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 لدى طفل الروضة مج لتنمية بعض المفاهيم البيئيةبرنا

 إعداد :

 1أماني عبد المنعم زكي البيارالباحثة / 

 
 إشـــــــراف

 نجالء السيد عبد الحكيمد/ ا.م .  ا.د. منى محمد على جاد

 أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية  أستاذ تربية الطفل

 جامعة القاهرة -كلية رياض األطفال         العميد األسبق لكلية رياض األطفال

   جامعة القاهرة

 ملخص: 
واستخدمت الباحثة مجموعة ، المناسبة لطفل الروضة بيئيةالمفاهيم ال تنمية بعض هدفت الدراسة الحالية إلى   

لدى  بيئيةبرنامج تعليمى لتنمية المفاهيم ال - المالئمة لطفل الروضة بيئيةمقياس للمفاهيم ال من األدوات )

 المالئمة لهم من خالل البرنامج التعليمى بيئيةإكساب أطفال الروضة المفاهيم الوالعمل على  (طفل الروضة

( طفل تم تقسيمهم 60واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي وتكونت عينة البحث من ) )إعداد الباحثة(، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية ، وخلصت النتائج إلى ا تجريبية واألخرى ضابطةعلى مجموعتين  أحدهم

 لصالح المجموعة التجريبية. بين المجموعتين التجريبية والضابطة

 .طفل الروضة – بيئيةالالمفاهيم  الكلمات المفتاحية:

:المقدمة  
تحظى مرحلة رياض األطفال على جهد وافر من المفكريين والتربويين والعديد من الخبراء في مختلف    

المجاالت، حيث تشير العديد من الدراسات التربوية والنفسية التي ُأجريت في مختلف الدول أن طفل الروضة 

شخصية   راحل التي تتكامل فيهامن أهم المأكثر استعدادا لتقبل الخبرات ولذا فتعد مرحلة رياض األطفال 

 الفرد من جميع النواحي الجسمية والعقلية واإلجتماعية والوجدانية.

                                                           
  جامعة القاهرة –المبكرة باحثة دكتوراة بكلية التربية للطفولة  1



 برنامج لتنمية بعض المفاهيم البيئية لدى طفل الروضة  
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ونالحظ أن الطفل الصغير يقضي وقتا كبيرا في التعرف والفحص المرتبطين بالكثير من  األسئلة    

تد قابلية الطفل ينجذب لكل ماهو غريب وغير مألوف، كما تش المستمرة عن كل مايحيط به فهو بطبيعته

ولذا فيعد اكتساب طفل الروضة للمفاهيم البيئية من  للتعلم والتأثر بالعوامل البيئية المختلفة المحيطة به،

وهذا مايجعل تربيته في هذه المرحلة أمرا يستحق العناية  اسية التي يبنى عليها تعلم الطفلالدعائم األس

 البالغة.

بالعوامل المختلفة  التي يمر بها اإلنسان في حياته فيها تشتد قابليته للتأثروتعتبر الطفولة من أهم المراحل    

مما يبرز أهمية السنوات الخمس األولى في تكوين شخصيته بصورة تترك أثرها فيه طيلة حياته  التي تحيط به

 وتجعل تربيته في هذه المرحلة أمرًا يستحق العناية البالغة .  

التعليمية التي تقدمها الروضة لألطفال ال تقتصر على الجانب المعرفي والوجداني ومن هنا فإن الخبرات   

، وتزود نمي جوانب شخصية الطفلفقط، فهي بال شك تتضمن أيضا مجموعة من المهارات المتنوعة التي ت

المهمة لتمكنهم من بلورة وترجمة الرؤى واألفكار بصورة تعكس قدراتهم على  طفال بمجموعة من المهارات األ

   التعبير واإلبداع، وذلك ضمن سياق عام متكامل، مع ما يقدم لهم في مجاالت نموهم الرئيسي.

 (19:  2012،  لتهامى) إيمان ا                                                                

دور األنشطة المختلفة التي يمارسها األطفال داخل الروضة، فاألنشطة يمكن أن تشمل المنهج كله،  ويأتي  

بل أن األنشطة هي الطريقة التي يمكن بواسطتها ربط مجاالت المنهج المختلفة بحيث تصبح مهمة المعلمة 

رئيسية ومشتقاتها بطريقة كار الالرئيسية توفير خبرات مباشرة لألطفال تمكنهم من فهم واستيعاب المعاني واألف

ضفاء جو من الحيوية متكاملة،  والتنويع في األنشطة والخبرات التعليمية يثير انتباه األطفال واهتماماتهم وا 

وكذلك يتيح الفرصة أمام الطفل والمعلمة على حد سواء الختيار مايناسب من نمط  على الموقف التعليمي،

    أنشطة بديلة. من بين مجموعة التعلم لدى كل طفل
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وتعد التربية البيئية ضرورة ملحة في هذا العصر، والسيما مايشهده العالم من أزمات وتلوث بيئي طال      

جوانب الحياة جميعها، والذى بدوره فرض على المعنين بالبيئية والصحة والتربية واإلعالم في المجتمع تسليط 

جتمع جميعا، وتنبههم إلى أخطار التلوث الضوء على قضايا البيئة وتقديم تربية بيئية تنمي وعي أفراد الم

البيئي، وترشد سلوكهم في العناية بالبيئة وضرورة المحافظة عليها، واليخفى دور المناهج الدراسية في تقديم 

تربية بيئية مناسبة للمتعلمين في المدارس، ولطلبة ماقبل المدرسة بحيث تحقق تربية شاملة لجميع الطلبة 

    (2، 2013وثقافتهم حول البيئة وواجبهم نحوها. )ساجدة ابراهيم: وتوحد رؤيتهم وأفكارهم

كسابهم العديد من بتنويع األنشطة والبرامج التي تقدم ألومن هذا المنطلق يأتي اهتمامنا      طفال الروضة، وا 

 .ة بالبيئية من خالل تلك األنشطةارف والمفاهيم الخاصالمهارات والمع

 :البحثمشكلة 

تواجه البيئة اليوم مشاكل عديدة خاصة بعد التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم، وما ترتب عليه من    

عمل الباحثة كمعلمة رياض أطفال ومن خالل  ،ألفراد والبيئة التي يعيشون فيهاأخطار تضر بحياة ا

قصور واضح لدى طالعها على العديد من الدراسات ذات الصلة بموضع البحث الحالى، الحظت وجود وا  

األطفال لبعض المفاهيم البيئية  لدى األطفال أثناء تفاعلهم المباشر مع البيئة سواء داخل الروضة أو 

خارجها من خالل الرحالت أو الزيارات الميدانية، وانطالقا من هذا أصبح هناك ضرورة كبيرة إلجراء هذا 

لطفل الروضة، ويحاول البحث الحالى اإلجابة  البحث للتعرف على بعض المفاهيم البيئية الواجب تنميتها

 على السؤاليين التاليين:

 ما المفاهيم البيئية الواجب تنميتها لدى طفل الروضة؟  -1

 ؟ الروضة طفل لدى البيئية المفاهيم لتنمية البرنامج فاعلية ما -2

 أهداف البحث

 يهدف البحث إلى:



 برنامج لتنمية بعض المفاهيم البيئية لدى طفل الروضة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المناسبة لطفل الروضة. البيئيةتحديد قائمة المفاهيم  -1
 المالئمة لطفل الروضة. البيئيةإعداد مقياس للمفاهيم  -2
 لدى طفل الروضة. البيئيةإعداد برنامج تعليمى لتنمية المفاهيم  -3

 أهمية البحث

تتحدد أهمية البحث الحالية فيما ينتظر أن تقدمه من إسهامات تخدم المجال وعلى ذلك فأهمية الدراسة تتمثل 
 فى اآلتى:

  المالئمة لمرحلة رياض األطفال. ئيةالبيتحديد بعض المفاهيم 
 البيئية تقديم مجموعة من األنشطة المحببة لألطفال والتى تهدف إلى تنمية بعض المفاهيم.  
  بيئة المرتبطة ب البيئيةتوجيه نظر القائمين على تعليم األطفال إلى أهمية إكساب األطفال المفاهيم

 .الطفل

 فروض البحث

  متوســط درجــات أطفــال المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي التطبيــق يوجــد فــرق دال إحصــائيًا بــين

 .لمقياس المفاهيم البيئية لطفل الروضة البعدي

 يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية في التطبيـق القبلـي و البعـدي 

 ..لمقياس المفاهيم البيئية لطفل الروضة

 :بحثأدوات ال

  داتين هما:ألتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 

 )إعداد الباحثة( لطفل الروضة. المصور البيئيةمقياس المفاهيم  -1

 :التجريبية المعالجة أدوات

 )إعداد الباحثة( برنامج تنمية المفاهيم البيئية لطفل الروضة. -1
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 منهج البحث

( 60وتكونت عينة البحث من )استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبى نظرا لمناسبته لطبيعة الدراسة    

 .طفل تم تقسيمهم على مجموعتين  أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة

 البحثحدود 

 تقتصر الدراسة على الحدود اآلتية:  

طفل وطفلة ممن تتراوح أعمارهم من  30الحدود البشرية: وتشمل على عينة الدراسة وتتكون العينة من  

 ( سنوات من أطفال المستوى الثانى لرياض األطفال.5-6)

الحدود المكانية: تتحدد فى روضة أم المؤمنين التجريبية التابعة إلدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية 
 الباحثة( عملمكان بمحافظة الغربية )

 .2019 -2018الحدود الزمانية: طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسى األول للعام  

وحتى الخميس الموافق  11/11/2018أيام )من األحد الموافق  10وقد استغرقت الدراسة التجريبية مدة 
22/11/2018) 

عدة محاور  فل الروضة ويتضمنلط البيئيةعداد برنامج لتنمية بعض المفاهيم الحدود الموضوعية: إ
 (الحيوانات -النباتات -الغذاء -الماء – الهواء الجوي) :وهي

 اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية:إجراءات البحث: 

 أوال : اإلطالع على األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت المفاهيم البيئية لطفل الروضة.

 وذلك وفق الخطوات التالية:المفاهيم البيئية لطفل الروضة ثانيا: بناء البرنامج القائم على 

  األهداف العامة للبرنامج.تحديد 
 .تحديد وصياغة أسس وفلسفة بناء البرنامج 
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 .تحديد محتوى البرنامج من األنشطة البيئية 
 .تقويم البرنامج 

 ثالثا: إعداد ادوات القياس كما يلي:

  البيئية لطفل الروضةالمفاهيم إعداد إختيار مصور لتقييم: 
 .تحديد أهداف ومواصفات اإلختبار المصور 
 .بناء مفردات اإلختبار المصور 
 .تحديد تعليمات اإلختبار 

 رابعا: إختيار عينة البحث.

 خامسا: تطبيق أدوات البحث قبليا على المجوعتين التجريبية والضابطة.

 التجريبية.سادسا: تطبيق برنامج البحث على أطفال المجموعة 

 سابعا: تطبيق أدوات البحث بعديا على المجوعتين التجريبية والضابطة.

 ثامنا: مناقشة النتائج وتفسيرها ومعالجتها إحصائيا.

 تاسعا: وضع توصيات البحث ومقترحاته في ضوء نتائج البحث.

 البحثمصطلحات 

    ":programالبرنامج "

هو محتوى تربوى منظم يستند إلى فلسفة إجتماعية ونظريات علمية ومعلومات عن حاجات الطفل    

ومتطلبات نموه والبيئة المحيطةبه ويترجم هذا المحتوى إلى أهداف يتم تحقيقها فى سلوك األطفال، ويمكن 

األطفال تحت رعاية  مالحظتها والتحقق منها من خالل الخبرات التى يمر بها وماتحتويه من أنشطة يمارسها
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                      معلمات متخصصات، وما يستخدم من تقنيات وأساليب مناسبة لتحقيق تلك األهداف. 

 (  71، 2006: منى محمد على جاد)                                                  

 المفاهيم البيئية :

      تعريف المفهوم:  

المفهوم على أنه: " تلك الكلمة التى تشير إلى األشياء أو األحداث أو الخواص التى لها اشار اوزوبل إلى    
      (37 ،2008:)نهى مصطفى  صفات مميزة ويمكن تمثيلها بإشارة أو رمز.

:بأنه فكره أو تمثيل للعنصر المشترك الذى يمكن من خالله التمييز بين المجموعات  (Good)يعرفه جودو    
 (38، 2008:)حنان نصار    أو األصناف المختلفة.

واقف بها عناصر (:أننا نكون مفهوما حينما نتعرف على مجموعة من المCronbackيعرفه كرونباك )و     
  (42، 2008:)نهى مصطفى   مجموعة .عطى اسما أو عنوانا لهذه النمشتركة وعادة ما 

 المفهوم البيئي:

 ا أو مواردها أو مايتعلق بالحفاظهو كل لفظة أو كلمة أو جملة أو فقرة تتناول البيئية من حيث مكوناته   

يجاد حلول لها.)   (896، 2011كنعان: أحمد جمعه و عارف عليها أو مشكالتها وا 

" صورة عقلية يكتسبها الطفل نتيجة مروره بخبرات بيئية بأنه البيئيإجرائى للمفهوم  تضع الباحثة تعريف   

 مشتركة ومتفق عليها".بيئية متعددة يشار إليه فى صورة أو إسم أو كلمة بينها خصائص 

 :المفاهيم البيئية

يعد اكتساب طفـل الروضـة للمفـاهيم مـن الـدعائم األساسـية التـي يبنـي عليهـا تعلمـه، إذ أنهـا حجـر األسـاس    

في عملية التعلم. مما يتطلب التركيز عليهـا وتوضـيحها، وابـراز العالقـات واألفكـار المتضـمنة فـي كـل مفهـوم. 

تشكل البيئة بما فيها من مكونات كاًل متكاماًل يعمـل بنظـام ، و  من خالل االستعانة بجميع االمكانات المتوافرة

يــؤدي إلــى فقــدان  ال فــي أي مــن مكوناتهــدقيــق يجعــل مــن الحيــاة صــورة متوازنــة مســتمرة، وان حــدوث أي خلــ
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التوازن في النظـام البيئـي ممـا يـؤثر سـلبًا فـي حيـاة االنسـان. وقـد ظهـرت العديـد مـن المشـكالت التـي أصـبحت 

تهدد مصير اإلنسان والبشـرية جمعـاء نتيجـة للتطـور التكنولـوجي الهائـل وتسـارع عجلـة التنميـة علـى األصـعدة 

 (528، 2008كرم وايمان محمد: أسيل أ). ر الواعية تجاه البيئةالمختلفة والنشاطات البشرية غي

بــالفطرة منــذ أن وجــد أبونــا ادم إلــى اآلن ، بحيــث تطــور مــن حيــاة الجمــع وااللتقــاط والصــيد  بيئــيواإلنســان   

والقنص ثم االستقرار والزراعة ثم الصناعة ، وتطور سكنه من كوخ بسيط يتكـون مـن جـذوع األشـجار ثـم كـوخ 

انى وقريــة مــن الخشــب أو الجلــد يقيــه حــر الصــيف وبــرد الشــتاء ، ثــم منــزل مــن الطــوب اللــبن ثــم منــزل خرســ

ش فيهـا صغيرة ثم بلدة ثم مدينة كبيرة ، وهذا التطور الذى حدث لإلنسان نتيجة لتطور معرفته للبيئة التـى يعـي

وكذلك ، ونتيجة لمعرفة الفصول وتغيير المناخ بها استطاع أن يغير ملبسه ومأكله بحيث يؤثر فيها وتؤثر فيه

 .المحاصيل الزراعية

اهيم البيئيـة فـي المنـاهج الدراسـية هـو إكسـاب المتعلمـين المعرفـة البيئيـة التـي ويعد الهدف مـن تضـمين المفـ   

تساعدهم على فهـم العالقـات المتبادلـة بـين اإلنسـان وعناصـر بيئـتهم مـن جهـة، وبـين هـذه العناصـر مـن جهـة 

ثـارة م يولـه واهتماماتـه أخرى، وتستلزم التربية البيئية أيضـا تنميـة القـيم التـى تحكـم سـلوك اإلنسـان إزاء بيئتـه، وا 

كتساب أوجه التقدير ألهمية العمل على صيانتها والمحافظة عليها وتنمية مواردها، والتربية  نحو هذه البيئة، وا 

البيئيــة تعــد مــن الوســائل التــي تحقــق أهــداف حمايــة البيئــة وصــيانتها، وهــي تشــكل بعــدا هامــا مــن أبعــاد التربيــة 

وتنميته إيجابيا إلعداده للحياة وتكيفـه معهـا، وتطبيعـه اجتماعيـا مـع الشاملة والمستديمة لتعديل سلوك اإلنسان 

 (13، 2013ساجدة إبراهيم: وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى جنب.)

 لـم تعـد ترفـًا يمكـن االسـتغناء بيئيـة للطفـلمن األهميـة ، فالثقافـة ال على جانب كبير بيئةوعلى ذلك تعتبر ال   

أن تحقـق ذلـك مـن  بيئيـةالمواطن ليشـارك بفاعليـة فـى بيئتـه. ويمكـن للثقافـة الساسية فى إعداد ، بل هى أعنها

، حيــث تقــدم للفــرد المعــارف والمهــارات الالزمــة الســتغالل البيئــة وحــل الل مــا تحققــه للفــرد مــن أهــداف عــدةخــ

اجهــة مـــا ة فـــى مو مشــكالتها ،وكـــذلك مــا تكســـبه للفــرد مـــن عــادات ذهنيـــة تســاعده علـــى التفكيــر بطريقـــة علميــ



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                    مجلة الطفولة                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، لمـا لهـذا الجانـب بيئيافى إعداد الفرد المثقف  ، مع عدم إغفال الجوانب الوجدانيةيعترضه فى بيئته ومجتمعه

 .من أهمية فى بناء الشخصية السوية

 أهداف المفاهيم البيئية لطفل الروضة:

بالبيئــــة بجميــــع جوانبهــــا إن إكســــاب المتعلمــــين المفــــاهيم البيئيــــة يســــاعدهم علــــى إكتســــاب وعيــــا وحســــا مرهفــــا 

وبالمشـــكالت المرتبطـــة بهـــا لمســـاعدة الفـــرد علـــى اتخـــاذ القـــرارات التـــي مـــن شـــأنها الحفـــاظ علـــى البيئـــة وحـــل 

 لمواردها، وتتحدد أهداف تعليم المفاهيم البيئية في اآلتي: مشكالتها واإلستغالل األمثل

 .إكساب األطفال معلومات عن البيئة ومشكالتها 

  معلومات عن المعتقدات الخاطئة التي تسبب مشكالت البيئة.إكساب األطفال 

 .إكساب األطفال خلقا بيئيا واعيا هادفا لحل مشكالت البيئة 

 .إكساب األطفال مهارات تسهم في صيانة البيئة 

 .إكساب األطفال مهارة التأثير في غيره للمحافظة على سالمة البيئة 

  اإليجابي مع البيئة المحيطة.تنمية حواس الطفل بما يساعده على التفاعل 

 .تنمية الحس الجمالي والتذوق الفني للطفل ليستشعر مظاهر الجمال من حوله 

  إكتســـاب الطفـــل للمفــــاهيم واإلتجاهـــات التــــي تســـاعد علـــى تنميــــة مشـــاريع اإلنتمــــاء ألســـرته وتبصــــيره

 تطبيقها.بالصالح من التقاليد وعادات األسر العربية ليخدمها ويحافظ عليها ويعمل على 

  مكانية تدريس مفهـوم الطاقـة إكساب الطفل للمفاهيم البيئة المختلفة بداية من مرحلة رياض األطفال وا 

ومواردهـا ألطفــال الروضــة بطـرق تدريســية مختلفــة ودراسـة باســتخدام كتيبــات وألعـاب تعليميــة وجــوالت 

 (60-59، 2013خارجية وبرامج كمبيوتر.)رانيا على:

 



 برنامج لتنمية بعض المفاهيم البيئية لدى طفل الروضة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دة أهداف للتربية البيئية لطفل الروضة فيما يلي:وقد أوضحت منى جاد ع

  تنميــة الثــروة اللغويــة والمهــارات الالزمــة التــي تــؤدى إلــى تكــوين الــوعي والتقــدير واإلدراك لمــا فــي بيئــة

مــع البيئــة أي تكــوين  الطفــل مــن مصــادر التشــابه واإلخــتالف بينهمــا ومالحظــة طــرق تعامــل اإلنســان

 الوعي البيئي.

  النبـات والحيـوان فـي بيئـة الطفـل والعالقـات بينهـا وبـين مقومـات حياتهـا واعتمـاد كـا منهـا معرفة أنـواع

 .على اآلخر

 .معرفة أهمية الماء للحياة كمصدر من مصادر الطبيعة 

 .مالحظة الظواهر البيئية المحلية الملموسة الطبيعية واإلجتماعية 

 .معرفة أهمية التربة لحياة اإلنسان والحيوان والنبات 

 وين وتنمية األنماط السلوكية السـليمة عنـد األطفـال التـى تمكـنهم مـن التعـرف بصـورة إيجابيـة فرديـة تك

وجماعية لصيانة البيئة ومصادرها وحسن اإلستفادة منهـا والحيلولـة دون ظهـور مشـكالت بيئيـة نتيجـة 

 السلوكيات السلبية لألطفال أو المحيطة بهم.

 طفــال نحــو البيئــة، وذلــك مــن خــالل التربيــة المتكاملــة التــي تكــوين اتجاهــات إيجابيــة مناســبة لــدى األ

تتكامــــــل فيهــــــا معلومــــــاتهم الوظيفيــــــة وأحساســــــيهم ومشــــــاعرهم نحــــــو بيئــــــتهم الطبيعيــــــة والتكنولوجيــــــة 

 واإلجتماعية.

 .إحترام األطفال لجميع المخلوقات في الطبيعة ابتداء من اإلنسان إلى أصغر المخلوقات وأرقها 

 آلخـــرين فــي البيئـــة واإللتــزام بواجباتـــه نحــوهم وحـــو البيئــة كملكيـــة عامــة للطفـــل إحتــرام الطفـــل حقــوق ا

 ولآلخرين وتخص كل فرد فيها أيضا.

  ترشــيد ســلوك األطفــال إزاء بيئــتهم بعناصــرها المختلفــة التــي يمكــن أن يــدركها الطفــل فــي هــذه المرحلــة

 (101-100، 2016العمرية.) منى جاد: 



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                    مجلة الطفولة                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البيئية:المفاهيم  راسة د أهمية

 .من تنمية وعي المتعلمينوالمشكالت البيئية وتتض الوعي بالقضايا  : أوال  

 وتتضمن مساعدة الطلبة على إكتساب اآلتي: ثانيا: المعرفة بالبيئة والمشكالت البيئية،

تحليــل المعلومــات والمعــارف الالزمــة للتعــرف علــى أبعــاد المشــكالت البيئيــة التــي تــؤثر علــى اإلنســان  .1

 والبيئة.

ربــط المعلومــات التــي يحصــل عليهــا الطلبــة مــن مجــاالت المعرفــة المختلفــة بمجــال دراســة المشــكالت  .2

 البيئية.

 فهم نتائج اإلستعمال السيئ للموارد الطبيعية وتأثيره على استنزاف هذه المواد ونفاذها. .3

الطلبــة علـى تنميــة المهــارات مسـاعدة ثالثـا: مســتوى الميـول واإلتجاهــات والقـيم والمهــارات البيئيـة وتتضــمن 

 :اآلتية

 جمع البيانات والمعلومات البيئية من المصادر البحثية. .1

 وضع خطة عمل على المشكالت البيئية. .2

 استقراء الحقائق في دراسة المشكالت البيئية. .3

تنظــيم دراســات فــي الرصــد البيئــي والتجــارب البيئيــة وبنــاء مشــاريع تنمويــة بنــاء علــى نتــائج هــذا  .4

 الرصد.

 ابعا: مستوى المشاركة باألنشطة البيئية ويتضمن إتاحة الفرص المناسبة للطلبة في اآلتي:ر 

 المشاركة في اإلستقصاءات والمراجعة والدراسة البيئية. .1

 تنظيم أنشطة حماية البيئة. .2



 برنامج لتنمية بعض المفاهيم البيئية لدى طفل الروضة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقديم البرامج والقرارات واإلجراءات البيئية مـن حيـث درجـة تأثيرهـا علـى مسـتوى التـوازن بـين متطلبـات  .3

 حياة اإلنسانية ومتطلبات الحفاظ على السياسة.ال

 المشاركة في األنشطة والمشاريع والحمالت البيئية الوطنية واإلقليمية والعالمية. .4

 (250، 2015)ضمياء داود:                                             

يـق أهـداف التربيـة البيئيـة ونستخلص من العـرض السـابق أن المفـاهيم البيئيـة تسـهم وبـدور مباشـر فـي تحق

فـــي جوانبهـــا المعرفيـــة والوجدانيـــة والمهاريـــة لـــذا فـــاألولى لمخططـــي محتويـــات التربيـــة البيئيـــة فـــي المنـــاهج 

 الدراسية والبرامج التعليمية أن يراعوا تناول المفاهيم البيئية بصورة شاملة ومتوازنة في كل جانب.

البيئيـــة فـــي إكســـاب األطفـــال المفـــاهيم البيئيـــة وتنميـــة مهـــاراتهم يتبـــين ممـــا ســـبق وجـــود أثـــر لبـــرامج التربيـــة و   

فقــد ولــذلك  المعرفيــة. كمــا أشــارت الدراســات الــى حــدوث تغيــر ايجــابي فــي اتجاهــاتهم وســلوكاتهم نحــو البيئــة،

لتنميـــة  ســعت هـــذه الدراســـة إلــى تنميـــة مفـــاهيم األطفــال البيئيـــة مـــن خــالل تطبيـــق برنـــامج فــي التربيـــة البيئيـــة 

( فقد هـدفت إلـى الكشـف عـن 2013ساجدة إبراهيم) يم البيئية لدى طفل الروضة، وهذا ما تؤكده دراسة المفاه

ة ريـاض األطفـال فـي األردن فـي المـنهج الـوطني التفـاعلي لمرحلـالمفاهيم البيئية المتضمنة والواجب تضمينها 

وجــود مفــاهيم بيئيــة متعلقــة مــن خــالل تحليــل المنــاهج باســتخدام اســتمارة تحليــل المحتــوى وقــد توصــلت إلــى: 

بينمـــا  91أمـــا المفـــاهيم البيئيـــة المتعلقـــة بـــالظواهر الطبيعيـــة فقـــد تكـــررت مـــرة  244بالنظـــام البيئـــي وتكـــررت 

مــرة بينمــا المفــاهيم البيئيــة المتعلقــة بالمحافظــة علــى  90المفــاهيم البيئيــة المتعلقــة بالمشــكالت البيئيــة تكــررت 

وبينت نتائج الدراسة أن المفاهيم البيئيـة الواجـب تنميتهـا وتضـمينها بـالمنهج  مرة،70البيئة وتنميتها قد تكررت 

 التصحر( -الصيد الجائر -الزالزل –الغبار  -البراكين -الغابات –ألطفال الروضة هي )النجوم 

حيث أثبتت    (Prince:2011)& (Ozturk&Karaarslan:2010)مايؤكده دراسات كل من وهذا أيضا   

تعلم فريد رحلة الطفولة المبكرة يعد نموذج لتلك الدراسات أن تطبيق البرامج البيئية ومناقشة تلك القضايا في م



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                    مجلة الطفولة                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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البيئية، فالتعليم القائم على المفاهيم  ويختلف عن النماذج التعليمية األخرى من حيث أنها تعالج القضايا

 اء المجتمع بالتفكير الناقد وتقديم حلول ومقترحات للبيئة.البيئية في مرحلة الطفولة المبكرة يسمح ألعض

 خصائص المفاهيم:

 التعريفات السابقة للمفهوم تتضح الخصائص الريئسية للمفهوم، وهى:من    

 :تختلف المفاهيم من حيث درجة تجريدها ، فالمفهوم ذو األبعاد المميزة يسمى مفهوم  درجة التجريد
م الذى يمكن اإلشارة إليه ،أو خبرته مباشرة عن طريق الحواس مثل ، وهو المفهو   Concreteحسى 

التى تشير أبعاده لوقائع ال يمكن الخبرة   Abstractمفهوم "جبل"، أما النوع اآلخر فهو المفهوم  المجرد 
بها مباشرة عن طريق الحواس مثل مفهوم التكامل والكثافة السكانية ، وال شك أن المفاهيم الحسية أسهل 

 سرع فى التعلم من المفاهيم المجردة.وأ
 :تختلف المفاهيم تبعا لعدد األبعاد الالزمة لتعريفها، فالمفاهيم التى تقوم على أبعاد  درجة التعقيد

كثيرة تعتبر أكثر تعقيدا من المفاهيم التى تعتمد على عدد قليل من األبعاد ، مثل مفهوم تل مفهوم 
عاد كثيرة هى يحتوى على بعد واحد وهو االرتفاع، أما مفهوم الرطوبة النسبية فإنه يتضمن عالقة بين أب

 وبخار الماء. درجة الحرارة، وحجم الهواء،
 :أى من د الظواهر المتشابهة التى تمثلهاتختلف المفاهيم فى عد درجة التمايز أو درجة التنوع ،

حيث عدد وصفات األشياء التى تضمنها فئة المفهوم، فمهوم الجزيرة على سبيل المثال ال يتصف 
 يوجد فى اللغة كلمات أخرى تصف أنواعا مختلفة من الجزر، على بالتنوع حيث تأخذ شكال واحدا وال

العكس من ذلك مفهوم المسطح المائى يتصف بدرجة كبيرة من التنوع ألنه يأخذ أشكاال مختلفة من 
 .محيط ، بحر، خليج

 : بعض فى حين يرتكز ال ،رتكز على صفة واحدة أو صفتين فقطهناك مفاهيم ت درجة تمركز األبعاد
، واألبعاد أو الصفات التى ترتكز عليها المفهوم تسمى الصفات المميزة على مجموعة من األبعاداآلخر 

)صفات السيادة( وال شك أن هذه الصفات المميزة لها دور كبير فى تعلم المفهوم، فمهوم الجزيرة على 
جميع الجهات سبيل المثال يقوم على ثالث خصائص رئيسية : األرض، اإلحاطة بالمياه ، اإلحاطة من 

                              ، ويصعب تطبيق المفهوم على أى منطقة التنطبق عليها الخصائص السابقة.
 (22 ،21، 2011:)سلوى أبو بكر،نادية عبد العزيز                         



 برنامج لتنمية بعض المفاهيم البيئية لدى طفل الروضة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السمات المميزة للمفهوم كاآلتى: (Maslow)وماسلو  (Frosting)وقد حدد كل من فروستج    

 التمييز: حيث يصف المفهوم األشياء ويميز بين المواقف. .1
 وليس على شئ واحد. فقمجموعة من األشياء أو المواالتعميم: حيث ينطبق المفهوم على  .2
                    ة أو مجمموعة من الخواص المجردة.إلى خاصي كل مفهوم يمثل برمز معين يرمزأى أن الرمزية:  .3

 (37، 2008:)حنان نصار                                              

 مراحل تكوين المفاهيم:

   و المعرفى للطفل وهذه المراحل هىنملتبعا ل عند الطفل حدد برونر ثالث مراحل لتكوين المفاهيملقد      

الفعل هو طريق الطفل لفهم البيئة وذلك من خالل التفاعل المرحلة الحسية أو العلمية: حيث يكون -أ        

المباشر مع األشياء والمواقف فالكرسى ما يجلس عليه ، والمعلقة ما يأكل بها ، ومن هنا تبرز أهمية التدريب 

                                           العملى واألداء فى تشكيل المفاهيم واكتسابها.

رية: وفيها يكون الطفل مفاهيمه عن طريق الخيالية الذهنية ويستطيع أن يمثل المفاهيم المرحلة الصو  -ب 

 .به مجردة غير مرتبطة بعمل خاصبالرسم أو عن طريق صور ش

حيث يحل  المرحلة الرمزية: وهى المرحلة التى يصل الطفل فيها إلى مرحلة التجريد واستخدام الرموز، -ج 

 (2001،70عبد الحليم حسب اهلل،)محمد  .الرمز محل األفعال

 :بيئيةخطوات تعلم المفاهيم ال

 فيما يلى: البيئيةيمكن تحديد الخطوات األساسية لتدريس المفاهيم    

 الخطوة األولى:تطرح المعلمة سؤاال عن المفهوم المراد تعلمه. 

 المفهوم.الثانية: تحديد المتطلبات القبلية)المعلومات والمهارات الالزمة لتعلم  الخطوة

 الخطوة الثالثة: تقديم أمثلة منتمية وغير منتمية للمفهوم.

 الخطوة الرابعة: اختيار الطريقة المناسبة لتعلم المفهوم.
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 الخطوة الخامسة: مناقشة األمثلة مع المتعلمين الكتشاف السمات المميزة للمفهوم.

 الخطوة السادسة: إعطاء تعريف للمفهوم.

وصياغة للمفهوم المطلوب  تقويم المتعلمين من خالل طرح أمثلة منتمية وغير منتمية  الخطوة السابعة:
 (2004،206)محمد محمود الخوالدة،   .            تعريف، والتحدث عن فائدة المفهومال

 

 

 

 

 
 

 

 

 (2001،70حسب اهلل، محمد عبد الحليم) ( يوضح مراحل تكوين وتعلم واكتساب المفاهيم1شكل ) 

ويعد الهدف األساسي من تضمين المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية إكساب المتعلمين المعرفة البيئية   
فهم العالقات المتبادلة بين اإلنسان وعناصر البيئة من جهة، وبين هذه العناصر التي تسااعدهم على 

ثارة  وبعضها من جهة أخرى، وتستلزم التربية البيئية أيضا تنمية القيم التي تحكم سلوك اإلنسان إزاء بيئته وا 
والمحافظة عليها ميوله واهتماماته نحو هذه البيئة، واكتساب أوجه التقدير ألهمية العمل على صيانتها  

 (34،  2009وتنمية مواردها.)محسن قادر:

وتعد التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها، وهب تشكل بعدا هاما من أبعاد   
التربية الشاملة والمستديمة لتعديل سلوك اإلنسان وتنميته إيجابيا إلعداده للحياه وتكيفه معها وتطبيعه 

 (9، 2013ساجدة ابراهيم: .)اعيا مع وسطه الذي يعيش فيه ومع بيئته الطبيعية جنبا إلى جنباجتم

 مواقف مختلفة

خاصية 

 تطور المفهوم

 المفهوم

 استيعاب المفهوم

تعلم اسم  تكوين المفهوم
 تميز
 تعميم

 كلمة
 رمز
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من ذلك اننا فى حاجة ماسة إلى تنشئة جيل لديه القدرة على الحكم على األمور وفهم الباحثة ستخلص تو    
 المفاهيم البيئية، ويتطلب هذا من القائمين برعاية الطفل بتقديم فيما يدور حوله في بيئتهاألسباب والنتائج 

، حتى يتكون لدى الطفل اتجاه إيجابى بل عليه الطفل وعلى تعلمه بسهولةبشكل جديد وشيق ومحبب حتى يق
 نحو بيئته والمجتمع الذي يعيش فيه.

 نتائج البحث وتفسيرها

 :التحقق من صحة الفرض األول 

المفاهيم لمقياس والضابطة التجريبية  المجموعةقامت الباحثة بتحليل النتائج الخاصة بأداء أطفال      

 من فروض البحث والذي ينص علي: األولوذلك الختبار صحة الفرض  ، البيئية

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسط درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 

( للمقارنة بين متوسطى درجات أطفال المجموعة t-testوتم حساب) . لمقياس المفاهيم البيئية لطفل الروضة

 ، والجدول التالى يلخص هذه النتائج: والضابطةالتجريبية 

 

 (1جدول رقم )
 

يوضح الداللة اإلحصائية للفرق بين متوسط درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى 
 المفاهيم البيئية لطفل الروضةلمقياس 

 العدد المجموعة
 المتوسط

 ) م (

االنحراف 
المعيارى       

 ) ع (

درجة 
 الحرية

 قيمة

 "ت"
 الداللة اإلحصائية

 التجريبية 
30 76.23 3.5 58 39.67 

دالة عند مستوى 
 الضابطة 0.05

30 27.03 5.8 

 

يعنــى وجــود داللــة بــين متوســطي درجــات المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة ممــا يتضــح مــن الجــدول الســابق   
 وجود فرق بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى لصالح المجموعة التجريبية



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                    مجلة الطفولة                                            
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بين متوسط درجات أطفال يوجد فرق دال إحصائيًا والذي ينص على :  :ثانىصحة الفرض ال تحقق منللو 
 .لمقياس المفاهيم البيئية لطفل الروضة البعديالقبلي و  ين في التطبيقالتجريبية  عةالمجمو 

التجريبيـة  وعـةين متوسـطى درجـات أطفـال المجمللمقارنة ب  t – testقامت الباحثة باستخدام اختبار " ت "   
 ، والجدول التالى يوضح ملخص لنتائج االختبار .  المفاهيم البيئيةالبعدى لمقياس ين القبلي و فى التطبيق

 ( 2جدول )

التطبيقين القبلي التجريبية والضابطة فى  ةبين متوسط درجات أطفال المجموعيوضح الداللة اإلحصائية للفرق 
 لطفل الروضة المفاهيم البيئيةلمقياس والبعدى 

 

 

 

 

 

 

 

والرسم البيانى التالى يوضح متوسطات درجات أطفـال المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـى التطبيقـين القبلـى 
 . لطفل الروضة المفاهيم البيئيةوالبعدى الختبار لمقياس 

 

 

 

 مناقشة النتائج: 

ذلك لية التعلم و عمقق نجاحا فى تشير النتائج إلى أن البرنامج المستخدم إلكساب المفاهيم البيئية قد ح   
حوار المشوق، إلحتوائه على العديد من المثيرات وصور النشاط التى تتبدى من خالل المواقف المختلفة وال

ويات األطفال فى كما أنه مكننا من تقديم المفاهيم البيئية بطريقة جذابة ومثيرة وذلك لظهور فروق فى مست

 الداللة اإلحصائية

 قيمة

 " ت "

االنحراف 
المعيارى       

 ) ع (

 المتوسط

 ) م (

عدد 
 األطفال

 التطبيق

قيمة " ت " دالة 
 0.05عند مستوى  

51.39 

1.60 25.00 

20 

 قبلى

1.195 40.93 
 بعدى
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ى العملية التربوية ى، مما يؤدى إلى قيمة وفائدة البرنامج فالتطبيقين القبلى والبعدى لصالح التطبيق البعد
ة كل من يتفق مع خصائص أطفال مرحلة رياض األطفال ويؤكد ذلك دراس  بمرحلة رياض األطفال والذى

(Diana,Sherman,2004)& (Sandra,Cairncross,2001)  

ات والوسائل والمثيرات التى قدمت حيث اتضح من ممارسة األطفال ألنشطة البرنامج و تفاعلهم مع األدو   
إليهم والتى ارتبطت بالبيئة الحسية لديهم حيث ربطت تلك األنشطة بين الطفل وممارساته العملية بطريقة 

 لدى الطفل. المفاهيم البيئيةمحسوسة تساعد على تبسيط 

 :بحثالتوصيات 

 يلى:من نتائج فإنه يمكن التوصية بما  بحثتوصل إليه الاعتمادا على ما 

تأكيد ضرورة  تطبيق برامج التربية البيئية في تعليم األطفال في مرحلة الروضة لما لها من أثر واضح في  -

 تنمية مفاهيمهم البيئية، مما يؤثر على اتجاهاتهم وسلوكاتهم نحو البيئة.

في المراحل الدراسية التي تتبع نمو مفاهيم األطفال وتفسيراتهم البيئية والبحوث الدراسات إجراء المزيد من  -

 المختلفة.

بناء المزيد من البرامج التعليمية التي تستند إلى أنشطة مالئمة نمائيا مما لها من أثر ايجابي في تعلم  -

 ل الروضة.أطفا

 قائمة المراجع العربية واالجنبية :   

أثر تطبيق برنامج تعليمي مقترح في  (:2008أسيل أكرم الشوارب، إيمان محمد داود غيث ) -1

  32، عدد 4، مجلة التربية، مجلد تنمية المفاهيم البيئية لدى أطفال الروضة في األردن 

 جامعة  عين شمس.

(.فاعلية استراتيجية التحدث والرسم لتنمية بعض مهارات التعبير 2012ايمان السعيد التهامى ) -2

 الفنى لدى طفل الروضة .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة القاهرة : كلية رياض االطفال . 



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                    مجلة الطفولة                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(:اللون والصور فى تعليم االطفال،مكتبة االنجلو 2008حنان محمد عبد الحليم نصار) -3

 ،القاهرة. 1المصرية،ط

(: تفكير مغايرلتنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعى لدى األطفال  2004دعاء أحمد فهيم جبر) -4

 ، مركز القطان للبحث و التطوير التربوى، فلسطين.

(: فاعلية برنامج تعاوني بين رياض األطفال والجهات 2013رانيا علي محمود عبد اللطيف) -5
ة في ضوء اإلتجاهات التربوية المعاصرة، رسالة دكتوراة، كلية رياض الداعمة للطفولة لتنمية البيئ
 األطفال، جامعة القاهرة.

 .1(:نمو المفاهيم العلمية لألطفال، دار الفكر العربى،ط2000زكريا الشربينى ويسرية صادق) -6

(: المفاهيم البيئية المتضمنة والواجب تضمينها في المنهاج 2013ساجدة ابراهيم الحميدي) -7

طني التفاعلي لمرحلة رياض األطفال في المملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر الو 

  المعلمات، رسالة ماجستير،جامعة مؤتة، األردن.

(:تنمية المفاهيم التاريخية والجغرافية لطفل الروضة،دار 2011سلوى أبو بكر،نادية عبد العزيز) -8

 الميسرة للنشر والتوزيع،عمان،األردن.

(: المفاهيم البيئية لدى طلبة كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة 2015اود )ضمياء سالم د  -9

 المجلد الثاني. 214مجلة األستاذ، كلية التربية ، جامعة بغداد،العدد

أهمية دراسة الجغرافيا في مقررات الثانوية العامة  :(2002عبد القادر عبد العزيز ) -10

 2-1المجلس األعلى للثقافة. القاهرة.  -بجمهورية مصر العربية ندوة الجغرافيا في التعليم العام

 .م2002ابريل 



 برنامج لتنمية بعض المفاهيم البيئية لدى طفل الروضة  
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(:التربية والوعي البيئي وأثر الضريبة في الحد من التلوث البيئي، رسالة 2009محسن قادر) -11

 لعربية المفتوحة في الدنمارك، القاهرة.ماجستير، األكاديمية ا

(: تنمية الرياضية لدى طفل الرياض، المكتبة العصرية 2001) محمد عبد الحليم حسب هللا -12

 ،المنصورة.

(: أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب 2004)محمد محمود الخوالدة -13

 ،دار المسيرة ، األردن.2التعليمى،ط

امج التربية في رياض األطفال "أنواعها،تخطيطها، (: بر2006منى محمد على جاد) -14

 تنفيذها،وتقويمها"، حورس للطباعة والنشر،القاهرة.
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