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إن مشــكلة حمايــة البيئــة وتنميتهــا أصبحــت مــن المشــكات التــي تهتــم بهــا كثيــر مــن الــدول، 
وذلــك بســبب التصرفــات والتأثيــرات الســلبية مــن قبــل بعــض األفــراد، فنتيجــة لهــذه التصرفــات الغيــر 
مســئولة مــن قبــل اإلنســان، حــدث العديــد مــن المشــكات التــي ٌتهــدد مصيــر هــذه البشــرية، مــن بينهــا 
مشــكات تتعلــق بالنظافــة والصحــة والتلــوث الغذائــي وغيرهــا مــن المشــكات التــي أدت بعضهــا 
إلــى انتشــار األمــراض فــي بعــض الــدول، ومــن الحلــول المثلــى لمواجهــة تلــك الظاهــرة هــي تنميــة 
وعــي الفــرد والمجتمــع للحفــاظ علــى هــذه البيئــة، ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال تنشــئة األطفــال منــذ 
الصغــر علــى ضــرورة االهتمــام بالبيئــة ونظافتهــا وتوعيتهــم بأهميــة الحفــاظ عليهــا، فمرحلــة الطفولــة 
مــن أهــم المراحــل التــي يســٌهل التأثيــر علــى الشــخصية فيهــا، والتــي تؤثــر فــي ســمات الشــخصية 

خــال حياته.)إيمــان عمــر: 2005	33(
مــن هــذا المنطلــق إن مشــكلة البيئــة ُتعــد مــن المشــكات التربويــة والســلوكية قبــل أن ترتبــط 
بالتشــريعات والقوانيــن فــي بعــض الــدول، فالحــل األمثــل للحفــاظ علــى حمايــة البيئــة، يكمــن فــي 
ســلوك الفــرد وتنشــئته، فاإلنســان الواعــي ُيمكــن أن ُيســاهم فــي حمايــة بيئتــه وصيانتهــا باقتنــاع مــن 

داخله بذلك. )مني جاد :2004	36( 
المصممــة  تلــك  ســيما  األبعــاد ال  متعــدد  نموذًجــا  اإلبداعيــة  الدرامــا  ٌتعــد  آخــر  جانــب  ومــن 
تجمــع  فهــي  فقــط،  النتائــج  مــن  أكثــر  والعمليــات  التفكيــر  علــى  تؤكــد  فهــي  تربويــة،  ألغــراض 
األدوار. ولعــب  والتواصــل،  واإليقــاع  والحركــة،  والموســيقى،  كالمســرح،  الفنــون  كل  بيــن 

)23-1993 ,Bailey,1996 ,McCaslin (

وكذلــك تعــرض الدرامــا اإلبداعيــة أنواًعــا عديــدة مــن خبــرات االتصــال، حيــث تعتمــد العاقــات 
الشــخصية المتداخلــة للطفــل علــى قدرتــه للتعبيــر عــن نفســه مــن خــال فحــص وتنظيــم الحركــة 
والمحادثــة حيــث يتصــل باآلخريــن ويشــكل أفــكاره الذاتيــة، ومــن خــال فحــص وتنظيــم مشــاركة 
األفــكار واالتصــال يتعلــم الطفــل فهــم نفســه واآلخريــن وثقافتــه حيــث تؤكــد الدرامــا اإلبداعيــة علــى 

 )6-1974 ,Ruthbeall Hining & other(.التفاعــل هــذا 
ومــن أبــرز الفنــون التــي يمكــن أن تقــوم بــدور فعــال فــي هــذا المجــال )الوعــي البيئــي( الدرامــا 
لتحقيــق  المختلفــة  مــن خــال عناصرهــا وأنشــطتها  الفرصــة  تتوفــر  اإلبداعيــة، حيــث يمكــن أن 
المتطلبــات الخاصــة بتنميــة الوعــي البيئــي لــدى طــاب المرحلــة االبتدائيــة، حيــث اســتخدم معلمــو 

مقدمة:
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المرحلــة االبتدائيــة الدرامــا اإلبداعيــة فــي كثيــر مــن األحيــان لتدريــس المــواد الدراســية المختلفــة كاللغــة 
العربيــة، والدراســات االجتماعيــة وغيرهــا مــن المناهــج المختلفــة.

مــن هنــا جــاءت فكــرة البحــث الحالــي والتــي تهــدف إلــى تنميــة الوعــي البيئــي لــدى عينــة البحــث 
باســتخدام أنشــطة الدرامــا اإلبداعيــة التــي يمكــن ممارســتها مــن خــال البرنامــج الــذي تــم إعــداده مــن 
أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، لكــن إلــى أي مــدى يمكــن مســاهمة أنشــطة الدرامــا اإلبداعيــة فــي تنميــة 

الوعــي البيئــي لــدى الطــاب ؟...هــذا هــو موضــوع بحثنــا... 

مشكلة البحث :-
    إن إدراك الفــرد ألهميــة البيئــة وضــرورة المحافظــة علــى مقوماتهــا، وألهميــة البيئــة وتأثيراتهــا 
علــى حيــاة البشــرية، حيــث ُعقــد المؤتمــر العالمــي للبيئــة برعايــة األمــم المتحــدة عــام )1992( فــي 
مدينــة )ريــو دي جانيــرو( فــي البرازيــل تحــت شــعار )البيئــة والتطــور يعتبــران شــعار القــرن الحــادي 
والعشــرين( كمــا ُعقــد المؤتمــر العاشــر للتغيــر المناخــي فــي األرجنتيــن عــام )2004( حيــث تطــرق 
المؤتمــران إلــى الكثيــر مــن المشــكات البيئيــة المختلفــة، كذلــك أشــار مكتــب التخطيــط للتربيــة 
بواشــنطن إلــى أن هنــاك أهميــة خاصــة لتنــاول مفهــوم التربيــة البيئيــة فــي نطــاق العمليــة التعليميــة 
حيــث تبــرز عاقــة اإلنســان ببيئتــه المحيطــة وأهميــة التدريــب علــى التفاعــل مــع معطياتهــا مــن 
مشــكات ينبغي مواجهتها وموارد يجب المحافظة عليها وذلك في إطار البيئة اإلنســانية الشــاملة.

   ومــن جانــب آخــر إن اســتخدام الطــرق التقليديــة فــي تنميــة الوعــي البيئــي لــدى طــاب المرحلــة 
اإلبتدائيــة ال تراعــي حاجــات وســمات هــؤالء الطــاب قــد يــؤدي إلــى تكــون اتجاهــات ســالبة لديهــم، 
األمــر الــذي يســتدعي تجريــب أســاليب جديــدة بديلــة تعمــل علــى مراعــاة الفــروق الفرديــة بيــن هــؤالء 
التاميــذ، وتســتثير دافعيتهــم كاســتخدام أنشــطة الدرامــا اإلبداعيــة بهــدف تنميــة الوعــي البيئــي لــدى 

هــؤالء التاميــذ.

     ويسعى البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية:-

مــا برنامــج الدرامــا اإلبداعيــة المقتــرح فــي إكســاب طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي المعلومــات 	 
البيئيــة بالوحــدة الثانيــة )األنظمــة البيئيــة( فــي منهــج العلــوم ؟

مــا أثــر البرنامــج المقتــرح علــى إكســاب المفاهيــم الخاصــة بالوعــي البيئــي لــدى طــاب 	 
؟ االبتدائــي  الرابــع  الصــف 

مــا أثــر البرنامــج المقتــرح علــى إكســاب الســلوكيات الخاصــة بالوعــي البيئــي لــدى طــاب 	 
الصــف الرابــع االبتدائــي ؟
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مــا مــدى تأثيــر الدرامــا اإلبداعيــة علــي تكويــن اتجاهــات ايجابيــة لــدى الطــاب نحــو الوعــي 	 
البيئــي والحفــاظ عليهــا.

أهداف البحث :-
1- المساهمة في التقليل من التلوث البيئي وزيادة الوعي الطاب.

2- االستفادة من الدراما اإلبداعية في تنمية استجابات الطاب نحو الحفاظ على البيئة.
3- قياس مدى فعالية برنامج الدراما المقترح في تنمية الوعي البيئي لدى الطاب.

فروض البحث :-
1- توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوي الداللة )0,01(بين متوسطات القياس القبلي 
والبعدي لمجموعة البحث التجريبية في االختبار التحصيلي لصالح التطبيق البعدي.
2- توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوي الداللة )0,01(بين متوسطات القياس القبلي 

والبعدي لمجموعة البحث التجريبية في بطاقة الماحظة الخاصة بأنماط سلوك الطاب 
لصالح التطبيق البعدي.

3- تكّْونت اتجاهات إيجابية لدى الطاب نحو مستوى الوعي البيئي والحفاظ على البيئة من 
خال برنامج الدراما اإلبداعية.

إجراءات البحث:-
- منهج البحث:-

 استخدم هذا البحث المنهج الوصفي والمنهج التجريبي وذلك وفق اإلجراءات اآلتية :-

1- المنهج الوصفي:-
وُيســتخدم فــي هــذا البحــث لوصــف وتحليــل البحــوث والدراســات الســابقة، ودراســة أهــم مامــح 
التطورات العالمية المعاصرة في مجال البحث الحالي وكذلك في ماحظة أنماط سلوك الطاب.

2- المنهج التجريبي :-
ويســتخدم لتحديــد مــدى فعاليــة اســتخدام برنامــج الدرامــا اإلبداعيــة المقتــرح فــي تنميــة الوعــي 

البيئــي لــدى طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي.
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 عينة البحث :-
 - اقتصرت عينة البحث التجريبية على الطاب المقيدين في الصف الرابع االبتدائي بمدرسة 

طائع المستقبل الخاصة بأبها وعددهم 50 طالب.

 أدوات البحث:-
- برنامج الدراما اإلبداعية المقترح لتنمية الوعي البيئي لدى طاب الصف الرابع االبتدائي.
- االختبار التحصيلي لقياس المستوى المعرفي لدى الطاب ويقتصر على الوحدة الثانية 

)األنظمة البيئية( في منهج العلوم للصف الرابع االبتدائي )الفصل الدراسي األول(.
- بطاقة الماحظة الخاصة بأنماط سلوك الطاب.

 حدود البحث :-
 وتشمل ما يلي:- 

أ-الحد البشرى:- 
ويشمل)50( طالب من طاب الصف الرابع االبتدائي. 

 ب- الحد الزمني:-
 ويتمثل في تطبيق برنامج الدراما اإلبداعية لمدة ثمان وعشرين يوًما بواقع جلستين أسبوعًيا.

ج- الحد المكاني:-
 ويتمثــل فــي تطبيــق البرنامــج المقتــرح فــي إحــدى مــدارس مدينــة أبهــا بالمملكــة العربيــة الســعودية 

وهي مدرســة طائع المســتقبل الخاصة.

 المعامات اإلحصائية :-
- تم استخدام اختبار »ت« لداللة الفروق بين المتوسطات، باإلضافة إلى استخدام معامات 

الثبات ومعامات ارتباط الرتب.
مصطلحات البحث :-

1- الفعالية:- 
 الفعاليــة هــي التأثيــر المرغــوب أو المتوقــع الــذي يخــدم غرًضــا معيًنــا للوصــول إلــى النتائــج 

المرغوبــة. )ســعيد عبــده نافــع: 1989 – 214(.           
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2- البرنـامج :- 
    يعرفــه » اللقانــي« بأنــه مخطــط عــام يتــم وضعــه فــي وقــت ســابق لعمليــة التدريــس فــي احــدى 
مراحــل التعليــم، ويشــمل القواعــد واإلجــراءات والموضوعــات المختلفــة، كمــا يشــمل الخبــرات التعليميــة 
التــي يجــب اكســابها للمتعلــم، مرتبــه ترتًبــا يتمشــى مــع ســنوات نموهــم وحاجاتهــم ومطالبهــم الخاصــة، 

وبالتالــي فهــو أشــمل وأعــم مــن المنهــج. )أحمــد اللقانــي: 1999 – 48: 49(

3- الوعي البيئي :-
هــو إدراك الفــرد لعناصــر بيئتــه والمشــكات التــي تحيــط بهــا، يقــوم علــى المعــارف والمعلومــات 
المتوفــرة لديــة، باإلضافــة إلــى إحساســه وشــعوره الداخلــي، هــذا اإلدراك ال يتمثــل فــي اســترجاع 
المعلومــات مــن الذاكــرة، بــل يتمثــل فــي الســلوك الــذي يقــوم بــه الفــرد مــن خــال مــروره بتجــارب 

)11	2001,4 ،Disinger( ومواقــف معينــة
حساســهم بالمســئولية نحــو صحــة  وهــو أيًضــا معرفــة التاميــذ المعلومــات والحقائــق البيئيــة واإ
لمامهــم بالمشــكات البيئيــة الموجــودة وكيفيــة حلهــا مــن خــال برنامــج  البيئــة التــي يعيشــون فيهــا واإ

الدرامــا اإلبداعيــة المقــدم لهــم )تعريــف إجرائــي(.

4-الدراما اإلبداعية :- 
هــي شــكل مــن أشــكال أنشــطة األطفــال ذوى الطبيعــة الدراميــة، وهــى امتــداد للعــب اإليهامــى 
لكنهــا تمتــاز عــن اللعــب، بأنهــا تخضــع لعمليــة تقنيــن وماحظــة، كمــا تهــدف إلــى إشــباع احتياجــات 
ثــراء خيالــه، فيــؤدي  األطفــال االجتماعيــة والنفســية، بمــا يســاعد الطفــل علــى نمــو قدراتــه اإلبداعيــة واإ

ذلــك إلــى مســاعدة الطفــل علــى النمــو الســوي.)كمال الديــن حســين :158-1999(.
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الدراسات السابقة :-
1- دراسة جيكليسان، بول Jeacles and ،Paul )1999( بعنوان :« العوامل المؤثرة في 

المواقف البيئية لتالميذ المرحلة االبتدائية«
هدفــت الدراســة إلــى تحديــد العوامــل المؤثــرة فــي المواقــف البيئيــة للتاميــذ وااللتــزام بالبرامــج 
والمواقــف البيئيــة، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج التجريبــي، واشــتملت العينــة علــى عــدد )72( 

تلميــذ تتــراوح أعمارهــم مــن )9:6( ســنوات.
وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن هنــاك ثــاث مهــارات تؤثــر علــى الموقــف البيئــي للتاميــذ 
هــي )مناقشــة أمــور البيئــة فــي المنــزل – قــراءة الكتــب والمجــات عــن البيئــة – مشــاهدة البرامــج 

التليفزيونيــة والســينمائية البيئيــة(. 

 2- دراسة: عبير عبد الحليم عبد الباري النجار)2001( بعنوان: » دور برنامج للدراما 
اإلبداعية لخفض العدوان لدى األطفال الملتحقين برياض األطفال«.

هدفــت الدراســة إلــى دراســة مــدى فعاليــة برنامــج قائــم علــى اســتخدام الدرامــا اإلبداعيــة لخفــض 
الســلوك العدوانــي عنــد األطفــال فــي مرحلــة ريــاض األطفــال، حيــث قامــت بإعــداد اســتمارة لماحظــة 
ســلوك األطفــال العدوانــي فــي تلــك المرحلــة، وذلــك للتعــرف علــى األســباب الكامنــة وراء هــذه الظاهــرة 
الخاصــة بالســلوك العدوانــي عنــد هــؤالء األطفــال فــي مرحلــة ريــاض األطفــال، للســعي إلــى خفــض 

هــذا العــدوان عنــد هــؤالء األطفــال مــن خــال تعرضهــم لبرنامــج الدرامــا اإلبداعيــة. 
واســتخدمت الدراســة المنهــج )شــبه التجريبــي( بطريقــة مجموعــة الطــاب الواحــدة التــي تتعــرض 

لبرنامــج الدرامــا اإلبداعيــة.
وتوصلــت أهــم النتائــج إلــى نجــاح برنامــج الدرامــا اإلبداعيــة فــي تحقيــق أهدافــه ولعــل ذلــك يرجــع 
إلــى بعــض العوامــل، ومــن أهــم هــذه العوامــل هــو طبيعــة األنشــطة المقدمــة فــي الدرامــا اإلبداعيــة 
وهــى )الحركــة، االرتجــال، األداء الصامــت، لعــب األدوار( حيــث أن هــذه األنشــطة مــن األنشــطة 

المحببــة للطفــل فــي هــذه المرحلــة العمريــة والتــي تنبثــق مــن النمــو الطبيعــي لطفــل الروضــة.

 3- دراسة هيسن بينج هوانج Hisnping ،Huamg )2001( بعنوان :« العوامل المؤثرة 
على السلوك البيئي لتاميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة بين مجموعة كندية وأخرى 

تايوانية » 
هدفــت الدراســة إلــى زيــادة المســئولية البيئيــة والعــادات البيئيــة للتالميــذ وتنميــة المســئولية 
ــن  ــى مجموعتي ــة عل ــد اســتخدمت المنهــج التجريبــي، واشــتملت العين تجــاه الســلوك البيئــي، وق
ــوام كل منهمــا )5( تاميــذ أحدهمــا كنديــة واألخــرى تايوانيــة،  واعتمــدت الدراســة علــى المواقــف  ق
البيئيــة فــي الحيــاة والعاقــة بيــن البيئــة ومواقــف الســلوك فــي الحيــاة وكذلــك التركيــز علــى الســلوك 
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البيئــي للتاميــذ والوعــي البيئــي ومشــاركة بعــض الهيئــات لتنفيــذ البرامــج البيئيــة.
وقــد أســفرت النتائــج علــى أن للمجتمــع أثــر كبيــر جــًدا فــي الســلوك البيئــي وأن المشــاكل البيئيــة 
فــي ارتفــاع وهــي تتركــز فــي ثــاث مشــكات رئيســية )المعلومــات - اإلدراك - الســلوك( باإلضافــة 
إلــى أن للتليفزيــون دور بالــغ األهميــة فــي إعطــاء المعلومــات الخاصــة بالبيئــة بالنســبة لأطفــال، 
كمــا أظهــرت النتائــج أن عينــة األطفــال مــن كنــدا كانــت أكثــر إيجابيــة فــي المهــارات والنشــاطات 

الطبيعيــة عــن عينــة األطفــال مــن تايــوان.

 How Values In»-: 2004( بعنوان( Barraza and Alfredo:4- دراسة
Education Effect Children ‘s Environmental Knowledge

هدفــت الدراســة إلــى تقديــم اقتــراح للنظــام الخــاص بالبرامــج البيئيــة والتعليميــة فــي المــدارس التــي 
يمكــن أن تســاعد األطفــال علــى تطويــر الفهــم لديهــم للعالــم.

وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى فاعليــة اســتخدام النظــام التعليمــي والبرامــج البيئيــة فــي المــدارس 
التــي تســاعد األطفــال علــي تطويــر فهمهــم للعالــم مــن خــال التربيــة الغيــر مباشــرة وكذلــك اكتســاب 

مواقــف ايجابيــة تجــاه البيئــة وحــل مشــكاتها والحفــاظ عليهــا.

5- دراسة: إيمان حلمي عمر )2005( بعنوان :- »فاعلية برنامج فيديو تعليمي لتنمية 
الوعي البيئي للطفل في مرحلة ما قبل المدرسة«

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــي األبعــاد البيئيــة الواجــب تنميتهــا فــي مرحلــة قبــل المدرســة، 
نتــاج برنامــج فيديــو تعليمــي علــي أســس علميــة لتنميــة الوعــي البيئــي، التعــرف علــي مــدي فاعليــة  واإ

البرنامــج.
وتوصلــت النتائــج إلــى فاعليــة برنامــج الفيديــو التعليمــي علــى مســتوى أداء األطفــال عينــة البحــث 
للمقيــاس المصــور، وأكــد علــى ذلــك متوســط الفــروق بيــن التطبيــق القبلــي والبعــدي ألداء األطفــال، 
حيــث تميــز اســتخدام البحــث للفيديــو التعليمــي عــن وســائل تعليميــة أخــرى فــي إثــراء ملكيــة التخيــل 
واإلدراك عكــس الوســائل التقليديــة وهــذا يشــير إلــى أن البرنامــج ذو فاعليــة فــي تنميــة البعــد البيئــي 

لأطفال. 

 Early Childhood Environmental : 2006( بعنوان( Lee John :6- دراسة
 Education: A, Hong Kong Example, International Research in

Geographical and Environmental Education
هدفت الدراسة إلى تطوير قدرات رياض األطفال على إقامة برامج بيئية واشتملت موضوعات 
)الحيوانــات والنباتــات واألغذيــة والصيــد( مــن خــال مشــروعات أقامتــه إحــدى الجامعــات باالشــتراك 

مــع أربــع روضــات لأطفال.
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وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى فاعليــة البرنامــج المقتــرح ولوحــظ وجــود تغيــر إيجابــي فــي ســلوكيات 
األطفــال تجــاه البيئة.

7- دراسة: عاطف فهمي )2008( بعنوان :-« فعالية برنامج مقترح لتنمية التنور وعناصر 
التنور البيئي لدى معلمات رياض األطفال وعاقته بتنمية السلوك البيئي لدى أطفال هذه 

الرياض »
هدفــت الدراســة إلــى تنميــة الســلوك البيئــي والتنــور البيئــي مــن خــال قيــام األطفــال بمهــام تتســم 
بالمحافظــة علــي البيئــة خــال تفاعلهــم مــع المواقــف اليوميــة فــي الحيــاة وكذلــك زيــادة قــدرة األطفــال 

فــي التفاعــل مــع البيئيــة مــن خــال الممارســات المختلفــة.
وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى فعاليــة برنامــج مقتــرح لتنميــة التنــور وعناصــر التنــور البيئــي 
لــدى معلمــات ريــاض األطفــال وعاقتــه بتنميــة الســلوك البيئــي لــدى أطفــال هــذه الريــاض، وكذلــك 

اكتســاب ســلوكيات األطفــال البيئيــة المختلفــة، يتوقــف علــى طريقــة ممارســتهم لأنشــطة.

8- دراسة: عواطف عبد الحميد )2012( بعنوان :-«أثر برنامج مقترح في التربية البيئية 
باستخدام أسلوب التعليم الفردي اإلرشادي في التحصيل المعرفي وتنمية بعض القيم 

البيئية لدي طالبات شعبة الطفولة بكلية التربية بسوهاج«
هدفــت الدراســة إلــى اقتــراح برنامــج مقتــرح فــي التربيــة البيئيــة باســتخدام أســلوب التعليــم الفــردي 
اإلرشــادي فــي التحصيــل المعرفــي وتنميــة بعــض القيــم البيئيــة لــدى طالبــات شــعبة الطفولــة بكليــة 

التربيــة بســوهاج، وقيــاس أثــر البرنامــج علــى الطالبــات.
وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن التربيــة البيئيــة ليســت كــم مــن المعلومــات يجــب إدخالهــا فــي 
المناهــج والبرامــج التعليميــة لمعرفــة البيئــة ومشــكاتها، بــل إن التربيــة البيئيــة نمــط مــن أنمــاط التربيــة 
يهــدف إلــى توجيــه العاقــات اإلنســانية مــع البيئــة والحفــاظ عليهــا وحــل مشــكاتها، وتقديــم البرنامــج 

المقتــرح لذلــك وتكــون اتجاهــات ايجابيــة لــدى طالبــات شــعبة الطفولــة بكليــة التربيــة بســوهاج.

التعليق علي الدراسات السابقة:-
اهتمــت جميــع الدراســات الســابقة بأهميــة الوعــي البيئــي لأطفــال وكيفيــة المحافظــة علــى البيئــة 
وحــل المشــكات، وكذلــك التوصيــة بــأن تكــون طريقــة عــرض محتــوي الوعــي البيئــي البــد وأن تكــون 

بطــرق غيــر تقليديــة.
واختلفــت الدراســة الحاليــة عــن باقــي الدراســات أنهــا وجهــت عنايتهــا بتاميــذ المرحلــة االبتدائيــة 
وكذلــك عــرض معلومــات عــن البيئيــة وتقديمهــا للطــاب بطريقــة غيــر تقليديــة وذلــك باســتخدام 

الدرامــا اإلبداعيــة.
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الدراسة التجريبية :-
- قام الباحث بمجموعة من اإلجراءات لإلجابة علي تساؤالت البحث 

أواًل: االطاع على البحوث والدراسات السابقة.
ثانًيا: االطاع على مناهج الصفوف االبتدائية لتحديد الوحدة التعليمية المقترحة.

ثالثًا: بناء البرنامج التعليمي المقترح باستخدام الدراما اإلبداعية. 

- مرحلة اإلعداد للبرنامج المقترح للدراما اإلبداعية الخاص بتنمية الوعي البيئي:- 
- الهدف العام للبرنامج المقترح:- 

يهــدف برنامــج الدرامــا اإلبداعيــة المقتــرح إلــى تنميــة الوعــي البيئــي لــدى طــاب الصــف الرابــع 
مــن المرحلــة االبتدائيــة مــن خــال تدريــس الوحــدة الثانيــة )األنظمــة البيئيــة( بمنهــج العلــوم.

- اإلعداد للبرنامج المقترح:- 
- تحديد محتوى الوحدة التعليمية:-

	 جاءت الوحدة التدريسية بعنوان )األنظمة البيئية( وتشتمل على ثاث دروس :-
- الدرس األول: مقدمة في أنظمة البيئة.

- الدرس الثاني: العاقات في أنظمة البيئة.
- الدرس الثالث: التغيرات في أنظمة البيئة. 

- تحديد األهداف التعليمية للوحدة المراد تدريسها للطاب باستخدام الدراما اإلبداعية:- 
- األهداف اإلجرائية:-

• أن يتعرف الطالب علي مفهوم النظام البيئي.	
• أن يذكر الطالب مفهوم المواءمة واالنقراض.	
• أن يفسر الطالب هرم الطاقة. 	
• أن يحدد الطالب المخلوقات الحية والغير حية بالنظام البيئية.	
• أن يدرك الطالب العاقات في األنظمة البيئية.	
• أن يحلل الطالب الساسل والشبكة الغذائية.	
• أن يدرك الطالب التغيرات الطبيعية في النظام البيئي.	
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• أن يتعرف الطالب علي آثار ونتائج التغيرات الطبيعية في النظام البيئي.	
• أن ياحظ الطالب المخلوقات الحية وغير الحية بالبيئة المحيطة. 	
• أن يطبق الطالب تجربة طرق تلوث التربة.	
• أن يقارن الطالب بين نمو البذور في التربة الملوثة وغير الملوثة.	
• أن يطبق الطالب تجربة تلوث الغذاء.	
• أن يميز الطالب بين األطعمة الملوثة وغير الملوثة.	
• أن يدرك الطالب أهمية اتباع قوانين المدرسة. 	
• أن يشارك الطالب أهمية الحفاظ على البيئة. 	
• أن يكون الطالب قدوة في الحفاظ على الماء. 	
• أن يدرك الطالب مسببات تلوث الهواء. 	
• أن يتعرف الطالب على ما هي المحلات.	
• أن يطبق الطالب الطرق السليمة للتخلص من الفضات.	

-بناء أدوات تقييم البرنامج :-
تقييــم آراء  اســتبانة  الماحظــة و  التحصيلــي وبطاقــة  فــي االختبــار  تلــك األدوات  وتتلخــص 
واتجاهــات الطــاب نحــو مســتوى الوعــي البيئــي والتأكيــد عليهــم مــن خــال الصــدق والثبــات.

-صدق وثبات أدوات البحث:-
أ-خطوات إعداد االختبار:-

تحديد الهدف من االختبار وهو قياس مدى الوعي البيئي للطاب بمجاالت الوعي - 
البيئي قبليا وبعدًيا.

صياغة أسئلة االختبار مع مراعاة الشمولية والوضوح، وبلغ عدد األسئلة ثاث - 
ومجموع الدرجات 50 درجة ملحق )3(

إعداد مفتاح التصحيح. - 
ب- صدق وثبات االختبار التحصيلي:-

- صدق المحتوى:-
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للتعــرف علــى مــدى صاحيــة االختبــار التحصيلــي لمحتــوى مجــاالت الوعــي البيئــي، تــم عــرض 
االختبــار علــى مجموعــة مــن األســاتذة المتخصصيــن لتحديــد مــدى تغطيــة االختبــار لمجــاالت 

الوعــي البيئــي.
وقــد أجمــع المحكمــون المتخصصــون علــى صاحيــة االختبــار مــع إبــداء بعــض المقترحــات التــي 

تــم تعديلهــا وفًقــا آلرائهــم.

2-الثبات:-
    أمــا بالنســبة للتأكــد مــن عمليــة الثبــات لهــذا االختبــار، فلقــد قــام الباحــث باســتخدام طريقــة 
عــادة التطبيــق لنفــس  إعــادة االختبــار، حيــث قــام بتطبيــق االختبــار علــى عــدد مــن الطــاب، واإ
االختبــار مــرة أخــرى علــى نفــس العينــة بعــد مــرور أســبوعين مــن التاريــخ األول لتطبيــق االختبــار, 
وقــام بحســاب معامــل االرتبــاط لدرجــات الطــاب فــي االختباريــن، حيــث بلغــت قيمــة معامــل الثبــات 

)0,90( وهــذه القيمــة تــدل علــى عمليــة الثبــات لهــذا االختبــار.

ج-خطوات إعداد مقياس االتجاه:-
- تم تحديد الهدف من المقياس وهو قياس اتجاهات الطاب نحو الوعي السياسي قبليا وبعدًيا.

- صياغة مفردات المقياس مع مراعاة الشمولية والوضوح 
د- صدق وثبات مقياس االتجاه نحو الوعي البيئي:-

الصدق:- 
  تــم عــرض مقيــاس االتجــاه علــى مجموعــة مــن المحكميــن المتخصصيــن بهــدف التحقــق مــن 
صــدق محتــواه ومــدى مناســبة عبــارات المقيــاس ألهدافــه، مــدى الســامة اللغويــة لبنــود المقيــاس، 
مــدى مناســبة توزيــع العبــارات )ايجابيــة – ســلبية( داخــل المقيــاس، وكان لهــم بعــض المقترحــات 
عــادة صياغــة بعــض العبــارات وقــد أخــذ الباحــث بهــا عنــد كتابــة  الخاصــة بترتيــب بعــض البنــود واإ
مقيــاس االتجــاه بصورتــه النهائيــة وكانــت نســبة االتفــاق بيــن المحكميــن 90,3% وهــي نســبة مرتفعــة 

جعلــت مقيــاس التقديــر صالــح للتطبيــق.

الثبات:-
 تــم حســاب معامــل الثبــات باســتخدام معادلــة ألفــا » كــرون بــاخ« وجــاء االرتبــاط بقيمــة 0,881 

وهــى قيمــة دالــة إحصائًيــا تــدل علــى الثبــات المرتفــع لمقيــاس التقديــر.

ه- استبانة تقييم آراء الطاب نحو الوعي البيئي من خال البرنامج المقترح باستخدام 
الدراما اإلبداعية.
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- إعداد االستبانة ومدى صدقها :-
قــام الباحــث باإلعــداد المبدئــي لبنــود تلــك االســتبانة وذلــك بعــد االطــاع علــى الدوريــات والرســائل 
والكتــب العلميــة فــي ذات التخصــص، وللتأكــد مــن مائمــة كافــة بنــود تلــك االســتبانة، قــام الباحــث 
بعرضهــا علــى عــدد مــن األســاتذة المتخصصيــن، وبنــاًء علــى توجيهاتهــم تــم إجــراء عــدد مــن 
التعديــات ســواء بالحــذف أو اإلضافــة لبعــض البنــود حتــى أصبحــت االســتبانة صالحــة للتطبيــق. 
خامًســا:- تطبيــق أدوات الدراســة )البرنامــج المقتــرح( وكذلــك أدوات التقييم)االختبــار التحصيلــي 
وبطاقــة الماحظــة واســتبانة تقييــم آراء واتجاهــات الطــاب نحــو مســتوى الوعــي البيئــي والحفــاظ 

علــى البيئــة(
سادًسا:- التوصل إلى نتائج الدراسة ومعالجة البيانات إحصائًيا وتفسيرها.

سابًعا:- تقديم التوصيات والمقترحات.

نتائج البحث: )تحليلها وتفسيرها(:-
- إجابة السؤال األول:-

ينــص علــي: مــا برنامــج الدرامــا اإلبداعيــة المقتــرح فــي إكســاب طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي 
المعلومــات البيئيــة بالوحــدة الثانيــة )األنظمــة البيئيــة( فــي منهــج العلــوم ؟

ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال قــام الباحــث بإعــداد البرنامــج المقتــرح كمــا ســبق ذكــرة بخطــوات 
الدراســة التجريبيــة.

- إجابة السؤال الثاني:-
ينــص علــي: مــا أثــر البرنامــج المقتــرح علــى إكســاب المفاهيــم الخاصــة بالوعــي البيئــي لــدى 

طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي ؟
ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال قــام الباحــث بصياغــة الفــرض األول والــذي ينــص علــي أنــه » توجــد 
فــروق دالــة إحصائًيــا عنــد المســتوى )0,01( بيــن متوســطي القياســين القبلــي والبعــدي لمجموعــة 

البحــث التجريبيــة فــي االختبــار التحصيلــي لصالــح التطبيــق البعــدي«.
والختبــار هــذا الفــرض قــام الباحــث بحســاب المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري وقيمــة 

اختبــار )ت(.
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جدول )1(
قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات مجموعتي الطاب في االختبار التحصيلي 

مستوى الداللة قيمة ت معامل 
االختاف

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي العدد العينة

0,01 دالة
إحصائًيا 6,7

6,3 5,9 51,8 50 القبلي

3,1 2,9 77,9 50 البعدي

 مــن الجــدول الســابق يتضــح أن نســبة »ت« بلغــت )6,7( وهــى نســبة دالــة إحصائيــا عنــد 
بلــغ  المســتوى )0,01( لصالــح درجــات طــاب مجموعــة البحــث فــي التطبيــق البعــدي، حيــث 
متوســط درجــات هــذا التطبيــق )77,9( فــي حيــن بلغــت متوســط درجــات الطــاب فــي التطبيــق 

القبلــي     )51,8(.
كذلــك بلغــت قيمــة االنحــراف المعيــاري ومعامــل االختــاف )2,9(، )3,1( علــى التوالــي فــي 
التطبيــق البعــدي، بينمــا بلغــت قيمــة االنحــراف المعيــاري ومعامــل االختــاف)5,9(، )6,3( فــي 

التطبيــق القبلــي.
وبذلــك يتضــح أن برنامــج الدرامــا اإلبداعيــة المقتــرح قــد حقــق فعاليــة فــي إكســاب المعلومــات 
البيئيــة المختلفــة للطــاب فــي التطبيــق البعــدي، حيــث اتضــح أن هنــاك ارتفــاع فــي درجــات طــاب 
التطبيــق البعــدي فــي االختبــار التحصيلــي، ممــا يؤكــد صحــة الفــرض األول الــذي ينــص علــى وجــود 
فــروق دالــة إحصائًيــا عنــد المســتوي )0,01( بيــن متوســط القياســين القبلــي والبعــدي لمجموعــة 

البحــث التجريبيــة فــي االختبــار التحصيلــي لصالــح التطبيــق البعــدي ».
وفيمــا يلــي الرســم البيانــي الــذي يوضــح الفــروق فــي المتوســط الحســابي فــي درجــات التطبيقيــن 

القبلــي والبعــدي فــي االختبــار التحصيلــي:- 
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شكل )1(
يوضح الفروق في المتوسط الحسابي بين درجات الطاب في االختبار التحصيلي

- إجابة السؤال الثالث:-
وينــص علــي: مــا أثــر البرنامــج المقتــرح علــى إكســاب الســلوكيات الخاصــة بالوعــي البيئــي لــدى 

طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي ؟
ولإلجابــة علــى هــذا التســاؤل قــام الباحــث بصياغــة الفــرض الثانــي والــذي ينــص علــي أنــه 
» توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة )0,01(بيــن متوســطات القياســين )القبلــي - 
البعــدي( لمجموعــة البحــث التجريبيــة فــي بطاقــة الماحظــة الخاصــة بأنمــاط ســلوك الطــاب لصالــح 

التطبيــق البعــدي«.
والختبــار صحــة هــذا الفــرض قــام الباحــث بحســاب المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري 

وقيمــة اختبــار )ت(.
جدول )2(

قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات التطبيقين في بطاقة الماحظة 

مستوى 
الداللة قيمة ت معامل 

االختاف
االنحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي العدد العينة

0,01 9,8
7,1 6,6 57,4 50 القبلي

3,4 3,1 79,6 50 البعدي
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مــن الجــدول الســابق يتضــح أن نســبة »ت« بلغــت )9,8( وهــى قيمــة دالــة إحصائيــا عنــد 
المســتوى )0,01( لصالــح التطبيــق البعــدي، حيــث بلــغ متوســط هــذا التطبيــق )79,6( فــي حيــن 

بلــغ متوســط التطبيــق القبلــي)57,4(.
وبذلــك يتضــح لنــا أن برنامــج الدرامــا اإلبداعيــة المقتــرح قــد أدى الــى تحُســن أنمــاط ســلوك طــاب 
التطبيــق البعــدي، كذلــك بلغــت قيمــة االنحــراف المعيــاري ومعامــل االختــاف )3,1(، )3,4( علــى 
التوالــي للتطبيــق البعــدي، )6,6(، )7,1( للتطبيــق القبلــي، ممــا يــدل علــى أن البرنامــج المقتــرح قــد 

أثبــت فعاليتــه فــي تحســين وتنميــة الوعــي لــدى ســلوك طــاب التطبيــق البعــدي.
وفيمــا يلــي الرســم البيانــي الــذي يوضــح الفــروق بيــن التطبيقيــن القبلــي والبعــدي فــي بطاقــة 

الماحظــة:-
,

شكل )2(
يوضح الفروق في المتوسط الحسابي بين االختبار القبلي والبعدي في بطاقة الماحظة

- إجابة السؤال الرابع:-
وينــص علــى: مــا مــدى تأثيــر الدرامــا اإلبداعيــة علــى تكويــن اتجاهــات ايجابيــة لــدى الطــاب 

نحــو الوعــي البيئــي والحفــاظ عليهــا؟
ولإلجابــة علــى هــذا التســاؤل قــام الباحــث بصياغــة الفــرض الثالــث والــذي ينــص علــى أنــه 
»تكّْونــت اتجاهــات إيجابيــة لــدى الطــاب نحــو مســتوى الوعــي البيئــي والحفــاظ علــى البيئــة مــن 

خــال برنامــج الدرامــا اإلبداعيــة«.
الطــاب نحــو  تقييــم آراء واتجاهــات  اســتبانة  تــم تطبيــق  الفــرض  وللتحقــق مــن صحــة هــذا 
مســتوى الوعــي البيئــي والحفــاظ علــى البيئــة، وذلــك بعــد التعــرض للبرنامــج المقتــرح، حيــث تــم تفريــغ 
أربعــون اســتمارة واســتبعاد عشــر اســتمارات الغيــر صالحــه، والجــدول التالــي يوضــح النســب المئويــة 

الســتجابات الطــاب نحــو مســتوى الوعــي البيئــي والحفــاظ علــى البيئــة.
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جدول )3( النسب المئوية آلراء واستجابات الطاب نحو مستوى الوعي البيئي والحفاظ على البيئة.
فعالية استخدام برنامج الدراما اإلبداعية في تنمية استجابات الطاب نحو 

مستوى الوعي البيئي 
غير موافقإلى حد ماأوافق

النسبةالعددالنسبةالعدد النسبةالعدد العباراتم 

				10%902%38أسلوب الدراما اإلبداعية واضح وممتع.1

5%101%852%37هناك تسلسل واضح في برنامج الدراما اإلبداعية المقدم.2

				5%951%39فهمت النظام البيئي من خال البرنامج.3

				10%902%38أدركت العاقات في األنظمة البيئية من خال البرنامج.4

10%152%753%35أدركت التغيرات الطبيعية في النظام البيئي.5

أستطيع أن أميز بين األطعمة الملوثة وغير الملوثة من خال الدراما اإلبداعية 6
المقدمة عبر الموقع.

35%753%152%10

5%51%901%38أدركت أهمية الحفاظ على الماء من خال برنامج الدراما اإلبداعية المقترح 7

95%539%1				لم أدرك أهمية هرم الطاقة من خال برنامج الدراما اإلبداعية المقدم. 8

5%101%852%37أستطيع أن أحلل الساسل والشبكة الغذائية من خال البرنامج.9

أستطيع المقارنة بين نمو البذور في التربة الملوثة وغير الملوثة من خال 10
البرنامج.

38%902%10				

أرى أن ما أستغرقه من وقت في معرفة الوعي البيئي بالبرنامج المقترح 11
باإلنترنت يزيد عن الوقت المستغرق بالحصة التقليدية. 

1%51%538%90

5%101%852%37أرى أن تعلم مفهوم الوعي البيئي باإلنترنت يمكنني من المعرفة بحرية كبيرة.12

				10%902%38أشعر بالرضا نحو إتاحة فرصة تدريبي باإلنترنت باستخدام الدراما اإلبداعية.13

5%101%852%37تعلمت من البرنامج الطرق السليمة للتخلص من الفضات من خال البرنامج.14

أستطيع أن أشارك في الحفاظ على البيئة من خال برنامج الدراما اإلبداعية 15
المقدم. 

38%902%10				

10%102%802%36أدركت مسببات تلوث الهواء من خال البرنامج المقدم. 16

10%102%802%36برنامج الدراما اإلبداعية المقدم ساعدني التعرف على المحلات وأنواعها.17

				15%853%37تعلمت مفهوم المواءمة واالنقراض من خال البرنامج.18

5%101%852%37أستطيع أن أحدد المخلوقات الحية والغير حية بالنظام البيئي.19

5%101%852%37أرغب في استخدام الدراما عبر البرنامج في دراسة مواد أخرى20

من الجدول السابق يتضح ما يأتي :-
إن الطــاب اتفقــوا بنســبة تصــل إلــى95% علــى فهــم النظــام البيئــي مــن خــال برنامــج الدرامــا 
اإلبداعيــة المقــدم لهــم، وأن نســبة كبيــرة منهــم تصــل إلــى90% تــرى أن أســلوب الدرامــا اإلبداعيــة 
ممتــع وواضــح وكذلــك ســاعدهم هــذا البرنامــج علــى إدراك العاقــات فــي األنظمــة البيئيــة وأهميــة 
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الحفــاظ علــى المــاء، باإلضافــة إلــى قدرتهــم علــى المقارنــة بيــن نمــو البــذور فــي التربــة الملوثــة وغيــر 
الملوثــة والحفــاظ علــى البيئــة مــن خــال برنامــج الدرامــا اإلبداعيــة المقــدم، بينمــا يــرى مجموعــة مــن 
الطــاب تصــل نســبتهم إلــى 85% أن هنــاك تسلســل واضــح فــي برنامــج الدرامــا اإلبداعيــة المقــدم 
لهــم وأنــه ســاعدهم أيًضــا علــى تحليــل الساســل والشــبكة الغذائيــة وأنهــم تعلمــوا مــن البرنامــج الطــرق 
الســليمة للتخلــص مــن الفضــات مــن خــال البرنامــج، تعلمــوا أيًضــا مفهــوم المواءمــة واالنقــراض 
مــن خــال البرنامــج، واســتطاعوا تحديــد المخلوقــات الحيــة والغيــر حيــة بالنظــام البيئــي، ويرغبــوا 
فــي اســتخدام الدرامــا عبــر البرنامــج فــي دراســة مــواد أخــرى، كمــا تــرى نســبة أخــرى مــن الطــاب 
تصــل نســبتهم إلــى75% بــأن البرنامــج ســاعدهم علــى إدراك التغيــرات الطبيعيــة فــي النظــام البيئــي 

واســتطاعوا التمييــز بيــن األطعمــة الملوثــة وغيــر الملوثــة مــن خالــه.
ممــا ســبق يتضــح لنــا أن اســتجابات الطــاب ايجابيــة نحــو مســتوى الوعــي البيئــي والحفــاظ علــى 
البيئــة مــن خــال برنامــج الدرامــا اإلبداعيــة، ممــا يؤكــد صحــة الفــرض الثالــث الــذي ينــص علــى أنــه 
» تكّْونــت اتجاهــات إيجابيــة لــدى الطــاب نحــو مســتوى الوعــي البيئــي والحفــاظ علــى البيئــة مــن 

خــال برنامــج الدرامــا اإلبداعيــة«.
ملخص النتائج:-

    وفيمــا يلــي يعــرض الباحــث ملخــص أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا هــذا البحــث والتــي يمكــن 
توضيحهــا كمــا يأتي:- 

1- أكــدت النتائــج فــي الفــرض األول علــى وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة 
)0,01( بيــن متوســطي القياســين القبلــي والبعــدي لمجموعــة البحــث التجريبيــة فــي االختبــار 

التحصيلــي لصالــح التطبيــق البعــدي، حيــث اتضــح أن برنامــج الدرامــا اإلبداعيــة المقتــرح قــد 
حقــق فعاليــة فــي إكســاب طــاب المجموعــة التجريبيــة المعلومــات البيئيــة المختلفــة، ممــا أدى 

إلــى ارتفــاع درجــات فــي الطــاب االختبــار التحصيلــي بعــد التطبيــق.
2- أكــدت النتائــج فــي الفــرض الثانــي علــى وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة 
)0,01( بيــن متوســطي القياســين القبلــي والبعــدي لمجموعــة البحــث التجريبيــة فــي بطاقــة 

الماحظــة الخاصــة بأنمــاط ســلوك الطــاب لصالــح التطبيــق البعــدي.
3- أكــدت النتائــج فــي الفــرض الثالــث علــى أنــه تكّْونــت اتجاهــات إيجابيــة لــدى الطــاب نحــو 

مســتوى الوعــي البيئــي والحفــاظ علــى البيئــة مــن خــال برنامــج الدرامــا اإلبداعيــة.
التوصيات:-

وهنــا ُيقــدم الباحــث مجموعــة مــن التوصيــات فــي ضــوء النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث وذلــك 
كمــا يأتــي:-

1- ضرورة االهتمام بالمشكات البيئية المختلفة والمساهمة في حلها باستخدام الوسائل 
والبرامج المختلفة.
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2- التعرف على االتجاهات الحديثة واستخداماتها في مواجهة المشاكل الخاصة بالبيئة. 
3- ضرورة االهتمام بإجراء المزيد من البحوث في مجال الوعي البيئي على المراحل الدراسية 

المختلفة بهدف التعرف على ما هو جديد وتطبيقه.
4- أهمية تطوير مناهج التربية البيئية بما يتناسب مع خصائص واحتياجات الطاب، وتوفير 
اإلمكانات الازمة لتنفيذ برامج متنوعة للدراما بأنواعها المختلفة لطاب المرحلة االبتدائية 

والمراحل التعليمية األخرى.
المراجع:-

1- أحمــد حســين اللقانــي، علــى الجمــل: معجــم المصطلحــات التربويــة المعرفــة فــي المناهــج  وطــرق التدريــس، 
عالــم الكتــب، ط2، 1999.

2- إيمــان حلمــي عمــر: فاعليــة برنامــج فيديــو تعليمــي لتنميــة الوعــي البيئــي للطفــل فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة, 
رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة النوعيــة، قســم تكنولوجيــا التعليــم، جامعــة عيــن شــمس، 2005.

3- حنــان عبــد الحميــد العنانــي: الدرامــا والمســرح فــي تعليــم الطفــل )منهــج وتطبيــق(، عمــان، األردن، دار الفكــر 
للنشــر والتوزيــع )ط3(، 1993.

4- ســعيد عبــده نافــع : اســتخدام برنامــج التدريــس المصغــر فــي تنميــة بعــض مهــارات التدريــس العامــة، جملــة 
دراســات تربويــة )سلســلة أبحــاث تصــدر عــن رابطــة التربيــة الحديثــة، المجلــد الرابــع، ج18، ابريــل / مايــو، 

القاهــرة، 1989.
5- ســيد عاشــور أحمــد: التلــوث البيئــي فــي الوطــن العربــي )واقعــة وحلــول معالجتــه( - ط1 – القاهــرة – الشــركة 

الدوليــة للطباعــة،6200.
6- عاطــف فهمــي: فعاليــة برنامــج مقتــرح لتنميــة التنــور وعناصــر التنــور البيئــي لــدي معلمــات ريــاض األطفــال 
وعاقتــه بتنميــة الســلوك البيئــي لــدي أطفــال هــذه الريــاض » دراســات فــي المناهــج وطــرق التدريــس، عــدد 

.2008 130،مصــر، 
7- عواطــف عبــد الحميــد : برنامــج مقتــرح فــي التربيــة البيئيــة باســتخدام أســلوب التعليــم الفــردي اإلرشــادي فــي 
ــة بكليــة التربيــة بســوهاج، المجلــة  التحصيــل المعرفــي وتنميــة بعــض القيــم البيئيــة لــدي طالبــات شــعبة الطفول
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