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أصبح االهتمام بالبيئة وحمايتها من القضايا الملحة التى تواجه اإلنسان فى هذا العصر أصبح االهتمام بالبيئة وحمايتها من القضايا الملحة التى تواجه اإلنسان فى هذا العصر 
لما يهددها من تلوث واستنزاف للعديد من مواردها الطبيعية. وتعد التربية البيئيـة مـن أهـم    لما يهددها من تلوث واستنزاف للعديد من مواردها الطبيعية. وتعد التربية البيئيـة مـن أهـم    
وسائل حماية البيئة حيث إنها مسئولة عن توعية األفراد وتعديل سلوكهم للمحافظة على البيئـة  وسائل حماية البيئة حيث إنها مسئولة عن توعية األفراد وتعديل سلوكهم للمحافظة على البيئـة  

  التى تواجهها العديد من المشكالت الخطيرة.التى تواجهها العديد من المشكالت الخطيرة.
  

لذلك يجب تعلم السلوك البيئى الصحيح فى مرحلة الطفولة التى تُعد من أهم المراحـل  لذلك يجب تعلم السلوك البيئى الصحيح فى مرحلة الطفولة التى تُعد من أهم المراحـل  
فظة على البيئة وترشيد التعامـل مـع   فظة على البيئة وترشيد التعامـل مـع   وأكثرها تأثيرا فى الشخصية بإكساب األطفال قيم المحاوأكثرها تأثيرا فى الشخصية بإكساب األطفال قيم المحا

  مواردها والعمل على حل مشكالتها.مواردها والعمل على حل مشكالتها.
  

وقد اهتمت رياض األطفال بالتربية البيئية وغرس المفاهيم البيئية لدى ألطفال، وتسعى وقد اهتمت رياض األطفال بالتربية البيئية وغرس المفاهيم البيئية لدى ألطفال، وتسعى 
أيضا من خالل أهدافها لتنمية معارف األطفال عن البيئة المحيطـة، وتـوجيههم إلـى حسـن     أيضا من خالل أهدافها لتنمية معارف األطفال عن البيئة المحيطـة، وتـوجيههم إلـى حسـن     

  دها.دها.التعامل مع البيئة واستثمار موارالتعامل مع البيئة واستثمار موار
  


  تتلخص مشكلة الدراسة فى التساؤالت اآلتية:تتلخص مشكلة الدراسة فى التساؤالت اآلتية:  

  مة أهداف التربية البيئية لمرحلة رياض األطفال فى مصر؟مة أهداف التربية البيئية لمرحلة رياض األطفال فى مصر؟ءءما مدى مالما مدى مال  --١١
  ما مدى تحقق أهداف التربية البيئية برياض األطفال فى مصر؟ما مدى تحقق أهداف التربية البيئية برياض األطفال فى مصر؟  --٢٢

  ما أهداف التربية البيئية فى بعض الدول األجنبية؟ما أهداف التربية البيئية فى بعض الدول األجنبية؟  --٣٣

  أهداف التربية البيئية برياض األطفال؟أهداف التربية البيئية برياض األطفال؟ما التصور المقترح لتفعيل ما التصور المقترح لتفعيل   --٤٤

  


مة أهداف التربية البيئية لمرحلـة ريـاض   مة أهداف التربية البيئية لمرحلـة ريـاض   ءءتهدف الدراسة الحالية إلى تعرف مدى مالتهدف الدراسة الحالية إلى تعرف مدى مال  
األطفال فى مصر للمرحلة العمرية ألطفال الرياض من حيث شمولها واتساقها، وتعرف مـدى  األطفال فى مصر للمرحلة العمرية ألطفال الرياض من حيث شمولها واتساقها، وتعرف مـدى  

اض األطفال، وتعرف أهداف التربية البيئيـة  اض األطفال، وتعرف أهداف التربية البيئيـة  تحقق أهداف التربية البيئية فى الواقع الفعلى لريتحقق أهداف التربية البيئية فى الواقع الفعلى لري
فى رياض األطفال ببعض الدول األجنبية، بجانب تقويم أهداف التربية البيئيـة فـى ريـاض    فى رياض األطفال ببعض الدول األجنبية، بجانب تقويم أهداف التربية البيئيـة فـى ريـاض    
األطفال بمصر على ضوء الخبرات األجنبية، واقتراح تصور لتفعيل أهداف التربيـة البيئيـة   األطفال بمصر على ضوء الخبرات األجنبية، واقتراح تصور لتفعيل أهداف التربيـة البيئيـة   

  بمرحلة رياض األطفال.بمرحلة رياض األطفال.
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  إلى ما يلى:إلى ما يلى:  ترجع أهمية الدراسةترجع أهمية الدراسة  

  إبراز دور التربية البيئية فى تكوين االتجاهات اإليجابية نحو البيئة لدى األطفال.إبراز دور التربية البيئية فى تكوين االتجاهات اإليجابية نحو البيئة لدى األطفال.  --١١
  توجيه االهتمام لرياض األطفال ودورها فى تنشئة األطفال.توجيه االهتمام لرياض األطفال ودورها فى تنشئة األطفال.  --٢٢

  اإلسهام فى تقديم تصور لتفعيل أهداف التربية البيئية لتتناسب مع أطفال الروضة.اإلسهام فى تقديم تصور لتفعيل أهداف التربية البيئية لتتناسب مع أطفال الروضة.  --٣٣

  


منهج الوصفى لجمع المعلومات وتفسيرها واإلفادة منها فى تحقيق منهج الوصفى لجمع المعلومات وتفسيرها واإلفادة منها فى تحقيق استخدمت الدراسة الاستخدمت الدراسة ال  
  أهدافها.أهدافها.

  


استبانة: لمعرفة مدى تحقيق أهداف التربية البيئية فى رياض األطفال وبعض معوقات استبانة: لمعرفة مدى تحقيق أهداف التربية البيئية فى رياض األطفال وبعض معوقات   --١١
  تحقيقها. (إعداد الباحثة).تحقيقها. (إعداد الباحثة).

مة أهداف التربيـة البيئيـة مـن حيـث الصـياغة      مة أهداف التربيـة البيئيـة مـن حيـث الصـياغة      ءءاستبانة: للتعرف على مدى مالاستبانة: للتعرف على مدى مال  --٢٢
  إلمكانات المادية، والمرحلة العمرية لألطفال.إلمكانات المادية، والمرحلة العمرية لألطفال.واوا

  


طبقت أدوات الدراسة على عينة من موجهات ريـاض األطفـال ومعلماتهـا بلغـت     طبقت أدوات الدراسة على عينة من موجهات ريـاض األطفـال ومعلماتهـا بلغـت       
  ) معلمات.) معلمات.١٥٧١٥٧) موجهات، () موجهات، (١٠١٠)، منهن ()، منهن (١٦٧١٦٧((
  


  الحدود البشرية:الحدود البشرية:  --١١
رسـمية والخاصـة   رسـمية والخاصـة   طبقت أدوات الدراسة على موجهات رياض األطفال ومعلماتها الطبقت أدوات الدراسة على موجهات رياض األطفال ومعلماتها ال  

  بمحافظة المنيا.بمحافظة المنيا.
  الحدود المكانية:الحدود المكانية:  --٢٢
اقتصرت حدود الدراسة المكانية على عينة من موجهات ومعلمات ريـاض األطفـال   اقتصرت حدود الدراسة المكانية على عينة من موجهات ومعلمات ريـاض األطفـال     

  بمحافظة المنيا.بمحافظة المنيا.
  


  ) اإلصدار العاشر.) اإلصدار العاشر.SSppssssتم معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج (تم معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج (  --
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  حساب النسب المئوية للدرجات.حساب النسب المئوية للدرجات.  --

  ريتشاردسون.ريتشاردسون.  --ب معامل كودرب معامل كودرحساحسا  --

  


  توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  
أهداف التربية البيئية لمرحلة رياض األطفال من حيث الصـياغة والمرحلـة   أهداف التربية البيئية لمرحلة رياض األطفال من حيث الصـياغة والمرحلـة     مالءمةمالءمة  --

  العمرية واإلمكانات المادية.العمرية واإلمكانات المادية.
%) %) ٦٠.٣٦٠.٣عدم تحقق أهداف التربية البيئية برياض األطفال حيث بلغت نسبة التحقـق ( عدم تحقق أهداف التربية البيئية برياض األطفال حيث بلغت نسبة التحقـق (   --

  %).%).٧٥٧٥تقل عن حد الكفاية والمحدد بـ (تقل عن حد الكفاية والمحدد بـ (وهى وهى 

  
كما توصلت الدراسة إلى وجود العديد من المعوقات التى تواجه المعلمة فـى تحقيـق   كما توصلت الدراسة إلى وجود العديد من المعوقات التى تواجه المعلمة فـى تحقيـق   

  أهداف التربية البيئية منها:أهداف التربية البيئية منها:
  قصور اإلمكانات المادية لرياض األطفال عن تحقيق األهداف.قصور اإلمكانات المادية لرياض األطفال عن تحقيق األهداف.  --
  ية.ية.قلة الوسائل التعليمية التى تساعد على تحقيق أهداف التربية البيئقلة الوسائل التعليمية التى تساعد على تحقيق أهداف التربية البيئ  --

  ندرة وجود معمل خاص برياض األطفال.ندرة وجود معمل خاص برياض األطفال.  --

  




