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 ممخص البحث
التعرؼ عمى المستوي الحالي ألطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة فيما إلى ىدف البحث: 

عمى المستوي الحالي ألطفاؿ مرحمة ما قبؿ التعرؼ ، يتعمؽ ببعض مفاىيـ التربية البيئية
تصميـ أنشطة تعميمية وفقًا الستراتيجية ، المدرسة فيما يتعمؽ ببعض السموكيات البيئية

لدي أطفاؿ مرحمة ما قبؿ  ياالمفاىيـ الكرتونية لتنمية بعض مفاىيـ التربية البيئية وسموكيات
ـ الكرتونية في تنمية بعض مفاىيـ الوقوؼ عمى مدي فاعمية استراتيجية المفاىي، المدرسة

ستراتيجية في تنمية بعض السموكيات البيئية لدي أطفاؿ االالوقوؼ عمى أثر ، التربية البيئية
 مرحمة ما قبؿ المدرسة.
 كؿ منيما فصميف عمي موزعيفطفال ( 45: تكونت عينة البحث مف )عينة البحث

ثؿ يمالمجموعة التجريبية واألخرى  ؿليمث أحد الفصميف( طفال، وتـ اختيار 72عمى ) يحتوي
 المجموعة الضابطة.

، البيئية المناسبة لطفؿ ما قبؿ المدرسةالتربية قائمة بمفاىيـ : مواد وأدوات البحث
اختبار المفاىيـ البيئية المصور ، قائمة بالسموكيات البيئية المناسبة لطفؿ ما قبؿ المدرسة

دليؿ ، بيئية المصور لطفؿ ما قبؿ المدرسةمقياس السموكيات ال، لطفؿ ما قبؿ المدرسة
    المعممة لممفاىيـ والسموكيات البيئية باستخداـ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية      

توصؿ البحث إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  نتائج البحث: 
ابطة في اختبار درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أطفاؿ المجموعة الض

المفاىيـ لصالح أطفاؿ المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ استراتيجية  البيئيةمفاىيـ التربية 
توصؿ البحث إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الكرتونية، كما 

أطفاؿ المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة في اختبار 
أشارت  االستراتيجية، ولقدلصالح أطفاؿ المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ  البيئية تالسموكيا

 البيئية وسموكياتيافي تنمية مفاىيـ التربية  المفاىيـ الكرتونية النتائج إلي فاعمية استراتيجية
 لدي أطفاؿ المجموعة التجريبية.

 الكممات المفتاحية: 
  البيئية التربية مفاىيـ  * اىيـ الكرتونيةالمفمرحمة ما قبؿ المدرسة * استراتيجية

    *السموكيات البيئية
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The Effectiveness of Cartoon Concepts Strategy 
on Developing some Environmental Education 

Concepts and its Impact on the Environmental 
Behavior of Pre-School Children 

Abstract 

The Search Aims: The present Search aims to recognizing the 

current level of pre-school children with regard to Concepts of 

environmental education and its behaviors& Design of educational 

activities According cartoon concepts strategy& Realizing the 

effectiveness of the cartoon concepts strategy on developing some of 

Environmental Education concepts and environmental behavior of the 

children in the pre- school stage. 

The Search sample: The sample consisted of (45) children 

divided into two classes each containing (27) children, and one was 

chosen to represent the experimental group and the other represents 

the control group. 

The Search materials and tools: a list of Environmental 

Education concepts, a list of Environmental behaviors, Environmental 

Education concepts test, Environmental behaviors test and a teacher 

guide based on the strategy of Cartoons concepts  

The Search Results: The results indicated the existence of 

statistically significant differences between the experimental and 

control group in environmental education concepts and Environmental 

behaviors in favor of the children of experimental group after 

applying the carton concepts strategy& The results also indicated the 

effectiveness the carton concepts strategy on developing some 

environmental education concepts and its behavior in favor of the 

experimental group after the Strategies  

Keywords:* The pre-school stage, environmental education 

concepts, Environmental behaviors, Cartoons concepts Strategy 
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 مقدمة
ُتعتبر مرحمة ما قبؿ المدرسة مرحمة بالغة األىمية في تكويف شخصية الطفؿ ففييا 
يتـ بناءه في جميع الجوانب العقمية والجسمية واالجتماعية والدينية، وفييا يكتسب المفاىيـ 

 والمعارؼ ومبادئ السموؾ االيجابي، وفييا تتبمور خبراتو األولية نحو مجتمعو وبيئتو. 
 يعيش في معزؿ عف البيئة المحيط بو، فيو عضو فييا يتثثر بيا ويؤثر والطفؿ ال

البيئة مف  ىذه يتعرؼ عمى أف فييا وتشكؿ شخصيتو وتحدد أنماط سموكو وىذا يتطمب منو
حيث المفيـو والعناصر والمقومات والسموكيات اإليجابية وسبؿ المحافظة عمييا وصيانتيا 

مصادرىا استغالاًل راشدًا لتظؿ نقية سالمة مف التدىور واستغالؿ  معيا، يمكنو التكيؼ حتى
 (72، 8443وليستمد منيا سبؿ العيش والبقاء. )وفاء سالمة، 

ولقد أكد عمماء التربية عمى ضرورة أف تبدأ التربية البيئية وتكويف السموؾ اإليجابي 
رسة، ففي ىذه نحوىا مع الفرد منذ مراحؿ طفولتو المبكرة وتحديدًا في مرحمة ما قبؿ المد

المرحمة يبدأ في إدراؾ البيئة المحيطة بو والتعامؿ مع عناصرىا، لذلؾ فتربية الطفؿ بيئيًا في 
تمؾ المرحمة ضروريًا لنموه ولمحفاظ عمى بيئتو، ولجعمو محبًا لبيئتو محافظًا عمييا. )الجوىرة 

 (  721، 7223( و)صالح الديف سالـ وسميماف عوض، 881، 7284الدوسري، 
تكمف أىمية التربية البيئية في أنيا العممية التي تيدؼ إلى تنمية وعي الطفؿ و 

بالبيئة والمشكالت المتعمقة بيا، وتزويده بالمعرفة والميارات واالتجاىات، وتحمؿ المسئولية 
الفردية والجماعية تجاه حؿ المشكالت البيئية المعاصرة، والعمؿ عمى منع ظيور مشكالت 

 (77، 7227ي نخمة، بيئية جديدة، )نج
ولمتربية البيئية دور أساسي وميـ في اكتساب الطفؿ المعارؼ والقيـ والسموكيات 
التي تيدؼ إلي استغالؿ الموارد بطريقة مستدامة، لممحافظة عمييا وعدـ إىدارىا، كما تيدؼ 
أيضا إلى تكويف مبادئ أولية حوؿ عدـ التموث باإلضافة إلي المشاركة في حماية البيئة 

 (2، 7282وجعميا بيئة نظيفة وجميمة. )رانيا عبد المطيؼ، 
أف البدء بالتربية البيئية في مرحمة رياض األطفاؿ يشكؿ أىمية كبيرة؛ وذلؾ لطبيعة 
ىذه المرحمة حيث يكوف الطفؿ سيؿ التشكيؿ ولديو القدرة عمى االستجابة لممفاىيـ البيئية، 

معمومات والمفاىيـ البيئية فقط، بؿ يجب أف يكوف وال ينبغي أف تركز التربية البيئية عمى ال
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محور ارتكازىا أيضًا عمى السموؾ البيئي، فيتـ دعـ وتشجيع السموؾ الصحيح، مع تعديؿ 
 ( 4، 7225السموؾ الخاطئ. )سوزاف واصؼ، 

ولقد أكد العديد مف الخبراء في مجاؿ التربية البيئية عمى ضرورة أف تبدأ التربية 
 (23: 22، 7222الطفولة المبكرة لممبررات التالية: )محب الرفاعي،  البيئية في مرحمة

  .اىتماـ األطفاؿ الصغار باكتشاؼ البيئة مف حوليـ والتعرؼ عميو 
  مشاركة األطفاؿ في أنشطة لحماية بيئتيـ إحدى الطرؽ التي يمكف أف تساىـ

 في صيانة البيئة والتوازف البيئي.
 ي الخاطئ الذي يتكوف لدى األطفاؿ الصغار االتجاىات البيئية والسموؾ البيئ

 يصعب تغييره في مراحؿ الحقة.
  المشاركة الفعالة لألطفاؿ الصغار في حؿ مشكالت البيئية المحمية تشجعيـ

عمي أف يصبحوا أكثر نشاطًا لممشاركة في حماية البيئة عمى المستوي المحمي 
 والعالمي مستقبميًا. 

تستطيع برامجيا أف تستوعب الكثير مف مفاىيـ  ومرحمة رياض األطفاؿ مرحمة مرنو
التربية البيئية التي تساعد عمى نمو الوعي البيئي لدي الطفؿ، وبالتالي فإف لـ تييئ الروضة 
البيئة التعميمية الغنية باألنشطة والوسائؿ والخبرات التعميمية المناسبة لمطفؿ كي يكتشؼ 

دراؾ ووعي فسوؼ يبني كؿ ما ف يمو وأدركو عمى خطث كبير وبالتالي يتكوف البيئة بفيـ وا 
 (722:725، 7227السموؾ السمبي تجاه البيئة. )محمد اليماني، 

وال ينبغي أف تركز التربية البيئية ألطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة عمى المعمومات 
والمفاىيـ البيئية فقط، بؿ يجب أف يكوف محور ارتكازىا ايضًا عمى السموؾ البيئي، فتدعـ 

تشجع أنماط السموؾ الصحيح، وتشخص أنماط السموؾ الخاطئ وتسيـ في تعديميا. و 
 (882)الجوىرة الدوسري، مرجع سابؽ، 

ويمثؿ السموؾ البيئي أحد مجاالت السموؾ البشري بوجو عاـ حيث يشمؿ األفعاؿ 
تمد والتصرفات التي يقـو بيا الطفؿ ويؤثر سمبًا أو إيجابًا عمى عناصر بيئتو المحيطة، ويع

ىذا السموؾ عمى المعارؼ والميارات والقيـ واالتجاىات التي يمتمكونيا.  )صالح الديف سالـ 
 (  734: 733وعوض جمعة، مرجع سابؽ، 
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والسموؾ البيئي لمطفؿ ىو نتاج عالقة تفاعمية بيف الطفؿ والبيئة المحيطة بو يؤثر 
البيئة ىي في واقع األمر فييا ويتثثر بيا، وما يحدث مف سموكيات مف جانب الطفؿ تجاه 

يعبر عف األساليب التربوية الى أتيحت لو وشكمت شخصيتو، فالطفؿ الذي تعود أف يسمؾ 
سموكيات خاطئة تجاه البيئة قد يستمر في اعتدائو عمى البيئة في مراحؿ عمره التالية إذ أف 

بد المقصود، خبراتو السابقة تكوف موجيو لكؿ ما يكتسبو مف خبرات أخري تالية. )حسنية ع
7222 ،1    ) 

أف تنمية السموؾ البيئي ييدؼ إلى قياـ الطفؿ بمياـ تتسـ بالمحافظة عمى البيئة 
أثناء تفاعمو مع مواقؼ الحياة البومية، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ يجب االنتقاؿ مف مراحؿ التعميـ 

طة المتنوعة المفظي إلى مرحمة التعميـ األدائي )السموكي( لذلؾ يجب االعتماد عمى األنش
 (872المشوقة في اكتساب السموكيات البيئية اإليجابية. )الجوىرة الدوسري، مرجع سابؽ، 

( عمى أف استخداـ الصور والرسـو البصرية في 7288ولقد أكدت داليا الشربيني)
المواقؼ التعميمية المختمفة تثثر تثثيرًا كبيرًا عمى فيـ المجردات، وتساعد عمى توضيح 

ضيحًا مرئيًا بشكؿ أفضؿ لإلدراؾ العقمي مما تفعمو الكممات، كما أف استخالص الحقائؽ تو 
 المعاني مف البصريات أسيؿ مف استخالصيا مف المغة المفظية المكتوبة

ويمكف إكساب الطفؿ المفاىيـ البيئية والسموكيات المرتبطة بيا مف خالؿ الوسائؿ 
عيا حيث تتضح الحقائؽ والمفاىيـ المحسوسة والصور والرسـو التي يمكف أف يتفاعؿ م

البيئية توضيحًا مرئيًا باإلضافة إلى أف استخالص ىذه المفاىيـ مف البصريات أسيؿ مف 
 استخالصيا مف المغة المفظية وىذا ما تحققو استراتيجية المفاىيـ الكرتونية.

عتمد وتعتبر استراتيجية المفاىيـ الكرتونية أحد أىـ االستراتيجيات الحديثة التي ت
عمى المواد البصرية التعميمية التي تمكف الطفؿ مف المشاركة بفاعمية في العممية التعميمية 
وكذلؾ تجعؿ نتائج التعمـ ذات معني، باإلضافة إلى أنيا طريقة جديدة في التعميـ والتعمـ 
والتقييـ تجذب انتباه األطفاؿ وتثير حماستيـ وتساعدىـ عمى فيـ واستيعاب وتذكر 

ات والمفاىيـ، وتستخدـ ىذه االستراتيجية في بداية النشاط كتمييد لممفيـو أو أثناء المعموم
تقديـ النشاط أو في نياية النشاط مف أجؿ مراجعة المفيـو وتقييمو. )لطيفو أبو حوار، 

7282 ،2) 
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وتعد استراتيجية المفاىيـ الكرتونية بمثابة استراتيجية بصرية لمحصوؿ عمى أفكار       
ميف، وتحدي تفكيرىـ بؿ ودعميـ في تنمية فيميـ لممفاىيـ المختمفة، ومف ثـ توضيح المتعم

المعمومات والحقائؽ والسموكيات بطريقة يبقي أثرىا، كما أنيا نقطة انطالؽ لتحفيز المتعمميف 
عمى النقاش، وتحديد المفاىيـ الخاطئة وتصويبيا، بؿ وتسيـ أيضًا في إعادة تشكيؿ األفكار 

 ( 47، 7288مميف. )ماشي الشمري، لدي المتع
وتثتي جاذبية الرسـو الكرتونية مف خالؿ مخاطبتيا لخياؿ األطفاؿ، وىو ما يعشقو 
عالـ الصغار، باإلضافة إلى أف ىذه الرسـو قابمة لمفيـ واالستيعاب بسيولة، ومف ثـ يمكف 

مميزات الرسـو  توظيفيا في العممية التعميمية، لذا سعت المؤسسات التربوية إلي استثمار
 (212، 7285الكرتونية لتحقيؽ أىدافيا التربوية. )عبد الواحد الكبيسي، 

وتتصؼ الرسـو الكرتونية بثنيا تقرأ وتفيـ بسيولة وبسرعة، وىذا ما يجعميا جذابة 
لممتعمميف الصغار، ويستطيع المعمـ أف يوظؼ الرسـو الكرتونية لعرض وتعزيز المفاىيـ 

ديد خبرات المتعمميف ومستواىـ العقمي، لذا عمي المعمـ أف يكوف دقيقًا المختمفة، في ضوء تح
. )محمد البموي،   (23، 7281في اختيار المناسب مف تمؾ الرسـو

كما تعتبر الرسـو الكرتونية مف الوسائؿ البصرية التي تساعد عمي الكشؼ عف 
تـ التعبير عنو مف التصورات البديمة والحقائؽ وتصحيح األفكار، وىي عبارة عف مفيـو ي

خالؿ رسمو كرتونية واحدة، حيث تبدأ عادة بحوار يدور بيف شخصيات كرتونية شعبية 
مثلوفة لدي المتعمميف، ويكوف ذلؾ الحوار عبارة عف وجيات نظر مختمفة مف بينيا واحد 

  (Aydin Güliz, 2015, 143)فقط ىو المقبوؿ عمميًا. 
( Page Keeley (2013كرتونية في دراسة ولقد استخدمت استراتيجية المفاىيـ ال

( المفاىيـ المتعمقة بعمـو األرض والفضاء، وقد (KG-2لتقييـ مدي اكتساب األطفاؿ 
توصمت الدراسة إلى فاعمية المفاىيـ الكرتونية في تقييـ أفكار األطفاؿ حوؿ القمر، حيث 

 فكارىـ.   ساىمت الرسـو الكرتونية الجذابة في اثارة تفكير األطفاؿ وتعديؿ أ
( لتعديؿ 7285) ولقد استخدمت الرسـو الكرتونية في دراسة ريياـ عبد العاؿ

التصورات الخاطئة لبعض المفاىيـ البيئية في الدراسات االجتماعية وقد توصمت الدراسة إلى 
فاعمية االستراتيجية في تنمية مفاىيـ )وحدة االنساف والبيئة في بالدي( وتعديؿ جميع 
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اطئة لدي تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي، وتوصمت الدراسة أيضًا إلى فاعمية التصورات الخ
 االستراتيجية في تنمية ميارات التفكير العممي واالتجاه نحو مادة الدراسات االجتماعية.

ولقد استخدمت في مجاؿ الرياضيات كما في دراسة عبد الواحد الكبيسي وىند 
 (2011)، ودراسةDavidson & Askew ((2012(، ودراسة 7281المشيداني )

Sengul  ودراسةSexton& et al (2009.) 
ولقد اثبتت استراتيجية المفاىيـ الكرتونية فاعميتيا في اكساب تالميذ المرحمة 

  Michaela Minárechová, (2016)االبتدائية المفاىيـ المتعمقة بالظواىر الطبيعية 
لى فاعمية استراتيجية المفاىيـ ( إ7282ولقد توصمت دراسة لطيفة أبو حوار )

 الكرتونية فى تنمية المفاىيـ وميارات التعبير الكتابي لدى تمميذات الصؼ الرابع. 
( ودراسة أحمد 7281واستخدمت أيضًا في الجغرافيا كما في دراسة ياسر الكبيسي )

 ( حيث أثبتت االستراتيجية فاعميتيا في تعديؿ التصورات البديمة7281عبد الرحمف )
 الخاطئة لبعض المفاىيـ الجغرافية    

ويحاوؿ البحث الحالي تقديـ بعض مفاىيـ التربية البيئية المناسبة لطفؿ مرحمة ما 
قبؿ المدرسة مف خالؿ استخداـ استراتيجية حديثة "استراتيجية المفاىيـ الكرتونية"، كما 

لمرحمة وتكويف يحاوؿ البحث تعديؿ بعض السموكيات البيئية السمبية لدي طفؿ ىذه ا
 سموكيات بيئية إيجابية. 

 مشكمة البحث
انطالقًا مف االىتماـ العالمي المتزايد بالبيئة ومستقبميا ٌعقدت العديد مف المؤتمرات 

مف أجؿ البيئة، )مؤتمر  (8447والندوات التي أىتمت بالتربية البيئية ومنيا )قمة األرض، 
(، )مؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة، 7227القمة العالمي لمتنمية المستدامة، 

(، ولقد اشارت ىذه المؤتمرات إلي أف اكتساب مفاىيـ التربية البيئية يعتبر المبنة 7287
ألوؿ لتكويف الوعي البيئي واالتجاىات اإليجابية نحو البيئة، باإلضافة إلى قدرتيا في تنمية ا

الميارات الالزمة لمحفاظ عمييا وحؿ مشكالتيا الحالية ومنع ظيور مشكالت جديدة في 
 المستقبؿ.
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ونظرًا ألف مرحمة الطفولة المبكرة مرحمة ىامة في حياة اإلنساف، حيث تتكوف فييا 
و األولية حوؿ البيئية وتتشكؿ فييا سموكياتو، وتتحدد فييا اتجاىاتو نحوىا، لذلؾ مفاىيم

ينبغي أف تييئ الروضة البيئة التعميمية الغنية باألنشطة والوسائؿ التي تسيـ في اكساب 
األطفاؿ المفاىيـ والخبرات البيئية وتساعد في تكويف السموؾ البيئي اإليجابي والحد مف 

 جاه البيئة. السموؾ السمبي ت
ولقد اىتمت العديد مف الدراسات بتنمية مفاىيـ التربية البيئية لدي طفؿ الروضة 

التي استيدفت تنمية  Ching-Yuan Hsiao & Pei-Yu Shih( (2016ومنيا دراسة 
بعض المفاىيـ البيئية لدي أطفاؿ الروضة مف أجؿ حماية البيئة مف خالؿ ثماني كتب 

سة إلي فاعمية الكتب المصورة في اكساب األطفاؿ المفاىيـ البيئة مصورة، ولقد توصمت الدرا
( مف تنمية 2015)  Ching-Yuan Hsiao & Pei-Yu Shihولقد تمكنت دراسة 

 المفاىيـ البيئية لدي طفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة باستخداـ الكتب المصورة.
المبكرة أف األطفاؿ في الطفولة Carol Fortino & et al  (2014)ولقد أكد 

يتعمموف المفاىيـ البيئية مف خالؿ الحواس والخبرات المباشرة، فيـ يطوروف الفيـ حوؿ البيئة 
 مف خالؿ المعب واالستكشاؼ، واألنشطة اإلبداعية. 

( إلى امكانية تعديؿ السموكيات البيئية 7221ولقد توصمت دراسة نجالء أميف )
ا قبؿ المدرسة مف خالؿ البرنامج الحاسوبي الخاطئة المرتبطة بالماء والنبات لدي أطفاؿ م

 المقترح.
( عمى أىمية التفاعؿ البناء بيف الطفؿ والبيئة 7222(كما أكدت جنات البكاتوشي  

باإلضافة إلي ضرورة استخداـ األساليب الحديثة في التربية، وتوفير خبرات وأنشطة تعميمية 
تي تعمؿ عمى تنشئة الطفؿ وتربيتو بيئيًا تحتوي عمي المضاميف البيئية التربوية المختمفة وال

منذ الصغر وتجعمو إيجابيًا في حصولو عمى المعمومات والمعارؼ وذلؾ في إطار احتكاكو 
 بالبيئة والمواقؼ الطبيعية. 

وبالرغـ مما ُنوه إليو مف قبؿ عف أىمية اكساب األطفاؿ مفاىيـ التربية البيئية 
لوحظ من خالل إجراء المقابالت يجابية إال أنو وتدريبيـ عمى السموكيات البيئية اال

الشخصية مع المعممات في الروضات، ومن خالل االشراف عمى الطالبات في التدريب 
 :الميداني ما يمي
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 تقديـ مفاىيـ التربية البيئية أنشطة الروضة بصورتيا الحالية في  قصور 
 ربية البيئية المختمفة.استخداـ أساليب وطرؽ تدريس تقميدية عند تقديـ مفاىيـ الت 
  الحاجة إلى استخداـ استراتيجيات جديدة ذات فاعمية في تنمية مفاىيـ التربية البيئية

 وسموكياتيا. 
  اعتماد المعممات عمى إكساب األطفاؿ السموكيات البيئية بطريقة تقميدية تعتمد عمي

 التمقيف والتوجيو الشفوي. 
 ومات والسموكيات البيئية الصحيحة بطريقة ال يوجد خطة تدريسية جيدة لتقديـ المعم

 جيدة.
ولتدعيم ىذه المالحظات تم تحميل محتوي وحدات منيج رياض األطفال لممستوي  

 الثاني وأتضح ما يمي:
 اقتصار مفاىيـ التربية البيئية عمى بعض الوحدات مثؿ وحدة الماء 
 البيئية حوؿ  تناولت بعض الوحدات )وحدة المسكف ووحدة العائمة( بعض المفاىيـ

 الحيوانات بطريقة مبسطة. 
  لـ يتـ التطرؽ إلى المفاىيـ البيئية األخرى مثؿ المفاىيـ البيئية المتعمقة بالصوت

 واليواء  
ومف ثـ تحاوؿ الدراسة الحالية تنمية بعض مفاىيـ التربية البيئية وسموكياتيا لدي 

ة حديثة )استراتيجية المفاىيـ أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة مف خالؿ استخداـ استراتيجي
 (الكرتونية

 اسئمة الدراسة
 يحاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

"ما فاعمية استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في تنمية بعض مفاىيـ التربية البيئية وأثرىا 
 األسئمة التالية:ويتفرع عنو عمى السموؾ البيئي لدي أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة؟"  

 ما مفاىيـ التربية البيئية المناسبة لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة؟  .0
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 ما السموكيات البيئة التي يمكف تنميتيا لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة؟  .8
ما صورة األنشطة المقترحة لتنمية المفاىيـ والسموكيات البيئية وفقًا الستراتيجية المفاىيـ  .3

 الكرتونية؟
تراتيجية المفاىيـ الكرتونية في تنمية بعض مفاىيـ التربية البيئية لطفؿ ما فاعمية اس .4

 مرحمة ما قبؿ المدرسة؟
ما أثر استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في تنمية بعض السموكيات البيئة المناسبة لطفؿ  .5

 مرحمة ما قبؿ المدرسة؟
 فروض البحث

المجموعة التجريبية  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أطفاؿ .0
والمجموعة الضابطة قبؿ وبعد تطبيؽ اختبار المفاىيـ البيئية لصالح أطفاؿ المجموعة 

 التجريبية بعد تطبيؽ أنشطة استراتيجية المفاىيـ الكرتونية
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية  .8

عدي الختبار السموكيات البيئية لصالح أطفاؿ والمجموعة الضابطة في التطبيؽ الب
 المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ أنشطة استراتيجية المفاىيـ الكرتونية

 ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى: أىداف البحث:
المستوي الحالي ألطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة فيما يتعمؽ ببعض مفاىيـ التربية  .0

 البيئية.
 ؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة فيما يتعمؽ ببعض السموكيات البيئية.لمستوي الحالي ألطفا .8
مدي فاعمية استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في تنمية بعض مفاىيـ التربية البيئية لدي  .3

 أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة.
أثر االستراتيجية في تنمية بعض السموكيات البيئية لدي أطفاؿ مرحمة ما قبؿ  .4

 المدرسة.
  حث:أىمية الب

محاولتو لتنمية بعض مفاىيـ التربية البيئية لدى طفؿ تتمثؿ أىمية البحث الحالي 
مرحمة ما قبؿ المدرسة وتعويدىـ عمى السموكيات البيئية الصحيحة التي مف شثنيا أف 
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تساعدىـ عمى المحافظة عمى بيئتيـ، وتمكنيـ مف مواجية المشكالت البيئية وتوضح ليـ 
خالؿ توفير بيئة تعميمية مشوقة تعتمد عمى استخداـ الرسـو  طرؽ التغمب عمييا، مف

 -الكرتونية، ىذا باإلضافة إلى: 
 تقديـ قائمة بمفاىيـ التربية البيئية المناسبة ألطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة .0
 تقديـ قائمة بالسموكيات البيئية المناسبة ألطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة. .8
عميمية التي تعتمد عمى استراتيجية المفاىيـ الكرتونية تقديـ مجموعة مف األنشطة الت .3

 لتنمية كال مف المفاىيـ والسموكيات البيئية المناسبة ألطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة.
تقديـ اختبارًا مصورًا لبعض مفاىيـ التربية البيئية المناسبة لطفؿ مرحمة ما قبؿ  .4

 المدرسة.
لبيئية المناسبة ألطفاؿ مرحمة ما فبؿ تقديـ اختبارًا مصورًا لبعض السموكيات ا .5

 المدرسة.
 حدود البحث: 

 عمى الحدود التالية:أقتصر البحث الحالي 
 مفاىيـ التربية البيئية، السموكيات البيئية، استراتيجية المفاىيـ الكرتونية  الحدود الموضوعية:

ميمية بالمممكة تـ تطبيؽ البحث في الروضة التاسعة بمنطقة نجراف التع: الحدود المكانية
 العربية السعودية.

تـ تطبيؽ تجربة البحث الحالي في الفصؿ الدراسي االوؿ مف العاـ الدراسي الحدود الزمانية: 
(7281 /7282.) 
( والبالغ عددىـ kg2أقتصر البحث الحالي عمى أطفاؿ المستوي الثاني )الحدود البشرية: 
كؿ  ريبية، وتكونت( طفؿ وطفمة لكؿ مف المجموعة الضابطة والتج45)

 ( طفؿ وطفمة. 72مجموعة مف )
 مواد وأدوات البحث:

 إعداد الباحثة   قائمة بالمفاىيـ البيئية المناسبة لطفؿ ما قبؿ المدرسة.             .0
 إعداد الباحثة   قائمة بالسموكيات البيئية المناسبة لطفؿ ما قبؿ المدرسة.          .8
 إعداد الباحثة             لطفؿ ما قبؿ المدرسة.اختبار المفاىيـ البيئية المصور  .3
 إعداد الباحثة    مقياس السموكيات البيئية المصور لطفؿ ما قبؿ المدرسة        .4
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إعداد   دليؿ المعممة لممفاىيـ والسموكيات البيئية باستخداـ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية .5
 الباحثة

 مصطمحات البحث
  Strategy: Cartoon conceptsونية استراتيجية المفاىيم الكرت

وتعرؼ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية إجرائيًا عمى أنيا استراتيجية تعتمد عمى 
استخداـ رسومات بنمط كرتوني لشخصيات يجري بينيا حوار حوؿ مفاىيـ التربية البيئية 

منقاش يثلفو وسموكياتيا يتـ الحديث فيما بينيا داخؿ فقاعات كالمية بثسموب مشوؽ مثير ل
 طفؿ ما قبؿ المدرسة.

 Environmental Educationالتربية البيئية: 
وتعرؼ التربية البيئية إجرائيًا عمى أنيا عممية تربوية تستيدؼ إعداد الطفؿ لمتفاعؿ 
الناجح مع البيئة مف خالؿ اكسابو مجموعة مف المعارؼ والمعمومات البيئية التي تساعده 

ادلة بينو وبيف البيئة، والمشاركة في حؿ المشكالت، واكتساب الوعي عمى فيـ العالقات المتب
 .البيئي والقيـ واالتجاىات البيئية

  :Environmental Behavior السموك البيئي
وتعرؼ السموكيات البيئية إجرائيًا عمى أنيا كؿ فعؿ أو تصرؼ صحيح يقـو بو 

الحفاظ عمييا، ويتـ اكسابيا لألطفاؿ مف الطفؿ ويؤثر ايجابيًا عمى عناصر بيئتو، ويسيـ في 
خالؿ الرسـو الكرتونية ويمكف قياسيا عف طريؽ الدرجات التي يحصؿ عمييا األطفاؿ في 

 مقياس السموؾ البيئي.
 يعتمد البحث الحالي عمى: :منيج البحث

 : وذلؾ فيما يتعمؽ بالدراسة النظرية لموضوع استراتيجية المفاىيـالمنيج الوصفي التحميمي
الكرتونية والمفاىيـ البيئية والسموكيات البيئية، ووصؼ اإلجراءات التي اتُبعت إلعداد 
األدوات )اختبار المفاىيـ البيئية ومقياس السموكيات البيئية( ودليؿ أنشطة استراتيجية 

 المفاىيـ الكرتونية لتنمية المفاىيـ والسموكيات البيئية لدي طفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة.
جراءاتيا وضبط متغيراتيا، حيث سوؼ  :التجريبيالمنيج  وذلؾ فيما يتعمؽ بتجربة البحث وا 

يعتمد البحث عمى التصميـ التجريبي المعروؼ بمنيج المجموعتيف المتكافئتيف أو ما يعرؼ 
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بتصميـ القياس القبمي والبعدي لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة، والذي يتمثؿ ىنا في 
عدي لممفاىيـ والسموكيات البيئية لدى مجموعتيف متكافئتيف مف األطفاؿ القياس القبمي والب

 إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة.
 اإلطار النظري لمبحث

 يتضمف اإلطار النظري لمبحث المحاور األساسية التالية:
( لدي أطفاؿ Environmental Education concepts: مفاىيـ التربية البيئية )أوالً 

 المدرسة:  مرحمة ما قبؿ
 لدي أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة :(Environmental behaviors) : السموكيات البيئيةثانياً 
 Cartoons concepts strategy: استراتيجية المفاىيـ الكرتونية: ثالثاً 

 Environmental Education concepts: أواًل: مفاىيم التربية البيئية
القديمة إال أنيا اكتسبت أىمية كبري في ىذه الفترة  مع أف لمتربية البيئية أصوليا

نتيجًة لظيور العديد مف المشكالت البيئية الكبرى التي بدأت تؤثر بعمؽ في نوعية الحياة 
 البشرية مثؿ التموث، واستنزاؼ الموارد الطبيعية، ..

 مفيوم التربية البيئية
مات التي يجب إدخاليا في قد يتصور البعض أف التربية البيئية مجموعة مف المعمو  

المناىج والبرامج التعميمية لمعرفة البيئة ومشكالتيا ، إال أف ىذا التصور يبعد كثيرًا عما 
تنطوي عميو عممية التربية البيئية مف معاف، فالتربية البيئية نمط مف أنماط التربية ييدؼ إلي 

بيئة وتطويرىا، وذلؾ مف خالؿ توجيو العالقات اإلنسانية مع البيئة توجييًا يحقؽ سالمة ال
تزويد األفراد بالمعمومات البيئية التي تساعدىـ عمي فيـ العالقات واكتساب ميارات التعامؿ 
السميـ مع مكونات البيئة، وميارات حؿ المشكالت، وتنمية الوعي البيئي والميوؿ واالتجاىات 

 (  778، 7287والقيـ البيئية السميمة. )عواطؼ عبد الحميد، 
( ىي نمط مف التربية 8424وُتعريؼ التربية البيئية وفقًا لندوة بمجراد في )ديسمبر   

ييدؼ إلى تكويف جيؿ واع وميتـ بالبيئة ومشكالتيا، لديو المعارؼ والقدرات العقمية والشعور 
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بااللتزاـ مما يتيح لو أف يمارس فرديًا أو جماعيًا خؿ المشكالت القائمة، وأف يحوؿ بينيا 
 (772لعودة إلى الظيور. )عواطؼ عبد الحميد، المرجع السابؽ، وبيف ا

كما تعرؼ عمى أنيا العممية التعميمية التي تيدؼ إلى تنمية وعي المواطنيف بالبيئة 
والمشكالت المتعمقة بيا، وتزويدىـ بالمعرفة والميارات واالتجاىات وتحمؿ المسؤولية الفردية 

ة، والعمؿ عمى منع ظيور مشكالت بيئية جديدة. والجماعية تجاه حؿ المشكالت المعاصر 
 (82، 7224)إبراىيـ مطاوع، 

وىي برنامج تعميمي ييدؼ إلى توضيح عالقة اإلنساف وتفاعمو مع بيئتو الطبيعية 
وما بيا مف موارد لتحقيؽ اكتساب المتعمميف لخبرات تتضمف الحقائؽ والمفاىيـ واالتجاىات 

 (53، 7224بيعية. )مصطفي رجب، البيئية حوؿ البيئة ومواردىا الط
وتعرؼ أيضًا عمى أنيا عممية تربوية تستيدؼ تنمية الوعي البيئي لدي اإلنساف 
ثارة اىتمامو نحو البيئة، وذلؾ بتزويده بالمعارؼ والميارات لحؿ المشكالت البيئة الحالية  وا 

 (  22، 7222وتجنب حدوث مشكالت بيئية جديدة. )سوزاف حسف، 
( أف التربية البيئية ىي جيد تعميمي ييدؼ إلي 72، 7224عيد )ويري سعيد الس

إعداد اإلنساف لمتفاعؿ الصحيح مع بيئتو بما تشممو مف موارد ومكونات، ويتطمب ىذا 
اإلعداد اكتساب المعارؼ التي تساعده عمى فيـ مكوناتيا والحفاظ عمييا وحؿ مشكالتيا، 

ىات والقيـ التي تحكـ سموؾ االنساف نحو البيئة وتستمـز التربية البيئية أيضًا تنمية االتجا
لصيانتيا والمحافظة عمييا وتنمية مواردىا بما يضمف توفير االحتياجات األساسية لو 

 ولألجياؿ القادمة.  
وتعرؼ التربية البيئية إجرائيًا عمى أنيا عممية تربوية تستيدؼ إعداد الطفؿ لمتفاعؿ 

جموعة مف المعارؼ والمعمومات البيئية التي تساعده الناجح مع البيئة مف خالؿ اكسابو م
عمى فيـ العالقات المتبادلة بينو وبيف البيئة، والمشاركة في حؿ المشكالت، واكتساب الوعي 

 .البيئي والقيـ واالتجاىات البيئية
 أىداف التربية البيئية في مرحمة ما قبل المدرسة

( و)مني 884، 7224ة إلي: )عايدة مخيمر، تيدؼ التربية البيئية في مرحمة ما قبؿ المدرس
 (44: 43، 7222جاد، 
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اكتساب بعض المعارؼ األولية حوؿ البيئة، والقدرة عمى تصنيؼ بعض مكوناتيا  .0
 تصنيفًا بسيطًا.

اكتساب بعض العادات الحسية التي يمكف أف تميد الطريؽ فيما بعد لتحقيؽ وعي  .8
 بيئي أوسع. 

الالزمة التي تؤدي إلى تكويف الوعي واالدراؾ لما في  تنمية الثروة المغوية والميارات .3
 بيئة الطفؿ.

 معرفة أنواع النبات والحيواف في بيئة الطفؿ والعالقات بينيا وبيف مقومات حياتيا. .4
 مالحظة الظواىر البيئية المحمية الممموسة الطبيعية واالجتماعية. .5
 انة البيئة ومصادرىاتكويف وتنمية األنماط السموكية السميمة عند األطفاؿ لصي .6
 تكويف اتجاىات إيجابية نحو البيئية. .7
 احتراـ األطفاؿ لجميع المخموقات في الطبيعة، واحتراـ حقوؽ االخريف  .8
 ترشيد سموؾ األطفاؿ إزاء بيئتيـ بعناصرىا المختمفة .9

 استخداـ األسموب العممي في التعامؿ مع المشكالت البيئية.  .01
 مرحمة ما قبل المدرسة أىمية تنمية المفاىيم البيئية في

يحتاج الطفؿ إلي تعمـ المفاىيـ البيئية ألف حياتو تتوقؼ عمى ىذه البيئة وتعتمد  
عمييا، وقد أكد التربويوف عمى أىمية ىذه المفاىيـ لألطفاؿ ومنيـ بستالوتزي الذي أكد عمى 

ر البيئة ثـ أىمية تعمـ االطفاؿ مف خالؿ الخبرات المباشرة حتي يكتشفوف العالقة بيف عناص
يبحثوف عف إجابات ألسئمتيـ، ولقد ركز فروبؿ أيضًا عمى أىمية مشاىدة الطفؿ ومالحظتو 
لمطبيعة والبيئة مف حولو، كما أكدت منتسوري عمي أىمية الحرية الفردية لمطفؿ داخؿ بيئتو 
وأىمية الخبرات الحسية لمطفؿ في البيئة الكتساب المفاىيـ والخبرات. )ماجدة صالح، 

7225 ،855    ) 
يمكف إجماؿ أىمية تنمية المفاىيـ البيئية لطفؿ ما قبؿ المدرسة في أنيا: )الجوىرة الدوسري، 

 (877مرجع سابؽ، 
تتيح عممية تنمية المفاىيـ البيئية فرص لمخبرة الواقعية المباشرة التي قد ال تتوفر  .0

 ليـ.
 لحسي لعناصر البيئة.تسيـ أنشطة التربية البيئية في تدريب الطفؿ عمي التمييز ا .8
 قد تؤدى تنمية المفاىيـ البيئية إلي فيـ العالقة بيف السبب والنتيجة. .3
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 قد تؤدي المواقؼ والخبرات البيئية إلى اشباع حاجات الطفؿ النفسية واالجتماعية. .4
قد تثير عممية تنمية المفاىيـ البيئية التفكير وحؿ المشكالت لدي الطفؿ وتقوده إلى  .5

 يئتو العامة والخاصة. ترتيب وتنظيـ ب
 مجاالت التربية البيئية لطفل ما قبل المدرسة

: 741، 7224مف اىـ مجاالت التربية البيئية لطفؿ ما قبؿ المدرسة ما يمي: )نبيية نايؿ، 
742) 

االنساف: ويشمؿ الجسـ وأعضاءه وحواسو، وأىمية المحافظة عميو بالنظافة والوقاية  .0
 العادات السموكيات الصحية.مف األمراض والتغذية الصحية و 

األرض: ماذا يوجد عمييا )إنساف، حيواف...( الماء وأىميتو، وأىمية المحافظة عميو  .8
 مف التموث.

الحيوانات أنواعيا وتصنيفاتيا وأىميتيا لإلنساف، غذائيا، أماكف معيشتيا، أىمية  .3
 الغذاء والماء ليا.

مية الماء واليواء لنمو النبات، طرؽ النباتات: أنواعيا وفوائدىا لإلنساف والحيواف، أى .4
 المحافظة عمييا.

اليواء: مكوناتو وأىميتو لإلنساف والحيواف والنبات، وأىمية المحافظة عميو مف   .5
 التموث.

 الصحة: صحة الطفؿ، الغذاء، العادات الصحية، والسموكيات اإليجابية.  .6
  دور المعممة في التربية البيئية

يًا مؤثرًا في الروضة، ويتوقؼ عمييا تحقيؽ أىداؼ التربية البيئية تعتبر المعممة عنصرًا أساس
( و)عواطؼ عبد الحميد، 745ويمكف تحديد دور المعممة في: )نبيية نايؿ، مرجع سابؽ، 

 (758مرجع سابؽ، 
تمكيف الطفؿ مف استخداـ حواسو الكتشاؼ خصائص األشياء الموجودة في محيطة  .0

 البيئي. 
والمعارؼ البيئية أثناء أنشطة المعب المختمفة ومف خالؿ  تزويد الطفؿ بالمعمومات .8

 الخبرات المباشرة والمالحظة واالكتشاؼ والتفاعؿ مع األشياء في الطبيعة مف حولو. 
تييئة البيئة التعممية داخؿ قاعات النشاط وخارجيا بشكؿ يساعد في تحقيؽ  .3

 األىداؼ التربوية المنشودة.
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 بة ألطفاؿ الروضة.اختيار الخبرات البيئية المناس .4
 اختيار وتجييز الوسائؿ التعميمية المناسبة والمتنوعة لتنفيذ أنشطة التربية البيئية .5
ثارة اىتماميـ باألنشطة  .6 استخداـ أساليب التييئة المناسبة لألطفاؿ لجذب انتباىيـ وا 

 البيئية المقدمة ليـ.
 توجيو األطفاؿ وارشادىـ إلتباع أنماط السموؾ البيئي السميـ. .7
 التقويـ المستمر لألطفاؿ وتعزيز أنماط السموؾ البيئي السميـ.  .8

 : Environmental behaviorsثانيًا: السموك البيئي 
يمثؿ السموؾ البيئي أحد مجاالت السموؾ البشري بوجو عاـ، حيث يشمؿ جميع 

 ( 17، 7227األفعاؿ والتصرفات التي يقـو بيا الفرد تجاه بيئتو. )نجوى شنودة، 
( السموؾ البيئي عمى أنو 824، 7222كال مف حسف شحاتو وزينب النجار ) يعرفو

إي فعؿ أو تصرؼ فردي أو جماعي موجو مباشرة لعالج أو حؿ القضايا والمشكالت 
 البيئية.  

ويعرؼ أيضًا عمى أنو نشاط أو فعؿ يقـو بو الفرد لممحافظة عمى البيئة، ويتـ 
ات كالمعرفة، واالتجاىات، والمسئولية والمعايير اكتساب ىذا السموؾ مف خالؿ بعض المتغير 

 (  733)صالح الديف سالـ وسميماف عوض، مرجع سابؽ، االجتماعية. 
ويعرؼ أيضًا عمى أنو كؿ فعؿ أو تصرؼ صحيح يقـو بو الطفؿ ويؤثر إيجابيًا 

مرجع عمى عناصر بيئتو المحيطة ويسيـ في حمايتيا والحفاظ عمييا. )محب الرفاعي، 
 ( 27 ، سابؽ

( أف السموؾ البيئي ىو الممارسات المعيشية 452، 7222وتري نجوى عبد الجواد )
التي تصدر مف الطفؿ تجاه البيئة )المنزؿ، الحديقة، الفصؿ، النادي( وتتضمف البيئة 
المعرفية المعارؼ البيئية األساسية، أما البيئة الوجدانية ىي تمؾ االتجاىات والقيـ التي تعتمد 

ا عمى مضموف البيئة المعرفية، وعندما يحدث التكامؿ بينيما والتثثير المتبادؿ في تكويني
يكوف السموؾ البيئي الرشيد أكثر احتمااًل لمظيور في المواقؼ التي تحتاج سموكا ما مف 

 الطفؿ. 
وتعرؼ السموكيات البيئية إجرائيًا لغرض البحث الحالي عمى أنيا كؿ فعؿ أو 

ويؤثر ايجابيًا عمى عناصر بيئتو، ويسيـ في الحفاظ عمييا،  تصرؼ صحيح يقـو بو الطفؿ
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ويتـ اكسابيا لألطفاؿ مف خالؿ مجموعة مف الرسـو الكرتونية ويمكف قياسيا عف طريؽ 
 الدرجات التي يحصؿ عمييا األطفاؿ في مقياس السموؾ البيئي.

 السموكيات البيئية المناسبة لطفل الروضة:
-تي يمكف اكسابيا لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة ما يمي: مف أىـ السموكيات البيئية ال

 (42: 54، 7225)سوزاف واصؼ، 
سموكيات المحافظة عمى الماء: وىي السموكيات التي تختص بتوجيو االفراد نحو  .0

 االنتفاع الرشيد بالماء والمحافظة عميو مف التموث
االفراد نحو سموكيات المحافظة عمى اليواء وىي السموكيات التي تختص بتوجيو  .8

 أىمية اليواء والمحافظة عميو مف التموث.
سموكيات المحافظة عمى البيئة مف التموث الضوضائي: وىي السموكيات التي  .3

تختص بتوجيو االفراد نحو التخمص مف التموث الضوضائي الموجود وعدـ إحداث 
 أي ضوضاء أخري.

ي تختص بتوجيو االفراد سموكيات المحافظة عمي الثروة النباتية وىي السموكيات الت .4
 نحو االنتفاع الرشيد بالثروة النباتية بثشكاليا المختمفة والمحافظة عمييا ورعايتيا.

سموكيات المحافظة عمى الثروة الحيوانية وىي السموكيات التي تختص بتوجيو  .5
االفراد نحو االنتفاع الرشيد الثروة الحيوانية بثشكاليا المختمفة والمحافظة عمييا 

 اية بيا. والعن
 تكوين السموك البيئي اإليجابي لدي الطفل

ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تساعد في تكويف السموؾ البيئي الرشيد لمطفؿ وىي: 
 (822: 825، 8444( و)أحمد المقاني وفارعة حسف، 783، 7224)حسنية عبد المقصود، 

صعب اكتسابيا مساعدة الطفؿ عمى اكتساب الميارات واالتجاىات البيئية التي ي .0
 بدوف التعامؿ المباشر مع البيئة.

المشاركة الفعالة لمطفؿ في مناقشة الظواىر البيئية، مع التثكيد عمي أنيـ جزء مف  .8
 البيئة مما يؤكد عمي انتمائيـ إلييا. 

أف تساعد المادة العممية والموضوعات والقضايا المقدمة لمطفؿ عمى تنمية اتجاىات  .3
 مرغوب فييا. 
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 مى الخبرات البيئية السابقة لدي األطفاؿ.التعرؼ ع .4
 القياـ بثنشطة تمييدية بقصد استثارة الدافعية. .5
المتابعة المستمرة لألطفاؿ الستثارة الميوؿ وتنمية اإلحساس بثىمية المعرفة في  .6

 مجاالت متعددة.
التركيز عمى أف يمارس األطفاؿ التفكير الحر الذي يستطيع مف خاللو المقارنة بيف  .7

 النظر والحقائؽ البيئية.  وجيات
 Cartoon concepts strategyثالثًا: استراتيجية المفاىيم الكرتونية: 

تعد استراتيجية المفاىيـ الكرتونية أحد أنواع المواد البصػرية التعميميػة التػي تجعػؿ 
عنػى، المػتعمـ يشػارؾ بفاعمية فػي العمميػة التعميميػة، وكػذلؾ تجعػؿ نتػائج الػتعمـ ذات م

 باإلضػافة إلػى أنيػا طريقػة جديدة في التعميـ والتعمـ والتقييـ.
استراتيجية المفاىيـ  (Brenda Keogh& Stuart Naylor)ولقػد ابتكر كؿ مف 

الكرتونية كثداة لمتدريس والتقييـ، وكاف الغػرض مػف انشػائيا ىو أف تكوف بمثابة استراتيجية 
ي تفكيرىـ، مف خالؿ استخداـ الصور والرسـو لمحصوؿ عمى أفكار المتعمميف وتحد

 Brendaالتوضيحية الكرتونية، ومف ثـ فيـ يروف أنيا مالئمة لتعميـ وتعمـ األطفاؿ. 
Keogh& Stuart Naylor, 1999, 431)  ) 

أف  Brenda Keogh& Stuart Naylor ((2004: 19ويري كؿ مف 
نقاش مستمر بيف الشخصيات حوؿ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية نمط كرتوني لتمثيؿ 

موضوع ما أو ظاىرة ما، وفييا قـو المتعمميف بإبداء الرأي وتوضيح أفكارىـ حوؿ ىذا 
، وبالتالي فثف اكتشاؼ أفكار األطفاؿ جزءا طبيعيا مف عممية التعمـ ويتـ فييا  المفيـو

 . مساعدة ذوي القدرات التنظيمية الضعيفة عمى إدراؾ الموضوع بثقؿ لغة لفظية
كما تعرؼ عمى أنيا أدوات بصرية تجمع بيف الشخصيات الكرتونية وبيف الحوار 
المرتبط باألحداث اليومية بطريقة فكاىية، ترتبط بثالث شخصيات أو أكثر، تعبر عف 
آراء مختمفة حوؿ موضوع معيف، ىي باألصؿ خاطئة إال واحد مف اآلراء مقبوؿ عمميًا. 

(Ingec Kandil, 2008, 47  ) 
رؼ أيضًا عمي أنيا تمثيؿ تصويري أو رسومات كرتونية لشخصيات افتراضية وتع

يجري بينيا حوار يعبروف فيو عف وجيات نظرىـ حوؿ قضية حياتية أو مشكمة أو 
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موضوع ما، ويتـ ذلؾ الحوار عمى ىيئة نص مكتوب داخؿ مربع أو دائرة أماـ كؿ 
 ذ ويحفزىـ عمى التفكير.شخصية بثسموب يثير العديد مف التساؤالت لدي التالمي

Matthew Sexton, 2010)( و )(Abdul Gafoor & V. Shilna, 2013 
بثنيا رسومات معرفية تستخدـ التصميـ Dabell  John ( (2008: 34ولقد عرفيا

الكرتوني لتقديـ المحادثات لوجيات نظر مختمفة داخؿ فقاعات كالمية، والتي بدورىا 
محادثات أخري مع بعضيـ البعض ومناقشة األفكار تعمؿ كمحفز لممتعمميف إلجراء 

 المتنوعة. 
( أف الرسـو الكرتونية عبارة عف رسومات بنمط 722، 7285وتري ريياـ عبد العاؿ )

كرتوني يتـ فييا طرح مجموعة مف وجيات النظر حوؿ حدث معيف، وتتضمف عرض 
وقؼ مقبوؿ عمميا، كما األفكار البديمة حوؿ مفيـو معيف مع األخذ بعيف االعتبار وجود م

يتضمف عرض صور تعبيرية مع االستخداـ لحد األدنى مف المغة المكتوبة بحيث تكوف في 
 إطار ما يثلفو الطالب في حياتو اليومية". 

أف الرسـو الكرتونية أدوات بصرية Balım & et al  Ali ( (2016: 273ويري 
ث الحياة اليومية أو مفيـو ما، ورسومات تعمف عف وجيات نظر متباينة حوؿ حدث مف أحدا

وتستخدـ لتشجيع المتعمميف عمي مناقشة المفيـو ومقارنة وجيات النظر المختمفة ومف ثـ 
الوصوؿ إلى المفيـو الصحيح وتصويب المفاىيـ الخاطئة، وتعتبر ىذه االستراتيجية مالئمة 

 لألطفاؿ صغار السف. 
ونية إجرائيًا عمى أنيا استراتيجية مما سبؽ يمكف تعريؼ استراتيجية المفاىيـ الكرت

تعتمد عمى استخداـ رسومات بنمط كرتوني لشخصيات يجري بينيا حوار حوؿ مفاىيـ 
التربية البيئية وسموكياتيا يتـ الحديث فيما بينيا داخؿ فقاعات كالمية بثسموب مشوؽ مثير 

 لمنقاش يثلفو طفؿ ما قبؿ المدرسة
 النظرية البنائية والتعمم النشط استراتيجية المفاىيم الكرتونية بين

تستند استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في أفكارىا عمى النظرية البنائية حيث تثخذ 
وكذلؾ مدى دافعيتيـ واستعدادىـ لمتعمـ، مع أفكار األطفاؿ في الحسباف عند تخطيط النشاط 

نائية التي تعتمد عمييا مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف، ومف إبراز مالمح النظرية الب
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)آالء أبو ليمة، ( 47، 7288)ماشي الشمري، -استراتيجية المفاىيـ الكرتونية ما يمي: 
7282 ،82) 
 المتعمـ نشط وايجابي في عممية التعمـ. .0
 عممية التعمـ عممية بناء مستمرة تتطمب جيدًا عقميًا، فالمتعمـ يبني معرفتو بنفسو. .8
فيحدث التعمـ ظيؼ عقؿ المتعمـ لتكويف خبرات جديدة تدعو النظرية البنائية إلي تو  .3

 بإضافة معمومات جديدة مع المعمومات السابقة، وبالتالي يحدث التعمـ ذو المعني.
يحدث التعمـ عف طريؽ توفير بيئة تعميمية مناسبة تسمح بالتواصؿ االجتماعي بيف  .4

 المتعمميف أثناء التعمـ. 
، فيي بذلؾ تؤكد عمي السموؾ واألداء التثكيد عمي أىمية تقويـ اكتساب الم .5 فيـو

باإلضافة إلى تثكيدىا عمي العمميات العقمية التي تؤدي إلى الفيـ واالستيعاب وبناء 
 المعرفة.

كما تعد استراتيجية المفاىيـ الكرتونية أحد أىـ استراتيجيات التعمـ النشط لما ليا مف 
لطفولة المبكرة ومف أىـ عناصرىا: تثثير إيجابي عمى عممية التعمـ خصوصًا في مرحمة ا

 (85، 7224)بسمة فاعور، 
 استخداـ العصؼ الذىني وفيو يتـ مشاركة األطفاؿ وصوال الى المفيـو الصحيح. .0
استخداـ الحوار البناء الذي يمعب دورًا أساسيًا في حث األطفاؿ عمي التفكير  .8

لعميا كالتفكير الناقد والتعمؽ في المفيـو وبالتالي يسيـ في تنمية ميارات التفكير ا
 والتفكير اإلبداعي

استخداـ العمؿ الجامعي الذي يمنح جميع األطفاؿ فرصًا عديدة لتبادؿ اآلراء  .3
 واألفكار 

4.  .  التفاعؿ المباشر مع الصور والرسـو
 أىمية استخدام المفاىيم الكرتونية:

بحاث يمكف توضيح مدي أىمية المفاىيـ الكرتونية مف خالؿ ما توصمت إليو األ
المختمفة عف فوائد استخداـ المفاىيـ الكرتونية في تدريس المفاىيـ المختمفة وفيما يمي عرضًا 

 ,Sare ŞENGÜL,2011, 2306)  )2014, 117)  Fatma Ören ألىمية استخداميا:
Gülçin Meriç) ،(Christine Chin & Lay-Yen Teou, 2009, 1317) ، محمد(

 (Christine Chin & Lay-Yen Teou, 2010, 110)، (43: 44، 7282األشقر، 
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 تعد نقطة انطالؽ لتحفيز المتعمميف عمى النقاش.  .0
 تحفز المتعمميف لمناقشة وتبادؿ األفكار .8
 تقمؿ مف خوؼ المتعمميف مف إعطاء إجابات خاطئة. .3
 تعطي مؤشرا لمستوى أفكار المتعمميف اثناء النشاط. .4
 فتسيـ في زيادة الكفاءة الذاتية لدي المتعممي .5
 تستخدـ في التقويـ التكويني لممتعمميف حيث يتـ الدمج بيف التعمـ والتقييـ اثناء النشاط.   .6
تستخدـ في التقييـ الفردي والجماعي، باإلضافة الي تقديـ تغذية راجعة تشخيصية  .7

 حوؿ المفاىيـ الخاطئة .
 تحفيز المتعمميف عمي إصدار االحكاـ عمي األفكار زمالئيـ مف حيث مدي صحتيا .8

 أو خطاءىا.   
 تستخدـ في الكشؼ عف المفاىيـ الخاطئة لدى المتعمميف وعالجيا. .9
 تستخدـ في تنمية الميارات المغوية لدي المتعمميف. .01
 تساعد في تنمية ميارات التفكير العميا.  .00

 ,Brenda Keogh& Stuart Naylor) مراحل استخدام استراتيجية المفاىيم الكرتونية:
2000, 15) 

 يـ مف خالؿ الرسـو الكرتونية.عرض المفاى .0
 اتاحة الفرصة لممتعمميف لمتفكير في المفاىيـ الكرتوني. .8
ترتيب المتعمميف في مجموعات لمناقشة تصوراتيـ وتصورات الشخصيات الكرتونية حوؿ  .3

.  المفيـو
 المناقشة الصفية والتعرؼ عمى التصورات الخاطئة. .4
 قؿ قبوال مف التصور الصحيح.مناقشة المتعمميف حوؿ لماذا التصورات األخرى أ .5
 المناقشة المنظمة حوؿ المفيـو الصحيح لمتثكيد عمى صحتو. .6
7.  .  تمخيص التصور العممي الصحيح لممفيـو

 (745، 7281)أحمد عبد الرحمف، توقيتات استخدام استراتيجية المفاىيم الكرتونية: 
 تستخدـ في بداية الدرس مثؿ التييئة لمنشاط .0
  -:شاط معيف في الدرس وذلؾ مف أجؿأثناء الدرس كجزء مف ن .8
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إعطاء مؤشرا عف أفكار المتعمميف، وتحديد المفاىيـ الخاطئة، تحفيز المتعمميف عمى     
  النقاش، عرض التحديات التي قد تؤدي الى إعادة تشكيؿ األفكار لدى المتعمميف

اب ومدى اكتس تستخدـ في نياية الدرس مف أجؿ مراجعة مستوي التعمـ، والتقويـ، .3
 .  واستيعاب المفيـو

 &Brenda Keogh)معايير أساسية لممعمم الستخدام استراتيجية المفاىيم الكرتونية
Stuart Naylor, 1998, 15) 

 أف يستخدـ كممات مثلوفة لممتعمميف، مع استخداـ كممات قميمة.  .0
استخداـ ثالث أو أربع عبارات بديمة لممناقشة، عمي أف تمثؿ البدائؿ وجيات نظر  .8

 بولة عمميًا.مق
 تتساوي البدائؿ المطروحة في المكانة. .3
 .استخداـ أسئمة االختيار مف متعدد ألنيا مناسبة جدا ليتكيؼ المتعمميف مع االستراتيجية .4
 التركيز عمى المفاىيـ األساسية.  .5

 إجراءات البحث: 
 -لإلجابة عف أسئمة البحث ولمتحقؽ مف صحة فروضو، اتُبعت اإلجراءات التالية: 

 إعداد الباحثةمة بمفاىيم التربية البيئة المناسبة ألطفال مرحمة ما قبل المدرسة: قائ .0
 لتحديد مفاىيـ التربية البيئية المناسبة لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة تـ اآلتي:

االطالع عمى البحوث والدراسات السابقة التي تناولت مفاىيـ التربية البيئية المناسبة  -
 . لطفؿ ما قبؿ المدرسة

 إعداد قائمة مفاىيـ التربية البيئية في صورتيا األولية.  -
 عرض القائمة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف. -
 التوصؿ الي الصورة النيائية لمقائمة. -

 إعداد الباحثةقائمة بالسموكيات البيئية المناسبة ألطفال مرحمة ما قبل المدرسة:  .8
 لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة تـ اآلتي: المناسبةلتحديد السموكيات البيئية 

االطالع عمى البحوث والدراسات السابقة التي تناولت السموكيات البيئية المناسبة  -
 لطفؿ ما قبؿ المدرسة.

 إعداد قائمة تحتوي عمى السموكيات البيئية المناسبة لطفؿ ما قبؿ المدرسة. -
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 المحكميف المختصيف. عرض القائمة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف  -
 التوصؿ الي الصورة النيائية لمقائمة السموكيات البيئية. -

 إعداد الباحثة إعداد اختبار مفاىيم التربية البيئية لطفل مرحمة ما قبل المدرسة .3
لمتوصؿ إلى ما ىدؼ إليو البحث الحالي مف التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية 

ـ التربية البيئية لدي أطفاؿ ما قبؿ المدرسة تـ بناء المفاىيـ الكرتونية في تنمية بعض مفاىي
 وفقًا لمخطوات التالية:  التربية البيئية اختبار مفاىيـ

 تحديد اليدف من االختبار
تـ تصميـ اختبار مفاىيـ التربية البيئية لقياس مدي تمكف أطفاؿ مرحمة ما قبؿ  

مدي فاعمية استراتيجية  المدرسة مف بعض مفاىيـ التربية البيئية، وأيضا لمكشؼ عف
 المفاىيـ الكرتونية في تنمية ىذه المفاىيـ.

 إعداد مفردات االختبار
وفييا يوجو الي نوع االختبارات المصورة،  مففكانت مفردات االختبار أما عف 

الطفؿ السؤاؿ ثـ يختار الصورة التي تمثؿ إجابة السؤاؿ، وقد روعي أف تكوف الصور 
 .لحجـ والشكؿ واأللوافواضحة ومناسبة مف حيث ا

   صياغة تعميمات االختبار
تـ وضع تعميمات االختبار في الصفحة األولي مف كراسة األسئمة وقد تضمنت ما  

 -يمي :
ختصر لميدؼ مف االختبار، بياف بعدد أسئمة االختبار، اإلشارة إلي أف اإلجابة شرح م

، )صفر( أماـ اإلجابة ( أماـ اإلجابة الصحيحة8ستكوف في ورقة مستقمة وذلؾ بوضع )
إعطاء مثااًل ثـ تقـو بتسجيؿ درجة الطفؿ، ، عمي أف تقـو المعممة بسؤاؿ الطفؿ الخاطئة

ف األسئمة وذلؾ باإلشارة إلي صورة واحدة مف الصور، أال يوضح لمطفؿ كيفية اإلجابة ع
يبدأ األطفاؿ باإلجابة عف أسئمة االختبار حتى يؤذف ليـ بذلؾ، وبعد فيميـ لمتعميمات فيمًا 

 جيدا، ضرورة اإلجابة عف جميع أسئمة االختبار وعدـ ترؾ أي سؤاؿ بدوف إجابة.
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 التجربة االستطالعية لالختبار
ار كاف البد مف التثكد مف صالحية الصورة المبدئية المعدلة بعد تصميـ االختب

لالختبار بعد التحكيـ، حيث قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار في صورتو المبدئية عمى عينة 
( طفاًل مف أطفاؿ المستوي الثاني، وذلؾ 27أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة شممت )مف 

ختبار، الزمف، معامالت السيولة بيدؼ الحصوؿ عمى بيانات تتعمؽ بصدؽ وثبات اال
 والصعوبة.

    صدق المحكمين:-صدق االختبار: 
لمتثكد مػف صػالحية الصػورة األوليػة الختبػار مفػاىيـ التربيػة البيئيػة، تػـ عرضػو عمػى 

وذلػػػػؾ لمحكػػػػـ عمػػػػى مػػػػدي ( محكمػػػػيف 2بمػػػػغ عػػػػددىـ ) مجموعػػػػة مػػػػف المحكمػػػػيف المختصػػػػيف
لتعػديالت فػي صػياغة بعػض األسػئمة بمػا يػتالءـ وقامػت الباحثػة بػإجراء اصالحيتو وسالمتو، 

 وبذلؾ تحقؽ لالختبار صدؽ المحكميف.، وطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة
 - صدق االتساق الداخمي: -
 : لمبعد الذي تنتمي إليو. معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية 8

مع الدرجة الكمية لمبعد، تـ حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ عبارة مف عبارات االختبار 
 (8والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ )

 معامل االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي اليو (0جدول )
رقم  البعد

 السؤال
معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 رتباطاال 

 **0.73 9 **0.55 7 **0.58 5 **0.63 3 **0.66 0 الماء
8 0.67** 4 0.71** 6 0.56** 8 0.61** 01 0.53** 

الحيوانات 
 والطيور

00 0.50** 03 0.64** 05 0.59** 07 0.73** 09 0.74** 
08 0.62** 04 0.48** 06 0.69** 08 0.67** 81 0.66** 

   **0.64 87 **0.35 85 **0.69 83 **0.59 80 النبات
88 0.57** 84 0.62** 86 0.65** 88 0.69**   

     **0.74 33 *0.35 30 **0.59 89 اليواء
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رقم  البعد
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 رتباطاال 

31 0.57** 38 0.66** 34 0.68**     
   **0.62 38 **0.55 37 **0.57 36 **0.50 35 الصوت

( ودرجة 1.15ة )(     * )ر( عند مستوى دالل1.45( ىو )1.10** )ر( عند مستوي داللة )
 (1.35( ىي )31حرية )

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع عبارات اختبار التربية البيئية مرتبطة بالدرجة 
وىذا يدؿ  0.01)( و)0.05الكمية لمبعد ارتباطًا دااًل داللة إحصائية عند مستوي داللة )

 عمى أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.
 ارتباط بين درجة كل بعد مع الدرجة الكمية لالختبار. معامل  8

 ( معامل ارتباط بين درجة كل بعد مع الدرجة الكمية لالختبار8جدول )
 معامل االرتباط البعد
 **0.83 الماء

 **0.81 الحيوانات والطيور
 **0.80 النبات
 **0.76 اليواء
 **0.78 الصوت

 ( 1.45( ىو )1.10** )ر( عند مستوي داللة )
 (1.35( ىي )31( ودرجة حرية )1.15* )ر( عند مستوى داللة )

 

 االختبار يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي. يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف
 ولقد تـ حساب الثبات باستخداـ:  حساب معامل ثبات االختبار:

    0.95)طريقة التجزئة النصفية وقد بمغت قيمة الثبات ) . أ
( ولقػد وجػد أف معامػؿ ثبػات K-R 21) 78ريتشاردسػوف الصػيغة  –معادلػة كػودر   . ب

معامػػؿ الثبػػات يشػػير يتضػػح ممػػا سػػبؽ أف ، 0.93)) اختبػػار مفػػاىيـ التربيػػة البيئيػػة
إلػػى أف االختبػػار ذو درجػػة ثبػػات مناسػػبة يمكػػف معيػػا اسػػتخدامو فػػي قيػػاس مفػػاىيـ 

 التربية البيئية لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة
 



 د. ابتسبو سهطبٌ عبدانحًيد أحًد                  فبعهية استراتيجية انًفبهيى انكرتونية فً        

 هيى انتربية انبيئية وأثرهبتنًية بعض يفب        

 عهى انسهوك انبيئً ندي أطفبل يرحهة يب قبم انًدرسة 
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 ة والصعوبة:حساب معامالت السيول
تـ حساب معامؿ السيولة وتراوحت قيمة معامالت سيولة أسئمة االختبار بيف 

( وبذلؾ تكوف 2.7- 2.3(، بينما تراوحت قيمة معامالت الصعوبة بيف )2.3 – 2.7)
أسئمة االختبار مالئمة لألطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة، وقد تـ ترتيب أسئمة االختبار 

 وفؽ معامالت الصعوبة.
 الصورة النيائية لالختبار

بعد التثكد مف مناسبة أسئمة االختبار مف حيث معامالت السيولة والصعوبة، وترتيب 
أسئمة االختبار وفؽ تدرج معامؿ صعوبتيا، وبعد التثكد مف ثبات وصدؽ االختبار، أصبح 
ي االختبار صالح لمتطبيؽ عمى عينتي البحث التجريبية والضابطة، ويتكوف االختبار ف

 ( سؤااًل تقيس مفاىيـ التربية البيئية السابؽ تحديدىا.23صورتو النيائية مف )
 مقياس السموكيات البيئية لطفل مرحمة ما قبل المدرسة إعداد الباحثة .4

لمتوصؿ إلى ما ىدؼ إليو البحث الحالي مف التعرؼ عمى أثر استراتيجية المفاىيـ 
دي أطفاؿ ما قبؿ المدرسة تـ بناء مقياس الكرتونية في تنمية بعض السموكيات البيئية ل

 السموكيات البيئية وفقًا لمخطوات التالية: 
 تحديد اليدف من المقياس

تـ تصميـ مقياس السموكيات البيئية لقياس مدي تمكف أطفاؿ مرحمة ما قبؿ 
المدرسة مف بعض مقياس السموكيات البيئية، وأيضا لمكشؼ عف أثر استراتيجية المفاىيـ 

 ية في تنمية ىذه السموكيات.الكرتون
 إعداد مفردات المقياس

وفييا يوجو الي الطفؿ نوع المقاييس المصورة،  مففكانت مفردات المقياس أما عف 
السؤاؿ ثـ يختار الصورة التي تمثؿ إجابة السؤاؿ مف وجية نظره، وقد روعي أف تكوف 

 .الصور واضحة مناسبة مف حيث الحجـ والشكؿ واأللواف
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   ميمات المقياسصياغة تع
تـ وضع تعميمات المقياس في الصفحة األولي مف كراسة األسئمة وقد تضمنت  

شرح مختصر لميدؼ مف المقياس، بياف بعدد أسئمة المقياس، اإلشارة إلى أف اإلجابة ستكوف 
، ، )صفر( أماـ اإلجابة الخاطئة( أماـ اإلجابة الصحيحة8في ورقة مستقمة وذلؾ بوضع )

إعطاء مثااًل يوضح لمطفؿ ثـ تقـو بتسجيؿ درجة الطفؿ، المعممة بسؤاؿ الطفؿ  عمي أف تقـو
كيفية اإلجابة عف األسئمة، أال يبدأ األطفاؿ باإلجابة عف أسئمة المقياس حتى يؤذف ليـ 

 بذلؾ، وبعد فيميـ لمتعميمات فيمًا جيدًا، ضرورة اإلجابة عف جميع أسئمة المقياس.
 ياسالتجربة االستطالعية لممق

بعد تصميـ المقياس ووضع التعميمات الالزمة كاف البد مف التثكيد عمى صالحية 
الصورة المبدئية المعدلة بعد التحكيـ، حيث قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس في صورتو 

( طفاًل وطفمة مف أطفاؿ 27أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة شممت )مف المبدئية عمى عينة 
دؼ الحصوؿ عمى بيانات تتعمؽ بصدؽ مقياس السموكيات البيئية، المستوي الثاني، وذلؾ بي

 ثبات مقياس السموكيات البيئية، ػزمف التطبيؽ لممقياس، معامالت السيولة والصعوبة.
 صدق المقياس: صدق المحكمين:

بعد االنتياء مف تصميـ مقياس السموكيات البيئية ووضع التعميمات الالزمة كاف البد 
الحية الصورة المبدئية المعدلة لممقياس، لذلؾ تـ عرضو عمى مجموعة مف التثكيد عمى ص

وذلؾ لمحكـ عمى مدي صالحيتو  ( محكميف2مف المحكميف المختصيف بمغ عددىـ )
ثـ قامت الباحثة بإجراء وسالمتو العممية، ومدي مناسبتو لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة، 

وبذلؾ تحقؽ ، فؿ مرحمة ما قبؿ المدرسةالتعديالت في صياغة بعض األسئمة بما يتالءـ وط
 لممقياس صدؽ المحكميف.

 - صدق االتساق الداخمي:

  معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي ينتمي اليو:. 8

تـ حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ عبارة مف عبارات االختبار مع الدرجة الكمية لمبعد، والجدوؿ 
 لؾ:التالي يوضح ذ

 



 د. ابتسبو سهطبٌ عبدانحًيد أحًد                  فبعهية استراتيجية انًفبهيى انكرتونية فً        

 هيى انتربية انبيئية وأثرهبتنًية بعض يفب        

 عهى انسهوك انبيئً ندي أطفبل يرحهة يب قبم انًدرسة 

 

 و8102ابرٌم -اجلزءاألول -اخلبيسانعدد        511

 معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو (3جدول )

رقم  البعد
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

 **0.62 4 **0.58 3 **0.59 8 **0.71 0 الماء
5 0.51** 6 0.69**     

     **0.53 8 **0.54 0 الحيوانات والطيور
     **0.65 8 **0.57 0 النبات
 **0.57 4 **0.67 3 **0.74 8 **0.67 0 اليواء
 **0.50 4 **0.64 3 **0.68 8 **0.59 0 الصوت

 (     1.45( ىو )1.10)ر( عند مستوي داللة ) **
 (1.35)( ىي 31( ودرجة حرية )1.15* )ر( عند مستوى داللة )

 . معامل ارتباط بين درجة كل بعد مع الدرجة الكمية لممقياس8

 معامل ارتباط بين درجة كل بعد مع الدرجة الكمية لممقياس (4جدول )

 معامل االرتباط البعد
 %81 الماء

 %71 الحيوانات والطيور
 %89 النبات
 %75 اليواء
 %85 الصوت

 (     1.45( ىو )1.10** )ر( عند مستوي داللة )
 (1.35( ىي )31( ودرجة حرية )1.15* )ر( عند مستوى داللة )

  حساب معامل ثبات المقياس:
 K-R) 78ريتشاردسػوف الصػيغة  –ولقد تـ حساب الثبات باستخداـ: معادلة كودر  

، وتػـ أيضػًا حسػاب الثبػات 0.94)) ( ولقد وجد أف معامؿ ثبات مقيػاس السػموكيات البيئيػة21
يتضػح ممػا سػبؽ أف معامػؿ الثبػات ، 0.91)النصفية وقد بمغت قيمػة الثبػات )بطريقة التجزئة 

يشػػير إلػػى أف المقيػػاس ذو درجػػة ثبػػات مناسػػبة يمكػػف معيػػا اسػػتخدامو فػػي قيػػاس السػػموكيات 
 البيئية لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة
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 حساب زمن المقياس
لعينػػة، تػػـ حسػػاب زمػػف المقيػػاس برصػػد الػػزمف الػػذي يسػػتغرقو كػػؿ طفػػؿ مػػف أطفػػاؿ ا 

   دقيقة(. 72وفي نياية التجربة قامت الباحثة بحساب متوسط زمف المقياس ووجد أنو )
 حساب معامالت السيولة والصعوبة:

 2.7تـ حساب معامؿ السيولة وتراوحت قيمة معامالت سيولة أسئمة المقياس بيف )
سئمة ( وبذلؾ تكوف أ2.7- 2.3(، بينما تراوحت قيمة معامالت الصعوبة بيف )2.3 –

المقياس مالئمة لألطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة، وقد تـ ترتيب أسئمة المقياس وفؽ 
 معامالت الصعوبة.

 الصورة النيائية لممقياس
بعد التثكد مف مناسبة أسئمة المقياس مف حيث معامالت السيولة والصعوبة، وترتيب 

ت وصدؽ المقياس، أصبح أسئمة المقياس وفؽ تدرج معامؿ صعوبتيا، وبعد التثكد مف ثبا
المقياس صالح لمتطبيؽ عمى عينتي البحث التجريبية والضابطة، ويتكوف المقياس في 

 ( سؤااًل تقيس السموكيات البيئية السابؽ تحديدىا.83صورتو النيائية مف )
 إعداد دليل المعممة  .5

تربية دليؿ المعممة ىو كتيب يتـ الرجوع إليو واالسترشاد بو لتنمية بعض مفاىيـ ال
 البيئية وسموكياتيا وفقًا الستراتيجية المفاىيـ الكرتونية 

يتضمف الدليؿ مجموعة مف األنشطة التعميمية التي تسيـ في تنمية بعض مفاىيـ 
التربية البيئية وسموكياتيا لدي أطفاؿ مرحمة ما المدرسة، ولقد تـ صياغة األنشطة وفقًا 

الدليؿ مقدمة عامة، نبذه مختصرة عف  تضمفو لخطوات استراتيجية المفاىيـ الكرتونية، 
استراتيجية المفاىيـ الكرتونية وأىميتيا، األىداؼ العامة لتنمية المفاىيـ والسموكيات البيئيةػ، 

 الزمني خطوات استخداـ استراتيجية الرسـو الكرتونية، التوزيع واالىداؼ الخاصة بكؿ نشاط،
 التقويـ، وأسئمة التنفيذ، وخطوات األنشطة نفيذت في المستخدمة والرسـو الكرتونية لألنشطة،

وتـ التعديؿ في وتـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف  االولية بصورتو الدليؿ خرج أف إلى
 ضوء آراء المحكميف.

 



 د. ابتسبو سهطبٌ عبدانحًيد أحًد                  فبعهية استراتيجية انًفبهيى انكرتونية فً        

 هيى انتربية انبيئية وأثرهبتنًية بعض يفب        

 عهى انسهوك انبيئً ندي أطفبل يرحهة يب قبم انًدرسة 
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 اإلجراءات التجريبية لمبحث 
 اختيار مجموعتي البحث

وي الثاني (( طفؿ وطفمة مف أطفاؿ المست45تكونت مجموعة الدراسة األساسية مف ))
( طفؿ، وتـ اختيار المجموعتيف بطريقة عشوائية، 72مف فصميف كؿ منيما يحتوي عمى )
سنوات، كما أف الروضة ال يشترط  4.1سنوات و 4وقد تراوح العمر الزمني لألطفاؿ بيف 

بيا أي مستوي اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي معيف، وتـ اختيار أحد الفصميف ليمثؿ 
 ية واألخر يمثؿ المجموعة الضابطة.المجموعة التجريب

 في مفاىيم التربية البيئية التحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة قبمياً 
قامت الباحثة بالتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف فيما يتعمؽ ببعض مفاىيـ التربية 

ي مدي التكافؤ البيئية وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ اختبار مفاىيـ التربية البيئية، بيدؼ التعرؼ عم
بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة قبميا في مفاىيـ التربية البيئية موضوع البحث، ثـ تمت 
مقارنة الفروؽ بيف متوسطات درجات األطفاؿ في اختبار مفاىيـ التربية البيئية قبميا بالنسبة 

 لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة وفؽ ما يوضحو الجدوؿ التالي: 
( قيمة )ت( وداللتيا اإلحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية 5جدول )

 والمجموعة الضابطة قبميًا في اختبار مفاىيم التربية البيئية

التربية 
 البيئية

 مستوي الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة
ير دالة غ 1.217 3.53049 10.8148 المجموعة الضابطة

 2.92645 11.8889 المجموعة التجريبية احصائياً 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ تكافؤ مجموعتي الدراسة في اختبار المفاىيـ البيئية حيث 
( 11.8889كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ القبمي لممجموعة التجريبية يساوي )

وكانت قيمة )ت( المحسوبة ( 10.8148والمتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة يساوي )
( وىذا يعني أنو ال 0.05وىي غير دالة احصائيًا عند مستوي داللة ) 1.217)تساوي )

( في متوسطات درجات األطفاؿ في االختبار 0.05توجد فروؽ دالة احصائيًا عند )
 وىذا التجربة، ءبد القبمي لمفاىيـ التربية البيئية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة قبؿ

 متكافئتيف في اختبار مفاىيـ التربية البيئية. المجموعتيف أف يعني
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 في السموكيات البيئية التحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة قبمياً 
قامت الباحثة بالتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف فيما يتعمؽ ببعض السموكيات البيئية 

سموكيات البيئية، بيدؼ التعرؼ عمى مدي التكافؤ بيف وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ اختبار ال
المجموعتيف التجريبية والضابطة قبميا في السموكيات البيئية موضوع البحث، ثـ تمت مقارنة 
الفروؽ بيف متوسطات درجات األطفاؿ في اختبار مفاىيـ السموكيات البيئية قبميا بالنسبة 

 يوضحو الجدوؿ التالي: لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة وفؽ ما 
قيمة )ت( وداللتيا اإلحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة  :(6جدول )

 التجريبية والمجموعة الضابطة قبميًا في اختبار السموكيات البيئية

يتضح مف الجدوؿ السابؽ تكافؤ مجموعتي الدراسة في اختبار مفاىيـ السموكيات 
البيئية حيث كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ القبمي لممجموعة التجريبية يساوي 

( وكانت قيمة )ت( 2.0000ي )( والمتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة يساو 1.9815)
( وىذا يعني 0.05وىي غير دالة احصائيًا عند مستوي داللة )0.036) المحسوبة تساوي )

( في متوسطات درجات األطفاؿ في 0.05 أنو ال توجد فروؽ دالة احصائيًا عند ) 
 بدء والضابطة قبؿ االختبار القبمي لمفاىيـ السموكيات البيئية  بيف المجموعتيف التجريبية

 متكافئتيف في اختبار مفاىيـ السموكيات البيئية. المجموعتيف أف يعني وىذا التجربة،
 تطبيق استراتيجية المفاىيم الكرتونية عمي المجموعة التجريبية

بعد التثكد مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة وتطبيؽ اختباري مفاىيـ التربية 
 البيئية قبميا، قامت الباحثة باآلتي:البيئية والسموكيات 

 عداد األدوات الالزمة لتطبيؽ أنشطة استراتيجية المفاىيـ الكرتونية التي تـ إعدادىا.إ . أ
تطبيؽ جميع أنشطة استراتيجية المفاىيـ الكرتونية المعدة عمى أطفاؿ المجموعة  . ب

كة جميع التجريبية دوف الضابطة، وكاف التطبيؽ يوميا، بواقع نشاط يومي وبمشار 
 األطفاؿ في النشاط.

السموكيات 
 البيئية

 مستوي الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة
 غير دالة احصائياً  0.036 1.98552 2.0000 الضابطة
 1.76767 1.9815 التجريبية
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 القياس البعدي
بعد االنتياء مف تطبيؽ جميع أنشطة استراتيجية المفاىيـ الكرتونية عمى أطفاؿ 
المجموعة التجريبية دوف الضابطة، تـ القياس البعدي وذلؾ بتطبيؽ اختباري مفاىيـ التربية 

 والضابطة، وتـ رصد الدرجات. البيئية والسموكيات البيئية عمى أطفاؿ المجموعتيف التجريبية 
 النتائج المتعمقة بأسئمة البحث وفروضو

والذي نصو ما مفاىيم التربية البيئية المناسبة لطفل مرحمة ما : لإلجابة عن السؤال األول
 قبل المدرسة؟

 تـ االتي: 
االطالع عمى الدراسات السابقة في مجاؿ التربية البيئية لطفؿ مرحمة ما قبؿ  -

 اد قائمة بمفاىيـ التربية البيئية المناسبة.المدرسة إلعد
استخالص قائمة تحتوي عمي أىـ مفاىيـ التربية البيئية المناسبة لطفؿ مرحمة ما  -

 قبؿ المدرسة.
عرض القائمة عمى المحكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص لمعرفة آرائيـ حوؿ  -

 القائمة.
 اسب لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة. الصورة النيائية لقائمة مفاىيـ التربية البيئية المن -

والذي نصو ما السموكيات البيئة التي يمكن تنميتيا لدي : لإلجابة عن السؤال الثاني
 :تـ االتيأطفال مرحمة ما قبل المدرسة؟ 

  االطالع عمى الدراسات السابقة في مجاؿ السموكيات البيئية لطفؿ مرحمة ما قبؿ
 ية البيئية المناسبة.المدرسة إلعداد قائمة بمفاىيـ الترب

  استخالص قائمة تحتوي عمي أىـ السموكيات البيئية المناسبة لطفؿ مرحمة ما قبؿ
 المدرسة.

  عرض القائمة عمى المحكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص لمعرفة آرائيـ حوؿ
 القائمة.

  .الصورة النيائية لقائمة السموكيات البيئية المناسب لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة 
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والذي نصو: ما صورة األنشطة المقترحة لتنمية المفاىيم : لإلجابة عن السؤال الثالث
  تـ االتي:والسموكيات البيئية وفقًا الستراتيجية المفاىيم الكرتونية؟ 

  االطالع عمى الدراسات السابقة في مجاؿ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية لمتعرؼ
 قًا لالستراتيجيةعمى مراحؿ إعداد األنشطة التعميمية وف

  إعداد دليؿ لممعممة تتضمف األنشطة المقترحة لتنمية مفاىيـ وسموكيات التربية
 البيئية وفقًا لمراحؿ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية. 

  عداد المحتوي العممي لألنشطة المقترحة وفقًا الستراتيجية تحديد األىداؼ العامة، وا 
ات والمراحؿ لكؿ نشاط، وتحديد األدوات المفاىيـ الكرتونية، وتوضيح اإلجراء

 وطرؽ التقويـ الخاصة بكؿ نشاط.
  عرض الدليؿ المقترح لتنمية مفاىيـ وسموكيات التربية البيئية وفقًا الستراتيجية

المفاىيـ الكرتونية عمى مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف، والتعديؿ في 
 ضوء آراء السادة المحكميف.

  رة النيائية القابمة لمتطبيؽ عمى أطفاؿ المجموعة التجريبية         التوصؿ إلى الصو 
والذي نصو ما فاعمية استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في تنمية لإلجابة عن السؤال الرابع 

تـ صياغة بعض مفاىيـ التربية البيئية المناسبة لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة؟ 
 - الفرض التالي:

لػػػػػة إحصػػػػائية بػػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات أطفػػػػػاؿ المجموعػػػػة التجريبيػػػػػة توجػػػػد فػػػػروؽ ذات دال 
ومتوسػػػطات درجػػػات أطفػػػاؿ المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي اختبػػػار مفػػػاىيـ التربيػػػة البيئيػػػة لصػػػالح 

 أطفاؿ المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية.
 عف داللة لمكشؼ ف؛مستقمتي لعينتيف) ت (اختبار استخداـ ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ

المجموعة  مف لكؿ البعدي فاىيـ التربية البيئيةم اختبار في األداء بيف متوسطي الفروؽ
 التجريبية، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ والمجموعة الضابطة
المجموعتين  درجات متوسط بين الفروقات عن لمكشف) ت (اختبار استخدام ( نتائج7جدول )

 البعدي لمفاىيم التربية البيئية ختباراال في والتجريبية الضابطة
 المجموع الكمي

الختبار مفاىيم 
 التربية البيئية

 قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة
 7.015 6.87764 18.0741 الضابطة
 8.08731 32.4074 التجريبية
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موعة يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسط الحسابي لدرجات اطفاؿ المج  
( وىو أكبر مف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة 32.4074التجريبية )

( وكانت قيمة )ت( المحسوبة في المجموع الكمي الختبار مفاىيـ التربية البيئية 18.0741)
( وذلؾ عند درجة 7.12( وىي أكبر مف قيمة ت الجدولية )7.015البعدي تساوي )

 (2.24( ومستوى داللة )47حرية)
ذا 7 –وتتػػراوح نسػػبة الكسػػب المعػػدؿ بػػيف )صػػفر حسػػاب معامػػؿ الكسػػب لػػبالؾ  وتػػـ ( وا 

( فػػإف االسػػتراتيجية غيػػر فعالػػة، ويعتبػػر الواحػػد 8كانػػت نسػػبة الكسػػب المعػػدؿ أقػػؿ مػػف )
 الصحيح الحد األدنى المقبوؿ لنسبة الفاعمية.

 ( نسبة الكسب المعدل لبالك الختبار مفاىيم التربية البيئية8جدول )

 نسبة الكسب المعدل المتوسط الحسابي لمجموعةا
 بعدي قبمي

 1.325 32.4074 11.8889 التجريبية
 0.458 18.0741 10.8148 الضابطة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الكسب لبالؾ لمدرجة الكمية الختبػار مفػاىيـ  
حػػػد األدنػػػى لنسػػػبة ( وىػػػو معػػػدؿ كسػػػب عػػػالي إذا مػػػا قػػػورف بال8.27التربيػػػة البيئيػػػة قػػػد بمػػػغ )

( مما يعني أف لالسػتراتيجية المفػاىيـ الكرتونيػة فاعميػة فػي تنميػة 8الكسب المعدؿ لبالؾ وىو)
 مفاىيـ التربية البيئية.

تعزو الباحثة تفوؽ األطفاؿ في االختبار البعدي في المجموعة التجريبية عمى التطبيػؽ القبمػي 
 -مؿ مف أىميا: في اختبار مفاىيـ التربية البيئية إلي عدة عوا

  حداثة استراتيجية المفاىيـ الكرتونية 
  .اعتمادىا عمى الصور مما يساعد عمى بقاء أثر المعمومة 
 .الدور الفعاؿ لألطفاؿ فيـ محور عممية اكتساب مفاىيـ التربية البيئية 
 .المشاركة اإليجابية بيف المعممة واألطفاؿ 
 .تنمية قدرة الطفؿ عمي التفكير 
 دارة الحوار.القدرة عمى ال  مناقشة وا 
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ما أثر استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في تنمية  والذي نصو لإلجابة عن السؤال الخامس:
تـ صياغة الفرض بعض السموكيات البيئة المناسبة لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة؟ 

 - التالي:
 توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف متوسػػػػػطات درجػػػػػات أطفػػػػػاؿ المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة
ومتوسػطات درجػات أطفػػاؿ المجموعػة الضػػابطة فػي اختبػػار السػموكيات البيئيػػة لصػالح أطفػػاؿ 

 المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية.
 لمكشؼ مستقمتيف؛ لعينتيف) ت (اختبار الفرض تـ استخداـ ىذا صحة مف ولمتحقؽ

 مف لكؿ البعدي البيئية سموكياتال اختبار في األداء بيف متوسطي الفروؽ عف داللة
 التجريبية، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ والمجموعة المجموعة الضابطة
 درجات متوسط بين الفروقات عن لمكشف) ت (اختبار استخدام ( نتائج9جدول )

 البعدي لمسموكيات البيئية االختبار في والتجريبية المجموعتين الضابطة

 المجموع الكمي
الختبار 

 ات البيئيةالسموكي

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

 مستوي الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري

 0.05دالة عند  10.478 7.92311 10.7222 الضابطة

 6.84302 31.8333 التجريبية

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسط الحسابي لدرجات اطفاؿ المجموعة 
درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة ( وىو أكبر مف متوسط 28.3222التجريبية )

( وكانت قيمة )ت( المحسوبة في المجموع الكمي الختبار السموكيات البيئية 82.2777)
( وذلؾ عند درجة 7.12( وىي أكبر مف قيمة ت الجدولية )82.523البعدي تساوي )

 (2.24( ومستوى داللة )47حرية)
 حساب حجم التأثير 

مسػػتقؿ ))اسػػتراتيجية المفػػاىيـ الكرتونيػػة(( عمػػي المتغيػػر ولمكشػػؼ عػػف حجػػـ التػػثثير لممتغيػػر ال
لػػػدي أطفػػػاؿ المجموعػػػة التجريبيػػػة تػػػـ االعتمػػػاد عمػػػي قيمػػػة )ت( التػػابع ))السػػػموكيات البيئيػػػة(( 

الناتجػػة عػػف مقارنػػة متوسػػطات درجػػات التطبيػػؽ القبمػػي والتطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار السػػموكيات 
والجػػدوؿ التػػالي يوضػػح  d)وحسػػاب حجػػـ التػػثثير ) البيئيػػة، كمػػا تػػـ اسػػتخداـ معادلػػة مربػػع إيتػػا

 :ذلؾ
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 ( حجم التأثير الستراتيجية المفاىيم الكرتونية عمي السموكيات البيئية01جدول)

 حجم التأثير (dقيمة) قيمة مربع إيتا قيمة )ت( البعد
 كبير جدا 3.27 0.73 11.808 الماء

 كبير جدا 2.69 0.64 9.713 الحيوانات والطيور
 كبير جدا 2.37 0.58 8.559 النبات
 كبير جدا 2.04 0.51 7.360 اليواء
 كبير جدا 1.57 0.38 5.653 الصوت

 كبير جدا 2.91 0.68 10.478 المقياس ككل

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ مربع إيتا وحجـ األثر كبير جدا 
يـ الكرتونية في مما يدؿ عمى أف حجـ األثر الناتج عف استراتيجية المفاى (2.91)

 السموكيات البيئية لدى أطفاؿ مرجمة ما قبؿ المدرسة كبير جدًا.
 وتعزو الباحثة النتيجة لألسباب التالية:

  توظيؼ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية بشكؿ فعاؿ تماشيا مع خطوات تنفيذىا التي
 تبدأ بعرض الصورة منتييا بالطمب بالتعميؽ عمى الصورة،

 ف الزاىية المحببة والمناسبة ألعمار االطفاؿ، واستخداـ الشخصيات استخداـ األلوا
 الكرتونية المالئمة مف بيئة الطفؿ 

  المشاركة الفعالة لألطفاؿ 
  مناسبة استراتيجية المفاىيـ الكرتونية مع العمر الزمني والعقمي ألطفاؿ مرحمة ما

ى مجموعات والعمؿ قبؿ المدرسة حيث الصور والرسـو الكرتونية وتقسيـ االطفاؿ إل
 كفريؽ واحد.

  طبيعة استراتيجية المفاىيـ الكرتونية المرتكزة عمى التعمـ النشط التي تجعؿ مف
 الطفؿ محور لمعممية التعممية وبذلؾ تطمؽ ابداعاتو.

  تجسيد المفاىيـ المجردة بصورة بصرية سيؿ عمى الطفؿ تنمية المفيـو بدوف جيد
 وفي وقت مناسب.

 عمي التفكير تنمية قدرة الطفؿ 
 .التدرج في القاء األسئمة مف السيؿ الى الصعب 
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  استخداـ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية وما بيا مف أنشطة مشوقة ساىـ في اكساب
 األطفاؿ المعمومات والمعارؼ البيئية والسموكيات البيئية المرتبطة بيا.

 ة بمفاىيـ التربية استخداـ الصور والرسـو ساىـ في بقاء أثر المعمومات المتعمق
 البيئية وسموكياتيا.

 .الدمج بيف الصور والرسـو مع المعمومات المبسطة في نفس الوقت 
 .عرض لممعمومات والمعارؼ المتعمقة بمفاىيـ وسموكيات التربية البيئية بطريقة جذابة 
 .تنظيـ المعمومات والمعارؼ بطريقو منطقية متسمسمة 
 فاؿ في عممية تعمـ مفاىيـ التربية البيئية وسموكياتيا.المشاركة الفعالة وااليجابية لألط 
  اتاحة المجاؿ لألطفاؿ لممناقشة الحرة وعرض أفكارىـ دوف اصدار احكاـ فورية

عمى صحتيا، مع العصؼ الذىني، وطرح األسئمة السابرة لتنشيط الفيـ القبمي 
 تبطة بيا.والتعبير عف التصورات حوؿ مفاىيـ التربية البيئية والسموكيات المر 

  اتاحة المجاؿ أماـ األطفاؿ لمتفاعؿ مع بعضيـ البعض مما ساعد عمى زيادة الدافعية
 الكتساب مفاىيـ التربية البيئية وسموكياتيا وربط خبرات التعمـ مع بعضيا البعض.

   وفرت استراتيجية المفاىيـ الكرتونية مناخًا تعميميًا يتميز باإليجابية والنشاط بيف
 عممة.األطفاؿ والم

  مساىمة استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في حدوث التعمـ ذو المعني لمفاىيـ التربية
 البيئية وسموكياتيا.

  التغذية الراجعة التي يتـ تقديميا ساىمت في تعديؿ أفكار األطفاؿ حوؿ السموكيات
 البيئية السمبية مف خالؿ تدعيـ السموكيات البيئية اإليجابية     

 Şengül Atasoy & Serap)ائج البحث الحالي مع نتائج دراسة )ولقد اتفقت نت
Ergin, 2017 ( ودراسةMichaela Minárechová, 2016،)  ،(، 7281)محمد البموي

 Page( ودراسة )7285ودراسة )نواؿ الربيعاف،  (،7285)ريياـ عبد العاؿ،  ودراسة
Keeley,2013) ( ودراسةSebnem Ingec, 2008 ) ،7222تيسير نشواف) 
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 توصيات البحث
 -في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي يمكف تقديـ التوصيات اآلتية: 

  المتخصصيف في مجاؿ رياض األطفاؿ دمج استراتيجية المفاىيـ يجب عمي
الكرتونية لتنمية المفاىيـ المختمفة لدي أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة لالستفادة مف 

 نوعة.مميزاتيا المتعددة والمت
  تطوير برامج إعداد معممات رياض األطفاؿ بكميات التربية بحيث تشتمؿ عمى

مداخؿ واستراتيجيات حديثة ومتنوعة كاستراتيجية المفاىيـ الكرتونية، وتدريبيـ عمييا 
 وعمى كيفية تنفيذىا أثناء تقديـ األنشطة المختمفة التي تنمي مفاىيـ الطفؿ ومياراتو.  

 ألطفاؿ بصورة مكثفة أثناء الخدمة عمي استخداـ تدريب معممات رياض ا
استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية المفاىيـ المختمفة لدي أطفاؿ مرحمة ما قبؿ 

 المدرسة.
  توفير بيئة تعميمية داخؿ الروضات محفزة ومبدعة تسيـ في تحقيؽ التعمـ النشط

 مع التركيز عمى أف يكوف الطفؿ محور العممية التعميمية.
 حوث والدراسات المقترحةالب

  فاعمية استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في تنمية بعض المفاىيـ العممية لدى أطفاؿ
 الروضة.

  فاعمية استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في تنمية بعض المفاىيـ الرياضية لدى أطفاؿ
 الروضة.

 دى أطفاؿ الروضة.فاعمية استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في تنمية ميارات القراءة ل 
  فاعمية استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في تنمية ميارات التفكير البصري لدى أطفاؿ

 .الروضة
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 المراجع
 المراجع العربية

 ، القاىرة، الدار العربية لمنشر والتوزيع.التربية البيئية (،7224إبراىيـ عصمت مطاوع: ) -

 ، القاىرة، عالـ الكتب.تربية البيئية واجب ومسئوليةال(، 8444أحمد حسيف المقاني وفارعة محمد حسف:) -

(، فاعمية استخداـ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في 7281أحمد عبد الرشيد عبد الرحمف: ) -
تصويب التصورات البديمة الخاطئة لممفاىيـ الجغرافية وتنمية االتجاه نحو المادة لدي تالميذ 

، يوليو، ص ص 24، السعودية، العدد ة وعمـ النفسدراسات عربية في التربيالصؼ الرابع، 
732 :223. 

يماف محمد:) - (، أثر تطبيؽ برنامج تعميمي مقترح في تنمية المفاىيـ البيئية 7223أسيؿ أكـر وا 
، ص 5، ج 27، جامعة عيف شمس، العدد مجمة كمية التربيةلدي أطفاؿ الروضة في األردف، 

 . 452-472ص 

(، أثر توظيؼ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في تنمية ميارات 7282آالء خميؿ أبو ليمة:) -
التفكير البصري في مادة العمـو والحياة لدى طالبات الصؼ الرابع بغزة، رسالة ماجستير غير 

 منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة. 

يـ البيئية لمحد مف (، فعالية برنامج إرشادي لتنمية بعض المفاى7287إيناس السيد البصاؿ:) -
سنوات( سكاف العشوائيات بمحافظة  1-5مظاىر السموؾ السمبي لدي أطفاؿ الروضة مف )

 .722 – 747، يونيو، ص ص 87العدد  مجمة كمية التربية، جامعة بورسعيد،بورسعيد، 

، 85، لبناف، العدد مجمة قطر الندي(، التعمـ النشط وصفات النجاح، 7224بسمة فاعور: ) -
 .75 :85ص ص

(، فعالية استخداـ القصص البيئية في تنمية الوعي والسموؾ البيئي 7222تيسير محمود نشواف:) -
، 7، غزة، العدد مجمة جامعة األقصىلدي طالب المرحمة األساسية الدنيا بمحافظات غزة، 

 .817: 828، ص ص 2مجمد 
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موب المشروع" (، فاعمية استخداـ بعض األنشطة "أس7222جنات عبد الغني البكاتوشي: ) -
كمدخؿ التربية البيئية في رياض األطفاؿ، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عيف شمس، 

 رسالة دكتوراه غير منشورة.

(، أثر برنامج مقترح قائـ عمى معايير مجاؿ التربية االسرية 7284الجوىرة محمد الدوسري:) -
دراسات عربية في التربية وعمـ ة، إلكساب سموكيات الوعي البيئي ومفاىيمو لدى طفؿ الروض

   824: 884، إبريؿ، ص ص 12، السعودية، العدد النفس

، القاىرة، الدار معجـ المصطمحات التربوية والنفسية(، 7222حسف شحاتو وزينب النجار:) -
 المصرية المبنانية.

(، الوعي البيئي لدي طفؿ ما قبؿ المدرسة "دراسة 7222حسنية غنيمي عبد المقصود: ) -
 .  84: 8، يناير، ص ص 83، العدد 1تجريبية" مجمة دراسات الطفولة، مجمد

(، المفاىيـ البيئية لدي طالبات شعبة رياض األطفاؿ بكمية 8448حمدي عبد العظيـ البنا:) -
، الجزء األوؿ، ص ص 2، العدد مجمة أسيوط لعمـو وفنوف التربية الرياضيةالتربية بالطائؼ، 

723 :774. 

(، أثر استخداـ الرسـو الكاريكاتورية في تدريس الدراسات 7288شربيني:)داليا فوزي ال -
االجتماعية عمي التحصيؿ والوعي بمشكالت البيئة المحمية لدي تالميذ الصؼ الخامس 

 . 821: 821، ص ص 52، العدد مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةاالبتدائي، 

برنامج تعاوني بيف رياض األطفاؿ والجيات الداعمة  (، فاعمية7282رانيا عمي عبد المطيؼ:) -
لمطفولة لتنمية البيئة في ضوء االتجاىات التربوية المعاصرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية 

 رياض األطفاؿ، جامعة القاىرة. 

(، استخداـ الرسـو الكرتونية في التغيير المفاىيـ ودورىا في 7223ربا عبد الكريـ طرخاف:) -
أنماط التفاعؿ التعممية الصفية في موضوع الضوء لدي طالبات المرحمة األساسية،  تطوير

 رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية.
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(، استخداـ الرسـو الكرتونية في تعديؿ التصورات الخاطئة 7285ريياـ رفعت عبد العاؿ:) -
سات االجتماعية وتنمية ميارات التفكير العممي واالتجاه نحو لبعض المفاىيـ البيئية بمقرر الدرا

مجمة الجمعية التربوية المادة لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي بجميورية مصر العربية، 
 .752: 834، يوليو، ص ص 18، مصر، العدد لمدراسات االجتماعية

باستخداـ الحقائب التعميمية، (، تنمية المفاىيـ البيئية لطفؿ الروضة 7225سحر محمد السيد:) -
 رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاىرة.

(، التربية البيئية لمكبار: المفيـو واالىداؼ واألسس والمداخؿ 7224سعيد محمد السعيد:) -
، ص ص 822العدد  دراسات في المناىج وطرؽ التدريس، جامعة عيف شمس،واألساليب، 

82 :53  

(، أثر االلتحاؽ برياض األطفاؿ في تنمية الوعي البيئي لدي 7282سمية عبد الرازؽ ظفر:) -
( سنوات بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 1: 4عينة مف األطفاؿ )

 التربية، جامعة أـ القري.

تماعية في اكساب طفؿ (، فعالية استخداـ العاب الدراما االج7225سوزاف عبد الممؾ واصؼ:) -
الروضة بعض المفاىيـ البيئية والسموكيات البيئية المرتبطة بيا، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 كمية التربية، جامعة المنصورة.

(: فاعمية برنامج مقترح في التربية البيئية مدعـو باألنشطة اإلثرائية 7222سوزاف محمد حسف ) -
دائي بعض المفاىيـ البيئية والقدرة عمى اتخاذ القرار حياؿ في إكساب طمبة شعبة التعميـ االبت

، 8بعض قضايا البيئة، مجمة التربية العممية، الجمعية المصرية لمتربية العممية، العدد 
 .    82مجمد

(، فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني في تنمية المفاىيـ 7222صفاء أحمد محمد:) -
 724: 843، ص ص 11، العدد مجمة القراءة والمعرفةالروضة،  واالتجاىات البيئية لطفؿ

(، فعالية برنامج كمبيوتر بالوسائط 7223صالح الديف عمي سالـ وسميماف جمعو عوض:) -
المتعددة قائـ عمى استراتيجية خرائط المفاىيـ في تنمية المفاىيـ والسموكيات البيئية لدى أطفاؿ 

، معيد الدراسات التربوية، جامعة عميـ الطفؿ العربيمؤتمر تكنولوجيا التربية وتالروضة، 
 .282: 725أغسطس، ص ص  85: 82القاىرة، 
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(، استخداـ بعض الوحدات التعميمية عف المفاىيـ العممية والبيئية 7224عايدة محمد مخيمر:) -
لتنمية التفكير االبتكاري لدي أطفاؿ ما قبؿ المدرسة، رسالة دكتوراه غير منشورة، معيد 

 اسات العميا لمطفولة، جامعة عيف شمس.الدر 

(، أثر استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في التحصيؿ والتفكير 7285عبد الواحد حميد الكبيسي:) -
، مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانيةالجانبي في الرياضيات لطالب الصؼ األوؿ المتوسط، 

 .232: 243،ص ص 78العراؽ، المجمد 

(، أثر استراتيجية المفاىيـ الكارتونية في 7281يسي وىند المشيداني:)عبد الواحد حميد الكب -
مجمة التحصيؿ والتواصؿ الرياضي لدى طالبات المرحمة المتوسطة في مادة الرياضيات، 

 .875: 32، ص ص 2، المجمد جامعة النجاح لألبحاث )العمـو االنسانية(

ة البيئية باستخداـ أسموب التعميـ الفردي (، أثر برنامج في التربي7287عواطؼ حساف عبد الحميد:) -
االرشادي في التحصيؿ المعرفي وتنمية بعض القيـ البيئية لدي طالبات الفرقة االولي شعبة 

 .247: 722، ص ص 28، مصر، يناير، العدد المجمة التربويةالطفولة بكمية التربية بسوىاج، 

رسـو الكرتونية عمى تنمية المفاىيـ (، أثر توظيؼ استراتيجية ال7282لطيفة بكر أبو حوار:) -
وميارات التعبير الكتابي لتمميذات الصؼ الرابع األساس، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 

 التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة. 

، عماف، تنمية المفاىيـ العممية والرياضية في الطفولة المبكرة(، 7225ماجدة محمود صالح:) -
 دار الفكر.

استراتيجية في التعمـ النشط، وزارة التربية والتعميـ بالمممكة  828(، 7288الشمري:) ماشي محمد -
 ، السعودية، اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ بمنطقة حائؿ. العربية السعودية

(، فعالية األلعاب التعميمية في تنمية الوعي البيئي والسموؾ البيئي 7222محب محمود الرفاعي:) -
 .827: 14، ص ص 2، مجمد 2، مصر، عدد مجمة التربية العمميةبؿ المدرسة، لدي أطفاؿ ما ق

(، فاعمية استخداـ الرسـو الكرتونية في تصويب التصورات البديمة 7282محمد حسف األشقر:) -
لبعض المفاىيـ اليندسية لدي طالب الصؼ السادس األساسي بغزة، رسالة ماجستير غير 

 إلسالمية بغزة.  منشورة، كمية التربية، الجامعة ا
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(، أثر األنشطة المتكاممة مع الموسيقي وتنفيذىا خارج الفصؿ في 7227محمد حيدر اليماني:) -
المؤتمر العممي السنوي العاشر لكمية التربية جامعة إكساب الوعي البيئي لطفؿ الروضة، 

رس ، ص ما 85: 82الفترة مف  حمواف، التربية وقضايا التحديث والتنمية في الوطف العربي،
 . 722: 724ص 

(، فاعمية استخداـ الرسـو الكرتونية في إكساب المفاىيـ الرياضية 7281محمد سعد البموي:) -
لدي تالميذ الصفوؼ األولية بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العمـو 

 االجتماعية، جامعة االماـ محمد بف سعود اإلسالمية، الرياض.

، السعودية، مجمة االمف والحياة(، مفيـو التربية البيئية وأىميتيا، 7224مصطفي محمد رجب:) -
 .48: 53، ص ص722العدد 

 ، عماف، دار المسيرة لمنشر. التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاتيا(، 7225مني محمد جاد:) -

و دي ري  (UNCED)، مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة والتنمية(، 8447مؤتمر قمة األرض:) -
  حزيراف. 85-2جانيرو, 

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/CONF.151/26/Rev.1

12/2/2016, 3:30am  

 5-أغسطس  71جوىانسبرغ، جنوب أفريقيا،  (،7227مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة:) -
 سبتمبر، متاح

https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N0263691.pdf 12/2/2016, 3:30am 

 ،يونيو72:77األمـ المتحدة، ريو دي جانيرو في ، (7287مؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة:) -

 https://sustainabledevelopment.un.org/rio20.htm, 12/2/2016, 3:30am  

 عالـ الكتب.، القاىرة، صحة البيئة والطفؿ(، 7224نبيية السيد نايؿ:) -

(، فاعمية برنامج مقترح لتعديؿ السموؾ البيئي الخطث باستخداـ 7221نجالء أحمد أميف:) -
الحاسوب في اكتساب أطفاؿ ما قبؿ المدرسة المفاىيـ العممية وميارات عمميات العمـ األساسية، 

 رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة المنيا. 
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(، مموثات البيئة ومالءمتيا بالسموؾ البيئي لألطفاؿ وانعكاسيا 7222نجوى سيد عبد الجواد:) -
، كمية 2، المجمد المؤتمر السنوي الخامس إلدارة االزمات والكوارثعمي مستوي الذكاء، 

 . 422: 421أكتوبر، ص ص  74-73التجارة، جامعة عيف شمس، القاىرة، 

لتربية البيئية لممرحمة اإلعدادية في (، برنامج مقترح لتحقيؽ أىداؼ ا7227نجوى فنوس شنودة:) -
 ضوء النظرية البنائية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية البنات، جامعة عيف شمس.

، مصر، مجمة خطوة(، التربية البيئية لطفؿ ما قبؿ المدرسة االبتدائية، 7227نجي شنودة نخمة:) -
 . 78:72، ص ص 83العدد 

تيجية الرسـو الكرتونية الدائرة حوؿ المفيـو عمى أنماط (، أثر استرا7285نواؿ عمى الربيعاف:) -
التفاعالت الجتماعية وفيـ المفاىيـ العممية وطبيعة العمـ لدى تمميذات المرحمة االبتدائية، 

 .722: 854، ص ص 724دراسات فى المناىج وطرؽ التدريس، مصر، العدد 

وعي البيئي ألطفاؿ الروضة، (، أثر التربية المتحفية في تنمية ال7225ىبو حسيف طمعت:) -
 رسالة دكتوراه غير منشورة، معيد الدراسات والبحوث التربوية جامعة القاىرة،

 القاىرة، دار الفكر العربي. التربية البيئية لطفؿ الروضة،(، 8443وفاء سالمة:) -

(، أثر استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في تحصيؿ طالب 7281ياسر عبد الواحد الكبيسي:) -
، مجمة البحوث التربوية والنفسيةؼ األوؿ متوسط في مادة الجغرافيا وتفكيرىـ البصري، الص

 . 742: 712، ص ص 42العراؽ، العدد 
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