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 الشكر
احمد مصطفي / اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى استاذي الفاضل االستاذ الدكتور 

العتيق استاذ ورئيس قسم العلوم االنسانية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة 
من جهد في مشاركتي في اختيار عنوان الدراسة الحالية  عين شمس لما بذله

ومتابعته لي في كل جزء من الرسالة مقدما التوصيات والنصائح المثمرة التي تعلمت 
منها معني ومفهوم البحث العلمي وال يفوتنا ان اقدم له كل التحية والتقدير علي ما 

كما لن انسي ما قدمة  خصصه لي من وقت لمراجعة هذا البحث في مراحلة النهائية
لي من تشجيع وتعامله معي بنبل واخالق مميزة كان لها اكبر االثر في نفسي في 

 .االستمرار في هذا البحث بنجاح 
عادل محمد / وكذلك اتقدم بالشكر والتقدير الي استاذي الفاضل االستاذ الدكتور 

مصرية والعربية سابقا رفعت استاذ الدراسات البيئية والموارد الطبيعية بالجامعات ال
فال يسع الباحثة اال ان تتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لهذا االنسان 
الذي علمني حب البحث العلمي وضرورة العمل بإخالص فيه كما اقدم له كل تحية 
وشكر وتقدير في متابعته العلمية لي في جميع خطوات البحث من بدايته وحتي 

يس لدي قول اال ان اقول له جزاك اهلل كل خير علي ما فعلته معي نهايته ولذلك فل
 .من حسن العمل 

/ وال يفوتني ان اشكر من خارج االسرة العلمية كل من ساعدني وعلي رأسهم ابي 
الذي وقف بجواري طيلة فترة الدراسة ويشد من ازري ( جمعه محمد عبد العزيز )

 انسي مساعدته لي المادية دون تردد بالكلمات الطيبة والتشجيع المستمر كما ال
 .وكذلك توفير الوقت واالهدوء الالزم لي في المنزل لمتابعة بحثي حتي االنتهاء منه 

تامر احمد السيد معالي الذي ساعدني الكثير في / كما اخص بالشكر االستاذ 
 طباعة هذا البحث العديد من المرات دون ملل كما اقدم له الشكر علي مساعدتي في

 .اخراج هذا البحث في صورة مميزة  وجزاه اهلل كل خير 



 المستخلص
هدفت تلك الدراسة الى التعرف على سلوكيات عينة من تالميذ مرحلة الطفولة 

وكذلك البيئة , من وسالمة البيئة الطبيعية أتأخرة من الجنسين في التعامل مع الم
من خالل صياغة ثمانى  السابقة الذكراالهداف  تلكق يولقد تم تحق, المشيدة 

ولقد وقع االختيار على أطفال مرحلة الخامسة , فروض شملتهم تلك الدراسة 
والسادسة االبتدائية بمدرسة حكومية اميرية وأخرى بمدرسة حكومية تجريبية بمدينة 
فايد الساحلية كعينة للدراسة وقد تراوحت أعمار التالميذ من الذكور واالناث مابين 

مقاييس ( 4)سنة ولقد اعتمدت أدوات الدراسة على تطبيق عدد  عشر واثنى عشر
طفل من ( 20)ولقد تم اختيار عينه الدراسة من المدرستين بحيث شملت العينة عدد 

 .عليهم  ربعةكل مدرسة لتطبيق المقاييس اال
وكذلك من حساب صدق االتساق , كما تم التحقق من ثبات المقاييس االربعة 

حيث افادت قيم نتائج اختبارات الثبات والصدق الى صالحية  ,الداخلى للمقاييس 
بعد االنتهاء من , المقاييس للتطبيق وامكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها 

تطبيق المقاييس االربعة على عينة الدراسة من اطفال مرحلة الطفولة المتاخرة وكذلك 
سير النتائج واستخالص اهم امكن مناقشة وتف, اولياء االمور لهؤالء االطفال 

السلبيات التى تم التوصل اليها من خالل نتائج فروض الدراسة الثمانية بشان اطفال 
كل من المدرسة الحكومية االميرية والمدرسة الحكومية التجريبية واولياء امور اطفال 
ل كل من المدرستين حيث تبين تفوق اطفال المدرسة الحكومية التجريبية مقارنة باطفا

 .المدرسة الحكومية االميرية فى معظم ابعاد كل مقياس على حده 
بمعنى ان شريحة اطفال المدرسة الحكومية التجريبية لديهم معلومات مرضية عن 

كما انهم يدركون الطرق ( الطبيعية و المشيدة )مكونات البيئة وكذلك ملوثات البيئة 
الوعى البيئى لديهم وهذا على وذلك بسبب زيادة , المثلى فى الوقايا من التلوث 

عكس اطفال المدرسة الحكومية االميرية بصفة عامة حيث انخفضت جميع 
 .طفال المدرسة الحكومية التجريبية أالتهم نحو ابعاد البيئة مقارنة بمعد



 الملخص
إن سلوكيات أطفال مرحلة الطفولة المتأخرة تعتبر من العناصر الهامة المؤثرة كثيرًا 

العام للبيئة المحيطة بهم إيجابًا أو سلبًا سواء أكانت بيئة طبيعية أو  على المظهر
وعليه فقد  هذلك الموضوع لدراسته نظرا الهميتبيئة مشيدة ولذلك فقد اختارت الباحثة 

 : هدفت تلك الدراسة الى 
من الجنسين في , تأخرة التعرف على سلوكيات عينة من تالميذ مرحلة الطفولة الم

وكذلك البيئة المشيدة ولقد تم تحقيق تلك ,  من وسالمة البيئة الطبيعيةأالتعامل مع 
ولقد , فروض شملتهم تلك الدراسة (  8 ) االهداف السابقة الذكر من خالل صياغة

ميرية حكومية أوقع االختيار على أطفال مرحلة الخامسة والسادسة االبتدائية بمدرسة 
للدراسة بحيث تتراوح د الساحلية كعينة تجريبية بمدينة فايحكومية وأخرى بمدرسة

 . من الذكور واالناث مابين عشر واثنى عشر سنه  تالميذأعمار ال
مقياس تقييم البيئة  : (مقاييس  4ولقد اعتمدت أدوات الدراسة على تطبيق عدد 

ولقد تم (  السلوك ومقياس تقدير الشخصية ومقياس نوعية الحياة ومقياس مالحظة
من كل  طفالً ( 20)عدد  ةبحيث شملت العين, راسة من المدرستين اختيار عينه الد

 .مدرسة لتطبيق المقاييس االربعة عليهم 
وكذلك من حساب , ومن الواجب ذكره انه قد تم التحقق من ثبات المقاييس االربعة 

حيث افادت قيم نتائج اختبارات الثبات والصدق  ,صدق االتساق الداخلى للمقاييس
بعد , عتماد على نتائجها والوثوق بها وامكانية اال, لمقاييس للتطبيق الى صالحية ا؛

اسة من اطفال مرحلة الطفولة الدر  ةتطبيق المقاييس االربعة على عين االنتهاء من
, امكن مناقشة وتفسير النتائج ؛ طفال ياء االمور لهؤالء األوكذلك اول , خرةأالمت

ليها من خالل نتائج فروض الدراسة واستخالص اهم السلبيات التى تم التوصل ا
مور أولياء أو  ,ة االميرية والمدرسة التجريبيةمن المدرس الثمانية بشان اطفال كالً 

حيث تبين تفوق اطفال المدرسة التجريبية مقارنة باطفال , المدرستين تاطفال كلأ
 . هة فى معظم ابعاد كل مقياس على حدالمدرسة االميري



لتجريبي لديهم معلومات مرضية عن مكونات البيئة وكذلك بمعنى ان شريحة اطفال ا
من  ةم يدركون الطرق المثلى فى الوقايكما انه( الطبيعية و المشيدة )ملوثات البيئة 

ميرى طفال األأوهذا على عكس , وذلك بسبب زيادة الوعى البيئى لديهم , التلوث 
طفال أمقارنة بالتهم نحو ابعاد البيئة حيث انخفضت جميع معد ,بصفة عامة

 :تي يمكن حصرها فى االا  اً ن لذلك اسبابإوبالطبع ف ,التجريبي
, مور اطفال المدرسة التجريبية من الحاصلين على درجة جامعية ألياء أو معظم  -0

 مثل مهنة طبيب ومهندس ومدرس  , نهم يشغلون وظائف ذات ميول علمية  أكما 
 :ة وذلك من خالل لوحظ ان المدرسة التجريبية تهتم باالمور البيئي -9
 .االستمرار فى زيادة مساحة الرقعة الخضراء فى المدرسة  -
 .تدريب االطفال على المشاركة فى تنظيف ساحة المدرسة من المخلفات الورقية  -
 .عمل معسكرات بيئية كلما سمحت الفرصة  -
 .مور البيئية داخل قاعة الدرس ء هيئة التدريس على االهتمام باألحرص اعضا -

ى أمور البيئية ميرية ال تعطى لألدارة المدرسة األإن أس من ذلك لوحظ على العك
ميرية طفال المدرسة األأمور أولياء أن أهذا باالضافة الى ,نشطة داخل المدرسة أ

, ويشغلون وظائف بعيدة عن الطب والهندسة  ,معظمهم ال يحمل مؤهالت جامعية
 . ة بل يغلب عليها مهنة التجار 

ميرية يمتلكون ان االطفال الذكور فى المدرسة األر انه قد  تبين ومن الجدير بالذك
التى تمت من قبل , الصفات التالية التى تم التوصل اليها من خالل عملية المسح 

 .الباحثة لمقياس قائمة مالحظة سلوك الطفل 
 .مور ولياء األأن من قبل و لمدل -
جنيهات (  2)كثر من ألى إيصل  يحصلون على مصروف يومى مرتفع جداً  -

 . يومياً 



 .يتحدثون فى حجرة الدراسة اثناء الدرس  -
 .المستوى الدراسى لهم متردد بين المتوسط والضعيف  -
 .ال يعتمد اولياء االمور عليهم فى تكليفهم باي عمل هام  -

قد  ,ميريةخاصة باالطفال الذكور للمدرسة األوبالطبع فان ما سبق ذكره من صفات 
بصورة مرضية ويحتاج االمر الى , التعامل مع البيئة  طفال فىادي الى فشل األ

وبعد , ميرية طفال المدرسة األأمور أولياء أدارة المدرسة و إمن قبل , عالج سريع 
طفال أو  ميريةطفال المدرسة األأل, استعراض االيجابيات والسلبيات المتواجدة 

قد تم استخالص طفال المدرستين فأمور من أولياء أوكذلك  , المدرسة التجريبية
ولياء أوكذلك , ميرية طفال المدرسة األأوالتى  تتجمع معظمها فى , السلبيات البيئية 

  -:تىميرية وهى كاالطفال المدرسة األمور ألاأل
المدرسة  طفالأب ,برامج التربية البيئية الخاصة ن هناك قصور واضح فى إ -

جل أوالعمل من , ظة عليها والمحاف, نحو انتمائهم للبيئة وحبهم لها , ميرية األ
 .حمايتها بصفة دائمة 

ولياء أن يتحلى بها أالتى يجب , في الواجبات  يضاً ًاأواضح اً ن هناك قصور أكما  -
 .طفالهم تربية بيئية سليمة أميرية فى تربية طفال المدرسة األأمور أ

ث ان حي, مر مور فى ذلك األولياء األأتعاون المدرسة و  وهذا بالطبع يرجع الى عدم
لى إجل الوصول أت وتعليمات يجب االلتزام بها من رشاداإلى إيحتاج  امنهم كالً 

ومن هذا  , من التلوث ويحافظ عليها, طفل محب للبيئة ويتعامل معها برضا تام 
ستخالص العديد من التوصيات التى قد تمنع او أنهت الباحثة الدراسة بأالمنطلق فقد 

خرة فى مرحلة التعليم أالمتطفال مرحلة الطفولة ة ألقلل السلبيات البيئية المالزمت
 .االساسي  
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 54 ت ريب الطفل عاي االحساس بالبيئة منذ الطفولة 

 55 توجية ساوك الطفل 
 ه من وج ة نظر الطفل حاجات الطفل ومشكالت

 
60 

 الطبيعية البيئة:  الخامس الفصل        
  

 63 ت ريف البيئة الطبي ية 
 65 م الم وخصائص البيئة الطبي ية 

 66 مكونات ال وارد الطبي ية 
 

 تقسي ات ال وارد الطبي ية 
66 

 62 أثراالنسان عاي البيئة الطبي ية 
 28 التوازن البيئي 

 23 ت اقة بأه ية خال التوازن البيئي ال ظاهر ال 
 24 



 رقم الصفحة     العنوان       

 تاوث البيئة 

 24 ال واء : أوال 
 25 هم ماوثات ال واء خصائص أ

 22 ال واد ال اوثة لغاز االوزون 
 29 تأثير ال واء عاي البر والبحر

 18 ال اء: ثانيا 
 12 مصادر تاوث ال اء 

 13 هم ماوثات ال اء  أ
 تاوث اليابسة: ثالثا 

   
15 

  المشيدة البيئة:  السادس الفصل       

 19 مق مة 
 98 ال نشأت الخفيفة 

 92 طرق ال حافظة عاي ال  تاكات ال امة 
 94 ( ال  القة )ال نشأت الثقياة 

 95  سور ال
 95 نفاق اال

 96 الس ود والخزانات 
 92  القنوات 

 91 تأثير النشاط االنساني عاي البيئة 
 91 شاط ال  رانى الن: أوال 
 91 النشاط الزراعي : ثانيا 

 99  االنسان والتصحر 
   99       اسباب التصحر 

 

 النشاط الصناعي : ثالثا 
800 

 

 

 

 
 802 



 رقم الصفحة     العنوان       

االثار البيئية النات ة عن ارتفاع نسبة ال اوثات الغازية في الغالف 

                                                            ال وي 
 

 الدراسة جراءاتإ:  السابع الفصل     
  

 802  مق مة 
 801 من  ية ال راسة 

 809     مصادر ج ع ال ادة ال ا ية ال ي انية 
 809 عينة ال راسة      
 880  شروط اختيار ال ينة    
 880 وصف عينة ال راسة    

    888 تطبيق ال قاييه 
 888 احثة أثناء تطبيق ال قاييه الص وبات التي واج ت ا الب

 883 ادوات ال راسة 
 885 ال  ال ة االحصائية لنتائج ال قاييه االرب ة 

 نتائج اختبارات الثبات والص ق في ال قاييه االرب ة 

 
828 

 تحليل النتائج :  ثامن الفصل ال

 

 838 التحقق من صحة فروض ال راسة 
الولية واب اد مقياس تق ير ال القة االرتباطية بين البيانات ا

 الشخصية 

 
841 

   مناقشة وتفسير النتائج : الفصل التاسع    

 

 853 مناقشة النتائج : أوال
 864 تفسير النتائج : ثانيا

 828 الدراسة توصيات
 

    

    

 

 المراجع

 



 014 ال راجع ال ربية : اوال 
 021 ال راجع االجنبية : ثانيا 

  المالحق     

 025 نتائج تحكيم ال قاييه ( 0)احق  م
 018 مقياس تقييم البيئة ( 8)ماحق 
 011 مقياس نوعية الحياة ( 3)ماحق 
 818 مقياس تق ير الشخصية ( 4)ماحق 
 812 مقياس قائ ة مالحظة الساوك ( 5)ماحق 

  ماخص الرسالة بالاغة االجنبية 
 



 رقم الصفحة                                                                العنوان  

 
  الجداول فهرس

 885 توزيع عينة ال راسة تب ا ل تغيرنوع الت ايم لانوع  ( 0)ج ول 
توزيع عينة ال راسة تب ا ل تغير نوع الت ايم لت ايم ( 8)ج ول 

 االب  
886 

توزيع عينة ال راسة تب ا ل تغير نوع الت ايم لوظيفة ( 3)ج ول 

  االب
882 

توزيع عينة ال راسة تب ا ل تغير نوع الت ايم لوظيفة ( 4)ج ول 

 االم 
881 

حالة تب ا ل تغير نوع الت ايم لا توزيع عينة ال راسة( 5)ج ول 

 االجت اعية 
889 

الوسط الحسابي واالنحراف ال  ياري لا تغيرات ( 6)ج ول 

  الرق ية 
820 

 828 يم البيئة لالطفال ثبات عبارات اب اد مقياس تقي( 1)ج ول 
ص ق االتساق ال اخاي الب اد مقياس تقييم البيئة ( 2)ج ول 

 لالطفال 
822 

ثبات عبارات اب اد مقياس نوعية الحياة الولياء ( 1)ج ول 

 االمور 
823 

ص ق االتساق ال اخاي الب اد مقياس نوعية الحياة ( 01)ج ول 

 الولياء االمور 
824 

 825 ارات الب اد اختبار تق ير الشخصية ثبات ال ب( 00)ج ول 
ص ق االتساق ال اخاي الب اد اختبار تق ير ( 08)ج ول 

 الشخصية 
826 

 822  ثبات عبارات اب اد مفياس مالحظة ساوك الطفل ( 03)ج ول 
ص ق االتساق ال اخاي الب اد مقياس مالحظة ( 04)ج ول 

   ساوك الطفل 
821 

لحساب الفروق بين متوسط  T-Testاختبار ت ( 05)ج ول 

الب اد مقياس تقييم ( ت ريبي واميري )درجات عينة ال راسة 

   البيئة 
838 

لحساب الفروق بين ال نسين  T-Testاختبار ت ( 06)ج ول 

 البيئة  في ال  رسة الحكومية الت ريبية ل قياس تقييم 
834 

لحساب الفروق بين ال نسين  T-Testاختبار ت ( 01)ج ول 

 ال  رسة الحكومية االميرية ل قياس تقييم البيئة في 
836 



 العنوان                      
 رقم الصفحة 

 
 

 –ت ريبي )االرتباط بين نوع الت ايم في ال  رسة ( 02)ج ول 

  ومقياس نوعية الحياة الولياء االمور ( اميري 
839 

( PAQ)ال القة االرتباطية بين تق ير الشخصية ( 01)ج ول 

 ومقياس نوعية الحياة 
848 

لحساب الفروق بين متوسط   T.Testاختبار ت ( 81)ج ول 

الب اد مقياس تق ير ( ت ريبي واميري )درجات عينة ال راسة 

 الشخصية 
843 

لحساب الفروق بين متوسط  T.Testاختبار ت ( 80)ج ول 

الب اد مقياس نوعية ( ريت ريبي وامي)درجات عينة ال راسة 

  مور ولياء األالحياة أل
844 

ال القة االرتباطية بين مقياس نوعية الحياة ( 88)ج ول 

  ومقياس مالحظة الساوك 
842 

ال القة االرتباطية بين ال تغيرات االقتصادية ( 83)ج ول 

ال صروف اليومي في  –ع د ح رات ال نزل  –ع د االخوة )

  ( ال  رسة 
841 

م نة االب ) ت االجت اعية بين ال تغيرا ²اختبار كا( 84)ج ول 

 ( م نة االم –
850 

  االشكال فهرس
يوضح الفروق بين متوسط درجات عينة ال راسة ( 0)شكل 

 الب اد مقياس تقييم البيئة ( ت ريبي واميري )
833 

يوضح الفروق بين ال نسين في ال  رسة الحكومية ( 8)شكل 

 االميرية ل قياس تقييم البيئة 
831 

الفروق بين متوسط درجات عينة ال راسة  يوضح( 3)شكل 

 مور الب اد مقياس نوعية الحياة ألولياء األ( ي ت ريبي وامير)
846 

 


