من األفعال االجتماعية )البناء الحيوي، واإل

ا ت فإنهأما المعتقدا. والتي تشكل األساس للمواقف والسلوكيات المرتبطة بالمحافظة على البيئة
ال تشمل رؤية حول دور اإلنسان على الكوكب حول تهديد ندرة الموارد والمعتقدات بوجود أفع

ذه هلي إذا أثارت اجتماعية معينة من شأنها خفض حدة التأثير على الموارد الطبيعية وبالتا
ظة يؤدى الى حدوث سلوك المحاف المعتقدات الشعور بااللتزام اتجاه المحافظة على الموارد،

 (.Stem, 2000, 407-424) على البيئة
مالحظة لم بالتعرف هذه النظرية بأسماء كثيرة منها التع نظرية التعلم بالنمذجة لباندورا:

النظرية بوصفها حلقة وصل ما بين النظريات  والتقليد، أو التعلم بالنمذجة وتصنف هذه
المعرفية والنظريات السلوكية حيث تفسر عملية التعلم بناء على مفاهيم تلك النظريات 

(Vosniadou, 2011, p.76.) 
نها مهتمت هذه النظرية بأهمية تعليم األطفال مهارات وسلوكيات اجتماعية واالستفادة ا و 

ناسبة كما قدمت البحوث أدلة قوية على أن البرامج الم يعية،في دعم الحفاظ على الموارد الطب
نمية لتنمية المهارات االجتماعية يمكن أن تساعد هؤالء األطفال على اكتساب المعرفة بأسس ت

 (Starling, 2014)  الحفاظ على الموارد الطبيعية.
دقتها فهي تزود  رغم فيرى باندورا أن وجهات النظر السلوكية التقليدية للتعلم غير كاملة

الباحثين بتفسير جزئي للعلم وتهمل أهمية تأثير العوامل االجتماعية في التعلم، والتعلم 
وتساعدنا النماذج السلوكية على  االجتماعي لبندورا يؤكد أننا نتعلم الكثير بمالحظة من حولنا

ة التي سبق تعلم األنماط السلوكية الجديدة وهى تيسر وتكف أو تعوق كف العناصر السلوكي
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تتفق النظرية مع أساس العمل على تنمية التعلم حول الحفاظ على الموارد ، أن تعلمناها
الطبيعية التي تفيد الطفل في تعلم خاصة عندما تكون هذه المفاهيم معقدة وهامة مثل الموارد 

ة والمؤثرات ويرى باندورا أن السلوك ال ينتج عن التفاعل المعقد بين العمليات الداخلي الطبيعية.
الخارجية، وتقوم هذه العمليات إلى حد كبير على خبرات الفرد السابقة وتتصور باعتبارها 

 .أحداثا كامنة للقياس والمعالجة
 

 البحث  فروض
األخالقيات البيئية؛  مقياس درجـات تابين متوسـط توجد فروق ذات داللة إحصائية .1

 البعدي لصالح القياس البعدي.بين القياس القبلي والقياس  للمجموعة التجريبية
 للمجموعة ؛نوعية الحياة مقياس توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـط درجـات .2

  .بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي التجريبية
 

 بحثاإلجراءات المنهجية لل
تقنين  ( مفردة، بغرض70االستطالعية على )البحث  واشتملت عينة :العينةاالستطالعية .1

 .البحث ، والتحقق من صالحيتها للتطبيق على عينةالبحث أدوات
( طفل يمثلون المجموعة 50في صورتها النهائية من )البحث  تكونت عينة :العينة الفعلية .2

( إناث 25( طفل يمثلون المجموعة التجريبية، وكل مجموعة مقسمة إلى )50الضابطة، و)
 ( ذكور.25و)

لوصفي والمنهج ا، استخدم الباحثون المنهج البحث حة فروض: للتحقق من صالبحث منهج .3
 التجريبي.

 من طالب مرحلة التعليم األساسي.البحث  : تكون مجتمعالبحث مجتمع .4
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 شروط اختيار العينة: 
 ( سنوات.12( سنوات إلى )10من )البحث  أن يكون العمر الزمني لعينة 
   طالب مرحلة التعليم األساسي.أن يكون من 
  من سكان محافظة القاهرة الكبرى. أن يكون 

 وصف العينة:
 تبعًا لمتغير النوعالبحث  يوضح توزيع عينة :(1جدول )

 النسبة المئوية % العدد النوع
 %50 50 ذكور
 %50 50 اإلناث

 %100 100 اإلجمالي
حسب متغير البحث  ( الخاص بتوزيع أفراد عينة1من خالل استعراض الجدول رقم )

وع، في متغير النالبحث  من إجمالي عينة %50أن فئة )ذكور( يمثلون ما نسبته النوع، يتبين 
 الدراسة في متغير النوع. من إجمالي عينة %50وفئة )اإلناث( يمثلون ما نسبته 

 تبعًا لمتغير الجنسالبحث  يوضح توزيع عينة :(2جدول )

النسبة المئوية  العدد العمر
 متوسط العمر %

االنحراف 
المعيارى 

 عمرلل
 %42.0 42 سنوات 11إلى أقل  10من 

 %58.0 58 سنوات 12إلى أقل  11من  0.723 11.10
 %100 100 اإلجمالي

حسب متغير البحث  ( الخاص بتوزيع أفراد عينة2من خالل استعراض الجدول رقم )
 من إجمالي عينة %58سنوات( يمثلون ما نسبته  12إلى أقل  11يتبين أن فئة )من  العمر،
سنوات( فيمثلون ما نسبته  11إلى  10وهي أعلي نسبة في متغير العمر، أما فئة )من البحث 
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 (،11.10) بمتوسط بلغ العمر، الدراسة وهي أقل نسبة في متغير من إجمالي عينة 42%
  (.0.723وانحراف معيارى بلغ )

 

 البحث  حدود
 اآلتية: بعدة مراحل في الفترات الزمنية البحث  : مرتالحدود الزمنية

المرحلة األولى: استغرقت حوالي تسع أشهر تم فيها جمع اإلطار النظري من حيث االطالع 
ووضع اإلطار النظري الذي فسر البحث  على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع
 األخالقيات البيئية والنظريات الموجهة للدراسة.

س ستغرقت حوالي ثالثة أشهر واشتملت على إعداد األدوات وعرض المقاييالمرحلة الثانية: ا
 )صدق وثبات المقاييس(. على المحكمين وعمل تقنين االختبارات

رق استغ، االستطالعية وتطبيق البرنامج البيئي المعرفي والمقاييسالبحث  المرحلة الثالثة:
م إلى الفترة 15/3/2021 التطبيق العملي للدراسة الحالية حوالي ثالثة أشهر من

 . م14/6/2021
وضع ها، و المرحلة الرابعة: استمرت حوالي شهران فيها تم تفريغ البيانات وتحليل النتائج وتفسير 

 .البحث توصيات ومقترحات
 . ( طفل100من )البحث  تكونت عينة الحدود البشرية:
قافة عة لجمعية مصر للثمكتبة حلوان للطفل التابالبحث  : تم تطبيق أدواتالحدود المكانية

 وتنمية البيئة والمجتمع.
 

 البحث  أدوات
عملية منظمة ومخططة تهدف إلى مساعدة األطفال على اكتساب  أواًل: البرنامج المعرفي:

باإلضافة إلى إكسابهم بعض المهارات الالزمة للتعامل مع  بعض المعلومات والمفاهيم البيئية،
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يل وتغيير بعض السلوكيات البيئية الخاطئة والمحافظة على تعدالبيئة المحيطة وتدريبهم بهدف 
 الموارد البيئية.

مرتبطة يهدف البرنامج الحالي إلى تنمية األخالقيات البيئية ال :الهدف العام للبرنامج –1
 بالموارد الطبيعية لدى عينة من أطفال التعليم األساسي.

 األهداف الخاصة للبرنامج: –2
 بهم من مساعدة الطفل في تنمية معلومات المرتبطة بالبيئةالمحيطة: فيةاألهداف المعر  أواًل:

 .مشكالتها أي تحقيق جانب معرفي –مكوناتها 
 :األهداف الوجدانية ثانيًا:

 .أن يهتم الطفل برعاية األشجار والخضرة -
 .أن يقدر عظمة المبادئ اإلسالمية للتعامل مع البيئة -
 .والنفسية واالجتماعية واالقتصاديةأن يشارك في تنمية البيئة الطبيعية  -
 .أن يهتم بالمناقشات المتعلقة بالبيئة -

 البيئة من خالل مشاركة الطفل من خالل البرنامج في أنشطة رعاية: األهداف السلوكية ثالثًا:
 .وتنميتها

 .أن يحاول في زراعة نباتات التيال تحتاج مهارات معقدة في زراعتها -
 .ة التي تحسن البيئة النفسية واالجتماعيةأن يتحلى باألخالقيات الطيب -
 .والكهرباء( –)الماء  أن يقتصد في استهالك الموارد المتجددة والغير متجددة -
 شهور ونصف تقسم إلى 3 يتكون البرنامج من :عدد الجلسات ومعدلها مدة البرنامج: -3

 مدة الجلسة ساعة. جلسة في األسبوع، 2جلسة بواقع  20
 رحلة معرفية عن البيئة، البيئة والتوازن البيئي، الجلسة التمهيدية،) موضوعات الجلسات

التواصل للتعرف  محميات مصر الطبيعية، ىالتعرف عل التعرف على موارد البيئية الطبيعية،
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على كوكب الماء وأسباب التلوث، دورك في ترشيد استهالك المياه، تلوث الهواء االحتباس 
خير لكوكبنا األرضي،  ة، الرفق بالحيوان، العناية بالنباتاتالحراري، ترشيد استهالك الطاق

التلوث الغذائي، تلوث التربة، المشكالت البيئية، كن صديقًا للبيئة، نصائح للحفاظ على البيئة، 
 .الجلسة الختامية(

تعزيز )المحاضرة، الحوار والمناقشة، ال :األساليب والفنيات المستخدمة في البرنامج -4
 النمذجة المعرفية(.اإليجابي، 

مواد الصقة  بطاقات مصورة )حسب نوع النشاط، األدوات المستخدمة في البرنامج: -5
 قصص ملونه(. أفالم كارتون، والوان مختلفة األنواع،

تم عرض البرنامج على مجموعة من األساتذة المتخصصين في مجال  :صدق البرنامج -6
م في ك من أجل االطالع على البرنامج وإبداء رأيهوذل علم النفس واالجتماع ومجال البرنامج،

و ما والجوانب التي يرون تعديلها أو حذفها في جلسات البرنامج أ صالحية البرنامج للتطبيق،
لى وتم إعداد قائمة بالبنود التي تعكس جلسات البرنامج وقد وصل البرنامج إ يرون إضافته،

 صورته النهائية. 
الل مقياس:من ختحديد مكونات ال :)إعداد الباحثة( البيئيةمقياس األخالقيات  ثانيًا:

 سحيث قامت الباحثة بتصميم مقياتحليل الدراسات والنظريات المفسرة لألخالقيات البيئية 
 األخالقيات البيئية.

 ( عبارة ويستخدم المقياس لقياس55االخالقيات البيئية من ) مقياس : يتكون وصف المقياس
 أبعاد. (7وقد تم توزيع عبارات المقياس على )األخالقيات البيئية، 

خالل  من تحديد مكونات المقياس: :مقياس نوعية الحياة) إعداد الباحثة(ثالثًا: 
 سحيث قامت الباحثة بتصميم مقياتحليل الدراسات والنظريات المفسرة لألخالقيات البيئية 

 األخالقيات البيئية.
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 ( عبارة ويستخدم المقياس لقياس41لبيئية من )مقياس االخالقيات ا : يتكون وصف المقياس
 أبعاد. (5األخالقيات البيئية، وقد تم توزيع عبارات المقياس على )

 : البحث الثبات والصدق لمقاييس
 :األخالقيات البيئية ولى: الثبات والصدق لمقياساألداة األ 

من لقد تم عرض المقياس على مجموعة : Content validityصدق المحتوى:  -1
في علم النفس  من ذوي االختصاص (10المحكمين في صورته األولية، وكان عددهم )

الذين قاموا بتحكيم فقرات المقياس وأبداء مالحظتهم واقتراحاتهم حول  وعلم االجتماع
صالحية العبارات، ومدى انتماء كل عبارة للبعد المحدد لها، وقد جرى اعتماد العبارات 

ين، وجرى تعديل صياغة بعض العبارات، واستقر المقياس على التي وافق عليها المحكم
( فقرة بصورته النهائية، وقد قامت الباحثة بحساب صدق المحتوى 55عدد الفقرات )

 Content( لحساب نسبة صدق المحتوي )Lawsheباستخدام معادلة الوشي )

Validity Ratio (CVR)مقياس  نسبة صدق المحتوى لكل عبارة من عبارات (، وكانت
(، وبلغت نسبة صدق المحتوى على مقياس %100 – 60األخالقيات البيئية ما بين )
( وبناء عليهفإن عبارات المقياس صادقة لما أعدت %89.8األخالقيات البيئية ككل )

 لقياسه.
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 األخالقيات البيئية:  لمقياس الصدق البنائي -2
ارتباط أبعاد المقياس بمجموع  يوضح نتائج الصدق البنائي من خالل معامل :(3جدول )

 70الدرجة الكلية ن = 
 مستوى المعنوية معامل ارتباط بيرسون  أبعاد مقياس األخالقيات البيئية م
 0.000 )**(0.460 األخالقيات البيئية المرتبطة بمورد الهواء 1
 0.031 )*(0.258 األخالقيات البيئية المرتبطة بمورد الماء 2
 0.000 )**(0.477 ة المرتبطة بمورد التربةاألخالقيات البيئي 3
 0.000 )**(0.504 األخالقيات البيئية المرتبطة بمشكلة تلوث الغذاء 4

-)النبات أخالقيات التعامل مع الكائنات الحية 5
 0.000 )**(0.520 الحيوان(

 0.000 )**(0.581 األخالقيات البيئية المرتبطة بالحفاظ على مورد الطاقة 6
 0.000 )**(0.625 يات حماية البيئة من التلوثأخالق 7

( أن أبعاد مقياس األخالقيات البيئية ترتبط ببعضها البعض 3يتضح من الجدول رقم )
تتمتع  المقياس، وهذا يؤكد أن أبعاد 0.01معنوية  ى عند مستو  مع الدرجة الكلية للمقياس
 بدرجة من الصدق البنائي.

من خالل ثالث البحث  تحققت الباحثة من ثبات أداة وقد : ةثبات مقياس األخالقيات البيئي -3
 ومعامل(، ومعامل ألفا كرونباخ، (test-retestطرق وهم: معامل ثبات إعادة التطبيق 

 (.2021)أورد في: عبيد،  مكدونالد أوميجا
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لفا كرونباخ ومكدونالد أوميجا، يوضح معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيق وأ :(4جدول )
 70=ن

عدد  األخالقيات البيئية أبعاد مقياس م
 العبارات

الثبات بإعادة 
 التطبيق

معامل 
ألفا 

 كرونباخ

معامل 
مكدونالد 
 أوميجا

 0.855 0.847 )**(0.894 8 األخالقيات البيئية المرتبطة بمورد الهواء 1
 0.891 0.890 )**(0.870 8 األخالقيات البيئية المرتبطة بمورد الماء 2
 0.812 0.861 )**(0.947 8 يات البيئية المرتبطة بمورد التربةاألخالق 3
األخالقيات البيئية المرتبطة بمشكلة تلوث  4

 0.822 0.835 )**(0.892 8 الغذاء

 أخالقيات التعامل مع الكائنات الحية 5
 0.891 0.886 )**(0.831 7 الحيوان(-)النبات

األخالقيات البيئية المرتبطة بالحفاظ على  6
 0.934 0.931 )**(0.922 8 رد الطاقةمو 

 0.902 0.900 )**(0.939 8 أخالقيات حماية البيئة من التلوث 7
 0.774 0.879 )**(0.889 55 إجمالي أبعادمقياس األخالقيات البيئية

: حيث قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس Test-Retest : معامل ثبات إعادة التطبيقأوالً 
ى استخدام طريقة إعادة التطبيق، وذلك بإعادة تطبيق المقياس علاألخالقيات البيئية ب

قد ( أسابيع، و 3( طفل وطفلة، بفاصل زمني قدره )70العينة االستطالعية البالغ عددها )
( وهو معامل ثبات دال إحصائيا 0.889بلغت قيمة ثبات إعادة التطبيق للمقياس ككل )

 (.0.01عند مستوى داللة )
بيئية حيث قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس األخالقيات ال: ت ألفا كرونباخ: معامل ثباثانياً 

ية األخالقيات البيئ مقياس باستخدام طريقة ألفا كرونباخ، وقد بلغ معامل ثبات إجمالي
ٍل بمعامل ثابت عا أبعاد المقياس(، وتدل مؤشرات ألفا كرونباخ أعاله على تمتع 0.879)

 .بحثال وبقدرتها على تحقيق أغراض
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حيث قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس  :ثالًثا: معامل ثبات معامل مكدونالد أوميجا
 مقياس األخالقيات البيئية باستخدام طريقة مكدونالد أوميجا، وقد بلغ معامل ثبات إجمالي

أبعاد (، وتدل مؤشرات مكدونالد أوميجا أعاله على تمتع 0.774)األخالقيات البيئية 
 .البحث ثبات جيد وبقدرتها على تحقيق أغراضبمعامل  المقياس

 :األداة الثانية: الثبات والصدق لمقياس نوعية الحياة
 ( فقرة بصورته النهائية،41تكونت عدد الفقرات ): Content validityصدق المحتوى:  -1

( وكانت نسبة Lawsheوقد قامت الباحثة بحساب صدق المحتوى باستخدام معادلة الوشي )
(، %100 – 60توى لكل عبارة من عبارات مقياس األخالقيات البيئية ما بين )صدق المح

فإن  ( وبناء عليه%94.6وبلغت نسبة صدق المحتوى على مقياس نوعية الحياة ككل )
 عبارات المقياس صادقة لما أعدت لقياسه.

 الصدق البنائي لمقياس نوعية الحياة:  -2
خالل معامل ارتباط أبعاد المقياس بمجموع  يوضح نتائج الصدق البنائي من :(5جدول )

 70الدرجة الكلية ن = 
 مستوى المعنوية معامل ارتباط بيرسون  أبعاد مقياس نوعية الحياة م
 0.000 )**(0.854 نوعية الحياة االجتماعية 1
 0.000 )**(0.943 نوعية الحياة البيئية 2
 0.000 )**(0.969 نوعية الحياة الصحية والتعليمية 3
 0.000 )**(0.967 نوعية الحياة الثقافية 4
 0.000 )**(0.938 نوعية الحياة اآلمنة 5

  0.01)**( ارتباط معنوي عند مستوى داللة 
( أن أبعاد مقياس نوعية الحياة ترتبط ببعضها البعض مع 5يتضح من الجدول رقم )

جة تتمتع بدر  المقياسد ، وهذا يؤكد أن أبعا0.01معنوية  ى عند مستو  الدرجة الكلية للمقياس
 من الصدق البنائي.
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 :ثبات مقياس األخالقيات البيئية -3
جا، لفا كرونباخ ومكدونالد أومييوضح معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيق وأ :(6جدول )

  70=ن

عدد  نوعية الحياة أبعاد مقياس م
 العبارات

الثبات بإعادة 
 التطبيق

معامل ألفا 
 كرونباخ

لد معامل مكدونا
 أوميجا

 0.968 0.966 )**(0.960 8 نوعية الحياة االجتماعية 1
 0.935 0.938 )**(0.985 9 نوعية الحياة البيئية 2
 0.917 0.970 )**(0.989 8 نوعية الحياة الصحية والتعليمية 3
 0.971 0.969 )**(0.975 8 نوعية الحياة الثقافية 4
 0.951 0.951 )**(0.958 8 نوعية الحياة اآلمنة 5

 0.989 0.985 )**(0.909 41 إجمالي أبعادمقياس نوعية الحياة
 ( ما يلي:6يوضح الجدول السابق رقم )

: حيث قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس Test-Retest: معامل ثبات إعادة التطبيقأوالً 
ة ننوعية الحياة باستخدام طريقة إعادة التطبيق، وذلك بإعادة تطبيق المقياس على العي

 ( أسابيع، وقد بلغت3( طفل وطفلة، بفاصل زمني قدره )70االستطالعية البالغ عددها )
( وهو معامل ثبات دال إحصائيا عند 0.909قيمة ثبات إعادة التطبيق للمقياس ككل )

  (.0.01مستوى داللة )
لحياة حيث قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس نوعية ا: : معامل ثبات معامل ألفا كرونباخثانياً 

 نوعية الحياة مقياس باستخدام طريقة ألفا كرونباخ، وقد بلغ معامل ثبات إجمالي
ٍل بمعامل ثابت عا أبعاد المقياس(، وتدل مؤشرات ألفا كرونباخ أعاله على تمتع 0.985)

  الدراسة. عينة على لتطبيقه الباحثة ، وتطمئنالبحث وبقدرتها على تحقيق أغراض
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حياة قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس نوعية ال: مل مكدونالد أوميجاثالًثا: معامل ثبات معا
 نوعية الحياة مقياس باستخدام طريقة مكدونالد أوميجا، وقد بلغ معامل ثبات إجمالي

 بمعامل ثابت أبعاد المقياس(، وتدل مؤشرات مكدونالد أوميجا أعاله على تمتع 0.989)
 ة.الدراس عينة على لتطبيقه الباحثة ، وتطمئنالبحث جيد جدا وبقدرتها على تحقيق أغراض

اد أفر  فقد حرصت الباحثة على التحقق إحصائًيا من تكافؤ وتجانس: البحث ضبط متغيرات
، مستخدما في ذلك كاًل من اختبار "ت" لعينتين مستقلتين المجموعتين الضابطة والتجريبية

دء في التجريبية والضابطة قبل الب أفراد المجموعتين لقياس مدى تجانسوكذلك اختبار "ليفين" 
و تطرأ التأكد والتيقن من أن أي تغيرات تحدث أ البيئي المعرفي وذلك حتى يتم تطبيق البرنامج

ة على )درجات( أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج البيئي المعرفي تكون نتيج
ا إليه توصلت يلي النتائج التيتطبيق هذا البرنامج دون غيره من المتغيرات األخر، وفيما 

 الباحثة في هذا الصدد:
 األخالقيات البيئية: تكافؤ العينتين الضابطة والتجريبية في
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 في األخالقيات البيئية وضح نتائج التكافؤ والتجانسبين التجريبية والضابطةي :(7جدول )

االنحراف  المتوسط المجموعة األبعاد
 المعياري 

اختبار )ليفين( 
 T قيمة للتجانس

مستوي 
 داللة
T 

الداللة 
 الداللة fقيمة  اإلحصائية

األخالقيات 
المرتبطة 
 بمورد الهواء

 3.781 13.30 50=التجريبية
غير  1.070

 غير دالة 0.421 0.808 دالة
 3.598 13.70 50الضابطة=

األخالقيات 
المرتبطة 
 بمورد الماء

 2.763 13.60 50التجريبية=
غير  0.267

 2.435 14.30 50الضابطة= غير دالة 0.182 1.344 دالة
األخالقيات 
المرتبطة 
 بمورد التربة

 2.010 13.96 50التجريبية=
غير  2.513

 2.355 14.08 50الضابطة= غير دالة 0.785 0.274 دالة
األخالقيات 
المرتبطة 

بمشكلة تلوث 
 الغذاء

 2.886 14.14 50التجريبية=
غير  0.322

 غير دالة 0.419 0.812 دالة
 3.021 13.66 50الضابطة=

أخالقيات 
التعامل مع 
الكائنات 

 الحية

 2.704 14.42 50التجريبية=
غير  0.014

 2.451 13.56 50الضابطة= غير دالة 0.099 1.666 دالة

األخالقيات 
المرتبطة 

بالحفاظ على 
 مورد الطاقة

 2.451 13.64 50التجريبية=
غير  0.004

 غير دالة 0.908 0.166 دالة
 2.513 13.70 50ة=الضابط

أخالقيات 
حماية البيئة 
 من التلوث

 2.468 13.52 50التجريبية=
غير  0.001

 2.422 13.36 50الضابطة= غير دالة 0.744 0.327 دالة

إجمالي أبعاد 
األخالقيات 

 البيئية

 9.215 96.50 50التجريبية=
غير  1.992

 غير دالة 0.990 0.012 الةد
 7.302 96.48 50ة=الضابط
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وهي قيمة غير دالة  (0.012( أن قيمة "ت" المحسوبة بلغت )7يتضح من الجدول رقم )
( وهي أيًضا قيمة غير دالة 1.992)الختبار ليفين للتجانس  fإحصائية، كما بلغت قيمة 

ة لضابطبين أفراد المجموعتين التجريبية وا إحصائيا، األمر الذي يؤكد وجود التكافؤ والتجانس
 من حيث أبعاد الحالة األخالقيات البيئية.

 تكافؤ العينتين الضابطة والتجريبية في نوعية الحياة:
 يوضح نتائج التكافؤ والتجانس بين التجريبية والضابطة في نوعية الحياة :(8جدول )

االنحراف  المتوسط المجموعة األبعاد
 المعياري 

ار )ليفين( اختب
قيمة  للتجانس

T 
مستوي 

 Tداللة
الداللة 
 الداللة f قيمة اإلحصائية

نوعية 
الحياة 

 االجتماعية

 3.727 14.16 50التجريبية=
غير  1.107

 غير دالة 0.585 0.548 دالة
 4.281 14.60 50الضابطة=

نوعية 
الحياة 
 البيئية

 3.835 13.18 50التجريبية=
غير  0.383

 4.057 12.44 50الضابطة= غير دالة 0.434 0.785 ةدال
نوعية 
الحياة 

الصحية 
 والتعليمية

 1.992 11.54 50التجريبية=
غير  0.448

 1.916 12.04 50الضابطة= غير دالة 0.204 1.279 دالة

نوعية 
الحياة 
 الثقافية

غير  0.029 3.547 13.10 50التجريبية=
 الةغير د 0.564 0.579 دالة

 3.699 13.52 50ابطة=الض
نوعية 
الحياة 
 اآلمنة

 2.997 13.72 50التجريبية=
غير  0.407

 3.010 14.60 50الضابطة= غير دالة 0.146 1.465 دالة
إجمالي 
أبعاد 
نوعية 
 الحياة

 6.961 65.58 50التجريبية=
غير  2.367

 غير دالة 0.288 1.068 دالة
 8.157 67.20 50الضابطة=
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وهي قيمة غير دالة  (1.068( أن قيمة "ت" المحسوبة بلغت )8يتضح من الجدول رقم )
( وهي أيًضا قيمة غير دالة 2.367)الختبار ليفين للتجانس  fإحصائية، كما بلغت قيمة 

ة لضابطإحصائيا، األمر الذي يؤكد وجود التكافؤ والتجانس بين أفراد المجموعتين التجريبية وا
 أبعاد نوعية الحياة. من حيث

حصائية المستخِدمة ِفي بيانات يل الوتحل بحثلتحقيق أهداف ال :البحث المعاِلجات اإلِإ
ة حصائية باستخدام البرامج اإلالتي تم تجميعها، فقد تم استخدام األساليب اإلحصائية المناسب

 (.JASP( و)SPSS Version 26تية: )اآل
 ائية المستخدمة في تحليل البيانات:فيما يلي مجموعة من األساليب اإلحص

يستخدم هذا  (Independent Sample T. test( للعينات المستقلة )t-testاختبار ) .1
االختبار من أجل دراسة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية والضابطة 

 الختبارات األخالقيات البيئية ونوعية الحياة.
بار ( يستخدم هذا االختPaired Samples T Testابطة )( للعينات المتر t-testاختبار ) .2

من اجل دراسة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس القبلي 
 ومتوسطات درجاتهم في القياس البعدي والتتبعي. 

( Cohen's dللعينات المستقلة، وحساب حجم األثر ) (Cohen's dحساب حجم األثر ) .3
طة، ويعد حجم األثر هو القيمة األكثر أهمية في الدراسات التجريبية، هذا للعينات المتراب

( عن مستوى الداللة الحقيقة في كون مستوى الداللة Effect Sizeويختلف حجم األثر )
الحقيقة يحسب احتمال الوصول إلى هذه النتيجة بالصدفة، في حين يحسب )حجم األثر( 

المتغير التابع؛ ولهذا ينصح الباحثون بحساب حجم المستقل في  اآلثار الفعلية للمتغير
 & Olejnikاألثر مع مستوى الداللة الحقيقية فـيأثناء إجراء الدراسات التجريبية )

Algina, 2000.) 
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القياس  –)الدرجة الكلية ÷ القياس القبلي(  –حساب نسبة التحسن: )القياس البعدي  .4
 القبلي(.

 

 ومناقشتهاالبحث    نتائج
توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـط درجـات مقياس األخالقيات " ل:الفرض األو

 . "البيئية؛ للمجموعة التجريبية بين القياس القبلي والقياس البعدي لصالح القياس البعدي
المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وقيمة ارتباط بيرسون وحجم األثر  :(9جدول )

تطبيق البعدي للمجموعة التجريبية على مقياس للفروق في التطبيق القبلي وال
 األخالقيات البيئية

 
 1.677( داللة الطرف الواحد= 0.05ومستوى معنوية ) 49** قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية 
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قيمة أن هناك ارتباط طردي قوي بين القياس القبلي والقياس البعدي بلقد أظهرت النتائج 
على االختبار القبلي )لمقياس البحث  ابي لدرجات عينة(، والمتوسط الحس0.940بلغت )

(، في حين ارتفع متوسط درجاتهم على االختبار البعدي 96.50األخالقيات البيئية( بلغ )
" t(، حيث أظهرت نتائج استخدام اختبار "246.66البيئية( وبلغ ) )لمقياس األخالقيات

" tيقين القبلي والبعدي، أن قيمة "في التطبالبحث  لحساب داللة الفروق بين درجات عينة
شير ت" الجدولية، وهي t( وهذه القيمة أكبر من قيمة "287.85المحسوبة لداللة الفروق بلغت )

في البحث  ( بين درجات عينة0.01إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
بيق جموعة التجريبية قبل تطالتطبيقين القبلي والبعدي، على مقياس األخالقيات البيئية للم

بل (، لذا، فإننا نق%84.10البرنامج وبعد تطبيقه، لصالح القياس البعديبنسبة تحسن بلغت )
ينص على أنه: توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـط درجـات  الذي الفرض األول

لح لبعدي لصامقياس األخالقيات البيئية؛ للمجموعة التجريبية بين القياس القبلي والقياس ا
وعة القياس البعدي، وقد تبين أن حجم األثر الذي أحدثه البرنامج البيئي المعرفي في المجم

المعيار الذي وضعه "كوهين"  ( ويعد هذا حجما كبيرا في ضوء40.708التجريبية قد بلغ )
في  اوالذي اعتمدتها الباحثة، وتعكس هذه النتيجة أن للبرنامج البيئي المعرفي تأثيرا واضح

 تنمية األخالقيات البيئية لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج عليهم.
المعرفي لتنمية األخالقيات البيئية على  تشير النتائج السابقة لوجود أثر لبرنامج البيئي

ل األطفال في هذه المرحلة العمرية والتي تعد مرحلة مهمة وأساسية في بناء المعرفة وتشكي
 & Crumpei) النتائج مؤيدة لنتائج دراسات كال من دراسةه لبيئية لألطفال وهذالسلوكيات ا

Crumpeib: 2014) ( والتي أشارت إلى أن 2015 النبي مصطفي: )إخالص عبد ودراسة
بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس األخالقيات  إحصائية فروق ذات داللةوجود 

اس القبلي والقياس البعدي للنموذج المقترح لصالح القياس البيئية وفى درجته الكلية في القي
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البعدي وهذا االفتراض يتفرع منه األخالقيات البيئية للطفل في التعامل مع الموارد البيئية 
أن معظم  والمرافق العامة واألخالقيات البيئية للطفل في حماية البيئة من التلوث وأن معظم

 م الداخلية أال أن المواقف البيئية والتفكير األخالقيالطلبة لديهم مواقف مؤيدة لبيئته
وتشير هذه النتائج إلى وجود أثر  األيكولوجي ترتبط بشكل إيجابي لدى طالب الرومانيين،

للبرنامج البيئي المقترح في تنمية المفاهيم البيئية لدى أطفال المرحلة االبتدائية على األبعاد 
ال لتعليم المفاهيم البيئية إذا قدمت بشكل ممارسات مالئمة، المختلفة وهذا يعنى استعداد األطف

أي من خالل العمل المباشر وهذا ما قدم من خالل األنشطة التي نفذت ضمن البرنامج 
يأتي  حيث ركزت النظرية على أن النمو األخالقي (مع )نظرية كولبرجالبحث  وتنطبق نتائج

األسرة والمدرسة  ية الخلقية في البيئة ممثلة فيعن طريق التفاعل بين األفراد وممارسات الترب
في تحقيق  كما أعطى أهمية كبيرة للنمو المعرفي، والمجتمع المحيط وليس عن طريق التلقين

)نظرية الفعل االجتماعي( تضمن هذه النظرية سلسلة من المتغيرات التي النمو األخالقي 
سم كل متغير بالقدرة على التأثير في تؤدى إلى سلوك المحافظة على الموارد الطبيعية. ويت

اآلخر، ومن ثم تنشيط المتغير ويبدأ النموذج بثالثة أنواع من األفعال االجتماعية )البناء 
الحيوي، واإليثار، وحب الغير( والتي تشكل األساس للمواقف والسلوكيات المرتبطة بالمحافظة 

إلنسان على الكوكب حول تهديد ندرة أما المعتقدات فإنها تشمل رؤية حول دور ا. على البيئة
الموارد والمعتقدات بوجود أفعال اجتماعية معينة من شأنها خفض حدة التأثير على الموارد 
 الطبيعية وبالتالي إذا أثارت هذه المعتقدات الشعور بااللتزام اتجاه المحافظة على الموارد،

 إلى حدوث سلوك المحافظة على البيئة. يؤدي
 اة؛مقياس نوعية الحي توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـط درجـات" الفرض الثاني:

  ."بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية
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المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وقيمة ارتباط بيرسون وحجم األثر  :(10جدول )
لمجموعة التجريبية على مقياس للفروق في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي ل

 نوعية الحياة 

 
 1.677( داللة الطرف الواحد= 0.05ومستوى معنوية ) 49** قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية 

أن هناك ارتباط طردي قوي بين القياس القبلي والقياس البعدي بقيمة لقد أظهرت النتائج 
على االختبار القبلي )لمقياس حث الب (، والمتوسط الحسابي لدرجات عينة0.868بلغت )

(، في حين ارتفع متوسط درجاتهم على االختبار البعدي )لمقياس 65.58نوعية الحياة( بلغ )
" لحساب داللة الفروق t(، حيث أظهرت نتائج استخدام اختبار "176.10نوعية الحياة( وبلغ )

" المحسوبة لداللة الفروق tفي التطبيقين القبلي والبعدي، أن قيمة "البحث  بين درجات عينة
" الجدولية، وهي تشير إلى وجود فروق ذات t( وهذه القيمة أكبر من قيمة "222.87بلغت )
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في التطبيقين القبلي البحث  ( بين درجات عينة0.01داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
عد تطبيقه، والبعدي، على مقياس نوعية الحياة للمجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وب

 الذي (، لذا، فإننا نقبل الفرض الثاني%82.20بنسبة تحسن بلغت ) لصالح القياس البعدي
ينص على أنه: توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـط درجـات مقياس نوعية الحياة؛ 
للمجموعة التجريبية بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي، وقد تبين أن حجم 

( ويعد هذا 31.519الذي أحدثه البرنامج البيئي المعرفي في المجموعة التجريبية قد بلغ ) األثر
حجما كبيرا في ضوء المعيار الذي وضعه "كوهين" والذي اعتمدتها الباحثة، وتعكس هذه 
النتيجة أن للبرنامج البيئي المعرفي تأثيرا واضحا في تحسين نوعية الحياة لدى المجموعة 

 د تطبيق البرنامج عليهم.التجريبية بع
 )أحمد مصطفى العتيق وآخرون: وجاءت النتائج مؤيدة لنتائج دراسات كال دراسة

وجود تدهورًا في البحث  (، حيث توصلت2009 ( دراسة )عبد المجيد يوسف آدم:2017
تدهور الموارد ، مواردها الطبيعية المتجددة وانعكس ذلك سلبًا على األوضاع المعيشية للسكان

معدالت النمو  أهمها تزايد، ختالل عالقة اإلنسان بالبيئة يرجع إلى تداخل عدد من العواملوا
المياه( ولذلك  -الغطاء النباتي –)التربة  بإدارة الموارد الطبيعية المتجددةالبحث  السكاني، تهتم

سة بإعداد الشباب إعداد خلقيًا مبنى على بيان أهمية الحفاظ على البيئة دراالبحث  تهتم
(2014:Gross, C. M.)  بين متوسط  0.05وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة

درجات األطفال في اختبار المعرفية بالحفاظ على الثروات المعدنية بين أفراد المجموعتين 
التجريبية والضابطة كنتيجة للمشاركة ببرنامج تحسين مهارات التواصل والتعاون لصالح أفراد 

أثناء تطبيق (، Hair, E. C.; Jager,.Garrett, S. B.: 2014التجريبية دراسة )المجموعة 
إلى توجد فروق ذات داللة إحصائًيا في دافعية األطفال لتعلم مفاهيم البحث  البرنامج وتوصلت

المحافظة على الموارد الطبيعية )الطاقة والغذاء والمياه( بعد المشاركة في األنشطة اإلثرائية 
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هتمت هذه ا )نظرية التعلم بالنمذجة لباندورا( و لى تحسين المهارات االجتماعية، القائمة ع
النظرية بأهمية تعليم األطفال مهارات وسلوكيات اجتماعية واالستفادة منها في دعم الحفاظ 

كما قدمت البحوث أدلة قوية على أن البرامج المناسبة لتنمية المهارات  على الموارد الطبيعية،
يمكن أن تساعد هؤالء األطفال على اكتساب المعرفة بأسس تنمية الحفاظ على  االجتماعية

النموذج التكاملي( يرى أن اتجاهات الفرد نحو السلوك تبني على متغيرين ) الموارد الطبيعية
الذي يشمل: المردود االقتصادي، والصورة  Relative Advantageهما: التفضيل النسبي 

، حيث Complexityا، وإشباع الحاجة والتطابقات المعرفية المعقدة الجمالية، والراحة، والرض
إن لهذين المتغيرين تأثيرات كبيرة في تكوين االتجاهات البيئية للفرد خالل مرحلة اإلقناع وهي 
عوامل مهمة وضرورية لدراسة السلوك البيئي حيث أن المؤثرات: مؤثرات اجتماعية داخلية 

خارجية كاألصدقاء والجيران لها تأثيرات كبيرة في تكوين كاألسرة، ومؤثرات اجتماعية 
 .االتجاهات البيئية للفرد

 

 التوصيات
  ضرورة تنظيم موضوعات بيئية في صورة مشكالت بيئية لتدريب األطفال على الممارسات

 البيئية الصحيحة.
 ،ل راحوضرورة تنمية الوعي البيئي لدى الطالب في م التأكد على أهمية الثقافة البيئية

يئة رفع مستوى الوعي البيئي لديهم سيجعلهم قادرين على التعايش مع الب التعليم العام،
 بإيجابية.

 ،وتتناول مجاالت التربية  وضع خطة لنشاط المدرسي يشارك في إعدادها الطالب
ات واألخالقيات البيئية وتستغل إمكانات المدرسة كاإلذاعة المدرسية والمسرح والمسابق

ر حاضرات والندوات والرحالت والزيارات؛من أجل ما يتعلمه الطالب في المقر وإقامة الم
 المدرسي بالتطبيق العملي.
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 عمل معسكرات داخل المدرسة تهتم بتنفيذ برامج البيئة يقوم بها األطفال من الجنسين. 
 ،تسم وتقديم جوائز مشجعة للطالب الذي ي إقامة مسابقات للطالب عن السلوك البيئة الجيد

 وكه البيئي باإليجابية.سل
 بيئة واألخالقي لحماية ال في تعزيز الجانب االنفعالي استغالل مواقع التواصل االجتماعي

 لما تمثله هذه المواقع من أهمية من جانب األطفال.
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 .268 – 249العراق. ص 
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the impact of the effectiveness of the 

cognitive environmental program for the development of environmental 
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ethics associated with natural resources in a sample of children in the 

basic education stage. The study sample consisted of (100) children 

(50) who were divided into an experimental group, and (50) as a control 

group. The study relied on the descriptive analytical approach and the 

quasi-experimental approach for its relevance to such studies, based on 

the following tools (environmental program, environmental ethics scale, 

quality of life scale).  

After analyzing the results using appropriate statistical methods for 

the study variables, the results showed significant differences a statistic 

in the average scores Scale of the Ethics Environmental; For the 

experimental group, there is a difference between the pre-measurement 

and the post-measurement in favor of the post-measurement. There are 

statistically significant differences in the average scores of the scale 

quality of life, For the experimental group between the pre- and post-

measurement in favor of the post-measurement.  

Keywords: (Cognitive environmental program; Environmental ethics; 

Natural resources; Basic education). 


