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الملخص:
تعد مرحله الطفولة من أهم المراحل التي يمر بها اإلنسااااااح اي حياتهه افيها تااااااتد تابليته للت ر بالعوامل المحيطة بهه مما
يبين أهمية الساااتوال الخمأل األولأ وأ رها اي تكوين شاااخصاااية الطفل وتااااكيل مةمحها األ اااا ااايةه افيها تتفت ميوله وات اهاتهه
ويكسب ألوانا ً من المعراة والمفاهيم والقيم وأ اليب التفكيره ومبادئ السلوك وأ اليب المعاملة.
انطةتا ً من أهمية التربية البيئية الصاااحيةه وأ رها اي رال المساااتوص التحصااايلي لطة المدار ،األ اااا ااايةه اقد حصااار
موضاو الدرا اة حو( أ ر التربية البيئية الصاحية للأ تحصايل بلبة المدار ،األ اا ااية األردنية من وظهة نلر معلميهم)ه اعدم
تواير تر بية بيئية صاااااحية ل بفا( تعد من المااااااافل التي تقم لالم أمام معلمي المدار ،األ اااااا اااااية األردنية اي تحقيم غاياتهم
واهدااهم التربوية.
أظريا الادرا ااااااة للأ ليتاة توامهاا  )108معلم من معلمي المادار ،األ ااااااا ااااااية األردنية تم اةتيارهم بطريقة العيتة
العاوالية البسيطة.
وتوصل الدرا ة لم مولة من التوصيال من أبرزها :ا تخدام أ اليب تدريأل أفثر تطورا اي المدار ،األ ا ية.
الكلمات المفتاحية :التربية البيئيةه المدار ،األ ا ية األردنيةه المعلمين.
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The effect of environmental health education on the achievement of Jordanian
basic school students from the viewpoint of their teachers

Abstract
The childhood stage is one of the most important stages that a person goes through in his life,
in which he is more vulnerable to being influenced by the factors surrounding him, which shows the
importance of the first five years and its impact on the formation of the child's personality and the
formation of its basic features. In addition, principles of behavior and treatment methods.
In light of the importance of environmental health education, and its effect in raising the
achievement level of basic school students, the study topic was limited to (the effect of health
environmental education on the achievement of students of Jordanian basic schools from the
viewpoint of their teachers), the lack of providing a healthy environmental education for children is
one of the problems that hinder In front of teachers of Jordanian basic schools in achieving their
educational goals and goals.
The study was conducted on a sample of (108) teachers from Jordanian basic schools, who
were chosen using a simple random sample method.
The study reached a set of recommendations, the most prominent of which are: Using more
advanced teaching methods in basic schools.

Key words: environmental education, basic Jordanian schools, teachers.
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المقدمة:
إح مةم المسااتقبل تولد اي رحم الواتل المعا ه وإذا فاح المسااتقبل ياااهد تعليما ً لدور العلم والمعراةه ويلاال المتااسااة
اي السااالل والخدمال وصاااتالة الباااار للأ أولويال أظتدة العمل الوبتي والسااايا ااايه ااح مساااتقبل العالم ونحن ظز ٌء مته يعلم من
المعراة .ومن هتا اإنه ال مساااااتقبل ألمة ال تهتم ب بفالها وتعدهم وترلاهم الرلاية التي تساااااالدهم للأ تفعيل ملكال الفهم واإلدراك
والتسل بالعلم وأ اليبه اي العمل والتفكير بدراحه.)3002
إح اهتمامتا بالتربية البيئية الصاااحية للمدار ،األ اااا اااية يعود بالدرظة األولأ إلأ االهتمام بالمساااتقبله ااألبفا( هم نواة
الم تمله ورظا( المساتقبله المستقبل الذي يتمحور ايه الصرا حو( العلم والمعراة والف وة الرتمية التي تُعد هي المعيار األ ا ي
اي التمييز بين الدو( المتقدمة وغير المتقدمة.
تعد مرحله الطفولة من أهم المراحل التي يمر بها اإلنساااااح اي حياتهه افيها تاااااتد تابليته للت ر بالعوامل المحيطة بهه مما
يبين أهمية الساااتوال الخمأل األولأ وأ رها اي تكوين شاااخصاااية الطفل وتااااكيل مةمحها األ اااا ااايةه افيها تتفت ميوله وات اهاتهه
ويكساب ألوانا ً من المعراة والمفاهيم والقيم وأ االيب التفكيره ومبادئ السالوك وأ اليب المعاملة م مما ي عل الستوال األولأ حا مه
اي مساااااتقبلهه وتلل آ ارها العميقة اي تكويته مدص العمره وي عل االهتمام بالطفولة من أهم المعايير التي يقا ،بها تقدم الم تمعال
ألح تربية األبفا(ه وإلدادهم لمواظهة التحديال الحلارية التي تفرضها حتمية التطور يعد اهتماما بواتل األمة ومستقبلها...
وبتا ًء للأ ذلكه تعد مرحلة المدار ،األ اا اية من أةصاب المراحل التربوية التعليمية وأفثرها أ راً اي تااكيل شاخصيته
وتكويتهاام ألنهاا مرحلاة تربوياة يتم ايها التعلم تلقاليا ًه ويمهد لمسااااااار العملية التربوية اي المسااااااتقبله بتهيئة الطفل وتكييفه للمرحلة
االبتداليةه وتبدو أهمية المدار ،األ ا ية من أهمية تلك المرحلة التمالية اي تكوين شخصية الطفل.
وتكمن أهمية الدور الذي تقوم لليه المدار ،األ ا يةه ايما يمكن أح تسهم به من دور تربوي ليم اي إلداد شخصية أبفالتا إلداداً
صاااحيحا ً ي علهم للأ درظة لالية من التمو ال سااامي والعقلي والثقة بالتفأله ذلك أح التعليم اي المدار ،األ اااا اااية تعليم له بابعه
الخاص من حيث متاه هه وو ااالل تعليمهه وبرق تعليمهه وافتسااا ةبراتهه وإدارة اصاالهه ومتاهج إلداد معلميهه وأدوال ألعابهه
وبيئته المدر ية.
إح وظود مرحلة المدار ،األ اااا اااية يؤفد أنه لم يعد أمراً مقبوالً أو مبرراً للأ مساااتوص وبتتا العربي لامةه والساااطين
ةاصااة ب ح تلل تلك المرحلة ةارن نلام التعليمه وةارن الساالم التعليميه لقد آح األواح للاام تلك المرحلة إلأ الساالم التعليميه لكي
نستطيل اعةً أح ناارك ب يل المستقبل اي صتالة المستقبل بدراحه.)3002

مشكلة الدراسة:
إح السااااااتوال الخمأل األولأ من لمر الطفال تعتبر اترة باال اة األهمياة اي التموه افي هذه الفترة يحقم الطفل تقدماً _ من
التاحيتين ال ساااميةه والعقلية _ أفثر مته اي أي اترة مما لة لها اي الطو( من اترال لمره .وهذا التقدم شاااديد الصااالة بالبيئةه والتي
تعتبر اآلح ذال أ ر واضاااا للأ مسااااتوص و اااارلة نمو الطفله االطفل يتمو ويتطوره ال اي اراغ بل اي إبار بيئة وم تمل و قااة
ووبن .بدراحه.)3002
إح البيئة التعليمية المثالية اي هذه السااااتوال تمت الطفل ارصااااا ً لتتمية تدراته االنفعالية واالظتمالية والعقلية وال سااااميةه
والمتطلبال األ ااااا ااااية الةزمة للطفل هي العتاية ال ساااامية الكاايةه واألماح العابفيم ألح ااتقاده واحدة من هاتينه ااااو

تصااااير

ا ت ابته ل وضا االظتماليةه واإل ارة العقلية إلأ درظة مت رة إلأ العكأل .بديره .)3002

3

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
ولما فان تربية األبفا( حقا ً من حقوق الطفولة األ اااا ااايةه امن الواظب أح تعتبر التربية البيئية الصاااحية ظزءاً ال يت زأ
من العملياة التربوياة التي تهتم بتوظياه نمو الطفال ال سااااااميه وغر ،العاادال البيئياة الصااااااحية لدص األبفا( المقداديه )3002ه
وتخصايص مكتبال ةاصاة بالمدار ،األ اا ايةه وتزويدها بكل ما هو ظديده ةاصة الكتب البيئية المبسطةه ولتكن تح ا م الرفن
األةلر للبيئة.
انطةتاً من أهمية التربية البيئية الصاااحيةه وأ رها اي رال المساااتوص التحصااايلي لطة المدار ،األ اااا ااايةه اقد حصااار
موضاو الدرا اة حو( أ ر التربية البيئية الصاحية للأ تحصايل بلبة المدار ،األ اا ااية األردنية من وظهة نلر معلميهم)ه اعدم
تواير تربية بيئية صاااااحية ل بفا( تعد من المااااااافل التي تقم لالم أمام معلمي المدار ،األ اااااا اااااية األردنية اي تحقيم غاياتهم
واهدااهم التربوية.

أسئلة الدراسة:
 ما أ ر التربية البيئية الصحية للأ تحصيل بلبة المدار ،األ ا ية األردنية من وظهة نلر معلميهم؟ هل يوظد لةتة لكل من مت يرال المؤهل العلميه التو االظتمالي) اي ا ت ابال معلمي المدار ،األ ا ية األردنية نحوأ ر التربية البيئية الصحية للأ تحصيل بلبة المدار،؟

أهداف الدراسة:
 معراه وظهه نلر معلمي المدار ،األ ا ية األردنية اي أ ر التربية البيئية الصحية للأ تحصيل بلبة المدار.، لةتاة مت يرال المؤهال العلمي والتو االظتماالي باات ااهاال معلمي المادار ،األردنية نحو التربية البيئية الصااااااحية للأتحصيل بلبة المدار.،
 تزويد المعلمين بمعلومال ظيدة لن واتل التربية البيئية الصااااحية للأ تحصاااايل بلبة المدار ،وبتاء برامج ووضاااال آليالوتكوين االت اهال المتا بة لتطويرها.
 -دور المدار ،األ ا يةه واأل رةه والم تمل اي حماية البيئة الصحية.

أهمية الدراسة:
إح للبيئة أ ر واضا اي نمو الطفل وتتمية الوفه ومهاراته وات اهاتهه وألح العقل الساليم اي ال سام السااليم اقد تم الترفيز
اي هذه الدرا ااة للأ أهمية البيئة الصااحية ومعراة أ رها للأ األبفا(ه اة بد لتا من االهتمام بتلااة األمافن التي تاااكل ُم معال
ل بفا(ه ومن أهم هذه األمافن المدار ،األ اا ايةه ولكي ن تبهم الكثير من األمراض التي يمكن أح تتتقل بالعدوصه ليتا لديتا ظيل
من األبفا( األصحاء األ وياء الذين يميلوح إلأ التفالل مل أترانهم وإلأ الماارفة اي األناطة المختلفة.
ولكي نحااظ للأ نلااة وصاحة المدار ،األ اا اية ال بد من وظود هيئة إدارية وتدريسااية تكوح ذال ةبرة وولي فاايين
اي فيفياة التعاامال مل األبفاا( وأح يكوح لاديها القدرة للأ التواصاااااال مل أ اااااار األبفا(ه والتعامل معهمم وذلك من أظل التهوض
باألبفا( وظعلهم اعّالينه وتمكيتهم من االلتماد للأ أنفسهم اي المستقبل اهم الكتز الثمين واألمل اي مستقبل مارق.

حدود الدراسة:
 البعد الزماني :أظري الدرا ة ةة( الفصل األو( من العام الدرا ي .)3030/3002 البعد المكاني :أظري هذه الدرا ة اي المدار ،األ ا ية األردنية. -البعد البشري :اشتمل الدرا ة للأ معلمي المدار ،األ ا ية األردنية.
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فرضيات الدراسة:
 ال توظد اروق ذال داللة إحصااالية لتد مسااتوص الداللة  )α≤0.05اي ا اات ابال معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية نحوأ ر التربية البيئية الصحية للأ تحصيل بلبة المدار ،تعزص لمت ير المؤهل العلمي.
 ال توظد اروق ذال داللة إحصااالية لتد مسااتوص الداللة  )α≤0.05اي ا اات ابال معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية نحوأ ر التربية البيئية الصحية للأ تحصيل بلبة المدار ،تعزص لمت ير التو االظتمالي.
 ا ااات ابال معلمي المدار ،األ اااا اااية األردنية نحو أ ر التربية البيئية الصاااحية للأ تحصااايل بلبة المدار ،للأ مساااتوصتحصيلهم اي ابية.

مصطلحات الدراسة:
 التربية :لمليااة بتاااء وتتميااة لةت اااهااال والمفاااهيم والمهااارال والقاادرال والقيم لن األاراد اي ات اااه معين لتحقيم أهاادامرظوة ظامعة القد ،المفتوحةه .)3000
 البيئة :تعتي فل ما هو موظود ةارن فياح اإلنساح وفل ما يحيط به من موظوداله اتاتمل الهواء الذي يتتفسهه والماء الذيياربهه واألرض التي يسكن لليها ويزرلهاه وما يحيط به من فالتال أو ظماد ظامعة القد ،المفتوحةه .)3000
 -التربية البيئية :هي ظهد للمي موظه أو مقصود نحو التعر

وتكوين القيم واالت اهال والمهارال والمدرفال الةزمة لفهم

وتقدير العةتال المعقدة التي تربط اإلنساااااااح وبيئته ب بعادها االظتمالية والثقااية واالتتصااااااادية والبيولوظية والطبيعة حتأ
يكوح واليا بماكةتها وتادرا للأ اتخاذ القرار نحو صيانتها واإل هام اي حل ماكةتها من أظل تحسين نولية الحياة لتفسه
وأل رته ولم تمعه والعالم والمحاالة للأ مصادر البيئة ظامعة القد ،المفتوحةه .)3000
 المدارس األسااساية :وهي مؤ اساة تعليمية تتعهد األبفا( للتهيئة لمرحلة التعليم األ اا يه والخبرال التربوية المتقدمة ايهاأفثر تتليما ً من ةبرال دور الحلانةه وتقبل األبفا( الذين تتراوح ألمارهم بين الثالثة والساد ة بديره .)3002
 التعلم :ت يير وتعديل السلوك وهو اب نسبيا ً ظامعة القد ،المفتوحةه .)3002 -التعليم :لملياة متلماة تهاد

إلأ نقال ماا اي ذهن المعلم الخبير إلأ الطاالاب الطفل) الذي يحتان إلأ تلك الخبرة وام ظرو

حددل ونلم بدتة وام مخطط تدريسي محدد مسبقا ً ظامعة القد ،المفتوحةه )3002
 المؤهل العلمي :أللأ شهادة أفاديمية حصل لليها معلمي المدار ،األ ا ية األردنية. االتجاهات :ميل أو نزلة تؤهل الفرد ال اات ابة االوفية ما نحو أشااياء أو أاعا( أو أاكار أو أشااخاص أو حوادأ أو أوضاااظامعة القد ،المفتوحةه .)3002

مجتمع الدراسة:
تكوح م تمل الدرا ة من معلمي المدار ،األ ا ية األردنية ةة( الفصل األو( من العام الدرا ي .)3030/3002

عينة الدراسة:
أظريا الادرا ااااااة للأ ليتاة توامهاا  )108معلم من معلمي المدار ،األ ااااااا ااااااية األردنية تم اةتيارهم بطريقة العيتة
العاوالية البسيطةه وال داو( )0ه  )3تبين توزيل ليتة الدرا ة تبعا ً لمت يراتها المستقلة

5

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

جدول رقم ( :)1توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة المئوية ()%

دبلوم

24

%22

بكالوريو،

36

%33

درا ال لليا

48

%44

المجموع

108

%100

جدول رقم ( :)0توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير النوع االجتماعي
النوع االجتماعي

التكرار

النسبة المئوية ()%

ذكر

64

%59

انثأ

44

%41

المجموع

121

%100

منهج الدراسة:
اتبل اي هاذه الادرا ااااااة المتهج الوصاااااافي نلرا لمةءمتاه ببيعتهاا حياث يتم اي هذا المتهج ظمل البيانال وإظراء التحليل
اإلحصالي ال تخران التتالج المطلوبة.

أداة الدراسة:
التمادا للأ أدبيال البحث والدرا ااااال السااااابقة وا ااااتاااااارة الخبراء تام الباحثة ببتاء ا ااااتبانه ل مل البيانال من ليتة
الدرا ة اشتمل للأ  )32اقرة موزلة إلأ ةمسة أبعاد فما اي ال دو( رتم )2
جدول رقم ( :)3فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

البعد

#
0

البعد الصحي:

2

02-00

3

البعد االظتمالي:

5

00-02

2

البعد التفسي:

2

05-03

2

البعد المعراي:

2

32-02

5

البعد المادي االتتصادي):

2

32-35

صدق األداة:
تم لرض أداة الدرا اة للأ الماار

األفاديمي اي ظامعة القد ،المفتوحة وأوصأ بصةحيتها بعد إظراء تعديةل أشار

إليهاه وتد تام الباحثة بإظراء تلك التعديةل وإةران اال تبانة بصورتها التهالية.
6
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ثبات األداة:
للتحقم من بال األداة ا اتخدم معادلة فرونبا ألفا ال اتخران الثبال ابل

نسبته الكلية للأ اقرال اال تبانة )0822

وهي نسبة بال تؤفد إمكانية ا تخدام األداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعاد ظمل البيااناال تم إدةاا( بيااناتها للحا ااااااب لتعالج بوا ااااااطة البرنامج اإلحصااااااالي للعلوم االظتمالية )SPSSه وتد
ا تخدم التسب المئوية والمتو طال الحسابية الموزونة واةتبار ل) وتحليل التباين األحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالساؤال األول اليي نصا  :ما أ ر التربية البيئية الصاحية للأ تحصاايل بلبة المدار ،األ اا ااية األردنية من
وظهة نلر معلميهم؟
من أظل اإلظابة لن هذا السااؤا(ه ا ااتخدم المتو ااطال الحسااابية والتسااب المئوية لكل اقرة من اقرال فل بعد من أبعاد
اال تبانة.
وتاد ألطي للفقرال ذال الملااااااموح اإلي اابي  )5درظاال لن فل إظابة مواام بااااااادة)ه و  )2درظال لن فل إظابة
مواام)ه و  )2درظال لن فل إظابة محايد)ه ودرظتاح لن فل إظابة معارض)ه ودرظة واحدة لن فل إظابة معارض بااادة)ه
ومن أظل تفسير التتالج ألتمد الميزاح اآلتي للتسب المئوية لة ت ابال:
جدول رقم ( :)4ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية

درجة االستجابات

أتل من %50

متخفلة ظدا

من %52-%50

متخفلة

من %22- %20

متو طة

من %22- %20

مرتفعة

من  %20اما اوق

مرتفعة ظدا

وتبين ال داو( )5ه )2ه )2ه )2ه  )2التتالجه ويبين ال دو(  )00ةةصة التتالج.
النتائج المتعلقة بالبعد األول (البعد الصحي)
جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
#

الفقرات

 0معلم المدار ،األ ا ية توار الرلاية الصحية المتا بة ألبفالها.
 3لدد المراام الصحية يتتا ب مل لدد األبفا(.
 2معلم المدار ،اال ا ية ليس للأ درظة لالية من التلااة.
 2اإلنارة والتهوية غير مةلمة اي غر المدار ،اال ا ية.
 5تقل المدار ،اال ا ية اي متطقة متا بة.
 2تدريب األبفا( للأ ال لو ،السليم بالصم.
الدرجة الكلية للمجال
*أتصأ درظة للفقرة  )5درظال
7

متوسط
االستجابة*
2.63
2.96
3.26
3.70
1.85
1.56
2.66

النسبة
المئوية
52.60
59.20
65.20
74.00
37.00
31.20
53.20

درجة االستجابة
متخفلة
متخفلة
متو طة
مرتفعة
متخفلة ظدا
متخفلة ظدا
منخفضة
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يتبين من ال دو( رتم  )5السااابم أح ا اات ابال معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية نحو أ ر التربية البيئية الصااحية للأ
تحصيل بلبة المدار ،فان مرتفعة للأ الفقرة )2
حيث فان نسابتها المئوية بين  )%2282-%20وفان متو طة للأ الفقرة  )2حيث فان نسبتها المئوية بين -%20
 )%2282وفان متخفلااااااة للأ الفقرال 0ه  )3حيث فان نساااااابتها المئوية بين  )%5282-%50وفان متخفلااااااة ظدا للأ
الفقرال 5ه  )2حيث فان نسااابتها المئوية اتل من  )%50وفان التسااابة المئوية لة ااات ابة للأ الدرظة الكلية متخفلاااة بداللة
التسبة المئوية .)%52830
النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (البعد االجتماعي)
جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
الفقرات

#
2
2
2
00
00

يسالد التعليم اي مرحلة الطفولة المبكرة للأ تتمية العادال الصحية
واالظتمالية
تعويد األبفا( للأ االلتماد للأ أنفسهم.
تتمية مهارال العمل ال مالي وإ ارة روح المتااسة الاريفة بين
األبفا(.
تدريب العادال الصحية اي األفل والار .
تتمية القدرة للأ ارتداء المةبأل والحذاء وزيادة اهتمامهم بتلااة
ال سم والمةبأل
الدرجة الكلية للمجال

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

1.37

27.40

متخفلة ظدا

1.56

31.20

متخفلة ظدا

1.67

33.40

متخفلة ظدا

1.41

28.20

متخفلة ظدا

1.52

30.40

متخفلة ظدا

1551

30.12

منخفضة جدا

*أتصأ درظة للفقرة  )5درظال
يتبين من ال دو( رتم  )2السااابم أح ا اات ابال معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية نحو أ ر التربية البيئية الصااحية للأ
تحصاااااايال بلباة المدار ،فان متخفلااااااة ظدا للأ ظميل اقرال البعد 2ه 2ه 2ه 00ه  )00حيث فان نساااااابتها المئوية اتل من
 )%50وفان

التسبة المئوية لة ت ابة للأ الدرظة الكلية متخفلة ظدا ايلا بداللة التسبة المئوية .)%20803

وتعزو الباحثة هذه التتالج إلأ أح المدار ،األ اا اية غير مهي ة ظيدا لمسالدة األبفا( للأ االلتماد للأ التفأل وتدريبهم
للأ ذلك من م فل ومااار ولبا ،وال حتأ تعوديهم للأ العمل ال مالي والمتااسااة الاااريفة اكثيرا ما ن د الماااافل بين األبفا(
اي المدار ،األ ا ية.
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النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (البعد النفسي)
جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

03

تعريم األبفا( بالقيم والعادال والتقاليد.

1.63

32.60

متخفلة ظدا

02

تعليم األبفا( احترام اآلةرين واحترام بعلهم بعلاً

1.44

28.80

متخفلة ظدا

1.56

31.20

متخفلة ظدا

1.33

26.60

متخفلة ظدا

1541

29.80

منخفضة جدا

الفقرات

#

02
05

أرص أح تواير العا

متا بة تتمي حوا هم وتسالدهم للأ

التكيم واالنتماء مل ال مالة.
تدريب األبفا( للأ حب الخير لآلةرين ولدم األنانية وحب
الذال.
الدرجة الكلية للمجال

درجة االستجابة

*أتصأ درظة للفقرة  )5درظال
يتبين من ال دو( رتم  )2السااابم أح ا اات ابال معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية نحو أ ر التربية البيئية الصااحية للأ
تحصاااااايال بلباة المدار ،فان متخفلااااااة ظدا للأ ظميل اقرال البعد 03ه 02ه 02ه  )05حيث فان نساااااابتها المئوية اتل من
 )%50وفان

التسبة المئوية لة ت ابة للأ الدرظة الكلية متخفلة ظدا ايلا بداللة التسبة المئوية .)%32820

وتعزو الباحثة هذه التتالج إلأ لدم الت ديد اي أ اااليب التدريأل داةل المدار ،األ ااا ااية وإلتماد المتهان التربوي السااليم
هو السبب اي تدني تعريم األبفا( أشياء فثيرة فالعادال والتقاليده وللأ حب الخير لآلةرين ولدم األنانية.
النتائج المتعلقة بالبعد الرابع (البعد المعرفي)
جدول رقم ( :)1المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

1.89

37.80

متخفلة ظدا

02

تتميه لادال حسن اال تما والتحدأ لدص األبفا(

1.52

30.40

متخفلة ظدا

02

تتمية القدرة للأ التعبير لن تخيةتهم وأاكارهم

1.85

37.00

متخفلة ظدا

1.59

31.80

متخفلة ظدا

30

تتمية التفكير واإلبدا ورلاية الموهوبين بين األبفا(

1.78

35.60

متخفلة ظدا

30

تدريبهم للأ مسك القلم بالطريقة الصحيحة

1.30

26.00

متخفلة ظدا

33

تعزيز لوك األبفا( المرغو بهم

1.63

32.60

متخفلة ظدا

#
02

02

9

الفقرات
زيادة لدد األبفا( اي الصم الواحد يؤ ر لبا ً للأ حسن اإلص اء
واالنتباه وبالتالي للأ ا تيعابهم وتحصيلهم

التقد انه ي ب مرالاة الفروق الفردية بين األبفا( وأةذها بعين
االلتبار اي التدريأل واللعب  ....الخ

درجة االستجابة

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

32
32

تتمية تدرتهم للأ نطم الحرو

ومن م الكلمال اال مل وبصورة

ليمة
تتمية بعض المفاهيم العلمية البسيطة فاألح ام واألشكا( واأللواح
واألبعاد والوت  ....الخ
الدرجة الكلية للمجال

1.44

28.80

متخفلة ظدا

1.48

29.60

متخفلة ظدا

1.61

32.18

منخفضة جدا

*أتصأ درظة للفقرة  )5درظال
يتبين من ال دو( رتم  )2السااابم أح ا اات ابال معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية نحو أ ر التربية البيئية الصااحية للأ
تحصاااااايل بلبة المدار ،فان متخفلااااااة ظدا للأ ظميل اقرال البعد 02ه 02ه 02ه 02ه 30ه 30ه 33ه 32ه  )32حيث فان
نساااابتها المئوية أتل من  )%50وفان التساااابة المئوية لة اااات ابة للأ الدرظة الكلية متخفلااااة ظدا أيلااااا بداللة التساااابة المئوية
.)%23802
وتعزو الباحثة هذه التتالج أح الت ايأل المدار ،األ اا ية غير م دي حيث األلداد الكبيرة داةل غراة الصم تؤ ر لبيا
للأ المستوص المعراي ل بفا( ولدم القدرة للأ اال تيعا وتيسير الحصص التعليمية فما ي ب وب لو للمي ومته يه وفذلك
لدم توار اإلضاءة والتهوية ال يدةه تتعكأل لبا للأ التحصيل المعراي لدص األبفا(.
 )5النتائج المتعلقة بالبعد الخامس (البعد االقتصادي)
جدول رقم ( :)1المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الخامس
الفقرات

#
35
32
32
32

معلم المدار ،اال ا ية غير م هزة باكل متا ب من حيث
األ اأ والساحال والمكتبال والو الل التعليمية واأللعا  ...الخ
األلعا غير فااية وهتاك نقص من حيث الكم والتو
لدم تواير لدد فا

من و الل التقل المريحة والمةلمة لتقل

األبفا(
معلم معلمي المدار ،اال ا ية يترفوا العمل بسبب ض ط
العمل.
الدرجة الكلية للمجال

متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

2.48

49.60

متخفلة ظدا

2.52

50.40

متخفلة

2.48

49.60

متخفلة ظدا

2.52

50.37

متخفلة

0552

49.99

منخفضة جدا

درجة االستجابة

*أتصأ درظة للفقرة  )5درظال
يتبين من ال دو( رتم  )2السااابم أح ا اات ابال معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية نحو أ ر التربية البيئية الصااحية للأ
تحصايل بلبة المدار ،فان متخفلاة للأ الفقرال 32ه  )32حيث فان نسابتها المئوية بين  )%5282-%50وفان متخفلة
ظدا للأ الفقرال 35ه  )32حيث فان نساااااابتها المئوية اتل من  )%50وفان التساااااابة المئوية لة اااااات ابة للأ الدرظة الكلية
متخفلة ظدا بداللة التسبة المئوية .)%22822
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 )6خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)12المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

الر

االستجابة*

المئوية

0

البعد الصحي:

2.66

53.20

متخفلة

3

البعد االظتمالي:

0850

30.12

متخفلة ظدا

2

البعد التفسي:

0822

29.80

متخفلة ظدا

2

البعد المعراي:

1.61

32.18

متخفلة ظدا

5

البعد المادي االتتصادي):

3850

49.99

متخفلة ظدا

1.95

39.00

منخفضة جدا

البعد

قم

الدرجة الكلية

درجة االستجابة

*أتصأ درظة للفقرة  )5درظال
يتبين من ال دو( رتم  )00الساابم أح ا ات ابال معلمي المدار ،األ اا ية األردنية نحو أ ر التربية البيئية الصحية للأ
تحصاايل بلبة المدار ،فان متخفلااة للأ البعد  )0حيث فان نساابتها المئوية بين  )%5282-%50وفان متخفلااة ظدا للأ
االبعاد 3ه 2ه 2ه  )5حيث فان نسابتها المئوية اتل من  )%50وفان التسابة المئوية لة ت ابة للأ الدرظة الكلية متخفلة ظدا
بداللة التسبة المئوية .)%22800
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني اليي نص  :هل يوجد عالقة لكل من متغيرات (المؤهل العلمي ،النوع االجتماعي) في استجابات
معلمي المدارس األساسية األردنية نحو أثر التربية البيئية الصحية على تحصيل طلبة المدارس؟
وتتعلم بهذا السؤا( ارضيال الدرا ةه وال داو( )00ه  )03تبين نتالج احصها
أوال :نتالج احص الفرضااية األولأ التي نصااها :ال توجد فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتوا الداللة ( )α≤0.05في اسااتجابات
معلمي المدارس األساسية األردنية نحو أثر التربية البيئية الصحية على تحصيل طلبة المدارس تعزا لمتغير المؤهل العلمي.
لفحص الفرضية ا تخدم تحليل التباين األحادي  )ANOVAوال دو( رتم  )00يبين التتالج
الجدول رقم ( :)11نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAتبعا لمتغير المؤهل العلمي
البعد

بكالوريوس

دبلوم

دراسات عليا

()F

الداللة
0.04

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

0

2.36

0.59

2.69

0.18

2.88

0.37

3.63

3

1.50

0.41

1.49

0.48

1.73

0.39

1.05

0.37

2

1.33

0.41

1.47

0.38

1.60

0.53

0.72

0.50

2

1.48

0.25

1.72

0.47

1.58

0.43

0.61

0.55

5

2.25

0.50

1.94

0.70

1.88

0.65

0.70

0.51

الكلية

1.79

0.43

1.86

0.44

1.93

0.47

1.34

0.39

*دا( إحصاليا لتد مستوص الداللة )0805
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يتبين من ال دو( رتم  )00الساابم لدم وظود اروق ذال داللة إحصالية لتد مستوص الداللة  )0805 ≤ αاي ا ت ابال
معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية نحو أ ر التربية البيئية الصااحية للأ تحصاايل بلبة المدار ،تعزص لمت ير المؤهل العلمي للأ
ظميل األبعاد وللأ الدرظة الكلية حيث فاح مستوص الداللة لقيم

) لليها أفبر من  )0805وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.

انيا :نتالج احص الفرضااية الثانية التي نصااها :ال توجد فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتوا الداللة ( )α≤0.05في اسااتجابات
معلمي المدارس األساسية األردنية نحو أثر التربية البيئية الصحية على تحصيل طلبة المدارس تعزا لمتغير النوع االجتماعي.
لفحص الفرضية تم ا تخدام اةتبار  )tوال دو( رتم  )03يبين التتالج:
جدول رقم ( :)10نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير النوع االجتماعي
انثى

ذكر
#

البعد

0

البعد الصحي:

2.69

3

البعد االظتمالي:

1.68

0.39

2

البعد التفسي:

1.50

0.50

1.50

2

البعد المعراي:

1.51

0.35

1.74

0.46

5

البعد المادي

1.91

0.58

2.09

0.72

-0.74

1.86

0.47

1.91

0.46

-0.24

الدرجة الكلية

(ت)

الداللة
0.88

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

0.52

2.71

0.22

-0.15

1.49

0.48

1.10

0.28

0.40

0.00

1.00

-1.44

0.16
0.47
0.56

*دا( إحصاليا لتد مستوص الداللة )0805
يتبين من ال دو( رتم  )03السااابم لدم وظود اروق ذال داللة إحصااالية لتد مسااتوص الداللة  )0805≤αاي ا اات ابال
معلمي المدار ،األ ا ية األردنية نحو أ ر التربية البيئية الصحية للأ تحصيل بلبة المدار ،تعزص لمت ير التو االظتمالي للأ
ظميل األبعاد وللأ الدرظة الكلية حيث فاح مستوص الداللة لقيم ل) لليها أفبر من  )0805وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.

التوصيات:
 ا تخدام أ اليب تدريأل أفثر تطورا اي المدار ،األ ا ية. الت هيل العلمي لمعلمي المدار ،األ ا ية األردنية وذلك ألهمية هذه المرحلة. وضل متاهج موحدة للمدار ،األ ا ية. العمل للأ رتابة ومراتبة المدار ،األ ا ية من تبل ماراين تربويين. -ا تثمار االت اهال اإلي ابية لدص المعلمين وا ت ةلها اي العملية التعليمية.

المصادر والمراجع:
المراجع العربية:
 األحمده نااز أيو محمد " .)0222واقع المدارس األساسية الفلسطينية كما تراها مديرات ومعلمات المدارس االساسيةفي محافظات شمال الضفة الغربية "ه ر الة ماظستير غير متاورةه ظامعة الت اح الوبتيةه نابلأل.
 البحارنةه صااافية صاااادق " .)3002يجب البدء في نشااار المعارف البيئية لدا الطلبة مني مرحلة المدارس األسااااساااية"هوزارة التربية والتعليمه مملكة البحرين.
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 بحريه متأ يو اااااام " .)0220العادات غير الصااااااحية لدا األطفال العراقيين من وجهة نظر أمهاتهم"ه العلوم التربويةوالتفسيةه لدد .02
 بدراحه شبل " .)3002نظم المدارس األساسية في الدول العربية واألجنبية"ه الدار المصرية اللبتانيةه القاهرة. بديره فريماح " .)3002الرعاية المتكاملة لألطفال"ه لالم الكتبه القاهرة. ظاده متأ محمد للي " .)3002التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاتها"ه دار المساايرة للتااار والتوزيل والطبالةهلماح.
 حسنه محمد صديم محمد " .)0222الطفل بين التربية والتثقيفه التربيةه لدد 002ه ص.ص 22-22ه تطر. رشيد الحمده محمد عيد صباريتي " .)0222البيئة ومشكالتها"ه مكتبة الفةحه الكوي .-

ةمةه وااء " .)0222التربية البيئية لطفل المدارس االساسية"ه دار الفكر العربيه القاهرة.

 للوانيه لبد الواحد " .)0222تنشئة األطفال وثقافة التنشئة "ه دار الفكره دمام. المقداديه فاظم " .)3002التربية البيئية" فلية اإلدارة واإلتتصااااده تسااام اإلدارة البيئيةه فتيب مساااالد لطلبة تسااام اإلدارةالبيئيةه األفاديمية العربية المفتوحة اي الدانمارك.
 المهتديه ةولة " .)3002المدارس األسااسية هنا نغرس التربية ومفاهيم العمل التطوعي"ه مقا( متاوره ظمعية أصدتاءالبيئةه مملكة البحرين.
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